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جمعه به جمعه  ،نو به نو !
یادداشت هفته از :امیر جواهری لنگرودی ،پیرامون:
این همه وقایع اسفبار درون کشور را چه کس و کسانی پاسخگو هستند؟
بجای نان و پاسخ به نیاز بازنشستگان کشور ،تازیانه ،مشت و لگد و گاز اشک آور تقسیم می کنند!

یادداشت کارگری روزشمارهفته
این همه وقایع اسفبار درون کشور را چه کس و کسانی پاسخگو هستند؟

رخداد تلخ هفته های پشت سر گذاشته  ،آتش سوزی مدرسه زاهدان و سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم
تحقیقات تهران که در دم  ۷دانشجو جان باختند .سه نفر دیگر بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کردند ،
نشانه چیست؟
گفتنی است ،این اتوبوس در محوطه دانشگاه علوم تحقیقات تهران واژگون شد ۳۵ ،سرنشین داشت که  ۵۲نفر آنها
مصدوم اند .دانشجویان مصدوم علت بروز این حادثه را "بریده شدن ترمز اتوبوس" و بعضا "سکته راننده" اعالم کرده
اند .درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارش رسمی منتشر نشده است اما در بعضی از گزارشها ،به هر دو عامل
اشاره شده است .
تلخ ترین وجه این حادثه اینکه نیروی موتوری سرکوب نظام  ،زودتر از نیروی درمانی اورژانس برای یاری رسانی
به دانشجویان مصدوم و جان باخته و همراهی با خانواده ها و یاران پرشمار دانشجویان جان باخته خود را برای مهار
احتمالی تحرکات دانشجویان اعتراضی به منطقه سقوط اتوبوس رساندند و این خود بیش از هر چیز خشم خانواده ها و
دانشجویان را برانگیخت.

در این میان یک پرسش اساسی مطرح است  :چرا در کشور ما فاصله فجایع ملی و همگانی مرتب دارد کوتاه تر می
گردد ؟

از فاصله آتش سوزی ساختمان عظیم پالسکو و جان سپاری تعدادی از آتش نشانان و زخمی و مصدوم شدن مردم  ،تا
انفجاز مهیب معدن یورت آذرشهر  ،انفجاری که معدن را لرزاند.کارگران در عمق  ۳۳۳۳متری در فضای مملو از گاز
مونو اکسید کربن و متان گرفتار شده بودند و  ۴۴نفر زیر آوار ماندند و سوختند و خفه شدند .از هواپیمایی که سقوط کرد
تا کشتی ای که غرق شد تا برخورد دو قطار در مسیر سمنان که به کشته شدن  ۳۳تن و مصدوم شدن  ۷۹تن انجامید و
سرانجام دهها حادثه دیگر در تهران و و دیگر شهر ها هر روزه به گوش میلیون ها نفر می رسد.
مسلم است آنچه در معدن آزادشهر رخ داد با سیاست خصوصی سازی بی رویه و بی نقشه  ،معنایی جز همدستی چرخه
سرمایه داری نهادهای وابسته به دستگاه رهبری و کلیت حاکمیت جمهوری اسالمی در کشاندن کارگران به کام مرگ
ندارد .آنچه در شهرستان آزادشهر و پالسکو  ،یا بهم خوردن قطار سمنان رخ داد .تک حادثه نیست ،هر کدام آنها قتل
عمدی فاجعه باری است .مسبب این فاجعه ،نظام جمهوری اسالمی است که راه غارتگری بی حد و مرز و وحشیانه
ترین شکل های بهره کشی از نیروی کار را بر روی سرمایه داران باز گذاشته است.

در برابر حوادثی که بر مدارس کشورمان گذشت از آتش سوزی مدارس شفت گیالن  ،آتس سوزی در خوابگاه دانش
آموزان منطقه ی چاه رحمان زاهدان و سر انجام آنچه را که هنوز دختران مدرسه شین آبادی که در آتش کالس درسشان
سوختند ،اما زنده ماندند تا در پیچ و خم درمان خویش  ،بشکلی التماس گونه از شهری به شهری ،از دکتر جراحی به
دکتر جراح دیگر مراجعه کنند  .خبر سوختن و پر کشیدن چهار دختر زاهدانی در مدرسه پیش دبستانی اسوه حسنه
زاهدان منتشر می گردد .در این فاجعه حدود  ۲۵کودک از آتش نجات یافتند ،اما چهار کودک گرفتار شدند و جان باختند.

پرسش اساسی این استکه؛ براستی چرا مشکل وسایل گرمایشی مدارس حل نمیشود؟ مسووالن آموزش و پرورش
مشکل اصلی را عدم اختصاص بودجهی مناسب برای استانداردسازی وسایل گرمایشی عنوان میکنند؛ وزیر آموزش و
پرورش مدعی است که هنوز حدود  ۳۵۲هزار کالس درس در سطح کشور فاقد وسایل استاندارد گرمایشی هستند و از
تمام مردم میخواهد که برای رفع این مشکل همکاری کنند .نگاهی به بودجه منظور شده برای برخی نهاد های مذهبی
بر پایه آنچه در سال  ۹۷و یا آنچه در بودجه سال  ۹۸پیش بینی شده  ،خود گواه این استکه تو گویی برای همه پول است
غیر از آموزش که باید کاالیی گردد تا عده ای بر جان و حیات آن چون اختاپوس چنگ اندازند و معلمان آزادیخواه
همچون  :محمود بهشتی لنگرودی  -اسماعیل عبدی و محمد حبیبی در زندان بمانند و اکبر باغانی در تبعید روزگار
گذراند و معلمانی همچنان بالتکلیف هر روز بازداشت و احضار گردند .
باری هنوز جامعه از تلخکامی خبرآتش سوزی مدرسه ای در زاهدان رها نشده بود که خبر سقوط اتوبوس دانشجویان از
راه رسید .خبری که داغ دهشتناکی از خود به جا گذاشت و هیچ مقامی پاسخگو نیست  .همه ارکان هدایت کشور دارند
بروی خانواده های شاکی و معترض و فرزند از دست داده  ،دانشجویان و همکالسی های آنان عوض پاسخگویی،
شمشیر می کشند .
اما در این میان  ،مردم در این سطح از حوادث حادث شده ،راس کل آپارات نظام  ،بی لیاقتی  ،دزدی  ،چپاول و غارت
عمومی جامعه از طرف آنان را مد نظر دارند  .در مالقات با محمدرضا عارف که امروز در مقام (رئیس کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس) ابراز وجود می کند ؛ مادری فریاد بر می دارد  " :بازدید شما را نمیخواهم .دلجویی
نمیخواهم ،من فقط درمان میخواهم .جان آنها را به دست دانشجویان ریزیدنت ندهید .بگویید پزشکان و اساتید ماهر بر
بالین فرزندانمان حاضر باشند ".خانواده های دانشجویان مصدوم می گویند  " :تنها چیزی که این جا می بینیم رفت و
آمدهای مسئوالن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی گرفته تا مسئوالن بی کفایت دانشگاه و حتی بازیگران و  ...است
که هر کدام با هر هیاتی به این جا می آیند و عکس های نمایشی و تبلیغاتی خود را میگیرند و در رسانهها منتشر میکنند
" مادر دیگری فریاد بر می دارد  " :پسرم برای خوردن یک پرس غذای دانشگاه باید چندین کیلومتر را از کوه باال می
رفت تا بتواند ناهار بخورد :.وی می پرسد  " :آقای مسئول طی چهل سال گذشته  ،شده یکبار یکی از بچه های شما
مسئولین سوار این نوع ماشین های زوار دررفته شده باشند  ،یک مورد را بفرمایید " همو می گوید  " :به مسئوالن
دیگر بارها گفته ام که برای بازدید و گرفتن عکس از جسم بی جان فرزندانمان این جا نیایند و فقط جان فرزندانمان را به
دست پزشکان الیق بسپارند" .
طی روزهای اخیر دانشجویان فریاد بر داشته اند  :مسئول بی لیاقت  /استعفاء استعفاء  -والیتی  ،والیتی  /استعفاء
استعفاء
علی اکبر والیتی به عنوان رییس هیات امنای دانشگاه کجاست؟ او فقط می تواند در کاخ بنشیند و لنگ بستن ،نان خشک
خوردن و ریاضت کشی را برای مردم ایران تجویز کند؟ چرا شهامت ندارد با ثمره یک فقره از همان ریاضت کشی
های مورد توصیه خودش روبرو شود و به میان دانشجویان و خانواده های معترض ظاهرگردد و در عوض قوای
سرکوب روانه خیابان ها می سازند؟ چرا فقط مسئوالن دون پایه واحد علوم و تحقیقات با محافظین مسلح و ماشین های
ضد گلوله و دهها چماق دار  ،آفتابی می شوند و در کانون «برخورد» قرار می گیرند تا خودی بنمایانند؟
مردم می پرسند  :واقعا اینان نمی فهمند که با  ۳٤۳میلیارد تومن بودجهي نهاد نمایندگي رهبري در دانشگاه ،می شد چند
اتوبوس براي دانشجویان خرید؟ نمی شود با  ۹۵۵میلیارد تومن هزینهي امسال مركز خدمات حوزههاي علمیه ،به چند
مدرسه روستایي بخاري داد؟ تازه دارند اعالم می دارند که  ۸۵۳۳کالس در ایران با همین سیستم نفتی گرم می شود که
خطر در انتظار آنها و ستاندن جان فرزندان ما است و یا در مجلس اسالمی عنوان شد ":استان تهران  ،بیشترین میزان
فرسودگی ساختمان مدارس در میان استان های دیگر را دارد و تا  ٤۵درصد کالس های مدارس استان تهران نیازمند
نوسازی و بازسازی است" .کارگرزان نظام از سرمایه ملی ایران برای بغداد  ،دمشق و بیروت مدرسه و کالس درس
می سازند  ،اما بر ویرانه های کشور مان در سیستان و بلوچستان  ،دانش آموزان باید در پای کپر ها بنشینند و در
یاسوج بدلیل حادثه رخ داده در زاهدان ؛ مسئولین مدارس بخاری نفتی را روشن نمی سازند و دانش آموزان با پتو برای
گرم کردن خود درکالس درس ظاهر می شوند تا سرما بر تن و جان آنان ننشیند .حاال پرسش اساسی اینستکه  :در این
میان چه کس و کسانی پاسخگویند ؟
بجای نان و پاسخ به نیاز بازنشستگان کشور ،تازیانه ،مشت و لگد و گاز اشک آور تقسیم می کنند!

بیانیه شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایران در محکومیت سرکوب وحشیانه تجمع فرهنگیان اصفهان
از سر زنان معلم  ،با زور و کتک چادر را کشیدند و متاسفانه تاریخ را تکرار کردند
به نام خداوند جان و خرد
ملتشریفایران
ما ملتی هستیم که  ۴۵سال پیش ،شجاعانه و آگاهانه برای حاکمیت اراده مردم بر سرنوشت خویش ،اقامه عدل و داد و
ارائه الگویی نوین از دمکراسی ،هستی خود را در برابر سرکشیهای استبداد و استثمار در طبق اخالص گذاشتیم و
چشیدیم.
را
شهادت
ذائقه
لبخندزنان،
امروز سرنوشتمان به کجا کشیده است که حافظان امنیت مردم ،در برابر فریاد دادخواهی معلمان بازنشستهمان ،قداره
میکشند و معترضان به بی عدالتی را سرکوب میکنند؟
آیا استفاده از تازیانه ،مشت و لگد و گاز اشک آور ماموران نیروی انتظامی در برخورد با معلمان اصفهان ،همان آزادی
و دمکراسی وعده داده شده است؟
متاسفانه کار به جایی رسیده است که نه تنها حق و حقوق معلمان شاغل و بازنشسته به صورت کامال رسمی ،تضییع
میشود و بیعدالتی ،آشکارا نهادینه شده است بلکه عدهای به خود حق میدهند به معلمان بازنشسته و نجیبی که تنها
خواسته آنها رفع تبعیض و بیعدالتی است ،وحشیانه یورش ببرند و با شلیک گاز اشکآور  ،چادر را از سر زنان معلم
بکشند و با کتکزدن ،دستگیری و بازداشت ،آنها را متفرق کنند.
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایرانبر اساس اصل  ۵۷قانون اساسی ضمن اعتقاد راسخ به حق برپایی
اجتماعات و راهپیمایی و تحصن برای آحاد ملت ،حمالت وحشیانه و غیر انسانی به معلمان و بازنشستگان معترض در
اصفهان را شدیدا محکوم نموده و موکدا درخواست دارد با عامالن و آمران حمله وحشیانه به معلمان بازنشسته در
اصفهان در روز  ۶دیماه  ۹۷برخورد قاطع صورت گیرد و هرچه سریعتر با آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان از
آید.
عمل
به
الزم
دلجویی
آنها
ضمنا
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایران از فرهنگیان بزرگوار میخواهد درجهت بهرهوری بهینه از فعالیتهای
صنفی متحد ،با بیانیهها و اطالعیههای رسمی شورای هماهنگی ،همراهی و همسویی داشته باشند .
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایران از دولت درخواست موکد دارد که با اولویت بخشیدن واقعی و نه
شعاری به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تا حد عبور از
خط فقر ،در بودجه ریزی برای سال  ۹۹اقدام الزم را به عمل آورد
.
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایران

۹۷/۳۵/۷
آنچه در پی می آید  ،ادامه روند انتشار روزشمارکارگری است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته
ام  .اینک برای تسریع دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت  ،روزمره گی اخبار کارگری و
مبارزات کارگران  ،آنرا به شکل هفتگی انتشار خواهم داد.
توجه  :برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر ،شماره دستی ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم می توانید مربوط
گردید.
عالقه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته  ،می توانند به آرشیو های زیر
مراجعه نمایند:
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال۷۰۳۷
https://drive.google.com/drive/my-drive
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۷۰۳۶
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk
*******
 / info@karegari.com/haftegi_kargari@yahoo.comتلفن تماس 1183::63::4400
روزشمار کارگری هفته :
* -چهارمین دختر دانش آموز زاهدانی نیز فوت کرد :
مریم نوکندی چهارمین دانش آموز حادثه آتش سوزی مدرسه «اسوه حسنه» زاهدان فوت
کرد .روز گذشته ،روابط عمومی آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از فوت سه
دانش آموز حادثه آتش سوزی زاهدان به نامهای “مونا خسرو پرست”“ ،صبا عربی” و “یکتا
میرشکار” خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعالم کرد که
ساعت  ۲۲و  ۵۴دقیقه امشب متاسفانه «مریم نوکندی» چهارمین دانش آموز حادثه آتش
سوزی مدرسه «اسوه حسنه» زاهدان فوت کرد.
مونا خسروپرست ،صبا عربی ،یکتا میرشکار و مریم نوکندی چهار دانش آموز قربانی در این
حادثه بودهاند.
پیشتر علی مرادی مدیرکل اطالعرسانی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفته بود
که “تنها دانش آموز بازمانده از حادثه آتش سوزی در یک دبستان دخترانه در زاهدان ،با
سوختگی بیش از  ۵۴درصد در شرایط خوبی قرار ندارد و تیم سوختگی در بیمارستان محل
بستری شدن دانش آموزان پس از بررسی تشخیص داده که امکان جابهجایی دانشآموز
سوخته و انتقال او به تهران برای ادامه درمان وجود ندارد”.
پیشتر سید محمد هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته بود“ :علت
آتشسوزی ،استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن یکی از کالسهای درس بود .با وجود
آنکه استفاده از این چراغها و بخاریهای چکهای ممنوع است اما مدرسه از آن استفاده
میکرد و بر اثر آتشسوزی چراغ نفتی و سرایت آتش به کالس درس  ۵دانشآموز دچار
سوختگی شدند”.
* -پرسنل "گاج" مدعی تعدیل بیش از  ۰۵۵نفر هستند/ابوالفضل جوکار :به مراجع
گفتیم اگر وضعیت کاغذ درست نشود ،تعداد بیشتری تعدیل میشوند

به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ جمعه ۰۳آذر  ۷۹آمده است  :ناشران این روزها به سبب
گرانی کاغذ و به صرفه نبودن چاپ کتاب ،نیروهای خود را به صورت گسترده روانه خانه کردهاند
تا در شب یلدا و الب ته شب عید که سه ماه دیگر به آن مانده ،دست خالی بمانند.خانهنشینی
نیروهای کار در شبهای انتهایی سال به سبب افزایش هزینههای زندگی یک اتفاق بسیار
زجرآور است .اما این مسئله به پرسنل ناشران کتابهای غیردرسی محدود نشده است.
ناشران کتابهای درسی هم که کار و کاسبیشان در برههای طوالنی سکه بوده است ،با
هدف کاهش هزینهها دست به همین اقدام زدهاند .انتشاراتِ گاج (گروه آموزشی جوکار) ،هم
یکی از همین ناشران است .جمعی از کارکنان گاج به ایلنا میگویند که در ماههای اخیر بیش
از  ۴۳۳نفر از آنها تعدیل شدهاند .آنگونه که معترضان مدعی هستند تعدیلها از آبان ماه آغاز
شده است.آنها در این مورد میافزایند :ابوالفضل جوکار قهرودی (موسس گاج) در آبان ماه
 ۰۴۳نفر از پرسنل را تعدیل کرد .وی همچنین در آذرماه حکم تعدیل  ۵۳۳نفر دیگر را هم صادر
کرد ....معترضان تاکید میکنند :انتظار داشتیم پس از سالها خون و دل خوردن در گاج چنین
برخوردی با ما نشود اما کارفرما مدعی است که به دالیلی "باید" به این کار دست بزند.
* -خطر شکنجه فعالین کارگری بازداشتی اهواز:
به نوشته کانال اردوی کارآمده است  :پایان دادن به اعتراضات روزانه کارگران فوالد در حالی که
در جریان دو یورش پی در پی نیروهای امنیتی حداقل  24نفر بازداشت شده اند ،با توجه به
خبرهای وحشتناک مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی نگرانی نسبت به جان بازداشتی
های دیگر را شدت داده و پرسش های بی جوابی را در برابر همه حانیان جنبش کارگری
گذاشته:
آیا #علی_نجاتی که عمل جراحی قبل باز هم داشته و پس از انتقال به زندان دو پرونده جدید
هم در رابطه با اعتراضات اخیر هفت تپه برای ایشان تشکیل داده اند ،زیر شکنجه است؟
آیا #میثم_آل_مهدی# ،کریم_سیاحی و سایر کارگران بازداشتشده در #زندان_شوش تحت
شکنجههای شدید روحی و جسمی قرار دارند؟
خطر شکنجه ،احکام طوالنی زندان ،اخراج از کار و فروپاشی خانواده های کارگران بازداشتی
با توجه به سابقه طوالنی برخوردهای کور و انتقام جویانه نیروهای امنیتی و قضایی با فعالین
کارگری جدی و نگران کننده است.
@ordoyekar
*30 -میلیارد قاچاق می کنند و می گویند پول نیست:
به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ جمعه ۰۳آذر  ۷۹آمده است  :امیر خجسته،نماینده مجلس از
همدان گفته،در گمرک چه خبر است ؟ باالی  ۰۳میلیارد دالر قاچاق وجود دارد بعد میگویند
 ۰۴میلیارد قاچاق داریم باید مقابل اینها گرفته شود
این روزها سودجویان بسیار آسان دزدی میکنند اما نمیتوانیم برای مردمی که جون و خون
دادند کاری کنیم .
میگویند پول نیست .چرا هست .این آقایان از کجا آوردهاند؟ هزار کانتینر کاالی قاچاق وارد
میشود باید جلو این دزدیها گرفته شود
مگر میشود پیر زن و پیر مردی که کسب و کاری هم ندارد و تمام سرمایهشان همین یارانه

است با این تورم زندگیشان را اداره کنند
* -اعتصاب کارگران کارخانە ماشین سازی تبریز :

طبق گزارشات رسیدە در تاریخ جمعه ۰۳آذر  ۷۹آمده است  :کارگران در اعتراض بە  ٦ماە
حقوق معوقەتجمع نمودند .بە آواتودی  ۹۳درصد از ظرفیت کارخانە کاستە شدە و کارخانە در
آستانە تعطیل شدن است.
* -واحدهای صنعتی را از دولت میگیرند و زمین آن را میفروشند/باید مشخص
شود کمکهای بالعوض به جیب چه کسانی میرود:
به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ جمعه ۰۳آذر  ۷۹آمده است  :مصطفی شریف (اقتصاددان و
استاد دانشگاه) در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،با اشاره به اینکه اشتغال آیتمی کلیدی در هر
اقتصادی است ،اظهار داشت :در تمام کشورهای دنیا موضوع اشتغال اهمیت زیادی دارد و
بخش مهمی از سرمایهها به این سمت روانه میشود و برنامهریزیهای مختلفی در این
زمینه انجام میشود .وی با تاکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد ،تحقق اشتغال واقعیست،
تصریح کرد :اگر بتوان هزینهها و اعتباراتی که برای اشتغال چه به صورت بالعوض یا وام با نرخ
سود کمتر ،در نظر گرفته میشود را به سمت تولید و صنعت کشور سوق داد ،میتوان به
افزایش اشتغال ،تولید ملی و ارزش افزوده ،امیدوار بود ....او ادامه داد :واگذار کردن و اختصاص
رانت از طریق دولت به معنای توسعه صنایع و ایجاد اشتغال نیست .اهمیت اشتغال در مستمر
بودن آن است وگرنه فقط به کار حرکتهای تبلیغاتی دولتها میآید .وی با اشاره به اینکه
بخش خصوصی موظف است کارخانه را فعالتر از گذشته کند و تولید و ارزش افزوده را باال برده
و هزینههای آن را پایین بیاورند ،اظهار داشت :یک معضل در زمینه خصوصیسازی این است
که واحدهای صنعتی را از دولت میگیرند و زمین آن را میفروشند .تسهیالت یارانهای ،ارز
دولتی و مواد اولیه با نرخ دولتی میگیرند و آن را میفروشند .این افراد اصال به فکر کارگران و
توسعه اشتغال در کشور نیستند .نهایتاً واحدهای صنعتی را منحل میکنند .واگذاری رانتی
باید کنار گذاشته شود.
* -کرایه خانه کارگران به موی یارانهها بسته است!
برپایه گزارش خبرگزاری ایسنا از قول عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار آمده است
:وقتی دولتمردان ادعا میکنند دولت پولداری هستیم و هیچ دولتی به اندازه این دولت ،از
درآمدهای نفتی سرشار نبوده است ،انتظار ما این است که یک ردیف جداگانه اعتباری برای
کارگران در بودجه ببینند تا از این محل به خانوارهای ضعیف و محروم کارگری کمک شود.
بسیاری از کارگران به  ۵۴هزار تومان اندک یارانه دلگرمند و کرایه خانهها و هزینههای درمانی
آنها به موی یارانهها بسته است ،ولی متاسفانه یارانه در بودجه افزایش نیافته و حق مسکن
و بن خواربار کارگران هم چند سال است بدون تغییر ،تصویب میشود/.ایسنا
* -تجمع خریداران بهمن خودرو در مقابل وزارت صنایع:

بر پایه خبر مندرج در شبکه تلگرام روز شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :خریداران بهمن خودرو
در ادامه تجمعات اعتراضی خوددرمقابل وزارت صنایع تهران در اعتراض به تحویل ندادن
خودروهایشان تجمع کردند.
* -پروازهای ماهان به آلمان متوقف میشود :

بر پایه خبر مندرج در سایت ها روز شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :روزنامه بیلد چاپ آلمان
مدعی شد که دولت آلمان به تاسی از تحریم های آمریکا تصمیم گرفته تا پروازهای شرکت
هواپیمایی ایرانی ماهان را متوقف کند .آمده است پس از آن که دولت آمریکا هواپیمایی
ماهان را به دلیل مشارکت در انتقال کمکهای نظامی ایران به دولت سوریه تحریم کرد،
دولت آلمان نیز تصمیم گرفته تا پروازهای این شرکت به شهرهای مونیخ و دوسلدورف را
متوقف کند.به نوشته این روزنامه ،تصمیم دولت آلمان در اجابت درخواست دولت آمریکا اتخاذ
شده و در ماه ژانویه سال  ۲۳۰۷میالدی اجرایی خواهد شد.....
اتحادیه اروپا طی  ۹ماه گذشته و در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام همواره از حفظ
توافق هستهای با ایران حمایت کرده است .با این وجود ایاالت متحده با اعمال تحریم های
نفتی ،تجاری و بانکی علیه ایران در تالش برای ایجاد اجماع جهانی علیه فعالیتهای
هستهای ،موشکی و منطقهای ایران است.
* -تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور :زاهدان ،شینآبادی دیگر شد/چرا بودجه
الزم برای ایمنسازی مدارس فراهم نمیشود؟

به گزارش خبرنگار ایلنادر اول دی ماه  79آمده ا ست  :مرگ چهار کودک در آتشسوزی
مدرسه اسوه حسنه در زاهدان ،انتقاد تشکلهای صنفی فرهنگیان را برانگیخته است.شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و کانونهای صنفی معلمان در استانهای
مختلف با صدور بیانیههایی ضمن تسلیت گفتن این حادثه ،نسبت به اوضاع نامناسب
آموزشی در استانهای محروم کشور هشدار دادند.این تشکلهای صنفی با یادآوری حادثه
دلخراش شین آباد ،از تکرار دردناک آن در زاهدان ابراز نگرانی کردند و تاکید نمودند ،تامین
سازی مدارس ،از خواسته های اصلی معلمان
بودجههای الزم برای تجهیز ،نوسازی و ایمن
ِ

است.این تشکلها بیتوجهی به امنیت جانی دانشآموزان را یک قصور اساسی دانستند و
اعالم کردند مسئوالن باید پاسخگو باشند.
* -بودجه آموزش و پرورش نقش نظام در سازندگی عتبات عالیات:

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد در صورت تصویب جمع آوری بخاری از مدارس این روند با بودجه
ای که در اختیار داریم هشت سال به طول خواهد انجامید.
* -محکومیت توتال برای پرداخت رشوه با درخواست مهدی هاشمی :

به نوشته سایت اخبار روز به نقل از رویترز در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است :
دادگاهی در فرانسه شرکت نفتی توتال را به دلیل پرداخت رشوه به مقامهای ایرانی به
پرداخت نیم میلیون یورو جریمه محکوم کرده است.
رویترز گزارش داده که مطابق اسناد پرونده ،توتال و شرکتهای تابعه آن به درخواست
مهدی هاشمی به واسطهها مبالغی پرداخت کردند تا کار شرکتشان پیش برود.
مهدی هاشمی ،پسر اکبر هاشمی رفسنجانی ،سه سال پیش در ایران برای اختالس و
رشوه ،و همچنین "جرایم امنیتی" مجرم شناخته و به ده سال زندان محکوم شد.اما وی
رسیدگی به پرونده خود را "سیاسی" دانسته بود.
مهدی هاشمی مدتی مدیرعامل سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بود.شرکت توتال در
فرانسه متهم شده است که در مجموع  ۰۳میلیون دالر رشوه پرداخته بود تا قرارداد توسعه
میدان گازی پارس جنوبی به آن واگذار شود....شرکت توتال پنج سال پیش هم در آمریکا به
پرداخت رشوه به مقامهای ایرانی متهم شد و پذیرفت که  ۰۷۵میلیون دالر جریمه بپردازد.
رسیدگی پرونده توتال در فرانسه به غیر از اتهام رشوه در پارس جنوبی ،شامل پرداخت ۰۳
میلیون دالر رشوه در ارتباط با قرادادهای میدانهای نفتی در جزیره سیری هم میشد ،اما
در نهایت تنها به مورد پارس جنوبی رسیدگی شد.
سه نفر از افرادی که متهمان اصلی پرونده بودند ،درگذشتهاند ... .دو شهروند ایرانی که
نامشان به عنوان مظنون در پرونده آمده ،بیژن دادفر و عباس یزددان پناه بودند ،که گزارش
شده آنها هم درگذشتهاند.
عباس یزدانپناه یزدی بازرگانی ایرانی-بریتانیایی بود که در امارات متحده عربی ناپدید شد و
تصور میشود کشته شده باشد .دولت بریتانیا متهم شده بود که اطالعات یزدانپناه را به
مقامهای امنیتی ایران میداد.
رسانههای ایرانی "اعترافاتی" را از یزدان پناه منتشر کرده بودند که در آنها میگفت رابطه
نزدیکی با مهدی هاشمی داشت و برای ترتیب دادن معامالت خارجی و گرفتن "پورسانت"

فعالیت میکردند.مهدی هاشمی جز اتهام فساد مالی در ارتباط با شرکت توتال ،متهم بود
که در معامله با شرکت نروژی استات اویل و شرکت اماراتی کرسنت هم تخلفهایی داشته
است.مهدی هاشمی مدتی ساکن بریتانیا بود و در سال  ۰۰۷۰به ایران بازگشت .او کمی
پس از بازگشت بازداشت شد و بعد از نزدیک به سه ماه با وثیقه  ۰۳میلیارد تومانی آزاد
شد.او در اسفند سال  ۰۰۷۰محکوم شد و چند ماه بعد به زندان رفت.
* -فاصله حقوقی بازنشستگان با شاغالن ترمیم شود«/همسانسازی» بودجه
میخواهد!

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :معلمان بازنشسته استان
کرمانشاه ،با صدور بیانیهای مهمترین خواستههای خود را مطرح کردند.خواستههای آنها به
شرح زیر عنوان شده است:
- ۰اجرای همترازی کامل حقوق بازنشستگان با شاغلین سی سال خدمت مساوی ازحیث
مدرک و سنوات درسال  ۷۹بدون بازه زمانی
اجرای کامل «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال  ۰۰۵۱درخصوص۲
بازنشستگان ،جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آن در دههی اخیر و پرهیز از ایجاد
تغییراتی در این قانون که سبب تضییع حقوق پیشکسوتان شود.
- ۰اصالح وضعیت ناهنجار و کامال ناکارآمد بیمه کنونی بازنشستگان با تامین اعتبار در
بودجهی سنواتی ،برای داشتن بیمهای کامل ومتناسب با شرایط سنی وجسمی آنها.
احیای صندوق بازنشستگی با نظارت نمایندگانی از بازنشستگان۵
- ۴پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان یکجا و حداکثر به مدت سه ماه به ویژه پرداخت
پاداش خدمت بازنشستگان ۷۹
- ۱تصویب قانون توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه هر گونه
افزایش در ردیفهای حکم حقوقی شاغلین در طول سال به غیر از ضریب افزایش سنواتی ،به
همان میزان به حقوق بازنشستگان همتراز با شاغلین نیز اضافه شود تا برای همیشه
فاصلهی حقوق بازنشستگان جدید و قدیم برطرف شود.
این بازنشستگان با تاکید بر نیاز به تامین بودجه برای اجرای «همسانسازی» خواستار ترمیم
بودجه به نفع بازنشستگان شدند.
* -فراگیری تدریجی یک شعار در جنبش مطالباتی و معنای آن :
بر پایه نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :شعار«نه حاکم نه دولت نیستند بفکر
ملت» در اهواز در میان کارگران فوالد شکل گرفت .این شعار مدتی در اعتراضات روزانه این
کارگران بیان شد .با فروکش اعتراضات روزانه کارگران فوالد ،این شعار در اعتراضات هفته اخیر
بازنشستگان در تهران و شهرستان ها مطرح شد وپس از آن در تجمع فرهنگیان اصفهان نیز
تکرار شد.
شعار «نه حاکم نه دولت نیستند بفکر ملت» که به نظر می رسد به سمت فراگیری می رود،
از جمله تبلور این واقعیت در جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران است که این جنبش از هر
دو جناح حاکمیت عبور کرده است.
این شعارعالوه بر این که ریشه مصیبت های فعلی را در سیاست های هر دو جناح حاکمیت
می داند ،سواستفاده های جناحی مستضعف پناهان والیی و عدالتخواهی دروغین جناح های
حاشیه حاکمیت و موج سواری آنها را هم خنثی می کند و بستری برای همگرایی بخش های

مختلف اردوی کار است تا با تکیه به هم و سراسری کردن اعتراضات ،شرایط تحقق مطالبات
شان را فراهم آورند.
* -تجمع و حمله یک کارگر معترض به شهردار آبادان با بنزین:

روز شنبه اول دیماه یکی از کارگران معترض شهرداری آبادان با ریختن بنزین روی شهردار ،وی
را تهدید کرد .
این حملە در تجمع حدود هفتاد نفر از کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن
حقوق و مزایا در مقابل شهرداری مرکزی این شهر اتفاق افتاد.حدود  07نفر از کارگران منطقه
 4شهرداری آبادان بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت  4ماه حقوق و  8ماه بیمه خود در برابر
شهرداری تجمع کردند.
* -کارگران فصلی واحد بهرهبرداری هفت تپه تجمع کردند:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :صبح روز شنبه گروهی از
کارگران واحد بهرهبرداری مجتمع نیشکر هفت تپه که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول
کارند ،با تجمع مقابل ورودی شرکت خواستار پیگیری فعالیت شغلی خود با کارفرما شدند.آنها
مدعی هستند :کارگران واحد بهرهبردار ی بعد از پایان فصل بهربرداری نی در مزارع نیشکر
بیکار شده و درآمدی ندارند به همین در حال حاضر که فصل برداشت نیشکر آغاز شده برای
تامین معاش زندگی خانوادگی خود نیاز به کار دارند از این رو از مدیریت مجتمع هفت تپه
درخواست داریم هرچه سریعتر با تجهیز کارخانه ،وضعیت شغلی و استخدامی ما را مشخص
کند.آنها میگویند :دستکم  ۲۴۳۳کارگر فصلی با آغاز فصل بهربرداری نیشکر مشغول کار
میشوند و از این جمعیت ،حدودا  ۰۴۳۳نفر به صورت روزمزدی و تحت مسئولیت پیمانکاران
مشغول کار خواهند شد....او میگوید :یکی دیگر از مشکالت اساسی کارگران فصلی در
مجتمع نیشکر هفت تپه وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی آنهاست .کارگرانی که بهصورت
فصلی در مزارع نی مشغول به کارند به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال پرداخت
میشود برای دوران بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.
* -تجمع رانندگان اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شهری:

شنبه یکمدی ماه ،تجمع اعتراضی تعدادی ازرانندگان شرکت واحد بخش خصوصی تهران
درمقابل سازمان دهداری وشهرداری تهران واقع درخیابان کارگر دراعتراض به فرسوده بودن
اتوبوس ها وگرانی لوازام یدکی و عدم واریز حقوق کارت خوان ها و جریمه های سنگین مالی

ازسوی مدیریت شرکت واحد برای رانندگان .جمعی از رانندگان اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل
شهری ،با تجمع مقابل سازمان دهیاریها و شهرداریها در تهران ،اتوبوس های خود را در
محل تجمع پارک کردند.
* -آزادی بیش از  ۰۵کارگر فوالد اهواز /آزادی بقیه کارگران در دستور کار است:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :غالمرضا شریعتی (استاندار
خوزستان) در ارتباط با آزادی کارگران گروه ملی فوالد ایران به خبرنگار ایلنا گفت :عصر روز
دوشنبه بیش از  ۲۳کارگر فوالد اهواز آزاد شدهاند.وی افزود :یازده نفر از کارگران ،پنج شنبه
شب و تعدادی نیز امروز آزاد شدند که رویهم رفته بیش از  ۲۳کارگر بازداشتی آزاد شدهاند.وی
تاکید کرد :مراحل آزادی باقی بازداشتیهای گروه ملی فوالد ایران در حال طی شدن است و
انشاهلل شاهد آزادی آنان خواهیم بود.شریعتی در ارتباط با شرایط آزادی این کارگران و اینکه آیا
با قرار کفالت آزاد شدهاند یا نه ،اطالعات خاصی ارائه نداد و گفت :این جزئیات ،در اختیار قوه
قضاییه است.در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فوالد ایران بیش از  ۲۵کارگر بازداشت
شدند.
* -اعتراض یک کارگر شرکت ملی حفاری اهواز:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :صبح امروز (اول دی ماه) یک
کارگر شرکت ملی حفاری اهواز ،در اعتراض به مشکالت معیشتی خود دست به اعتراض
زد.این کارگر که با در دست داشتن یک پالکارد ،مقابل مجتمع ،یک تجمعِ تکنفره به راه
انداخته بود ،از اوضاع زندگی خود نارضایتی دارد.این کارگر که از قرار معلوم ،فرزند معلول در
خانه دارد ،هزینههای باالی نگهداری و درمان فرزندان خود را کمرشکن میداند از همین رو
خواستار توجه بیشتر مسئوالن به معیشت کارگران شده است.

* -تجمع کارگران شرکت کیسون قطار شهری اهواز،آغاز دور جدید اعتراض به
عملی نشدن وعدهها:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :یکی از کارگران پروژه
ساخت قطار شهری اهواز به خبرنگار ایلنا گفت :در اعتراض به پرداخت نشدن  ۰۷ماه حقوق
عقب افتاده مقابل این شرکت تجمع کردند .کارگر معترض با بیان اینکه کارفرما نسبت به
پرداخت بدهیهای مالی خود به کارگران بیتوجه است ،در ادامه گفت :روز به روز بر
بدهیهای حدود  ۲۳۳کارگر قطار شهری اهواز افزوده میشود ولی آنها شاهد هیچ راهحل
مناسبی از سوی کارفرما و مسئوالن سازمان قطار شهری اهواز نیستند.گروهی از کارگران
پروژه ساخت قطار شهری اهواز امروز ،به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده پرداخت
مطالباتشان از سوی کارفرما ،در محل کارگاه واقع در خیابان فرودگاه اهواز تجمع کردند.وی در
تشریح جزئیات اعتراض خود و سایر همکارانش گفت :در آخرین تجمع کارگران قطار شهری که
به مدت سه روز (در روزهای یازدهم ،دوازدهم و سیزدهم آذرماه) انجام شد ،کارفرما وعده
داده بود که مطالبات کارگران را حداکثر تا پایان آذر ماه پرداخت کند....وی با بیان اینکه تصور ما
کارگران این بود که کارفرما به تعهدات خود عمل خواهد کرد ،افزود :با وجود آنکه وضعیت مالی
ما کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز به دلیل تاخیرهای مزدی صورت گرفته بسیار
نامناسب است ،اما در زمان موردنظر با اعتماد به وعدههای داده شده به تجمعات سه روزه
خود خاتمه دادیم.
* -اعتصاب رانندگان شرکت فرادیس قزوین:

اعتصاب رانندگان شرکت فرادیس قزوین در اعتراض به جریمه های فرمایشی و بی مورد
شرکت واحد
* ۰۸۵ -کارگر بلبرینگسازی تبریز بیش از  ۴ماه مزد طلبکارند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ شنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است :کارگران کارخانه
«بلبرینگسازی» در استان آذربایجان شرقی میگویند بابت  ۵ماه دستمزد از کارفرمای خود
طلبکارند.کارگران این کارخانه تولیدکننده انواع بلبرینگ که تعداد آنها تا حدود ۰۵۳نفر است ،در
توضیح این طلب وصول نشده خود گفتند :باوجود آنکه این واحد صنعتی از آبان ماه سال

گذشته از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شده ،کارگران هنوز بابت  ۵ماه مزد
معوقه طلبکارند ....به گفته آنان؛ هیات حمایت از صنایع سال گذشته حدود  ۰۳میلیارد تومان
برای پرداخت مطالبات معوقه مزدی و بازنشستگی این کارگران اختصاص داد و آن زمان تقریبا
همه معوقات مزدی  ۵ماهه کارگران بهروز شد ....در ادامه افزودند :در حال حاضر که  ۰۵ماه از
زمان واگذاری این کارخانه به هیات حمایت از صنایع میگذرد ،تولید در کارخانه دچار رکود شده
و کارگران کاری برای انجام دادن ندارند .در عین حال امنیت شغلی آنها به موازات پرداخت
نشدن دستمزد به خطر افتاده است .به نقل از کارگران این کارخانه گفته میشود :مشکل
پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی حدود  ۰۴تا ۵۳نفر از همکاران سابق این کارگران که از
نیمه دوم سال  ۷۴تاکنون با استفاده از قانون مشاغل سخت بازنشسته شدهاند ،هنوز به
قوت خود باقی است.
* ۳ -کارگر بازداشتی دیگر در فوالد اهواز آزاد شدند:
برپایه خبر رسیده در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :محمدعلی جداری فروغی
(وکیل برخی از کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد ایران) وکیل برخی از کارگران گروه ملی
فوالد ایران از آزادی سه کارگر بازداشتی دیگر خبر داد .و گفت :روز گذشته ،سه کارگر و
امروز نیز سه کارگر دیگر آزاد شدهاند .وی با بیان اینکه این کارگران همگی با قرار کفالت آزاد
شدهاند ،افزود :احتمال آن میرود که در روزهای آینده باقی کارگران آزاد شوند؛ به نظر من،
آزادی کارگران بازداشتی میتواند نقطه عطفی در حل مشکالت و رونق تولید در این مجتمع
باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد :مطالبات کارگران گروه ملی فوالد ،کامال ً صنفیست و تنها
گفتگو و مذاکرات میتواند راهحل مشکالت باشد.
* -تجمع کارگران کارخانه سیمان مسجد سلیمان :

برپایه خبر رسیده در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :تجمع و اعتصاب کارگران
کارخانه سیمان مسجد سلیمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه در مقابل
ساختمان این کارخانه شکل گرفت.
علیپور در جمع نیروهای حجمی شهرداری رشت:
حق کارگر را از گلوی متخلفان بیرون میکشم/کارگران :دوره ارباب رعیتی هم
برخوردها این گونه نبود/نابود کردن زندگی ما با اجرا گذاشتن سفتهها

به گزارش خبرگزاری ایلنا از رشت ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است :
محمدحسن علیپور در این دیدار با بیان اینکه حقوق پرداختی به کارگران در برخی موارد با آنچه
اعالم می شود متفاوت است ،خاطر نشان کرد :حقوق کارگر در بیمه کمتر اعالم میشود تا
هزینه بیمه برای شرکت کمتر شود و در بازنشستگی فرد نتیجه این اقدامات دیده میشود.
این تخلفات در حال بررسی است و کسانی که تخلف کردهاند باید پاسخگو باشند و قطعا
برخورد شدیدی با متخلفان صورت خواهد گرفت.وی افزود :از این پس برای پیگیری دقیقتر
مشکالت کارگران ،نمایندگانی از حوزه های مختلف انتخاب خواهم کرد تا در جریان جزییات
بیشتری از مشکالت این قشر قرار بگیرم....عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر رشت با
بیان اینکه برخی مسئوالن خودشان را به خواب زده اند ،خاطرنشان کرد :حق کارگر را از گلوی
متخلفان بیرون میکشم و در صورتی که تخلفی اثبات شود تمام ضرر و زیان این قشر را باید
پرداخت کنند...وی اضافه کرد  :شب کاری ،اضافهکاری و مرخصی در موارد بسیاری به درستی
پرداخت نمیشود و مدت قرارداد هم از دیگر مشکالت مان است ۱ .ماه از قرارداد در این سال
و  ۱ماه در سال دیگر است و متضرر می شویم .از سوی دیگر سفتههای  ۰۴میلیون تومانی
در دست آقایان است که این رقم می تواند زندگی یک کارگر را باطل کند .شما را زبان خودمان
میدانیم و امیدواریم این مشکالت را پیگیری کنید...
* -تجمع ارگران شرکت کیسون اهواز:

یکشنبه  ۲دیماه؛ جمعی از کارگران شرکت کیسون ،پروژه ساخت قطار شهری اهواز در
اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان برای دومین روز متوالی در مقابل ورودی محل کارشان
اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
بهنام ابراهیم زاده همچنان در بازداشت و بی خبری است :

به نوشته کانال تلگرامی کمیتهی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری آمده است  :بهنام
ابراهیم زاده که در شب  ۲۰آذر  ۷۹باز داشت شده تا کنون هیچ خبری از ایشان نیست.
* -بیانیه جمعی از معلمان ایران؛

آتشی که از شینآباد تا زاهدان جان عزیزان ما را میسوزاند ،محصول بیتوجهی
قدرتمندان است:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :آتشسوزی مدرسه
اسوه حسنه در زاهدان و مرگ  2کودک ،انتقاد معلمان کشور را برانگیخته است .بیش از 077
نفر از معلمان با امضای بیانیهای به این مساله اعتراض کردهاند.در این بیانیه آمده است:
سالهاست در کنار ظلمی که به معلمان با سرکوب معیشت و منزلت رفته است از حقوق
دانش آموزان میگوییم از فقدان کیفیت در آموزش از مدارس ناایمن و غیراستاندارد که جان
معلمان و دانش آموزان را تهدید میکنند .آن آتشی که از شین آباد تا زاهدان امروز جان عزیزان
ما را میسوزاند محصول سالها بیتوجهی به امر آموزش توسط همین جناحهای قدرت است
که نوبتی قدرت را در دست میگیرند؛ نتیجه عملکرد کسانی که صد در صد مراکز پیش
دبستانی را خصوصی کردهاند و میکوشند سیاستهای ضد آموزشی و پولیسازی خود را بر
باقیمانده عرصه آموزش عمومی تسری دهند .در ادامه این بیانیه میخوانیم :ما به عنوان
جمعی از معلمان ایران ضمن تسلیت به خانواده کودکان در آتش بیداد سوخته ،خواهان
محاکمه عامالن اصلی این فاجعه هستیم و از تشکلهای صنفی معلمان و سازمانهای
حامی حقوق کودکان میخواهیم باتوجه به ناایمن بودن بیش ازنیمی از مدارس کشور ،در
مقابل این فاجعه سکوت نکنند و به این وضعیت اسفناک اعتراض نمایند.
* -تجمع کارگران شرکت کاوش در اعتراض به ممانعت از حضورشان در کارخانه:

به نوشته کانال تلگرامی کمیتهی پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری آمده است  :صبح امروز
حدود  ۵۳کارگر واحد سازنده مخازن تحت فشار «کاوش» (سانکا) در قزوین ،در اعتراض به
عدم حضور خود در کارخانه ،مقابل ورودی این کارخانه تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض شرکت کاوش گفت :از صبح روز گذشته (یکم دی ماه) مدیران کارخانه
به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود  ۵۳نفر از مجموع  ۰۲۴کارگر کارخانه به محل کارشان
. @komite_p
خودداری میکنند
* -بازهم خبر اختالسی دیگر اختالس ۰۴میلیاردی از بانکی در استان البرز:
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از کشف یک اختالس  ۰۵میلیارد تومانی از بانکی در استان
البرز خبر داد .فرد دستگیرشده با تبانی یکی از کارمندان بانک و جعل اسناد توانسته بود این
مبلغ را دریافت کند.
* -تجمع کارگران شرکت کاوش در اعتراض به ممانعت از حضورشان در کارخانه:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :یکی از کارگران
معترض شرکت کاوش در تماس با خبرنگار ایلنا گفت :مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع
مالی از ورود حدود  ۵۳نفر از مجموع  ۰۲۴کارگر کارخانه به محل کارشان خودداری میکنند.او
با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به  ۰۰سال میرسد ،اظهار کرد:
پیش از این کارخانه حدود  ۲۳۳کارگر داشت که شهریور ماه سال جاری کارفرما حدود  ۴۳تا ۱۳
کارگر دیگر را با اتمام قرارداد کار تعدیل کرد و هم اکنون آنها از مقرری بیمه بیکاری استفاده
میکنند .به گفته این کارگر ،کارفرما اعتنایی به خواسته بازگشت به کار کارگران تعدیل شده
ندارد و میگوید برای کاهش هزینههای کارخانه ناچار به تعدیل این تعداد نیروی شده است....
این کارگر با بیان اینکه بخش دیگری از مشکالتمان مربوط به پرداخت مطالبات سنواتیمان
میشود ،افزود :در حال حاضر یک ماه دستمزد متعلق به آذر ماه کارگران به تاخیر افتاده است
و هریک از کارگران براساس سوابق کاری خود ،سنوات را از کارفرما طلبکارند....
* -انتقال علی نجاتی به بند "سالمت" زندان:

علی نجاتی طی تماس تلفنی از زندان شوش اعالم كرده است كه به بند "سالمت " منتقل
شده است.
اين در حالي است كه پرونده دوم وی به هیچ كدام از شعبه های دادسرای شوش ارجاع
نشده و بازجوییهای علی نجاتی نزد دادستان انجام گرفته و عمال هنوز پايان بازجويی علی
نجاتی اعالم نشده است.
علیرغم ادعای اولیه كه علی نجاتی عضو سنديكای هفت تپه به دلیل محكومیت قبلی برای
اجرای حكم دستگیر شده است  ،اما در مراحل بعدی با مراجعه وكیل ،مشخص شد كه پرونده
جديدی برای اين عضو سنديكای هفت تپه به اتهام شرکت در اعتصابات هفت تپه باز شده
است.
یاد آوری این مسئله ضروری است که سالمت علی نجاتی به دلیل بیماری قلبی به گونه ای
نیست که بتواند در محیط بسته و شلوغ باشد.
اما علی نجاتی هم اكنون به يك بند شلوغ منتقل شده است که افراد سیگاری زیادی در آنجا
بوده و دود سیگار برای سالمتی علی نجاتی بسیار مضر و آزار دهنده است.
سنديكای نیشكر هفت تپه،ادامه بازداشت علی نجاتی ،عضو هیئت مدیره سندیکای هفت
تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او می باشد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۰۰۷۹/۰۳/۳۲
* -دست کم  ۰۵کارگر واگنسازی ایریکو تعدیل شده اند/مدیرعامل:تعدیل نیست
بهینه سازی انجام داده ایم:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :منابع کارگری در
کارخانه «ایریکو» واقع در شهرستان ابهر گزارش دادند :در این واحد تولیدی بیش از  ۰۳۳کارگر
مشغول به کار بودند اما از ابتدای سال جاری به دلیل آنچه «مشکالت مالی» عنوان شده
است ،دستکم  ۱۳نفر از کارگران قراردادی با اتمام قرارداد ،تعدیل شدهاند.بنا بر اظهارات این
کارگران در واگن سازی ایریکو ،کارفرما با تمامی کارگران قرارداد سه ماهه منعقد کرده است تا
تعدیل نیروی کار با سهولت انجام شود.آنها اظهار داشتند :کارفرما در مرحله نخست (۵
فروردین)  ۰۴نفراز کارگران را تعدیل کرد و در مرحله دوم که  ۲۹آذر ماه انجام شد ۱ ،نفر از
کارکنان اداری ساختمان مرکزی با دستور مدیریت کارخانه تعدیل شدند و روز گذشته  ۲۰نفر
دیگر از همکارانمان از کار بیکار شدند ....این کارگران اظهار داشتند :کارگرانی که اخیرا بیکار

شدهاند عالوه بر تعویق حقوق دو ماه گذشته ،در زمینه دریافت حق سنوات نیز با مشکالتی
مواجه هستند .از قرار معلوم ،حق سنوات همه کارگران بیکار شده با پایه حقوق سال ۷۴
محاسبه شده است .در این زمینه اسالمی (مدیرعامل کارخانه واگنسازی ایریکو) با تایید خبر
بیکاری تعدادی از کارگران به ایلنا گفت :هیچ تعدیلی در کار نیست بلکه این اقدام در راستای
بهینهسازی کارخانه صورت گرفته است....
* -بازگشت اسماعیل بخشی به کار:

برپایه خبر مندرج در کانال نیشکر هفت تپه در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است :
اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در محل کار خود در شرکت شروع به کار کرد.
عکس با همکاران در واحد سرویس کاری تجهیزات مکانیکی
* -تجمع کارگران بلبرینگسازی تبریز برای معوقات مزدی:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :شماری از کارگران
کارخانه «بلبرینگسازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار
کشیده و تجمع کردند.کارگران علت برپایی این اعتراض صنفی خود را چهار ماه معوقات مزدی
اعالم کردهاند.این کارگران میگویند :با وجود آنکه این واحد صنعتی از آبان ماه سال گذشته از
بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شده ،ما هنوز بابت  ۵ماه مزد معوقه
طلبکاریم ....به گفته آنان؛ پیش از این بلبرینگسازی به مدت یک دهه به بخش خصوصی
واگذار شده بود که در نتیجه اجرای غلط قانون خصوصیسازی با مشکل کمبود نقدینگی
مواجه شد و مطالبات مزدی کارگران تا  ۵ماه به تاخیر افتاد .به گفته کارگران کارخانه
بلبرینگسازی تبریز ،این واحد یکی از موفق ترین واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
محسوب میشود که تا پیش از سال  ۷۰محصوالت آن به صورت پیشفروشی عرضه میشد
اما در حال حاضر دچار رکود در تولید شده است.
* -کشتار کولبران و کاسبکاران در  ٩ماه اول سال  ۰۳٩١خورشیدی از نگاه آمار
کولبرنیوز:
به گزارش کانال کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری از قول کولبر نیوز آمده است  :در ۲۹۳
روز اول سال جاری ۰۹۷ ،کولبران و کاسبکاران در نقاط مختلف نوار مرزی کردستان از ماکو تا
ایالم یا با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ،انفجار مین ،یا بر اثر حوادثی چون سقوط از
صخرەها و ارتفاعات ،یا با گرفتار آمدن در برف و سرما و بهمن ،و یا در تعقیب و گریز نیروی
انتظامی در جادههای کردستان و ایران ،کشته و مجروح شدند .از جمع این  ۰۹۷نفر ٦٦ ،نفر
جان خود را از دست دادهاند و شانس دیدار دوباره با عزیزانشان را هرگز باز نیافتند و  ۰۰۰نفر
نیز مجروح شدهاند که در میان آنها شمار زیادی برای همیشه و بدون داشتن هیچگونه امنیت

اقتصادی از کار افتاده و زمین گیر شدند.
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* -آقا رضا خندان آزاد شد :

یکشنبه  ۲دیماه؛ رضا خندان ،همسر نسرین ستوده ،که از  ۰۰شهریور در بازداشت بسر
میبرد ،با قرار كفالت ساعاتی پیش آزاد شد.
* -تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در تبریز/خواسته ما "بهبود معیشت" است:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :جمعی از معلمان
شاغل و بازنشسته تبریزی دست به تجمع اعتراضی زدند.خواستهی معترضان که مقابل اداره
آموزش و پرورش تبریز جمع شدند ،بهبود معیشت عنوان شده است.معترضان میگویند :هم
به  47درصد افزایش حقوق معلمان شاغل معترضیم و هم به عدم اجرای همسانسازی برای
بازنشستگان؛ به نظر میرسد قرار نیست در سال آینده معیشت ما بهبود پیدا کند.انها
خواستار پاسخگویی مسئوالن و افزایش بودجههای آموزشی شدند.
* -تدارک سیمنار بحث در ارزیابی از رخداد دی ماه 69

اعتراضات دی ماه  -60تبعیض ها و واکنش های اجتماعی
پرویز صداقت /پژوهشگر اقتصاد سیاسی
سیمین کاظمی /جامعه شناس
دوشنبه سوم دی 60
ساعت 42
سالن جلسات انجمن جامعه شناسی ایران
بزرگراه جالل آل احمد ،پل گیشا ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
* -تعدیل کارگر سیمان کارون پس از کنشگری در فضای مجازی/از همکارمان
حمایت میکنیم:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز يکشنبه  ۲دی  ۰۰۷۹آمده است  :منابع کارگری در
سیمان کارون (مسجد سلیمان) از تجمع روز گذشته گروهی از کارگران این کارخانه در اعتراض
به بیکاری یکی از همکاران خود خبر میدهند .روز گذشته (یک دی ماه) گروهی از کارگران
کارخانه سیمان کارون در اعتراض به بیکار شدن یکی از کارگران باسابقه کارخانه در محدوده

کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند.کارگران در توضیح این ماجرا گفتند :این کارگر با ۰۱
سال سابقه کار به بهانه اتمام قرارداد کار در پایان آذر ماه ،بیکار شده و از او خواسته شده که
از ماه بعد در کارخانه حاضر نشود....به ادعای کارگران؛ سیمان کارون حدود  ۵۳۳کارگر رسمی
و قراردادی دارد که کارگران آن جدا از چهار ماه مزد معوقه ،مشکالت و مطالبات صنفی دیگری
هم دارند...
* -تجمع عظیم کشاورزان در اعتراض به طرح انتقال آب :

برپایه گزارش رسیده در تاریخ یکشنبه  ۲دیماه ۰۰۷۹آمده است  :تجمع اعتراضی مردم استان
چهارمحال و بختیاری به طرح های انتقال آب ،شهرکرد
* -خانواده ها خشم شان را فریاد می کنند :
�اعتراض ها و درخواست های مادر یکی از دانشجویان مصدوم حادثه اتوبوس دانشگاه علوم
و تحقیقات
�مادر "مهدی مغنیان" که فرزندش ترم یک رشته پزشکی در واحد علوم تحقیقات تحصیل
میکرد ،گفت:
�◀پسرم بر اثر ضربه سنگین به سر دچار شکستگی جمجمه شده است .پزشکان میگویند
جمجمه را به دلیل فشار باالی مغز باز کردهاند و فعال شرایط مساعدی برای جراحی ندارد.
فقط باید دعاگو باشیم تا خدا فرزندم را دوباره به من ببخشد.
�◀روز گذشته به آقای عارف گفتم بازدید شما را نمیخواهم .دلجویی نمیخواهم ،من فقط
درمان میخواهم .جان آنها را به دست دانشجویان ریزیدنت ندهند .بگویند پزشکان و اساتید
ماهر بر بالین فرزندانمان حاضر باشند.
�◀به مسئوالن دیگر بارها گفتهام که برای بازدید و گرفتن عکس از جسم بی جان فرزندانمان
این جا نیایند و فقط جان فرزندانمان را به دست پزشکان الیق بسپارند.
�◀پسرم برای خوردن یک پرس غذای دانشگاه باید چندین کیلومتر را از کوه باال می رفت تا
بتواند ناهار بخورد.
�◀تنها چیزی که این جا می بینم رفت و آمدهای مسئوالن از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی گرفته تا مسئوالن بی کفایت دانشگاه و حتی بازیگران و  ...است که هر کدام با هر
هیاتی به این جا می آیند و عکس های نمایشی و تبلیغاتی خود را میگیرند و در رسانهها
منتشر میکنند
* -حکم  ۰۵سال و نیم زندان محمد حبیبی ،فعال صنفی معلمان در دادگاه
تجدیدنظر تائید شد :
حسین تاج ،وکیل دادگستری در توییتی نوشت که دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم
محکومیت محمد حبیبی عینا تایید شد.
آقای حبیبی ،فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران
پیشتر توسط شعبه  ۲۱دادگاه انقالب تهران به  ۰۳سال و نیم حبس و شالق محکوم شده
است .دادگاه تجدیدنظر وی در تاریخ دوم آبان ماه برگزار شده بود.
این فعال صنفی معلمان در تجمع امسال روز معلم بازداشت شد .در مردادماه سال جاری
پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه  ۲۱دادگاه انقالب اسالمی تهران قرار گرفت و دادگاه

او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به  ۹سال و نیم حبس و به
اتهام تبلیغ علیه نظام به  ۰۵ماه حبس و به اتهام اخالل در نظم عمومی به  ۰۵ماه حبس و
همچنین  ۹۵ضربه شالق و  ۲سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب ،گروهها و دستههای
سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
#آزادی_بیقیدوشرط_زندانی_سیاسی
https://t.me/komite_p
* -کارگران فوالد اهواز تنها نیستند:

زنده باد انسجام و همبستگی کارگری
کارگران زندانی باید با لغو وثیقه و بی قید و شرط آزاد شوند.
* -تجمع کشاورزان ورزنه در استان اصفهان/حقابه را برگردانید!

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :صبح امروز (سوم دی
ماه) جمعی از کشاورزان ورزنه در استان اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند.معترضان که
مدتهاست در اعتراض به نبودن آب کافی برای کشاورزی ،به همه نهادهای ذیربط مراجعه
کردهاند ،میگویند :خطاب ما به همه مسئوالن مربوطه است .ما کشاورزان ورزنه به آنها
میگوییم حقابه را برگردانید! این خواسته را با صدای بلند میگوییم.کشاورزان ورزنه که با در
دست داشتن پالکاردهایی ،خواستههای قانونی خود را مطرح کردهاند ،میگویند :برای یک
کشاورز ،بی آبی فرقی با مرگ ندارد؛ چرا حیات کشاورزی و کشاورزان اصفهان را در معرض
خطر قرار دادهاند؛ ما خواهان بازگشت حقابهی زاینده رود به مردم محلی و کشاورزان
اصفهانی هستیم.کشاورزان ورزنه پیش از این نیز بارها تجمع اعتراضی ترتیب دادهاند.
* -از ترس کارگران اسماعیل رو به سر کار برگرداندند:

همکاران .چند روز قبل .یه سری اخبار منتشر شد که جلوی کار کردن اسماعیل را گرفتن و
تحت فشار است و در بازداشت ،شکنجه و اذیت شده .برخی عوامل کارفرما و اطالعات سریع
شروع کردن به تکذیب و خواستن مثال بگن اسماعیل اوضاعش خیلی هم خوبه .ادعا کردن
اسماعیل مشکل شغلی نداره .اما ننوشتن که مقامات هنوز اجازه نمیدن اسماعیل بیاد

شرکت .ما هم که میدونستیم اسماعیل سر کار نمیاد و نمیذارن بیاد شرکت.خبر موثق دارم
بعد از انتشار اون اخبار و مصاحبه ها درباره اسماعیل ،بالفاصله افرادی مث اون خائن و
اعتصاب شکن که اخبار و مصاحبه ها رو تکذیب کرد و اسم خودش رو فعال کارگری گذاشته و
افراد دیگری با کاظمی و دیگر عوامل اسدبیگی صحبت کردن گفتن برای جلوگیری از این خبر و
برای اینکه نشون بدید اسماعیل هیچ مشکلی نداره با دادستان و اطالعات هماهنگ کنید که
اسماعیل بره شرکت ...اونها هم با اطالعات هماهنگ کردن .گفتن سریع بگید اسماعیل
میتونه بره سر کار .اسماعیل هم امروز اومد شرکت .اسماعیل هم در تقدیرنامه ش نوشته
بعد از  ٠۳روز که سر کار حاضر شدم...ما همه میدونستیم و ندیده بودیم اسماعیل بیاد
شرکت .تا امروز نمیذاشتن بیاد سر کار و اخبار درباره بالتکلیفی وضعیت شغلی و کار نکردن
اسماعیل درست بود ...البته باید مراقب باشیم این کاراشون فیلم و صحنه سازی برای آرام
کردن ما نباشه و از روزهای بعد هم اسماعیل بتونه بیاد سر کار ...یعنی این مقامات و
همینطور قائم مقام از انتشار خبرا ترسیدن و گفتن االن کارگرا عصبانی میشن و در ایران و
جاهای دیگه اعتراض میشه .دیدن خبر داره شدید منتشر میشه از ترس خودشون گفتن
اسماعیل بیاد سر کار .وقتی اخبار اخراج منتشر شده بود هنوز نمیذاشتن اسماعیل بیاد سر
کار اما بالفاصله و یکدفعه از ترس گفتن بهش خبر بدید که بره سر کار...یعنی اگر متحد باشیم
و نترسیم و خبررسانی کنیم جرات نمیکنن هر کاری بکنن .ما از اسماعیل و سایر همکاران
حمایت میکنیم و نمیذاریم تنها بمونن .اتحاد اتحاد
پیام همکار -تاریخ ارسال ،یکشنبه  ۲دیماه
انتشار توسط  :کانال مستقل کارگران هفت تپه
از این طریق با کانال مستقل کارگران هفت تپه تماس بگیرید و اخبار ،گزارشات و مطالب،
انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید
@kargare7tape
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
آزادی تمامی کارگران بازداشت شده گروه ملی فوالد در دست پیگیری است/به
اعتراضات کارگری نباید نگاه امنیتی شود
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :کریم یاوری (نماینده
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) به خبرنگار ایلنا گفت :عموم کارگران در زمره وفادارترین اقشار
به نظام جمهوری اسالمی هستند .یاوری ادامه داد :تجمعات انجام شده در چند هفته گذشته
توسط این عزیزان صرفا جنبه صنفی و برای معوقات مزدی و حقوق قانونی صورت پذیرفته
است .وی تصریح کرد :وزارت کار اعتقاد راسخ دارد که مشکالت صنفی نباید جنبه امنیتی و
سیاسی پیدا کند .تمامی مسئوالن کشوری و استانی به این امر اعتقاد دارند که موضوع
اعتراضات کارگران صرفا صنفی بوده و باید نسبت به حقوق و مزایای کارگران و معیشت
خانواده آنان توجه الزم و موثر ،مبذول داشته شود....نماینده وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
رسیدگی به امور بنگاههای مشکلدار تصریح کرد :حسب تاکید وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آزادی تمامی کارگران بازداشت شده فوالد در دست پیگیری جدی است و تاکنون تعدادی از
آنها آزاد شدهاند .ما تا آزادی تمام کارگران گروه ملی فوالد به پیگیریهای خود ادامه میدهیم.
* -تجمع خانواده های کارگران زندانی فوالد اهواز مقابل استانداری :

برپایه خبرهای رسیده در سطح شبکه های مجازی در تاریخ دوشنبه  ۰دی ۰۰۷۹آمده
است  :خانوادههای کارگران زندانی فوالد اهواز در اعتراض به ادامه ی بازداشت کارگران در
مقابل استانداری در شهر اهواز تجمع کردند.
روی پالکاردهائی که در دست کودکان و والدین کارگران به چشم می خورد ،از جمله نوشته
شده بود« :بابا منتظرت هستم»« ،پدرم را آزاد کنید»« ،پسرم را آزاد کنید»« ،کارگر زندانی
آزاد باید گردد» و «اقتصاد مقاومتی ،کارگر زندانی»
همچنین بنابر گزارش ها ،در اطالعیه ای که امروز در شرکت فوالد اهواز پخش شد ،از
کارگران خواسته شد برای حمایت از خانواده های زندانیان به تجمع آن ها در برابر استانداری
بپیوندند.
بیش از چهل و یک نفر از کارگران اعتصابی فوالد اهواز در جریان هجوم شبانه به خانه های
آن ها در روزهای  ۲۴و  ۲۱آذر ماه بازداشت شدند .پانزده نفر از این کارگران به تدریج و با قرار
وثیقه آزاد شدند ،بیست و شش نفر از آن ها همچنان در بازداشت به سر می برند.
* -کارگران «بلبرینگسازی» برای دومین روز تجمع کردند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :فعاالن صنفی کارگری
شهرتبریز با اعالم خبر اعتراض صنفی دوباره کارگران بلبرینگسازی مقابل ورودی کارخانه
گفتند :امروز دومین روزی است که کارگران بلبرینگسازی در اعتراض به پرداخت نشدن
مطالبات صنفیشان ،دست به اعتراض صنفی زدند.به گفت ٔه کارگران ،آنان تا پرداخت نشدن
حداقل بخشی از مطالبات چهار ماههشان ،به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.کارگران تصریح
کردند :با وجود آنکه مدیریت کارخانه بلبرینگسازی از حدود  ۰۵ماه پیش به دلیل افزایش
مشکالت کارخانه از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع سپرده شده است ،اما
همچنان در روند آغاز فعالیت تولیدی کارخانه اتفاق خاصی مشاهده نشده و مشکالت صنفی
کارگران همچنان به قوت خود باقی است.
* -پیام سپیده قلیان :

هفت تپه یک اتفاق تاریخی در گذشتهای دور برای درس و عبرت سیاسی کارگران نیست.
آنچه که در هفتتپه گذشت ،آغاز سیاستورزی طبقاتی کارگران به شکل عیان و تمام عیار
بود .سرکوب کارگران هفتتپه هم با دستگیریها ،نه آغاز شد و نه پایان یافت! سرکوب در
هفتتپه با حملهی همه جانبه به معیشت کارگران ،با تصویب حداقل حقوقهای تحقیر آمیز ،با
روی کار آمدن سیاست هار خصوصی سازی آغاز شده بود و اکنون نیز به شدت تداوم دارد.
افراد ،گروهها و جریانات مختلفی به اشکال گوناگون به حمایت از کارگران هفت تپه پرداختند.
کارگران ،معلمان ،وکال ،فعاالن اجتماعی و سیاسی ،دانشجویان ،و هر آنکه دل در گروی آزادی
و عدالت اجتماعی دارد از هفتتپه حمایت کردند.
من هم به عنوان یک دانشجو و کارگر ،مانند صدها تن از مردم شوش ،به سبب نزدیکی محل
زندگیم ،حمایت از اعتراضات هفت تپه را با حضور در کنار آنها به جای آوردم .و البته این به
مذاق نهادهای امنیتی خوش نیامد و بازداشت شدم.
در طول سی روز بازجویی مداوم ،اتهاماتی همچون عضویت در گروههای سیاسی و تالش
برای سیاسی کردن هفت تپه به من زده شد .و من نمیدانم چه چیزی سیاسیتر و جدیتر
از شعارهای چند هزار کارگر هفتتپه بود که من بخواهم دخالتی در وقوعش داشته باشم؟
سی روزی که با ضرب و شتم شروع شد و با شکنجههای روانی ادامه پیدا کرد و با وثیقهی
پانصد ملیون تومانی ،چنان که گویی من مرتکب جنایت شدهام پایان یافت .در حال زندگی
همچنان ادامه دارد...
مخاطبان این متن از یک سو رفقا و عزیزانی هستند که نگران وضعیت من بودند .و از سوی
دیگر آنانکه از تخریب و تحقیر من در این مدت سرخوش شدند .سرخوشیشان مدام باد.
مقاومت ادامه دارد .برای آزادی همه .برای آزادی کارگران فوالد .برای رهایی ایران
سپیده قلیان ۷۹/۰۳٫۰
* -سرگردانی کارگران بیکار شده «تولی پرس» برای بازگشت به کار:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :کارگرانی که از هفتم
مهر ماه سال جاری تا امروز توسط کارفرمای کارخانه تولی پرس بیکار شدهاند ،خواستار
بازگشت به کار خود شدند.این کارگران که تعداد آنها  ۱نفر است ،در تماس با ایلنا گفتند :پس
از نزدیک به دو دهه فعالیت؛ از سوی کارفرما به عنوان نیروی مازاد تلقی شده و در نتیجه از
ابتدای پاییز بیکار شدهاند.گفته میشود که کارگران تعدیل شده از جانب مدیریت مجموعه؛ با
برپایی اعتراضات صنفی سه ماهه گذشته این مجموعه مرتبط تشخیص داده شدهاند.از قرار
معلوم این کارگران طی این مدت اخیر اقدام به طرح شکایت در اداره کار شهر صنعتی کردهاند
و از این طریق خواستار بازگشت به کار خود شدهاند.کارگران مذکور عالوه بر پیگیری برای
بازگشت به کار ،بابت چندین ماه مزد معوقه طلبکار هستند .آنها اظهار داشتند :همگی با ۰۵
تا ۰۷سال سابقه کار به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند،
خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.
* -مرغ گران و کمیاب است و مردم همچنان در صف انتظار:

بازار داغ مرغ یخی و صف مردم در هوای سرد برای دو کیلو مرغ منجمد .صبح امروز دوشنبه 3
دی شهرستان گناباد .بر اساس آمار مرکز آمار ایران ،گوشت قرمز و سفید در آذر ماه نسبت به
آذر پارسال  ۱۳درصد گران شده است.
* -کارگران از صداو سیما راضی نیستند/آیا جلیقهزردهای فرانسوی مهمتر از
کارگران ایرانی هستند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :مازیار گیالنینژاد (فعال
صنفی کارگران فلزکار و مکانیک) در انتقاد از رویکردهای کارگری صداوسیما گفت :چرا اخبار
اعتراضات کارگران شوش و اهواز ،در رسانه ملی کامل و به موقع پوشش داده نشد؟ چرا
کارگران سهمی از رسانهای که خودشان مالیات آن را میپردازند ،ندارند؟ ما کارگران از
پوشش اخبار کارگری در رسانه ملی راضی نیستیم.وی افزود :در روزهای اخیر خبرنگاران
اخبار لحظه به لحظه
صداوسیما در فرانسه ،از تظاهرات و اعتراضات کارگران فرانسوی
ِ
میفرستند و جنبههای مختلف این اعتراض از برخورد پلیس گرفته تا واکنشهای معترضان را
پوشش دقیق خبری میدهند.گیالنینژاد ادامه داد :جالب اینجاست که بیش از یک ماه بود که
کارگران گروه ملی فوالد و نیشکر هفت تپه به خیابان آمده و اعتراض میکردند و صدای
اعتراضشان؛ ایران را درنوردیده تا جایی که همه اقشار و طبقات با این کارگران ،اعالم همدردی
میکر دند اما در رسانه ملی به جز چند خبر و گزارش محدود آنهم دیرهنگام دیگر موضوعی از
اعتراضات کارگری به سمع و بصر نمیرسد؛ چرا؟ سوال ما از مسئوالن صداوسیما این است
که چرا کارگران سهمی در رسانه ملی که خود مالیات آن را میدهند ،ندارند؟!وی با بیان اینکه
آیا جلیقهزردهای فرانسوی اخبارشان مهمتر از هفت تپه و فوالد اهواز است؟ ،افزود :راستی
تصمیمگیران در صداوسیما چگونه سیاستگذاری میکنند؟! نمیدانند مخاطباشان از چه
طیفی هستند؟ آیا نمیدانند بیش از  ۵۲میلیون نفر از جمعیت کشور –بیش از نیمی از
جمعیت -متعلق به جامعهی کارگریست؟!...
* -اسماعیل بخشی همچنان بخشی از جنبش کارگری ایران است:

علیرغم هر گونه فشار به اسماعیل بخشی ،و بازداشت او و دیگر کارگران در هفت تپه و اهواز
در هفته های گذشته ،باعث نخواهد شد که خواست و مطالبات کارگران در سینه ها خفه
شود.
اسماعیل بخشی بعنوان یک کارگر و نماینده کارگران هفتتپه همچنان در صف طبقه کارگر قرار
دارد .
سکوت معنا دار اسماعیل بخشی پر معنا تر آز هارت و پرت افرا د و جریاناتی بود که تحت
عنوان دفاع از کارگران ،وجود سندیکای هفت تپه را منکر شدند و بود و نبود نمایندگان کارگری
از جمله اسماعیل بخشی و علی نجاتی را در هفت تپه را آگاهانه خط زدند.
بله  ،سکوت اسماعیل بخشی رساتر از هر صدایی بود که سعی نمودند با خبر رسانی ،یک
چهره دروغین از خود بسازند.

اسماعیل بخشی نماینده و صدای کارگران هفت تپه بوده و هست و سکوت معنادار او باعث
نشد که کارگران هفت تپه و در بعد سراسری ،کارگران ایران ،اسماعیل بخشی را فراموش
کنند.
اسماعیل بخشی بعنوان یک کارگر و بعنوان یک نماینده واقعی در سخت ترین شرایط در کنار
کارگران ایستاد و حاضر نشد به منافع کارگران پشت کند.
سندیکای کارگران هفت تپه ضمن حمایت همه جانبه از اسماعیل بخشی ،از تمام زحمات
تاکنونی او  ،قدر دانی کرده و امید داریم که با پشت سر گذاشتن این دوران سخت  ،شاهد
حضور دوباره او باشیم .
بی شک کارگران هفت تپه و دیگر کارگران در ایران برای نمایندگان خود و کارگرانی که در راه
حق خواهی و کسب مطالبات کارگران قدم بر می دارند ازرش و احترام خاصی قائل خواهند
بود.
سندیکای کارگران هفت تپه خواستار آن است که پرونده سازی علیه اسماعیل بخشی پایان
پذیرد و علی نجاتی از نمایندگان اسبق کارگران هفت تپه و عضو کنونی سندیکای کارگران
هفت تپه  ،سریعا و بی قید و شرط و بدون قرار وثیقه آزاد گردد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۰دی ماه ۰۰۷۹
* -آتشنشانان مریوانی سه ماه حقوق نگرفتهاند/آیا شهردار و اعضای شورای
شهر هم مثل ما زندگی میکنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز دوشنبه  ۰دی  ۰۰۷۹آمده است  :نیروهای آتشنشانی
شهرداری مریوان در تماس با خبرنگار ایلنا از عدم دریافت حقوق های خود خبر دادند.آنها
گفتند :ما پرسنل رسمی آتشنشانی شهر مریوان هستیم که بیش از سه ماه است که
حقوق نگرفتهایم .نیروهای شرکتی این سازمان نیز هنوز مطالبات مزدی معوقِ سالهای۷۴و
 ۷۱و ۷۹را دریافت نکردهاند.این کارگران افزودند :بارها به مراجع مختلف مراجعه کردیم اما هربار
با این استدالل که شهرداری بودجه ندارد ،ما را از سر خود باز کردند؛ سوال ما این است که
آیا شهردار و شورای محترم خود اینگونه حقوق میگیرند؟ آنان که خود مشکل معیشتی
ندارند؛ پس چه باک که کارگر  ۱ماه یا یک سال حقوق نگیرد!این کارگران خواستار ورود
استانداری کردستان ،نمایندگان مجلس و دیگر مسئوالن به موضوع شدند و گفتند :بایستی
موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری را در اولویت قرار دهند.
* -زانیار دباغیان به بازپرسی احضار شد :

روز سه شنبه ساعت هشت و بیست دقیقه صبح زانیار دباغیان کارگر وفعال کارگری برای
پیگیری پرونده خود به شعبه دو بازپرسی دادگاه به ریاست شاگلدی یکی از بدنام ترین
اشخاصی است که سخت ترین و ناعادالنه ترین حکم ها را برای فعالین سیاسی صادر می
کند مراجعه کرد ،با ورود وی به اتاق بازپرسی ،کمتر از دو دقیقه فرصت صحبت کردن و دفاع از
خود را به زانیار دباغیان داده که در عرض این زمان بسیار کوتاه این فعال کارگری خود را از
اتهامات وارده مبرا دانسته ،که بازپرس شاگلدی با خشم سریعا بازم دستور بازداشت وی را
صادر کرده و برای وی قرار وثیقه جواز کسب صادره کرده این درحالیست که وی با قرار وثیقه
سیصد میلیونی آزاد شده و مدت چهار ساعت در دادگاه به وی دستبند زدند و وی را بازداشت
کردند با آوردن جواز کسب این فعال کارگری را آزاد کرده وبه زانیار دباغیان هشدار داده که فکر

نکنی وثیقه  377میلیونی داری راحت و آزادی ،هر وقت بخواهم و میل داشته باشم بازداشتت
می کنم که در جواب زانیار گفت برایم مهم نیست.
* -بازداشت هادی_خیاط_مشهدی از فرهنگیان بازنشسته مشهد توسط نیروهای
اداره اطالعات:

امروز  ٠دی ماه  ۷۹آقای هادی خیاط مشهدی از فرهنگیان بازنشسته مشهد توسط نیروهای
اداره اطالعات باز داشت شد!
ن مشهد است ،صبح امروز توسط ۰
آقای هادی خیاط مشهدی که از فعالین صنفی فرهنگیا ِ
تن از نیروهای اداره اطالعات که با حکم دادستانی وارد منزل ایشان شدند در حضور همسر و
دخترش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
آقای هادی خیاط مشهدی از #بیماری_قلبی رنج می برد،
خانواده ایشان با مراجعه به دادگاه انقالب در خصوص علت بازداشت پاسخی دریافت نکرده و
معاون دادستان از این بازداشت اظهار بیاطالعی کرد!
* -تجمع کارگران کشت و صنعت مغان/به خصوصیسازی معترضیم:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز سه شنبه ۵دی  ۰۰۷۹آمده است  :جمعی از کارگران
مجتمع کشت و صنعت مغان نسبت به خصوصیسازی مجتمع مقابل ساختمان اداره مرکزی
تجمع اعتراضی برگزار کردند ....تجمعکنندگان میگویند :مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از
آب و خاک مردم شهرستان پارس آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته
به این کارخانه است .پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و
کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند....مجتمع کشت و صنعت
مغان بیش از  4هزار نفر پرسنل دارد؛ این درحالیست که  47سال گذشته بیش از  5هزار نفر
به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار میکردند.
* -اعتراف فرمانده نیروی انتظامی خوزستان به گستردگی اعتراضات کارگری در
استان خوزستان:

روز سه شنبه ۵دی ۷۹فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان با اشاره به وجود شرکت ها و
کارخانجات فراوان در این استان گفت :پلیس خوزستان از ابتدای امسال تاکنون  ۱۴۳اعتراض
کارگری را در سطح استان مدیریت ( اسمش را بگذارید سرکوب ) کرده است.
* -اخراج  ۰۵۸کارگر لولهسازی ماهشهر به دلیل بیپولی /استانداری به موضوع
ورود میکند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز سه شنبه ۵دی  ۰۰۷۹آمده است  :در روزهای گذشته،
 478کارگر شاغل در لولهسازی ماهشهر در استان خوزستان به دلیل آنچه مشکالت مالی
کارفرما عنوان شده ،از کار بیکار شدهاند.از قرار معلوم ،استانداری خوزستان به موضوع ورود
کر ده و قرار است کمیسیون کارگری استان به زودی تشکیل جلسه بدهد و اوضاع بحرانی
کارگران لولهسازی ماهشهر را بررسی کند.فرماندار ماهشهر نیز ضمن تایید اخراج این کارگران
گفته است :این شرکت ،ضمانتنامهای نزد بانک تجارت دارد که در صورت تامین اعتبار از سوی
این بانک تا حدودی میتوان مشکل مالی شرکت لولهسازی ماهشهر را حل کرد.کارگران
لولهسازی میگویند :امیدواریم با تامین اعتبار الزم ،مشکالت این شرکت حل شود و کارگران
اخراجی به سر کار بازگردند.
* -اطالعیه گروه اتحاد بازنشستگان" در رابطه با حکم محمد حبیبی:

در کمال بی عدالتی شاهد حکم هفت سال و نیم زندان و  ۹۵ضربه شالق برای محمد حبیبی
این معلم آگاه و زحمتکش هستیم.
حبیبی با کار در مناطق محروم ،علیه خصوصی سازی آموزش و برای افزایش حقوق معلمان
تالش می کرد .
در شرایطی هستیم که کودکان بسیاری به دلیل فقر ،از تحصیل محروم می شوند ،اما مدارس
خصوصی در حال سودآوریند .مسببین آزار جنسی کودکان ،آزادند ولی حبیبی به خاطر دفاع از

حقوق معلم و دانش آموز به حبسی طوالنی محکوم شده است.
گروه اتحاد بازنشستگان این حکم ناعادالنه را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و
شرط این معلم متعهد می باشد.
"گروه اتحاد بازنشستگان"
 ۵دی ۰۰۷۹
https://wp.me/pabqVT-4u
* -صدور قرار منع تعقیب برای کارگران معترض هفتتپه:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ روز سه شنبه ۵دی  ۰۰۷۹آمده است  :قرار منع تعقیب برای
 ۰۴کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صادر شد .اتهام کارگران اخالل در نظم
عمومی از طریق تجمع غیرقانونی بود.این قرار از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب شهرستان شوش صادر شد.به گفتهی فرزانه زیالبی (وکیل مدافع این کارگران) در
قرار صادره به صراحت تجمعهای صنفی مسالمتآمیز کارگران به رسمیت شناخته شده
است.
* -قرار منع تعقیب  ۰۰کارگر نیشکر هفت تپه صادر شد
برپایه خبر منتشره در تاریخ سهشنبه  ۵دی  ۰۰۷۹آمده است  :خانم فرزانه زیالبی وکیل
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعالم کرد قرار منع تعقیب  ۰۴کارگر بازداشتی اعتصاب ها و
تجمع های اخیر کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صادر شد .اتهام این کارگران
اخالل در نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی بود .به گفته ی وی این قرار از سوی شعبه
دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش (دادیار مسعود احمدی) صادر شد.
به گفته ی خانم زیالیی ،نکته جالب توجه و قابل تحسین آن است که در قرار صادره به
صراحت تجمع های صنفی مسالمت آمیز کارگران به رسمیت شناخته شده است و در تمام
پرونده های متعدد مطرح شده علیه موکلین وی ,با اتهام مشابه در دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان شوش برای نخستین بار است که دادنامه ای به این شیوه و صراحت صادر می
شود .وی گفته است :چنین دادیاران آگاه و با شهامت افزون باد.
به گفته ی وکیل کارگران این دستاورد ،حاصل شعور اجتماعی و سیاسی کارگران در برگزاری
تجمع های مسالمت آمیز برای مطالبه گری بوده که در نهایت همه باید به آن احترام بگذارند.
تحقیقات در خصوص اتهام های انتسابی به علی نجاتی (رئیس اسبق و عضو سندیکای
کارگران آن شرکت) و چهار کارگر بازداشتی دیگر از جمله اسماعیل بخشی و یک فعال
اجتماعی و کارگر غیرشاغل در شرکت نیشکر هفت تپه (سپیده قلیان) در شعبه اول دادیاری
دادسرای شهرستان شوش ادامه دارد.
* -سخنگوی اورژانس کشور خبرداد:شمار فوتیها به  ۰۵تن رسید

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :مجتبی خالدی
گفت :صبح امروز یکی دیگر از مصدومان واژگونی مرگبار اتوبوس دانشجویان در دانشگاه
علوم تحقیقات فوت کرد و شمار جانباختگان این حادثه به  ۰۳نفر رسید.
خالدی در ادامه افزود :در این حادثه  ۲۵نفر مصدوم شده بودند که هم اکنون تعداد
مصدومین  ۲۴نفر هستند.هویت هشت نفر از جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در
دانشگاه علوم تحقیقات شناسایی شد که به شرح زیر است:
اسامی به شرح زیر است:

- ۰نگار باب الحوائج- ۲سجاد پور احسان- ۰علی حسین زاده نوا- ۵رحمان عقلمند- ۴احسان
صفایی- ۱محمدجواد هوشنگی فر- ۹محمدعلی ابوالفتحی راد- ۵سارا ابوالفتحی راد- ۷یک
خانم ناشناس
به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران احراز هویت قطعی پس از حضور بستگان
درجه اول انجام میشود و اجساد جانباختگان با دستور مرجع قضایی در مرکز پزشکی
قانونی واقع در کهریزک روبروی مخابرات تحویل خواهد شد.
* -عوض نجات دانشجویان نیروهای موتور سوار سرکوب را به محل کشاندند تا
جلوی خشم خانواده ها و دانشجویان را بگیرند:

دانشجویان #علوم_تحقیقات امروز میگفتن اورژانس خیلی دیر درمحل حادثه حاضر شد .اما
نیروهای یگانویژه با سرعت بیشتری به دانشگاه رسیدند!
راهحل خاموش کردن آتش خشم دانشجویان مصیبتزده ،تعویض اتوبوسهای فرسودهست
(که مدیریت جدید تاییدش کرده) نه حضور یگانویژه و ایجاد رعب و وحشت ،حضرات!
* -تجمع دانشجویان دانشکده علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد :

جمعی از دانشجویان دانشکدهی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد صبح امروز چهارشنبه ۴
دیماه با روشن کردن شمع جلوی درب این دانشکده ،با خانوادههای قربانیان حادثه تصادف
اتوبوس غیر استاندارد ابراز همدردی کردند .قرار است دانشجویان در اعتراض به بیکفایتی
«والیتی و طهرانچی» ،روز شنبه ساعت  ۰۳صبح در برابر این دانشکده تجمع اعتراضی برپا
کنند.
* -تجمع اعضای تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مقابل وزارت
کار /بالتکلیفی  ۳۰۵۵هزار نفر

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :تعدادی از اعضای
تعاونی مسکن ایثار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در پروژه تعاونی مسکن ایثار کارکنان
وزارت جهاد کشاورزی عضویت دارند ،در یک اجتماع صنفی از سراسر کشور در مقابل وزارت
کار حضور یافتند.یکی از معترضان در خصوص علت برپایی این تجمع صنفی گفت :تقریبا ۰۴
سال است که بعد از کش و قوسهای فراوان با محرز شدن تخلفات اعضای هیات مدیره سابق
تعاونی مسکن ایثار کارکنان جهاد کشاورزی با دستور قضایی؛ حکم تعلیق این اعضا را حدود ۵
ماه پیش گرفتیم تا اینکه مجمع عمومی جدید برگزار شد و اعضای هیات مدیره جدید به صورت
قانونی انتخاب شدند ....به گفته وی ،تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی ۰۱۳۳
عضو دارد که به برگزاری آخرین مجمع عمومی اعتراض دارند .برگزاری مجمع یاد شده کامال
غیرشفاف بود و به تبع نتیجه آن نیز غیرقابل پذیرش است.این کارگر تصریح کرد :این تعاونی ۴
پروژه برای ساخت دارد که سه پروژه آن هنوز در حد زمین خالی باقی مانده است .بعد از
گذشت چندین سال هنوز وضعیت ساخت سه پروژه رزکان ،کیانمهر و سلطانآباد به دلیل
تخلفات مالی اعضای هیات مدیره قبلی مشخص نیست و پروژه البرز والوند حدود  ۰۰سال
است که همچنان نیمهکاره رها شدهاند.به گفته وی ،در این بین فقط یک پروژه (الوند) با
پیگیری هیات امنای تعاونی بدون دخالت اعضای هیات مدیره سابق نیمه کاره و بدون امکانات
رفاهی به اعضا واگذار شده است....
* -تهدید کارگران هفت تپه برای ثبت نام در «شورای اسالمی»
برپایه خبر دریافتی در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۰۰۷۹آمده است فشارهای مقام های
سیاسی و امنیتی استان و شهرستان شوش برای آن که مجمع نمایندگان کارگری این
شرکت را منحل و به جای آن شورای اسالمی تشکیل بدهند ،ادامه دارد .یکی از کارگران این
شرکت در خبری نوشته است:
امروز جلسه ای در شهرستان شوش به بهانه تشکیل شورای اسالمی کار تشکیل شده
است ،با توجه به انصراف تعدادی از نمایندگان مجمع کارگری از انتخابات شورای اسالمی ،در
جلسه امروز آقای صادقی رییس اطالعات شوش و آقای جعفری رییس دادگاه شوش نیز در
این جلسه به اصطالح صنفی حضور داشتند! که در این جلسه برای جلوگیری از انصراف سایر
ثبت نامی های شورا اقدام به تهدید داوطلبین کرده و اعالم کرده اند که شورای اسالمی کار
خط قرمز ما هست! کارگرانی که هنوز پرونده آنها مفتوح هست و از عضویت در شورا خودداری
کرده اند را تهدید به سنگین تر شدن اتهامات انها نموده اند و اعالم کرده اند که آنها از خارج
خط می گیرند!
در ادامه ی این نامه آمده است :ما کارگران هفت تپه دخالت های مکرر نهادهای امنیتی در
مسایل صنفی را به شدت محکوم می کنیم و کسانیکه در این شو تبلیغاتی انها شرکت کرده
اند را از جنس خود نمی دانیم و در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد زیرا ما کارگران
عزت نفس داریم و عروسک خیمه شب بازی سرمایه داران و مسوالن نیستیم.
* -حدود  ۰۵۵کارگر کارخانه مخازن تحت فشار «کاووش» بیکار شدند:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :منابع کارگری در
کارخانه مخازن تحت فشار «کاووش» از بیکاری حدود  ۰۳۳کارگر واحد سازنده مخازن تحت
فشار «کاوش» (سانکا) واقع در شهر صنعتی البرز در قزوین به دلیل اتمام قرارداد کار خبر
میدهند.براساس این اطالعات؛ حدود  ۰۴۳کارگر در این واحد مشغول به کار هستند اما از روز
سهشنبه هفته گذشته شائبه تعدیل تعدادی از کارگران مطرح شد و در نهایت صبح امروز (۵
دی ماه) حدود  ۰۳۳نفر به دلیل پایان مدت قرارداد شغل خود را از دست دادند.طبق اظهارات
کارگران؛ هریک از این کارگران نزدیک به  ۰۵سال سابقه کاری دارند و قرارداد کاری آنها در زمان
اخراج خاتمه یافته است.بنا بر ادعای کارگران ،مشکالت این کارخانه از زمان آغاز تحریمهای
اقتصادی شروع شده و از مدتها قبل این واحد برای تامین مواد اولیه تولید و فروش محصوالت
دچار مشکل شده است.براساس گزارش کارگران ،باوجود بیکار شدن این  ۰۳۳کارگر
قراردادی ،هنوز آنان بابت سنواتشان طلبکارند.
* -تعداد دانشجویان حان باخته حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد به  01نفر رسید:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است  :یک دانشجوی دیگر امروز چهارشنبه  ۴دی ۷۹
در اثر جراحات وارده در بیمارستان عرفان تهران درگذشت.
حال سه نفر از دانشجویان مصدوم این حادثه وخیم و وضعیت شش نفر دیگر "نامناسب"
است .هفت دانشجو هنگام وقوع حادثه جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر روز سهشنبه
در بیمارستان جان باختند.
روشن شده است که اتوبوس فرسوده اى كه در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات دچار
سانحه شد ،از شهردارى اسالمشهر اجاره شده بود .پزشکی قانونی ادعای سکته راننده به
عنوان علت حادثه را رد کرده است
تصویر فریادهای مادر یکی از دانشجویان حادثه دیده دانشگاه آزاد در مواجهه با محمدرضا عارف
در بیمارستان خمینی است.
* -پرسش هایی در حاشیه مرگ دلخراش دانشجویان: ...
برپایه یادداشت کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :چرا و به دستور چه کسانی اتوبوس
فرسوده شهرداری اسالمشهر را برای انتقال دانشجویان کرایه کردند؟ آیا مرگ دلخراش
دانشجویان نتیجه سیاست های منفعت جویانه مسئوالن واحد علوم و تحقیقات و واگذاری
حمل و نقل و اقدامات جانبی و خدماتی دانشگاه آزاد به «بخش خصوصی» است؟
علیاکبر والیتی به عنوان رییس هیات امنای دانشگاه کجاست؟ او فقط می تواند در کاخ
بنشیند و لنگ بستن ،نان خشک خوردن و ریاضت کشی را برای مردم ایران تجویز کند؟ چرا
شهامت ندارد با ثمره یک فقره از همان ریاضت کشی های مورد توصیه خودش روبرو شود؟
چرا فقط مسئوالن دون پایه واحد علوم و تحقیقات در کانون «برخورد» قرار می گیرند؟
با  ۰٠۰میلیارد تومن بودجهي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ،چند اتوبوس مي شد براي
دانشجویان خريد؟ با  ۷۳۳میلیارد تومن هزينهي امسال مركز خدمات حوزههاي علمیه ،به چند
مدرسه روستايي مي شد بخاري داد؟
* -جان باخته حادثه تلخ سقوط اتوبوس دانشجویان :

مهندس نگارالسادات بابالحوائجی ،مسئول فنی شرکت پاک پروتئین همدان فعال محیط
زیستی در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان #دانشگاه_علوم_تحقیقات تهران جان
خود را از دست داد.

* -کارگران فوالد علیرغم وعدهها آزاد نشدند /نگرانی خانوادههای کارگران
بازداشتی:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :محمدعلی جداری
فروغی (وکیل برخی کارگران بازداشتی گروه ملی فوالد ایران) در تماس با خبرنگار ایلنا ،از آزاد
نشدن کارگران بازداشتی خبر داد.
وی گفت :علیرغم وعدههای داده شده ،امروز هیچ یک از کارگران بازداشتی آزاد نشدند .روز
گذشته تنها یک کارگر با قرار کفالت آزاد شد ،این در حالیست که روز گذشته ،نامه آزادی 8
کارگر امضا شده بود .وی با اشاره به دیدار نمایندگان کارگران گروه ملی فوالد با نمایندگان
مجلس و وزارت کار گفت :با وجود همهی وعدهها و دلگرمیها اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز
بیش از ده کارگر این مجتمع در بازداشت به سر میبرند.جداری فروغی در نهایت از نگرانی
خانوادههای کارگران بازداشتی خبر داد و افزود :خانوادههای کارگران در تماسهایی که داشتند
نسبت به وضعیت کارگران بازداشتی ابراز نگرانی کردند و خواستار عمل به وعدهها شدند.
* -تهدید کارگران هفت تپه برای ثبت نام در «شورای اسالمی»
برپایه خبر منتشره در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۰۰۷۹آمده است  :فشارهای مقام های
سیاسی و امنیتی استان و شهرستان شوش برای آن که مجمع نمایندگان کارگری این
شرکت را منحل و به جای آن شورای اسالمی تشکیل بدهند ،ادامه دارد .یکی از کارگران
این شرکت در خبری نوشته است:
امروز جلسه ای در شهرستان شوش به بهانه تشکیل شورای اسالمی کار تشکیل شده
است ،با توجه به انصراف تعدادی از نمایندگان مجمع کارگری از انتخابات شورای اسالمی،
در جلسه امروز آقای صادقی رییس اطالعات شوش و آقای جعفری رییس دادگاه شوش نیز
در این جلسه به اصطالح صنفی حضور داشتند! که در این جلسه برای جلوگیری از انصراف
سایر ثبت نامی های شورا اقدام به تهدید داوطلبین کرده و اعالم کرده اند که شورای
اسالمی کار خط قرمز ما هست! کارگرانی که هنوز پرونده آنها مفتوح هست و از عضویت در
شورا خودداری کرده اند را تهدید به سنگین تر شدن اتهامات انها نموده اند و اعالم کرده اند
که آنها از خارج خط می گیرند!
در ادامه ی این نامه آمده است :ما کارگران هفت تپه دخالت های مکرر نهادهای امنیتی در
مسایل صنفی را به شدت محکوم می کنیم و کسانیکه در این شو تبلیغاتی انها شرکت
کرده اند را از جنس خود نمی دانیم و در این انتخابات فرمایشی شرکت نخواهیم کرد زیرا ما
کارگران عزت نفس داریم و عروسک خیمه شب بازی سرمایه داران و مسوالن نیستیم.
* -به رغم آزادی تعدادی از کارگران فوالد اهواز :هنوز هفت کارگر در بازداشت
هستند

با توجه به تجمع مداوم خانواده های کارگران فوالد اهواز برای آزادی بستگان خود ،قاضی
پرونده با هماهنگی و اجازه وزارت اطالعات ،از ترس گسترش اعتراض های مردمی و کارگری
 ۰۱کارگر دیگر را آزاد کرد.
از هفت کارگر فوالد که تحت بازداشت قرار دارند ،علی قنواتی و غریب حویزاوی در زندان
شیبان (زندان مرکزی اهواز) محبوس اند و کریم سیاحی ،میثم آل مهدی ،مصطفی عبیات،
طارق خلفی و بهزاد علیخانی در بازداشتگاه اطالعات سپاه پاسداران تحت بازجویی و ضرب و
شتم قرار دارند.
* -مرکز آمار ایران اعالم کرد:فاصله تورمی دهکها  ۰.۴درصد شد:
https://www.mehrnews.com/news/4496050

به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :محدوده تغییرات تورم
دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» ،بین  ۲۲٫۳درصد برای دهک
اول تا  ۲٠٫٠درصد برای دهک دهم است.
به گزارش مهر ،گزارش شاخص قیمت مصرفکننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای
آذر  ،۰۰۷۹از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بر این اساس ،نرخ تورم کل کشور در آذرماه
 ۰۰۷۹برابر  ۰۵٫۳درصد است که در دهکهای مختلف هزینهای در بازه  ۰۹٫۰درصد برای دهک
اول ،تا  ۰۷٫١درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین  ۲۲٫۳درصد برای دهک اول تا  ۲٠٫٠درصد
برای دهک دهم است.همچنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» بین  ۰۰٫۲درصد برای دهک اول تا  ۰۵٫٠درصد برای دهک دهم است.

افزایش فاصله تورمی دهکها :بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف
هزینهای ،فاصله تورمی دهکها در این ماه به  ۲٫٠درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲٫۳
درصد)  ۳٫٠واحد درصد افزایش نشان میدهد.فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل  ۳٫۲واحد درصد و در گروه عمده «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل  ۳٫۷واحد درصد افزایش نشان میدهد.
* -واژگونی مینیبوس کارگران در آمل ۰۰ /نفر مصدوم شدند:
به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ چهارشنبه  ۴دی  ۷۹آمده است :رییس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران اعالم کرد :بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران در
محور گلوگاه  ۰۴نفر مصدوم شدند.وی ادامه داد :مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات
درمانی اولیه پیش بیمارستانی به بیمارستانهای ثامن االئمه گلوگاه و شهدای بندر گز منتقل

شدند.وی تصریح کرد :در این حادثه  ۰۱نفر مصدوم شدند که یک نفر مرد و بقیه ،خانمهای ۲۳
تا  ۵۵ساله بودند.
* -فراخوان جمعی از بازنشستگان ارومیه :

* -فراخوان برای اعالم همبستگی با دانشجویان در این تجمع شرکت کنیم:

همراه شو عزیز  /تنها نمان به درد
تجمع اعتراضی دانشجویی شنبه  ۵دیماه ساعت  ۰۳صبح مقابل درب دانشگاه علوم و
تحقیقات در اعتراض به بیکفایتی مدیریت دانشگاه آزاد و والیتی.
هموطنان عزیز؛
برای اعالم همبستگی با دانشجویان در این تجمع شرکت کنیم.
* -خوابی که برای كارگران كشت وصنعت مغان دیده اند:

كارگران كشت وصنعت مغان در دومین روز تجمع خود برای جلوگیری از این که این کارخانه به
سرنوشت شرکت هفت تپه دچار شود ،اعتراض خود را ادامه دادند.
داستان  27سال غارت در بخش صنعت کشور این بار در کشت و صنعت مغان کلید خورده
است ،بار ها شاهد بودیم که واحدهاي تولیدي كه علي رغم تولید و سود دهي با آمار سازی
و برنامه های از پبش تعیین شده به ورشكستگي كشانده مي شوند و بسیار ارزان به باند
های مافیایی حکومت در قالب بخش خصوصي واگذار گشته و كارفرماي جديد نیز به هیچ
تعهدي در قبال كارگران كارخانه عمل نمي كند و كارگران را بالتكلیف و در نهایت به نام تعدیل
بیكار مي كند.
چنین داستانی بارها و بارها از زمان دولت رفسنجانی چون آوار بر سر مردم خراب شده و

باعث نابودی بسیاری از کارخانه ها و واحد های بزرگ تولیدی شده است.
مدتی است که کارگران با جدیت و اعالم اعتصاب ،به صورت مستقیم به مبارزه با خصوصی
سازی کارخانه ها روی آورده اند و در دو روز گذشته نیز کارگران شرکت مغان به صفوف مبارزه
علیه این برنامه ضد توسعه و غارت گرانه پیوستند.
* -بیش از ده کارگر فوالد اهواز آزاد شدند:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ پنجشنبه  ۱دی  ۷۹آمده است :محمدعلی جداری
فروغی (وکیل برخی از کارگران گروه ملی فوالد ایران) در تماس با خبرنگار ایلنا ،از آزادی بیش
از ده کارگر بازداشتی این مجتمع خبر داد.وی گفت :عصر روز گذشته (پنجم دی) بیش از ده
کارگر گروه ملی فوالد ایران با قرار کفالت آزاد شدند و هم اکنون فقط هفت کارگر این مجتمع در
بازداشت به سر میبرند.فروغی ابراز امیدواری کرد باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند .
* -حکومت عاجز از پاسخ گویی؛ شلیک گاز اشک آور در بین معلمان :

برپایه خبر دریافتی در تاریخ پنجشنبه  ۱دی  ۷۹آمده است :ماموران انتظامی و موتور سوار
به منظور ممانعت از تجمع معلمان و فرهنگیان در اصفهان ،اقدام به شلیک_گازاشک آور در بین
تجمع کنندگان کردند.
طبق اخبار دریافتی از این تجمع؛ حمله نیروهای گارد ضدشورش حکومت به معلمین با اسپری
فلفل در اصفهان انجام گرفته است.
نیروهای گاردضدشورش چادر یکی از معلمان را به جرم این که موبایل داشت ،از سرش
کشیدند تا بتوانند موبایل او را بگیرند .اما سایر معلمان و مردم حاضر در صحنه به کمک وی
رفته و او را فراری دادند .
ماموران موبایل افراد را می گرفتند .آن ها نسبت به گوشی ها بسیار حساس بودند و به هر
کس که گوشی اش را بیرون می آورد با وحشگیری حمله می کردند.
* -رسول ُبداقی :دراصفهان برمعلمان عدالت خواه چه گذشت؟
برپایه خبر دریافتی در تاریخ پنجشنبه  ۱دی  ۷۹آمده است :لکه ننگ دیگری برپیشانی
دیکتاتورها و برگ افتخاری دیگر برای جامعه فرهنگیان رقم خورد.
امروزعلی رغم همه بی احترامی ها وحرمت شکنی های نوچه های نیروی انتظامی ،معلمان
زحمت کش ودلسوزاصفهان بامنطق واستدالل باشاگردان دیروزخودصحبت کردند ،و از
مشکالت خودگفتند ،مسووالن بی لیاقت آ.پ .دراین میان پیدایشان نبود.
هسته نخست تجمع برابر ساختمان سازمان آموزش و پرورش اصفهان شکل گرفت نیروهای

انتظامی باتعداد زیادی خانم ،به معلمان عدالت خواه یورش بردند و شماری از آن ها را با خود
کشان کشان به داخل ماشین های نیروانتظامی هل داده و بردند.
شماری را هم بافشار داخل کلینیک فرهنگیانی که در آن نزدیکی بود ،کشاندند وآنجا رییس
نیرو انتظامی برایشان صحبت کرد .
به زن و مرد رحم نکردند ،فاطی کماندو ها ال به الی زنان اسپری فلفل می زدند ،زنان از مردان
بیشتر مقاومت می کردند ،زنان حتی با چشم سوزان به شعار دادن ادامه می دادند.
فاطی کماندوها به برخی خانم های چادری یورش می بردند ،تالش می کردند ،چادر آن ها را
از سرشان بیرون بکشند ،تا با در آوردن چادر ،آن ها را دستگیر کنند .
مسووالن حراست همه ی نواحی برای شناسایی همکاران و دریافت مزد بیشتر آمده بودند،
ولی از مسووالن آ.پ.هیچ خبری نبود.
جمعیت بسیار فشرده بود ،پلیس و لباس شخصی ها از البه الی جمعیت شروع به سرکوب و
وحشیگر ی کردند ،چندتا معلم را گرفتند و به صورت آنان گاز اشک آور زدند.
به این شیوه نیروهای امنیتی توانستند تمرکز اصلی تجمع را از هم بپاشند.
گام دوم تجمع ،در پارک رجایی شکل گرفت که یگان ویژه به معلمان عدالتخواه حمله کرد و
بابی حرمتی هرچه تمامتر دست ودو پای مردان فرهنگی راگرفتند و آنها را از زمین بلندکردند و
داخل ماشین هایی که از پیش آماده شده بود ،بردند.
گروهی همچون ارازل و اوباش ناگهانی کیف خانم هارا ازآن ها می قاپیدند و دوان دوان به
سمت ماشین های ون می رفتند ،و به این شیوه صاحبان کیف ها را تا پای ماشین ها می
بردند ،سپس با انرژی اندکی آنها را داخل ماشین هل می دادند.
ارازل و اوباش کیف قاپ حکومتی کیف برخی از خانم معلم ها را همان جا باز می کردند وکارت
های شناسایی آنها را ازدرون کیف ربوده و با خود می بردند.
ناگفته پیداست که برخی معلمان به خاطر سن باال یا ضعف جسمی از هوش رفته و کف
خیابان می افتادند ،یاحالشان بهم می خورد ،دچار تهوع شده وکف زمین می افتادند ،این
صحنه بسیار رقت انگیز نشان از عمق بی رحمی دیکتاتورها و نوکران آن ها دارند ،این صحنه
بارها و بارها در گوشه و کنار کشور برای هموطنان آزادی خواه رخ داده ،اما هربار برای برخی
قابل باور نبوده است ،غافل از این که برخی برای حفظ منافع و غارت زندگی دیگران دست به
هر جنایتی می زنند.
رادیو فریاد
* -پیام دريافتى يكى از كارگران گروه ملى فوالد اهواز :

شنبه جلوی استانداری تجمع کنیم.براى آزادى  ۹همكارمان باید تجمع کنیم .از  ٠۰نفر هنوز ۹
نفر آزاد نشدند و معلوم نیست كى آزاد بشن.
ما نبايد كوتاه بیايیم چون همیشه اين شیوه رو به كار میبرن.تعداد زيادى رو دستگیر میكنن.
بعد تو چند نوبت چند نفر را آزاد میكنن تا كمى اعتراضات آرام بشه ولى طبق تجربه هاى
قبلى چند نفر آخر رو نگه میدارن و آزار میدن.مثل هفت تپه يا جاهاى ديگه.
ما نبايد ساكت بشیم.نبايد بترسیم  ...اين شیوه ديگه تكرارى شده.
بايد تجمع کنیم...تا  ۹نفر ديگه هم آزاد بشن.چه فرقى میكنه چه  ۹نفر چه  ٠۳نفر اين يعنى
هنوز كارگراى گروه ملى در بازداشتن و ما بايد براى آزاديشون تالش كنیم.
بايد به خانواده اونها كه میرن جلو استاندارى ملحق بشیم.
از همه همكارا میخوام كه بیكار نشینن و جمع بشیم تا برادرامون رو آزاد كنیم .روز شنبه تجمع

جلوی استانداری...
انتشار توسط :كانال مستقل كارگران هفت تپه ٦ -دیماه ۷۹
* -معلمان و بازنشستگان در ارومیه اجتماع کردند :

برپایه گزارش منتشره در تاریخ پنجشنبه  ۱دی  ۷۹آمده است :تجمع فرهنگیان شاغل و
بازنشسته در شهر ارومیه صورت پذیرفت.
* -مرکز آمار ایران اعالم کرد؛فعالیت ۰۰هزارمرغداری در نیمه /٩١تولید ۰.۰میلیون
تن مرغ زنده در ٩۰
https://www.mehrnews.com/news/4496860

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران ،در تاریخ پنجشنبه  ۱دی  ۷۹آمده است:
براساس نتایج آمارگیری در سال  ۰۰۷۹تعداد  ۲۳۴۲۳مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح
کشور وجود داشته است که از این تعداد ۰۴۰۲۲ ،واحد فعال و بقیه ( ۴۰۷۵واحد) غیر فعال
بوده است .بر اساس نتایج سرشماری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در تابستان سال
 ،۰۰۷۹تعداد  ۲۳١۲۳مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور وجود داشته است که از
این تعداد ۰١۰۲۲ ،واحد فعال و بقیه ( ١۰۷۵واحد) غیر فعال بوده است.سرشماری از
مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در تابستان سال  ۰۰۷۹توسط مرکز آمار ایران انجام شد .در
این آمارگیری از وجود  ۹۹٠۷نفر روز آمارگیر ،بازبین ،مسئول گروه و کارشناس استفاده به عمل
آمد.
براساس نتایج این آمارگیری در سال  ۰۰۷۹تعداد  ۲۳١۲۳مرغداری پرورش مرغ گوشتی در
سطح کشور وجود داشته است که از این تعداد ۰١۰۲۲ ،واحد فعال و بقیه ( ١۰۷۵واحد) غیر
فعال بوده است.این در حالی است که در سال  ۰۵۳۷۰ ،۰۰۷٠مرغداری پرورش مرغ گوشتی
در کشور بوده که از این تعداد  ۰۲١۹۰مرغداری فعال و مابقی ( ١١۲۳واحد) غیرفعال بوده
است.همچنین تعداد مرغداریهای گوشتی فعال در سال  ۰١٠٠۹ ،۰۰۷٦واحد است که وزن
مرغ زنده پرورشیافته برای این تعداد مرغداری گوشتی فعال برابر  ۲١٠۳هزار تن گزارش شده
است که نسبت به آمارگیری انجام شده در سال  ۰۰۷۰حدود  ٠۵۹هزار تن ( ۲٠درصد)
افزایش یافته است.تعداد کارکنان شاغل در مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در سال ،۰۰۷٦
 ١۵۰۰۳نفر بوده است که از این تعداد  ۰۵١۰۰نفر شاغل با مزد و حقوق و  ۰۷۵۰۹نفر را
شاغل بدون مزد و حقوق تشکیل میداده است ،همچنین بین شاغالن با مزد و حقوق
 ۰۵۳۹۰نفرکارکن مرد و  ٠٠۳نفر کارکن زن و از مجموعه شاغالن بدون مزد و حقوق ۰۷۲۳١
نفرکارکن مرد و  ٦۰۲نفرکارکن زن بوده است.براساس نتایج حاصل از این طرح آمارگیری ،تعداد
کارکنان شاغل در مرغداری ها در سال  ۰۰۷٦نسبت به سال  ۷۰۳۵ ،۰۰۷٠نفر (  ۰۷درصد)
افزایش یافته است.

* -چندین نفر از فرهنگیان بازداشت شدند ؛ شلیک گازاشک آور به تجمع معلمین
در اصفهان:
برپایه خبر رسیده در روز پنجشنبه  ۱دی  ۰۰۷۹آمده است  :تجمع معلمین در شهر اصفهان با
حمله ی نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد .بنابر گزارش ها ماموران به سوی معلمین
معترض گاز اشک آور شلیک کرده و تعدادی از آن ها را بازداشت کرده اند.
تجمع معلمین اصفهان در خیابان بهشت و در برابر ساختمان آموزش و پرورش صورت گرفت.
فراخوان این تجمع در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود .از تعداد
بازداشت شدگان اطالعی در دست نیست .معلمین نسبت به وضعیت معیشتی خود ،گرانی
و پایین بودن حقوق ها معترض هستند .آموزش رایگان از جمله خواست هایی است که به
کرات در تجمعات اعتراضی معلمان مورد تاکید قرار گرفته است .از آغاز امسال معلمین دو
اعتصاب بزرگ برگزار کرده اند و همچنین در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی
متعددی زده اند.
خواست های معملین که در جریان اعتصاب ها و تجمعاتشان اعالم شده ،از سوی حکومت با
بی اعتنایی کامل مواجه شده است .حکومت تعدادی از فعالین فرهنگی و اعضای تشکل
های صنفی معملین را بازداشت و به حبس محکوم کرده است .چند روز پیش حکم حبس
سنگین محمد حبیبی عضو هیات مدیره ی تشکل فرهنگیان تهران تایید شد .محمود بهشتی
لنگرودی و اسماعیل عبدی از فعالین دیگر فرهنگی کشور هستند که به خاطر پیگیری
مطالبات معلمین زندانی شده اند.
* -به دلیل نداشتن وسخت مناسب دانش آموزان با پتو بر سر کالس می روند:

دانش آموزان درسه روستای شوه در رامشیر،استان خوزستان ،این روزها با پتو به مدرسه
میروند .مدیر مدرسه اجازه استفاده از چراغ نفتی ندارد ،این مدرسه سیستم گرمایشی ایمن
ندارد و خبری هم از گازکشی در این روستا نیست.
* -بیانیه شورای بازنشستگان ایران :سرکوب تجمع فرهنگیان اصفهان را محکوم
می کنیم:
یورش به مردم و بازداشتها را متوقف کنید!
بازنشستگان  ،شاغلین و همه کسانی که دغدغه معیشت و آزادی داریم!
در تجمع اصفهان  ،زنان و مردانی که سالهای سال از زندگی خود را در زحمت و کار گذران
کرده اند با گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتند!
بدنهایشان به روی زمین کشیده و به زور و فشار ماموران امنیتی به درون ون ها فرستاده و به
بازداشتگاه ها اعزام شدند.
در مخیله هیچیک از ما هیچ عذری برای این یورشها نمی گنجد.
اینان اختالسگران نجومی بودند و یا دزدان دکلهای نفتی؟؟
اینان زنان و مردان تالشگری بودند که شاهد غارت معیشت و درمانشان هستند  .شاهد
سوخته شدن کودکان در مدرسه و تکه پاره شدن دانشجویان در اتوبوسهای فرسوده دانشگاه
آزاد!!! هستند .
مطالبه گر حق و حقوشان هستند.
شورای بازنشستگان ایران  ،یورش و بازداشت تجمع کنندگان  ۱دیماه را محکوم میکند و

خواهان آزادی هر چه سریعتر همه بازداشتیان است.
* -بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان در محکومیت تهاجم و سرکوب معلمان و
بازنشستگان اصفهان:
تهاجم و سرکوب معلمان و بازنشستگان در اصفهان ،نشان دهنده سرکوب آزادی و تحکیم
سیاست ریاضت اقتصادی و معیشتی و بر علیه مردم زحمتکش است .معلمان و بازنشستگان
اصفهان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ،برای بیمه کارآمد و ...اقدام به تجمع
اعتراضی کردند اما با دستگیری و ضرب و شتم و گاز اشک آور مواجه شدند .
پاسخ مسئوالن و زورگویان این سیستم به خواسته های به حق آنها هم بی اعتنایی و
مسکوت گذاشتن این مطالبات است هم سرکوب و بازداشت کسانی است که برای به دست
آوردن حقوق خود راهی جز اعتراض و مبارزه برایشان باقی نمانده است.
معلمان و بازنشستگان به رغم این که قبل از تجمع تهدید شده بودند اما شجاعانه آمدند و در
میثاق جمعی که با دوستان و همکاران خود بسته اند باز هم خواهند آمد.
گروه اتحاد بازنشستگان این حمله به تجمعات را که از سر استیصال انجام می شود ،محکوم
کرده و آشکار است که این اعتراضات خاموش شدنی نیست و ادامه خواهد یافت.
"گروه اتحاد بازنشستگان"
۷۹/۰۳/۹
* -محمد مالجو در نشست خصوصیسازی در ایران:هنوز بخش وسیعی از تاریخ
خصوصیسازی در ایران را نمیدانیم بلکه عمدتا روایت قدریت را میدانیم/شبه
دولتیها بیشترین خصوصیسازی را از سال  01تا  61از آن خودشان کردند
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-708362
به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ جمعه  ۹دی ۷۹آمده است  :محمد مالجو (اقتصاددان) در
سمیناری با عنوان «خصوصیسازی در ایران» که در محل موسسه پرسش تهران برگزار شد،
با اشاره به اینکه از اولین سلب مالکیت شدگان در این فرایند شروع کنم که اشارهام به
جمهور شهروندان است ،اظهار داشت :با اشاره به برآورد کلی از ازدست رفتهها در قالب
مالکیت غیرمستقیم بر شرکتهای دولتی که میتوان از سال  07تا  65به دست داد ،گفت:
ارزش اسمی واگذاریهای سهام دولتی به بخشهای غیردولتی در این فاصله  07تا  65رقم
یک میلیون و  077هزار میلیارد ریال بوده است .اگر این رقم را تورم زدایی کرده و براساس
قیمتهای سال  67تکرار کنیم این رقم به  4هزار میلیون میلیارد ریال سر میزند .موضوع
سلب مالکیت انحالل حق مالکیت دولتی است .دولت به نمایندگی از مردم داراییهای دولتی
را در اختیار خود دارد .دستکم طبق تعریف باید منافع حاصل از این داراییها ،بنگاهها و
شرکتها را در خدمت همین کسانی که به نمایندگی از آنها برگزیده شده ،قرار دهد .هنگامی
که داراییهای دولتی به غیردولت واگذار میشوند (خصوصیسازی) شاهد انحالل حق
مالکی دولتی خواهیم بود.وی افزود :به این اعتبار چیزی که جمهور شهروندان از دست
میدهند ،مالکیت غیرمستقیم شان بر شرکتهای دولتی است .توجه کنید که اینجا از یک
دگرگونی نهادی صحبت میکنیم .نوعی از حق مالکیت در حال تبدیل شدن به انواع دیگری
ازحق مالکیت میشود....
* -گزارش گرامیداشت  ۳سال مقاومت اسماعیل عبدی :

روز جمعه  ۹دیماه  ۰۰۷۹به مناسبت سومین سال مقاومت اسماعیل عبدی در زندان در

دفاع از خواسته های به حق معلمان و دانش آموزان ایران ( عدالت آموزشی ،رفاه معلمان
 ،آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت،مدارس استاندارد  ،بیمه ی درمانی دانش آموزان،
وسایل گرمایشی و خنک کننده ی استاندارد و در ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان
زاهدان و همه ی حقوق پایمال شده مردم ایران) آیین بزرگداشتی در منزل اسماعیل عبدی
با حضور بیش از  ۴۳وکیل  ،کارگر و معلم از استانها و شهرستانهای گوناگون کشور از جمله
همدان ،تهران  ،البرز ،گیالن و چند شهر دیگر در کرج برگزار شد ،در این نشست که بیش از
 ۵ساعت به طور انجامید  ،حاضرین برای رسیدن به خواست جامعه ،بحث و تبادل نظر
داشتند ،برخی براین باور بودند ،که درمدت چهل سال گذشته همه ی حرفها زده شده و
هیچ حرف تازه ای برای گفتن نمانده اما حکام بیدادگر هیچ تمایلی به اصالح خویش و
بازگشت از ستمگری ندارند ،از این رو تنها راه پیش روی مردم فقط و فقط ورود به میدان
عمل می باشد.
سپس جمعیت برای دیدار با خانواده ی محمد حبیبی  ،دیگر معلم زندانی راهی شهرک
اندیشه شدند و با سرکار خانم خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی و دبیر ارزشمند
فیزیک ابراز همبستگی تا تحقق خواسته های صنفی وی نمودند.
در این دیدار ،عبدالرضا قنبری سخنانی را بطور تلفنی خطاب به جمع ابراز نمودند .که
جمعیت با سخنان عبدالرضا قنبری ابراز هم اندیشی کرده ،و در تایید سخنان وی کف زنان
ابراز شادی نمودند ،این مراسم قرار است به تازگی در منزل سایر زندانیان فرهنگی در منزل
آنان برگزار شود ،همچنین جمعیت حاضر برای سالها مقاومت محمود بهشتی و روح هللا
مردانی نیز دست زدند و شاد باش گفتند ،و برای رهایی همه ی ملت ایران تبادل نظر
کردند.
همچنین جمعیت حاضر نسبت به سرکوب وحشیانه ی معلمان اصفهان در روز  ۱دیماه ابراز
انزجار نمودند.
* -دیدار با خانواده محمد حبیبی :

روز جمعه  0دی ماه  ،جمعی از معلمان همدان ،تهران ،البرز و گیالن با خانواده محمد حبیبی
دیدار و با وی این معلم دربند اعالم همبستگی نمودند
* -بیگاری کشیدن از معتادان در کمپ ترک اعتیاد /دوازده ساعت بستهبندی رایگان
کارتون:

به گزارش خبرنگار ایلنا،در تاریخ جمعه  ۹دی ۷۹آمده است  :وضعیت بهکارگیری معتادان بهبود
یافته در برخی از کمپهای اعتیاد همواره مورد انتقاد بوده است .در این رابطه در روزهای
اخیر ،اخباری منتشر شده که نگرانکننده است.حسین جهانشاهلو (دادستان فردیس) با
انتشار عکسی در کانال خود از وضعیت کمپهای ترک اعتیاد فردیس انتقاد کرد و نوشت:

هفته قبل  ۲نفر از همکاران اداری و قضایی اعالم تمایل کردند تا از کمپهای سطح شهر
بازدیدهای غیرمترقبه داشته باشیم ،عکسهایی را از وضعیت کمپها ارسال کردند که به حال
خودم تاسف خوردم و عذاب وجدان دارم که چرا کوتاهی کردهام.وی نوشته است :کمپ دیگر
که خودم بازدید کردم شبیه اردوگاههای نازی است؛ از ساعت  ۷:۰۳دقیقه صبح کار را شروع
میکنند آن هم در روی کف سرامیک و تا ساعت  ۰۰شب بستهبندی کارتن انجام میدهند؛
 ۲۳عدد تخت دارد اما  ۰۲۳نفر را در این  ٠دیواری که فقط یک سقف دارد جا داده و دارد
استثمار میکند .این مقام قضایی پس از انتشار این خبر در فضای مجازی ،در گفتگو با
رسانهها از تشکیل پرونده قضایی برای کمپ ترک اعتیاد متخلف خبر داد و تصریح کرد :دو
کمپ یاد شده از کمپهای خصوصی و ماده  45بودهاند.
* -اعالم حمایت از آزادی کارگران زندانی "فوالد ملی اهواز _ سندیکای کارگران
نیشکر هفت تپه" و معلمان زندانی:

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در نشست روز جمعه هشتم دی ماه حمایت خود را از
کارگران زندانی "فوالد ملی اهواز _ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه" و
معلمان زندانی اعالم کردند.
کارگر زندانی ،معلم زندانی ،آزاد باید گردند.
لینک کانال
t.me/vahedsyndica
* -عضو شورای شهر بوشهر :اخراج  ۳۰نیروی کارگری فضای سبز شهرداری
بوشهر منصفانه نیست:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا ،در تاریخ جمعه  ۹دی  ۷۹آمده است :اکبر توسلی (عضو
شورای شهر بوشهر) در نشست اعضای شورای شهر بوشهر گفت :اخراج و حذف  ۰۱نفر
نیروی ماهر کارگری و کارشناس باتوجه به سابقه چندین ساله آنها با در نظر گرفتن شرایط
خاص اقتصادی فعلی و فشار بر خانوارهای آنها دور از انصاف است.توسلی ادامه داد :آنالیز
قیمتی از سوی پیشنهاد دهندگان در بخشهای سه گانه موضوع پیمان شامل نگهداری
فضای سبز ،نگهداری آبنما ،نگهداری سرویسهای بهداشتی ارائه نشده است.وی افزود :به
دلیل عدم خاتمه قرارداد فعلی نگهداری سرویسهای بهداشتی به عنوان یکی از بخشهای
سهگانه موضوع پیمان که تا این تاریخ تمامی صورت وضعیتهای آن شرکت تایید و پرداخت
شده است برای دستگاه شهرداری بوشهر تبعات حقوقی خواهد داشت.این عضو شورای
شهر تاکید کرد :اخراج کارگران را بررسی و پیگیری خواهم کرد
* -شورایهماهنگیتشکلهایصنفی:سرکوب وحشیانه تجمع فرهنگیان اصفهان را
محکوم می کنیم:

ملتشریفایران
ما ملتی هستیم که  ۵۳سال پیش ،شجاعانه و آگاهانه برای حاکمیت اراده مردم بر
سرنوشت خویش ،اقامه عدل و داد و ارائه الگویی نوین از دمکراسی ،هستی خود را در برابر
سرکشیهای استبداد و استثمار در طبق اخالص گذاشتیم و لبخندزنان ،ذائقه شهادت را
چشیدیم.
امروز سرنوشتمان به کجا کشیده است که حافظان امنیت مردم ،در برابر فریاد دادخواهی
معلمان بازنشستهمان ،قداره میکشند و معترضان به بی عدالتی را سرکوب میکنند؟
آیا استفاده از تازیانه ،مشت و لگد و گاز اشک آور ماموران نیروی انتظامی در برخورد با معلمان
اصفهان ،همان آزادی و دمکراسی وعده داده شده است؟
متاسفانه کار به جایی رسیده است که نه تنها حق و حقوق معلمان شاغل و بازنشسته به
صورت کامال رسمی ،تضییع میشود و بیعدالتی ،آشکارا نهادینه شده است بلکه عدهای به
خود حق میدهند به معلمان بازنشسته و نجیبی که تنها خواسته آنها رفع تبعیض و
بیعدالتی است ،وحشیانه یورش ببرند و با شلیک گاز اشکآور  ،چادر را از سر زنان معلم
بکشند و با کتکزدن ،دستگیری و بازداشت ،آنها را متفرق کنند.
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی #فرهنگیانایران بر اساس اصل  ۲۹قانون اساسی ضمن
اعتقاد راسخ به حق برپایی اجتماعات و راهپیمایی و تحصن برای آحاد ملت ،حمالت وحشیانه
و غیر انسانی به معلمان و بازنشستگان معترض در اصفهان را شدیدا محکوم نموده و موکدا
درخواست دارد با عامالن و آمران حمله وحشیانه به معلمان بازنشسته در اصفهان در روز ۱
دیماه  ۷۹برخورد قاطع صورت گیرد و هرچه سریعتر با آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان
از آنها دلجویی الزم به عمل آید.
ضمنا
شورایهماهنگی تشکلهایصنفی فرهنگیانایران از فرهنگیان بزرگوار میخواهد درجهت
بهرهوری بهینه از فعالیتهای صنفی متحد ،با بیانیهها و اطالعیههای رسمی شورای
هماهنگی ،همراهی و همسویی داشته باشند .
شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران از دولت درخواست موکد دارد که با
اولویت بخشیدن واقعی و نه شعاری به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و
افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان تا حد عبور از خط فقر ،در بودجه ریزی برای سال ۷۵
اقدام الزم را به عمل آورد .
شورایهماهنگی_تشکلهایصنفی_فرهنگیانایران

