
  
 

   ١٣٩٨  بهمن  – ايران کارگری در  روزشمار رويدادهای
  خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

  کلن –فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران : تهيه و تنظيم توسط

 )١١ ( 

 )يشتر را در دو قسمت يادداشت ها و ضميمه ها مالحظه کنيداطالعات ب. شماره های قيد شده در هر رديف، نشانه تفکيک موضوعات است( 

 ٥...    سرکوب، زندان و         ٤    حوادث محيط کار       ٣اخراج ها و تعطيلی کارخانجات و شرکت ها           ٢   حقوق های عقب افتاده          ١مطالبات و مبارزات کارگران     

تعداد   واحدنام   شهر  تاريخ  شماره رديف  
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

١  

کارگران رسمی و پيمانی در اعتراض به کاهش پاداش توليد و توقف پرداخت   صدها نفر  پتروشيمی  بندر خمينی  ٩٨بهمن  ١
  .ها به دستور مديرعامل دست از کار کشيده تجمع کردند اضافه کاری

٣   

٢  

ممنوع الورود به محل کارشان شدند و قرارداد  معدن چادرملو کارگر پيمانی ١٥  ٣٠٠  )رادبهاوند باشرکت ( معدن چادرملو  يزد  " " "
  .روزه کاهش پيدا کرد ١٥ماهه به  ٢کاری کارگران اين شرکت از

٢  

٣  

از جمله  یبخش خصوص ینفر کارگر در شرکت ها٩٠٠هزار و يک حدود   ١٩٠٠  شهرداری  رشت  " " "
  .ماه پرداخت نشده است حقوقشان از آبانسبز ینظافت و فضا

٢  

٤  

عليرغم تبليغات رسانه ای مطالبات کارگران بطور کامل پرداخت نشده است واين   ٧٠٠  شهرداری  سقز  " " "
  . دارند  ماه اضافه کاری طلب ٧کارگران يک ماه حقوق و

٥  

٥  

  صنفی  هماهنگی تشکلهای شورای  تهران  " " "
  ايران فرهنگيان

 اين شورا يورش به منزل شخصی جعفرابراهيمی بازرسماموران امنيتی با   ١
  . ضمن تفتيش ، تلفن همراه همسرش را ضبط کرده و با خود بردند



 ٢                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٥  

٦  

- انجمن صنفی معلمان کردستان  مريوان  ٩٨بهمن  ١
  مريوان

مريوان برای ششمين بار - کردستاناسکندرلطفی عضو انجمن صنفی معلمان   ١
  .پياپی در چهار ماه اخير به دادگاه احضار شد

٥  

  

٧  

برای  ١٣٩٦در پاييز  او. محمودبهشتی لنگرودی معلم زندانی به مرخصی آمد  ١  معلم زندانی  تهران  " " "
وی در حال حاضر مجموعا به  .بار بازداشت و به زندان اوين منتقل شد  چندمين

قانون مجازات اسالمی،  ١٣٤محکوم شده است، که بر اساس ماده سال زندان ١٤

  .سال است ٥مجموع احکام قابل اجرای او 

٥  

  

  

٨  

شدگان روزکارگر با گذراندن دوران محکوميت خود از  آنيشا اسدالهی از بازداشت  ١  بازداشت شدگان روز کارگر  تهران  " " "
روز با  ٤بازداشت و پس از  ارديبهشت ١١در تجمع روز  او.زندان اوين آزاد شد

خرداد ماه توسط  ٢٨او بار ديگر در تاريخ . قرار کفالت از زندان قرچک آزاد شد
زندان اوين  ٢٠٩نيروهای امنيتی در نزديکی محل کارش بازداشت و به بند 

  .ميليون تومانی آزاد شد ٢٠٠روز با قرار وثيقه  ٥٠و اين بار پس از . منتقل شد

٤  

٩  

يک کارگرجوان شرکت آب و فاضالب همدان حين کار خاکبرداری در جورقان   ١  شرکت آب و فاضالب  همدان  " " "
  .براثر ريزش آوار جانش را ازدست داد

  ٣و  ١

١٠  

کارگران شاغل برای اعتراض به اخراج همکارانشان دست از کار کشيدند ودر   ٣٠٠  )شرکت بهاوند باراد(معدن چادرملو   يزد  " " ٢
شان از کاراخراج بهمن حدود بيست همکار ٢ تا روز.جمع کردندمحل کارشان ت

  .شده اند و اين نگرانی وجود دارد که تا پايان سال اين رويه ادامه داشته باشد

  ٢و  ١

١١  

جمعی از کارگران شهرداری بندرلنگه وخانواده شان اعتراضشان را نسبت به   ٣٠٠  شهرداری  بندر لنگه  " " "
بيشتر کارگران برای  .کارگر رسانه ای کردند ٣٠٠ ماه حقوق ٥عدم پرداخت 

  .کنند ند حتی نان را هم از نانوايی قرض مینشان گرسنه نما اينکه خانواده

  ٣و  ٢

  

  

١٢  

مصوبات جلسه ستاد  .دی کارگران پرداخت نشده است حقوق ماه های آذر و  ٩٠٠  کارخانه هپکو  اراک  " " "
  .های توليد هنوز نهايی نشده استتسهيل ، هنوز اجرا نشده است و قرارداد

برنامه ای برای تامين نيروی جديد بجای کارگران متخصصی که بازنشسته 
اين کارگران . استهای کارگران  يکی از خواستهکه  .تدوين نشدهخواهند شد 

نفر از کارگران  ٢٠٠تخصصی هستند و هپکو با از دست دادن حدود 
  .اش با مشکل مواجه خواهد شد تخصصی
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٥  

١٣  

روز، پرونده نداناجی از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر مقابل  ٢٦٧پس از   ١  بازداشت شدگان روز کارگر  تهران  ٩٨بهمن  ٢
  .مجلس به شعبه تجديد نظرارسال شد

٢  

  

١٤  

  چندين شهر  " " ٣

  

شرکت (اهن  خط و ابينه فنی راه
  )تراورس 

طی نامه ای ) شرکت تراورس (کارگران نگهداری خط و ابينه فنی راه اهن   ٧٠٠٠
سرگشاده خطاب به رسولی مدير عامل ورشيدی معاونت فنی و زيربنايی راه آهن 

جمهوری اسالمی اعتراضشان را نسبت به سطح پايين حقوق و عدم پرداخت 
وخيم ونابسامان راه آهن رسانه ای  بموقع حقوق ومطالبات ديگر ونيزوضعيت

  ) ١( .کردند

  ٣و  ١

  

١٥  

برای )شرکت بهاوند باراد(برای دومين روز متوالی، کارگران معدن چادرملو   ٣٠٠  )شرکت بهاوند باراد(معدن چادرملو   يزد  " " "
اعتراض به اخراج همکاران ونداشتن امنيت شغلی از رفتن برسرکار خودداری 

ی همکاران خود  خواستار تمديد قراردادهای شغلی همه اين کارگران. کردند
  .بيکار شوند ديگر در اين اوضاع تعدادی کارگر ندخواه نمیو هستند ،

٢  

  

١٦  

جمعی از کارگران خدماتی شهرداری رشت اعتراضشان را نسبت به يکه تازی   ٥٠٠٠  شهرداری  رشت  " " "
وقشان درسال جاری شرکت های پيمانکاری ازجمله بروز نکردن چندرغاز حق

ماه حق ١٠ماه حقوق و ٣، عدم پرداخت ٩٧وپرداختش برمبنای حداقل حقوق سال 
توجهی مسئوالن شهرداری و شورای شهر رسانه ای  هزار کارگر و بی ٥بيمه 

  .کردند

٥  

  

١٧  

 وکيل اسماعيل عبدی از مخالفت با آزادی مشروط اسماعيل عبدی و مخالفت  ١  معلم زندانی  تهران  " " "
آموزش و پرورش با مرخصی بدون حقوق وی وارسال پرونده اش به هيئت 

ماه باقی  ١٠ساله او  ٥ست که از دوره حبس  اين در شرايطی .تخلفات خبر داد
  .است

٤  

١٨  

جاده  –هزارچم   " " "
  کندوان

منتقل بر اثر انفجار گازدچار سوختگی وبه بيمارستان اين کارگرآشپزخانه   ٥  ٥  سالن پذيرايی پرشين
  حال يکی از  کارگران وخيم است .شدند

٤  

١٩  

  .کارگر سازمان وادی رحمت حين کار براثرايست قلبی جانش را ازدست داد  ١  سازمان وادی رحمت  تبريز  " " ٤
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

٢٠  

متری ساختمان نيمه کاره واقع در  ١٥جوان حين کار در ارتفاع  يک کارگر  ١  ساختمان نيمه کاره  شيراز  ٩٨بهمن  ٤
خيابان عدالت  شهرشيراز به عمق محل گودبرداری سقوط کرد و از قسمت کمر 

  .و پا دچار مصدوميت شديد شد و به بيمارستان انتقال يافت

٤  

٢١  

اده زيدون رفت و آمد داشتند، در مسير نفر از بانوان معلم خوزستانی که در ج٢  ٢  پرورش. آموزش   هنديجان  " " ٥
در اين حادثه يکی از همکاران فرهنگی جان  .روستای طالگه دچار سانحه شدند

  .خود را از دست داد و يکی ديگر از معلمان مصدوم شد

١  

٢٢  

شان نسبت به کارگران طرح سد وسامانه انتقال آب گاران در ادامه اعتراضات  ١٠٠  سد و سامانه انتقال آب  مريوان  " " ٦
بالتکليفی شغلی ومعيشتی دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان مريوان 

  .زدند

١  

٢٣  

رانندگان سرويس های رفت و آمد   ماهشهر  " " "
  کارگران

های رفت و آمد کارگران منطقه ويژه  اعتصاب چندروزه رانندگان سرويس  - 
  در اعتراض به سطح نازل در آمدشان اقتصادی پتروشيمی

١  

٢٤  

کارگران پتروشيمی رجال واقع در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی اعتراضشان   -   پتروشيمی رجال  ماهشهر  " " "
سازی حقوق و مزايای اقليمی و وعده های  يکسان  نسبت به اجرا نشدن بخشنامه را

  .توخالی،رسانه ای کردند

١  

٢٥  

درصدی دريافتی ٥٠اروند اعتراضشان را نسبت به کاهشکارگران پتروشيمی   ٨٠٠  پتروشيمی اروند  ماهشهر  " " "
  .قسط وام و دو قسط بيمه تکميلی،رسانه ای کردند٦ماهانه بدليل  کسر يکجای 

٥  

  

٢٦  

پس از سی و يک روز بازداشت ،جعفرابراهيمی باقيد وثيقه از زندان گوهردشت   ١  معلم زندانی  کرج  " " "
نفی معلمان تهران و جعفرابراهيمی عضو کانون ص .کرج آزاد شد

دی ماه همزمان با مراسم  ٥ايران روز  صنفی فرهنگيان هماهنگی تشکلهای شورای
  گراميداشت پويا بختياری از جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه در

  .بهشت سکينه کرج بازداشت شده بود

١  

٢٧  

بندی  واحد به نحوه اجرای طرح طبقه اين کارگر برای دومين روز متوالی، صدها  ٨٠٠  پتروشيمی اروند  ماهشهر  " " ٧
مشاغل و همچنين کسر چندين قسط وام و بيمه تکميلی ازحقوق ماهيانه به 

  .اعتصابشان ادامه دادند
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات  

١  

  

٢٨  

 -دولت آباد   ٩٨بهمن  ٧
  اصفهان

کارگران کارخانه فرش و پتو مقدم واقع در منطقه صنعتی شهر دولت آباد   -  کارخانه فرش و پتو مقدم
دراستان اصفهان اعتراضشان را نسبت به بيماری و مشکالت ريوی و تنفسی 
درپی نشر گازهای سمی و بی توجهی  ادارات حفاظت محيط زيست  استان 

  .اصفهان وشهرستان برخوار رسانه ای کردند

  ٣و  ٢

  

٢٩  

        يک کارگر کارخانه هپکواراک با اشاره به عدم پرداخت حقوق ماه های آذر و دی   ٩٠٠  کارخانه هپکو  اراک  " " "
واحدهای توليدی مشکالت  عدم پرداخت منظم دستمزدها در:زودهپکويی ها،اف

به علت  .خانوادگی و معيشتی زيادی برای کارگران به وجود آورده است
ها نسبت به  دی و پايين بودن دستمزدسازی اين واحد تولي مشکالت خصوصی

  .های واقعی زندگی، در خانواده ما تفريح به کلی فراموش شده است هزينه

٣  

  

٣٠  

عليرغم اعتراضات ) شرکت بهاوند باراد(کارگر معدن چادرملو  ٢٠٠اخراج   ٣٠٠  )شرکت بهاوند باراد(معدن چادرملو   يزد  " " "
نماينده کارگران و پيمانکار در دفتر  جلسه روزگذشته .دارشان کليد خورددامنه 

نتيجه اين جلسه، بسته شدن شرکت و پرداخت حق و . مدير پروژه برگزار شد
هيچ راهی به جز تسويه حساب پيش روی .حقوق کارگران  تا برج آخر سال شد

  .کارگران نيست و کارگران در حال جمع کردن وسايل خود هستند

٣  

  

٣١  

حدود يک ماهی است که دو واحد معدنی شن وماسه آمل ماسه وسارج دراستان   ٣٠٠  شن وماسهدو واحد معدنی   آمل  " " "
مازندران به دليل اختالفاتی که بين سازمان صمت و منابع طبيعی در نحوه 

کارگرش در بالتکليفی  ٣٠٠صدور پروانه معدن به وجود آمده پلمب شده و 
  .شغلی ومعيشتی بسر می برند

٢  

  

  

٣٢  

جمعی از معلمانی که طی چند سال گذشته به خارج از کشور اعزام شده بودند و   ٣٥٠  معلمان خارج از کشور  نتهرا  " " "
برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به   اکنون مأموريت آنها پايان يافته است،

 .عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند
هزار يورو از وزارت آموزش و  ١٠تا  ٢از  و ر می رسدنف ٣٥٠تعداد آنها به 

پرورش طلب دارند و خواهان اين هستند که اين وجوه به طور يکجا به آنها 
  .شان بزنند پرداخت شود تا بتوانند به زخمی از زندگی

٤  

٣٣  

معدن ) دار سطح شيبها در  شنده واگننوعی دستگاه کِ (يک کارگر اپراتور وينچ  ١  معدن زغال سنگ نگين  طبس  " " "
زغال سنگ نگين طبس بنام مصطفی افتخاری حين کاربدون دستياربر اثر گير 

  .ها جانش را ازدست داد های کشنده واگن کردن در ميان سيم بوکسل دستگاه
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢  

٣٤  

روز متوالی، کارگران شهرداری منطقه يک اهوازدراعتراض به  برای پنجمين  -  شهرداری  اهواز  ٩٨بهمن  ٨
عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بيمه وباطل شدن دفترچه بيمه در اعتصاب هستند 

  .واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر خوداداری می کنند

  ٢و  ١

٣٥  

طبقه بندی  يمی نسبت بهاعتراضات  کارگران  درمنطقه ويژه اقتصادی پتروش  -  پتروشيمی  ماهشهر  " " "
  درحال ادامه… سازی حقوق ها، پرداخت حق بدی آب و هوا و  مشاغل، همسان

  .گسترش است و

٥  

٣٦  

وکيل بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگران هفت تپه وتجمع روزجهانی   -   مجتمع نيشکر هفت تپه  شوش  " " "
  ) ٣(  .حکام خبر دادکارگرمقابل مجلس، از انتقال پرونده آنها به اجرای ا

٥  

  

٣٧  

- انجمن صنفی معلمان کردستان  مريوان  " " "
  مريوان

ششمين جلسه دادگاه اسکندر لطفی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان   ١
همزمان با دادگاه ده  .جزايی سنندج برگزار شد ١٠۴مريوان در شعبه /کردستان

 ٣٠ه دادگاه زدند و ها نفر از معلمان مريوان وسنندج دست به تجمع در محوط
  .نفراز تجمع کنندگان در جلسه دادگاه شرکت کردند

٤  

  

  

  

٣٨  

+  ٧٢  حوادث محيط کار  استان اصفهان  ٩٨بهمن  ٨
١٩٩٦  

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری 
بدليل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی ) همگی مرد(نفر  ٧٢تعداد 

قانونی استان اصفهان مورد معاينه قرار گرفته اند که اين تعداد در مقايسه با مدت 
الزم به ذکر است که . کاهش داشته است) همگی مرد(نفر٧٤مشابه سال قبل 

بيشترين علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از 
مورد  ١٩٩٦ث کار با در اين مدت آمار مصدومين ناشی از حواد.بلندی بوده است

مورد ٢١٠٧نسبت به مدت مشابه سال قبل که ) مرد ١٨٦١زن و ١٣٥(شامل 
  .درصد کاهش داشته است ٥٫٣بوده، ) مرد ١٩٧٦زن و ١٣١(شامل 

٤  

٣٩  

کس بهمن ماه، کارخانه توليد دستکش الت٨درحادثه آتش سوزی روز سه شنبه    ٤  کارخانه توليد دستکش التکس  منطقه آزاد ارس  " " "
منطقه آزاد ارس يک کارگر ميانسال جانش را ازدست داد ويک کارگر 

  دچارسوختگی ودوکارگرديگردچار مسموميت استنشاقی با دود شدند

٢  

٤٠  

اعتصاب کارگران در اعتراض به کاهش پاداش توليد و توقف پرداخت اضافه   صدها نفر  پتروشيمی رازی  بندر خمينی  " "  ٩
 .نبه اول بهمن ماه آغاز شده است کماکان ادامه داردها که از روز سه ش کاری

   )٤(.اعتصاب هستندکه کارگران پتروشيمی بندرامام درروز است  ١٠نزديک به 
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

٤١  

وشيمی اروند واقع در بندرامام  به اعتصابشان کارگران واحد تعميرات مجتمع پتر  ٨٠٠  پتروشيمی اروند  بندر خمينی  ٩٨بهمن  ٩
بندی مشاغل و همچنين  دراعتراض به نحوه اجرای طرح طبقهپس از سه روز 

  .کسر چندين قسط وام و بيمه تکميلی ازحقوق ماهيانه،خاتمه دادند

١  

٤٢  

قرارداد مستقيم تبديل کارگر پيمانی ش پااليشگاه نفت بندرعباس به  ٢٣٥٠  ٢٣٥٠  پااليشگاه نفت  بندر عباس  " " "
  .وضعيت شدند

٥  

٤٣  

اين .دوفعال کارگری بازداشت در شهردماوند با توديع وثيقه موقتا آزادشدند  ٢  کارگران زندانی  تهران - دماوند   " " "
در محل سکونتشان در شهر دی ماه  ٥ روز پنجشنبه دوفعال کارگری بامداد 

  .دماوند توسط  نيروهای امنيتی بازداشت شدند

٤  

٤٤  

ساله حين کار دريک ساختمان نيمه کار واقع در ابتدای ٢٠يک کارگر آرماتوربند   ١  ساختمان نيمه کاره  محمود آباد  " " "
کمربندی شرقی محمودآباد دراستان مازندران  از طبقه يازدهم سقوط کرد و جان 

  .باخت

٤  

  

٤٥  

س واقع در ابتدای خيابان شهدای شهر همدان، گاز در داخل کانک انفجار کپسول  ١٣  يک کانکس  همدان  " " "
نفر مجروح به همراه داشت که حال دو نفر از کارگران داخل کانکس به علت  ١٣

اين کانکس سيار جهت استراحت  .شدت سوختگی وخيم گزارش شده است
  .کارگران پياده راه سازی محوطه سرگذر در اين محل مستقر شده بود

 -  

٤٦  

ون سنديکايی جهانی کنفدراسي  لندن  " " ١٠
  اينداستريال

خواهان )IndustriALL(دبير کل کنفدراسيون سنديکايی جهانی اينداستريال  -
   .کارگر اخراجی معدن چادرملوشد ٣٠٠بازگشت بکار 

  ) ٥. ( ..بيانيه  مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزايش حداقل دستمزد و   -  تشکل های مستقل  چند شهر  " " "  ١            ٤٧

٤  

٤٨  

کارگر کارگران چاپخانه آستان قدس واقع در مشهد بدليل واژگون شدن  ١١  ١١  چاپخانه آستان قدس   مشهد  " " "
سرويس رفت وآمدشان مصدوم و به بيمارستان های هاشمی نژاد وطالقانی مشهد 

  .منتقل شدند

  ٣و  ٢

٤٩  

 .هنوز وجه تخصيصی به شرکت هپکو واريز نشده است عليرغم وعده و وعيدها    ٩٠٠  کارخانه هپکو  اراک  " " "
معاون اقتصادی استاندار مرکزی با اشاره به اينکه ابالغ به همراه تخصيص 

  .هنوز وجه تخصيصی واريز نشده است: کمک به شرکت هپکو انجام شد، گفت
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢  

٥٠  

اصفهان منطقه  )شرکت تراورس(حقوق ماه های آذر ودی کارگران راه آهن  -   راه آهن  چند شهر  ٩٨بهمن  ١٠
،لرستان، زاگرس،شاهرود ،رباط کريم و اسالمشهر تهران ،خراسان و دامغان 

  .پرداخت نشده است

٤  

٥١  

ار خطر حوادث برای رانندگان بی توجهی مديريت سامانه يک به نکات ايمنی ک  -   سنديکای کارگران شرکت واحد  تهران  " " "
  ) ٦. ( وکارگران توقفگاه غرب را افزايش می دهد

٤  

٥٢  

کوهبنان بنام ايوب مارندگانی حين کار بر  ١٢٫١٤يک کارگر معدن زغال سنگ   ١  ١٢/١٤معدن زغال سنگ   کرمان - کوهبنان  " " ١١
  ) ٧(  .اثر کشيده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جانش را ازدست داد

١  

  

٥٣  

کارگران . عليرغم جوسازی ها اعتراضات کارگران پتروشيمی اروند ادامه دارد  ٨٠٠  پتروشيمی اروند  ماهشهر  " " "
روی پتروشيمی اروند در منطقه ويژه اقتصادی  با پالکاردهايی در دست روبه

تعدادشان کم . اند فارس، ايستاده مجموعه هلدينگ خليج پتروشيمی ماهشهر و زير
  .»کنيم از هفته بعد دوباره شروع می«: گويد از آنها می شده، اما يکی

١  

  

٥٤  

جاده تهران، برای  ٣کارگران کارخانه خوش نوش واقع در همدان کيلومتر   -   کارخانه خوش نوش  همدان  " " "
بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اجرايی نشدن بازنشستگی پيش از موعد 

ت به تجمع  مقابل اداره کل کاراستان براساس قانون مشاغل سخت وزيان آوردس
  .همدان زدند

٢  

٥٥  

روز است که حقوقی هم دريافت  ٧٠نزديک به :کارخانه هپکواراک کارگر  -   کارخانه هپکو  اراک  " " "
و نيم ديگر شب عيد است و تکليف پرداخت عيدی   ماه  ايم و کمتر از يک نکرده

  .نيز روشن نيست

  .ماه حقوق و حق بيمه ادامه دارد ٥ اعتراضات کارگران نسبت به عدم پرداخت  ٣٠٠  شهرداری  لنگه بندر  " " "  ٢            ٥٦

٥  

٥٧  

محمود بهشتی لنگرودی که از روز سه شنبه اول بهمن درمرخصی بسرميبرد   ١  معلم زندانی  تهران  " " ١٢
  .برای تحمل ادامه حبس به زندان اوين بازگشت

کارگر ساختمانی حين کار در يک ساختمان نيمه کاره صوفيان شهرستان  ٤  ٤  ساختمان نيمه کاره  شبستر - انصوفي  " " "   ٤            ٥٨
استان آذربايجان شرقی وسقوط از طبقه هفتم بدليل پاره شدن سيمهای  شبستر در

  .باالبر مصالح ساختمانی در دم جان باختند
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  و مالحظات شرح

١  

٥٩  

کارگران شرکت های پيمانکاری معراج گستر،کيان کارگرو شرکتی پيمانکاری   ٢٠٠  پتروشيمی  اروند  ٩٨بهمن  ١٢
در اعتراض به تصميم ، و امور آشپزخانه را برعهده دارد که مسئوليت تهيه غذا

  .شرکت مبنی بر تغيير وضعيت قراردادشان به حجمی، دست از کار کشيدند

١  

  

٦٠  

کنش های دامنه دارکارگران پتروشيمی بندرامام دراعتراض به تبعيض در   -   پتروشيمی  بندر خمينی  " " "
 .پرداخت دستمزد وبرای يکسان سازی حقوق وايجاد اتحاديه کارگری ادامه دارد
. کارگران پتروشيمی بندرامام در حال پيگيری حق تشکيل اتحاديه کارگری هستند

های بندرامام وجود  گری در هيچ يک از پتروشيمیدر حال حاضر اتحاديه کار
  .ندارد

  ٢و  ١

  

٦١  

برای باری ديگر، بازنشستگان مخابرات راه دور شيراز برای اعتراض نسبت به   -   رات راه دوربازنشستگان مخاب  شيراز  " " "
عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی دست به تجمع  مقابل استانداری فارس 

ميليارد تومان  ٣٥ن مطالبات بدون احتساب خسارت تاخير و تاديه، ميزا .زدند
  .است 

  ٢و  ١

  

  

  

٦٢  

و فاضالب استان   شرکت آب  خوزستان  " " ١٣
  خوزستان  

و فاضالب استان خوزستان  برای بنمايش   جمعی از کارگران طرحی شرکت آب  ٦٣٤
وچندين  گذاشتن اعتراضشان نسبت به وضعيت نامعلوم شغلی، سطح نازل حقوق

ماه تاخير در پرداختش دست از کار کشيدند و مقابل ساختمان اين شرکت تجمع 
پس از تاسيس شرکت آب و فاضالب روستايی خوزستان دولت مجوز :  .کردند

نفر از نيروهای طرحی اين شرکت از محل اعتبارات دولتی  ١١٢پرداخت حقوق 
ز نيروهای طرحی نفر ا ٥٢٢را داد اما مجوزی برای پرداخت حقوق حدود 

  .وجود ندارد

٢  

٦٣  

  کارگران کارخانه کيوان زيرمجموعه هلدينگ داروگر نسبت به عدم پرداخت   -   کارخانه کيوان  همدان  " " "
ماه ها حقوقشان معترضند و اخبار ضد ونقيضی درباره تجمع اين کارگران 

  .بهمن مقابل اداره کل کار استان همدان رسانه ای شده است ١٢روزشنبه 

٢  

  

٦٤  

 راه آهن   شرکت خط و ابنيه فنی  چندين شهر  " " "
  )تراورس(

مديرعامل  )تراورس(ادامه بالتکليفی کارگران شرکت خط و ابنيه فنی راه آهن   - 
های خود را به  سهامدار ما نتوانسته است بدهی: شرکت خط و ابنيه فنی راه آهن

راه کارگران آن در سازمان خصوصی سازی بدهد و در نتيجه اين شرکت به هم
هايش را بدهد يا اين شرکت  حالت بالتکليفی قرار دارد؛ بايد يا سهامدار بدهی

  .دوباره از طريق شرايط قانونی واگذار شود
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٥  

٦٥  

وپرورش حکم جعفرابراهيمی،  بازرس شورای هماهنگی  مديريت اداره آموزش  ١  اداره آموزش و پرورش  شهريار  ٩٨بهمن  ١٣
های صنفی فرهنگيان ايران، را لغو و برای وی حکم غيبت غيرموجه  تشکل

  .صادر نموده است

٥  

  

٦٦  

نگار و عضو کانون نويسندگان ايران  زاهدی لنگرودی نويسنده، روزنامه احمد  ١  کانون نويسندگان ايران  صومعه سرا  " " "
شدگان اعتراضات آبان در  نجم دی در مراسم يادبود يکی از کشتهاو پ.آزاد شد

. سرا منتقل شد يکی از روستاهای گيالن بازداشت و به زندان ضيابر صومعه
صد ميليون تومانی تا تشکيل دادگاه از  ی يک زاهدی ساعتی پيش با توديع وثيقه

  .زندان آزاد شد

٤  

  

  

  

٦٧  

استان خراسان  يک کارگر بيست ساله كارگاه اگزوز سازى پارس بجنورد در  ١  کارگاه اگزوزسازی پارس  بجنورد  " " "
شمالی كه به  دستور  وموتور شخص كارفرما  به رغم نداشتن گواهى نامه 

رانندگى، براى تهيه وسايل مورد نياز كارگاه مجبور به ترك محيط كارى ميشود 
نويش به محض خروج از كارگاه دچار سانحه تصادف شده و كشكک زا

اين کارگرچند روزى است در بيمارستان بسترى  و مورد جراحی زانو .ميشكند
قرار گرفته است وبا توجه به باال بودن هزينه هاى درمان كارفرما از پرداخت 

  .هزينه های جراحی ودوران نقاهتش امتناع ميكند

٤  

٦٨  

يک تجهيزات نوری و صوتی در پشت بام ساله حين کار نصب  ٢٤يک کارگر   ١  صدا و تجهيزات نور نصاب  يزد  " " "
  .ساختمان بدنبال سقوط و پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد

  ٢و  ١

  

٦٩  

و فاضالب استان   شرکت آب  خوزستان  " " "
  خوزستان  

و فاضالب استان   برای دومين روز متوالی، کارگران طرحی شرکت آب  ٦٣٤
اض به به وضعيت نامعلوم شغلی وعدم تبديل خوزستان به اعتصابشان دراعتر

وضعيت ،سطح نازل حقوق وچندين ماه تاخير در پرداختش ادامه دادند و مقابل 
  .ساختمان اين شرکت در اهواز تجمع کردند

٤  

٧٠  

ساله حين کار در يک ساختمان نيمه کاره به علت شکستگی يکی  ٢٧يک کارگر   ١  ساختمان نيمه کاره  دامغان  " " "
پله های نردبان از طبقه پنجم سقوط  کرد وپس از انتقال به بيمارستان جانش  از

  .را ازدست داد

کارگران کارخانه سيمان ايالم برای بنمايش گذاشتن  نسبت به عدم اجرای طرح   -   کارخانه سيمان  ايالم  " " ١٤  ١            ٧١ 
  .دم زدنطبقه بندی مشاغل دست به تجمع مقابل استانداری ايال
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

٧٢  

جمعی از جوانان متقاضی کار شهر قلعه رئيسی در استان کهگيلويه وبويراحمد   -   اداره گاز  شهر قلعه رئيسی  ٩٨بهمن  ١٤
های بدون ضابطه در اداره گاز چاروسا  برای اعتراض به بيکاری و استخدام

  .مقابل شرکت گاز ناحيه قلعه رئيسی زدند دست به تجمع

 -  

  

  

٧٣  

های  هزار نفر از کارگرانی که در واحدهای صنعتی، خدماتی و کارگاه ٦٠٠  هزار٦٠٠  سازمان تأمين اجتماعی  تهران  " " "
خصوصی مشغول فعاليت هستند اما تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قرار 

 ٢٠٠دارای پروانه و بيش از  واحد صنفی ٥٠٠هزار و    ١٧حدود :  .ندارند
ميليون  ٤از  .هزار  واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در استان تهران فعال است

هزار نفر زير  ٤٥٠سه ميليون و ، کارگر مشمول قانون کار در استان تهران 
  .پوشش بيمه تامين اجتماعی قرار دارند

  .ران شهرداری قوچان پرداخت نشده استماه حقوق کارگ ٣  -   شهرداری  قوچان  " " "  ٢             ٧٤

٥  

٧٥  

شعبه چهار دادگاه تجديد نظر استان کردستان .اسحاق روحی روانه زندان شد   ١  فعال کارگری  سنندج  " " "
يکسال حبس تعزيری که از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سنندج برای اسحاق 

  .تائيد کرد  صادر شده بود را روحی به اتهام شرکت در روز جهانی کارگر

٥  

  

٧٦  

را به  خسرو صادقی بروجنی ،شعبه دوم دادگاه انقالب به رياست قاضی مقيسه  ١  فعال معلمين  تهران  " " "
، فعاليت تبليغی عليه نظام )سال٥(خارجی /و تبانی عليه امنيت داخلی اتهام اجتماع

مجموعاً به هشت ) دو سال( یمالسا یروهمجو توهين به بنيانگذار ) يک سال(
  .تعزيری محکوم کرد سال حبس

٥  

  

٧٧  

های صنفی فرهنگيان ايران ،  جعفر ابراهيمی،  بازرس شورای هماهنگی تشکل  ١  اداره آموزش و پرورش  شهريار  ٩٨بهمن  ١٤
روز بازداشت موقت از بند هشت وزارت  ٣١روز ششم بهمن ماه پس از 

نی اطالعات زندان گوهردشت آزاد شد و روز هشتم بهمن خود را به کارگزي
جهت بازگشت به کار معرفی نمود اما مسئوالن اداره از بازگشت وی به 

  های سرداران و بوعلی خادم آباد شهريار ممانعت نمودند دبيرستان

٥  

  

٧٨  

تپه با اشاره به  فرزانه زيالبی وکيل کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت  ٢  کارگران بازداشت شده  هفت تپه  " " "
اده دادرسی اسماعيل بخشی و دمحم خنيفر ارائه شده ، اظهار اينکه درخواست اع

موکالن من، خواستار تجويز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم : داشت
به نظر می رسد که در  .عرض جهت بازبينی و رسيدگی دوباره هستند

  ) ٨(  .های امنيتی از قوه قضائيه سلب اختيار شده است پرونده
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تعداد   نام واحد  شهر  ريختا  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

٧٩  

درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان لرستان  ٤١افزايش   ؟  حوادث محيط کار  لرستان  ٩٨بهمن  ١٤
  ) ٩(  ماهه سال جاری ٩در

١  

  

٨٠  

  پتروشيمی اروند طی دو هفتهبه دنبال اتحاد واعتصابات دامنه دار کارگران   ٢٠٠  پتروشيمی  اروند  " " ١٥
» درصد ٩٥طرح «اخيرتمامی قراردادهای کارگران اين شرکت که در قالب 

بدنبال اين توافق، کارگران بخش های  .گردند اند، به قرار سابق برمی منعقد شده
تعميرات و خدمات پتروشيمی اروند ، به اعتصاب و تجمعات اعتراضيشان خاتمه 

  .دادند

١  

٨١  

بازنشستگان صنعت نفت اراک برای اعتراض به خصوصی سازی والحاق به   -   بازنشستگان صنعت نفت  کارا  " " "
صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی  صنعت 

  .نفت در اراک تجمع کردند

  ٢و  ١

٨٢  

مخابرات راه دور برای    کارگران بازنشستهبرای دومين بار درهفته جاری،   -   رات راه دوربازنشستگان مخاب  شيراز  " " "
بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های بی 
  .سرانجام مسئوالن طراز اول استان دست به تجمع  مقابل استانداری فارس زدند

١  

٨٣  

ضی کار شهر قلعه رئيسی در برای دومين روز متوالی،جمعی ازجوانان متقا  -   اداره گاز  شهر قلعه رئيسی  " " "
های بدون ضابطه  استان کهگيلويه وبويراحمدبرای اعتراض به بيکاری واستخدام

  .در اداره گازچاروسا دست به تجمع مقابل شرکت گاز ناحيه قلعه رئيسی زدند

٤  

٨٤  

زری ساله معدن قلعه  ٢٨بهمن، يک کارگر  ١٥پيش از ظهر روزسه شنبه   ١  معدن قلعه زری  خوسف  " " "
شهرستان خوسف  در استان خراسان جنوبی بر اثر ريزش سنگ بزرگ زير 

  .آوار گرفتار و از ناحيه سر دچار آسيب شديد شد و در دم جان باخت

١  

٨٥  

ونقل خليج فارس راهی پايتخت شدند تا  برای باری ديگر، کارگران شرکت حمل  -   ونقل خليج فارس شرکت حمل  اسالمشهر  " " ١٦
سازی اعتراضشان را نسبت به بالتکليفی شغلی  سازمان خصوصی باتجمع مقابل

  .معيشتی پس از واگذاری بنمايش بگذارند و

  ٢و ١

٨٦  

های علوم  پرستاران وکارکنان دانشگاه  اروميه  " " "
  پزشکی

های علوم پزشکی اروميه برای باری ديگر  پرستاران وکارکنان دانشگاه  - 
  ه ها مطالبات و وعده های توخالیاعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ما

  .رسانه ای کردند
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

  

٨٧  

جمعی از پرستاران عضو تعاونی مسکن همدان برای اعتراض به عملکرد   ٤٠- ٣٥  پرستاران عضو تعاونی مسکن  همدان  ٩٨بهمن   ١٦
ست به تجمع مقابل اداره کل کار استان همدان اعضای هيات مديره اين تعاونی د

  .زدند

٥  

  

٨٨  

سال روند رسيدگی به پرونده رويت نظر کارشناسان  ٣کارگر حق طلب پس از  ٣  ٣  کارخانه سيمان کارون  مسجد سليمان  " " "
فرشاد  .دادگستری  بازهم به دادگستری شهرستان مسجد سليمان احضارشدند

گی و امين حاتمی سه کارگری هستند که در خداداديان طاغونک، خرم آقابي
  .بازداشت شده بودند ٩٥اعتراضات کارگران  در اسفند 

١  

٨٩  

کارگران کارخانه سيمان مسجد سليمان با دريافت يک ماه از مطالبات معوقه خود   -  کارخانه سيمان کارون  مسجد سليمان  " " "
ت کارخانه سيمان مسجد روزه خود خاتمه دادند و در نتيجه فعالي ٥٠به اعتصاب 

  .سليمان از سرگرفته شد

٤  

٩٠  

کارگر مقنی حين کار در روستای دربند از توابع شهرستان خمين دراستان ٢  ٢  حفر چاه  خمين  " " "
متری بدنبال انفجار ناشی از تجمع  ١٢مرکزی بر اثر تخريب ديواره يک چاه 

  .دگاز وگرفتار شدن زير آوار در دم جانشان را ازدست دادن

 -  

  

٩١  

ی ندا ناجی  شماری از اعضا و دبيران کانون نويسندگان ايران به ديدار خانواده  -   کانون نويسندگان ايران  تهران  " " "
بکتاش آبتين، هرمز ناصرشريفی، عليرضا جباری،  .فعال اجتماعی زندانی رفتند

ديدار  دانا در اين بيگی و فريبرز رئيس آيدا عميدی، عليرضا آدينه، اکبر معصوم
  .حضور داشتند

١  

  

٩٢  

برای حمايت از اعضای ) سقز و زيويه(اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان    -   انجمن صنفی معلمان کردستان  سقز و زيويه  " " ١٧
 انجمن صنفی فرهنگيان  استان خراسان شمالی دست گردهم آمدند وبا قرائت 

کنشگر صنفی اين  ٧ليه خواهان بستن فوری پرونده های ساختگی، ع بيانيه ای
  .استان شدند

١  

  

٩٣  

ما : از پايين بودن مبلغ عيدی يا همان پاداش آخر سال خود انتقاد کردند و گفتند  -   معلمان حق التدريس  چند شهر  " " "
ی مزايای مزدی و امکانات شغلی محروميم؛ حقوق  ها از همه التدريسی حق
شود و  به اندازه ساعات درس رد می ی ما ساعتی و بسيار کم است، بيمه ما ماهانه

  !پردازند حاال عيدی هم به نسبت ساعات تدريس به ما می



 ١٤                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات      

٢  

٩٤  

بيمارستان سينا کارون و مرکز   کارون  " " "
  بهداشت حميديه

شغول بکارند به خبرنگار م  های اداری اين کارکنان پيمانی که عمدتا در بخش  
ماه است دستمزد آنها پرداخت نشده و آنها ناچار ٨بيش از:رسانه محلی گفتند

  .اند از هزينه شخصی بيمه خود را پرداخت کنند شده

٥  

  

٩٥  

کارگر مجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت تپه از ارجاع  ٦فرزانه زيالبی وکيل   ٦  مجتمع نيشکر  هفت تپه  ٩٨بهمن  ١٧
ن به دادگاه تجديد نظر استان خوزستان در پی اعتراض کارفرما پرونده موکلشا

مسلم چشم ، محمود خدايی :اسامی کارگران .نسبت به احکام برائتشان،خبرداد
  .دمحم خنيفر، يوسف بهمئی، ايمان اخضری، ابراهيم عباسی منجزی ، خاور

٤  

  

٩٦  

ان حين کاردر يک ساختمان در حال احداث در ساله تبعه افعانست ٣٥يک کارگر  ١  ساختمان در دست احداث  تهران  " " "
خيابان فرمانيه تهران براثر سقوط دستگاه باالبر حمل بار به علت پاره شدن سيم 

ودر  دبکسل از طبقه منفی يک به طبقه منفی سه دچار آسيب شديد و خونريزی ش
  .دم جانش را ازدست داد

٤  

٩٧  

در دهنو آورزمان ماليرحين کارخاکريزی بدرون قيف  اله لودرس ٦٣يک راننده   ١  لودرکارخانه آجرسفال  مالير  " " "
  .سقوط و زير تلی ازخاک  گرفتار شد ودر دم جان باخت

  .ماه حقوق کارگران شهر داری پارس آباد در استان اردبيل پرداخت نشده است٩  -   شهرداری  پارس آباد معان  " " ١٨  ٢            ٩٨

١  

  

٩٩  

کاهش اضافه کاری پرسنل فنی سامانه يک و دريافت بودجه بابت اتوبوسهای   -   ان شرکت واحدسنديکای کارگر  تهران  " " "
با توجه به هشدارهای مکرر سنديکا، مديريت و . متوقفی تعميرگاه در پايان سال

مسئولين، بهتر است به جای استفاده از اين نوع ترفند ها و در نظر گرفتن منافع 
  .رگران و رفاه حال شهروندان باشندشخصی ،  بيشتر به فکر معيشت کا

١  

١٠٠  

جلسه ای با حضور تعدادی در ادامه نشست های سنديکای کارگران شرکت واحد    -   سنديکای کارگران شرکت واحد  تهران  " " "
از اعضای اين سنديکا در جهت رسيدگی به تعدادی از مطالبات معوقه کارکنان و 

   خواهد رسيدمتعاقبا به اطالع ن آتشکيل شد که نتيجه  ٩٩تمزد سال و دسکارگران 

٣  

١٠١  

جمعی از کارگران مجتمع پتروشيمی لردگان واقع در استان چهارمحال و    -   مجتمع پتروشيمی  لردگان  " " ١٩
بختياری وزيرمجموعه شرکت صنايع پتروشيمی خليج فارس راهی تهران شدند 

تا با تجمع مقابل ساختمان مرکزی اين هلدينگ در خيابان کريم خان زند 
  .بنمايش بگذارند )احتماال نسبت به اخراج از کار(اعتراضشان را 
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٣  

  

١٠٢  

بنمايندگی ) آرمان(تعاونی اعتبار وحدت  جمعی ازکارگران اخراجی  -   )آرمان(تعاونی اعتبار وحدت   تهران  " " "
ازهمکارانشان ازسراسر کشوربرای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم 

سال دست به تجمع مقابل ساختمان موسسه ٢پرداخت مطالباتشان پس ازگذشت 
. نفر از کارگران را اخراج کردند١٢٠٠تا  ١٠٠٠ .مالی ملل ،درتهران زدند

  . دنهايی که موسسه وحدت ساخته بده برجبيايند پول ما را از 

١  

١٠٣  

برمجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت تپه برای اعتراض  جمعی از کارگران نی  -   مجتمع نيشکر هفت تپه  شوش  ٩٨بهمن  ١٩
بازنشستگی دست به تجمع مقابل اداره تامين  معيشتی و نسبت به بالتکليفی شغلی،

  .اعتراضشان است له مواردآغاز نشدن فعاليت کاريشان ازجم. اجتماعی زدند

١  

  

١٠٤  

جمعی ازداروسازان و دانشجويان داروسازی سراسرکشور برای اعتراض نسبت    -   داروسازان و دانشجويان داروسازی  تهران  " " "
به آرای ديوان عدالت اداری مينی بر ابطال چندين باره تعرفه خدمات دارويی، 

مارستان  و ابالغ حکم ابطال کدهای خدمات داروسازان در داروخانه و بي
  .آزادسازی تأسيس داروخانه  مقابل سازمان نظام پزشکی در تهران تجمع کردند

٥  

  

  

  

١٠٥  

دمحم تقی فالحی دبيرکانون صنفی معلمان تهران ودبير بازنشسته، از طرف   ١  دبيرکانون صنفی معلمان تهران  تهران  " " "
يروهای اطالعات سپاه ن .اطالعات سپاه دستگير و به نقطه ی نامعلومی ربوده شد

جناب فالحی را در خيابان دستگير کرده و برای مصادره ی لوازم شخصی، 
ايشان را به منزل بازگردانده ، برخی از لوازم ايشان ، کيس کامپيوتر، گوشی 

موبايل و هارد کامپيوتر خانواده ی وی را با خود بردند، مامورين به خانواده ی 
برای  ه هيچ شخص و رسانه ای را نداريد، ووی گفته اند، حق خبر رسانی ب

  .پيگيری پرونده به دادسرای مقدس اوين مراجعه کنيد

٥  

  

  

  

١٠٦  

سال و نيم حبس تحميلی روزشنبه ٣هادی تنومند، فعال کارگری جهت تحمل   ١  فعال کارگری  بوکان  " " "
اتهام هادی تنومند  عضويت در کميته هماهنگی .بهمن راهی زندان می شود١٩

به ايجاد تشکل های کارگری و  شرکت در مجمع عمومی  ساالنه  برای کمک
هادی تنومند بهمراه ديگر اعضای کميته هماهنگی  در  .کميته هماهنگی می باشد

شهر بوکان  از جمله جمال مينا شيری، حسن رسول نژاد، ابراهيم مصطفی پور و 
 .قرار گرفتند محاکمه قاسم مصطفی پور و دمحم کريمی  دستگير و مورد بازجويی و

سال و نيم ، ابراهيم و قاسم مصطفی پور و  ٣هادی تنومند و جمال مينا شيری به  
  .ماه حبس محکوم شدند ۶سال  و حسن رسول نژاد به  ٢دمحم کريمی به 
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

١٠٧  

استان خراسان   " " "
  شمالی

آمار كشته شدگان ناشى از حوادث كار در استان خراسان شمالی به طور ساليانه   -   رحوادث محيط کا
  ) ١٠(  .در حال افزايش است

  .بعلت مسموميت با گاز مونوکسيد کربن جانشان را از دست دادندکارگرمعدن ٢  ٢  معدن تاشکوييه  بافق  " " "  ٤          ١٠٨

٤  

١٠٩  

ساله بيمارستان چمران سوسنگرد بر اثر  ٢٦دکتر امين تاج اميری پزشک    ١  بيمارستان چمران  سوسنگرد  ٩٨بهمن  ١٩
  .جانش را ازدست داد گازگرفتگی در پاويون پزشکان اين بيمارستان

٤  

١١٠  

کارگربر اثر حوادث کاری جانشان را  ١٣٦٣ماهه نخست سال جاری  ٩در  ١٣٦٣  حوادث محيط کار  سراسر کشور  " " ٢٠
و نيم  ٨با دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزايش  ازدست دادند که در مقايسه 

  ) ١١(  .درصدی را نشان می دهد

٣  

  

١١١  

مجتمع های پتروشيمی فراورش و   بندر خمينی  " " "
  کيميا

     شرکت پيمانکاری(کارگر مجتمع پتروشيمی فراورش ٢از اول بهمن ماه ،  ٢
ر بندر امام با د) شرکت پيمانکاری پويا نصب(و مجتمع پتروشيمی کيميا) فريم کو

ساله توسط کارفرما بدليل اخالل در نظم و ايجاد اغتشاش  ١٩تا  ١٧سوابق کاری 
  .و رهبری کارگران برای برپايی اعتراض به محل کارشان ممنوع الورود شدند

٢  

١١٢  

عتراض به عدم برای اکارگران شهرداری سريش آباد  درشهرستان قروه    -   شهرداری  سريش آباد قروه   " " "
  .اين شهرداری تجمع کردندماه حقوق دست از کارکشيده ومقابل  ٤پرداخت 

٢  

  

١١٣  

کارگران اداره آب و فاضالب روستايی شهرستان های استان ايالم اعتراضشان   -   اداره آب و فاضالب روستايی  استان ايالم  " " "
از مهر  .ای کردند ماه حقوق وسال ها عيدی،رسانه ٥را نسبت به عدم پرداخت 

ماه سال جاری حقوق پرسنل شرکتی پرداخت نشده است و چندين سال است که 
  .شود عيدی نيز به اين پرسنل پرداخت نمی

١  

  

١١٤  

  

تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد براساس تصميمات جمعی اين    -   سنديکای کارگران شرکت واحد  تهران  " " "
لبات معوقه رانندگان و کارکنان شرکت واحد سنديکا مبنی بر پيگيری مطا

درخواستی را با امضای صدها تن از رانندگان و کارگران در دبيرخانه شورای 
متن اصلی اين نامه هفته گذشته از طرف سنديکا به دفتر . شهر به ثبت رساندند

مدير عامل شرکت واحد از طريق پست ارسال گرديده است  و رونوشت آن را به 
  ) ١٢(  .فرمانداری  تهران ارسال کردند شهردار و
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره ردی
  کارگران

  شرح و مالحظات  

٣  

  

١١٥  

رسد  به نظر می):شرکت پيمانکاری بهاوند باراد(کارگران اخراجی معدن چادرملو  ٢٣٠  معدن چادرملو  يزد  ٩٨بهمن  ٢٠
گران شرکت را به سر شرکت مجدداً شروع به کار کرده و دو، سه نفر از کار

ی کارگران شرکت به سر کار  ما خواستار اين هستيم که همه. اند کار بازگردانده
  .های ديگر نيرو بياورند خود بازگردند و نگرانيم که نکند از شرکت

  ٢و  ١

  

١١٦  

 .ان شدکارگرکارخانه کاشی اصفه ٣٨٥دوباره بالتکليفی شغلی ومعيشتی دامنگير  ٣٨٥  کارخانه کاشی  اصفهان  " " "
وضعيت درکارخانه کاشی اصفهان اصالً خوب نيست و دو سه هفته است مواد 

مطالبه  ٩٦و  ٩٥کارگران از سال  .اوليه نيامده و توليد در آستانه تعطيلی است
امسال نيز بعد از تيرماه ديگر حقوقشان پرداخت نشده . مزدی پرداخت نشده دارند

  .نيز پرداخت نشده است ٩٥، و مطالبات سال ٩٦ماه حقوق سال ٤. است

٥  

  

١١٧  

آبادی و هيراد پيربداغی  مدافع حقوق کارگران رهام يگانه، فريد لطف ٣دادگاه   ٣  مدافعين کارگران  تهران  " " "
اين سه مدافع حقوق  .برگزار وحکم دادگاه متعاقباً به آنها ابالغ خواهد شد

 کارگران ومرداد ماه سال جاری همزمان با برگزاری  دادگاه  ١٢کارگران 
  مرتبطين با اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت تپه 

  .بازداشت شده بودند

١  

١١٨  

جمعی ازاعضای تعاونی مسکن فرهنگيان تبريز برای اعتراض به بالتکليفی   -   تعاونی مسکن فرهنگيان  تبريز  " " "
ساله برای تحويل واحدهای مسکونی خريداری شده درطرح مسکن بعثت ١٧

  .ست به تجمع مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربايجان شرقی زدندد

  ٢و  ١

  

  

١١٩  

کارگران بازنشسته کارخانه مخابرات راه دور شيراز در سومين روز از دور   -   رات راه دوربازنشستگان مخاب  شيراز  " " ٢١
جديد اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت حق وحقوق دست به تجمع خانوادگی 

تجمع کنندگان خواستار پرداخت مطالباتشان از  .استانداری فارس زدند مقابل
آی در تملک بانک ملی قرار . تی. طرف دولت هستند واز آنجايی که کارخانه آی

دارد اين بازنشستگان خواهان اين هستند که بانک ملی مطالباتشان را از محل 
  .بپردازد آنهامصادره اين مجموعه به 

٤  

١٢٠  

ساله حين کار در ساختمانی در شهرستان پاکدشت به  ٤٥يک کارگر سنگ کار   ١  کار ساختمانی  پاکدشت  " " "
علت برق گرفتگی از طبقه دوم به پايين سقوط کرد و پس از انتقال به بيمارستان 

  .جان باخت
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٤  

١٢١  

     ساله تبعه افعانستان حين کار گودبرداری ساختمان در  ١٨و  ١٧کارگر ٢  ٢  زی ساختمانگود بردا  شهر ری  ٩٨بهمن  ٢١
  .شهر ری براثر ريزش آوار مصدوم وبه بيمارستان منتقل شدند

  ٥  

١٢٢  

های صنفی فرهنگيان کشور  وکيل اسکندر لطفی عضو شورای هماهنگی تشکل  ١  فعال معلمين  مريوان  " " ٢٣
  .برای موکلش خبر داد از محکوميت دو سال حبس

٥  

  

  

١٢٣  

رضا بهنام نژاد، مريم زيرک وسهيال زال بيگی متهمان پرونده پس از دفاع  دمحم  ٣  کانون صنفی فرهنگيان استان  قزوين  قزوين  " " "
ماه حبس تعزيری  ٢۴جمعا به مدت   ٩٨آبان  ١٣در دادگاه انقالب در روز 

ه احکام صادره در دادگاه در پی اعتراض متهمين و وکالی آنها ب .محکوم شدند
 ً  تجديد نظر، حکم حبس تعزيری به جريمه ی نقدی تبديل شد و فعاالن صنفی جمعا

  .هزار تومان محکوم شدند ١٠٠ميليون و  ١٢به مبلغ  

٤  

  

١٢٤  

ساله و اهل شهرستان بابل حين تدريس ٤٠التدريس  نژاد معلم حق زويا حاجی  ١  معلم حق تاتدريس  يزد  " " "
انديشان دچار  ه پنجم مقطع ابتدايی دبستان دخترانه شاهد نيکدرکالس درس پاي

اين دومين معلم زنی است که در سال  .ايست قلبی شد وجانش را ازدست داد
  .جاری دراستان يزد سر کالس درس جانش را ازدست داده است

١  

١٢٥  

زنجيره ای رفاه اعتراضشان را نسبت به کاهش جمعی از کارگران فروشگاه های   ٨٠٠٠  فروشگاه های زنجيره ای رفاه  چند شهر  " " ٢٤
دريافتی هايشان پس از واگذاری به بخش خصوصی وبرخورد نامناسب و 

  .غيرفعال وزارت کار،رسانه ای کردند

٤  

  

١٢٦  

حين کار جابجايی يک دستگاه کانکس در يکی از محله های شهر ايالم راننده   ٢  ؟  ايالم  " " "
جرثقيل با سيم های برق دچار برق جرثقيل و يک کارگر به علت برخورد 

راننده جرثقيل به علت شدت جراحات وارده در . گرفتگی  وبه بيمارستان شدند
  .بيمارستان جان خود را از دست داد و کارگرديگربرای مداوا بستری شد

  ٣و  ٢

  

١٢٧  

نقل  و  اداره کل راهداری و حمل قزوين  " " ٢٦
  ای جاده

ای استان قزوين درادامه  ونقل جاده کل راهداری و حمل کارگران اداره  ٥٣
پس از الکترونيکی کردن  نسبت به بالتکليفی شغلی ومعيشتی اعتراضاتشان

 عوارضی آزادراه راهی پايتخت شدند ودست به تجمع مقابل وزارت راه و
روز است که واريز نشده و عمال به ما گفتند  ٤٥حقوق اين ماه . شهرسازی زدند

  تکليف ما مشخص نيست؛کنيم و بعد از آن  بيشتر با شما کار نمیاسفند  ٢٩ه تا ک
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

١  

١٢٨  

روزبی آبی وعدم پيگيری ١٠کارگران راه آهن لرستان برای اعتراض به   -   راه آهن لرستان  خرم آباد  ٩٨بهمن  ٢٦
جمع درايستگاه کشور روستايی از توابع بخش پاپی شهرستان مسئولين،دست به ت

  آباد در استان لرستان زدند خرم

٥  

  

  

١٢٩  

، بکتاش آبتين و کيوان )مهابادی(ی سه نويسنده عضو کانون، رضا خندان  پرونده  ٣  کانون نويسندگان  تهران  " " "
ادگاه بدوی که اين سه نويسنده در د. باژن به دايره اجرای احکام فرستاده شده است

چندی بعد . ارديبهشت امسال برگزار شد هر يک به شش سال زندان محکوم شدند
احکام صادره در دادگاه تجديد نظر با اندکی کاهش در محکوميت کيوان باژن 

به اين ترتيب حکم . تاييد و در اوايل دی ماه سال جاری به وکالی آنها ابالغ شد
بتين تاييد شد و حکم کيوان باژن به دليل شش سال زندان رضا خندان و بکتاش آ

  .ی کيفری به سه سال و شش ماه زندان کاهش يافت نداشتن سابقه

٤  

١٣٠  

ساله شهرداری مريانج از شهرهای تابع شهرستان همدان حين  ٤٥و  ٤٠کارگر ٢  ٢  شهرداری  مريانج  " " "
نيسان همدان تهران براثر برخورد يک دستگاه وانت  کار تميزی جداول در جاده

  .با آنها دردم جان باختند

٤  

١٣١  

درحادثه آتش سوزی يک کانکس کارگری در روستای کينچاه بخش مرکزی   ٢  شرکت پيمانکاری طرح تسطيح  آستانه اشرفيه  " " "
ساله شرکت پيمانکاری طرح  ٢١آستانه اشرفيه استان گيالن يک کارگر نگهبان 

  .م شدمصدو نيزتسطيح اراضی جانش را ازدست داد وبرادرش 

٢  

١٣٢  

سال ٢کارگران کارخانه کنتورسازی برای اعتراض به عدم پرداخت بيش از   -   کارخانه کنتورسازی  قزوين  " " ٢٧
حقوق و وعده های توخالی مسئولين طراز اول استان دست به تجمع مقابل دفتر 

  .امام جمعه قزوين در خيبان شهدای اين شهر زدند

٢  

  

  

  

  

١٣٣  

کارگران نگهداری خط وابنيه فنی راه آهن منطقه لرستان بخاطر عدم پرداخت   -   آهن خط و ابنيه فنی راه  لرستان  " " "
 ٢٠٠حقوق ها ی معوقه که دوماه نيم تاخير شده و همچنين عدم پرداخت 

هزارتومان به مناسبت دهه فجر، بيمه های مکمل که  ٧٠٠هزارتومان روز زن 
ن اجتماعی و تمديد تا کنون پرداخت نشده وعدم واريزحق بيمه تامي٩٢از سال 

و لباس کار و ملبوس استحقاقی که   نکردن دفترچه های درمان تامين اجتماعی
دوسال توزيع نشده و عدالت و نا برابری و تفاوت حقوق بين پرسنل راه اهن و 

شرکت نگرانی از پرداخت نکردن عيدی پايان سال و سبد کاالی که از طرف راه 
دست به تحصن و اعتصاب زدند و تا دريافت  اهن مبلغ آن دومييلون اعالم شده

  .به اين روند ادامه خواهند داد  نکردن همه مطالبات خودشان
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢  

١٣٤  

ی بنمايش برا )کارگاه های ايستگاه نوبنياد و اقدسيه(تهران ٣کارگران متروی خط   ٦٠  ٣متروی خط   تهران  ٩٨بهمن  ٢٧
ماه حقوق و وعده های توخالی  ١٨گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

  .دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرپايتخت زدند

٢  

١٣٥  

 ٥واقع درکيلومتر  )شركت صنايع چوب و كاغذ ايران (کارگران کارخانه چوكا  -   کارخانه چوکا  رضوانشهر  " " "
تجمعشان را  گيالن دور جديد اعتصاب وجاده رضوانشهر به تالش دراستان 

  .ماه حقوق آغازکردند نسبت به عدم پرداخت چند

١  

١٣٦  

رانندگان سواری کرايه فعال در شرکت سير و سفر فرودگاه امام برای بنمايش   -   شرکت سير و سفر فرودگاه امام  تهران  " " "
ن طرفه دست به تجمع مقابل دفتر اي يک گذاشتن اعتراضشان نسبت به قرارداد

  .شرکت  درتهران زدند

٢  

١٣٧  

شمال که قطعه  اولش قراراست دهم اسفند ماه   - کارگران پروژه آزاد راه تهران   -   شمال  - پروژه آزاد راه تهران   تهران  " " "
  .به بهره برداری برسد از طرف بنياد مستضعفان پرداخت نشده است

  ٥  

١٣٨  

بازداشت شده است؛ برای او وثيقه تعيين ) بهمن٢٦( يان روز گذشتهرضا دبير دمحم  ١  مجتمع نيشکر هفت تپه  هفت تپه  " " "
شده اما در حال حاضر قاضی پرونده با تبديل قرار بازداشت به وثيقه موافقت 

  .نکرده است و مشخص نيست تا چه زمانی قرار است در بازداشت بماند

٥  

١٣٩  

کانون صنفی معلمان تهران پس از هشت روز بازداشت،  فالحی دبير کل  تقی دمحم  ١  کانون صنفی معلمان تهران  تهران  " " "
  .آزاد شد با قيد وثيقه

  ٤  

١٤٠  

ساله اداره برق رشت حين کار نقل و انتقال تيرهای بتونی امور  ٣٥يک کارگر  ١  اداره برق  رشت  " " "
منطقه رشت و در محدوده دانای علی بر اثر پاره شدن زنجير ٤توزيع برق 

  .دچارسانحه شد و در دم جان باختنگهدارنده تيرهای برق به 

٤  

١٤١  

يک کارگر نگهبان انبار يک دامداری در بندر ترکمن در حادثه آتش سوزی   ١  دامداری  بندر ترکمن  " " "
  .اتاقک نگهبانی زنده زنده سوخت

٤  

١٤٢  

ثر ساله حين کاربارگيری در خيابان خمينی کالنشهر اصفهان برا ٣٨يک کارگر   ١  کار بارگيری  اصفهان  " " "
  .ريزش ميلگرد برويش در دم  جان باخت
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

  ٤  

١٤٣    

يک کارگرجوان بنام محسن نوری حين کار نصب داربست  تبليغاتی برای يک   ١  ب داربست  تبليغاتیانص  سنندج  ٩٨بهمن  ٢٨
  .ودر دم جان باختنامزد انتخابات در سنندج دچار برق گرفتگی شد 

٢  

١٤٤  

کارگران نگهداری خط وابنيه فنی راه آهن منطقه خراسان برای اعتراض به عدم   -   خط وابنيه فنی راه آهن منطقه خراسان  نيشابور  " " "
نداشتن امنيت شغلی  دست به تجمع مقابل فرمانداری  پرداخت بموقع مطالبات و

  .نيشابورزدند

٢  

١٤٥  

قطعات  توليد تراورس و کارخانجات  کرج  ٩٨بهمن  -  ٢٩
  بتنی

قطعات بتنی کرج پرداخت  ماه حقوق کارگران کارخانجات توليد تراورس و ٣  - 
  .نشده است

٢  

١٤٦  

ابنيه فنی راه آهن منطقه لرستان درادامه اعتراضشان  کارگران نگهداری خط و  -   خط و ابنيه فنی راه آهن  لرستان  " " "
دست به تجمع  مطالبات ديگر مه وماه حقوق،حق بي نسبت به عدم پرداخت چند

  مقابل اداره کل راه آهن لرستان زدند

٤  

١٤٧  

 ساله يک واحد فراوری سنگ شهرک صنعتی سليمی آذرشهردر ٣٩يک کارگر   ١  واحد فراوری سنگ  آذرشهر  " " "
استان آذربايجان شرقی براثر گير کردن بين صخره سنگ و پاکت لودر، دچار 

  .چپ شد یو قطع ساق پا آمپوتاسيون

٢  

١٤٨  

سال ٢کارگران کارخانه کنتورسازی برای اعتراض به عدم پرداخت بيش از   -   کارخانه کنتورسازی  قزوين  " " "
حقوق و وعده های توخالی مسئولين طراز اول استان دست به تجمع مقابل دفتر 

  .امام جمعه قزوين در خيبان شهدای اين شهر زدند

٢  

١٤٩  

بندرعباس برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسبت  ٣هرداری منطقه کارگران ش  -   شهرداری  بندر عباس  " " ٣٠
مطالبات ديگردست به تجمع  مقابل  ماه حقوق وحق بيمه و ٤به عدم پرداخت 

  .استانداری هرمزگان زدند

١  

١٥٠  

 درادامه اعتراضات ٣و  ٢های سپيدار  نفراز رانندگان عضو پروژه١٠٠حدود   ١٠٠  شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران  " " "
سال دست به تجمع مقابل  ٦دامنه دارشان نسبت به عدم تحويل مسکن پس از 

  .ساختمان تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه زدند

سال حقوق کارگران کارخانه کنتورسازی توليد  ٢عالوه بر عدم پرداخت بيش از   -   کارخانه کنتورسازی  قزوين  " " "  ٢          ١٥١
قرارداد يک ماهه از کارگران خواسته شده  ماه هم قطع شده وبهمن  ١٩کنتور از 

  .ماهه را امضا کنند٢از اول تا آخر اسفند ماه بجای قرار 
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تعداد   نام واحد  شهر  تاريخ  شماره رديف
  کارگران

  شرح و مالحظات

٢  

  

١٥٢  

شغلی ومعيشتی کارگران نی بر مجتمع کشت عليرغم قول و وقرارها بالتکليفی   ١٠٤  مجتمع نيشکر هفت تپه  هفت تپه  ٩٨بهمن  ٣٠
تپه، تا امروز حقوق  بر هفت کارگر نی ١٠٤ .وصنعت نيشکر هفت تپه ادامه دارد

های خرداد و تير  اند و دستمزد برج ده و همچنين دستمزد ماه آذر ماه را گرفته
  .سال قبل را طلبکارند

٥  

  

  

١٥٣  

رياست   نظر به رأی قطعی موکلم در دادگاه تجديد: ناجی زهرا مينويی وکيل ندا  ١  مدافع حقوق کارگر  تهران  " " "
با توجه به اينکه . قاضی زرگر بدون حضور وکيل و متهم، صادر شده است

ماه حبس محکوم کرده است و از بازداشت او ٣٠دادگاه تجديدنظر موکلم را به 
گذرد، ما درخواست آزادی مشروط خود را به زندان و دادگاه ارائه  ماه می ١٠

  .هيم دادخوا

٤  

١٥٤  

يک کارگرواحد توليدی در شهرستان زرنديه حين کار با دستگاه فک مربوط به   ١  يک واحد توليدی  زرنديه  " " "
  .آهک کربنات به علت ريزش ناگهانی سقف و ماندن در زير آوار جان باخت

٤  

١٥٥  

ک آباد اراک براثر ساله حين کار درکارگاه بوجاری روستای ايب ٣٥يک کارگر   ١  کارگاه بوجاری  اراک  " " "
  .سقوط دستگاه تسمه نقاله جانش را از دست داد

 

 يادداشت ها:

  

دراعتراض به سطح پايين حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات ديگر ونيزوضعيت وخيم ونابسامان راه )شرکت تراورس (نامه  سر گشاده کارگران نگهداری خط و ابينه فنی راه اهن   - )  ١( 
  آهن

طی نامه ای سرگشاده خطاب به رسولی مدير عامل ورشيدی معاونت فنی و زيربنايی راه آهن جمهوری اسالمی اعتراضشان را نسبت به ) شرکت تراورس (ان نگهداری خط و ابينه فنی راه اهن کارگر
  .ای کردندسطح پايين حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات ديگر ونيزوضعيت وخيم ونابسامان راه آهن رسانه 

  :بخش هايی ازاين نامه بقرارزيراست
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مديران و مسئولين اين شرکت و مسولين ادوار  شرکت تراورس با داشتن بيشترين متخصصين و تجهيزات فنی در ميان شرکتهای پيمانکاری بخش زيربنايی راه آهن امروز به خاطر سياستهای غلط 
  .گذشته  راه آهن وضعيت نابسامانی دارد

  .بدهی ها و نبود نقدينگی الزم ، مشکالت را دوچندان کرده استحجم زياد 

  .حقوق پرسنل حدود دو ماه عقب است

  .بيمه های خدمات پرسنل رسمی بيش از دو سال است که پرداخت نشده

  .ماه پرداخت نشده است ٣٠تاکنون در برخی از مناطق تا  ٩٤بيمه های پرسنل تامين اجتماعی از سال 

  .تاکنون پرداخت نشده است ٩٥تکميل ظرفيت عليرغم کسر ماهيانه از پرسنل از سال بيمه های درمانی 

  .حتی لباس کار و کفش ايمنی که از ملزومات اوليه ی کارگريست ، داده نشده است

  .يا در حال نابودی هستند درزين ها، لودرها، بلدوزرها،گرديدرها و کاميونها و ساير ماشين آالت سنگين به خاطر نبود اعتبار يا متوقف شده اند و

  .تا سوخت وسايل را تهيه بنمايند در همين حال برای گذران امور جاری نگهداری، مسئولين نگهداری خط در مناطق يا دست در جيب خود ميکنند و يا دست در جيب نيروهای زيردست

  .بخشی ديگر از مواد اوليه مانند سوخت را نيز با التماس از راه آهن ميگيرند

  راستی تا به کی؟ به

  !!صورت وضعيتهای ماهيانه دريافتی نيز کفاف پرداختی پرسنل را نميدهد

  .شرکتی که بر روی گنج نشسته ،برای گذران امور جاری خود مانده است

  .آيا بهتر نيست که چاره ی اساسی بشود

زيربنايی راه اهن قطعی می باشد آيا وزارت اقتصاد و دارايی با توجه به نامه های وزير کار،سازمان  حال نگهداری خطوط اين روزها هيچ خوب نيست اگر دست روی دست گذاشته شود مرگ حوزه
صورت ميليارد و ب ١٠٠٠سال پيش  ١٠ميلياردی و اعدام سهام دار بنام امير منصور آريا و قيمت اموال اين شرکت که در  ٣٠٠٠خصوصی سازی و وزير راه و مدير عامل راه آهن و عقبه اختالس 

سال از واگذاری اقساط قيمت غير واقعی پرداخت نشده و اموال به قيمت روز  ١٠ميليارد واگذار و پس از  ١۵٨اقساطی و صوری دراصل صلواتی به شرکت لوشان امير منصور خسروی به قيمت 
 ٣٠٠٠از اين شرکت لوشان برادر امير منصور به علت اتهام و نقش داشتن در اختالس  ٪۴۵هزار ميليارد و ورثه اميرمنصور خسروی که همسران و برادرانش هستند و سهام دار  ۵٠٠٠تقريبا 

رفته يا درآمد پروژه ها و حقوق های معوق پرسنل و ميلياردی از طريق ترکيه خارج و به کانادا گريخته و در شهر ونکوور اقامت و بخشی زيادی از سرمايه و وامهای زيادی که با اسناد شرکت گ
و درخواست سازمان خصوصی سازی، ت بيمه ماليات و پرداخت نکردن حتی اقساط سازمان خصوصی سازی سرمايه زيادی که حق الناس کارگران و بيت المال بوده از کشور خارج و پيرمطالبا

ده دژپسند وزير اقتصاد و داريی تاخير و عدم تصميم گيری در اين خصوص که وزارت کارو وزارت راه برای فسخ قرارداد و بازگشت اموال و شرکت به راه آهن جهت مديريت  که اعالم آمادگی نمو
  .هستن بايد زير نظر حاکميت اداره شود  متوليان در اين حوزه اعالم نمودن ماهيت وظيفه و خدمات و تخصص اين شرکت به لحاظ اينکه  امنيت خطوط ريلی کشور و سير قطارها را عهدار
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با ر اين  ٢٠٠اقدام عاجل  نمايد و از بيت المال و امنيت کشور که بيش از ) تراورس ( يت  شرکت لوشان که سهام دار جعلی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی راه اهننسبت به فسخ قرارداد و خلع
 . لت حقوق آنها را پرداخت می کند صيانت نمايدنفر در سراسر کشور می باشند در طول اين ده سال و هر ماه هم دو ٧٠٠٠شرکت و ورثه باعث تجمع و تحصن کارگران که 

 

   دمحمحبيبی معلم زندانی با دستور مستقيم دادستان به زندان تهران بزرگ منتقل شد -)  ٢( 

همچنين هيچ يک از ديگر .  را در زندان اوين بگذارندبايست حبيبی مانند ديگر زندانيان سياسی ، دوران حکم حبس خود  اين انتقال نابه هنگام در حالی صورت می گيرد که بر اساس حکم دادگاه  می
   است صورت اختصاصی  و در ادامه فشار بر اين فعال صنفی صورت گرفته اند و اجرای اين حکم به  زندانيان سياسی اوين منتقل نشده

م به مرخصی نيامده است و از درمان و رسيدگی پزشکی در رابطه با تومور دست چپش، نيز محروم هفته ممنوع المالقات بود و از ابتدای بازداشت تاکنون  حتی يک روز ه ۶دمحمحبيبی پيشتر به مدت 
   .مانده است

    .ل کردندسال زندان و شالق را بر وی تحمي ١٠/۵دمحم حبيبی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان تهران است که در جريان اعتراضات معلمان توسط اطالعات سپاه بازداشت شد و حکم دهشتناک 

ول حفظ جان و سالمتی اين معلم زندانی می داند و نسبت به هر کميته دفاع از دمحمحبيبی ضمن محکوم نمودن اين اقدام غيرقانونی و ناعادالنه دادستانی، مقامات زندان و قوه قضاييه و دادستانی را مسئ
  .گونه خطر جسمی و روحی برای اين معلم هشدار ميدهد

 

  پرونده بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگران هفت تپه وتجمع روزجهانی کارگرمقابل مجلس به اجرای احکام انتقال -)  ٣( 

  .داد وکيل بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگران هفت تپه وتجمع روزجهانی کارگرمقابل مجلس، از انتقال پرونده آنها به اجرای احکام خبر

تپه و تجمع روز کارگر امسال به اجرای  وگو با خبرنگاررسانه ای از انتقال پرونده بازداشتيان هفت فر در گفت رئيسيان، وکيل مرضيه اميری، ساناز الهياری و اميرحسين دمحمی بهمن،امير ٨روز سه شنبه 
   .احکام خبرداد

شده بودند، در مرحله تجديدنظرخواهی پيوند  نم اميری و خانم رنگريز که در تجمع روز جهانی کارگر بازداشتهای اقماری چون پرونده خا تپه و ساير پرونده پرونده اصلی هفت: وی در همين راستاافزود
قانون آيين   ۴۵٠که ماده  یدرحال. شود استجازه از رهبری، دادگاه تجديدنظر تشکيل جلسه نداد و حکم صادر شد ما در انتظار برگزاری دادگاه تجديدنظر بوديم اما بنا به آنچه گفته می. خورد و بررسی شد

  .شده است، دادگاه تجديدنظر برگزار شود، که اين امر رعايت نشد و دادگاه تجديدنظر برگزار نشد و حکم صادر شد هايی که برای آنها حبس در نظر گرفته کند در محکوميت دادرسی کيفری الزام می

تپه اسماعيل بخشی، سپيده قليان، اميرحسين دمحمی فر، ساناز الهياری، امير اميرقلی، عسل دمحمی و دمحم خنيفر  متهمان پرونده اصلی هفت: داين وکيل دادگستری درباره جزئيات ادغام اين دو پرونده افزو
  .ط بودند، با آنها ادغام شدتپه مرتب که ماهيتاً به پرونده هفت شده بود اما ازآنجايی ها رنگريز و اميری در مرحله بدوی و دادسرا جداگانه تشکيل پرونده خانم. هستند

تنها راه ممکن در شرايط کنونی و با توجه به . حتماً به ديوان اعتراض خواهيم کرد: تپه،گفت ها و لغو احکام صادره در پرونده هفت وی درباره اعتراض به ديوان عالی برای بررسی مجدد اين پرونده
  .عرض رسيدگی شود ای که در اختيارداريم، از ديوان درخواست اعاده دادرسی کنيم تا پرونده در شعبه هم ، اين است که با توجه به ادله۴٧۴شروط موجود در ماده 
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ت در آن هم مثل اعتصابات اين تجمع نيز آرام بوده و شرک. تپه مرتبط دانسته شده، اما آنها از بازداشتيان روز کارگر هستند ها رنگريز و اميری به هفت هرچند پرونده خانم: اين وکيل دادگستری ادامه داد
رو با توجه به صدور احکام  ازاين. که درباره يکی ديگر از بازداشتيان همين تجمع روز کارگر احراز شده که مرتکب اجتماع و تبانی نشده است تپه مصداق اجتماع و تبانی نيست؛ بعالوه، ازآنجايی هفت

    .جدد را با حساسيت بيشتری انجام دهدمتعارض، ديوان بايد به درخواست ما توجه کند و رسيدگی م

اميری و رنگريز با حکم دادگاه تجديدنظر به پنج سال حبس قطعی به اتهام . ماه سال جاری در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شدند گفتنی است، عاطفه رنگريز، مرضيه اميری و ندا ناجی، ارديبهشت
شده و همچنان  سال و نيم حبس در دادگاه بدوی محکوم ۵ناجی نيز به اتهام توهين به مأموران دولتی و اجتماع و تبانی مجموعاً  به . نظم عمومی محکوم شدنداجتماع و تبانی، تبليغ عليه نظام و اخالل در 

  .  اند شده سال حبس قطعی محکوم ۵قاضی احمد زرگر هرکدام به  دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست ٣۶تپه نيز توسط شعبه  متهمان پرونده اعتراضات هفت. برد در بازداشت موقت به سر می

 

  گزارشی ازماهشهر از زبان يک کارگرمجتمع پتروشيمی رازی -)  ٤( 

  اندازی کرديم مشکالت معيشتی آنقدر زياد بود که صندوق مالی بين کارگران راه

: ميليون تومان باشد،افزود٧مترين دستمزدی که کارگر با دو فرزند در شهرستان ماهشهر برای سال آينده نياز دارد، بايد بيش از يک کارگر مجتمع پتروشيمی رازی واقع در بندرامام با اشاره به اينکه ک
اندازی برای خريد  انواده مهيا کند و پستری داشته باشد؛ گاهی تفريحاتی برای خ کارگری که بخواهد کمی زندگی راحت. ميليون تومان کِف حقوقی است که يک خانواده کارگری برای زندگی نياز دارد٧

  .تواند َسر کند ميليون تومانی هم نمی٧مسکن داشته باشد، با دستمزد 

اين کارگران . کنند هم کار میشنبه و جمعه  ها پنج حتی خيلی. کنند بعد ازظهر يعنی عمالً معادل دو ماه کار می ٧يا  ٦صبح تا  ٧های ماهشهر، کارگران از  االن در پتروشيمی: علی ساجدی درادامه گفت
فرزند، واقعاً  ٢ميليون تومان برای يک خانواده با  ٧از هيچ استراحتی ندارند؛ هيچ زمانی برای گذران وقت در کنار خانواده ندارند و خرج و مخارج در ماهشهر آنقدر زياد است که زندگی با کمتر 

  .غيرممکن است

  .انداز نخواهند داشت ميليون تومان حداقل دستمزد، حتی مبلغی بابت پس ٧در سال آينده با وجود تورم، کارگران اهل ماهشهر با اين کارگر پتروشيمی رازی معتقد است که 

  .ه کارگر رسمی وضعيت بدتری داردکارگر پيمانکاری ماهشهر نسبت ب. در واقع ما با افزايش سه برابری حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته نيز بايد کار کنيم تا زنده بمانيم: وی ادامه داد 

امکانات هم به کارگران پيمانکاری . گيرد اما فرزند کارگر پيمانکاری چنين مزايايی ندارد درصد تخفيف می٨٠اگر فرزند کارگر رسمی به مدرسه برود، نزديک به : اين فعال کارگری تصريح کرد
  .ها هم حذف شده است ها که پاداش میدر برخی پتروشي. شود سال به سال مزايا کمتر می. دهند نمی

بوس در مجموعه ماهشهر اعتصاب  اتوبوس و مينی ٢٥٠چندی پيش : روز است که کارگران پتروشيمی بندرامام در اعتصاب هستند، تاکيد کرد١٠اين کارگر پتروشيمی رازی با بيان اينکه نزديک به 
از پول بنزين تا تعمير خودرو و استهالک و خريد لوازم يدکی خودرو را خودشان . و نيم ميليون تومان دريافتی دارند ٣کنند و ماهيانه  میبوس تهيه  آنها با سرمايه خودشان، اتوبوس و مينی. کردند

  .پردازند می

کنند و  ها گروهی از کارگران با عذاب زندگی می در پتروشيمی. بار است زندگی بيکاران بسيار اسف. هزار نفر بيکار دارد١١ماهشهر بيش از . های ماهشهر وضعيت زندگی خوبی ندارند بچه: وی افزود
کاری واقعاً  کار برای يک کارگر پيمانکاری پتروشيمی عمالً اجبار است چون بدون اضافه اضافه. کارگر پيمانکاری دارد ١٨٠٠کارگر رسمی و  ٧٠٠پتروشيمی رازی . تعدادی از کارگران در رفاه کامل

  .ندارد اش را توان گذران زندگی
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ضريب حقوقی کارگران رسمی . است ٤٫٧در منطقه عسلويه ضريب حقوقی کارگران . ها در نظر گرفته شده است، حداقل ضريب است بندی که در برخی پتروشيمی طرح طبقه: وی خاطرنشان کرد
  .دهند اما ما چنين امکاناتی نداريم رگ میهای بز به کارگران عسلويه وام. است ١٫٥است؛ ضريب حقوقی کارگران پيمانکاری ماهشهر ٢٫٧ماهشهر 

  .اندازی کرديم مشکالت معيشتی آنقدر زياد بود که صندوق مالی بين کارگران راه

سال سابقه کار در پتروشيمی دارم،  ١٨ه با اينک. ها بخواهيم وام بگيريم بايد به صورت آزاد وام بگيريم اگر ما کارگران پيمانکاری در پتروشيمی: اين فعال کارگری مجتمع پتروشيمی رازی تصريح کرد
  .بگير همان شرکت هستيم اين درحالی است که ما حقوق. کارگر رسمی را جور کنم٣درصد سود، ضمانت  ١٨ميليونی با ٥٠همچنان بايد برای يک وام 

بينيم که پول ندارند، نان شب خودشان  هايی را می واقعاً خانواده. کنند بار غيربهداشتی زندگی می چندين خانه در ماهشهر به شما نشان خواهم داد که در يک شهر کوچک با چه وضعيت اسف: او ادامه داد
ام از شرکت نيز هايی بگذارند و به همديگر کمک کنند؛ چراکه کارگران پيمانکاری در گرفتن و شوند صندوق رسد، مجبور می همين االن با اينکه کارگران به زور دستشان به دهانشان می. را داشته باشند

  گری کنند، اينطور است، بيکاران چه بايد بکنند؟ توانند به نوعی برای افزايش دستمزد مطالبه وقتی وضعيت کارگران صنعتی که باالخره کنار يکديگر هستند و می. خوان بگذرند بايد از هفت

اگر مردم آسايش داشته باشند و زندگی بدون تبعيض و . دهد رفع شود؟ به هر حال وقتی بيکاری باشد، اعتراض رخ میهزار بيکار چطور بايد ١٨واقعاً مشکالت معيشتی : اين فعال کارگری تصريح کرد
  .افتد مشکل را بگذرانند، اين اتفاقات نمی

مناطقی هستند که . کنند ای است که مردم در کپر زندگی می ا که دور بشويم، جادهه دو کيلومتر از پتروشيمی. الزم نيست راه دور برويم. نشينی در ماهشهر واقعاً وخامت پيدا کرده است حاشيه: او ادامه داد
اينجا . شوند کنند و به سمت فساد کشيده می های طالق مشکالت روانی پيدا می بچه. شود نتيجه فقر و طالق در زندگی کارگران به اينطور مشکالتی ختم می. شود های اجتماعی ديده می در آنجا ناهنجاری

  .کنند، با خانواده وقت بگذرانند گذرانند که فرصت نمی رگران آنقدر در محيط کارشان وقت میکا

  کنند ماه گرما برخی در پارک زندگی می ٨در ماهشهر با 

. گيرد شيمی دارد و بخش مهمی از اقتصاد ايران را دربرمیپترو ٣٠ماهشهر  حدود . همه اين مشکالت به علت پايين بودن دستمزد کارگران است: اين فعال کارگری مجتمع پتروشيمی رازی تصريح کرد
ها به خور خليج فارس سرايت کرده و مردم بايد  آلودگی پتروشيمی. توانند بخورند ها ماهی شهرشان را نمی ماهشهری. ماه گرما دارد ٨اين شهر . هايی هست که مردم در آن زندگی می کنند حتی پارک

  .کنند ها و مناطق مردم واقعاً در فقر زندگی می در برخی شهرک. آب آشاميدنی درستی نداريم. ماهی را از مناطق ديگر بخرند

     تومان ميليون  ٤کند، حقوقی در حد  نشانان بيشتر دريافت می گيرد و به لحاظ رده شغلی هم از ديگر آتش کند و حق شيفت می ها کار می نشان است و ساعت برادر من آتش: وی در پايان خاطرنشان کرد
ما اقوامی در کرج داريم، ما در ماهشهر ميوه و گوشت و ماهی را بايد . کند دار شود؟ ماهيانه يک ميليون تومان بابت کرايه خانه پرداخت می سال سن ديگر چه زمانی بايد خانه ٤٧اين کارگر با . دارد
  .تر بخريم و در کل مخارج زندگی ما از تهران باالتر است گران

  

 )٥ ( -  

  ١٣٩٩بيانيه  مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزايش حداقل دستمزد و حقوق سال *

روم را فراتر از سالهای گذشته درصد در نيمه اول سال جاری رمق زندگی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بيکاران و کليه مزدبگيران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و مح ٤٠وجود تورم باالی 
  .دولت برای جبران کسری بودجه اش به طرزی غارتگرانه دست در جيب مردم برد و قيمت بنزين را سه برابر افزايش داد ٩٨آبان  ٢٤فته بود تا اينکه شب گر
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کرده و ميدانستند به دنبال افزايش قيمت بنزين همچون افزايش چند  مردم جامعه از کارگر گرفته تا معلم و بازنشسته و بيکار و غيره که تأثير افزايش بنزين توسط حکومت را بارها بر زندگی خود تجربه
ی شهرها را به ميدان اعتراض تبديل کرده ، وسيعا به خيابان باره قيمت دالر، قيمت ديگر کاالهای مورد نياز زندگی فورا و سرسام آور باال خواهد رفت، برای دفاع از حق زندگيشان بالفاصله خيابانها

   .سال سرکوب، چپاول و به تباهی کشانده شدن زندگيشان توسط غارتگران بلند کردند ٤٠اعتراضشان را نه تنها به گرانی بنزين، بلکه عليه آمدند و صدای 

برای " شورای عالی کار"اله مذاکرات حکومتی ش هر ساکنون برمتن سرکوب های خونين اين خيزش ها که تا به امروز نيز ادامه دارد و در دل شديدترين فشارهای معيشتی و اعتراض های مردم، نماي
   .افزايش دستمزد کارگران از آذر ماه شروع و همچنان ادامه دارد

ال بويژه قصد دارند امس.فاع از سطح معيشت خود هستندسال ها اين سناريوی تعيين مزد در حالی بهمين سبک و سياق اجرا ميشود که نيروی کارمزدی فاقد تشکل های مستقل قدرتمند و سراسری برای د
   .يافت نشده بازپس گرفته ميشودکه به بهانه نبودن بودجه  درصدی تحقير آميز به دستمزد و حقوق مزدبگيران اضافه کرده که همان هم پيشاپيش با افزايش نرخ تورم هنوز در

زيرا جامعه شاهد بود که . در پرداخت دستمزدها و حقوق های مورد مطالبه شاغلين و بازنشستگان  را پذيرفت نبايد هيچ بهانه و توجيهی مبنی بر نبود بودجه و يا عدم توانائی کارفرمايان و سازمانها
  .ميليون يوروئی عالوه بر بودجه مصوب قبلی را تخصيص دادند ٢٠٠چگونه و با قيد سه فوريت برای سپاه قدس بودجه 

ميليون تومان برآورد ميشود، بودجه  ٩که درشرايط فعلی به ميزان " سبدمعيشت خانوار"همه مزدبگيران مطابق هزينه کارشناسی شده  دولت مؤظف است عالوه بر پذيرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه
  .کافی نيز برای پرداخت بيمه بيکاری به همه بيکاران، تأمين زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رايگان، اختصاص دهد

عدالتی  درهمه مراکز کارگری،  و کليه مزدبگيران در صورت عدم تحقق مطالبه ی مذکور، حق خود می دانيم که به هر شکل ممکن، عليه اين همه تبعيض و بی ما کارگران، معلمان، بازنشستگان
  .مدارس و دانشگاه ها، خيابان ها و مقابل مراکز دولتی و حکومتی اعتراضی همه جانبه نماييم

١١/١١/١٣٩٨  

  راناتحاد بازنشستگان اي - ١

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢

  سنديکای نقاشان البرز- ٣

  شورای بازنشستگان ايران - ٤

  بخشی از بازنشستگان فوالد - ٥

  اسفند ١٩گروه  - ٦

  گروه بازنشستگان تامين اجتماعی - ٧

  گروه پايپينگ و اکيپ پروژه ای  آذربايجان - ٨

  جمعی از فعالين لغو کار کودکان - ٩
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  معی از فعالين کارگری سنندجج - ١٠

  امضاء ساير گروه ها ادامه دارد 

  

  :سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  - )  ٦(  

   بی توجهی مديريت سامانه يک به نکات ايمنی کار خطر حوادث برای رانندگان وکارگران توقفگاه غرب را افزايش می دهد

تا زمان جابجايی وخروج و وروداتوبوس ها در رديف به سهولت انجام شود واز  ٬گ وقوی در محوطه توقفگاه که به جهت روشنايی  برای اتوبوس ها نصب گرديدهباتوجه به وجود پروژکترهای بزر
  .ر حال حاضر فاقد روشنايی هستندولی به خاطر عدم کارائی مسئولين واهمييت ندادن به مسائل ومشکالت روزمره سامانه  اين پروژکترها د.بروز حادثه جلوگيری گردد 

بوس ها به روشنائی بيشتری نياز دارند تا بتوانند اتوبوس ازآنجا که بخشی از ساعت کاری رانندگان دراول صبح و شب درزمان  تاريکی هوا ميباشد ودر اين شرايط رانندگان با توجه به طويل بودن اتو
  .هايشان را دررديف پارک کنند

رت بروز حادثه برای رانندگان خسارت حال حاضر رانندگان با اين مشکل مواجه هستند وهر لحظه احتمال بر خورد اتوبوس ها با يکديگر به علت عدم ديد کافی وجود دارد، که در صواما متاسفانه  در  
  .های سنگينی به بار خواهد آمد

را ازنظر فنی دارند ،  تقريبا هشتاد درصد از ابزارهايشان فرسوده وغير قابل کار واستاندارد ميباشد وشرايط سخت همچنين تعمير کاران تعميرگاه غرب که مسئوليت تعمير ونگهداری اتوبوس ها 
  .وخطرناکی برای کارگران، وخسارات های زيادی هم برای اتوبوس ها بوجود آورده است

ی از فرسوده بودن سيم کابل اتصال باطری وگرفتن برق از باطری ها ميباشد و يا آچارهائی که با جوش دادن آنها را به عنوان مثال، ترکيدن باطری و پاشيدن اسيد بروی کارگر تعميرگاه ، که خود ناش 
  .سرهم کرده اند

کوک به سامانه دو ميباشد واين ترددهای به صورت مشطبق گزارش های ارسالی به سنديکا متاسفانه مديريت به جای رسيدگی و بازديد وسرکشی جهت  مشکالت توقفگاه سامانه يک  دائما درحال تردد  
  .دبی مورد اين سواالت و شايعاتی را در ذهن کارکنان ايجاد کرده است  که چه دليلی دارد مديريت سامانه يک بطور مرتب در سامانه دو ميباش

ميباشد و مديريت ) مديريت سامانه يک( حوادث احتمالی برای کارگران،   بعهده  کارفرماسنديکای کارگران شرکت اعالم ميدارد حفظ و رعايت نکات ايمنی کاردر محيط کارگاه، برای جلوگيری از
  .موظف است  اقدامات پيشگيرانه ناشی از حوادث کار را درمحيط کار قبل شروع کار اعمال کند

  

  شکوهبنان براثر حادثه کاری و نامه اعتراضی همکاران ١٢٫١٤جان باختن کارگر معدن زغال سنگ  -)  ٧( 

  .کوهبنان در استان کرمان  بنام ايوب مارندگانی حين کار گرفتارحادثه شد وبر اثر کشيده شدن دستگاه بونکر بر بدنش جانش را ازدست داد ١٢٫١٤،يک کارگر معدن زغال سنگ )بهمن١١(جمعه شب

  :دن کارگران براثر حوادث کاری وبی توجه ای دولت ها اعالم کردندهمکاران اين کارگر جان باخته با انتشار نامه ای بقرار زير اعتراضشان رانسبت به قربانی ش
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اين بار نوبت به ايوب مارندگانی رسيد تا در روز جمعه برای اندک مزدی که در روز استراحت نصيبش . کند سرپرست می ای را بی های زيادی را خاموش و خانواده وار چراغ خانه حوادث کار سلسله
ها به  مان را بچرخانيم مشکلی که به دست دولت ايم که بايد از استراحت و تفريح در کنار خانواده بگذريم تا بتوانيم زندگی چرخاندن چرخ زندگيش از دست بدهد، به کجا رسيدهشد، جان خود را جهت  می

   .فراموشی سپرده شده است

سنگ اين استان و ساير معادن و مدفون شدن کارگران در  های تک نفره در ساير معادن زغال لی زرند کرمان و مرگبار و مرگ تلخ معدنکاران از زمستان يورت گرفته تا معادن اشک گويا اين قصه غم
  .بود سخت اين کارگران نيست و نخواهد زير خروارها خاک همچنان ادامه دارد؛ نه کسی درد اين کارگران را فهميد و نه هيچ ارگان و يا نهادی پاسخگوی مرگ تلخ و حوادث ناگوار و

مان و مشکالت دردناک  عالوه بر سختی کارمان سختی مرگ آيا بايد همه کارگران در معادن چنين سرنوشتی داشته باشند؟ آيا ما کارگران نبايد طعم روزهای خوش و زندگی در کنار خانواده را بچشيم؟
   .شود متاسفانه قانون در معادن روی کاغذ اجرا میمان است اما نه گوشی برای شنيدن و نه قانونی برای اجرا شدن است؛  بيماری شغلی

  سخترين کار

  .کمترين مزد

  .کوتاهترين عمر

   دنيای تاريک يک معدن کار بدرود روزهای روشن

  التماس تفکر

  

به نظر می رسد که در / ر دادنامه صراحتا ناديده گرفته شدهقاعده برائت د/ درخواست اعاده دادرسی بخشی و خنيفرارائه شد: تپه زيالبی، وکيل کارگران مجتمع کشت وصنعت نيشکرهفت - )  ٨( 
  .های امنيتی از قوه قضائيه سلب اختيار شده است پرونده

ه طی گفتگو با خبرنگار رسانه تپه با اشاره به اينکه درخواست اعاده دادرسی اسماعيل بخشی و دمحم خنيفر ارائه شد بهمن،فرزانه زيالبی وکيل کارگران مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت ١٤روز دوشنبه
  .موکالن من، خواستار تجويز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت بازبينی و رسيدگی دوباره هستند: ای ، اظهار داشت

ی و دمحم خنيفر، کارگران هفت تپه که در فرآيند دادرسی غيرمنصفانه از سوی گونه که پيشتر اعالم کردم، بيست و پنجم آذرماه، احکام ناعادالنه حبس و شالق اسماعيل بخشی قلعه نو همان: وی افزود
  . های تجديد نظر استان تهران به صورت قطعی صادر شده بود، ابالغ شد شعبه سی و شش دادگاه

می را جريحه دار کرده و اعتراض شديد جامعه کارگری و حتی برخی صدور احکام سنگين در پرونده کارگران هفت تپه از سوی قاضی مقيسه، احساسات عمو: اين وکيل دادگستری تصريح کرد
های  همان تناقض رئيس دستگاه قضائی نيز در پاسخ به اين مسئله، وعده رسيدگی در يک دادگاه منصفانه را داده بود، اما شعبه سی و شش دادگاه تجديدنظر با. گانه را به همراه داشت مسئوالن در قوای سه

ييد میدادگاه انقالب    .کند در کمال ناباوری و بدون تشکيل جلسه، ضمن ابالغ، عنوان کرد که همان دادنامه نخستين را ضمن اصالح در ماهيت امر ت

ر از ميزان حبس هر کدام، پنج سال اعمال خواهد به اين شکل که در دادنامه نخست از محکوميت اسماعيل بخشی، هفت سال و دمحم خنيفر، پنج سال قابل اجرا بود و در حکم دادگاه تجديد نظ: وی ادامه داد
  .شد
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رسد که تا دير نشده، قوه قضائيه بايد استقالل  های امنيتی از قوه قضائيه سلب اختيار شده و به نظر می با اين روند به اين شائبه در  ميان افکار عمومی دامن زده شد که در پرونده: زيالبی خاطرنشان کرد
  .نيتی، را به مردم ثابت کندخود را از نهادهای ام

های مشابه، مکررا و آشکارا، معيارهای دادرسی منصفانه گاه به  مسئولين ارشد قوه قضائيه در حالی وعده رسيدگی منصفانه را داده بودند که در اين پرونده و پرونده: اين کارشناس حقوقی يادآور شد
  .اند ای ناديده گرفته شده صورت مصوب و گاهی به شکل سليقه

وکيل، محاکمه در مراجع دارای  چه آنکه بارزترين معيارهای دادرسی منصفانه، برگزاری جلسه دادگاه و برخورداری متهمان از حق دفاع، علنی بودن محاکمه، دسترسی آزاد به: وی در ادامه گفت
  .روند صالحيت قانونی، رعايت اصل بی طرفی و ملزوماتی از اين دست به شمار می

سفانه به . دارد در صورتی که در دادسرا و زمان انجام تحقيقات و جمع آوری داليل و در حساس ترين مرحله است که يک متهم به حضور وکيل در کنار خود نياز: اضافه کردزيالبی   با اين حال و مت
  .ز آن سلب شده بودقانون آيين دادرسی کيفری، حق داشتن وکيل و در واقع حق دفاع ا٤٨صورت مصوب براساس تبصره ماده 

های تجديدنظر برخالف قانون مصوب مجلس  قانون آيين دادرسی کيفری، تکليف قانونی به تشکيل جلسه دارد، اما چندی است که برخی دادگاه٤٥٠به رغم اينکه دادگاه تجديدنظر براساس ماده : وی افزود
  .بينند های تجديدنظر نمی را ملزم به تشکيل دادگاه و با ارجاع به دستور رئيس وقت قوه، بر اساس استيذان از رهبر، خود

  .ای، خودداری به عمل آمده است بينی شده نيز با برخورد سليقه ها که در قانون اساسی و قانون آيين دادرسی کيفری کشورمان پيش از رعايت علنی بودن دادگاه: اين وکيل دادگستری اذعان داشت

های اسماعيل بخشی، اعم از اخالل در نظم عمومی، سلب آسايش عمومی و نشر اکاذيب به قصد تشويش  دادگاه انقالب، صالحيت رسيدگی به برخی اتهام: شتوکيل کارگران شرکت هفت تپه عنوان دا
ها را قانون مشخص  چرا که صالحيت دادگاه. بايد به قانون باشد اذهان عمومی را نداشته، اما قاضی مقيسه به دارا بودن ابالغ ويژه از سوی رئيس قوه استناد کرده و اين در حالی است که استناد قاضی

  .کند، نه رئيس قوه می

مورين امنيتی وزارت اطالعات با موضوع اذيت و آزارهای بدنی و روحی و ساخته و پرداخته کردن اعت: وی همچنين تصريح کرد راف زير شکنجه، مستند به زمانی که اعتراض و شکايت موکالن از م
مورين شهادت  وزارت اطالعات که تحت امر وی تلقی شاهدان مطرح شده و وزير اطالعات نيز در همين ارتباط طی پرونده جداگانه، شاکی خصوصی بوده بر اساس عقل، منطق، شرع و قانون، م

   .شوند طرف محسوب نمی شوند، بی می

مورين وزارت اطالع: زيالبی افزود رو، حکمی که بر اساس گزارش آن ضابطان عليه موکالن صادر شده،  شد و از اين ات بايد به يک هيئت بی طرف سپرده میبر اين اساس، امر تحقيقات به جای م
  .منصفانه نيست

  .جابجايی و اشتباهاتی را شاهد بوديمهای انتسابی برخی متهمان،  در دادگاه تجديدنظر به قدری بی دقتی واغماض صورت گرفت که حتی در متن حکم در درج اتهام: اين وکيل دادگستری بيان داشت

بينی در احکام طی يک دادرسی منصفانه با توجه به محتويات پرونده و محکوميت قطعی موکالن در حدود اختيارات مندرج در وکالت نامه و همچنين، وعده رياست قوه قضائيه، جهت باز: وی ادامه داد
شرع ، کوره راه اعاده دادرسی را در پيش گرفتيم و به جهت آن که دادنامه بر خالف بَيّن شرع و موازين شرعی و نيز قوانين حاکم کشور که با قانون آيين دادرسی کيفری٤٧٧ماده  ٣بر اساس تبصره 

  .را داريم  همخوانی دارند، صادر شده، تقاضای بررسی مجدانه و نقض آن

اند  رائه شده، مستدل و مستند بيان کرديم که در دادنامه صادر شده، قاعده برائت و قاعده َبيّنه به صورت واضح، ناديده گرفته شدهدر اعتراض اعاده دادرسی ا: وکيل کارگران شرکت هفت تپه اظهار داشت
  .ه، هيچگونه ارزش و اعتبار استناد نداردها گرفته شد و ادلّه ارائه شده توسط ضابط به دليل عدم وجود جهات قانونی و ايراد موکالن مبنی بر اين که در شرايط فشار و عدم وجود اراده از آن



 ٣١                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

رت اطالعات، مبادرت به های انقالب و تجديدنظر، بدون توجه به دفاعياتی که به طور قطع از جانب موکالن صورت گرفته و صرفا بر اساس گردش کار سياسی امنيتی وزا دادگاه: وی در ادامه گفت 
  .اند اتخاذ تصميم و صدور حکم کرده

نی برضد امنيت کشور را همانگونه که در اعاده دادرسی تقديمی شرح داديم در کل اوراق پرونده، يک برگ وجود ندارد که بتوان با حصول و وقوع شرايط اجتماع و تبا: يان نيز تصريح کردزيالبی در پا
  .به موکالن نسبت داد

  

  ماهه سال جاری ٩ستان دردرصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان لر ٤١افزايش  -)  ٩( 

  .درصد افزايش يافته است ٤١٫٦کارگردر حوادث کار جان باختند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل  ١٧) ١٣٩٨(ماهه سال جاری  ٩در 

  .نفر گزارش شده که همگی آنان مرد بودند ١٧ادث کار در استان کل تلفات حو) ١٣٩٨(ماهه منتهی به آذر سال جاری  ٩به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان، در 

  .درصد از کل تلفات حوادث کار به دليل سقوط از بلندی بوده است ٥٩ماهه امسال  ٩سقوط از بلندی در حوادث کار بيشترين علت مرگ را به خود اختصاص می دهد به نحوی که در 

فوت  ١٧از کل . ه نفر به دليل برق گرفتگی، يک نفر به دليل سوختگی و سه نفر به دليل اصابت جسم سخت جان خود را در حوادث کار از دست داده اندنفر به دليل سقوط از بلندی، س ١٠در اين مدت 
  .نفر در پزشکی قانونی مرکز استان، سه نفر در مرکز بروجرد و دو نفر در مرکز دورود معاينه شده اند ١٢شده در حوادث کار 

  ر مصدومان حوادث کارافزايش آما

اين آمار در مقايسه با مدت . نفر زن بودند ١٦نفر مرد و  ٥٧٩مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از اين تعداد  ٥٩٥ماهه سال جاری  ٩بر اساس آمارهای موجود در 
  .درصد بيشتر شده است ٢٣مشابه سال قبل 

  

  جان باختن کارگران براثر حوادث کاری در استان خراسان شمالیافزايش چشمگير  -)  ١٠( 

به طورى كه تعداد كشته شدگاه حوادث كارگرى از سال نود سه از ده تن به نوزده تن در سال نود . آمار كشته شدگان ناشى از حوادث كار در استان خراسان شمالی به طور ساليانه در حال افزايش است
  .ايش نزديك به صد در صدىهفت رسيده است يعنى افز

كارگرانى كه مانند سوختبران . اين عدد منهاى كارگران معدن آلبالغ اسفراين هستند. البته در نه ماه اول سال جارى فعالين كارگرى برآورد يازده مورد فوتى ناشى از حوادث حين كار را بدست آورده اند
  .از دست مى دهند) كه البته تعدادشان كم هم نيست( كف آوردن لقمه نانى در بيايان هابه خطرمى اندازند و گاها  بلوچستان يا كولبران كردستان كه جان خود را براى به

  رنج كارگران تمامى ندارد:گزارش دريافتی

ارداد هاى ساليانه و ماهيانه و بيمه نبودن و اكنون هم مخالفت هاى فرا از دست مزد هاى ناچيز گرفته تا قر. از چه بايد گفت ، وقتى تمام زندگى كارگر در جهان سرمايه را رنج و رنج فرا گرفته است
  .قانونى با شغل هاى كاذب
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  .كشان كشته ميگيرداما متاسفانه هر سال بيشتر از  سال پيش از زحمت. آمارى كه آرزومنديم تا به صفر برسد. در هر پايان سال دست به كار ميشويم تا تعداد كشته شده هاى ناشى از حوادث كار را بيابيم

استانى كه بنا به آمار مدير كل تامين اجتماعى آن از جميعت هشت . استانى محروم با آمار مهاجرت بسيار باال به كالن شهر هاى مشهد و تهران. خراسان شمالى را پيش ميكشم به عنوان جزئى از يك كل
درصد به مشاغل خدماتى مشغول به كار هستند که بخشى از شاغالن به كشاورزى درفصول سرما به عنوان كارگر فصلى مشغول صد هزار نفرى آن پنجاه در صد به شغل كشاورزى و بيش از سى پنج 

ى كه تعداد كشته شدگاه حوادث به طور. تبا اين كه تعداد مشاغل صنعتى در اين استان محدود است اماآمار كشته شدگان ناشى از حوادث كار در آن به طور ساليانه در حال افزايش اس.به كار مى شوند
  .كارگرى از سال نود سه از ده تن به نوزده تن در سال نود هفت رسيده است يعنى افزايش نزديك به صد در صدى

كارگرانى كه مانند سوختبران . معدن آلبالغ اسفراين هستنداين عدد منهاى كارگران . البته در نه ماه اول سال جارى فعالين كارگرى برآورد يازده مورد فوتى ناشى از حوادث حين كار را بدست آورده اند
اما نه تنها مورد حمايت سازمان . از دست مى دهند) كه البته تعدادشان كم هم نيست( بلوچستان يا كولبران كردستان كه جان خود را براى به كف آوردن لقمه نانى در بيايان هابه خطرمى اندازند و گاها 

  .ه قرار نميگيرند بلكه انگ فرصت طلب و قاچاقچى مى خورندتامين اجتماعى و بيم

. ى صدايان باشنداخبار مرگ زحمتكشان به شما نرسيده باشدشايد بپرسيد آلبالغ كجاست و داستان از چه قرار است؟ بايد بگويم حق هم داريد كه نبود رسانه هاى مستقل محلى و كارگرى كه بايد صداى ب
  .معادن تاريك و كوه هاى صعب العبور مرگ هايى در شرايط سخت در

شهرى كه در آن بيكاران و كارگران فصلى براى بدست آوردن مقدار كمى درآمد در زمان بيكارى و نبود . معدن آلبالغ در فاصله شصت كيلومترى شهر اسفراين از توابع استان خراسان شمالى مى باشد
تا با باال رفتن از كوه و كندن معادن سرب به صورت غير استاندارد و انتقال آن با االغ و استر و بيشتر به . اريگل در قسمت شمالى شهر مى رسانندشغل دائم خود را به كوه هاى آلبالغ از ارتفاعات س

  .صورت كوله برى به حاشيه جاده آنرا به دالالن به چند دهم قيمت اصلى بفروشند

معدنى كه با نبود امكانات ايمنى حتى اوليه و با ناديده انگارى مسئولين فقط در نه ماه اول سال . ا به حادثه خيز ترين معدن ايران تبديل كرده استمعدنى كه در اين سه سال كه از كشف آن مى گذرد آن ر
  .جارى جان ِشش تَن از اين عزيزان زحمتكش را گرفته است

اين لشگر بيكاران و كارگران فصلى كه از روى ندارى به اين كار سخت و جان فرسا هجوم مى . ر تعدادن فوتى ها هستندمصدومين اين معدن چند براب. اين فقط تعداد كشته شدگان معدن آلبالغ است
  آيد؟در نبود ايمنى كافى با مصدوم شدن و يا فوت و بدون حمايت سازمان تامين اجتماعى و نداشتن بيمه چه بر سر خودشان و خانواده هايشان مى . آورند

براى كارگران اين معدن " پيگرد قانونى"رنج . كوه آلبالغ توسط دادستان استان خراسان شمالى از ارديبهشت امسال رنجى ديگر بر رنج هاى كارگران و كولبران اين منطقه افزوده شده است و اعالم قُُرق
  .رنجيست مضاعف كه بر رنج هاى بى پايان اين كارگران اضافه شده است

  ٩٨ماهه نخست سال  ٩ارگربر اثر حوادث کاری درک ١٣٦٣جان باختن  -)  ١١( 

  .و نيم درصدی را نشان می دهد ٨کارگربر اثر حوادث کاری جانشان را ازدست دادند که در مقايسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزايش   ١٣٦٣ماهه نخست سال جاری  ٩در

ماهه نخست  ٩تعداد مرگ و مير ناشی از حوادث کار نيز در : الملل سازمان پزشکی قانونی کشوربه خبرنگار رسانه ای گفت امور بين بهمن، دکتر حامد نائيجی مديرکل روابط عمومی و٢٠روز يکشنبه 
حوادث کار مواجه بوديم که اين به معنای کشته شده در  ١٢٥٦اما در سال گذشته در همين محدوده زمانی ما با . نفر زن ديده شده است ٦نفر مرد و  ١٣٥٧نفر بوده که در ميان آنها  ١٣٦٣جاری  سال

  .درصدی در اين زمينه است ٨٫٥رشد 

اين آمار در سال گذشته در زمان . نفر زن هستند ١٠٤٥نفر مرد و  ٢٠٨٥١نفر بوده است که از ميان آنها  ٢١٨٩٦تعداد معاينات مربوط به مصدومين حوادث کار  ٩٨ماهه نخست سال  ٩در : وی افزود
  .ايم درصدی مواجه شده ١٫١جاری با افزايش  دهد در سال اين تفاوت نشان می. فر بوده استن ٢١٦٤٩مشابه 
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اما در سال گذشته در همين . نفر زن ديده شده است ٦نفر مرد و  ١٣٥٧نفر بوده که در ميان آنها  ١٣٦٣جاری  ماهه نخست سال ٩تعداد مرگ و مير ناشی از حوادث کار نيز در : دهد وی ادامه می
  .درصدی در اين زمينه است ٨٫٥کشته شده در حوادث کار مواجه بوديم که اين به معنای رشد  ١٢٥٦دوده زمانی ما با مح

. همگی مرد هستند را بگيردکارگر که  ٥٦٠آيد که توانسته جان  ترين علت فوت کارگران به حساب می سقوط از بلندی مهم: ترين علت مرگ و مير کارگران گفت دکتر نائيجی در ادامه با اشاره به عمده
در نهايت، رتبه سوم مربوط به مرگ و مير ناشی از برق گرفتگی . شود نفر زن ديده می ٢مرد و  ٣٤٤قربانی رتبه دوم را به خود اختصاص داده که در ميان آنها  ٣٤٦از آن اصابت جسم سخت با  پس

  .قربانی داشته است ٢٠٣است که 

قربانی رتبه نخست و  ٣٣٩تهران با : افزايد ها از نظر بيشترين تعداد مرگ و مير، تهران رتبه اول را دارد می بندی استان شکی قانونی با اشاره به اينکه در ردهمدير کل روابط عمومی سازمان پز
  .اند های دوم و سوم را به خود اختصاص داده نفررتبه ٧٧نفر و خراسان رضوی با  ٨٢مازندران با 

ترين ميزان  اند که کم هايی قرار داده مورد مرگ و مير کارگران خود را در فهرست استان ١١مورد و خراسان جنوبی با  ٨مورد مرگ و کهگيلويه و بوير احمد با  ٤ل بختياری با گفته وی، چهار محا به
  .اند تلفات کارگران را به ثبت رسانده

  

  شرکت واحد در دبيرخانه شورای شهر تهرانثبت نامه درخواست بخشی از مطالبات کارکنان و کارگران  - )  ١٢( 

ان و کارکنان شرکت واحد درخواستی را با امضای امروز بيستم بهمن تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد براساس تصميمات جمعی اين سنديکا مبنی بر پيگيری مطالبات معوقه رانندگ
متن اصلی اين نامه هفته گذشته از طرف سنديکا به دفتر مدير عامل شرکت واحد از طريق پست ارسال گرديده است  و . هر به ثبت رساندندصدها تن از رانندگان و کارگران در دبيرخانه شورای ش

  .رونوشت آن را به شهردار و فرمانداری  تهران ارسال کردند

  .نامه  از طريق تلفن های شورای شهر پيگيری نامه درخواست مطالبات را شخصا پيگيری کنندهمکاران محترم  ميتوانند از طريق شماره رسيد . متن نامه درخواستی بشرح زير می باشد

  نام آنکه دادگر است به

  مدير عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  باسالم و احترام

  .بخصوص دربخش مسکن ، هزينه اجاره بها بسيار افزايش يافته است. لهای گذشته افزايش يافته استدر يک سال گذشته با گران شدن نرخ ارز و گرانی بنزين تورم وگرانی با شدت بيشتری نسبت به سا

سافران نيز افزوده و از طرفی با گرانی بنزين به تعداد قابل توجهی به م. اما متاسفانه نه تنها دريافتی ما رانندگان و کارگران شرکت واحد افزايش نيافته است بلکه مزايای مستمرمان نيز معوق شده است 
  .باشد ها و متوقف ماندن تعدادی از اتوبوس ها در هر سامانه،  فشار کار بيش از پيش می شده است که با وجود فرسوده بودن بخشی از اتوبوس

   .تر پرداخت گردد لذا درخواست داريم مطالبات معوق رانندگان و کارگران که در ذيل آمده است هر چه سريع 

  .صورت عدم پرداخت معوقات حق اعتراض به اشکال گوناگون برای رانندگان و کارگران محفوظ خواهد بودبديهی است در 

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
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  تاکنون ٨۶عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سال -١

  عدم بهره مندی اکثريت رانندگان و کارگران از تسهيالت  بالعوض مسکن -٢

  ٩٨و ٩٧های  شارژ بخشی از کارت اعتباری سال عدم-٣

  .همچنين کاپشن فرم رانندگان با توجه باينکه دو سال از تحويل کاپشن گذشته است ٩٨و ٩٧لباس فرم رانندگان برای سال -۴

  ٩٧عدم پرداخت بن لوازم التحرير سال -۵

  .هزارتومان بوده و هست ۵٠در ده سال گذشته مبلغ پرداختی به کارگران ) روزانه و تورم سرسام آوربه دليل افزايش افسارگسيخته قيمت مايحتاج ( افزايش مساعده نيمه برج -۶

  :رونوشت

  شهردار محترم تهران -

  رئيس محترم شورای اسالمی شهر تهران-

  فرماندار تهران-

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

 ضميمه ها:

  

  جمع بازنشستگانفــراخــوان برای تــ -  *

  ١١ساعت  –بهمن ماه  ٧دوشنبه :زمان 

  مقابل مجلس:مکان 

  :پارک شهر. پ. پيشکسوتان آ

ر زندگی وجه به تورم کمر شکن وهزينه های سرسام آودوستان می دانيد که در اين روزهايی که دولت و مجلس مثل هر سال در مورد تخصيص بودجه برای نهاد های مختلف هماهنگی ميکنند باز بدون ت
البته جمله ی دقيقشان يادمان نيست ولی " ( بازنشسته احتياجی به پول ندارد " گويا توصيه ی ابتدای انقالب جناب روحانی که فرموده بودند .سهم بسيار ناچيز ی برای  ما باز نشستگان در نظر گرفته اند 
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لذا دراين روزهای تعيين و تصويب بودجه برای يادآوری وظيفه ی خطيرشان در زمينه ی افزايش حقوق به نرخ تورم ، . است برای تصميم گيران قدرت مدار بسيار خوشايند بوده ) مفهوم همين بود 
  تجمع خواهيم داشت

  ١٠ساعت  ٩٨/ ١١/ ٧دوشنبه : زمان 

  مجلس شورای اسالمی: مکان 

  

  زارشی درباره اعتصاب دو روزه کارگران پتروشيمی بندرامامگ -  *

های حقوق کل نيروهای  سازی پايه خواستار يکسان:دی ماه دست به اعتراض زده بودند،گفتند٣٠بهمن،کارگرن پتروشيمی بندرامام که طی روزهای اول بهمن و ١رسانه ای شده بتاريخ بنابه گزارش  
  .بندی مشاغل و ايجاد اتحاديه کارگری شدند شاغل در بندر امام و طرح طبقه

های تحصيلی مشابه  اين درحالی است که در مواردی، دو کارگر با کار يکسان و مدرک. های حقوقی کارگران است سازی پايه يمی بندرامام، رفع تبعيض شغلی و يکسانترين مطالبه کارگران پتروش مهم
  .کنند به علت قرارداِد کاری متعدد در مجموعه پتروشيمی بندر امام دستمزدهايی با اختالفی در حد چند ميليون دريافت می

  .قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و حق تشکيل اتحاديه کارگری است ٥١يکی از داليل اعتراض ما اجرای ماده : آنها افزودند

، آزادی )سازمان جهانی کار( ILO ٨٧مقاوله نامه  ٢٢ماده . باشد الرعايه می المللی کار در مناطق آزاد الزم های سازمان بين نامه ها و توصيه نامه قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری؛ مقاوله٥١طبق ماده  
  .االجرا به رسميت شناخته است ای و حمايت از حقوق سنديکايی را به عنوان يک حق بشری و الزم سنديکايی و اتحاديه

  .اند اند اما پاسخی نگرفته ار منطقه ارسال کردهاين درحالی است که حدود يک ماه است کارگران درخواستی مبنی بر تشکيل اتحاديه کارگری در بندرامام را به اداره ک

های حقوقی و ديگر مطالبات را بيشتر  سازی پايه گری برای يکسان مند شوند، امکان مطالبه قانون اشتغال مناطق آزاد بهره ۵١يابی مصرح در ماده  در صورتی که کارگران بتوانند از حق تشکل:آنها افزدند
  . خواهند داشت

  .اندازی نکند خواهيم در اين مورد سنگ ما از اداره کار می:رادامه گفتنداين کارگران د

 .ماه آينده مطالبه کارگران بررسی شود و نتيجه به اطالعشان برسد٤صرفاً مقرر شد تا . اند بنابه گزارش همين منبع،طی اعتراضات دو روز قبل، هنوز کارگران پاسخ روشنی دريافت نکرده

  

  دن کارگران معلول برای احقاق حقوق برحقشان منجمله بازنشستگی پيش از موعددست وپنجه نرم کر -  *

سال  ١٢او . ای دست نيافته است ماه هنوز به نتيجه ٦سال سابقه بيمه تامين اجتماعی از مرداد ماه امسال پيگيری برای بازنشستگی پيش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت  ٢٣بعد از » عباس«
  .اش را در دفترهای تاکسيرانی شهرداری شهريار مشغول به کار بوده است صدور پرونده شهرداری شهريار و بقيه سابقه کاریدر بخش 
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کين از قوانين دولتی به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تم»  سازی خصوصی«بهمن،مشکالت بازنشستگی کارگران معلول را بايد از پيامدهای ٢براساس گزارش رسانه ای شده بتاريخ 
  .زند و هم کارفرمايان به اين معنا که در بخش غيردولتی هم دولت از پرداخت  سال سنوات سر باز می. سال سنوات بازنشستگی نيستند ٥مبنی بر پرداخت 

پزشکی تأمين اجتماعی و بهزيستی را به   سخ از ادارات بيمه تامين اجتماعی، کميسيونپا های بی بازنشستگی پيش از موعد افراد دارای معلوليت با وجود تاکيدات قانونی، همچنان يک هزارتوی پيگيری
  .کنند و افرادی که معلوليت اوليه دارند، متفاوت است تامين اجتماعی با افرادی که معلوليت در حين کار پيدا می  در اين بين برخورد سازمان. وجود آورده است

سال  ١٢او . ای دست نيافته است ماه هنوز به نتيجه ٦تامين اجتماعی از مرداد ماه امسال پيگيری برای بازنشستگی پيش از موعد را آغاز کرده است و بعد از گذشت سال سابقه بيمه  ٢٣بعد از » عباس«
کارگران معلول برعکس کارمندان معلول در اجرای قانون . ده استاش را در دفترهای تاکسيرانی شهرداری شهريار مشغول به کار بو در بخش صدور پرونده شهرداری شهريار و بقيه سابقه کاری

  .بازنشستگی پيش از موعد دچار مشکل هستند

توانند در صورت  ها مستلزم ذکر نام است می ن هايی که شمول قانون بر آ ها و سازمان ها، موسسات و شرکت ها، بانک ها، موسسات دولتی ، شهرداری ها، شرکت ـ کليه وزارتخانه١طبق ماده  قانون 
آور و آزادگان، آنها را به شرط  لين مشاغل سخت و زياندرخواست کتبی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی، معلولين حوادث ناشی از کار، بيماران ناشی از شرايط خاص کار، معلولين عادی، شاغ

از لحاظ بازنشستگی و احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و با تصويب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته  سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا پرداخت حق بيمه،٢٠داشتن حداقل 
  .نمايند

  کميسيون پزشکی تامين اجتماعی پاسخگو نيست

های  اما کمسيون. دهند های پزشکی تامين اجتماعی ارجاع می نداشته و او را به کميسيونبيمه تامين اجتماعی به اين کارگر اعالم کرده که درصد معلوليت تعيين شده از سوی ادارات بهزيستی را قبول 
افرادی دانند؛ نه  اند را وظيفه خود می آنها تنها تعيين درصد معلوليت برای افرادی که در حين کار در اثر سانحه دچار معلوليت شده. پزشکی تامين اجتماعی نيز از پذيرش اين کارگر خودداری کرده است

  .اند که معلوليت اوليه و مادرزادی داشته

اند بايد اداره کل تامين اجتماعی مجوز صادر بکند که آيا بايد در کميسيون برای درصد  اند و مشغول به کار شده پاسخ کميسيون پزشکی تامين اجتماعی اين بود که در مورد معلولينی که از اول معلول بوده
  .گويند هيچ دستورالعملی برای اين مورد وجود ندارد اس نامه بهزيستی وارد عمل شوند؟ آنها میمعلوليت مطرح شوند يا براس

اين . ه نشده نيز بعد از گذشت زمان، پاسخ مشخصی به او دادبعد از اين مرحله پرونده بازنشستگی پيش از موعد اين کارگر شهرداری شهريار به اداره کل تامين اجتماعی ارجاع داده شد که در اين مرحل
  .ضوع را پيگيری کنددرحالی است که تامين اجتماعی حتی مهر عدم موافقت نيز به پرونده اين کارگر شهرداری نزده تا او بتواند از مرجع ديوان عدالت اداری مو

؛ تشخيص »آور ی ايران و جنگ تحميلی و معلولين عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيانآيين نامه اجرايی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالم« ٣اين درحالی است که طبق ماده 
ران و نيز تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلين در بخش دولتی يا غيردولتی به عهده کميسيون پزشکی بنياد شهيد و امور ايثارگ

نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده  ها برای انجام کار در مورد معلولين عادی و حوادث ناشی از کار و بيماران ناشی از شرايط خاص کار مشمول اين آيين اعضا و يا کاهش توانايیو يا 
دبيرخانه اجرايی کميسيون پزشکی معتمد مربوط . حسب نوع معلوليت و يا بيماری خواهد بود کميسيون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر

ها برای انجام کار،  همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و يا کاهش توانايی. گردد های شاغلين در بخش دولتی در سازمان بهزيستی کشور تشکيل می به معلوليت
  .های پزشکی سازمان تامين اجتماعی خواهد بود نامه که در بخش خصوصی يا غيردولتی شاغل هستند، به عهده کميسيون ناشی از کار و بيماری ناشی از شرايط خاص کار مشمول اين آيين حوادث

  پيش از موعد معلوالن  های خصوصی مخالف بازنشستگی شرکت
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مشکالت بازنشستگی کارگران معلول را نيز بايد از پيامدهای . های اقتصادی خصوصی است ها و مراکز توليدی و بنگاه کارگران معلول پيمانکاری عدم اجرای بازنشستگی پيش از موعد، مشکل بزرگ
سال سنوات ٥غيردولتی هم دولت از پرداخت  در بخش. سال سنوات بازنشستگی نيستند ۵به حساب آورد؛ چراکه مراکز خصوصی حاضر به تمکين از قوانين دولتی مبنی بر پرداخت »  سازی خصوصی«

ً . زند؛ هم کارفرمايان سر باز می از سويی سازمان تامين اجتماعی به علت عدم تناسب منابع بر مصارف و . افزايد هزار ميلياردی به تامين اجتماعی دارد و بدهی بر بدهی می ٢٥٠دولت بدهی تقريبا
  .ها نيستند از سوی ديگر نيز کارفرمايان حاضر به پرداخت اين هزينه. ر مشکل شده استمشکالت ناشی از عدم وصول طلبش از دولت دچا

  .در واقع مشکل اصلی معلوالن عادی در بخش خصوصی، نبود منابع در پرداخت سنوات بازنشستگی کارگران است

سال ديگر را ٥سال از سنوات را دولت و  ٥در بخش دولتی . تگی معلوالن مربوط به کارکنان غيردولتی استمشکل عمده در قانون بازنشس: گويد دبير ستاد پيگيری بيمه تامين اجتماعی معلوالن کشورمی
اجتماعی به  اين است که سازمان تامين. کند و اين باری بر دوش سازمان تامين اجتماعی است اما در بخش غيردولتی دولت سهم خود را پرداخت نمی. پردازد کارفرما که همان موسسه دولتی است، می

شان باال رفته و هم سنوات  اکثر معلوالن هم سن. پاسخ مانده است  ما پيشنهادات زيادی برای رفع اين مشکل داشتيم اما تاکنون بی. کند کند، همراهی نمی دليل بار مالی زيادی که اين قانون برايش ايجاد می
  .شود و اين مشکل عمدتاً در بخش خصوصی مشاهده میسال است اما هيچ دادرسی ندارند  ٢٠ای آنها باالتر از  بيمه

  

   مريوان/در دفاع از آقای  اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان) سقز و زيويه(ی انجمن صنفی معلمان کردستان  بيانيه  -  *

ان ايران، معلم و فعال صنفی دلسوز و توانا سالهاست که دوشادوش همکاران خود بيرق های صنفی فرهنگي اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، بازرس سابق شورای هماهنگی تشکل
  .کند، برداشته است ی آموزش و پرورش سنگينی می های ناروا که بر گرده ها و تبعيض مبارزه با نابسامانی

غالب کشورهای پيشرفته و توسعه يافته، بنيادی ترين نهادی است که تمامی منابع و ذخاير مادی و ی آموزش و پرورش است؛ آموزش و پرورشی که در  تالش ايشان و همقطاران وی در راستای توسعه
  .معنوی معطوف و سيال، به سمت آن سرازيرند

  .به غرق آن بسته استهای غلط، آنی و احساسی کمر همت  ای است که امواج ناماليمات و برنامه ريزی متاسفانه در کشور ما آموزش و پرورش به سان کشتی به گل نشسته

که بدون هيچ گونه چشم داشتی از جان، مال و وقت خود برای بيرون ... ی نهادهای امنيتی و قضايی با فعاالن صنفی از جمله اسکندر لطفی، جعفر ابراهيمی و  در اين ميان رفتار و اقدامات غير مسئوالنه
  .اند، قابل تامل است اشتهکشيدن اين کشتی به گل نشسته از منجالب بی تدبيری مايه گذ

های طعنه و تهديد ما را سرافکنده و منزوی نکرده،  اين تازيانه. ی نبرد رويين تنان با دست نشاندگان ظلمت، چيز ديگری متبادر نمی سازد های مکرر فعالين صنفی، جز صحنه روند احضارها و بازداشت
  .ر آموزش و پرورش راستين، بيش از گذشته جزم خواهد کردبلکه عزم ما را در مسير خرد ورزی و اعتقاد به مشارکت د

قانون اساسی و حقوق تضييع شده ی فرهنگيان بوده؛ آيا اين  ١۵و  ٣٠ی فعاالن صنفی تالش در جهت استيفای حقوق دانش آموزان، کودکان کار و اجرای اصول  اقدامات آقايان لطفی، ابراهيمی و همه
  !انه است و جرم تلقی می شود؟رويه و رويکرد مشمول اعمال مجرم

  !آيا به جای ستايش و مالطفت، بايستی محاکمه شوند و احکام سنگين دريافت کنند؟

  .ترين راه برای پيشرفت کشور، سعادت، رفاه و اقتدار يک ملت، توسل و تکيه بر آموزش و پرورش خردگراست ترين و اصولی ما اعتقاد راسخ داريم که مطمئن

  ه ايزد بدادخرد بهتر از هر چ



 ٣٨                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

  ستايش خرد را، به از راه داد

  خرد رهنمای و خرد دلگشای

  خرد دست گيرد به هر دو سرای

های تمامی فعاالن صنفی از  ی آموزش و پرورش، خواهان پايان دادن به روند احضارها و بازداشت ضمن ابراز ناخرسندی از نگاه کنونی حاکميت به مقوله) سقز و زيويه(انجمن صنفی معلمان کردستان 
ی درپيش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسيب ديده را  بوده، اين شيوه... بهشتی، حبيبی وجمله آقايان اسکندر لطفی ، جعفر ابراهيمی و آزادی تمام زندانيان صنفی، آقايان عبدی، 

  .های فرهنگيان روبرو خواهيد شد شود در صورت تداوم چنين برخوردهايی با فعاالن صنفی، با کنش داند و يادآور می برای خود محفوظ و برحق می

       )سقز و زيويه(ان انجمن صنفی معلمان کردست

١٣٨٩/١١/٢  

  

  وثيقه يا شمشيرداموکلوس بر باالی سر زندانی و وثيقه گذار ايرانی  -  *

  واحد تحقيق و پژوهش کانون مدافعان حقوق کارگر

اين . تواند آزاد شود امين وثيقه چند صدمليونی يا چند ميليارد تومانی میدهد که با ت آيد، زندانی به خانواده خود خبر می بعد از مدتها بی خبری، اضطراب و ترس و نگرانی، زنگ تلفن به صدا در می
  .است که به جرمی ناکرده و تنها برای عدالتخواهی در زندان است. .. زندانی، يک جوان بيکار، دانش آموز، دانشجو، کارگر، معلم، فعال حقوق زنان، وکيل، و

شود، از کجا و چگونه بايد اين  های قبلی اضافه می آورد و تازه پس از قطع تماس است که نگرانی جديدی به نگرانی يدی در دل خانواده او بوجود میاز زبان عزيز زندانی، نورام” آزادی“شنيدن کلمه 
  :کهوثيقه را تامين کرد؟ اگر خود خانواده سندی نداشته باشد، بايد به هر آشنای دور و نزديکی رو بياندازد تا شايد بتواند سندی بيابد 

  در گرو وام بانکی نباشد -١

  قيمت ملک در حد وثيقه تعيين شده باشد -٢

  در وثيقه فرد ديگری نباشد -٣

  …و - ۴

  :لينک متن کامل

http://www.kanoonm.com/٣٣٨٧#more-٣٣٨٧ 

akhbarkargari٢٤٦٨@gmail.com 
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   !بهمن ماه بازنشستگان ٧بيانيه ی مشترک حمايت از تجمع اعتراضی   -  *

سر باز زده و حتی   سال است که به دنبال اجرای قانونی هستيم که تصويب شده ولی با هزاران ترفند دروغ و فريب از اجرای ان ١٣ما بازنشستگان راه سخت و پر فراز و نشيبی را طی نموده ايم ، 
  سعی ميکنند که با تغييراتی در بندهای آن ،ضرب و زورش را بگيرند و نهايتا هم با وقاحت تمام اعالم کنند که

  "!امسال بودجه نداريم تا سال بعد"

  .ره خورده تاقويتر از قبل به سوی برابری و رفاه و محو تبعيضها قدم بر داريمما بازنشستگان اما در اينسوی صف ،خوشبختانه به وحدت و همنظری بيشتری دست يافته و دستهايمان صميمانه به هم گ

صاحبان قدرت، برای حل اين مصائب نيزحق اعتراض و درد مشترک همه ی ما، تحميل فقر و نابرابريست ،تحميل بيماری و نگرانی است،تحميل تورم و نا اميدی از آينده فرزندانمان است و از سوی 
  !تشکل  نداريم

  .نيستندهر آينه سکوت ما بازنشستگان ُمهر تاييدی است بر عملکرد نا مسئوالنی که بجز حرافی و تريبون داری و منفعت طلبی جناحی بر باور ديگری 

  .تا به مقصود و حق و حقوق واقعی خود برسيم بهمن حضور خواهيم داشت و همصدا برمطالبات پايه ای و مشترکمان پافشاری  کرده ٧ما امضا کنندگان، منسجم و متحدتر از قبل در تجمع 

ازی،بيمه رايگان و برگشت همه ی بدهی های دولت به مجلسيان و دولتيان بدانند که اينروزها، زير ذره بين تک تک بازنشستگان بوده و چاره ی کار ما تدوين بودجه ای برای اجرای کامل همسانس
  .صندوقهای بازنشستگی است

  :ريد فقر و محروميت را به ما تحميل کنيدنميتوانيد و حق ندا

   صبح ١٠ساعت  ٩٨بهمن ماه  ٧دوشنبه 

   مقابل مجلس

  گروه بازنشستگان تامين اجتماعی - ١

    گروه اتحاد بازنشستگان - ٢

  شورای بازنشستگان ايران - ٣

  جمعی از بازنشستگان فوالد - ٤

  اتحاد بازنشستگان ايران - ٥

  رمانشاهانجمن کارگران برق و فلزکار ک - ٦

  اسفند ١٩گروه  - ٧

 گروه پايپينگ و اکيپ پروژه ای  آذربايجان - ٨
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  فورا به نقض حقوق بنيادين کارگران در مجتمع پتروشيمی امام پايان دهيد: کنفدراسيون سنديکايی جهانی اينداستريال   -  *

  جناب آقای رئيس جمهور حسن روحانی،

کشور از جمله ايران می باشد،  ١۴٠نديکايی جهانی اينداستريال، که نماينده بيش از پنجاه ميليون کارگر در بخش های معدن، انرژی و توليدی در بيش از من اين نامه را در مقام دبيرکل کنفدراسيون س
  .هشهر را پايان دهيدبرای شما ارسال می کنم تا از شما بخواهم که فوراً مداخله کنيد و نقض حقوق بنيادين کارگران در مجتمع پتروشيمی امام خمينی ما

آنها به شدت کاهش يافته است و اضافه کاری نيز ديگر ما بسيار نگران هستيم که کارگران مجتمع پتروشيمی امام خمينی، ماه ها است که دستمزد های خود را دريافت نکرده اند، ميزان پاداش های 
  .دريافت نمی کنند

اين مجتمع، به جای استخدام مستقيم کارگران . يمانکاران نيروی انسانی در مجتمع پتروشيمی امام خمينی نيز به همان قدر نگران کننده و شنيع می باشدروش استخدام و استثمار کارگران از طريق سيستم پ
  .ورد اجحاف قرار می دهندو قبول مسئوليت کامل به عنوان يک کارفرما، به شبکه ای از شرکت ها و پيمانکاران فرعی متوسل می شود که کارگران را سوداگرانه م

ده تا پانزده درصد از منابع تخصيص يافته برای حقوق  در بسياری از موارد، قرارداد ها، بين سه تا چهار پيمانکار دست به دست می شوند و در هر سطح از قراردادهای پيمانکاری، پيمانکار مبلغ
  .تر از پنجاه درصد از دستمزد ناچيز خود را دريافت می کنددر پايان اين زنجيره استثمار، کارگر کم. کارگران را می گيرد

  .عالوه بر اين، کارگران دارای هيچ امنيت حقوقی يا راهکاری برای احقاق حقوق بنيادين خود نمی باشند

اصل شود که پتروشيمی امام خمينی ماهشهر استفاده از پيمانکاران جز وفرعی از دولت ايران می خواهد که بدون تأخير عمل کند تا اطمينان ح IndustriALL کنفدراسيون سنديکايی جهانی اينداستريال
  .را متوقف کرده و در عوض آنها را به طور مستقيم استخدام نمايد و شرايط کار مناسب در کارخانه را تضمين کند

  منتظر اقدام فوری و پاسخ شما هستم

  ارادتمند،

  والتر سانچز ، دبير کل

  اينداستريالکنفدراسيون سنديکايی 

  ١٣٩٨بهمن ٣

  برگرفته از سايت سنديکای کارگران فلزکار مکانيک

 

   شمالی در محکوميت تبعيد همکار فرهنگی و عضو هيات مديره انجمن فرهنگيان خراسان صنفی ی انجمن بيانيه*

  .بهمن ماه صادر کرد ٤يانيه ای بتاريخشمالی برای محکوميت تبعيد همکار فرهنگی و عضو هيات مديره انجمن ب فرهنگيان خراسان صنفی انجمن
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  :بخش هايی ازاين بيانيه بقرار زيراست

   .برای فرهنگيان خراسان شمالی يادآور حکايتهای تلخ و ناگواريست ١٣٩٧مهر و آبان ماه 

لبات صنفی فرهنگی،  هفت نفر از معلمان فعال و عضوانجمن صنفی بازداشت ايران برای اعتراض و درخواست مطا فرهنگيان  صنفی تشکلهای  هماهنگی  در پی اعالم تحصن فرهنگيان از سوی شورای
  .شدند

   !وپرورش در اداره کل و ادارات شهرستانها در چنين تصميمی تاثير بسياری داشته است آموزش نهاد بازداشت کننده اداره اطالعات استان خراسان شمالی بود ولی بی شک تحريک و تهييج حراستهای

بگيريد که با اصرار و شکايت  ٩٧و  ١٣٩۶سری به اداره رسيدگی به تخلفات کارکنان آموزش وپرورش بزنيد و آماری از همکاران فراخوانده به هيات بدوی تخلفات در سال فقط کافيست 
   .ر فضای مجازی يا در ميدان اعتراضات صنفی فعال بوده اندغالب پرونده های اين دوره مربوط ميشوند به فرهنگيانی که د. وپرورش برايشان پرونده سازی شده است آموزش حراستهای

البته اين شکل ...! برايتان دردسر ساز ميشود و همگی با يک هدف فراخوانده شده اند، تهديد به اينکه حضور در تجمعات صنفی غير قانونيست و همکاری با اعضای انجمن صنفی فرهنگيان استان
  .ه از همه جا پر رنگتر بوده استبرخورد مختص اين استان نبوده گرچ

    .ه هايی گشوده شدبايد ازين نظر به حراست اموزش وپرورش شادباش گفت چرا که با تهديد و فشار انها برای تعدادی از معلمان پيگيرحقوق صنفی و دلسوز،پروند

لی تشکيل شده است، بدون استناد به موارد قانونی و بدون دادن هيچ نسخه ای از محتويات پرونده به از ميان دهها پرونده ای که باشکايت حراستها به هيات تخلفات آموزش و پرورش خراسان شما
   .اند رمضانپور و سعيدحقپرست از طرف هيات بدوی تخلفات اداری آموزش و پرورش استان حکم محکوميت گرفته متهمين،  دمحمرضا رمضانزاده و حسين

   !دهکتبی درج در پرون توبيخ: سعيد حقپرست

   !خدمت محل تغييرجغرافيايی: حسين رمضانپور

  !گروه ازموعد با کسر يک پيش بازنشستگی: دمحمرضا رمضانزاده

به مماشات با دارد و حتی به نوعی مارا متهم پس از صدور رای توسط هيات  بدوی و مراجعه محکومين برای داليل و مصاديق جرم چنين احکامی، آنها معترف بودند که حراست مارا تحت فشار 
   .فرهنگيان اين پرونده ها ميکنند

   .رمضانپور و دمحمرضا رمضانزاده تقديم هيات تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش گرديد در زمان مقرر اعتراضيه حسين 

ی و رونوشت  از محتويات پرونده،به بهانه محرمانه بودن پرونده، هيات تجديد نظر از ارايه پرونده و کپی ، برای دفاع از اتهامات، بادرخواست کپ٩٨در مراجعه حضوری دمحمرضا رمضانزاده، شهريور 
  .مستندات خودداری ميکند

  .چطور ميشود متهمی بدون داشتن حتی يک برگه مستندات داخل پرونده از خود دفاع نمايد

همچنين توهين به . نه تنها اعتراض صنفی جرم نيست که بررسی اينگونه اتهامات در صالحيت هيات نميباشد.ميباشند ٩٧و  ٩۶سال  قسمی ازاتهامات اعالم شده  مربوط به تجمعات و اعتراضات صنفی
  .ندرؤسای آموزش وپرورش اتهام ديگريست که بدون ذکر توهينی مشخص يا ارايه شکايت از سوی رؤسا، اين اتهام و اتهامات ديگررا وارد دانسته ا



 ٤٢                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

خدمت جناب رمضانپور در هيات تجديدنظر رسيدگی به تخلفات کارکنان وزارت آموزش وپرورش تاييد شده است و پاسخ اعتراض دمحمرضا  محل ز ماهها، همان حکم بدوی تغييرجغرافيایسرانجام پس ا
   .رمضانزاده هنوز ابالغ نگشته است

بجنورد به  مانه سملقان، برای آقای رمضانپور را محکوم مينمايد و به دواير حراستی و هيات های رسيدگی به تخلفات اداری شمالی به شدت حکم صادره، تبعيد خدمت از  خراسان  فرهنگيان صنفی انجمن
  .ی دانش آموزان دفاع نمايند و از حقوق بربادرفتهسفارش اکيد ميکند که بجای  سرکوب و ارعاب کنشگران و پرونده سازی برای همکاران فرهنگی مطالبه گر، در پی احقاق حقوق فرهنگيان باشند 

سبت به ساير استانهای اگر عملکرد ضعيف و گزارشات مغرضانه حراستهای آموزش وپرورش های استان خراسان شمالی نميبود، بی شک در استانی کوچک با جمعيتی ناچيز ن  
  .همکارفرهنگی بازداشت نميشدند و بيگناه درگير محاکم قضايی نميگشتند کشورهفت

  بهمن بازنشستگان مقابل مجلس ٧و تجمع لغ  -  *

  :بهمن بازنشستگان مقابل مجلس منتشرشد ٧بهمن،اطالعيه ای بشرح وامضاهای زير دررابطه با لغو تجمع  ٦روز يکشنبه 

بهمن ، متاسفانه با پيش آمدن شرايط و موانعی، تاريخ  ٧برگزاری تجمع می رساند عليرغم اعالم قبلی و اشتياق همه برای پيگيری مطالباتمان در ..... به اطالع کليه بازنشستگان، کارگران، معلمان و
  .اعالم خواهد شد موکول گرديد" برگزاری اين تجمع به روزی ديگر که متعاقبا

  .پايه های مطالبه گری بازنشستگان را سست نمايد اعتقاد ما بر اين است که هيچکس و هيچگونه فشاری نميتواند.قطعا به زودی اين تجمع  در ابعادی وسيع تر وگسترده تر برگزار خواهدشد

  گروه بازنشستگان تامين اجتماعی- ١

    گروه اتحاد بازنشستگان- ٢

  شورای بازنشستگان ايران- ٣

  جمعی از بازنشستگان فوالد- ٤

  اتحاد بازنشستگان ايران- ٥

  انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه- ٦

  اسفند ١٩گروه - ٧

  پروژه ای  آذربايجان گروه پايپينگ و اکيپ- ٨

  چالش صنفی معلمان ايران- ٩

  

  آخرين خبر از احمد زاهدی لنگرودی از بازداشت شدگان مراسم گراميداشت نويد بهبودی جان باخته اعتراضات هفته آخر آبان ماه  - *
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  :کانون نويسندگان ايران

  خــبــــر

  همچنان بالتکليفی؛ احمد زاهدی لنگرودی

  .برد سر می نگار و عضو کانون نويسندگان ايران يک ماه است که در بازداشت و بالتکليفی به يسنده، روزنامهاحمد زاهدی لنگرودی نو

خبری از او  ن روز بیپس از چندي. سرا منتقل شد ر صومعهاحمد زاهدی روز پنجم دی هنگامی که در مراسم يادبود يکی از جانباختگان اعتراضات آبان شرکت کرده بود دستگير و به بازداشتگاه ضيابر د
ی ملکی، او درخواست کرده است که با کفالت و فيش  به دليل اعتراض احمد زاهدی به اين قرار و نيز عدم توانايی خانواده در تامين وثيقه. ی يکصد ميليون تومانی برای وی تعيين شد سرانجام قرار وثيقه

  .شود و همچنان بالتکليف است ه دو هفته است که در ادارات و نهادهای مختلف قضايی دست به دست میاين درخواست نزديک ب. حقوقی تا برگزاری دادگاه آزاد شود

های  ا گروهتبليغ عليه نظام، اخالل در نظم عمومی و همکاری ب«ی گيالن اوجا است و بازپرس با استناد به مطالب اين نشريه که دارای مجوز است او را متهم به  احمد زاهدی لنگرودی سردبير نشريه
  .کرده است" مخالف نظام

  .شود احمد زاهدی لنگرودی اکنون در بند قاتالن زندان نگهداری می

  

  در صدی جان باختگان حوادث کاری دراستان مازندران در نه ماهه سال جاری ١٣افزايش   -  *

درصد )سيزده ( ١٣،که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل )همگی مرد(کار در استان جان خود را از دست دادند نفر بر اثر حوادث ٧٨در نه ماهه سالجاری :مدير کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت 
  .رشد داشت

مورد و  ١٣ستان ساری با بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در نه ماهه سالجاری به ترتيب شهر:بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران ،دکتر علی عباسی تصريح کرد ٦به گزارش 
  .مورد کمترين موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند ٢مورد بيشترين و شهرهای تنکابن ،محمودآباد و بهشهر هر کدام با  ٩و نور با  ١١آمل با 

، سوختگی و ساير موارد هر کدام  ١٥و جسم سخت با ١٧پس از آن برق گرفتگی با نفرو  ٣٢بر اساس اين گزارش عمده داليل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با : وی تصريح کرد
  .مورد در رتبه بعدی قرار دادند ٧با 

  درصدی مصدوميت حادثه کار ٣افزايش 

نفر مرد و ما بقی زن هستند که اين رقم در ٦٧٧ه کردند که نفر مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجع ٧١٨بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان : عباسی افزود 
  .درصد افزايش داشت ٣مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

  

   گرامی باد هشتم بهمن سالروزدومين اعتصاب سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: داود رضوی  -  *
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از هم پاشيدن تشکل های مستقل کارگری شد  وشرايط تحميل دارو دسته خانه کارگر وشوراهای اسالمی کار را به جامعه کارگری  سرکوب تشکالت کارگری وسنديکايی در دهه شصت باعث انحالل و
  .فراهم کرد

عوامل امنيتی و کارفرما در مناطق دهگانه را بدون هيچ مجمعی منحل کردند و شوراهای اسالمی کار را با کمک ....شرکت واحد هم طمع تلخ سرکوب را چشيد و سنديکای رانندگان وبليط فروشان و
  . شرکت واحد جايگزين تشکيالت مستقل سنديکايی کردند

بيش در شرکت واحد  ٨۴سال . هيچ تشکيالت کارگری مستقلی نتوانسته بود بدون وابستگی به کارفرما ودولت  اعالم حضور کند ٨۴تا قبل از احيای مجدد سنديکای کارگران شرکت واحد درخرداد سال 
  .از  رانند گان که سخت ترين کار را در بدترين شرايط انجام ميدادند شنيده نمی شد  هزار راننده شاغل بودند که نه تنها با حداقل حقوق شرايط سخت معيشتی داشتند بلکه  هيچ صدای اعتراضی هم ١۵از 

  .ن وکارگران مطالبات معوقه بسياری طلبکار بودندبه دليل  وابستگی و فرمايشی بودن شوراهای اسالمی کار درشرکت واحد رانندگا

  

ارگران  نداشتند و اين نوع رفتارها روز از اعتصاب موفق اول  گذشته بود نه تنها کارفرما،  بلکه عوامل امنيتی ودست اندرکاران حکومتی  هم توجهی به صدای بحق رانندگان وک۴٠اما با وجود اينکه   
يخ اعتصاب دوم،  صاحبان سنديکا،  خشم کارگران را برانگيخت و سنديکا با توجه به درخواست رانندگان  در هشتم بهمن ماه تصميم به اعتصاب دوم گرفت با اعالم تارو برخوردهای امنيتی با اعضای 

ها تن از رانندگان را بازداشت کردند و کليه اعضای هيئت مديره وفعالين قدرت و عوامل امنيتی با تمام قدرت وامکانات درصدد سرکوب اين اعتصاب برآمدند،  بطوری که تا قبل از شروع اعتصاب صد
راض منتقل شدند همچنين چند تن از خانوادهای اعضای هيئت مديره سنديکا را نيمه های شب هشتم بهمن دستگير کردند تا بلکه بتوانند فرياد اعت ٢٠٩سنديکايی شرکت واحد دستگير شدند و به بند امنيتی 

  .را که سالها درحقشان ظلم کرده بودند خفه کنند رانندگانی

ليل دست به سرکوب گسترده فعالين سنديکايی شرکت واحد البته عوامل امنيتی وحکومتی بيشتر نگران گسترش سنديکا خواهی دربين کارگران در ديگر کارگاهها و کارخانه های کشور بودند و به همين د
  . زدند

اجرا و تا سقف رانندگان اتوبوسرانی  دست آوردهای زيادی برای همکارانشان به همراه آورد بطوری که بعد از چند دهه طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت واحد  اين اعتراضات واعتصابات توسط 
  .واعتراضات کارگران واحد بودتماما از دست آوردهای اعتصابات ..... افزايش حق ناهار پرداخت لباس کامل و. هزارتومان حقوق رانندگان افزايش يافت ۵روزانه 

کميته ها وگروههای کارگری مستقل و فعال شدن  سنديکای کارگران شرکت واحد دست آوردهايی هم برای جامعه کارگری به ارمغان آورد از جمله سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و بوجود آمدن
  . حاميان طبقه کارگر بخصوص در بين دانشجويان

گری و  دانشجويان معلمان و بخشی از ز سنديکای واحد بطور مرتب مورد هجوم عوامل امنيتی وسرکوب قرار داشته اما باحمايت بخشی از اقشار مختلف جامعه مانند حاميان طبقه کارهر چند تا به امرو
ر چندين تن از اعضای اين سنديکا دارای احکام سنگين زندان هستند که درهفته گذشته حسن توانسته با تمام تهديدها و فشارها ايستادگی کند درحال حاض...اعضای کانون وکال و بازنشستگان و زنان و 

  . سال زندان احضار شده است۵سعيدی از اعضای فعال اين سنديکا توسط اجرای احکام دادسرای انقالب برای تحمل حبس 

بهمن که کمک بزرگی به جنبش کارگری و جامعه  ٨دی و ۴و سالروز دو اعتصاب رانندگان در  ٨۴خرداد  ١٣حد در اميدورام که اهل قلم و رسانه هائی که مستقل هستند احيای  مجدد سنديکای وا 
  . کارگری  و شرايط اتحادبيشتر  بين دانشجو معلم و کارگر را فراهم کرده است بيشتر بنويسند

  .شور بهره مند باشندبه اميد داشتن جامعه ای که کارگران و فرودستان هم از تمام امکانات ومنابع ک

  برگرفته از کانال تلگرام سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
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  !!ميرود  مسلخ  به  عدالت:شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران   -  *

  !زندان دريک پرونده برای هفت نفرفرهنگی سال   ويک بيش از چهل 

  !!رهنگيانف قضاست  نه  قربانی دستگاه 

   .شمالی، بيرون زده است اينبار دست جفای دستگاه قضايی کشور با فشار دستگاههای اطالعاتی، از شرق کشور،  استان کوچک و محروم  خراسان

   .راکنده با قيد وثيقه آزاد گشتنددر پی اعتراضات صنفی فرهنگيان، هفت نفر از معلمان خراسان شمالی، بازداشت شدند که پس از روزها بازداشت بطور پ ١٣٩٧مهر و آبان 

   .دمحمرضارمضانزاده مسئول هيات مديره انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی است

  .رمضانپور اعضای هيات مديره انجمن هستند ، حميدرضارجايی و حسين فروتن سعيدحقپرست، علی

  !اشندجوهری اعضای انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی ميب رباطی و حسن  مصطفی

يفرخواست پس مراحل بازپرسی در دادسرا، راهی يک  پرونده کامال ساختگی پنج جلدی با بيش از دوهزار صفحه توسط اداره  اطالعات با اتهامات واهی تشکيل ميشود و برای رسيدگی و صدور ک
  .دادگاه عمومی و انقالب ميشود

  : که در مجموع

   ضربه شالق، حدود سه ميليون جريمه نقدی، محروميت از فعاليتهای حزبی ٧۴زندان،  لسا دمحمرضارمضانزاده مجموعا به پانزده  .١

   ضربه شالق، محروميت از فعاليتهای حزبی ٧٤زندان،  دوتا  سال حسين رمضانپور مجموعا به هشت. ٢

   زندان، محروميت از فعاليتهای حزبی حميدرضارجايی مجموعا به چهارسال .٣

  فروتن علی .۴

   رباطی یمصطف.  ۵ 

  ، سعيدحقپرست۶

   .زندان  محکوم شده اند ماه وهشت سال جوهری  هريک به  سه ، حسن٧ 

  .اند و احکام دادگاه انقالب، رای بدوی ميباشند و قابل تجديدنظرخواهی هستند احکام بدوی صادره در دادگاه عمومی در مرحله تجديدنظرخواهی نيز عينا تاييد شده



 ٤٦                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران منتشر خواهد  يک اتهامات مطرح شده و قابليت اجرايی، پس از اطالع کامل از شيوه ی اجرا، از طريق  همين  کانالجزييات اين احکام به تفک
  .شد

دولت اداره آموزش و پرورش استان خراسان شمالی برای اين معلمان مطرح گشته است  نانکارک اداری رسيدگی به تخلفات هايی نيز در هيات شايان ذکرست که عالوه بر پرونده های دستگاه قضا ، پرونده
رمضانپور حکم قطعی تاييد شده هيات تجديدنظر، تبعيد يکساله محل خدمت از بجنورد به  که درنهايت برای دمحمرضارمضانزاده حکم بدوی بازنشستگی پيش از موعد با کسر يک گروه و برای حسين

  .فروتن نيز توبيخ کتبی درج درپرونده ميگيرند سعيدحقپرست و علی. رون استان،  صادر گرديده استآشخانه، د

ر بر فرهنگيان استانشان  و  بسياری از معلمان کشوپرسش از افکار عمومی، حقوقدانان،  مسئولين کشوری و حوزه قضايی اينست که آيا اعمال چنين فشارهای وحشتناکی بر تعدادی معلم که تمامی 
   ؟!عدالت مفهوم ديگری  دارد و حق کردن ماهيت و صداقت و سالمت فعاليتهای صنفی اين افراد آگاه هستند، جز قربانی

 .منتظر گزارشات کامل با جزييات بيشتر در خصوص اين پرونده ها باشيد

  ٩٨نهم بهمن ماه 

  

 

  ١٣٩٩د و حقوق سال بيانيه  مشترک تشکلهای مستقل در رابطه با افزايش حداقل دستمز  -  *

روم را فراتر از سالهای گذشته درصد در نيمه اول سال جاری رمق زندگی از کارگران، معلمان، بازنشستگان، بيکاران و کليه مزدبگيران کم درآمد و عموم مردم زحمتکش و مح ٤٠وجود تورم باالی 
  .طرزی غارتگرانه دست در جيب مردم برد و قيمت بنزين را سه برابر افزايش داد دولت برای جبران کسری بودجه اش به ٩٨آبان  ٢٤گرفته بود تا اينکه شب 

و ميدانستند به دنبال افزايش قيمت بنزين همچون افزايش چند  مردم جامعه از کارگر گرفته تا معلم و بازنشسته و بيکار و غيره که تأثير افزايش بنزين توسط حکومت را بارها بر زندگی خود تجربه کرده
شهرها را به ميدان اعتراض تبديل کرده ، وسيعا به خيابان  اره قيمت دالر، قيمت ديگر کاالهای مورد نياز زندگی فورا و سرسام آور باال خواهد رفت، برای دفاع از حق زندگيشان بالفاصله خيابانهایب

   .اول و به تباهی کشانده شدن زندگيشان توسط غارتگران بلند کردندسال سرکوب، چپ ٤٠آمدند و صدای اعتراضشان را نه تنها به گرانی بنزين، بلکه عليه 

برای " شورای عالی کار"ش هر ساله مذاکرات حکومتی اکنون برمتن سرکوب های خونين اين خيزش ها که تا به امروز نيز ادامه دارد و در دل شديدترين فشارهای معيشتی و اعتراض های مردم، نماي
   .از آذر ماه شروع و همچنان ادامه داردافزايش دستمزد کارگران 

امسال بويژه قصد دارند .فاع از سطح معيشت خود هستندسال ها اين سناريوی تعيين مزد در حالی بهمين سبک و سياق اجرا ميشود که نيروی کارمزدی فاقد تشکل های مستقل قدرتمند و سراسری برای د
   .دستمزد و حقوق مزدبگيران اضافه کرده که همان هم پيشاپيش با افزايش نرخ تورم هنوز دريافت نشده بازپس گرفته ميشود که به بهانه نبودن بودجه  درصدی تحقير آميز به

زيرا جامعه شاهد بود که . را پذيرفت شاغلين و بازنشستگان نبايد هيچ بهانه و توجيهی مبنی بر نبود بودجه و يا عدم توانائی کارفرمايان و سازمانها در پرداخت دستمزدها و حقوق های مورد مطالبه 
  .ميليون يوروئی عالوه بر بودجه مصوب قبلی را تخصيص دادند ٢٠٠چگونه و با قيد سه فوريت برای سپاه قدس بودجه 

ميليون تومان برآورد ميشود، بودجه  ٩شرايط فعلی به ميزان که در" سبدمعيشت خانوار"دولت مؤظف است عالوه بر پذيرش حداقل دستمزد و حقوق ماهانه همه مزدبگيران مطابق هزينه کارشناسی شده 
  .کافی نيز برای پرداخت بيمه بيکاری به همه بيکاران، تأمين زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رايگان، اختصاص دهد
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عدالتی  درهمه مراکز کارگری،  نيم که به هر شکل ممکن، عليه اين همه تبعيض و بیما کارگران، معلمان، بازنشستگان و کليه مزدبگيران در صورت عدم تحقق مطالبه ی مذکور، حق خود می دا
  .مدارس و دانشگاه ها، خيابان ها و مقابل مراکز دولتی و حکومتی اعتراضی همه جانبه نماييم

١١/١١/١٣٩٨  

  اتحاد بازنشستگان ايران - ١

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ٢

  ن البرزسنديکای نقاشا- ٣

  شورای بازنشستگان ايران - ٤

  بخشی از بازنشستگان فوالد - ٥

  اسفند ١٩گروه  - ٦

  گروه بازنشستگان تامين اجتماعی - ٧

  گروه پايپينگ و اکيپ پروژه ای  آذربايجان - ٨

  جمعی از فعالين لغو کار کودکان - ٩

  جمعی از فعالين کارگری سنندج - ١٠

  امضاء ساير گروه ها ادامه دارد 

  

  های صنفی شمالی و ايجاد فضای امنيتی عليه فعاليت بيانيه کانون معلمان همدان در اعتراض به صدور احکام قضايی عليه فعاالن صنفی معلمان خراسان  -  *

  :های صنفی صادرکرد ايجاد فضای امنيتی عليه فعاليتشمالی و  بهمن بيانيه ای بشرح زير در اعتراض به صدور احکام قضايی عليه فعاالن صنفی معلمان خراسان١١کانون معلمان همدان بتاريخ 

   ."اعتراض مجاز  اما اغتشاش ممنوع است"

  .يحی نداردکس فهم که نياز به هيچ تفسير و توض ای کامالً روشن و همه جمله. است های اخير شنيده شده اين جمله و مضامينی قريب به اين، بارها و بارها در اظهارات مسئوالِن طراز اول کشور در سال

  :اّما سوال مردم از مسئوالن اين است

  ايد؟ ای محترمانه داشته ايد و با آن مواجهه کدام مورد از اعتراضاِت آرام و مدنِی مردم را پذيرفته" شما"_
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   ايد؟ ها رسيدگی کرده های آن ايد و به خواسته کدام بار صدای معترضان را شنيده _

  ايد؟ سازی نکرده ها پرونده حق و با کرامت برخورد نموده و عليه آن ان شهرونداِن ذیعنو کدام بار با مردِم معترض به _

  است؟ های سراسِر کشور، کدام اغتشاش و آشوبگری رخ داده ی اخير در تهران و استان در اعتراضات صنفی فرهنگيان کشور در دو دهه

  دهيد؟ سازی، محاکمه، تبعيد و زندان می ها را با احضار، بازداشت، پرونده های برحِق آن های کامالً آرام و خواسته ، پاسخِ اعتراضپس چرا بر خالِف قانون، منطق، اخالق و حتی برخالف ادعای خودتان

  کنيد؟ گوييد که به آن عمل نمی چرا چيزی را می_

  چرا اعمالتان هم راستا با سخنانتان نيست؟_

  است؟ جا گناهی نابخشودنی کشورها امری پسنديده و در اينزعم شما اعتراض به عملکرد حاکمان در ساير  چرا به_

اند که به  کدامين اغتشاش و آشوب و تخريب اموال عمومی را رقم زده... اکبرباغانی، سيدمحمودباقری و عبدی، دمحمحبيبی، عبدالرضاقنبری، رسول بداقی، علی آقايان محمودبهشتی لنگرودی، اسماعيل
  اند؟ ها زندان محکوم شده سال

  اند که حتی از حِق قانونِی آزادی مشروط محروم هستند؟ اسماعيل عبدی و محمود بهشتی به جز دلسوزی برای فرزندان اين کشور کدام گناه را مرتکب شده

  دمحمحبيبی به کدامين گناه بايد حتی در زندان نيز مغضوب شما واقع شود و به زندان بزرگ تهران منتقل شود؟

  کنيد؟ اند که عليه آنان پرونده سازی می آموزان کدام ُجرم نا بخشودنی را مرتکب شده براهيمی به جز فعاليت صنفی و پيگيری حقوق معلمان و دانشاسکندر لطفی و جعفر ا

آموزاِن اين سرزمين است، احکام سنگيِن  بر و رايگان برای دانشها حقوق شايسته برای فرهنگيان و آموزش برا ی برحق و قانونِی آن ترين اقدام عليه کنشگران صنفی  خراسان شمالی که خواسته و در تازه
  :ايد حبس و شالق و تبعيد صادر نموده

  ضربه شالق، سه ميليون جريمه نقدی ٧۴زندان،  سال ١۵دمحمرضارمضانزاده  ▫

  ضربه شالق ٧۴زندان و سال٧رمضانپور _حسين ▫

   چهارسال۴حميدرضارجايی  ▫

  ماه ٨و  سال٣فروتن  علی ▫

  ماه ٨و  سال٣رباطی  صطفیم ▫

  ماه ٨و  سال٣سعيدحقپرست  ▫

  ماه ٨و  سال٣جوهری  حسن ▫
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  فعال صنفی با کدام منطق سازگار است؟ ٧سال زندان برای  ۴١صدور 

ای  ی بزرگ فرهنگيان قابل پذيرش نيست و چنين مواجهه انوادهدارد که اين آرا به هيچ وجه برای خ کانون معلمان همدان ضمن محکوم نمودن صدور چنين آرايی برای نمايندگان صنفی معلمان، اعالم می
اعتمادی عمومی به مسئوالن کشور دامن خواهد زد و بر عمق شکاف بين مردم و  ی معلمان، به موج نااميدی، نارضايتی و بی های صنفی و برحِق جامعه توسط حاکميت با اعتراضات آرام و خواسته

  :مسئوالن خواهد افزود

  زند همه را ار به شمشير مید چو پرده

  کسی مقيم حريم حرم نخواهد ماند

  کانون معلمان همدان

  ١٣٩٨بهمن  ١١

  

  نگاران آزاد تهران در مورد تعيين حداقل مزد بيانيه انجمن صنفی روزنامه  -  *

  .اهد و در برابر بيکاری حمايت شودبخشی برای کار بخو هر انسانی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت

  .شان موافق حيثيت و کرامت انسانی تامين شود ای بگيرند که زندگی هيچ تبعيضی، در برابر کار مساوی، مزد مساوی و منصفانه همه حق دارند که بی

  .بپيوندندهای موجود  افراد حق دارند برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل داده يا به اتحاديه

ای معادل تعداد متوسط معلوم با مراجع  ای باشد تا زندگی خانواده های روحی و جسمی کارگران و کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، بايد به اندازه که ويژگی با اين اوصاف، حداقل مزد حتی بدون آن
  .رسمی را تامين کند

اما واقعيات و . شود المللی ديده می های مورد توافق بين ها و ميثاق ها در قوانين داخلی و همچنين در کنوانسيون مضمون يا متن کامل اين جمله. مخالف باشد ها تواند با اين گفته شک هيچ عقل سليمی نمی بی
افزون بر بيکاری و خرابی بازار کار و . در عمل از حق کار کردن محرومندميليون نفر بيکار و جوينده کار بوده و  ٦های رسمی آماری حکايت دارند که هم اکنون در جامعه ما حدود  ها و داده گزارش

بگيران، سبب شده که نه از مزد  مثابه ابزار دفاع جمعی مزد و حقوق های مستقل کارگری به گونه قوانين و بدتر از همه نبود سنديکاها و اتحاديه ناکارآمدی قوانين موجود، نبود نظارت بر اجرای همين
معنا کرده و در نتيجه  موقتی بودن کارها و تسلط کامل قراردادهای موقت در بازار کار هرگونه امنيت شغلی را بی! برابر کار مساوی خبری باشد و نه از مزد منصفانه و نه حمايت اجتماعی مساوی در
  .های کار را به صفر رسانده است زنی برای افزايش مزد و بهبود شرايط در محل امکان چانه

از آنجا که رقم مزد . شود طور جدی مطرح و در ساز و کاری غيردموکراتيک و بسيار ناعادالنه حداقل مزد سال آينده کارگران تصويب می های پايانی سال مساله مزد کارگران به ساله در ماههمه 
گيرد، اين موضوع به بحث جدی و مساله داغ و حياتی تمام محافل  بگيری قرار می مزد و حقوقهای  شده مبنای حقوق و دستمزد و افزايش ساالنه ديگر سطوح مزدی در تمامی مشاغل و عرصه تعيين

  .شود بگيران تبديل می کارگری و مزد و حقوق
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ها نسبت به  گيری و انعکاس اعتراض ده فرآيند اين تصميمدهن نفع در نتيجه اين مصوبه، پيگير و پوشش عنوان مشمول و ذی مثابه سوژه کار و حرفه خود و هم به نگاران همواره، هم به در اين ميان روزنامه
  :رو است که يادآوری فرآيند چنين تصميماتی و بيان چند و چون نهايی اين تصميم الزم و ضروری است هم از اين. اند آن در سطح جامعه بوده

نفع يعنی دولت،  های اجتماعی ذی اين شورا نهادی است مرکب از سه گروه سه نفره نمايندگان گروه(ود ش که حداقل مزد کارگران بر اساس قانون در شورای عالی کار تصويب می با توجه به اين
  .شود گيری می مزد تصميمجلسات اين شورا با نظر و رياست وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکيل شده و در مورد مسايل مهم و مختلف کار و کارگری ازجمله حداقل ) کارفرمايان و کارگران

اضافه بر اين گروه نمايندگان کارگری . اثر است گيری اين شورا بر اساس اکثريت آرا است؛ روشن است که با اين روش بود و نبود و رای منفی يا مثبت کارگران در مصوبات شورا بی شيوه تصميم
ً کارگری هم نيست حاضر در اين شورا، برگزيدگان کانون عالی شوراهای اسالمی کار هستند، تشکلی که به گ زيرا نمايندگان (واهی اساسنامه آن ايدئولوژيک بوده، صنفی نيست و مستقل و ماهيتا

  .های رسمی کارگری نيز حايز اکثريت نيست و قابل توجه است که اين تشکل حتا در ميان تشکل) کارفرما نيز در آن حضور دارند

نتيجه سه دهه نقض مکرر قانون و اعمال ظلم . قانون کار نقض شده است ٤١های مربوط به تعيين مزد، همواره بند دوم ماده  ه گذشته در خروجیپيداست با اين ساز و کار نبايد متعجب شد که طی سه ده
ميليون  ٨تا بيش از  ٥٫٦نفره را از  ٣٫٥معيشت خانواده عدالتی در حق مزدبگيران اين است که هم اکنون در شرايطی که منابع مختلف ميزان خط فقر و معادل ريالی سبد حداقلی کاالهای مورد نياز  و بی

شدگان حداقل يا نزديک به همين  درصد بيمه ٨٠بار اين است که مزد دريافتی حدود  تاسف! رسد ميليون تومان هم نمی ٢کنند و حداقل مزد حتا با اضافه شدن تمامی مزايای متعلقه به  تومان برآورد می
های ناچيز قانونی  ای و حمايت جاست که شمار بسيار قابل توجهی از کارگران در شرايطی نامناسب و دستمزدی بسيار کمتر از اين حداقل به کار گمارده شده و از پوشش بيمه حداقل است و شرم بيشتر اين

  .نيز محروم هستند

های بيمه و حمايت قانونی را دارند، انجمن صنفی  رداد به کار گرفته شده و کمترين امنيت شغلی و پوششنگاران با قرارداهای موقت کار و در بسياری موارد حتا بدون قرا حال در شرايطی که روزنامه
سانی تامين های يک خانوار را مطابق با حيثيت و کرامت ان نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصالح دموکراتيک در ساز و کار تعيين مزد و تصويب حداقل مزدی است که هزينه روزنامه

  .کند

  

  شمالی خوزستان در اعتراض به صدور احکام قضايی عليه فعاالن صنفی معلمان خراسان صنفی معلمان کانون بيانيه  -  *

  :شمالی صادرکرد بهمن بيانيه ای بشرح زير در اعتراض به صدور احکام قضايی عليه فعاالن صنفی معلمان خراسان ١٢خوزستان بتاريخ  صنفی معلمان کانون

  .قانون اساسی و مجوز و نظارت وزارت کشور و با مشارکت فرهنگيان هر استان جهت انتخاب نمايندگان خود تشکيل شده اند ٢٦های صنفی معلمان طبق اصل کانون

مله  ايجاد فرصت های برابر آموزشی، عدم پولی کردن مدارس، خروج فلسفه وجودی و  ذاتی آن نيز  دفاع از حقوق معلم، دانش آموز و سامان بخشيدن به مقوله آموزش و پرورش در ابعاد مختلف از ج
  .می باشدمعلمان از دايره خط فقر ،  برخورداری از معيشت آبرومند و تغيير نگرش حاکمان نسبت به حوزه تعليم و تربيت از اهداف مطالبه گری آنان 

شد نظام بارها از حق اعتراض  به ناعادالنه ترين شکل احکام قضايی  برايشان صادر می شود و اين در حاليست که مسئولين ار در راستای اين کنشگری صنفی، نمايندگان معلمان استان خراسان شمالی
اهای حاکميت و دستگاه قضا ی راستی آزمايی ادعمسالمت آميز آحاد مردم سخن گفته اند اما درعمل احکام قضايی صادره در سراسر کشور بر عليه معلمان و کارگران محک و شاخص های خوبی برا

  .مواجه کرده است می باشد که بدبينی و نفرت فرهنگيان را به آنان دو چندان کرده است و دو شاکله مهم دستگاه قضا، يعنی استقالل و عدالت را با چالش جدی

و اعالم جرم عليه ديگر معترضان غير خودی اعتبار و * طرفداران خود*ت بدون مجوز و چشم پوشی از تجمعات و اعتراضا ٢٧و  ٢٦برخوردهای دوگانه حاکميت با قانون اساسی و اصول مصرح 
  .اعتماد عمومی به دستگاه قضا ونيروهای امنيتی را به پايين ترين سطح رسانده است
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م می نمايد و دستگاه قضا و  نهادهای امنيتی را به تجديدنظر در احکام و فراهم احکام صادره عليه نمايندگان و منتخبان معلمان استان خراسان شمالی را شديدا محکو* کانون صنفی معلمان خوزستان* 
   .کردن فرصت های برابر در حق اعتراض به تمام صنوف و گروهها بدون تبعيض فرا می خواند

  

  لیاستان بوشهر در محکوميت احکام صادره برای فعالين صنفی استان خراسان شما بيانيه کانون صنفی فرهنگيان  -  *

  "وقتی وجودت در مسير خدمت به خلق قرار گرفت، بدان مورد توجه ايزد منان قرارگرفته ای"

  "هردم ازاين باغ بری ميرسد

  . داغ و درفش و زندان درهيچ برهه ای از تاريخ راهگشای مشکالت جامعه نبوده و در دنيای مدرن وعصرانفجارآگاهی نيز فاجعه بارتر مينمايد

مردم ست ، در سال زندان و شالق  برای معلمان شريف فرهيخته و درمندی که جز تقاضای اجرای مفادصريح قانون اساسی مصوب مردم که ضامن ايفای حقوق حقه  ۴١و سنگين  صدور حکم ناعادالنه
  . تاسف ست گيرشده ، بسی مايه قالب تشکل قانونی کانون صنفی فرهنگيان خراسان شمالی از طرف قوه قضاييه که ادعای عدالتش عالم

  يشرفت آنند بايد گرفتار حذف وزندان شوند ، وااسفاااادرحالی که دزدان و اختالس گران بيت المال آزادنه به امورات غارتگری شان مشغول اند و شريف مردمانی که دغدغه مند به آينده جامعه و پ 

ست که اين يعنی به مسلخ رفتن اميد تغيير و پيشرفت ،دردمندانه ولی باعزت تقاضای تغيير اين رويه داريم، که ادامه اش  رويه معمول برخورد خشن با فعالين حقيقی وسازندگان اجتماع بسی فاجعه بار
  . جز خسران همه جانبه و توقفش خيرجمعی ست

رويه از طرف محاکم قضايی و اعاده حيثيت از اين شريف مردمان فرهيخته را  درپايان کانون صنفی فرهنگيان استان بوشهر صدور چنين احکام ناعادالنه ای را قويا محکوم کرده و خواهان توقف اين
   .دارد

  خورشيدی ١٣٩٨بهمن  ١٢

  

  آخرين خبرها درباره وضعيت معلم زندانی دمحم حبيبی از زبان وکيلش -  *

  .ندان تهران بزرگ سخن گفتحسين تاج وکيل  دمحم حبيبی از وضعيت سالمتی، مخالفت با اعاده دادرسی  ودرباره انتقال موکلش به ز

انتقال و جابجايی دمحم حبيبی به زندان : بهمن،حسين تاج، وکيل دادگستری درباره علل انتقال موکل خود، دمحم حبيبی، عضو هيئت مديره کانون صنفی معلمان به خبرنگار رسانه ای گفت١٤روز دوشنبه 
اطالع است و بر اساس قانون اين حق افراد است تا از علت تصميمات  حسب اعالم موکلم، ايشان تا کنون از علت اجرای اين تصميم بی. ودتواند در قالب يک تصميم اداری تصور ش تهران بزرگ تنها می

  .ابرازی له يا عليه خويش مطلع شوند و اين مهم، در خصوص دمحم حبيبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعايت نشده است

  .رسانی خواهد شد حال اين موضوع از طرق قانونی پيگيری خواهد شد و در صورت اخذ پاسخی جز تحليل فوق اطالع یعلی ا: افزايد وی می
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ر بند در داخل زندان اوين و يا حتی به تغيي: کند عنوان تنبيه، انتقال به زندان ديگر توجيه قانونی و حقوقی دارد يا نه، تصريح می اين وکيل دادگستری در پاسخ به اينکه پس از تغيير بند اين معلم زندانی به
  .بندی جرايم ايشان توجيه شود رسد اين موضوع در راستای اجرای طرح تفکيک زندانيان بر اساس طبقه بررسی است، به نظر می ها قابل نامه سازمان زندان ها تنها بر مبنای قانون و آيين ديگر زندان

ای اعالم شد پزشک متخصص تشخيص داده با توجه  تر نيز طی مصاحبه در خصوص وضعيت جسمانی آقای حبيبی، پيش: دهد اش توضيح می به بيماریتاج درباره وضعيت جسمانی موکل خود با توجه 
البته بر همگان روشن است تأمين اين . ق افتاده استها اين مهم به تعوي های درمانی توسط سازمان زندان ليکن تا امروز به دليل عدم پذيرش هزينه. به غدد ايجادشده روی دست او، بايد عمل جراحی شود

که بيماری مسبوق به سابقه و خارج از محدوده زمانی و مکانی دوره حبس يا به هر علتی غيراز وضعيت موجود در حبس ايجاد شده  ها بر عهده سازمان متولی اجرای حکم است و درصورتی هزينه
  .باشد، بر عهده خود زندانی است

  .نتيجه مانده است ها توسط موکل و خانواده او تأمين خواهد شد، اين درخواست تا امروز مسکوت و بی هرچند اعالم آمادگی شده که در صورت پذيرش مرخصی استعالجی، اين هزينه: دهد یوی ادامه م

رغم پذيرش اوليه درخواست و مطالبه پرونده و لغو اجرای مجازات توسط  علی:  گويد ای است، می اين وکيل دادگستری در پاسخ به اينکه درخواست اعاده دادرسی اين فعال معلمان از ديوان در چه مرحله
ی البته در صورت کشف داليل جديد يا وجود راهکارها. ديوان عالی کشور، متأسفانه در يک بازه بسيار کوتاه پس از ارجاع پرونده و اصدار اين دستورات، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت شد

  .قانونی ديگر، مجدداً از طريق ديوان عالی کشور تقاضای رسيدگی مجدد و نقض دادنامه صادر خواهد شد

  

  لیبيانيه واطالعيه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران در خصوص احکام قضايی اعضای هيئت مديره انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شما -  *

بهمن بيانيه واطالعيه ای بشرح زير  در خصوص احکام قضايی اعضای هيئت مديره انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی  ١٥و ١٤هنگيان ايران بتاريخ های شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فر
  :صادر کرد

  :بهمن ١٤بيانيه  

   : شرح ماجرا

کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هيئت مديره و بازرسان خود را می وزارت  ١٠بر اساس مجوز کميسيون ماده  ١٣٩۵انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی در سال  
   .شناسد

اشت و رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که رياست شورای هماهنگی را نيز برعهده داشت، توسط نيروهای امنيتی بازد_، ابتدا دمحمرضا١٣٩٧به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگيان در پاييز 
رجايی، _رمضانپور ، حميدرضا_حسين: حدود سه هفته بعد، مجددا ايشان همراه با شش نفر  از افراد هيئت مديره  و اعضای انجمن صنفی مزبور يعنی آقايان. پس از چند روز بازجويی، آزاد شد

  .رادی تحت بازجويی قرارگرفتند تا اينکه بتدريج و در چند نوبت به قيد وثيقه آزاد شدندجوهری  بازداشت و مدتی در سلولهای انف _حقپرست و حسن_رباطی، سعيد _فروتن، مصطفی _علی

 پرونده دسته جمعی تشکيل شد تا در هريک) هيئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، دادگاه عمومی و دادگاه انقالب بجنورد(درمرحله بعد، برای اين افراد، همزمان در سه نهاد قضايی مختلف  
از کيفرها و مجازاتهايی صادر شود که بدون ترديد نمونه ای بی ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوين متفاوت که مواد اوليه همه آنها همان فعاليتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسيونی 

  .بديل از مصداق بی عدالتی به شمار می آيند
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سال حبس، دهها ضربه شالق، تبعيد، توبيخ،  ۴١هم پيوسته که گويی ماموريت داشت فعاليت صنفی را کنشی بسيار خطرناک، ضد امنيت و پرهزينه معرفی کند،  بيش از سرانجام در پايان اين ماراتن به 
رهنگيان و اعتالی فرآيند تعليم و تربيت، فداکارانه از وقت و زندگی  و درآمد ، تقديم معلمانی شد که برای استيفای مطالبات صنفی ف... محروميت از فعاليتهای مدنی، بازنشستگی اجباری، جريمه نقدی و 

  .ناچيز خود، مايه گذاشته بودند

   : ان شريف فرهنگی اين است کهاينک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان به سران سه قوه، دولتمردان، نمايندگان مجلس، فعاالن حوزه قضايی، ائمه جمعه و همکار

نبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه مگر نه آن است که دادستان يک حوزه قضايی  بايد چشم بينای عدالت باشد و قاضی نيز بايد با استقالل قضايی و بدور از هرگونه انگيزه جا
ف به خود می گيرد تا در سه محکمه قضايی گوناگون، کيفرهای رنگارنگی توليد کند؟ چگونه است که در قضايی خراسان شمالی، يک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختل

د؟ به فاعيه ديگری، دفاعيات بالوجه ناميده می شوچنين مواردی معموالً گزارش نيروهای امنيتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آيات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گيرد و هر کالم و د
ص آن نه در اسناد فضای حقيقی و نه فضای مجازی در عنوان مثال درهمين پرونده ها، توهين به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کيفر می شود که هيچ سند، قرينه يا نشانه ای درخصو

   .دادگاه ارائه نشده است

هويت تلگرامی که  ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گيرد؟ چرا و بر اساس کدام موازين حقوقی،  چرا درجريان رسيدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی
عضای آن، سالهای ، جرمی ضد امنيت تلقی و برای ا)و نه کشوری ديگر( قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ايران _گروهی_تاسيس

گين است، پس چرا مجلس چنين قوانينی تصويب و طوالنی زندان و مجازاتهای ديگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در انديشه مسئوالن، فعاليت صنفی، جرم امنيتی و مستوجب اين حجم ازعقوبت سن
  وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعاليت صادر می کند؟

اما در ميدان عمل، اعتراض، تبليغ عليه نظام و ضد امنيت ملی به شمار ) مردم حق اعتراض دارند: (مسئوالن در گفته ها و نوشته هايشان با ژست دمکراسی فرياد می زننداين چه پارادوکسی است که  
را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعالم کنند دقيقا منظور از اين حق چيست؟ شيوه ،  می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانين خودساخته نيز پايبند نيستند، بهتر است برای آنکه همه تکليف خود

  .شدمصداق و ادبيات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه بايد عملی شود تا کيفر آن، غليظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نبا

با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمايشهای همديگر را تکرار می کنند، به تصوير می کشد اما يکبار شهامت آن را نداشته است که  ملی، تجمعات چندنفره کشورهای ديگر را بارها_رسانه
چيست و اين فريادها، حق است يا باطل؟آيا وجود اصل ماجرااعتراضات بيست ساله معلمان، احضارها  و بازداشت های سريالی آنها در سطح کشور را بيطرفانه تحليل و واکاوی کند تا الاقل معلوم گردد 

  ... اين شرايط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ يا

  .اميدواريم در جايگاه قاضی القضات کشور با نگاهی مسئوالنه و عدالت جويانه به موضوع ورود کنند. در اين بخش مخاطب ما، رئيس محترم قوه قضاييه است

  یجناب آقای رئيس

يقينا شما در هرحکم روا يا  . رسالت جناب عالی آنچنان سنگين و در سرنوشت مردم، اثرگذار است که ميزان و ترازوی عدل يا بی عدالتی به شمار می آيد. شما عالی ترين مرجع قضايی کشور هستيد 
جايگاه خطير خود، يکبار به اين نينديشيده ايد که واکاوی و بررسی کنيد فريادها و اعتراضات معلمان برای چگونه است که در . ناروايی که قضات دادگستری صادر کنند، سهيم و دخيل محسوب می شويد

  چيست؟ بحق است است يا نابحق؟ مورد ستم واقع شده اند يا نه؟

ی های فرزندان وطن است اما به نظر می رسد اتاق فکرهايی، تالش می کنند آن را بدانيد که ماهيت تشکلهای صنفی معلمان، صرفا صنفی و در جهت احقاق حقوق حرفه ای فرهنگيان و شکوفايی توانمند
  ... ضد امنيت و وابسته به جريانهای معاند معرفی کنند تا

  .عين اليقين، پر از نور بصيرت گردددن کافی است با کنشگران صنفی فرهنگی، صادقانه، مسئوالنه، بی واسطه و با نيت کشف حقيقت، مصاحبت و گفتگو داشته باشيد تا چشم دل برای دي 
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آن، فقيری با پالس پاره ای بر تن بتواند هر قانون شکن و سخنان شما در ماههای اخير، اين اميد را در دلها زنده کرد که قوه قضاييه با رجوع به اصل اصيل خود، شرايطی را فراهم خواهدنمود که در 
که هرگز چنين اتفاقی نيفتاده ! اما هيهات. د؛ داد خود از هرصاحب قدرتی بستاند و در بن بستهای عدالت براحتی دستش به شما برسد و تظلم خواهی کندهرمتجاوزی را به دستان  توانمند عدالت بسپار

فرياد تظلم خواهی را تبليغ عليه مبانی نظام، تشويش اذهان عمومی و هنوز برخی از قضات با ناديده گرفتن حقايق، . نه تنها ديدار شما بلکه رساندن نامه ای به دست شما نيز هنوز سرابی بيش نيست. است
  .اقدام عليه امنيت ملی می خوانند تا حق همچنان ناحق و ناروا جلوه کند و نفس عدالت در گلوی ترس، به شماره بيفتد

ين و غيرمدنی است که اعتماد دوباره بسيار سخت می نمايد اما به حرمت ماهيت واقعی جايگاه قضا و به بجنورد در حق همکاران ما آنقدر آشکار، سنگ- انقالب - عمومی و دادگاه- هرچند بی عدالتی دادگاه
را که نقطه اوج  وربنديم و به دليل آنکه دست ما در رسيدن به ساحت شما بسيار کوتاه است، در قالب همين بيانيه، تظلم خواهی فرهنگيان شاغل و بازنشسته کش منظور حفظ آرامش کشور به شما اميد می

   : ت کامال روشن داريمدادگاه انقالب بجنورد عليه اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، متجلی شده است، به شما وامی گذاريم و موکدا و مصرانه، دو درخواس_آن در دادنامه

  .رسی کيفری درخصوص آن  را اجرايی کنيدقانون آيين دا ۴٧٧الی  ۴٧۴بجنورد را متوقف و مواد _عمومی_دادگاه_ دادنامه_اجرای .١

نظر اعضای انجمن صنفی معلمان خراسان _تجديد_که بايد فصل الخطاب همه تصميمات و اقدامات باشد، دادگاه) و نه کشوری ديگر(قانون اساسی ايران  ١۶۵با پايبندی عملی به مضمون اصل  .٢
   .علنی و با حضور فرهنگيان برگزار کنيد تا حق از ناحق متمايز و جوانب واقعی اين موضوع و موضوعات مشابه آن، نمايان گردد شمالی درخصوص دادنامه دادگاه انقالب بجنورد را به صورت

  .کيفر آنها اصرار خواهيم ورزيد به اثبات برسد، در کنار شما بر) که به سالمتشان ايمان داريم(يقين بدانيد اگر در دادگاهی بيطرف و در فضايی عادالنه، خبط و خطای امنيتی همکاران ما 

ی مورد توجه و پيگيری جدی رييس محترم قوه قضاييه و شورای هماهنگی با تاکيد براينکه نسبت به سرنوشت همکاران خود، بسيار جدی و عملگرا خواهدبود، با اميد به آنکه اين خواسته های  قانون
پرونده های اشاره شده، منتظر می ماند و به اطالع همکاران شريف فرهنگی می رساند فعاليتهای جدی شورای هماهنگی، انجمن صنفی دستگاه قضا واقع گردد و به اميد اجرای عدالت در خصوص 

  .ه خواهد داشتجديت تمام ادام فرهنگيان خراسان شمالی و فعاالن صنفی فرهنگی در جهت پيگيری اين موضوع از زوايا  و جهت های مختلف به صورت هماهنگ در جريان است و با

   فرهنگيان گرامی

را به آرامش دعوت می کند و به اطالع می رساند با شورای هماهنگی ضمن آنکه به منظور فرصت دادن به قوه قضاييه برای پيگيری پرونده و اجرای عدالت مطابق روند متعارف آن، همکاران گرامی 
عملکرد و فعاليتهای اعضای انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی و ساير همکاران فرهنگی دربند يا پرونده دار و حمايت همه جانبه از همکاری فعاالن صنفی در نظر دارد پتيشنی را در جهت تاييد 

لذا از شما فرهنگيان گرامی دعوت می . ه نمايدهادها ارائاقدامات آنها اجرايی کند و اعالم حمايت شما همکاران ارجمند را که درقالب مشارکت درا ين کنش، متجلی می شود به مراجع قضايی و ديگر ن
  .کند در اين فعاليت حمايتی که بزودی ازطريق کانال شورای هماهنگی اطالع رسانی می شود، مشارکت فعال و مسئوالنه داشته باشيد

  :بهمن ١٥اطالعيه 

ايران در خصوص احکام قضايی اعضای انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی، پيش از مصاحبه جناب آقای های صنفی فرهنگيان   به اطالع فرهنگيان محترم می رساند بيانيه شورای هماهنگی تشکل 
  .لذا در خصوص مصاحبه ايشان،  شورای هماهنگی به زودی پاسخ مقتضی را ارائه خواهد کرد. دادگستری استان خراسان شمالی، تنظيم و تدوين شده بود_کل_جعفری، مدير

  

  های صنفی فرهنگيان ايران درخصوص سخنان مديرکل دادگستری استان خراسان شمالی ماهنگی تشکلبيانيه شورای ه  - *

  :بهمن  بيانيه ای بقرارزيردرخصوص سخنان مديرکل دادگستری استان خراسان شمالی صادر کرد ١٥های صنفی فرهنگيان ايران  بتاريخ  شورای هماهنگی تشکل
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  .شود که تمام مطلب را تا پايان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می

  رئيس محترم قوه قضاييه

  همکاران شريف فرهنگی 

عاالن صنفی فرهنگی فرهنگيان آن استان، مجوعه فپس از  صدور احکام غيرعادالنه توسط دادگاه عمومی،  دادگاه انقالب وهيئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی عليه اعضای انجمن صنفی  
ری موضوع ازطريق مبادی و موازين حقوقی، تالش اعم از انجمن صنفی ذيربط، شورای هماهنگی و بويژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ايجاد بستر منطقی برای پيگي

، ازطريق شبکه اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای ازآقای جعفری، ١٣٩٨اما درچهاردهم بهمن . مايندالخطاب قراردهند و از همين زاويه، موضوع را پيگيری ن نمودند قانون را فصل
  .مديرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسيار دارد

  .می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی  به آن و پيگيری موضوع تا حصول نتيجه است شورای هماهنگی  توجه رئيس محترم قوه قضاييه و ديگر ارکان قضايی کشور را به موارد زير معطوف

سائل قضايی با رسانه ها مصاحبه می کند، آيا قانونی با توجه به موازين حقوقی که بنای آن بر ترويج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاييه برای تبيين م  .١
به حوزه تجديدنظرخواهی قرار دارد، با هيجان، ت که مديرکل دادگستری يک استان درخصوص جزئيات  دو پرونده هايی که درباره يکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و ديگری در مرحله ورود اس

ند؟ آيا چنين رويه ای در حوزه قضايی، مرسوم و مبتنی بر موازين حقوقی است؟ آيا اين رويه، سبب در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نماي
   ست؟شود؟ اگر اين رفتار سبب بروز واکنش های هيجانی افراد يا نهادهای مدنی ذيربط شود،مسبب پيامدهای آن چه کسی ا ايجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگيان نمی

خواهيم به زلزله زدگان يک استان کمک کنيم  وجوهی از مردم و  به عنوان اينکه ما می. ... تحت عنوان همين تشکيالت آمدند سوء استفاده مالی کردند... « : دربخشی از فرمايش ايشان آمده است  .٢
  »... .ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص... صنف محترم جمع آوری شده 

   .است به نفع شخص دراين مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص يافته» تصاحب«عبارت

تهييج افکار عمومی عليه متهمان را دارد و از بيان کامل جزئيات موضوع اول اينکه چرا مدير کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزينشی فقط به بيان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابليت 
   خودداری کرده است؟

 ٢٩لغ دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مب با توجه به اينکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قيد شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر اين وجوه تصاحب شده است، چرا: دوم 
   ميليون و دويست هزار لایر محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ايشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟

رک تحويل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل اسناد، مستند گردش حساب،  درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعاالن صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدا: سوم 
چرا قاضی محترم پرونده نسبت به اين مستندات و . بينه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است...  ذهاب، مدارک اعطای عيدی به دانش آموزان زلزله زده و

  ه است؟جه بوده است و مديرکل دادگستری نيز به جای ورود مسئوالنه به موضوع برای روشن شدن حقيقت،  متعصبانه به تاييد آن در رسانه ها پرداختدفاعيات صادقانه متهمان در اين زمينه، بی تو

خواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند اين اتهام درخصوص توهين به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که داللت بر مباشرت متهمان به چنين اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم  در .٣
  .اگر واقعا چنين مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنيد. به رؤيت آنها رسانده نشده است
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...  ه که مربوط می شود به عناوين مجرمانه ای که  جنبه امنيتی داشتهقسم دوم پروند«: جعفری، مدير کل دادگستری خراسان شمالی در بخش ديگری از مصاحبه با شبکه اترک فرموده اند _آقای
به درگيری و حتی در صورت امکان، تسخير  . به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. تهييج کرده بودندآنجا. و تحريک کرده بودند. فراخوان غيرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غيرقانونی

  « ... همه اينها رصد شده... مستندات هست. در گفتارشان هست. ا و جمع آوری و گرفتن سالح آنها و بعد هم اقدام مسلحانهبعضی از مراکز نظامی م

گونه مديرکل دادگستری که قاعدتا بايد ير وجود دارد، چوقتی پرونده امنيتی مورد اشاره ايشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، يعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغي) الف
نه ها و فضای عمومی، مطرح و تشريح کند و افکار برموازين حقوقی، اشراف ذهنی و عملی داشته باشد، اين حق را برای خود قائل می شود که جزئيات اين پرونده و دادنامه غيرقطعی را در رسا

يشان ، منطبق بر موازين قانونی و اين عملکرد، مسئوالنه و مبتنی بر عدالت است؟ آيا چنين کاری، مصداق هتک حرمت و حيثيت افراد نيست؟ آيا اعمومی را عليه متهمان پرونده بشوراند؟ آيا اين رفتار
  با اين عملکرد، از مبانی مسئوليت سنگين و ارزشمتد خود، خطور نکرده  و باعث تضييع حقوق مدنی و قضايی شهروندان نشده است؟

نمايند، از خواهيم  ادعاهای مديرکل دادگستری خراسان شمالی  در بند چهار را شخصاً  واکاوی و مستندات و اقراريه های ادعاشده را مطالبه و بررسی  از رئيس قوه قضاييه موکدا می ضمن آنکه) ب
   : ارکان قضايی کشور که ديده بانان  و پرچمداران عدالت محسوب می شوند،  چند پرسش داريم

اند و بر اساس فرمايش صريح مدير  دعوت به تظاهرات،آشوب، درگيری، تسخير مراکز نظامی،گرفتن اسلحه نظاميان و اقدام مسلحانه کرده: ان پرونده دادگاه انقالب،  مباشرت به اقداماتی از قبيلاگرمتهم
   : کل دادگستری، اسناد اين اقدامات و اقراريه متهمان در پرونده موجود است

است و هيچگونه فرايند پرسش و پاسخی در اين چرا درهيچ يک از مراحل بازداشت، بازجويی و رسيدگی درجلسات دادگاه انقالب، اين اتهامات به متهمان و وکيل آنها، تفهيم و ابالغ نشده  :اول اينکه 
   زمينه ها در پرونده موجود نيست؟

ين تهمان و وکيل آنها رسانده است، حتی اشاره ای هم به اين عناوين مجرمانه نداشته و برای هيچ يک از آنها کيفری صادر ننموده است؟ آيا اچرا قاضی دادگاه انقالب در دادنامه بدوی که به رؤيت م: دوم 
   ، دفاع می کند؟رایوضعيت، مبين عدم اشراف کافی مديرکل دادگستری از جزييات پرونده نيست؟ اگر هست، چگونه ايشان با  اعتماد کامل از درستی دادرسی و صحت 

ً انجمن صنفی فرهنگيان خراسان شمالی را غيرقانونی می خواند: سوم  احزاب وزارت کشور و مستندات  ١٠پرسش اين است که با تکيه برکدام منطق حقوقی، مجوز کميسيون ماده . ايشان صراحتا
سميت اين تشکل نيست؟آيا اين نوع نگرش، نشان نمی دهد که قضات دادگاه های عمومی و انقالب بجنورد نيز براساس انتخابات تشکل مزبور که با نظارت فرمانداری، انجام شده، در نظر ايشان، سند ر

  اند؟خصی، غيرقانونی به حساب آورده همين نوع نگاه، به مستندات تشکل مزبور در پرونده، بی اعتنا بوده و در نتيجه، همه فعاليتهای متهمان را بر پايه همين نگرش و تفسير ش

  »...ای می کنيم هم از رای و حکم دفاع می کنيم و هم از صادرکننده حگم قطعاً دفاع شايسته... « : فرموده اند  .۵

. تا امکان تحقق عدالت، بيشتر باشدام در نظر گرفته است قانونگذار با علم به اينکه بشر، مصون از خطا نيست، درقوانين حقوقی وآيين دادرسی کيفری و مدنی، مراحل مختلفی برای رسيدگی به يک اته
؟ با تعصب از صحت  دادنامه و از قضات صادرکننده رای، اما مدير کل دادگستری خراسان شمالی، به جای آنکه موشکافانه بررسی کند که تظلم خواهی متهمان يا اطرافيان آنها، بجا و بحق است يا نه

  آيا بروز اين رويه ازچنين مقامی، اعتماد به اجرای عدالت و صحت رسيدگی را مخدوش نمی کند؟. ی مورد تشکيک قرار بگيرداعالم دفاع قاطعانه می کند تا اساسا تجديدنظرخواه

عادالنه آنها در فضای عمومی ن فن و همچنين پردازش پاسخ اين پرسشها و ابهامات در حوزه رسيدگی رسمی را به رئيس قوه قضاييه و ديگر ارکان قضايی و درحوزه افکار عمومی به وکال وکارشناسا
، شعر ... باور کنيم جامعه مدنی، دمکراسی، عدالت پيشگی، دفاع از مظلوم و . اميد آنکه هريک سهم خود را در خصوص وظايف اجتماعی به کمال، ادا نمايند. جامعه را به ارباب رسانه وامی گذاريم

   .انسان استنيست؛ شعار نيست، بلکه برآيند شعور در رفتار و عملکرد  

رکل دادگستری خراسان شمالی را در اختيار شورای هماهنگی از شبکه استانی اترک درخواست می کند مطابق با اصول و عرف فعاليت حوزه رسانه، فرصت الزم برای پاسخگويی به مصاحبه مدي
  .نماينده انجمن صنفی خراسان شمالی قراردهد



 ٥٧                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

يگاه رفته درحق همکاران خود،  به منظور تسری روحيه قانون پذيری درجامعه و ايجاد آرامش در افکار عمومی فرهنگيان، بازهم اميدوارانه به جاشورای هماهنگی علی رغم قانون شکنی صورت گ
يات سخنان و عملکرد اخير مدير کل دادگستری خراسان يقضا و ارکان قضايی، احترام می گذارد و از رئيس محترم قوه قضاييه درخواست موکد دارد که تمام جوانب و جزييات اين پرونده ها و نيز جز

   .شمالی را با دقت تمام و مسئوالنه مورد بررسی و رسيدگی قرار دهند و موضوع را تا حصول نتيجه نهايی، مديريت و پيگيری نمايند

  نفی فرهنگيان خراسان شمالیبيانيه کانون صنفی فرهنگيان يزد در اعتراض به صدور احکام قضايی ناعادالنه برای فعاالن ص  -  *

  جور و بيداد کند عمر جوانان کوتاه

  .ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنيد

  گر شد از جورشما خانٔه موری ويران

  .خانٔه خويش محال است که آباد کنيد

ريزان بلند پايه کشور را به اين اصل مسلم آگاه کنند  اند تا  مسئوالن و برنامه آميز سعی نموده تنزديک به سه دهه است که معلمان آگاه و متعهد و دلسوز کشور با استفاده از تمام روشهای قانونمند و مسالم
  .ای مشکالت کشور، توجه شايسته به آموزش و پرورش، جهت قرار گرفتن در مسير صحيح توسعه و پيشرفت همه جانبه است که راه حل ريشه

ريزان کالن کشور، حال که، چند سالی است، تشکل های صنفی سراسر کشور و نمايندگان آنان  ه حاشيه راندن اين وزارتخانه توسط برخی از برنامهتوجهی به آموزش و پرورش و ب اما پس از سالها بی
سازی و بازداشت و زندانی کردن فعاالن صنفی  وندهکنند، گروهی همچنان درصددند ، از طريق پر صنفی فرهنگيان ايران، راه مذاکره و گفتگو با مسئوالن را دنبال می هماهنگی تشکلهای در شورای

ای مسائل ، صورت مساله را پاک کرده و با ايجاد جو نارضايتی در جامعه ملت را هر چه بيشتر از آرمانهای  فرهنگيان فضای رعب و وحشت را بر جامعه فرهنگيان کشور حاکم و به جای حل ريشه
  .خود دور کنند

قانون اساسی در راستای حق تشکل يابی و آزادی تجمعات قانونی و  ٣٠و  ٢٧و  ٢۶ی آنان، رعايت اصول  ين اقدام، عليه کنشگران صنفی خراسان شمالی که اهم خواستهتر در همين راستا و در تازه
ی اسالمی در راستای بهبود معيشت فرهنگيان شاغل و بازنشسته مجلس شورا ٨۶آموزش برابر و رايگان برای تمامی فرزندان ايران زمين و اجرای کامل قانون مديريت خدمات کشوری مصوب سال 

  :ضربه شالق و جريمه نقدی به شرح ذيل صادر گرديده است ١۴٨سال زندان و  ۴١کشور است، احکام سنگيِن 

  .ضربه شالق، سه ميليون جريمه نقدی ٧۴زندان،  سال ١۵دمحمرضارمضانزاده  -١

  .شالقضربه  ٧۴زندان و سال٧رمضانپور _حسين -٢

  .زندان  سال۴حميدرضارجايی  -٣

  .ماه زندان ٨و  سال٣فروتن  علی -۴

  .ماه زندان ٨و  سال٣رباطی  مصطفی -۵

  .ماه زندان ٨و  سال٣سعيدحقپرست  -۶

  .ماه زندان ٨و  سال٣جوهری  حسن -٧
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ندن فعاالن صنفی صادر شده است، لذا کانون صنفی فرهنگيان يزد، اين اقدام نابخردانه و ظالمانه بی شک اين احکام ظالمانه زندان و شالق که يادآور احکام قرون وسطايی است برای ارعاب و ترسا
حضور  قانون اساسی با ١۶٨ها و آمران و عامالن را به شدت محکوم نموده و خواهان صدور دستور توقف اين احکام و تشکيل يک دادگاه قانونی مطابق با اصل  دستهای آلوده پشت پرده پرونده سازی

  .های تشکيل شده است هيات منصفه با رعايت کليه تشريفات قانونی و بازخوانی پرونده

های حق طلبانه معلمان و فقيرتر کردن وزارت آموزش و پرورش  آلودی که سالهاست عامدانه با بی توجهی به خواسته همچنين، نسبت به شناسايی و محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و غرض
نمايی فعاليتهای  و سعی در امنيتی کردن و سياه  ا دالر خسارت جبران ناپذير به وضعيت تربيتی و فرهنگی کشور وارد کرده و مردم را نسبت به آرمانهای انقالب روز به روز نااميدتر کردهميليارده

  .داند يت ملی میصنفی و حق طلبانه فرهنگيان کشور را دارند تاکيد دارد و اين احکام را مصداق اقدام عليه امن

شوند و به حرکت قانونی و  مدنی خود بر محور مطالبات صنفی و آموزشی و  در پايان کانون صنفی فرهنگيان يزد، اعالم می دارد که تشکل های صنفی و کنشگران راستين، مقهور اين احکام  نمی
  ".شود هر كجا كه قانون متوقف شود جباريت و ظلم  آغاز مي: "اعتقاد راسخ داريم" ان الکج"پرورشی با قدرت بيشتر ادامه خواهند داد، زيرا که  به گفته فيلسوف بزرگ 

  وفا کنيم و مالمت کشيم و خوش باشيم

  .که در طريقت ما کافريست رنجيدن

  يزد فرهنگيان صنفی کانون 

٩٨/١١/١۵  

  

  رای فعاالن صنفی فرهنگيان خراسان شمالیبيانيه کانون صنفی معلمان اسالمشهر در اعتراض به احکام قضايی ناعادالنه ب -  *

ور احکام سنگين برای اعضای کانون صنفی در روزهای اخير جامعه معلمين ايران از سوی مسئوالن امنيتی و قضايی کشور با  بازداشت های مکرر فعاالن صنفی در چند شهر و به خصوص صد
  .معلمان خراسان شمالی با شوک و ظلمی بی نهايت سنگين روبروشد

حميد رضا  - حسين رمضان پور- ضربه شالق و جريمه نقدی برای برخی از شريفترين معلمان و کنشگران صنفی خراسان شمالی اقايان دمحم رضا رمضانزاده ١٤٨سال زندان و  ٤١صدور احکام سنگين، 
يشان با تيغ های آخته آمده اند، تا شريان های به هم پيوسته اين قشر زحمت کش و دلسوز را در سعيد حق پرست و حسن جوهری نشان داد که بد خواهان و کج اند - مصطفی رباطی - علی فروتن - رجايی

  .سراسر کشور و اين بار از خراسان سرزمين انديشه و ادب قطع کنند

  .اردهمگان نيک می دانيم که آموزش و پرورش بنيادی ترين نهاد هر کشوری است و معلم مهمترين نقش را دراين نهاد بر عهده د

فرياد ها و اعتراضات معلمان در سه دهه اخير و تالشهای انجمن صنفی معلمان خراسان .ظلم به اين قشر و بی توجهی به آموزش و پرورش تبعات بس جبران ناپذيری به کشور تحميل کرده و خواهد کرد
عدالت آموزشی هدفی ديگری نداشته اند و اقدام نهادهای امنيتی جز دشمنی با اين صنف صفتی ديگری را به  شمالی در کنار ساير کانون های صنفی شهرهای ديگر نيز جز برای اصالح نظام آموزشی و

  .ذهن متبادر نمی کند

  .لی استصنفی خراسان شماکانون صنفی معلمان اسالمشهر همچون ساير کانون های صنفی کشور مصرا خواهان بازنگری و در نهايت ابطال احکام صادره برای معلمان انجمن 
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  کانون صنفی فرهنگيان اسالمشهر

  

   تن از فعاالن صنفی خراسان شمالی ٧بيانيه کنشگران صنفی آموزش فارس در محکوميت رای قضايی صادره برای   - *

د شده است التيام نيافته است که بار ديگر شاهد حکمی ناعادالنه و بر پيکر بی رمق و ناتوان جامعه ی فرهنگی ايجا... هنوز زخم هايی که با دستگيری و محکوميت بهشتی ، عبدی ، حبيبی ، زحمتکش و 
اين حکم نه تنها از ديد جامعه فرهنگيان ظالمانه است بلکه زخم های التيام نيافته ی پيکر جامعه ی . تن از فرهنگيان شريف خراسان شمالی هستيم  ٧کامال غير منطقی از سوی دستگاه قضا برای 

     . ی کندفرهنگيان را عميقتر م

سير فعاليت قانونی خارج نشده اند ولی متاسفانه دستگاه قضا فعاليت های صنفی فرهنگيان در طول سالهای گذشته به دور از خشونت و مبتنی بر قانون بوده است و هيچ کدام از فعاالن صنفی تا کنون از م
س به فعاالن صنفی از مسير قانون خارج شده و تا کنون هيچ پاسخ منطقی برای اعمال غير قانونی و توجيه احکام صادره برای با صدور احکام ناعادالنه و زدن پرچسب ها و اتهام های واهی و بی اسا

   . فعاالن شريف صنفی نداشته است

ه اين فعاالن شريف ، از ديد جامعه ی فرهنگيان و افراد آزاده به هيچ تن از فعاالن صنفی خراسان شمالی و اتهام های بدون سند و مدرک از سوی دستگاه قضا ب ٧سال زندان برای  ۴١مسلما صدور حکم 
صدور احکام سنگين و غير منطقی نه تنها نشان می دهد که قوه ی قضاييه مدت هاست به تناسب جرم و . وجه وجاهت قانونی ندارد و فقط باعث ايجاد جو بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضا خواهد شد 

يه بلکه ديگر حفظ اعتبار دستگاه قضا بين مردم نيز برايش کوچکترين اهميتی ندارد و اين رويه ی خطرناک در درجه ی اول به زيان قوه ی قضاي) تی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد ح( جزا نمی انديشد 
  . است که قرار بود مستقل باشد

اميدی از وزرات آموزش و پرورش و در راس آن وزير آموزش و پرورش ، مجددا به وزير آموزش و پرورش گوشزد می کنشگران صنفی آموزش فارس پيرو بيانيه های قبلی و علی رغم دلسردی و نا 
  . مردان شجاع باشد نمايد که اگر چه بسيار دير شده است ولی در دفاع از همکاران خود سکوت را بشکند و با دفاع از حيثيت فرهنگيان،  صدای حق طلبی اين راد

تن از فعاالن صنفی خراسان شمالی در ابتدا خواستار لغو فوری حکم ايشان و رعايت انصاف و حق می باشند و سپس به  ٧ران صنفی آموزش فارس ضمن محکوميت حکم صادره برای در پايان کنشگ
د فضای امنيتی ، صدای حق طلبی خاموش خواهد شد، يادآوری می نمايد که اين نوع کسانی که با اين قبيل احکام قصد تهديد و ارعاب فعاالن صنفی دارند و تصور می نمايند با اين نوع احکام و ايجا

  .احکام هيچ خللی در اراده ی حق طلبان جامعه و دلسوزان آموزش و پرورش ايجاد نخواهد کرد و با عزمی راسخ تر مسير خود را ادامه ميدهند

  قضايی برای فعاالن صنفی استان خراسان شمالی بيانيه کانون صنفی فرهنگيان اليگودرز در محکوميت احکام  -  *

  :ردبهمن بيانيه ای بقرارزير خطاب به فرهنگيان واوليای دانش آموزان در محکوميت احکام قضايی برای فعاالن صنفی استان خراسان شمالی صادرک ١٩کانون صنفی فرهنگيان اليگودرزبتاريخ 

همچنين  پرونده های قضايی برای همکاران گرامی آقايان  اسکندر . در زندان هستيم...... ين معلمان سرزمينمان آقايان اسماعيل عبدی ، دمحم حبيبی و در اين روزگاران  تلخ شاهد حضور چند نفر از بهتر
  ..... لطفی و جعفر ابراهيمی گشوده شده

  اين زخم ها بر پيکر جامعه فرهنگی کافی نبود ؟؟؟

  .يی با فعاالن صنفی به يک رويه رايج و تلخ تبديل شده استبه نظر می رسد برخوردهای امنيتی و قضا

  . اند اين بار در اقدامی  ناباورانه هفت نفر از فعاالن صنفی استان خراسان شمالی با احکام صادره به سال ها زندان محکوم شده



 ٦٠                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

   ل و بازنشسته، ايجاد مدارس امن با امکانات مناسب ، سرکوب و زندان است ؟آيا پاسخ خواسته های صنفی مبنی بر آموزش رايگان و بهتر، بهبود وضعيت معيشتی معلمان شاغ

، را شديدا محکوم نموده و از رياست محترم قوه قضائيه در  کانون صنفی فرهنگيان اليگودرز اين احکام ظالمانه و اقدامات نابخردانه که باعث  ياس و نا اميدی فرهنگيان از نظام قضايی کشور می شود
  . الت در کشور می باشد جلوگيری فرماينددارد هياتی را جهت  ورود و رسيدگی عادالنه به پرونده فعاالن صنفی فرهنگی  مشخص نموده و ازمخدوش شدن چهره قوه ای که مسئول اجرای عدخواست 

 
  سطح نازل حداقل حقوق بروايت کارگر پتروشيمی تندگويان  -  *

ها تناسبی نداشت و کارگران از اين شرايط ناراضی بودند؛ در سال آينده حتی با سه برابر شدن دستمزدها نيز به  به هيچ وجه با افزايش قيمت ٩٨زدها در سال دستم: يک کارگر پتروشيمی تندگويان گفت
  .رسيم وضعيت مناسبی نمی

با وجود : کردند،به خبرنگار رسانه ای گفت اين منطقه در سال گذشته دستمزد حداقلی دريافت می ها در وی با اشاره به اينکه بيشتر مشاغل ماهشهر و تعداد زيادی از کارگران زيرمجموعه پيمانکاری
ً در تامين احتياجات زندگی شرايط  ها تناسبی نداشت و کارگران از اين دستمزدها به هيچ وجه با افزايش قيمت. شان با مشکالت زيادی مواجه شدند گرانی و تورمی که امسال داشتيم، کارگران واقعا

  .ناراضی هستند

های مسکن و تحصيل، سبد معيشت خانوار اخيراً بيش از هشت ميليون تومان توسط کميته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی  نرخ تورم کاالهای مورد نياز مردم باال رفته و با وجود هزينه: وی افزود
  .ينده نيز بايد هشت ميليون تومان را پوشش دهدکار سراسر کشور تعيين شده است؛ بنابراين طبعاً دستمزد سال آ

درحاليکه در اصل از اين طريق ذهنيت مردم را نسبت به حقوق کارگران بازی . زا خواهد بود آورند که افزايش دستمزدها تورم کارفرماها هر بار بهانه می: اين کارگر پتروشيمی تندگويان خاطرنشان کرد
  .های زندگی کاهش يابد همين مسئله باعث شده سال به سال توانايی کارگران برای تهيه حداقل. د تا دستمزد کارگران را زياد نکنندشو هزاران بهانه بيان می. دهند می

. لی برای تفريحات و کنار هم بودن ندارندهای کارگری هيچ فرصت و توان ما خانواده. گرد داشته و خيلی از کاالی ضروری از سفره کارگران حذف شده است دستمزدها نسبت به قبل عقب: او ادامه داد
های کارگران توان فرستادن  متاسفانه کيفيت مدارس دولتی کم شده و خانواده. تحصيل فرزندان کارگران نبايد تا اين حد گران باشد. های کارگری کاهش يابد های جاری کارگران بايد از طريق تعاونی هزينه

  .ندارندفرزندانشان به مدارس غيرانتفاعی را 

های  های زندگی کارگران بر اين اساس افزايش يافته است و از سال هزينه. درصدی داشته و تورم مسکن بيش از صد درصد بوده است٥٠ها افزايش بيش از  های خوراکی امسال قيمت: وی تصريح کرد
  .شوند های زندگی با مشکل رو به رو می کارگران در تامين هزينه از اين رو حتی اگر دستمزدها ها سه برابر شود، نيز. ماندگی مزدی داريم قبل نيز عقب

متاسفانه قدرت کارفرما زياد است، اگر نماينده کارفرمايان نخواهند رقم سبد معيشت را در . ها از مراکز استان و حتی پايتخت نيز بيشتر است در ماهشهر قيمت: کارگر پتروشيمی تندگويان بيان کرد
  .کنند کنند و از موضع باال به کارگران نگاه می ل نمیشورای عالی کار قبو

تنوع . احساس تبعيض بين پرسنل وجود دارد. گيرند ها درآمدهای بااليی هم دارند، نسبت به برخی همکارانشان دستمزد کمتری می ها که اغلب اين شرکت کارگران پيمانکاری پتروشيمی: وی تصريح کرد
  .شود ها مشاهده می مدل قراردادکاری در پتروشيمی ٨تا ٧نزديک به . بسيار زياد است.... ، حجمی، پيمانکاری و قراردادهای کاری، از ارکان ثالث

را در مقابل کارگران روز به اين قوانين قدرت کارفرمايان : گذاری در مناطق آزاد، قوانينی به ضرر کارگران تصويب کردند، گفت کارگر پتروشيمی تندگويان با اشاره به اينکه به بهانه افزايش سرمايه
  .در عمل حقوق کارگران را در مناطق آزاد از بين بردند. کند روز بيشتر می
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لی از جوانان درحاليکه االن خي. کنند تنها به اين بهانه که نيروی متخصص داخل منطقه کم است، نيروهای بومی را استخدام نمی. درصد است ٣٠تا  ٢۵نرخ بيکاری در ماهشهر بين : او ادامه داد
  .اند اين جوانان با وجود امکانات کم به تحصيالت خودشان ادامه داده. اند تحصيلکرده هستند اما بيکار مانده

 
  وپايمالی حقوق کارگران) فذا(به گردش در آمدن چرخ کارخانه فوالد ذوب آمل   -  *

آيد از نظر حقوق، ساعت کار و سن  هايی که کارشان جزو مشاغل سخت به حساب می شوند و تمامی شرکت محسوب می هايی که به ريخته گری مشغول هستند جزو مشاغل سخت طبق قانون، کارخانه«
ساعت . کند ستفاده میهايی برای عمل نکردن به اين قانون ا قوانين را نقض کرده و معلوم نيست از چه بند و ماده  بازنشستگی شان بر اساس اصول کار سخت است، اما به گفته کارگران شرکت فذا همه

  ».ساعت است ١٢ساعت  ٦کاری جای 

هايی هستند که فعال مشغول به کار و فعاليت هستند، دسته  بخش اول آن. شوند در حال حاضر کارگران به سه دسته تقسيم می: يک کارگر سابق فذا در باره کارگران کارخانه به خبرنگار رسانه ای گفت
  .شود که اخراج شده بودند، اما االن مشغول به کار هستند قفه کاری يک ماهه اخراج شدند و در نهايت دسته سوم کارگرانی را شامل میدوم شامل کسانی است که در آن و

دسته دوم که از کار . بدون مشکل دريافت کردند دسته اول که نه اخراج شده بودند و نه مشکلی در اين رابطه برايشان پيش آمده بود، حقوقشان را: او در مورد شرايط حقوقی يک ماه اخير کارخانه گفت
شود و دسته آخر در گرفتن حق و حقوقشان با مشکل مواجه شده اند و به عنوان نيروی جديد در کارخانه  اخراج شده بودند، اقدام برای بيمه بيکاری کردند و يک ماهی است که مبلغی برايشان واريز می

  .تند، همگی پاک شده استمشغول به کار هستند و سوابقی که داش

دوستانم که هم اکنون در کارخانه مشغول هستند و از ضايع شدن برخی حق و حقوقشان صحبت می کنند؛ اينکه ديگر زمانی برای استراحت : وی در خصوص مشکالت فعلی کارگران کارخانه می گويد
توانند اضافه کار خود را دريافت کنند در  هايی هم که هنوز می ها برداشته شده است و آن ه حق اضافه کار برای بسياری از آنو خواندن نماز در کارخانه برای کارگران در نظر گرفته نمی شود يا اينک

   .شود را از آنان گرفته اند پاداش يا مزايای ديگری که در برخی موارد مشمول حال کارمندان و کارگران می. شود صورتی که مرخصی بگيرند، از اين مبلغ کم می

هايی که کارشان جزو مشاغل سخت به  تمامی شرکت: شوند، صحبت به ميان آورد و گفت هايی که به ريخته گری مشغول هستند جزو مشاغل سخت محسوب می وی از اين مسئله که طبق قانون، کارخانه
هايی برای  قوانين را نقض کرده و معلوم نيست از چه بند و ماده  گفته کارگران شرکت فذا همه آيد از نظر حقوق، ساعت کار و سن بازنشستگی شان بر اساس اصول کار سخت است، اما به حساب می

ت ساعت است، اما با اين حال حقوق کارگران به شد ٢ها تعلق بگيرد تنها  ساعت است و اضافه کاری در صورتی که به نيرو ١٢ساعت  ٦ساعت کاری جای . کند عمل نکردن به اين قانون استفاده می
  .کنند ای را دريافت نمی پايين است و به خاطر اين حجم کاری باال حتی مبلغ اضافه

  شدگان اعتراض های آبان ماه و  پس از سرنگونی هواپيمای مسافربری اوکراينی بايد اعالم شود تعداد بازداشت: صالح نيکبخت  -  *

  .ن ماه و  پس از سرنگونی هواپيمای مسافربری اوکراينی بايد اعالم شودشدگان اعتراض های آبا تعداد بازداشت: صالح نيکبخت وکيل دادگستری

شود، ذهن مقامات قضايي  متاسفانه هر گاه كه بحث زندان و كاهش و تبديل مجازات زندان مطرح مي:بهمن،اين وکيل دادگستری طی يادداشتی از جمله نوشت٢٠بنابه گزارش رسانه ای شده بتاريخ 
در . شوند كنند، زندانيان امنيتي قائل نمي طور كه مقامات قضايي تعبير مي رود و اغلب حقي كه قانون براي همه زندانيان در نظر دارد را براي زندانيان سياسي يا آن يان عادي ميبالفاصله به سوي زندان

مند باشند و خارج كردن زندانيان سياسي يا به تعبيري امنيتي از  بهره... ايي، فرهنگي وحالي كه مطابق نص صريح قانون اساسي همه مردم بايد به صورت مساوي از قوانين اقتصادي، اجتماعي، قض
  .و تبديل مجازات امري ناپسند است  تسهيالت زندان يا كاهش مجازات
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های  های آبان ماه و اعتراض شدگان حوادث اعتراض دارد که اوال تعداد بازداشتحاال که تعداد زندانيان سياسی يا به تعبير مقامات قضايی امنيتی بر اثر شرايط و حوادث جديد بيشتر شده، جای آن .......
ثانيا دستگاه قضا در مقابل مسائل . شان در چه شرايطی هستند های زندانيان بدانند، فرزندان يا بستگان ها اعالم شود تا هم مردم و هم خانواده پس از سرنگونی هواپيمای مسافربری اوکراينی در رسانه

  .........اند و مستحق تخفيف يا تبديل مجازات هستند را طی کند های اطالعاتی و امنيتی، مسير قانون را درمورد همه کسانی که متهم هستند، جرمی مرتکب شده جای هماهنگ شدن با دستگاه ونی به کن

  قف کنيدنگاران را متو برخورد امنيتی با روزنامه:نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه  -  *

ای، کوشش برای حق دسترسی  ی رسانه جرم آنان انجام وظيفه. ها، تعقيب، دستگيری و زندان بوده است خواهان، آماج سرکوب هاست مانند ديگر اصناف کارگری و نيز آزادی نگاران سال صنف روزنامه
  .آزاد مردم به اطالعات، افشای حقيقت و بيان آرای شفاف مردم است

ی حقيقی انجمن  گونه که نام برده شد، بوده و پيوسته کوشيده است با تاکيد و تکيه بر هدف و وظيفه های آزاد، همواره تحت فشارهايی از آن نگاران آزاد تهران نيز مانند ديگر تشکل نامهانجمن صنفی روز
  .شوند، دفاع کند نگاران و بالطبع مردمی که موکالن ما محسوب می از حقوق صنفی روزنامه

زاده، يغما فشخامی و ياسمن خالقيان  نگاران مازيار خسروی، مولود حاجی های امنيتی و قضايی قرار گرفتند؛ از جمله اين روزنامه نگاران باز هم هدف سرکوب جاری، روزنامه ماه سال ار در بهمنب اين
همچنين . شدت مختل شد ها در نبود ابزار توقيفی، کارشان به فعاليت آن  شار و خشونت قرار گرفتند، بلکه ادامهتنها مورد ف بودند که با ورود به منزل و توقيف وسايل شخصی و اسناد و ابزار کارشان نه

  .احسان بداغی، پژمان موسوی، امير بابايی و مهدی محموديان نيز گرفتار تندباد امنيتی شدند

سال آن  ۵سال زندان محکوم شد که از اين ميزان  ٨و با اتهامات کلی به تحمل   د تهران با حکم بدوی و ناعادالنهنگاران آزا عضو انجمن صنفی روزنامه» بروجنی خسرو صادقی«در اين ميان اما 
  .االجرا اعالم شده است الزم

ت که طی يک سال اخير با احضار، بازداشت، دادگاه اس» نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه«نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی، از اعضای ديرپای  روزنامه» بروجنی خسرو صادقی»
  .رو بوده است و برخورد امنيتی روبه

اين ويژه در  داند و با اصرار بر حق مسلم آزادی بيان، به ويژه عضو خود می نگاران به نگاران آزاد تهران خود را موظف به پيگيری و دفاع از حقوق صنفی روزنامه بديهی است که انجمن صنفی روزنامه
  .کند شدت محکوم می نگاران را به نگاران بوده و هرگونه سرکوب و برخورد ناعادالنه و قهری با روزنامه صنف، خواهان رعايت و احترام به حقوق صنفی روزنامه

در خدمت به مردم، خواستار جدی توقف هرگونه پيگرد و صدور حکم » نیبروج خسرو صادقی«ای عضو خود  ی حرفه نگاران آزاد تهران در اين ميان و با تاکيد بر انجام وظيفه انجمن صنفی روزنامه
  .نگار است و بر آن اصرار دارد قهری عليه اين روزنامه

  ١٣٩٨بهمن ٢٠

  در اعتراض به بازداشت غيرقانونی دمحم تقی فالحی دبيرکل اين تشکل) تهران(کانون صنفی معلمان ايران  - * 

   . تقی فالحی را بازداشت و پس از تفتيش منزل وی را به مکان نامعلومی منتقل نمودندبهمن نيروهای امنيتی دمحم ١٩روز شنبه 

يتی و کنش اند که فضای فعاليت صنفی را امن نشان دادند که قوه قضائيه و نيروهای امنيتی اراده کرده) تهران(بار ديگر نيروهای امنيتی با دستگيری دمحم تقی فالحی ،  دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران
    .صنفی را پر هزينه نمايند
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ختانه در دو دهه مسبوق به سابقه بوده است اما بازداشت غيرقانونی و چندباره دبيرکل يک تشکل صنفی و قانونی مصداق بارز تشويش اذهان عمومی خصوصا فرهنگيان است هر چند اين روند شورب
    .از اهداف واالی انسانی و صنفی ماست) شاغل و بازنشسته(هد که تالش برای تحقق عدالت آموزشی و بهبود منزلت و معيشت فرهنگيان ايستادگی و مقاومت فعاالن و تشکل های صنفی نشان می د

جديت وی بر حرکت بر مدار . وردار استبااليی برخ دبيرکل کانون صنفی معلمان تهران يکی از فعاالن صنفی صادق و خوشفکر و متعهد ايران است و نزد فعاالن صنفی و مدنی از احترام و اعتبار
های بارز اين فعال صنفی است ، با  بيگی از ويژگی های موثر آموزش و پرورش از رشديه تا بهمن صنفی و آموزشی و تالشش به همراه ديگر اعضای هيات مديره کانون تهران برای گراميداشت چهره

کرد چراکه امروز جنبش معلمان ايران به صوت عام و تشکلهای صنفی به صورت خاص قائم به افراد نيستند و ستاره های پر فروغی در  اين وجود بازداشت وی خللی در حرکت صنفی ايجاد نخواهد
   .ستا گری فرهنگيان متوقف نشده رغم دستگيری،  اخراج و تبعيد مکرر فعاالن صنفی مطالبه سپهر جنبش می درخشند و به همين دليل است که در دو دهه اخير علی

    .ای آزادی وی استفاده خواهد نمودکانون صنفی معلمان ايران ضمن محکوم نمودن بازداشت آقای فالحی خواهان آزادی بدون قيد و شرط وی است و از تمام توان و پتانسيل خود بر

همزمان و ظالمانه )تهران ( کانون صنفی معلمان ايران) اسماعيل عبدی (و يک عضو هيات مديره) دمحم حبيبی(و مسئول واحد تشکيالت  )محمود بهشتی لنگرودی(و سخنگو ) دمحم تقی فالحی(اينک دبيرکل
ايط دشوار آموزان سربلند و پيروز از اين شر اند و چون گذشته در سايه حمايت فرهنگيان و مردم شريف ايران و دانش ها با اين سطح از سرکوب روبرو شده  اين بار اول نيست که کانونی. در زندان هستند

  .عبور خواهند نمود

  )تهران(کانون صنفی معلمان ايران 

٩٨/١١/١٩  

 
  ٩٩بيانيه اتحاديه آزاد کارگران ايران در مورد تعيين حداقل دستمزد سال   -  *

  ميليون تومان افزايش يابد ٩حداقل مزد کارگران بايد به باالی 

  دستمزد کارگران بايد توسط خود کارگران تعيين گردد

هزينه تأمين مسکن به شکل سرسام آوری سر به فلک کشيده است و تأمين . اکثريت جامعه ديگر توانايی تأمين حداقلی ترين نيازهايشان را ندارند. فالکت سر تا پای جامعه ايران را فراگرفته استفقر و 
  .گری خارج شده است و به ميزان استطاعت مالی خانواده ها، به آن اهميت داده ميشودپوشاک و امور درمانی و ادامه تحصيل فرزندان از ليست موارد ضروری ميليونها خانواده کار

  .ده ها خارج شده استگرانی روزافزون اقالم حياتی و خوراکی به حدی رسيده است که بسياری از مايحتاج مانند گوشت و ميوه و لبنيات از دايره سبد غذايی خانوا

که با سرکوب سبوعانه روبرو شد تاکنون، از سوی حاکميت نه تنها اقدامی به جهت کاستن از مصائب و مشکالت ميليونها انسان در اين جامعه  ٩۶ت مردمی ديماه از دو سال گذشته و در جريان اعتراضا
کميت با ناديده انگاشتن مطالبات معيشتی جامعه و اعتراضات و حا. صورت نگرفته است بلکه روز به روز تعرض به معيشت و زيست ميليونها خانواده کارگری و اقشار کم درآمد افزايش يافته است

دوره تعرض به معيشت آحاد جامعه دست زد و  اعتصابات روزانه کارگران در مراکز مختلف کارگری و تظاهراتهای مردمی، در آبانماه امسال با افزايش سه برابری قيمت بنزين به بزرگترين
  .رانی بنزين را با بيرحمانه ترين يورش و کشتار سرکوب کرداعتراضات گسترده و سراسری مردم به گ
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رو شد و دستگيری و شکنجه و پرونده سازی برای بسياری موج اين سرکوبها تا همين امروز ادامه داشته و در حال گسترش است تا جايی که اعتراضات مردمی ديماه نيز با کشتار تظاهرات کنندگان روب
است و به تعداد زيادی از کارگران و فعالين کارگری و ديگر جنبش های اعتراضی يا در زندان هستند يا برايشان پرونده سازی های قضايی صورت گرفته . يان استاز مردم معترض هر روز در جر

  .احکام طويل المدت زندان محکوم شده اند

ض و هجوم يک اقليت مافيايی سرمايه دار قرار گرفته است که بر سر تمامی ثروتهای جامعه چمبره زده است و سرنوشت هشتاد ميليون انسان در ايران در بيش از چهار دهه گذشته همواره مورد تعر
  .کوچکترين مطالبه گری و حق خواهی کارگران و آحاد جامعه را به خونين ترين شيوه پاسخ می دهد

انسانی افراد جامعه را عمالً به نابودی کشانده است قطعاً با تداوم اين شرايط هر روز شاهد افزايش پديده های شوم در چنين شرايطی که فقر و فالکت عمومی، معيشت و تأمين ابتدايی ترين نيازهای 
تران، افزايش اعتياد و فزايش تن فروشی زنان و دخاجتماعی از قبيل کار کودکان و خريد و فروش آنان به جهت اموری از جمله دزدی و زباله گردی و تکدی گری و سواستفاده جنسی از کودکان، ا

  .هيم بودمشاغل مربوط به خريد و فروش مواد مخدر، افزايش انواع بزهکاری های اجتماعی و گسترش خودکشی و ده ها مشکل و ناهنجاری های اجتماعی خوا

ه کسِب کار و زندگی در ميان جوانان و نيروی آماده به کار، بخش وسيعی از جامعه را جدای از سطح پايين دستمزدها که همواره چندين برابر زير خط فقر تعيين می گردد گسترش بيکاری و افول اميد ب
  .با بن بستی جدی روبرو کرده است

کولبری و سوخت بری عاش خانواده هايشان به جمعيت زيادی از شهروندان بخصوص در شهرها و روستاهای مرزی عليرغم خطرات جانی، بخاطر عدم دستيابی به کار و ناتوانی در تأمين امرار م
  .مشغول شده اند که به صورت روزانه خبر کشته شدنشان يا در سرمای کوهستان ها و يا توسط مأموران را شاهد هستيم

ا دور زدن همين قانون کار موجود از اجرای ب” شورای عالی کار”سالهاست که ما کارگران خواهان افزايش دستمزد مطابق تأمين سبد هزينه خانوار بر مبنای نرخ واقعی آن هستيم ولی نهاد حکومتی 
  .قانون کار سرباز ميزند و هر ساله ميزان حداقل مزد را چندين برابر زير خط فقر تعيين می کند ۴١ماده 

اما هرساله در يک مضحکه خيمه شب بازی و به قصد فريب . ددقانون کار ميزان حداقل مزد کارگران بايد مبتنی بر تأمين سبد هزينه خانوار و لحاظ نرخ تورم تعيين گر ۴١از ماده  ٢بر پايه بند 
  .کارگران با کش و قوس هايی تهوع آور و ارائه ی آماری دروغين ميزان دستمزد کارگران را به زير خط بقا رانده اند

سه ميليون و هفتصد هزار تومان اعالم کردند که نصف نرخ واقعی بود اما با اينحال حداقل بعنوان مثال سال گذشته و در جريان جلسات کميته مزد شورای عالی کار ميزان سبد هزينه خانوار را حدودا 
  .تومان تعيين کردند ١۵١۶٠٠٠را کمتر از نصف همين مبلغ اعالمی خودشان و به ميزان  ٩٨مزد کارگران برای سال 

عه از يک سو و سرکوب و کشتار مردم معترض از سوی ديگر ، هرگونه روزنه ی مطالبه گری بخصوص برای امروز و در پِس دهن کجی عيان نهادهای حاکميتی به مطالبات و معيشت اکثريت جام
  .است ندهاز اينرو کوچکترين اعتماد و اميدی به نهادهای حاکميتی برای رفع مصائب و مشکالت اقتصادی ومعيشتی در ميان طبقه کارگر ايران باقی نما. کارگران در ايران به کلی بسته شده است

  .وانايی برای تداوم اين مناسبات را ندارنداساساً نهادهای حاکميتی هيچگونه اراده ای برای ترميم ساختارهای اداره جامعه از خود نشان نداده اند و بر اين مبنا نه صالحيت و نه ت

تورم خواهان افزايش سطح دستمزدها هستند و اعتقاد دارند که نهادهای حاکم بايد به ساختار تعيين مزد توسط  اما کارگران بر مبنای تأمين نيازهای واقعی زندگی و با نظرداشت سبد هزينه خانوار و ميزان
  .خود کارگران گردن نهند

يليون تومان در ماه رسيده است از اين رو ما م ٩ر به با توجه به ميزان تورم، افزايش چندين برابری نرخ کاالهای اساسی و گران شدن هزينه های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزينه خانوا
کثريت ميليون تومان هستيم و اعالم می داريم که سطح دستمزد را خود کارگران بايد تعيين نمايند نه نهادهايی فرمايشی که در منظر کارگران و ا ٩کارگران خواهان افزايش ميزان حداقل مزد به باالی 

  اتحاديه آزاد کارگران ايران                          .جامعه کوچکترين مشروعيتی ندارند
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  بيانيه تشکلها و گروه های اعتراضی عرصه های اجتماعی در رابطه با  انتخابات نمايشی  -  *

ز سوی تمامی مقامات حکومتی از همه جناح ها گرم شده های رای ا برگزار می شود و مدتها است بازار التماس از مردم برای آمدن به پای صندوق ١٣٨٩نمايش انتخابات مجلس در روز دوم اسفند 
  .است

  .اذهان همان مردمی که ازشان التماس رای دارند، بزدايندهر يک به نوعی و به زبان و گفتاری در تالش هستند تا نه تنها جنايات چهار دهه گذشته، بلکه جنايات آبان و دی امسال عليه مردم را از 

عتراض داشتند، را اهند تا کشتار عزيزانشان که به چهل سال سرکوب، تحميل فقر و گرسنگی بر مردم و دزدی و فساد سازمانيافته در تمامی ارگان های حکومتی اسران حکومت از مردم می خو
تقال هستند تا بازماندگان جنايت سرنگون کردن هواپيمای مسافربری  در! فراموش کنند و با پا گذاشتن بر خون ريخته شده جانباختگانشان به پای صندوق های رای بيايند و به نظام مشروعيت ببخشند

از زندانيان سياسی که به خاطر دفاع از حقوق کارگران، معلمان، زنان و آزاديخواهی در زندان هستند می ! اکراينی، از خون بناحق ريخته عزيزانشان بگذرند و در خيمه شب بازی انتخابات شرکت کنند
ضطراب خود بگذرند و به خاطر دانی بودن و شکنجه های روحی و جسمی هر روزه خود چشم پوشی کنند و همچنين از خانواده های زندانيان می خواهند که از شرايط سخت و پر اخواهند که بر  زن

  !آبروی نظام به پای صندوق های رای بيايند

مردم و نه نشانه ای از ابراز پشيمانی از جناياتی که در حق مردم انجام داده اند، بلکه از سر استيصال و بن بستی است که مردم مطمئنا اين التماس کردن ها نه نشانه رئوف شدن سران حاکميت نسبت به 
  .با خيزشهای پی در پی بخصوص در آبان و دی امسال بر آنان تحميل کرده اند

   !از مردم زخم خورده می خواهند که بيايند آشتی ملی کنند و رای دهند

رای مردم محاکمه و مجازات دزدان و اختالسگران، ستمگران و سرکوبگران آزاديخواهی، برابری طلبی و انسانهای خواهان برخورداری از رفاه ! مردم رای خود را همين تازگی در خيابان ها دادنداما 
  .و انسانيت بود

   .يگان ويژه و نيروهای نيابتی به رگبار بسته شدند و قتل عام گرديدند، رای ما اکثريت مردم جامعه استن، ارتش، نيروی انتظامی، ها سر داده شد و به خاطرش توسط پاسداران، بسيجيا فريادهايی که در خيابان

  .انتخاب خود را کرده ايم، ديگر نمی پذيريم

  انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه - ١

  سنديکای نقاشان البرز - ٢

  نندجگروهی از فعالين کارگری س - ٣

  گروهی از فعالين لغو کار کودکان - ٤

  

  گزارش رسانه ای شده درباره بازداشت بهاره هدايت، اميردمحم شريفی و معين زارعيان توسط پليس امنيت  -  * 
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پليس امنيت اين دانشجويان را بازداشت کرده و اکنون اين : است؟ گفت رييس حراست دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال که کدام نهادی بهاره هدايت، اميردمحم شريفی و معين زارعيان را بازداشت کرده
  .دانشجويان در شعبات مختلف دادسرای اوين هستند

شود، بعد از احضار  گفته می دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران که» بهاره هدايت«وگو با خبرنگار رسانه ای درباره جزئيات بازداشت  بهمن،رييس حراست دانشگاه تهران در گفت ٢٣روزچهارشنبه 
هايی داشت و در واقع او در جريان  پليس امنيت دو، سه مرتبه به خانم بهاره هدايت برای مراجعه، ابالغ کرده بود و حتی با او نيز صحبت: از سوی حراست دانشگاه بازداشت شده است، ازجمله گفت

خواهد با بهاره  گويد که می گيرد و می در ادامه اين جريانات پليس با حراست دانشگاه تماس می. به پليس مراجعه خواهم کرد) بهمن٢٣(رشنبه طوی که خانم هدايت گفته بود، من روز چها. مساله بوده است
  .ای قضايی دارند که بايد به او بدهند ای داشته باشد و ابالغيه هدايت مصاحبه

دهيم اين اتفاقات در حراست دانشگاه  ما نيز با توجه به حساسيتی که دانشگاه دارد، اجازه نمی  که موضوع بحث، دستگيری بهاره هدايت است، شويم کند، ما مطلع می وقتی پليس مراجعه می  :وی ادامه داد
  .ما پليس را به بيرون هدايت کرديم. رخ بدهد

  .شود، از اين رو بازداشت وی ربطی به حراست و دانشگاه ندارد بيرون از دانشگاه بازداشت میرود،  بعد از اين که خانم بهاره هدايت از ساختمان بيرون می: رييس حراست دانشگاه تهران گفت

ادگستری پليس نيازی به همکاری ما ندارد، پليس يا هر مرجع امنيتی که ضابط د  :شود، حراست دانشگاه تهران با همکاری پليس، بهاره هدايت را دستگير کرده است، گفت وی در واکنش به اينکه گفته می
ما . های مختلف گرفتند نيز اکثر دانشجويان را در نقطه ٩۶در سال . گيرند کند، حاال اگر دانشجويی در دانشگاه نباشند، او را بيرون از دانشگاه می اش اقدام  تواند بر اساس وظيفه و قضايی است، می

  .کند دانشگاه ايجاد میدانيم که ورود نيروهای امنيتی به دانشگاه درست نيست و حواشی برای  می

پليس امنيت اين دانشجويان را بازداشت کرده و اکنون اين : ترييس حراست دانشگاه تهران در پاسخ به اين سوال که کدام نهادی بهاره هدايت، اميردمحم شريفی و معين زارعيان را بازداشت کرده است؟ گف
  .دانشجويان در شعبات مختلف دادسرای اوين هستند

. ما از اينکه اميردمحم شريفی ابالغ قضايی داشته، مطلع بوديم و به خودش هم گفته شده بود  :اند، گفت شود از مقابل خوابگاه بازداشت شده ه وضعيت اميردمحم شريفی و معين زارعيان که گفته میوی دربار
البته در اين زمينه مطمئن نيستم، زيرا روايت . شود آيد و بازداشت می کند و حکم دستگيری او می ا او مراجعه نمیدر واقع به او ابالغ شده بود که به دادسرا مراجعه کند و آنجا پيگير موضوع باشد، ام

  .اند دانيم در کدام نقطه بوده میاند، اما دقيقا ن اين دو شخص بيرون محيط دانشگاه بازداشت شده. کنم امروز آقای شريفی آزاد شود فکر می  ديگری وجود دارد که او خودش به دادسرا مراجعه کرده است،

ما اطالعات دقيقی نداريم و اطالعات در اختيار پليس . شود دانم، ولی به برگزاری تجمع آبان ماه دردانشگاه وحضورآنها، مربوط می ها را نمی من دليل اتهام: وی درباره علت بازداشت اين دانشجويان گفت
  .است

  

  ٩٩احد اتوبوسرانی تهران و حومه در مورد دستمزد سال بيانيه سنديکای کارگران شرکت و  -  *

  .چاره کارگران وحدت و تشکيالت است

ت کاهش دستمزد حقيقی کارگران به چندين مرتبه زير خط فقر در حالی صورت گرف. ی خالی کارگران را نشانه رفت تورم افسارگسيخته و افزايش نابهنگام قيمت بنزين در سالی که گذشت مستقيماً سفره
  .داد ی الزامات ابتدايی معاش از قبيل خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و امکانات رفاهی را نمی که حتی بدون وجود چنين تورمی نيز دستمزد کارگران به هيچ عنوان کفاف تهيه
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اند، که  داران و مديران حلقه به گوش آنها ايستاده در سوی مقابل چنين فقر تحميلی بر کارگران، سرمايه بلکه. ی طبقات اجتماعی يکسان است ی طبيعی است و نه برای همه اما اين وضعيت نه يک پديده
های بازرگانی دائما  اقاين در حالی است که اقتصاددانان و ات. سودهای کالن حاصل از کاهش دستمزد حقيقی کارگران را در قالب درآمدهای ميلياردی و حقوق های چند ده ميليونی بين خود تقسيم می کنند

   .درآمد های ميلياردی و حقوق های چند ده ميليونی خود گواه دروغ بزرگ آنان است. اعالم می کنند که توان پرداخت مزد بيشتر را ندارند

ترين سطح نگه دارند؛  کنند که دستمزدها را به انحاء مختلف در پايين ختلف تالش میهايی اکتفا نکرده و با ترفندهای م مداران سرمايه، بويژه دولت حامی آنها، تنها به چنين دروغ پردازان و سياست نظريه
و نهايتاً در ) استاد و شاگردی(های مختلف از شمول قانون کار، از بين بردن امنيت شغلی از طريق شرکت های پيمان کاری نيروی انسانی، برقراری طرح کارورزی  ترفندهايی از قبيل خروج بخش

  .ترفند تالش برای برقراری دستمزد منطقه ای جديدترين

ها نه  چرا که اين به اصطالح تشکل. توانند که به نفع کارگران وارد چانه زنی با دولت و سرمايه داران شوند خواهند و نه می های فرمايشی و دست ساز دولت نه می تجربه ما کارگران نشان داده تشکل
. اند داران و ابزار سرکوبی در دست دولت هستند که هميشه عليه کارگران و به عنوان ترمزی در مبارزات آنان نقش ايفا کرده رزات آنان، بلکه مزدبگيران سرمايهمتکی بر کارگران و نه برآمده از مبا

های گذشته شاهد بوديم کارگرانی همچون هپکو اراک کارگران آذرآب  در سال .هستند) بخوانيد خانه سرمايه(ترين اين حاميان سرمايه در لباس کارگران همان شواراهای اسالمی کار و خانه کارگر  مطرح
لذا راه رسيدن به . شان و حقوق معوقه تنها از راه تجمعات اعتراضی و ايستادگی و مقاومت توانستند به حداقل معوقات عقب افتاده دست پيدا کنند برای رسيدن به مطالبات....و نيشکر هفت تپه و چادرملو و

به نظر ما و بنا بر تجربه خود در محيط کارمان، کارگران بايد با ايجاد سنديکاها  به عنوان . است) سنديکاهای کارگری(های مستقل کارگری برآمده از محيط کار  مزدی عادالنه تنها با ايجاد تشکلدست
  .شان کوشش کنند ن دستمزد و احقاق ديگر مطالباتداران و دولت بعنوان بزرگترين کارفرمای کشور، برای  تعيي دژی در نبرد عليه سرمايه

و وضعيت اسفبار معيشتی های اجتماعات اعتراضی و اعتصاب استفاده کرده و از هيچ کوششی دريغ نکنند، چرا که صاحبان قدرت هيچ برنامه اقتصادی که بتواند شرايط   در اين راه بايد از تمام ظرفيت 
   .کارگران را بهبود بخشد ندارند

  .ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد عدالتی و بینديکای کارگران شرکت واحد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعيين حداقل دستمزد تالش کرده و در برابر ظلم و ستم س 

حسن سعيدی و سيد رسول طالب مقدم دو عضو  سنديکا، خواستار آزادی و توقف برخوردهای  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ضمن محکوم کردن احکام سنگين زندان عليه آقايان
  .باشد پليسی و امنيتی با ديگر فعالين صنفی کارگران و معلمان و دانشجويان و فعالين مدنی می

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  ٩٨بهمن  ٢٧

 

  دن اصول ايمنی کار توسط کارفرمايان و عدم بازرسی از طرف اداره کارکارگران قربانی رعايت نش  -  *

مورد فوت ناشى از حوادث حين كار در پروژه هاى ساختمانى استان  ٢٠فقط  ٩٨الى شهريور  ٩٧بنا به بيان كارشناس سوانح كار اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خراسان شمالى از ابتدا سال 
  .اده استخراسان شمالى رخ د

اين تعداد جان باخته نزديك به نيمى از تعداد فوتى هاى ناشى از ." اين تعداد تلفات انسانى منحصر به كارگاه هاى ساختمانى در سطح استان است: "اين كارشناس كه نه خواست نامش فاش شود،گفت
  .حوادث ناشى از كار استان را تشكيل ميدهند

  .ده است رخ ميدهدرمايان به رعايت نكردن قوانين فصل دوازدهم آيين نامه مقررات ملى ساختمان كه حداقل هاى ايمنى يك كارگاه ساختمانى را مد نظر قرار دابنابر نظر اين كارشناس تمايل كارف



 ٦٨                                                                                                                                                                                           ١٣٩٨بهمن  – ايران ی درروزشمار رويدادهای کارگر

ما به : "اداره كار اجازه عدم رعايت نكات ايمنى را ميدهد؟ پاسخ ميدهدو زمانى كه با پرسش چگونه . و دليل عدم رعايت ايمنى در ساختمان هاى كوچك را باال بردن سرعت كار و افزايش كارايى ميداند
." كه آن هم با چك كردن و موجود بودن كاله هاى ايمنى و چند كمر بند مهار در ارتفاع به پايان ميرسد. عنوان بازرسان اداره كار حداكثر يك بار فرصت حضور در هر كارگاه كوچك ساختمانى را داريم

   .غير قابل قبول است بيان اين مطلب ، اين كارشناس معترف ميگردد كه تعداد بازرسان و به تبع آن بازرسى ها از شرايط ايمنى كارگاه هاى ساختمانى بسيار كم ودر واقع با 

  .از آنان در كارگاه هاى ساختمانى مشغول به كار بوده اندكه بيش از نيمى . كارگر در كل كشور جان خود را در حوادث حين كار از دست داده اند ١٣٦٣ماه اول سال جارى  ١٠تنها در 

  در كارگاه هاى ساختمانى الزامى گردد؟" HSE"چه تعداد ديگر از اين عزيزان زحمتكش بايد كشته شوند تا لزوم به كار گيرى نيرو 

  

  ماه گذشته١٠کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران طی  ٨٤جان باختن *

،که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل )مرد و يک زن٨٣(نفر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند ٨٤در ده ماهه سالجاری تعداد :انونی استان مازندران گفت مدير کل پزشکی ق
  .درصد افزايش داشت٩

درصد  ٣اشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل مصدوم ن) مرد و ما بقی زن ٧٥٣(نفر ٧٩٨بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان تعداد 
  .افزايش داشت

رستان ساری و مياندرود بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان در ده ماهه سالجاری به ترتيب شه:بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران ،دکتر علی عباسی تصريح کرد  ٣٠به گزارش
  .کمترين موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند  مورد فوتی،٢مورد بيشترين و شهرهای با فوتی بيشترين و شهرهای ،تنکابن و محمود آباد هر کدام با  ٩و نور با ١٢، آمل با  ١٥با 

 ٧و سوختگی و ساير موارد هر کدام با ١٧، اصابت حسم سخت با ١٨نفر ،برق گرفتگی با  ٣٥بوط به سقوط از بلندی با بر اساس اين گزارش عمده داليل مرگ افراد در حوادث کار مر: وی تصريح کرد
  .مورد در رتبه بعدی قرار دادند

  .بيشترين حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان ميباشد:مدير کل پزشکی قانونی مازندران افزود

 


