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جمعه به جمعه  ،نو به نو !
یادداشت هفته از :امیر جواهری لنگرودی ،پیرامون  :فشار چرخه سرمایه داری حاکم( دولت -
کارفرمایان  -پیمانکاران) ،بر ُگرده کارگران  ،در عدم پرداخت حقوق های معوقه!

فشار چرخه سرمایه داری حاکم( دولت  -کارفرمایان  -پیمانکاران)،
بر ُگرده کارگران  ،در عدم پرداخت حقوق های معوقه!
نگاهی به روزشمار کارگری دو هفته اخیر نشان می دهد  :حقوق های معوقه از محورهای مهم اعتراضات کارگری و
از کسری های چشمگیر جنبش مطالباتی کشورمان است.

طول دو هفته گذشته ،ما شاهد اعتراضات عدیده ای در این رابطه بوده ایم از جمله :
* -کارگران کارخانه سیمان آباده ،اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و پرداخت سیمان بجای
حقوقشان ...وضعیت پرداخت حقوق کارگران کارخانه سیمان آباده بهتر نشد که هیچ بدتر شد و عالوه بر تأخیرهای چند
ماه در پرداخت حقوق کارگران بهجای حقوق به آنها سیمان تخصیص داده میشود.
* -اعتراض جمعی از مرغداران شهرستان ارومیه  ،در اعتراض به تاخیر  ۳ماهه طلب خود از سوی کشتارگاه مرغ
خانگی
* -کارگران مترو تهران اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت حق بیمه ،و سایر وجوه قانونی رسانه ای کردند و از
کارفرمایان خود حسابی گالیه مندند .
* -اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه آهن تبریز و عجبشیر ،همچنان ادامه دارد .این کارگران حقوق آذرماه،
سنوات و عیدی خود را قبل از نوروز را از شرکت گسترش راه آهن دریافت نکرده و نسبت به عدم پرداخت
اضافهکاری و حق مأموریت معترض اند.
* -کارگران روغن نباتی جهان در پی محقق نشدن خواستههای خود مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.یکی از
کارگران این مجموعه به خبرنگار ایلنا گفت :مشکالت روغن نباتی جهان به قوت خود باقی است و کارفرما هیچ اقدام
مثبتی برای ادامه روند تولید ضمن مهیا بودن شرایط آن ،صورت نداده است .در عین حال او عقیده دارد که منابع مالی
کافی برای تهیه مواد اولیه تولید در این واحد وجود ندارد .وی افزود ۵ :ماه معوقات حقوقی ،مشکالت بیمه کارگران
که ماهها پرداخت آن به تاخیر افتاده و تامین مواد اولیه همچنان گریبانگیر این مجموعه است... .
* -کارگران راه آهن در لرستان نیز با مشکل دستمزدهای معوقه روبرو هستند .این کارگران  ۳ماه حقوق و  ۳ماه بیمه
را دریافت نکرده اند .شرکت برای فصل زمستان به کارگران لباس گرم نداده و باید با پول خودشان خریداری کنند.
چنانچه بخواهیم موارد فوق را در کنار موارد مشابه هفته پیش قرار دهیمبا نمونه های عدم دریافتی زیر روبرو می
گردیم :
* -کارگران کارخانه «سامان کاشی بروجرد» در لرستان بهرغم وعدههای داده شده درخصوص پرداخت مطالبات
مزدی ،درحالی که مطالبات برخی از آنها از مرز  ۴۴ماه نیز گذشته و برخی دیگر تا سقف  ۰۲سال سنوات مطالبات
دارند،
* -پرستاران بیمارستان آزادی تهران ضمن انتقاد از وضعیت پرداخت اضافهکاریهایشان میگویند؛ از آذر ماه حق
اضافهکاریشان را دریافت نکردهاند و رئیس بیمارستان در پاسخ به درخواست کادر درمانی بیمارستان مبنی بر
پرداخت حق اضافهکاری پاسخ مشخصی نداده است.
* -کارکنان متروی اهواز در اعتراض به حقوق های معوقه خود بار دیگر تجمع اعتراضی برپا داشتند.
* -جمعی از کارگران سد «چم شیر» گچساران در اعتراض به  ۲۰ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
* -دور سوم از اعتراض کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز از بیست و سوم دی آغاز شده است .این کارگران
در اعتراض به آنچه تاخیرهای طوالنی در پرداخت معوقات مزدی خود میخوانند ،برای سومین بار در سال جاری
دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند
* -جمعی از کارگران و کارکنان پروژه ساخت مجتمع چند منظوره اداری ،تجاری و تفریحی آیسان در مرکز شهر
تبریز ،در اعتراض به  ۷ماه حقوق معوقه تجمع اعتراضی بر پا نمودند.
* -کارگران نیروهای تراورس ایستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به عدم دریافت  ۴ماه حقوق و همچنین عدم
دریافت مزایای عیدی و پاداش تا آخر اسفند ماه ،تجمع کردند.

* -کارگران و کارکنان پروژه آیسان تبریز در اعتراض به عدم پرداخت  ۷ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده و
کارگاه را تعطیل کردند.
* -کارگران شهرداری توحید در شهرستان چرداول استان ایالم دراعتراض به  ۵ماه حقوق معوقه
* -کارگران قطار شهری اهواز در حال حاضر حدود  ۲۵ماه مطالبات مزدی عقب افتاده از کارفرمای شرکت
پیمانکاری کیسون طلبکارند که مربوط به سال جاری و سنوات گذشته میشود.
* -جمعی از کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا ،از چندین ماه مطالبات
مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.به گفته این کارگران ،در شهرداری آبژدان حدود  ۴۲نفر در بخشهای مختلف
مشغول به کار هستند که دستکم  ۸ماه دستمزد پرداخت نشده دارند .جدا از دستمزد ،عیدی سال گذشته این کارگران
نیز بعد از گذشت  ۲۲ماه از سال هنوز پرداخت نشده است.
* -کارگران شهر داری کرج مقابل شهرداری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خودتجمع اعتراضی بر پا نمودند.
* -کارگران نیروهای تراورس ایستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به  ۴ماه حقوق معوقه
* -کارگران کارخانه سیمان صوفیان در اعتراض به  ۳ماه حقوق معوقه
خبرهای روزشمار کارگری نشان می دهند که بحث دستمزد های معوقه جدا از چند واحد بزرگ تولیدی  ،عمدتا در
سطح واحدهای کوچک ب ه شکل قطعی پاسخ نگرفته و با انواع وعده ها ،پرداخت علل الحساب ،تسویه بخشی از بدهی،
همچنین اخراج کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی و پرونده سازی روبروست  .یا اینکه مطالبه دریافت به موقع
مزد کارگران از جانب دولت به مثابه بزرگترین کارفرما ،خود کارفرمایان و پیمانکاران پاسخ الزم داده نمی شود.
بعبارتی عدم پرداخت حقوق ها ی معوقه در سطوح گوناگون به شکل یک قانون نانوشته تعریف می گردد .
چنانچه جمعبندی هفتگی و ماهیانه روزشمار کارگری را در برابر جمع بندی اعتراضات ساالنه کارگری در حوزه
حقوق های معوقه مورد ارزیابی قرار دهیم ؛ متوجه می گردیم که دستمزد معوقه به مشکل مزمن در شاخه های اصلی
تولید بخش های صنعت و معدن و خاصه بخش خدماتی کشور تبدیل شده که همچنان فراگیرتر می شود و بخش بیشتری
از مزد و حقوق بگیران را دربرمی گیرد .این در حالی است که به دلیل کوچک بودن واحد ها و به خاطر پراکندگی
آنان ،تنوع شاخه های کار و بحران عمومی تولید  ،پرداخت به موقع دستمزدهای معوقه ،بدلیل همان عنصر پراکندگی
و عدم وجود تشکل های مستقل کارگری  ،پیگیری و سازمان دهی مطالباتی بی پاسخ مانده حول حقوق ها  ،پاداش ها ،
و سایر معوقه های مزدی نظیر عیدی و اضافه کاری  ،بر محور محیط کار در حد استثنا باقی مانده است .عواملی که
در این میان باید شناخت از اهیمت زیادی برخوردار است :
یکم  :حقوقهای معوقه دریک واحد تولیدی می تواند سرانجام به توقف در تولید و تعطیلی آن واحد تولیدی منجر گردد .
این مسئله طی سال های گذشته درحوزه های معینی خود را نشان داده است که پیگیری علل عمومی آن ،ما را با
موضوع عدم تشکل یابی توده طبقه برسرمحورفوق  ،یکی از کاستی های پایه ای و ضعف مبارزاتی کارگران را به
ما نشان می دهد.
دوم :ازآنجا که ما فاقد سازمان مستقل سراسری کارگران هم هستیم تا به نوبه خود بتواند بمثابه چتر حفاظتی برای
مطالبه گری واحدهای کوچک و پراکنده در حوزه دستمزدهای معوقه عمل نماید ،چیستی این مطالبه بیشتر خود را در
جامعه کارگری ما نشان می دهد.
سوم  :خلع وجودی رسانه مستقل و فراگیر کارگری که بتواند به مانند چتر حفاظتی موثر و کارا عمل نماید و خبر های
عدم دریافتی های کارگران را به موقع ،پوشش خبری و رسانه ای دهد .
چهارم :بی هیچ تردیدی با برآمد توضیحات باال ،حقوق های معوقه از کار آمد ترین مطالبات بیواسطه طبقه کارگردر
سطوح مختلف مبارزه طبقاتی امروز ایران است .
پنجم  :آنچه در بحث مربوط به شاخه های گوناگون مبارزات کارگران پیرامون مطالبه وصول به موقع حقوق های
معوقه عمل می نماید ،می توان به عواملی همچون :

الف  -حدت سرکوب بعنوان یکی از موانع تشکل یابی کارگران
ب -پراکندگی کارگران در سطوح گوناگون
ج -عدم برخورداری از وسایل ارتباطی جدید ،یا برخورداری بسیار محدود ازآن
د -وجود نیروی میلیونی بیکاران که باید آنان را تماما شاغالن دیروزی حوزه های گوناگون کار بحساب آورد؛ در
برابر دست یابی به هر نوع کار قراردادی با پذیرش دستمزد پائین وشرایط نامناسب به دلیل رکود اقتصادی و بیکاری
گسترده در بین الیه های مختلف این کارگران خاصه کارگران خارجی تبار عمل می نماید.
ششم  :شاهدیم که چرخه سرمایه داری حاکم  ،همواره پیشدستی نموده و در مقابل هر سطح ساماندهی تحرکات مستقل
کارگران  ،سرکوب های کوناگون و پیچ در پیچ را سازمان می دهد .احضارها و پرونده سازی ها  ،بازداشت ها و
زندان  ،شکنجه و اعمال سیاست " سرکوب بیرحم و بی هیاهو" توسط تمامی ارکان هدایتگر کشورتوسط اداره
اطالعات و بازوهای امنیتی آنان بمثابه شمشیر داموکلس عمل می نماید و به مانند یک فشار رُعب انگیز وپُرخطر و به
مثابه یک تهدید دائمی که همیشه برفراز سر سازمان گران تحرکات کارگری موجود است و هر حرکت و واکنشی را
دچار مخاطره می سازد و بعبارتی همواره بر فراز سر کارگران و سازمان دهندگان جنبش های اجتماعی و مطالباتی
عمل می نماید.
کالم آخر:
به نظر می رسد که که موضوع وارسی حقوق های معوقه ؛ رابطه متوازنی میان درجه آلودگی شاخه های مختلف
اقتصاد بحران زده کشور با سیاست های جاری همه قوای درگیر باز پرداخت حقوق ها در برابر عدم وجود تشکل های
مستقل به بالی مزمنی بدل شده که همه کانون های درگیر این عرصه را با خود همراه می گرداند .
وارسی این امر در شرایط کنونی مستلزم هم اندیشی و همگرایی همه جانبه ای ایست که باید با اگاهی و درک بالنسبه
واقعی ازنیروی خود بتوانند در هدایت و سازمانگری این محور مطالباتی قدم بردارند  .کاربرد محیط زیست کارگران و
ایجاد هسته های خود گردان سفت با ضریب و تلفیق کار مخفی و علنی  ،در چنین محیط هایی می تواند به خلع پراکندگی
این مبارزه و فرایند تصمیم گیری جمعی بیانجامد .
درساده ترین عبارت می توان گفت  :دستمزدهای معوقه کارگران امروز باهمه کانون های تمرکز سرمایه نسبت مستقیم
دارد و در هم شکستن اقتدار آنان مستلزم هم اندیشی و جمع بندی واقع بینانه از کاستی ها و تجارب تاکنونی است  .وجود
بورژوازی ممتاز یعنی سرمایه داران پاچه خوار در پیوند با قدرت مندان رانت خوار به نیرومندترین عامل و حاصل
سوداگری در کشور بدل شده اند .امروز دولت نفتی و دولت مذهبی تمام شریان های اصلی اقتصاد کشور را با بازوی
سپاه در دست خود دارند و پدیده ژن های برتر و آقا زادگان و ایت هللا های شکر خوار  ،ماهی خوار ،چایی خوار و
زمین خوار و همه چیز خوار ،به سهم خویش در مقابل سازمان یابی کارگران ایران از طریق دامن زدن به سوداگری و
خفه کردن اقتصاد مولد و نا امن ساختن سرمایه گذاری عمدتا از طریق برخورداری از اقتدار یک دولت استبدادی که
همه ی قوانین و ساختارهای موجود را در جهت رودررویی با یک نیروی مستقل به مصاف می طلبد  .در این میان الزم
است که به این سئوال اساسی پاسخ دهیم  :چگونه می توان از موانع موجود عبور نمود و برای دست یابی به حقوق به
موقع از از سد های تراشیده یاد شده عبور کرد ؟
بدون تردید؛ موضوع عدم تشکل یابی توده طبقه میلونی ،پیرامون همین مسئله  ،یکی از کاستی های پایه ای و ضعف
مبارزاتی کارگران برای دستیابی به این مطالبه را به ما نشان می دهد که باید بر آن فائق آمد .در این راه کارگران باید با
تمام نیروی سازمانگر خویش  ،برای حفظ و تداوم جنبش های مردمی و برای رشد و گسترش هر چه بیشتر این
مبارزه ،باید سیاست رذیالنه «سرکوب بیرحم و بی هیاهو» را در هم شکنند و خود را برای پیشروی بیشتر و همه
جانبه تر سازمان دهند!.
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 سال۹۹۱۱
https://drive.google.com/drive/my-drive
آرشیو روزشمار کارگری هفته سال ۹۹۱۶
https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk
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* -بزرگداشت سیاهکل در تهران :
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=91402

به نوشته سایت اخبار روز  ،درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :روز پنجشنبه  ۱٨بهمن،
از ساعت سه تا پنج بعدازظهر مراسم گرامی داشت  ۴٨مین سالگرد واقعه ی سیاهکل که
به کشته شدن  ۱۱تن از مبارزین سیاسی چپ و کمونیست انجامید ،در قطعه های  ٣٣و
 ٣۹گورستان بهشت زهرا برگزار شد.
در  ۱۹بهمن  ۱٣۴۹گروهی از مبارزان جان بر کف با حمله به پاسگاه سیاهکل جنبشی را
بنیان گذاشتند که بعدها به نام جنبش فدائی ،نه تنها نیروهای چپ بلکه فضای سیاسی
جامعه ی ایران را تحت تاثیر خود داد .این جنبش سنت هایی را از نو زنده کرد که تا امروز
همجنان الهام بخش مبارزات ضددیکتاتوری ،دموکراسی خواهانه و سوسیالیستی در ایران
است .علیرغم سرکوب خونین و بی امان این جنبش توسط دیکتاتوری شاه که در چند نوبت
موجب جان باختن رهبران و کادرهای اصلی جنبش فدایی شد ،در آستانه ی انقالب صدها
هزار نفر به صفوف فدائیان پیوستند و بزرگترین جنبش چپ خاورمیانه را در ایران شکل
دادند .بعد از انقالب فدائیان نتوانستند از این جنبش بزرگ به خوبی پاسداری کنند،
اختالفات و سپس سرکوب های خونین توسط حکومت اسالمی از راه رسید و چپ ایران زیر
بار این ضربات و همچنین تحوالت جهانی تضعیف شد و موقعیت های زیادی را از دست
داد....
زرافشان گفت :آن هایی که باور نداشتند ،امروز پی بردند که حرف های حسن روحانی در
زمان انتخابات ریاست جمهوری جز تبلیغات پوپولیستی برای جمع آوری آرا مردم چیز دیگری
نبوده است.
او در پایان سخنانش تاکید کرد :مطمئن باشید پیروزی از آن زحمتکشان است ولو اینکه ما
نباشیم تا شهد شیربن پیروزی را بچشیم .در بخش بعدی این بزرگداشت یکی از حاضران

هنرمند شعری را که سروده بود قرائت کرد .این شعر متعهدانه در وصف وضعیت نابهنجار
امروز ملت ما ،کودکان کار ،کارگران شالق خورده ،پرچمدار بودن کارگرانی نظیر اسماعیل
بخشی در مبارزه ی کنونی بود .مراسم گرامی داشت حماسه سیاهکل با خواندن چند
شعر انقالبی و چند شعر از سروده های رفیق خسرو گلسرخی به پایان رسید.
* -پاتوق کتاب اندیشه گوتنبرگ  /سوئد برگزار می کند :

روزجمعه در پاتوق کتاب اندیشه جلسه سخنرانی رفیق بیژن خوزستانی با عنوان  :در چهلمین
سال بعد از انقالب  ، 75جنبش کارگری ایران به کدام سو میرود؟
* -عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد :کارگر ایرانی
مقروض زندگی میکند و مقروض از دنیا میرود/نرخ تورم رسمی در ایران،
سیاسی است
به گزارش خبرگزاری کار ایران  -ایلنا،درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :میرعلی
شیرافکن (رییس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان مازندران و عضو هیات مدیره
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور) با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار که طی
آن حق مسکن با  ۰۶هزار تومان افزایش ،به مبلغ  ۱۶۶هزار تومان رسید ،گفت :منتظریم این
مبلغ به تصویب هیات وزیران برسد.
وی در خصوص موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده ،اظهار داشت :هر ساله در این
دوره زمانی ما درگیر این مسائل و فشارهای روحی-روانی ناشی از این مذاکرات هستیم.
باتوجه به وضعیت تورم باالی کشور و این واقعیت که بانک مرکزی نرخ واقعی تورم را اعالم
نمیکند ،با چالشهای بسیار زیادی برای تعیین دستمزدها روبرو هستیم .وی گفت :نرخ تورم
رسمی در ایران همواره سیاسی بوده و از واقعیت تبعیت نمیکند .معتقدم باتوجه به گرانی
کاالهای اساسی مورد استفاده کارگران ،تورم واقعی در ایران باالی  ۱۶درصد است ولی آنچه
دولت اعالم میکند عموما در محدود ده درصد یا کمی بیشتر دور میزند .عضو هیات مدیره
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با یادآور شدن قیمت نزدیک به  ٨۶هزار تومانی هر
کیلو گوشت تازه ،اشاره کرد :یک کارگر و خانوادهاش با این دستمزدهای اندکی که به دست
میآورند ممکن است طی  ٣ماه حتی نتوانند یک کیلو گوشت تازه بر سر سفرهشان
بیاورند ....شیرافکن تصریح کرد :آیا درحالیکه برخی قیمتها تا  ٣۶۶درصد رشد داشتهاند،
حقوق کارگران نیز همین اندازه رشد پیدا کرده است؟ آیا سفره کارگران رنگینتر شده است؟
نکته تاسفبار این است که برخی کارفرمایان دستمزدهایی میدهند که حتی زیر رقم حداقل
مصوب شورای عالی کار است  ....شیرافکن در پایان ،با تاکید بر اینکه نباید وضع به گونهای
باشد که کارگر در  ۱۶-۱۱روز اول هر ماه ،دستمزدش ته بکشد ،گفت :کارگران ما متاسفانه
بعد از اتمام دستمزدشان در همان اوایل یا اواسط ماه ،ناگزیر از دریافت مساعده و یا قرض از
دوستان و آشنایانشان هستند .طال و جواهراتشان را میفروشند .متاسفانه در جهان سوم،
کارگران مقروض به دنیا میآیند ،زندگی میکنند و میمیرند .این وضع کارگران ما است.
درحالیکه مقروض هستند ،کار و زندگی میکنند و درحالیکه همچنان مقروض هستند ،دنیا را
ترک میکنند .اما در چنین شرایطی دولتی که با اتکا به رای همین کارگران باال آمده ،هیچ
کاری برای آنها نمیکند.

* -فارغالتحصیالن دنبال پشت میزنشینی نباشند:
https://www.isna.ir/news/97111910343

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :سلیمان پاک
سرشت ،معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میگوید بیش از  ۱۶درصد آموزشهای
مهارتی ارائه شده به جویندگان کار موجب ورود آنها به بازار اشتغال میشود .وی اظهار کرد:
امروز فارغالتحصیالن بخش اعظمی از جمعیت بیکار کشور را تشکیل میدهند و این مساله
نگاه جدید به مقوله مهارت آموزی را میطلبد .وی تاکید کرد :برای ارتقای بهرهوری نیروی
انسانی ،راهی جز اشتغال پایدار از طریق ارائه آموزشهای مهارتی نداریم .به گفته
پاکسرشت ،بیش از  ۱۶درصد آموزشهای مهارتی ارائه شده به کارجویان منجر به اشتغال
آنها میشود و نرخ بیکاری را کاهش میدهد ....رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای در پایان
توصیه کرد :جوانان و فارغالتحصیالن به دنبال پشتمیزنشینی نباشند و با تکیه بر خالقیتها و
مهارتهای خود وارد فضای کسب و کار شوند....
* -در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛موردی از بازگشت معلمان اعزامی به کشور
نداشتیم:
به گزارش خبرگزاری کار ایران  -ایلنا،درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :غالمرضا کریمی
(قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور) در
گفتگو با ایلنا وی با تاکید بر مشکالت و دشواریهایی که معلمان در خارج از کشور متحمل
میشوند ،گفت :ما میپذیریم که معلمان با مشکالت خیلی زیادی در خارج از کشور مواجه
هستند ،اما امیدواریم هرچه سریعتر با تخصیصی که سازمان مدیریت داشته ،بتوانیم بخشی
از معوقات حقوقی معلمان خارج از کشور را پرداخت کنیم.امسال این چالش ارزی را داشتهایم،
وگرنه سالهای قبل این چالش نبوده و به موقع هم حقوقها پرداخت میشد....کریمی اظهار
داشت :امیدواریم با سازو کاری که بانک مرکزی تدارک دیده است ،بتوانیم تعادلی را بین
نیروهای اعزامی و بودجه خودمان برای سال آینده ایجاد کنیم.قائم مقام وزیر آموزش و پرورش
گفت :باالخره زندگی در خارج از کشور خیلی پرهزینه است ،ضمن اینکه حتما نیاز به ویزای کار
دارد و اینطور نیست که اگر معلم اعزامی بخواهد با ویزای عادی و به طور توریستی به خارج از
کشور برود ،ویزای کار مراحل خاص خود را دارد ،یعنی باید حتما نامه وزارت امور خارجه باشد و
این کار فرآیند خاص خودش را دارد...
* -داللبازی به گوشت یخزده رسید ؛ خرید گوشت منجمد از مردم!
https://www.isna.ir/news/97111910359

به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :بررسیهای
میدانی نشان از آن دارد که دالالن برای قالب کردن گوشت یخ زده به عنوان گوشت تازه چرخ

کرده ،گوشت منجمد را به قیمت کیلویی  ۴۶هزار تومان از مردم خریداری میکنند.به گزارش
ایسنا ،در چند وقت اخیر به دنبال نوسانات نرخ ارز قیمت بسیاری از محصوالت روند صعودی به
خود گرفت و اقالم خوراکی نیز در این افزایش قیمتها حضور چشمگیری داشتند .گوشت به
عنوان یکی از اقالم سبد خانوار در طی سال جاری با افزایش قابل توجه قیمت همراه بود تا
مسئولین برای جبران این موضوع روی به واردات گوشت یخ زده بیاورند که در شرایط فعلی هر
کیلو گوشت منجمد وارداتی به قیمت  ۹۹هزار تومان به متقاضیان با شرایط خاصی عرضه
میشود .دلیل افزایش قیمت گوشت تازه ،سود قاچاق دام زنده در طی رشد قیمت ارز بوده
است ...در روزهای گذشته قیمت گوشت گرم در حدود کیلویی  ۱۹۶هزار تومان هم اعالم شد
که بررسیهای میدانی نشان از آن دارد که این قیمت مربوط به برخی مناطق شمال تهران
است و در دیگر نقاط شهر ،این محصول با قیمت پایینتری عرضه میشود .به طور میانگین
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی شقه  ٨٨هزار تومان ،گوشت گوساله  ۹٨هزار تومان،
سردست گوسفندی  ٨۴هزار تومان و راسته گوسفندی  ٨۱هزار تومان است....بررسیها
نشان از آن دارد که این دالالن گوشت منجمد را در برخی از مراکز فروشگاهی و واحدهای
صنفی در قالب گوشت چرخ کرده به قیمت کیلویی  ۱۶تا  ۰۶هزار تومان عرضه میکنند.حال با
تمامی این تفاسیر به نظر میرسد برخی افراد که قیمت گوشت را کیلویی  ۱۹۶هزار تومان
اعالم میکنند ،به دنبال آن هستند تا با ایجاد فضای روانی ،متقاضیان را برای خرید گوشت
کیلویی  ۱۹۶هزار تومانی آماده کنند تا هر چه سریعتر قیمت گوشت را از محدود  ٨۶تا ۹۶
هزار تومان به بیش از  ۱۶۶هزار تومان برسانند.
* -کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد منتشر می کند و اطالع رسانی می کند :

* -عضو هیئت مدیر کانون انجمن صنفی پرورش دهنگان مرغ گوشتی ایران:واردات
جوجه با تلفات سنگین صورت میگیرد /صادرات مرغ در قاموس قاچاق بازسازی
خواهد شد!
به گزارش خبرگزاری کار ایران  -ایلنا،درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :برومند چهار آیین
در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،معتقد است که ممنوعیت صادرات مرغ تنها روی کاغذ
باقی خواهد ماند؛ زیرا در قاموس قاچاق بازسازی خواهد شد.وی گفت :در شرایط بحرانی
کنونی حاکم بر اقتصاد کشور ،افزایش قیمت دور از انتظار نیست؛ بخش از گرانی مربوط به
کمبود کاال و افزایش قیمت جهانی است و بخشی دیگر به دلیل سوء مدیریت و یا بیتدبیری
است؛ اما این مشکالت با ممنوعیت صادرات حل نخواهد شد .او افزود :ترکیه صادر کننده
جوجه یک روزه به ایران است و قرار شده  01میلیون قطعه جوجه از این کشور وارد شود.
جوجههای یک روزه برای رسیدن به مقصد  01ساعت در راه هستند ،قصه پر غصه این است
که محموله ظرف نیم ساعت از گمرک ترکیه ترخیص میشوند؛ این در حالی است که به دلیل
تشریفات گمرکی در ایران ،ماشینهای حمل ساعتها در مرز باقی میمانند .متاسفانه این
موضوع باعث میشود جوجه های وارداتی تلفات باالیی داشته باشند.چهارآیین ،ادامه داد :از
 71هزار قطعه جوجه یک روزه 01 ،هزار قطعه آن قبل از تخلیه تلف شد؛ بنابراین با توجه به
زمانبر بودن درخواست تا ارسال جوجه و حجم باالی تلفات ،این تصمیم نمیتواند تاثیر
معناداری بروی بازار این صنعت بگذارد.وی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه ،اظهار

کرد :با وجود واردات ،اما قیمت همچنان روند صعودی دارد ،این نشان میدهد که تصمیم به
واردات ،یک تصمیم بهنگام ،موفق و درستی نبوده است .اگر این تصمیم در زمان مناسب
گرفته میشد؛ یقینا تاثیر مثبتی بر روی قیمت میگذاشت....وی ادامه داد :تولید مرغ در کشور
با وجود وابستگی خیلی شدید به واردات نهادههای اولیه تولید از جمله واردات واکسن،
کنجاله سویا و ذرت ،مکململ ها ،ریز مغذی ها و ، ...حدود  0.1دالر ارزبری دارد؛ این در حالی
است که برای واردات مرغ باید بیشتر از  2دالر ارز پرداخت شود؛ پس حمایت همه جانبه از
تولید و تولید کنندگان به صورت مستمر از سوی دولت اجتناب ناپذیر است و باید در اولویت اول
باشد.
* -فراخوان تجمع فرهنگیان استان فارس برای تجمع در برابر اداره کل آموزش و
پرورش استان :

* -بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشوردر اعتراض به برخوردهای امنیتی و
انضباطی با شورا :
برپایه خبر منتشر شده ،،درتاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :در اعتراض به برخوردهای
امنیتی و انضباطی با شوراهای صنفی به بهانه بیانیه ارسالی از جانب شورای صنفی
دانشگاه رازی کرمانشاه
در روزگاری به سر می بریم که حق طلبی در هر سطحی تقبیح می شود و حق طلبان نیز
مورد تهدید قرار می گیرند؛ روزگاری که احقاق حقوق اولیه زیستی گاها تبدیل به رویایی
دست نیافتنی شده است و بحران تا جایی پیش رفته است که نفس حق بودنشان نیز انکار
می شود.
دانشگاه نیز در این روزگار در وضعیت چندان مطلوبی نیست و از همان زمان که خالف اصل
 ٣۶قانون اساسی ،تفکر تجاریسازی علم پی ریزی شد ،دیگر اضمحالل دانشگاه به عنوان
یکی از بازوان اساسی نظام آموزشی کشور را باید متصور می شدیم .اضمحالل و
فروپاشی ،دانشگاه را در همه ساحت ها تبدیل به بنگاه کرده است و دانشجویانی که فی
نفسه ولی نعمتان دانشگاهند به عنوان اشیایی جهت کسب درآمد بیشتر قلمداد می
شوند.
براساس این منطق ،دانشجویی که حقوق قانونی اش را مطالبه کند ،مورد برخورد سلبی
قرار می گیرد و شورای صنفی دانشجویان به عنوان تنها نهاد مستقل دانشجویی که
نماینده همه اقشار دانشجویان است هر گاه به جد ،پیگیر حقوق و مطالبات صنف
دانشجویان شده با تهدید و سرکوب مواجه گشته است .این رفتارهای وقیحانه به قدری
تکرار شده اند گویی قبحی از تکرارشان باقی نمانده و تبدیل به عرف دانشگاهی شده اند.
شوراهای صنفی هر کدام به کیفیتی همواره با این مساله مواجه بوده اند و به تازگی نیز
دانشگاه رازی کرمانشاه در قبال شورای صنفی خویش در صدد تکرار این عرف ضداخالق
برآمده است.
لذا کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور با حمایت از شورای صنفی دانشگاه رازی
کرمانشاه و مطالبات به حقشان ،تکرار این رفتارهای غیر اخالقی در قبال نمایندگان

دانشجویان را قویا محکوم می کند و از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان که خود را
داعیه دار حمایت از حقوق دانشجویان می دانند خواستار است مدعای خود مبنی بر تکریم
و حمایت از فعالیت نمایندگان قانونی دانشجویان در دانشگاه ها را عمال اثبات نمایند.
* -بازداشت شهروندان عرب به دلیل کمک به مردم سیل زده در خوزستان توسط
نیروهای امنیتی:
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91422

به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :نیروهای امنیتی روز
چهارشنبه  ۱۹بهمنماه  ،۱٣۹۹شهاب صیاحی ،نبی ساعدی و احمد ساعدی سه تن از
شهروندان عرب اهل شهرستان حمیدیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
تاکنون علت بازداشت و محل دقیق نگهداری آنان علیرغم پیگیری خانوادههایشان مشخص
نیست.
بنا به گفته فعاالن حقوق بشر عرب این شهروندان توسط نیروهای اداره اطالعات اهواز
بازداشت شدهاند.
منابع محلی دلیل احتمالی بازداشت این شهروندان را جمعآوری کمک برای سیل زدگان
دشت آزادگان عنوان کردهاند.
با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطالع دقیقی از اتهامات و محل نگهداری آنها در
دست نیست.
سیل و خسارت ناشی از آن در مناطق غربی ایران
در روزهای گذشته  ۱۹استان ایران درگیر سیل ،برف و کوالک بودند .جانباختن سرنشین یک
خودرو در مسیر سیالب در رودان هرمزگان و تعطیلی مدارس شرق هرمزگان ،از دیگر
خبرهای ناشی از سیل اخیر است.
بارندگیهای شدید ۹۶ ،استان جنوبی و غربی ایران را در معرض سیالب و خسارت بسیار
زیاد قرار داد.
سیل خوزستانعکس هوایی از جاری شدن سیل در مناطق مختلف خوزستان واقع در غرب
ایران
دستکم  ۱٨روستای اطراف دشتآزادگان ،هویزه ،دزفول ،شوشتر ،اهواز و شوش واقع در
استان خوزستان در معرض سیل قرار گرفته که از میان آنان هشت روستا به طور کامل زیر
آب رفته و خسارات جبران ناپذیری از جمله از بین رفتن تمام محصوالت کشاورزان ،خانهها و
ساختمانهای تجاری را آب فراگرفته است.
این بارندگی ها باعث شکسته شدن سیل بند ،شهر مرزی «رفیّع» با  ۱۶۶۰خانوار در
مجاورت تاالب هورالعظیم شده و این شهر سپر دفاعی خود را از دست داده و در معرض
سیل قرار گرفته است.
جاری شدن سیالب همچنین زمینهای کشاورزی دشت آزادگان در خوزستان را نیز به زیر
آب برده و خسارات بسیاری به کشاورزان وارد کرده است....
سیل و بحران خشکسالی در ایران
این حداقل سومین سیل بزرگ در سال جاری میباشد که خسارتهای سنگین جانی و
مالی به مردم ایران وارد کرده است .با اینهمه و در میان گردابی از سیلهای ویرانگر،
بیآبی کماکان یکی از مهمترین مشکالت مردم ایران است.
تقریبا سرتاسر ایران به درجات مختلف با معضل کمآبی و خشکسالی روبرو است؛ این وضع
در مناطقی مانند استان سیستان و بلوچستان که بیش از  ۱۱درصد مساحت ایران را در بر

دارد به مراتب وخیمتر و نگرانکننده است.
استاندار سیستان و بلوچستان میگوید خشکسالی حاکم بر این استان از زلزله بدتر است
زیرا “خشکسالی به نسبت زلزله کمتر مورد توجه قرار میگیرد”.
بنا به آمار منتشره وزارت کشور ،طی ۱سال اخیر ساالنه یک میلیون ایرانی بهعلت بحران آب
ناگزیر از مهاجرت از شهر و دیار خود شدهاند! سرازیر شدن مردم به نواحی «آبخیز» کشور
مانند شمال یا برخی مناطق جنوب اثباتکننده کم و کیف مشکل است.
سوء مدیریت رژیم ایران در مقابله با این بحرانها مشکالت فراوانی را برای مردم به همراه
داشته است....
* -بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در خوزستان :
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91425
به نوشته سایت اخبار روز در تاریخ جمعه ۱۹بهمن  ۹۹آمده است  :الزم به ذکر است که روز
پنجشنبه  ۱٨بهمنماه محمود علوی ،وزیر اطالعات در مصالی شهر شوش از شناسایی و
بازداشت “تیمهای بسیاری که تالشهای زیادی برای به چالش کشیدن امنیت کشور
کردهاند” خبر داده بود.
به گفته منابع محلی در منطقه مالشیه اهواز و در برخی روستاهای شهرستان شادگان جوی
امنیتی برقرار است و حتی به خانوادههای بازداشت شدگان نیز اعالم نشده است فرزندان
آنها به کجا منتقل میشوند.
روز چهارشنبه نیز سه شهروند عرب دیگر اهل شهرستان حمیدیه به اسامی “شهاب
صیاحی ،نبی ساعدی و احمد ساعدی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل شده بودند .منابع محلی دلیل بازداشت این شهروندان را جمعآوری کمک برای سیل
زدگان دشت آزادگان عنوان کردهاند؛ با این حال تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطالع دقیقی
از اتهامات و محل نگهداری آنها در دست نیست .طی هفته گذشته تعداد پرشماری از
شهروندان در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانهای نامعلومی
منتقل شدهاند... .
روز پنجشنبه  ۱٨بهمن ،تعدادی از شهروندان منطقه مالشیه که بیشتر آنها شهروندان عرب
هستند توسط نیروهای اداره اطالعات اهواز بازداشت شدند .هویت  ٣تن از بازداشتشدگان
“عبدالرحمن شیالوی ،حبیب بدر منصوری ٣٨ ،ساله و مالک جیال حیدری” احراز شده است.
همزمان شماری از شهروندان در روستاهای تابع شهرستان شادگان توسط نیروهای وزارت
اطالعات بازداشت شدهاند .هویت  ۱۹تن از آنها “حمود شلیباوی  ۱۶ساله ،غازی شلیباوی
 ۹۹ساله ،یوسف شلیباوی  ٣۶ساله ،حیدر شلیباوی  ٣۶ساله ،رسول شلیباوی  ۴۱ساله،
علی شلیباوی  ۹۶ساله ،طالب شلیباوی  ۹۶ساله ،فرزند حمود ،حکیم دریس  ٣۱ساله،
جاسم خنفری  ٣۶ساله ،سید خلیل طاهری موسوی  ٣۹ساله ،عبدالعظیم عچرش  ٣۱ساله
و ریسان شلیباوی  ۱۹ساله” احراز شده است.
صبح روز چهارشنبه  ۱۹بهمن ماه نیز ،نیروهای امنیتی تعدادی از شهروندان عرب از اهالی
یکی از روستاهای شهرستان شادگان را بازداشت کردند .هویت  ۱۹تن از بازداشت شدگان
“عبدالنبی شلیباوی  ٣۱ساله ،رسول آلبوخنفر  ۹۴ساله ،رسول آلبوخضیر ،سلمان آلبوخضیر،
سید ابراهیم طاهری موسوی ،محمد جنامی ،سعد شاوردی ،طالب شلیباوی  ٣۶ساله ،عادل
منیعاوی  ٣۱ساله ،علی منیعاوی  ۹٨ساله ،جواد شویجی  ۴۱ساله و کاظم شویجی ٣۹
ساله” احراز شده است.
هرچند نزدیکان برخی از این افراد میگویند که تعدادی از آنها در زمینه مسائل مذهبی فعال
بودهاند؛ با این حال از دالیل بازداشت این شهروندان تاکنون اطالعی در دست نیست.
همچنین تاکنون شفاف سازی در این رابطه از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته و از محل
نگهداری بازداشت شدگان اطالعی در دست نیست و سرنوشت این افراد در هالهای از ابهام
قرار دارد....
* -حمله وحشیانه ماموران شهرداری سنندج با پنجه بوکس به دستفروشان
ومجروح شدن چندنفر وخامت حال سه نفر ازدستفروشان مجروح

برپایه اخبار منتشره در سطح شبکه های مجازی آمده است  :صبح روزپنج شنبه هیجدهم
بهمن ماه،ماموران شهرداری سنندج با پنجه بوکس به دستفروشان سه راه نمکی سنندج
حمله ور شدند وچند نفرشان را مجروح کردند .منابع خبری محلی،حال سه نفر از دستفروشان
زخمی را وخیم گزارش داده اند .همچنن براساس گزارش رسانه ای شده در سطح شبکه
های مجازی آمده است  :شامگاه پنج شنبه هیجدهم بهمن ماه برای چهارمین روز متوالی،
دستفروشان ته لنجی آبادان دراعتراض به برچیدن وانتقال بساطشان دست به تجمع درخیابان
امیری زدند .تجمعات اعتراضی دامنه دار دستفروشان ته لنجی آبادان در خیابان امیری نسبت
به برچیده شدن بساطشان همچنان ادامه دارد  .یکی از دستفروشان ضمن گالیه از مسئولین
شهری آبادان در توجه نکردن به مشکالتشان ،گفت :حدود  2سال است که اجازه نداریم در
خیابان امیری دستفروشی کنیم و در بازار خلیج فارس غرفه هایی در ازای پرداخت اجاره و
حق شارژ بازار به ما داده اند.وی ادامه داد :به دلیل مراجعه کم مردم و خریداران ،فروش
چندانی نداریم و نمی توانیم هزینه های زندگی خود را تامین کنیم.یکی دیگر از دستفروشان
معترض نیز با اشاره به اینکه گناه ما جوانان بیکار در این شرایط بد اقتصادی چیست؟ اظهار
کرد :خواسته ما از شهرداری و مسئولین شهری آبادان شنیدن صدای اعتراضمان است.وی
افزود :چیز زیادی نمی خواهیم؛ فقط اجازه بدهند مثل گذشته در این خیابان دستفروشی
کنیم.
* -جان باختن یک راننده ماشینآالت سنگین حین کار در معدن هردورود نور:
بر پایه خبر منتشره در روز جمعه نوزدهم بهمن ماه ،یک راننده ماشینآالت سنگین حین کار در
ن واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل درحین کار دچار حادثه شد وجانش را از
معد ِ
دست داد.
* -دادگاه تجدیدنظر آقای داود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی برگزار شد:
https://www.isna.ir/news/97111608858

وکیل مدافع عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از تشکیل جلسه دادگاه
تجدیدنظر موکلش در شعبه  ٣۰دادگاه تجدیدنظر خبر داد.صالح نیکبخت در گفتوگو با #ایسنا
،در خصوص برگزاری این جلسه اظهار کرد:جلسه دیروز(سهشنبه) بسیار خوب برگزار شد و
رفتار قاضی دادگاه توأم با احترام الزمی بود که دادگاهها باید برای ارباب رجوع قائل باشند.وی
افزود:در ابتدای این جلسه ،قاضی سواالتی از آقای رضوی کرد و سپس از وی خواست

اظهارات خود را بیان کند که وی دفاعیات خود را به وکیل واگذار کرد  .اینجانب در دفاع از ایشان
اعالم کردم همانطور که در الیحه سه صفحهای که امروز تقدیم کردم و نیز در الیحه اعتراضی
به حکم دادگاه بدوی گفتهام،اقدامات موکل وجه کیفری ندارد ؛ زیرا عمده اتهامات وارده بر آقای
داود رضوی عبارت از حضور او در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای دفاع از حقوق خود و
سایر کارگران شرکت واحد در خصوص تعیین حداقل دستمزد برای سال  ۹۴بوده که مدیرکل
وقت اداره روابط کار از آقای رضوی و همچنین از سایر نمایندگان کارگران درخواست میکند ،در
جلسهای که در نمازخانه این وزارتخانه برگزار شده شرکت کنند و انتقادات و پیشنهادات خود را
در مورد تعیین حداقل دستمزد اعالم دارند که به همین صورت نیز عمل شده و جلسه مزبور و
نیز سایر مراجعات او و کارگران به این وزارتخانه بدون هیچگونه برخورد و یا اخالل در نظم
عمومی پایان یافته است.
وکیل مدافع عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اظهار کرد:آقای رضوی در جلسه
امروز گفت که من این عمل را نه غیر قانونی میدانستم و نه دفاع از حقوق خود و سایر
کارگران را از مصادیق تبانی بر علیه امنیت ملی تلقی میکردم.
نیکبخت خاطرنشان کرد:اتهام دیگر موکلم حضور در مراسم روز کارگر است که او و برخی دیگر
از اعضای هیأت مدیره سندیکا برای حضور در ترمینال غرب شرکت واحد عازم آنجا بودند و قبل
از رسیدن به این پایانه توسط مأموران دستگیر شده و آنها را به زندان #اوین میبرند که مقام
قضائی در همان شب آنها را آزاد میکند.
وی افزود:اتهام دیگری که به نامبرده منتسب شده حضور او در مقابل ساختمان شهرداری
تهران و شورای شهر بوده که چون نامبرده خودش هم عضو تعاونیهای مسکن سپیدار ۹ ،۱
و  ٣کل کارکنان شرکت واحد بوده و با توجه به اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
زیر نظر شهرداری میباشد،برای پیگیری این موضوع در آنجا حضور یافته و اعضای شورای
شهر دوره قبل هم با وی و سایر کارگران مذاکره کرده که در این موارد هم هیچگونه برخورد با
نیروهای پلیس ،نگهبانان و… به وجود نیامده و حضور وی و دیگران نیز بدون اخالل در نظم و
ترافیک خیابان بهشت بوده است.
وکیل مدافع عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گفت :در این جلسه از دادگاه
تقاضا کردیم با توجه به اینکه هیچ یک از این موارد از مصادیق تبانی و اقدام برای بر هم زدن
امنیت داخلی و خارجی نیست و چه بسا دستگیری کارگران با این اتهام بیشتر مورد سو
استفاده قرار میگیرد با بررسی دقیق محتویات پرونده حکم صادره نقض شود زیرا اساساً
مجازات پنج سال حبس برای چنین اعمالی قانونی نبوده و عادالنه و متناسب با اتهامات وارده
نیست.
وی افزود :ریاست دادگاه با تأنی و رعایت حقوق متهم این موارد را شنید و امیدواریم که او و
سایر قضاتی که رأی صادر میکنند نسبت به رفع نقص از حکم بدوی صادره اقدام نمایند.
نیکبخت پیش از این به ایسنا گفته بود :پرونده دو موکلم در شعبه  ۹۰دادگاه انقالب به
ریاست قاضی احمدزاده رسیدگی شده و هر دو به حداکثر مجازاتهای در نظر گرفته شده
(ابراهیم مددی به  ۱سال و  ٣ماه و داود رضوی به  ۱سال حبس) محکوم شدهاند در حالی که
نامبردگان در همان شب بازداشت به علت فقد دلیل آزاد شدند.
@vahedsyndica
* -فراخوان جمعی تجمعات فرهنگی در  6استان :

* -پنجهبوکسهای شهرداری بر تن دستفروشان :
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91428
به نوشته سایت اخبار در تاریخ شنبه  ۹۶بهمن ۱٣۹۹روز آمده است  :صبح روز پنجشنبه ۱٨
بهمنماه  ،۹۹تعداد زیادی از دستفروشان سه راه نمکی سنندج مورد ضرب و شتم مامورین
نیروی انتظامی قرار گرفتند که حال  ٣تن از آنها وخیم گزارش شده است.
برهم زدن بساط ،جمعآوری و ضبط کاالهای موجود ،استفاده از باتوم و پنجه بوکس و مرگ
دستفروشان در شهرهای ایران در همزمانی با تیراندازیهای مکرر مامورین انتظامی و مرگ
کولبران ،بدل به تیتری عادیسازی شده از «تحمیل رنج» بر گردهی کارگرانْ شده است.
دوختن ردیف
به گزارش سرخط نیوز  ,در این بین مداخلهی کنشگران شهری به چشم
ِ
طرحهای کلید نخوردهی «طرح اسکان ثابت دستفروشان» محدود میماند .اتفاقی که با
اعمال سیاستهای سرکوبگر سازمان شهرداریهای کل کشور ،همپا با روند فقیرسازی
جمعیت گستردهی فاقدین سرمایه ،این امکان را فراهم میآورد تا سازمان شهرداری با
خیال آسوده به حذف فیزیکی مطرودین و معیشت دستفروشان بپردازد.
ضرب و شتم دستفروشان در روز گذشته تنها نمونهای از این سرکوب سیستماتیک است.
به طور مشخص در شهر سنندج ،کارگاه و کارخانه به مثابه «بنگاه تولیدی و گزارهی اشتغال
سرمایه چارهای جز
به کار» بسیار محدود است و از طرفی کارگران اخراج شده و محروم از
ْ
دستفروشی را پیش پای خود نمیبینند.
در شرایطی که افزایش قیمت کاالهای اساسی تا  ٣۶۶درصد رشد داشته است ،آیا
جیبهای خالی کارگران نیز همطراز با گرانیها ُپر شده است؟
این روزها افزایش نرخ تورم نیز به موازات وضعیت متغیر آب و هوایی تنها رسانهای و تبدیل به
تولید خبر میشود .افزایش تورم  ۹۶درصدی دوماه گذشته از سوی رسانههای جریان
مسلط تنها با رقم  ۱۶درصدی اعالم میشود ،که این وارونه خوانی نیز از اساس سیاسی
واقعیت سعی در الپوشانی وقیحانهای از مرگ و معیشت کارگران
است .امری که با دور زدن
ْ
دارد.
طبق بند دوم ماده  ۴۱قانون کار ،بررسی معیشت خانوادههای کارگرانْ معطوف به قرارگیری
در محاسبهی دستمزد ساالنه است .حاال در اینجا نه تنها با تعیین دستمزدهای حداقلی که
با اخراجسازی گستردهی نیروهای کار تحت لوای «تعدیلسازی» ،فقدان بیمه و سرکوب
عیان دستفروشان ،کولبران و سوختبران سیستان و بلوچستان نیز مواجهیم .امری که به
ت
تنهایی نشانگانی از تکههای سلبشدگی و حاشیهراندگی مطرودین اجتماعی در کلی ِ
نابودسازی حیات محرومین است.
* -تجمع دست فروشان در آبادان :

تجمع اعتراضی دستفروشان خیابان امیری آبادان در اعتراض به هجوم نیروهای شهرداری و
برچیدن بساط ارزان فروشی وارد چهارمین روز شد.
* -این چهره و متهم فساد مالی را بشناسیم :

این حسین هدایتی ابر بدهکار بانکی و متهم دهها پرونده فساد مالی است که با حضور
مداحان معروف حکومتی مجلسی فاخر برای مرثیه بر عدالت ،سوگواری پاکدستی و دهن
کجی به فرهنگیان غارت شده برگذار نموده است .
بنویسید :ریا ضربدر بی نهایت
* -همکاران محمد رضا صادقیان که در معدن طالی قروه جان خود را از دست داد،
خواستار رسیدگی به این حادثه شدند:

به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران  -ایلنا در تاریخ  21بهمن  75آمده است  :روز گذشته ،یک
کارگر  22ساله بر اثر سقوط در دستگاه خردکن در معدن طال در قروه جان باخت .نام این جوان
محمدرضا صادقیان و محل کارش معدن طالی «ساریگونی» بوده است..
کارگران محلی با استمداد از مقامات محلی و استانی خواستار رسیدگی به این حادثه دردناک
شدند و میگویند :مسئوالن باید به مساله «ایمنی» در این معدن طال در منطقه محروم قروه
رسیدگی کنند.
موحد اماناللهی (فرماندار قروه) نیز در ارتباط با این حادثه ضمن تاکید بر لزوم پیگیری دقیق
موضوع گفت :دستگاههای نظارتی و ذیربط را در این مورد مسئول پیگیری مینماییم تا حقوق
کارگر جانباخته استیفا گردد و از وقوع حوادثی اینچنین در آینده پیشگیری شود
* -شورا را باید زندگی کرد!
ایده ی شورا و کارجمعی  ،ایده ای است که بارها و بارها در جوامع مختلف تکرار شده .ایده
ای که از دل شرایط عینی زندگی مزدبگیران و تالششان برای یک زندگی بهتر شکل گرفت و
عروج کرد .این قدرت متحد جمعی که بر همسرنوشتی عمومی از پائین استوار است  ،بارها
به زور ،خلع ید و پس رانده شد اما هرگز نمرد .پس از انقالب  75با شعار"شورا پورا مالیده"
تعرضی گسترده علیه جنبش شورائی که از دل انقالب برخاسته بود ،را شروع کرده و موفق
شدند موقتا" آنرا خاموش کنند .
شورا بعنوان اجتماعی ترین شیوه ی کنترل و اراده مستقیم و بی واسطه عموم در دخالتگری
بر سرنوشت خودشان است .
برای پیش بردن مطالبات معیشتی وضرورت دخالتگری تک تک ما برای بهبود شرایط زندگی ،
راهکارشورائی همراه با مجامع عمومی ،بستر اصلی قدرت یابی مزدبگیران جامعه در مقابل
تعرض دائم دولت ها به منافع شان است .
این ایده درسطح اجتماعی هم دربرابر نظریه دموکراسی پارلمانی و انتخابات چندسال

یکباریست که در آن عموم مردم حق دارند کسانی را انتخاب کنند که ادامه استثمار بر اکثریت
را برای چندسال بعد هم تضمین کنند .
شورای بازنشستگان بر اساس این ایده ،برای دفاع از سطح زندگی و بهبود مستمرآن
مشارکت همگانی را طلب میکند.
#شورا_را_باید_زندگی_کرد
@Shbazneshasteganir
شورای بازنشستگان ایران
شورا را باید زندگی کرد!
ارتباط با ادمین:
@Shorabazneshastehiran
* -مرگ دلخراش کارگر جوان معدن طالی ساریگونی قروه درپی سقوط بداخل
دستگاه سنگ خردکن
برپایه خبر منتشره  ،عصر روز جمعه نوزدهم بهمن ماه،کارگر22ساله معدن طالی ساریگونی
قروه حین کار بداخل دستگاه سنگ خردکن سقوط وجانش را ازدست داد.منابع خبری محلی
هویت این کارگر را محمدرضا صادقیان از اهالی روستای نی بند گزارش کردند.
* -در دفاع از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در خارج از کشور :

فعاالن حقوق بشر خارج از کشور استکهلم /سوئد در دفاع از اسماعیل بخشی و سپیده
قلیان و در اعتراض بە نقض حقوق بشر در ایران در میدان مرکزی استکهلم تجمع کردند .این
فعاالن خواستار آزادی اسماعیل بخشی ،سپیدە قلیان و مسیحیان بازداشت شدە توسط
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی شدند.
* -سه کولبر به صورت جداگانه در مناطق مرزی شهرستانهای سردشت و بانه در
پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند:

در جریان شلیک نیروهای مرزبانی در منطقهی مرزی بیتوش سردشت در دهستان آالن به
سوی جمعی از کولبران در این منطقه یک کولبر به نام «سامان بخشی ٣۱ ،ساله ،فرزند
سلیم» از ناحیهی پا و پشت به شدت زخمی شد
همزمان در منطقهی مرزی هنگژال بانه هم یک کولبر به نام «مهدی فاروقزاده» از ناحیهی پا
زخمی شد

کولبری ،شغلی کاذب و مشقتبار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصتهای
شغلی و به دلیل بیکاری به این شغل پر زحمت و رنج بار به آن روی میآورند  .اما مسوولین
به جای ایجاد کار و شغل مناسب به کشتار کولبران دست میزنند ساالنه دهها نفر در مواجهه
با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی میشوند.
* -بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی در خوزستان:
طی هفته گذشته تعداد پرشماری از شهروندان در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی
بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدهاند
به گزارش خبرگزاری هرانا ،طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته و همزمان با
سفر محمود علوی ،وزیر اطالعات به استان خوزستان تعداد پرشماری از شهروندان ساکن
منطقه مالشیه اهواز و شهرستان شادگان در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی
بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدهاند
در حالی که منابع محلی تعداد افراد بازداشت شده را دهها تن تخمین میزنند ،اسامی ۹۹
تن از افراد بازداشت شده تاکنون احراز شده است
* -تلفن ها در زندان قرچک و فشافویه قطع شده :
به دنبال اعتراض زندانیان قرچک و برخورد ماموران گارد با آنها ،گفته میشود که تلفنهای این
زندان و زندان فشافویه قطع شده و نزدیکان زندانیان خبری از آنها ندارند
علیرضا روشن ،مدیر مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر میکند ،به
بیبیسی فارسی گفته " :از ظهر جمعه تمام تلفنها قطع شده
علیرضا روشن هم چنین گفته "هیچ اطالعی از زندانیان قرچک و فشافویه نداریم"
* -حاجی بابایی :رشد  ۰۲درصدی تمامی حقوق ها شکاف درآمدی را در کشور
افزایش می دهد:
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس می گوید با افزایش  ۹۶درصدی تمام پایه
های حقوقی در بودجه سال آینده نه عدالت رعایت شده است نه شرایط تحریمی.حمیدرضا
حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با انتقاد از افزایش  ۹۶درصدی همه پایه های حقوقی در سال
 ۹٨گفت :به نظر من یکی از نقدهای اساسی که به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹٨
می توان وارد کند این است که مبنای  ۹۶درصد افزایش حقوق ها را باقی گذاشتند .
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اگر چه کارهای مثبت در
این رابطه انجام داده اند یعنی بخشودگی مالیاتی را تا دو میلیون و  ۹۶۶هزار تومان باال بردند و
از آن طرف مالیات حقوق های باال را افزایش پیدا کرد اما در هر حال وقتی به حداقل و حداکثر
حقوق را می نگرم افزایش  21درصدی فاصله حقوق ها را غیرقابل قبول خواهد کرد و حداقل
عادالنه نیست.
* -دیدار از خانواده جعفر عظیم زاده :

شنبه بیستم بهمن ،دیدار جمعی از دوستان ،کارگران و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران از
خانواده جعفر عظیم زاده کارگر زندانی.
کارگران زندانی آزاد باید گردند " پروین محمدی آزاد باید گردد  /جعفر عظیم زاده آزاد باید گردد.

* -مهدی اسفندیاری ،پژوهشگر حوزه سالمت«:اصالحات پارامتریک» یعنی غارت
جیب کارگران/تامیناجتماعی باید از لوث مدیران رانتی و سیاسی پاک شود:

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا،در تاریخ شنبه  ۹۶بهمن ۱٣۹۹روز آمده است  :مهدی
اسفندیار (پژوهشگر حوزه درمان و سالمت) « ،طرح اصالحات پارامتریک تامین اجتماعی»
موجب انتقادات دغدغهمندان حوزه رفاه و تامین اجتماعی شده است؛ طرحی که در تالش
است بحران قریبالوقوع منابع -مصارف را با بیحقوقسازی طبقهی کارگر به پیش ببرد.وی
میگوید :ظاهرا دولتها قصد دست برداشتن از بیقانونی ،فرار از مسئولیت و مدیریتهای
رانتی را ندارند و راه جلوگیری از ورشکستگی تامین اجتماعی را تهی کردن هرچه بیشتر جیب
کارگران دیدهاند!وی تاکید میکند :نمایندگان محترم مجلس با نگاهی به سر و وضع سازمان
تامین اجتماعی ،از انتصابات شستا تا تداخل نظارت و اجرا و تعارض شدید منافع در مدیریت
ارشد این سازمان و مواردی از این دست باید بفهمند که اصالح پارامتریک در برههی کنونی
چیزی جز تداوم بخشیدن به یک سفرهی نامشروع نیست .اسفندیاری با بیان اینکه بر این
باورم سازمانی چون تامین اجتماعی قبل از هرچیزی باید تحت نظارت شدیدترین اقدامات
قضایی و نظارتی ،از لوث مدیران رانتی و سیاسی و غیرشفاف پاک شود و بعد روی کارگران
بینوا حساب کند ،میافزاید :نمایندگان محترم مجلس یادشان نرود که در هیئت مدیرهی
بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یا همان «شستا» به جای اقتصاددانان و صاحبان تخصص؛
روانپزشک و داروساز نشستهاند؛ نمایندگان مجلس اول باید پای مدیرانی را قطع کنند که
درحالیکه کارگر بینوای ایرانی در این روزها پول رفتن تا حرم حضرت شاه عبدالعظیم را ندارد،
سفرهای خارجی و باقی هزینههای آنچنانی را تعطیل نکردهاند و دالر  ٣۶۶۶یا ده هزار تومانی
هیچ توفیری در سفر رفتنشان نداشت است.
او خطاب به وزیر کار ادامه میدهد :ناامید شدهایم؛ به راستی ناامید شدهایم؛ آقای
شریعتمداری! ظاهرا حضرتعالی هم بعد از پنج ماه شاخ و شانه کشیدن برای مبارزه با فساد،
جز حرف درمانی کاری انجام ندادهاید و دست آخر به این نتیجه رسیدهاید که باید از کارگران و
فرودستان مایه بگذارید!
* -پرستاران و مشکالت آنان  :آیا در الیحه بودجه سال 8931برای تحقق خواسته
های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد و در اساس پرستاران با چه
مشکالتی روبریند و خواسته های اساسی شان چیست؟
به دفعات در باره پرستاران صحبت داشتیم ؛ امروز حقوق پایین،کمبودپرستار،حجم کاری
زیاد،اضافه کاری اجباری،تبعیض در پرداخت کارانه،عدم پرداخت بموقع حق کارانه واضافه
کاری،سطح پایین امکانات رفاهی حین کار،عدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان
آور،قراردادهای موقت وسطح نازل حقوق پرستاران بخش خصوصی وشرکتی وعوارض
روحی،روانی وخانوادگی ناشی ازاین مجموعه ازجمله مشکالتی است که پرستاران
کشوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستند.
عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باسپری شدن بیشاز00سال از تصویبش،مشکل اساسی پرستاران بحساب می آید.اجرای این قانون یکی از
خواسته های اصلی پرستاران کشوراست.

عدم اجرای  ،قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سالمت پس از سال ها تصویبویااجرای ناقصش دربخش خصوصی .اجرای کامل این قانون درتمامی مراکز درمانی ازدیگر
خواسته های پرستاران کشوراست.
عدم بهره گیری پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد باتوجه به اینکه پرستاری درزمرهمشاغل سخت و زیان آورمی باشد.اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور وبازنشستگی پس
از27سال کار ازخواسته های دیگرپرستاران است.
اجرای طرح پرستار بیمارستانی که با اعتراضات پرستاران در سراسر کشور روبروشد.پرستاران خواهان توقف این طرح ضدپرستاری هستند.
 طرح دیگری که با اعتراضات پرستاران روبرو شد طرح موسوم به قاصدک یا همان طرح مبتنیبر عملکرد است یعنی حق کارانه واضافه کار پرستاران در قالب طرح قاصدک به آنها پرداخت
می شود.
 عدم پرداخت بموقع مطالبات که درمواردی باتاخیری بیش ازیکسال و01ماه روبروست از دیگرمشکالت پرستاران است که اعتصاب وتجمعات اعتراضی پرستاران بسیاری از مراکز درمانی
کشوررادرهمین رابطه رابهمراه داشت وکماکان دارد .پرداخت بموقع حقوق ومطالبات خواسته
پرستاران کشوراست
 قراردادهای موقت یک تاسه ماه ،سطح پایین حقوق پرستاران بخش خصوصی وعدم اجرایطرح طبقه بندی مشاغل دراین مراکز ازدیگر مشکالت است .پرستاران بخش خصوصی
مجبو رند درچند مرکز درمانی ویا چندشیفت کارکنند که عوارض منفی وجبران ناپذیر
جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.
 پرستاران شرکتی با مشکل امنیت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق ومطالباتدیگرروبروهستند وبه آن معترضند وخواهان رفع این مشکل هستند.
اضافهکاری اجباری حدود هزار پرستار (شرکتی ،قراردادی و پیمانی) دانشگاهها و  01هزارپرستار بخش خصوصی راشامل میشود .براساس ماده  10قانون کار ،ارجاع کار اضافی به
کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند  ،ممنوع است .
 سطح بسیار پایین امکانات رفاهی پرستاران درحین کار  ،بمثابه برخورداری از اتاق استراحتو خوابگاه مناسب و ....ازجمله مشکالت پرستاران درمراکز درمانی است .پرستاران خواهان
تامین این دسته از امکانات درمحل کارشان هستند.
* -برخی محورهای انتقادات کارگری از طرح اصالحات پراسنج (پارامتریک) قانون
تامین اجتماعی:
کانال تلکرامی اردوی کار می نویسد :طرح پارامتریک به مزدبگیرانی که درآمدشان حتی برای
تامین مخارج یک هفته هم کافی نیست ،می گوید باید بیشتر حق بیمه بدهید! دیرتر مشمول
بیمه بشوید! زودتر بمیرید! کمتر بگیرید:
در طرح «اصالحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین اجتماعی» که با امضای نهایی  57نماینده
راهی مجلس شده از جمله تبصره ماده ( ،)۹۹تبصره ( )۱ماده ( )۹٨و مواد ( )۹۱و بند ( )٣ماده
( ،)٨۶ماده ( ،)۹۰قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ( )۱نفر کارگر،
قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و قانون بیمه کارگران ساختمانی برخی از
محورهای انتقادات است.
معنای فورمول های چند الیه پیشنهادی جدید برای محاسبه مستمری بازنشستگی مطابق
تبصره ماده ( )۹۹به زبان ساده این است که مستمری فعلی را از میانگین حقوق  21سال
پیش تا امروز ضربدر حداقل دستمزد اعالمی شورای عالی کار سال جاری تعیین کنند.کسی
که  21سال بیمه پرداخته ،حداقل دستمزد  21سال پیش باضافه میانگین مستمری  21سال
پیش 07 ،سال پیش 01،سال پیش تا ...امروز را برای تعیین مستمری محاسبه می کنند.

نتیجه اصالح این «پارامتر» فقط و فقط کاهش مستمری بازنشستگان است.
معنای اصالح تبصره ( )۱ماده ( )۹٨و مواد ( )۹۱و بند ( )٣ماده ( )٨۶به زبان ساده این است که
حق بیمه ای را که کارگر می پردازد از  5درصد فعلی به  7درصد برسانند.
یعنی از یک طرف مستمری را کاهش می دهند از طرف دیگر سهم بیمه را افزایش می دهند .
معنای اصالح تبصره ماده ( )۹۰این طرح به زبان آدمیزاد این است که هر کارگر تحت بیمه تامین
اجتماعی برای بازنشستگی زودتر از موعد باید به جای  21سال  27سال کار کند .یعنی:
مستمری بازنشستگان را کاهش می دهند ،سهم بیمه کارگر را تا زمان بازنشستگی افزایش
می دهند و همزمان  7سال بر حداقل زمان بازنشستگی پیش از موعد اضافه می کنند تا
تعداد بیشتر کسانی که در معادن و سایر مشاغل پرخطر کار می کنند قبل از بازنشستگی
بمیرند .
یک «پارامتر» دیگر که «اصالح» می شود قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاههای
تولیدی ،فنی و صنعتی» است که حداکثر  ۱نفر کارگر دارند .این معافیت که سال 0110
تصویب شده ظرف پنج سال ملغی می شود و بنابراین کارفرمایان کارگاههای حداکثر پنج نفر
باید پول بیشتری برای حق بیمه بدهند.
فشرده «استدالل» مرکز پژوهش های مجلس و امضاکنندگان برای «اصالحات پارامتریک» این
است که کفگیر به ته دیگ خورده است .حسن زدا ،سرپرست سازمان تامین اجتماعی تهدید
کرده که اگر اصالحات مورد نظر انجام نشود پرداخت همین مستمری یک و نیم میلیون تومانی
مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال آینده مقدور نیست .
کارگران و زحمتکشان بیمه پرداز را با سرکوب مستمر حداقل دستمزدها ،حقوق های معوقه،
دستبرد زدن به ارزش پول به خاک سیاه نشانده اند.
دولت ها یکی پس از دیگری دارایی های بین النسلی کارگران را به عنوان جبران ناکارایی ها و
فساد و شکست های برنامه ای را برداشته اند و اکنون حداقل  071هزار میلیارد تومان به این
مشتی دزد و فاسد در مجلس و
سازمان بدهکارند.
دولت و کل حاکمیت ،آقازاده های خود را در راس شرکت های تابعه تامین اجتماعی گماشته و
شیره سود این شرکت ها را به غارت برده اند .حاال به جای حل این مشکالت ،در شرایط
بحران و رکود اقتصادی ،به مزدبگیرانی که درآمدشان حتی برای تامین مخارج یک هفته هم
کافی نیست ،می گویند باید بیشتر بدهید! دیرتر بیمه بشوید! زودتر بمیرید! کمتر بگیرید!
ذینفعان تامین اجتماعی می گویند :
چرا به جای دست کردن در جیب خالی مزدبگیران هزینه های غیرضروری را کاهش نمی
چرا جلوی اختالس های نجومی را نمی گیرید؟
دهید؟
چرا از بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوی و دهها بنیاد دیگر مالیات نمی گیرید که بدهی
های تامین اجتماعی را بدهید و اشتغال ایجاد کنید و تولید را رونق دهید و بستر بیمه پردازی
چرا جلوی فرار بیمه ای
را تعریض کنید؟
نهادهایی مثل شهرداری ها که تا خرخره در ساخت وسازهای شهری فرو رفته اند را نمی
گیرید ؟ چرا هر وقت جایی به هم می ریزد به جای صاحبان ثروت های نجومی ،ویژه خواران،
آقازاده ها ،غارتگران آب و خاک و ذخایر دریاها و جنگل ها؛ و به جای رفتن به سروقت سران و
گردانندگان انواع مافیاها ،به سروقت کارگر ،بازنشسته مستمری بگیر ،معلم و پرستار ،کارگر
ساختمانی ،دستفروش ،معلول ،مجروج جنگی و کال اقشار ضعیف و محروم می روید که
همین زیر فشار مشکالت معیشتی در حال له شدن هستند؟
* -بیش از یک و نیم میلیون پرونده دستگاه قضایی ایران به دست سازمان
گزارشگران بدون مرز رسیده است:
اسنادی ازدستگاه قضایی ایران به سازمان گزارشگران بدون مرز رسیده که در آن  ۱،۹میلیون
از پروندههای استان تهران از سال  ۱٨تا  ٨٨ثبت شده.از جمله بازداشت روزنامهنگاران ،فعاالن
مدنی و سیاسی .یکی ازموارد موجود ،سندی است که بازداشت و ورود به زندان سعید
#زینالی را اثبات میکند.

شیرین عبادی ،ایرج مصداقی ،منیره برادران و رضا معینی از اعضا کمیتهای هستند که نظارت
و استفاده از این اسناد را برعهده دارند.عالوه بر تحقیقات و پژوهش قرار است این اسناد در
اختیار کمیسر حقوق بشر سازمان ملل قرار گیرد.
بر اساس تحقیقات گزارشگران بدون مرز ،دستکم ٨۰۶روزنامهنگار وشهروندخبرنگار بین  ۱٨تا
 ٨۹در استان تهران بازداشت ،زندانی ویا اعدام شدهاند .در این فایل عالوه بر مشخصات
فردی ،تاریخ ثبت پرونده ،تاریخ بازداشت ،نهاد بازداشتکننده ،اتهامات ،شماره دادگاه ،تاریخ
اعالم حکم ،ثبت شده است.
* -بعد از بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ،فرزانه زیالیی را هم به
دادگاه احضار کرده اند:

سندیکای نیشکر هفت تپه به نقل از فرزانه زیالبی وکیل کارگران بازداشتی از احضار ایشان به
دادگاه خبر داده است .خانم زیالیی گفته :ابالغیهای از سوی دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم
بازپرسی حضور یابم .یکشنبه در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب،
نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی میشود و دارای ایراد قانونی نیز میباشد چون
وکیل ،برابر الیحه قانون استقالل کانون وکالء ،تکلیف به حفظ اطالعات موکلین خود را دارد و
برابر قانون مجازات
افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود .از سویی
ِ
اسالمی ،افشای اسرار حرفهای جرم تلقی میشود .جمع دوعنوان وکیل و مطلع به مناسبت
یک پرونده ،صحیح نمیباشد
آدرس ایمیل سندیکای کارگران هفتتپه
* -طرح پارامتریک تامین اجتماعی برای خالی کردن جیب کارگران است :
به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است  :افزایش حداقل سابقه بیمه برای
بازنشستگی از  ۹۶سال به  ۹۱سال ،افزایش محاسبه ضریب حقوق بازنشستگی از  ۹سال
به  ۹۶سال! و افزایش حق بیمه سهم کارگر از  ۹به  ۹درصد بخشهایی از این طرح جدید برای
خالی کردن جیب کارگرهاست .
سهرابی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار با اعالم این موضع گفته :طرح به
اصطالح پارامتریک قانون تامین اجتماعی که به مجلس ارائه شده فاجعه تاریخی را در صورت
تصویب رقم خواهد زد .این ماجرای تکراری در دو مرحله غارت غیرقانونی و بعد غارت قانونی
صندوق تامین اجتماعی را در پی خواهد داشت .ابتدا اینکه کارگران حق بیمه پرداختی آنها
پس از چندین سال ارزش اسمی و رسمی آن کاهش پیدا میکند و با جامعه کارگری
وبازنشستگان فقیر و سازمانی نحیف روبرو خواهیم شد.
* -امتناع از پذیرفتن جایزهی دولتی شعر فجر:
روز های گذشته محمد شمس لنگرودی و علیرضا عباسی که هر دو شاعر و عضو کانون
نویسندگان ایران هستند با ارسال نامههای جداگانه از دستاندرکاران برگزاری جشنواره شعر
فجر خواستند نام آنها را از فهرست بخش نهایی نامزدان دریافت کنندهی جایزه حذف کنند .از
سوی صفحه فیسبوک کانون علت این واکنش را از علیرضا عباسی که منشی منتخب
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز هست ،جویا شدیم .ایشان در یادداشتی که برای
"صفحه" فرستاد ،انگیزه و دالیل خود را شرح داد .در بخشی از این یادداشت آمده ":برای من و
فکر کنم برای هر نویسنده و شاعر مستقل دیگری که سانسور را در همهی ابعادش تقبیح
میکند و خواستار آزادی بیان برای همگان است ،نپذیرفتن جایزه از نهادهای مجری سانسور
یک تصمیم عادی و قطعی است ".
کانون نویسندگان ایران

متن کامل پاسخ علیرضا عباسی:
پاسخ به چرایی امتناع از پذیرفتن جوایز دولتی  -و این روزها جایزهی شعر فجر -پاسخ دادن به
سئوالی پیچیده نیست چرا که همه چیز در بارهی موضع سیاست و فرهنگ در قبال هم
روشن است  .آنچه طی سالیان بر شاعران و نویسندگان مستقل گذشته وجود نگاهی جزمی
و طردکننده از سوی نهادهای رسمی بوده است .اساسا به وجود آمدن لفظهای "مستقل " و
"دولتی" برآمده از همان نگاه جزمی و کنارگزار است .این مسئله از سوی نهادهای رسمی که
آستانهی تحملشان برای پذیرفتن همیشه بسیار کم بوده مدام تقویت شده است .
برگزاری جشنواره و اهدای جایزههای قابل توجه از سوی دستگاههای نظارت و سانسور چه
معنی میتواند داشته باشد جز تقویت جدا سازی و دامن زدن به سیاست جذب و طرد
نویسندگان و شاعران؟! به نظرم نهادهای رسمی و دولتی با کنار گذاشتن نظارتهای مدام و
باال بردن آستانهی تحملشان کمکهای بهتر و بیشتری میتوانند به شعر و ادبیات این
مملکت بکنند.
برای من و فکر کنم برای هر نویسنده و شاعر مستقل دیگری که سانسور را در همهی
ابعادش تقبیح میکند و خواستار آزادی بیان برای همگان است ،نپذیرفتن جایزه از نهادهای
مجری سانسور یک تصمیم عادی و قطعی است.
@ordoyekar
* -مرگ کارگر جوان معدن طال به دلیل سقوط در دستگاه خردکن:
داشکسن قروه ،یک
به گزارش خبرنگار ایلنا ،روز گذشته (نوزدهم بهمن ماه) در معدن طالی
ِ
داخل دستگاه خردکن سنگ افتاد و جان خود را از دست داد.
جوان بر اثر نبود تجهیزات ایمنی،
ِ
از قرار معلوم ،این جوان  ۹۹ساله و اهل روستای نیبند بوده است .همکاران این جوان
می گویند شدت جراحات وارده به حدی بوده که جوان آسیب دیده قبل از انتقال به مراکز
درمانی جان باخته است.
* -زندانی قرچک :داریم خفه می شیم!
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است  :یاسان نوشته« :خواهرم داشت پشت تلفن
زار زار گریه میکرد و می گفت گاردی ها دست و پا و سر خیلی از بچه ها رو شکستند ،ما
داریم از گاز اشک اور خفه میشیم که تلفن قطع شد.یکی دوساعت بعد دوستش تماس گرفت
که خواهرت رو کتک زنان کشیدن و بردنش.
بی خبریم ازش...مادرم جلو زندان و هیچکی جواب نمیده
زندان_قرچک
@yaasan20
@ordoyekar
* -وضع مجروحان شورش زندان زنان در قرچک معلوم نیست
اردوی کار :به گفته زندانیان تعداد زیادی زندانی #زندان_قرچک مجروح شدهاند؛ مجروحینی که
معلوم نیست به بیمارستان منتقل شده باشند .تلفن زندان چند ساعتی است که قطع شده
است .امروز همچنین به زندانیان غذا هم داده نشده و به آنان اجازه نمی دهند که با
خانوادههای خود تماس بگیرند
* -محمد علی جداری فروغی وکیل فعالین کارگری از زنده زنده سوختن در ماشین
جان سالم به در برد:

او در شرح ماجرا نوشت« :محمدعلی جداری فروغی  -وکیل پایه یک دادگستری  -ساعت
صفر 75/00/07 -
شبانگاه اتومبیلم آتش گرفت ،بر روی پل کریم خان  ...زنده ماندنم به سرنوشتم برمی گردد...
سپاس ازمردم  ...و مامورین آتش نشانی که به فوریت رسیدند  ...وازهمه مهم تر "خدا"یی
که نخواست در این دنیا درون آتش بسوزم!
* -انتقال خشونت آمیز چهل نفر از زنان زندان قرچک به زندان اوین:
بنابر یک گزارش رسیده  ،امروز شنبه  ۹۶بهمن ماه  ،۱٣۹۹تعداد  ۴۶نفر از زنان زندان قرچک
ورامین در حالیکه سرشان توسط گونی پوشانده شده بود به بند  ۹۴۶زندان اوین منتقل
شدند .طبق این گزارش زنان زندانی پس از حمله گارد زندان قرچک و استفاده از گاز فلفل و
اشک آور ،اقدام به آتش زدن پتوها و تخت زندان برای خنثی کردن اثرات این گازها شدند .زنان
زندانی قرچک ورامین در حیاط با ماموران درگیر شده و در ادامه ماموران با پوشاندن گونی ،آنان
را به بند  ۹۴۶منتقل کردند
همچنین گزارشها حاکی از اعتراضات زندانیان سیاسی و عادی در زندان رجائی شهر کرج و
زندان اوین به " عفو عمومی" است که بدنبال اعالم آن هیچیک از زندانیان سیاسی و بخشی
از زندانیان عادی را شامل نشد
قابل ذکر است؛ شامگاه پنجشنبه  ۱٨بهمنماه  ،۹۹نیروهای گارد زندان شهر ری با گاز
اشکآور به زنان زندانی در بندهای یک و دو حمله کردند .حمله نیروهای گارد به زنان زندانی
به جمعه و شنبه نیز کشیده شدهاست
* -اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان وارد پنجمین روز خود شده است:

به نوشته کاناتل تلگرامی همراه کارگران آمده است  :اعتصاب کارگران کارخانه سیمان
صوفیان ،امروز یکشنبه  20بهمن وارد پنجمین روز خود شده است .به گزارش همراه کارگران به
نقل از منابع محلی ،این کارگران در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه وعدم برخورداری از
بیمه اعتصاب کرده اند .سیمان صوفیان در  ۱کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان
شرقی ،قرار دارد .
https://t.me/hamrahekargaran
* -مادر لطفی(فروغ تاجبخش) جهان پریشیدهی ما را وانهاد و رفت.:

فقدانی بزرگ در مرگ یگانه زنی دلیر که در سراسر این شب های دیجور ستم و استبداد و
آزادیکشی حتی یک َدم از پا ننشست و بحق آبروی جهان ما بود .در همه ی این سال ها
ستاینده بزرگی ها و شکوه انسانی این زن جگرآور بودهام  .تسلیت از ُبن جان به ویژه به
منصوره ی عزیز ،به همه ی خاورانیان ،همه ی گردن فرازان و سربلندان ،همه ی دادخواهان،
همه ی آزادی خواهان.
@akbar_masoumbaigi
* -تهران ،فراخوان به تجمع  -سالروز جان باختن خسرو گلسرخی و کرامت
دانشیان:

* -حداقل و حداکثر عیدی کارگران مشخص شد:
به گزارش حبرگزاری ایلنا در تاریخ یکشنبه ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :مبلغ عیدی کارگران
امسال حداقل  ۹میلیون و  ۹۹۹هزار و  ۱٣٨تومان و حداکثر ٣میلیون و  ٣٣٣هزار و  ٨۶۹تومان
است .براساس قانون کار کلیه کارگاههای مشمول مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت
یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد  ،به عنوان عیدی و پاداش بپردازند .مبلغ پرداختی از
این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
* -خواست بازنشستگان همسان سازی و افزایش حقوق است؛ افزایش پلکانی
حقوق ،مشکالت بازنشستگان را حل نمی کند:

جمعی از بازنشستگان استان سمنان میگویند :مدت  2سال از اجرای همسانسازی و
افزایش پلکانی حقوقها میگذرد و هنوز هیچ اتفاق خاصی در معیشت بازنشستگان نیفتاده
است .واقعنگر باشید! افزایش پلکانی حقوق نمیتواند مشکالت بازنشستگانی که بعد از
سی سال تالش و خدمت ،دو میلیون تومان هم دریافتی ندارند ،حل کند!
این بازنشستگان کشوری استان سمنان در تماس با خبرنگار ایلنا ،از اظهارات مدیر صندوق

بازنشستگی کشوری سمنان انتقاد کردند.از قرار معلوم ،مدیر صندوق بازنشستگی کشوری
استان سمنان گفته است؛ تداوم همسانسازی و افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان
گرهگشای مشکالت این قشر از جامعه است.
* -اعتراض رسانه ای کارگران کارخانه سیمان آباده نسبت به عدم پرداخت بموقع
حقوق و پرداخت سیمان بجای حقوقشان:
کارگران کارخانه سیمان آباده اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق و پرداخت
سیمان بجای حقوقشان،رسانه ای کردند .این کارگران گفتند:وضعیت پرداخت حقوق کارکنان
شرکت سیمان آباده از سال  0172تاکنون بسیار بد و تأسفآور است بهگونهای که در سال
 0170این شرکت تا آستانهی تعطیلی پیشرفت و چند ماهی نیز کارخانه تعطیل شد و کارکنان
به خانه فرستاده شدند اما به هرگونه ای که بود در فروردین  0177کارهای کارخانه از سر
گرفته شد.آنهاادامه دادند :حقوق کارکنان و بیمه آنها نیز در مدتزمانی که سرکار نبودند
پرداخت شد؛ اما وضعیت پرداخت حقوق کارگران کارخانه سیمان آباده بهتر نشد که هیچ بدتر
شد و عالوه بر تأخیرهای چند ماه در پرداخت حقوق کارگران بهجای حقوق به آنها سیمان
تخصیص داده میشود.این کارگران معترض افزودند :مثال ً شما در ماههای مهر ،آبان و آذر که
کارکنید بهاندازه حقوق ماه مهر به شما سیمان تعلق میگیرد و آنها خودشان باید سیمان را
بفروشند اگر مشتری پیدا شود برای مثال به کارگران سیمان فلهای را تنی  017هزار تومان
میفروشند و کارگران با کلی التماس سیمان خود را به مصالحفروشیها و دالالن در بهترین
حالت تنی  77هزار تومان میفروشند.....این کارگران افزودند :اکنون وضعیت کارگران بسیار بد
است و در سادهترین مسائل زندگی نیز دچار مشکل هستند و عالوه بر کار اصلی خود
مجبورند به سراغ شغل دوم بروند .اگر این مشکل حل شود زندگی بیش از  211نفر کارگر
وخانوادههای آنها به روال عادی برمیگردد تا حداقل در سیر کردن شکم بچههای خود دچار
مشکل نشوند.
*« -مادر لطفی» ،نماد خاوران درگذشت!

برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی آمده است  :خانم فروغ تاجبخش (مادر
لطفی) ساعت پنج و نیم عصر امروز یکشنبه  ۹۱بهمن در بیمارستان توس تهران درگذشت.
پیکر مادر فروغ روز سه شنبه ساعت هشت و نیم صبح از مقابل این بیمارستان تشییع
خواهد شد.
پای مادر لطفی مانند بسیاری از مادران مبارزین کمونیست و چپ ،از سال  ،۱٣۱۶هنگامی
که فرزندش انوشیروان لطفی دستگیر و روانه زندان قزل قلعه شد ،به مقابل زندان های رژیم
سلطنتی باز شد .انوشیروان لطفی بعد از آزادی از زندان نخست ،به فدائیان خلق پیوست و
در جریان یک درگیری مسلحانه دستگیر شد .حکومت شاه ،دستور داد تا آخر عمر در زندان
بماند.
عمر این دستور چندان نپائید .با انقالب و پایان حکومت سلطنتی انوش؛ بر دوش مردم از
زندان شاه آزاد شد ،آزادی او نیز دیری نپایید و در سال  ،۱٣۰۹این بار توسط پاسداران
حکومت اسالمی به زندان افتاد .انوشیروان لطفی در خرداد ماه سال  ۰۹به جوخه ی اعدام
سپرده شد .پیش درآمد اعدام های دسته جمعی سال .۰۹

فاجعه ی ملی که از راه رسید و گورستان بی نام و نشان خاوران مدفن صدها تن از مبارزین
انقالبی و چپ شد ،رسالت مادر لطفی برای پرده برداشتن از این جنایت بزرگ آغاز شد .از
شمار کسانی بود که برای نخستین بار
آن پس خاوران خانه ی دوم او شد .مادر لطفی در
ِ
پرده از راز این جنایت بزرگ برداشتند و با ارسال عکس هایی از گورهای جمعی خاوران به
نشریات خارج از کشور ،خبر این جنایت مخوف را آشکار کردند.
از آن پس مادر لطفی تا زمانی که شرایط جسمی اش اجازه می داد ،تالش های خستگی
ناپذیر خود را برای آگاه کردن مردم ایران ،سازمان های حقوق بشری و جهانی که چشم
خود را بر این جنایت بسته بود ادامه داد و به نماد خاوران و حق خواهی و عدالت طلبی
مادران خاوران بدل شد .او در برگزاری مراسم سالگردها ،در خبررسانی به رسانه های خارج
از کشور و سازمان های حقوق بشر همیشه در صف اول بود .بارها گفته بود همه ی
قربانیان آن جنایت بزرگ و همه ی بازماندگان آن و همه ی آن هایی که به عهد انوشیروان
لطفی برای مبارزه با استبداد ،آزادی و سوسیآلیسم وفادار مانده اند را چون فرزند خود
انوش می داند ،آن ها را دوست دارد و به آن ها مهر می ورزد .زندگی اش نیز جز این نبود.
اکنون یکی از برجسته ترین چهره ها و نمادهای خاوران خاموش شده است .او نیز مانند
بسیاری دیگر از مادران خاوران که پیش از او چهره در نقاب خاک کشیدند ،در آرزوی عدالت و
دادخواهی زندگی کرد و هر چند رنگ این عدالت و دادخواهی را ندید ،اما همیشه تاکید می
کرد این عدالت و دادخواهی باالخره زمانی از راه خواهد رسید.
* -تجمع کارگران شهرداری کرمانشاه :

برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی یکشنبه  ۹۱بهمن آمده است  :تجمع کارگران
شهرداری کرمانشاه در اعتراض به دریافت نکردن  ٨ماه اضافه کاری و  ۴ماه حقوق کامل در
مقابل شهرداری
* -براساس آمارهای بانک مرکزی روی داد  :رشد  ۰۰۲۲درصدی نقدینگی در ۲۰
ماه منتهی به آذر :۷۹
به گزارش خبرگزاری فارس ،آمده است  :حجم نقدینگی در پایان آذر ماه با  22.0درصد رشد
نسبت به آذر ماه سال قبل به  0510هزار و  711میلیارد تومان رسیده است .آمار بانک
مرکزی از متغیرهای پولی آذر ماه سال  75نشان میدهد ،میزان نقدینگی کل کشور در
پایان این ماه به  0510هزار و  711میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل
 22.0درصد و در  7ماه امسال  07.1درصد رشد داشته است.
سهم شبه پول از کل نقدینگی  0707هزار و  711میلیارد تومان و سهم پول  200هزار و 021
میلیارد تومان است .در این دوره یکساله رشد شبه پول  07.7درصد و رشد پول  00درصد
بوده است.
این اندازه از افزایش حجم نقدینگی  ،وضعیت وخیم معیشتی اکثریت مردم را نشان می
دهد.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛ اصالحات پارامتریک بدون نظر شرکای اجتماعی
چه معنی دارد /دولت به تعهدات خود عمل کند:

به گزارش حبرگزاری ایلنا در تاریخ یکشنبه ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :هادی ابوی (رئیس
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) طرح «اصالحات پارامتریک» قانون تامین
اجتماعی را به زیان کارگران دانسته و گفت :ما با اصالح و بهبود قوانین مشکلی نداریم اما
اینکه به چه شکل اصالح شود ،حائز اهمیت است .متأسفانه مجلس شورای اسالمی هر از
چند گاهی در جامعه کارگری با صدور آییننامههایی علیه کارگران ایجاد تنش میکند .ما
کارگران نیز در قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم که اصالحاتی به وجود آوریم ،اما نه به این
صورت که عدهای خاص بدون نظر شرکای اجتماعی قوانینی را تحمیل میکنند .وی افزود :آیا
به کسی که  ٣۶سال ع مر خود را کار کرده است؛ باید بگوییم که مستمریتان را کاهش
خواهیم داد یا سن بازنشستگی را زیاد کنیم؟ گروههای کارگری باید مشکالت کارگران را در
جلوگیری از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در نظر بگیرند .فلسفه وجودی تشکلهای
کارگری و نمایندگان کارگری چه در بخش کارگری و چه در بخش مستمریبگیران همین است
که گفتگو کنند .یکی از وظایف ذاتی آنها همین گفتگوهاست و در اساسنامه نیز نوشته شده
است .
ابوی با اشاره به اینکه هر پیشنهادی بدون درنظر گرفتن شرکای اجتماعی در مورد قانون
تأمین اجتماعی نادرست و به نفع گروهی خاص خواهد بود ،بیان کرد :نمایندگان رسمی و
قانونی بیمهشدگان چه شاغل و چه بازنشسته حق دارند در مورد اصالح قوانین مربوط به
خودشان نظر بدهند .او ادامه داد ...:کارگری که  ٣۶سال کار میکند؛ بیست و هفت درصد
حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی ماه به ماه پرداخت میکند و اگر چند ماه پرداخت
نکند ،دفترچه درمانیاش تمدید نمیشود  .ابوی در ادامه مهمترین علت بحران صندوق
اجتماعی را بدهی دولت به سازمان دانسته و گفت :اگر دولت به وظیفهاش عمل میکرد،
مشکلی در سازمان تأمین اجتماعی نداشتیم.او ادامه داد  ۹۰:گروه مختلف شغلی مثل
قالیبافان ،رانندگان و ...وجود دارد که دولت سهم بیمه خود را برای آنان به سازمان تامین
اجتماعی نمیپردازد... .فعالیتهای اقتصادی کشور  ۹۶درصد در بخش ارائه خدمات است که
عمدتاً در حوزه اصناف هستند .همین امر باعث میشود که سازمان تامین اجتماعی نتواند
ارائه خدمات را بازرسی کند.
* -وزیر اقتصاد :مردم از گرانی خیلی عصبانی و ناراحت هستند:
https://www.alef.ir/news/3971121037.html
به نوشته سایت الف در یکشنبه  ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ،
شنبهشب در حاشیه مالقات مردمی با همشهریان زادگاهش رستمکال که در مسجد گلدسته
این شهر برگزار شد ،در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه مردم از گرانی شکایت دارند و در
اتاقهای فکر اقتصاد کشور چه میگذرد ،اظهار کرد :هسته اندیشهورزی داریم ،و داریم کار
میکنیم تا نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ در خردادماه و شهریورماه اقتصاددانان پیشبینی کردند
که تورم به  71تا  11درصد میرسد اما امروز  21درصد است زیرا دولت تالش داشت و این
وضعیت را مدیریت کرد.وی با بیان اینکه تورم صفر درصد که یقیناً امکان ندارد ،به دنبال این
هستیم یک مقداری کنترل قیمت شدیدتر و عرضه کاال در بازار بیشتر شود ،راجع به گوشت
که قیمت آن باال رفته است داریم با همکاری گمرکات عرضه را زیاد میکنیم که کنترل قیمت
بیشتر شود....
* -اکبر شوکت مطرح کرد:شرایط مشابه اروپا را برای کارگران فراهم کنید ،بعد سن
و سابقه بازنشستگی را افزایش دهید!

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :اکبر شوکت (عضو هیئت
امنای سازمان تأمین اجتماعی) با اشاره به اینکه اصالحات پراسنج (پارامتریک) قانون تامین
اجتماعی آسیب زیادی به زندگی کارگران میرساند ،اظهار داشت :بخشهای مربوط به
افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران و افزایش نرخ حق بیمه آنان جزو بدترین بندهای
این اصالحیه است که مجلس شورای اسالمی مطرح کرده است.
وی گفت :طی این اصالحیه؛ «نرخ حق بیمه سهم بیمه شده موضوع تبصره یک ماده ()۹٨
قانون تأمین اجتماعی از  ۹درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر
سال به میزان یک درصد افزایش مییابد تا به  ۹درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
بالغ گردد و در عین حال سابقه بازنشستگی طی این اصالحیه از  ٣۶سال به  ٣۱سال خواهد
رسید و سن بازنشستگی نیز افزایش خواهد داشت.او ادامه داد :وقتی دولت نتوانست
تعهدات خود را در برابر سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد یا کارفرما نتوانست در بحث سخت
و زیانآوری و ایجاد شرایط ایمن برای کارگران به تعهدات خود عمل کند ،به این اصالحیه
ضدکارگری روی آوردند .باالخره کارفرما موظف بوده است که محیط کار را از حالت سخت و
زیانآوری خارج کند  ....وی با بیان اینکه همین االن در کشور  ۱٨هزار حادثه رانندگی داریم؛
حداقل  ۱هزار نفر جزو کسانی هستند که با مرگ فرد تحت پوشش تامین اجتماعی قرار
میگیرند ،اظهار داشت ۹ :هزار کشته در سال به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور وجود
دارد که اینها را به حال خود رها کرده و فکری برای کاهش آن نکردهایم؛ جان نیروی انسانی
برای ما اهمیتی ندارد؛ بعد به فکر اصالحات پارامتریک برای کاهش بحران صندوق تامین
اجتماعی میافتیم  ....عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان تصریح کرد :دولت
 ۱٨۶هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ،اگر همین بدهکاری پرداخت
شود ،سازمان تامین اجتماعی مشکلی نخواهد داشت .اگر بارهای مالی همچون طرح تحول
سالمت بر دوش سازمان تامین اجتماعی نبود ،بحران تا به اینجا کشیده نمیشد .گویا راحت
ترین کار برای دولت و مجلس زدن از جیب مردم است .
* -مرگ یک راننده ماشینآالت سنگین در معدن هردورود نور:
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :روز جمعه یک راننده
ماشینآالت سنگین ،در معدن واریزه کوهی هردورود نور در جاده هراز آمل به دلیل حادثه در
حین کار جان خود را از دست داد.منابع خبری ایلنا در ارتباط با بروز این حادثه میگویند :هرچند
وقت یکبار ،باید انتظار کشته شدن رانندگان ماشینآالت سنگین در معادن جاده هراز را داشت
دلیل آن هم عدم رعایت مسائل ایمنی ،شیب زیاد معادن و بیتوجهی بهرهبرداران به تذکرات
کارشناسان است.
* -مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ،کشاورزان و عشایر استان یزد:بعد از
خشکسالی بسیاری با مستمری صندوق امرار معاش میکنند
به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ یکشنبه ۹۱بهمن ۱٣۹۹آمده است  :سید مجتبی حسینیپور
،مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ،کشاورزان و عشایر استان یزد با اشاره به نقش
کشاورزان ،روستاییان و عشایر در جریان انقالب و جنگ تحمیلی و بعد از جنگ ،خواهان توجه
جدی مسئوالن و مدیران به وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش و شریف شد .وی با بیان
اینکه این وضعیت نه زیبنده نظام و نه زیبنده کشاورز و روستایی است ،گفت :با توجه به
خشکسالیهای اخیر روستاییان ،کشاورزان و عشایر درآمدشان به صفر رسیده است و با
یارانه ،کمک کمیته امداد و مستمری این صندوق امرار معاش میکنند و دوران سختی را
سپری میکنند .وی ضمن اشاره به وضعیت بیمهای اظهار داشت :در استان یزد تعداد ۱۰
هزار و  ۰۶۶نفر مشمول بیمهپردازی نزد این صندوق بوده که تاکنون حدود  ۹۹هزار نفر تحت
پوشش قرار گرفتهاند که شامل  ۴۶درصد افراد مشمول است و در حال حاضر تعداد ۹۹٣۱
نفر نزد این صندوق مستمریبگیر هستند....
* -در بیست و دوم بهمن در کرمانشاه :

یک حرکت "خودجوش و مردمی" در جریان راهپیمائی حکومتی ۹۹بهمن در کرمانشاهبه این
شکل به نمایش در آمد.
* -در گفتگو با مهر اعالم شد؛کمیته دستمزد  ۷۹چهارشنبه تشکیل میشود/تعیین
هزینه معیشت کارگرانÖ

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ دوشنبه  ۹۹بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :فرامرز
توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور گفت :نشست کارگروه
دستمزد ۹٨شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه کارگران
چهارشنبه تشکیل می شود .وی با تشریح آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد ۹٨
کارگران اظهار داشت :روز چهارشنبه  ۹۴بهمن دومین نشست کارگروه دستمزد ۹٨شورای
عالی کار با حضور اعضاء برگزار می شود.
وی افزود :سناریوهای مربوط به تعیین هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و در
نشست روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می گیرد .او
گفت :در سال گذشته حداقل هزینه میعشت خانوار برای یکماه  ۹میلیون و  ۹۶۶هزار تومان
تعیین شده بود .هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران
و سنجش فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار در مذاکرات دستمزد
سال  ۹۰در دستور کار قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری
باشد .بر این اساس این رقم برای یکماه خانوار با تعداد  ٣.۹نفر معادل  ۹میلیون و ٩٨۹
هزارتومان تعیین شد .طبق ماده ۴۱قانون کار ،حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن «درصد
تورم اعالمی» و «تامین زندگی یک خانواده» تعیین شود.
* -فراخوان به ثبت و پیگیری شکایت از دولت ایران نزد سازمان جهانی کار و
سازمان ملل متحد:
به نوشته کانال تلگرامی هفت تپه آمده است  :هشدار! اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
تحت فشار برای اعتراف اجباری مجدد و سپردن تعهدنامه و ندامت نامه
به کارگران ،تشکل های کارگری ،رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان!
پس از پخش فیلمی از اعترافات اجباری چند تن از کارگران هفت تپه ،که برای سرکوب کارگران
و خاموش کردن صدای حق طلبی مطالبات کارگران هفت تپه و تهمت زدن به نمایندگان
کارگری انجم شد و در عوض با انزجار کارگران هفت تپه و افکار عمومی مواجه شد ،مجددا
اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران هفت تپه و خانم قلیان توسط نیروهای امنیتی و با توحش
و خشونت دستگیر شدند .همچنین در همان روزها ،یک شهروند به نام خانم سپیده قلیان که
از مطالبات کارگران هفت تپه دفاع کرده بود مجددا بازداشت شده است .آقای علی نجاتی،
کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،در دوره بازداشت تحت فشار قرار

گرفت به نحوی که اکنون به طور اضطراری و با مرخصی پزشکی تحت مداوای قلب آسیب دیده
خود است؛ همچنین چند تن از مدافعان کارگران هفت تپه ،مانند آقایان محمدی فر و امیر قلی
و خانم الهیاری کماکان در بازداشت و تحت فشار هستند.
همگی میدانیم که اسماعیل بخشی نماینده ما کارگران هفت تپه و خانم قلیان از حامیان
کارگری در زمان بازداشت تحت شکنجه و فشار بودند .مقامات قضائی و امنیتی ایران به جای
بررسی شکایت آقای بخشی و مجازات افرادی که وی را شکنجه کرده بودند ،خود آقای
بخشی را مجددا دستگیر کرد و تحت فشار قرار داد و همیمنطور خانم قلیان که تنها قسمت
هایی از آزار و اذیت انجام شده بر خود را بازگو کرده بود را نیز دستگیر کرد .ما مطلعیم که این
دو نفر هم اکنون تحت فشار شدید هستند تا از آگاهی گری درباره شکنجه اعالم پشیمانی
کنند؛ مطلعیم که در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد از آنها خواسته شده تا آنها به
دروغ و به اجبار و جلوی دوربین اعتراف کنند که شکنجه ای در کار نبوده و به دروغ اعتراف کنند
که تمامی این موارد توسط به اصطالح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها دیکته شده
بوده است .ما مطلعیم که در دوره بازداشت دوم و اکنون ،آنها تحت فشار شدید برای اظهار
پشیمانی و سپردن تعهد نامه های مکتوب متعدد علیه خود هستند .مطلعیم که از سوی
نهادهای مختلف قضائی و امنیتی علیه آنها شکایت شده و اتهامات واهی جدید به آنها زده
اند .تمامی این موارد تنها و تنها برای خاموش کردن صدای حق طلبی و مبارزات مسالمت
آمیز و قانونی ما کارگران هفت تپه و در راستای حمایت از دزدان و اختالس گران انجام گرفته
است .البته قابل ذکر است که ما به هیچ وجه از دفاع از این دوستان دست برنداشته و
چنانچه تا روز چهارشنبه  ۹٩بهمن ،اسماعیل بخشی و خانم قلیان آزاد نشوند اقدامات دیگری
را در دستور کار قرار خواهیم داد که متعاقبا در مورد آن اطالع رسانی خواهیم کرد.
بدینوسیله ما از تشکالت کارگری ،رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان
درخواست داریم ،این متن ما را به عنوان شکایت ما نزد سازمان جهانی کار ،تشکالت جهانی
کارگری و سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری کنند .شکایت ما مشخصا به این علل از دولت ایران
انجام میگیرد :نقض حقوق بدیهی کارگری توسط جمهوری اسالمی ایران و نقض حقوق اولیه
ای مانند ،تحصن ،تشکل ،اعتراض ،اعتراض ،تجمع و آزادی بیان و عقیده ،و اقدام مکرر در
شکنجه و آزار و اذیت آقایان اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز خانم سپیده قلیان و نیز
حامیان کارگری مانند آقایان محمدی فر ،امیر قلی و خانم ساناز الهیاری که از مطالبات ما
کارگران هفت تپه دفاع کرده اند .از تمامی فعالین کارگری ،حقوق بشری و رسانه ها تقاضا
داریم که ضمن ترجمه این شکایت نامه  ،آن را در نهادهای ذیربط ثبت کنند و شکایت ما را از
طرق الزم پیگیری کنند .در صورت اعالم نیاز ،مستندات الزم برای ضمیمه شدن به پرونده این
شکایت را متعاقبا به عزیزانی که پیگیر شکایت خواهند بود ارسال خواهیم کرد.
ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت ایران درباره نقض این حقوق کارگری
هستیم؛ ما قویا خواهان پایان دادن به اعمال فشار به اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای
اعتراف اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم؛ ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل
بخشی و خانم قلیان و مختومه کردن پرونده های گشوده شده علیه آنها و نیز علیه آقایان
علی نجاتی ،محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم.
جمعی از کارگران هفت تپه -دوشنبه  ۹۹بهمن ۱٣۹۹
انتشار توسط :کانال مستقل کارگران هفت تپه
* -الهوتی اعالم کرد؛نیاز کشور به  ۲۲١میلیون واحد مسکونی در سال:

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ دوشنبه  ۹۹بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :مهرداد بائوج
الهوتی  ،نماینده مردم لنگرود  ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت:

ساالنه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و  ۱۶۶هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم .وی
با بیان اینکه ساالنه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و  ۱۶۶هزار واحد مسکونی در کشور
نیاز داریم ،اظهار داشت :در حال حاضر توازنی میان تولید و تقاضا برای مسکن وجود ندارد که
این خود بر تورم قیمتی دامن زده است.
او با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نیاز مسکن زوج های جوان ساالنه به  ٨۶۶هزار واحد
مسکونی نیاز داریم ،افزود :عدم تامین این میزان واحد مسکونی در سال های اخیر منجر به
انباشت تقاضا شده است....بائوج الهوتی با بیان اینکه دولت های پیشین به دور از قضاوت در
خصوص طرح و برنامه های خانه دار کردن مردم برنامه منسجمی داشته اند ،گفت :در دولت
سازندگی به دهک های پایین جامعه زمین شهری زمین داده شد ،در دولت اصالحات اجاره به
شرط تملیک و دولت نهم و دهم مسکن مهر رونمایی شد ،اما در دولت یازدهم و دوازدهم
تاکنون هیچ برنامه ای اجرایی نشده است .الهوتی گفت :باید راهکاری برای بهبود وضعیت
بازار از حیث خانه دار شدن اقشار ضعیف و همچنین ساماندهی قیمت ها صورت بگیرد.
* -پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای فروش نفت در بورس:
https://www.isna.ir/news/97112211208

به گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ دوشنبه ۹۹بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :چهارمین عرضه
نفت خام در بورس که در  ۱۱بهمنماه صورت گرفت ،باز هم ناموفق بود و نفت خام بیمشتری
ماند .اتفاقی که بخش خصوصی دلیل آن را محدودیتهای خرید نفت در بورس میداند و به
دولت پیشنهاد میکند این محدودیتها برداشته شود.به گزارش ایسنا ،ششم آبانماه امسال
برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که درنهایت
سه خریدار ۹٨۶ ،هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه  ۹۴دالر و  ٨۱سنت را معامله کردند.
دومین عرضه نیز در بیستم آبانماه صورت گرفت و  ۹۶۶هزار بشکه نفت خام سبک ایران ،به
قیمت هر بشکه  ۰۴.۹۹دالر به فروش رسید .اتفاقی که پای بخش خصوصی را به فروش نفت
باز کرد و نفتیها رضایت خود را از این اتفاق ابراز و اعالم کردند که این فرآیند ادامهدار خواهد
بود .از سوی دیگر بورسیها نیز اعالم کردند این عرضهها بهطور منظم انجام میشود که با
این کار ،بخش خصوصی بتواند وارد معامالت نفت خام شود.در این راستا ،شرکت ملی نفت،
 ۹٣دیماه در اطالعیه اعالم کرد که سومین نوبت عرضه نفت خام در بورس ،یکم بهمنماه با
تغییراتی نسبت به عرضههای قبلی صورت خواهد گرفت .قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام
سبک در حجمهای  ٣۱هزار بشکهای با قیمت پایه  ۱۹.۴۹دالر به ازای هر بشکه عرضه شود
و در این عرضه ،عالوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای بینالمللی ،امکان تسویه کامل با ارز
ریال ایران با نرخ سنا محقق شود .همچنین دوره تسویه حساب معامالت نیز از  ۰۶به  ۹۶روز
افزایش یافت .سومین عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت اما مشتری پیدا
نکرد.پانزدهم بهمن نیز یک میلیون بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بازار
فیزیکی رینگ بینالملل بورس انرژی ،برای بار چهارم عرضه شد اما درنهایت در کفه تقاضا هیچ
سفارشی ننشست و نفت خام سبک ایران برای دومین بار پیاپی در رینگ بینالملل بورس
انرژی بدونمشتری ماند....
* -نرخ بیکاری در سند ملی شایسته برای جوانان شهری جویای کار  98و نیم درصد
اعالم شده است:

اخیرا سازمان برنامه در گزارش خود از عملکرد سال اول برنامه ششم از تصویب سند ملی کار
شایسته خبر داده است  .بنا به گزارش خبرگزاری فارس  ،که بخش هایی از این سند را
انتشار داده است  ،نرخ بیکاری جوانان شهری درتابستان  ۱٣۹۹به  ٣۱.۱درصد رسیده است
که نسبت به فصل مشابه در سال قبل  ۶.۹درصد افزایش داشته است  .بر طبق این سند از
هر سه نفر جوان شهری جویای کار یک نفر بیکار است .
براساس همین گزارش نرخ بیکاری جمعیت تحصیل کرده  ،در تابستان  ۱٨.۹ ، ۱٣۹۹درصد بوده
است.
بنا به اعتراف مقامات مسوول در این سند" ،روند های اخیر اشتغال نشان از وجود چالش
هایی دارند که مانع از شکل گیری و خلق فرصتهای جدید شغلی در ابعاد مورد انتظار در
آینده نزدیک میشوند"
در رابطه با آمار بیکاران هم چنین گزارش نظارتی مجلس حاکی از این است که "یکی از
مهمترین معضالت کنونی بازار کار ،افزایش تعداد جمعیت غیرفعال میباشد .این افراد نه جزئی
از شاغلین محسوب میشوند و نه بیکاران .بهطوریکه در تابستان  ۱٣۹۹در حدود  ۰۶درصد از
جمعیت در سن کار جزء جمعیت غیرفعال بودهاند و  ۴۶درصد از جمعیت در سن کار جمعیت
فعال بوده است " .به این ترتیب نحوه آمارگیری نشان می دهد که نرخ واقعی بیکاری بسیار
بیشتر از رقم ذکر شده است.
* -تعطیلی مدارس  ۴بخش استان تهران در روز سهشنبه آموزش و پرورش:
به نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است  :به دلیل بارش برف ،برودت هوا و
یخبندان معابر فردا "سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  "۱٣۹۹تمام مدارس آموزشوپرورش فیروزکوه،
دماوند و رودهن در دو نوبت صبح و عصر در تمام مقاطع تعطیل است همچنین مدارس ابتدایی،
متوسطه اول پیشدبستانی پردیس نیز فردا تعطیل است .
@edalatxah
* -طبق ادعای مسئولین  ،تعطیلی سریالی صنایع ایران شروع شده است :

* -فراخوان تجمع فرهنگیان استان کرمانشاه بریا دوم اسفند :

* -خودکشی مادر پس از به قتل رساندن دو فرزند خردسالش به دلیل فقر:
روز یکشنبه  ۹۱بهمنماه  ،۹۹زهرا رحمتی ،از اهالی روستای چغاجانعلی از توابع کرمانشاه،
به زندگی خود و دو فرزند خردسالش خاتمه داد .یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند گفت:
“وی دو فرزند خردسالش به نامهای علیرضا  ۰ساله و امیرعباس  ٣ساله را به وسیله طناب

دار کشته و نهایتاً به زندگی خود نیز پایان داده است .نزدیکان وی دلیل این کار را فقر و
تنگدستی عنوان کردهاند”.
* -صدای معلم ؛ استمرار مبارزه صنفی؛دولت مجبور به تمکین خواهد شد:
االن خوشبختانه تجمعات استانی فرهنگیان دربعضی استانها فعال شده وتجمعات چشمگیری
هم برگزارکردند،
اماکافی نیست مابرای موفقیت هم به تجمعات مستمراستانی درهمه استانهانیازداریم که
الزم است همکاران دراستانهایی که تابحال تجمع نداشتند ،فعال شوند و هم به تجمعات و یا
تحصن سراسری نیازداریم
که باراولی راگروههای استانی بعهده میگیرند
امادومی شورای هماهنگی ؛ اگرتجمعات استانی مستمروهمچنین تجمعات سراسری داشته
باشیم،حتما صدایمان بازتاب جهانی خواهدداشت و فشارمان دولت رامجبور به تمکین می
کند .ولی درهردوتجمع انتظارداریم که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی حمایت قاطع از
تجمعات داشته باشد.
* -تظاهرات مردم تبریز:

در تظاهرات روز  ۹۹بهمن  ۹۹تبریز  ،شعار مرگ بر کسانی که با پول مردم به آمریکا رفتند .
* -ناکارآمدی مدیریت سامانه یک شرکت واحد در تهیه کارت اعتباری تاریخ گذشته
کارگران:
 ۹۱۶تن از کارگران سامانه یک شرکت واحد عموما به دلیل اینکه تاریخ کارت اعتباری شان
گذشته است فاقد کارت اعتباری هستند و به رغم اینکه بمناسبت  ۹۹بهمن مبلغی از طرف
شهرداری به حساب شان واریز شده است به دلیل کم کاری مدیریت سامانه یک در تهیه
کارت اعتباری برای این کارگران ،آنان نمی توانند خریدهای خود را انجام دهند .کارگران در
روزهای گذشته مراجعات متعددی به قسمت اداری کرده اند ولی کارت اعتباری جدید برایشان
تهیه نشده است.
شهرداری برای ترمیم حقوق کارگران خود به مناسب های مختلف مبلغی را به حساب کارگران
تحت عنوان مزایا واریز می کند و کارگران با کارت اعتباری بانکی فقط می بایست آن مبلغ را با
کارت خرید نمایند و در صورت نبود کارت بانک این مبلغ را نقدا به کارگران پرداخت نمی کند .با
توجه به اینکه کارگران مذکور اعتبار کارت شان به پایان رسیده با وجود مشکالت مالی نمی
توانند از مبلغی در حساب شان هست ،استفاده کنند.
همکاران به سندیکای خود بپیوندید و با پرداخت حق عضویت همکاران خود را در سندیکا یاری
و همراهی کنید.
t.me/vahedsyndic

* -در حاشیه راهپیمایی  ۰۰بهمن در تبریز و کارگران :

پالکارد کارگران در حاشیه راه پیمایی  22بهمن در تبریز به شکل باال بازتاب یافته بود.
* -دستمزدهای معوقه از محورهای مهم اعتراضات کارگری طی هفته گذشته بود:
به نوشته سایت اخبار روز در روز دوشنبه  ۹۹بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :گوشه ای از
اعتراضات کارگران مربوط به حقوق معوقه در طول هفته گذشته
کارکنان و کارگران نگهداری راه آهن زاگرس ،در شهرستان اندیمشک در اعتراض به  ٣ماه
حقوق معوقه،
کارگران و کارکنان پروژه آیسان تبریز در اعتراض به  ۹ماه حقوق معوقه،
کارگران شهرداری توحید در شهرستان چرداول استان ایالم دراعتراض به  ۱ماه حقوق
معوقه
کارگران شهرداری آبژدان اندیکا در استان خوزستان ،در اعتراض به  ۹ماه حقوق معوقه،
کارگران نیروهای تراورس ایستگاه احمدآباد در هرمزگان در اعتراض به  ۴ماه حقوق معوقه
و
کارگران کارخانه سیمان صوفیان در اعتراض به  ٣ماه حقوق معوقه،دست به تجمع و
اعتصاب زده اند.
خبرهای کارگری نشان می دهد که اغلب اعتراضات مربوط به دستمزدهای معوقه در
واحدهای کوچک به شکل قطعی حل نمی شود و با انواع وعده ها ،پرداخت علل الحساب،
تسویه بخشی از بدهی ،همچنین اخراج کارگران و برخوردهای امنیتی و قضایی و پرونده
سازی ،با مطالبه دریافت مزد کارگران برخورد می شود.
جمع بندی اعتراضات ساالنه کارگری در حوزه دستمزدهای معوقه حاکی از آن است که
دستمزد معوقه به یک مشکل مزمن در شاخه های اصلی تولید در کشور تبدیل شده که
همچنان فراگیرتر می شود و بخش بیشتری از مزد و حقوق بگیران را دربرمی گیرد .این در
حالی است که به خاطر پراکندگی و خرد بودن واحدها ،برون سپاری ها ،تنوع شاخه های
کار و صنوف گرفتار مزدهای معوقه ،همچنین فقدان وحدت مستقل اتحادیه ای ،سازمان
دهی مطالباتی بر محور محیط کار در حد استثنا باقی مانده است .در عین حال سازمان
مستقل سراسری کارگران کشور هم وجود ندارد که بتواند چتر حفاظتی برای مطالبه گری
واحدهای کوچک و پراکنده در حوزه دستمزدهای معوقه فراهم کند .همچنین قدرت مستقل
رسانه ای موثری که بتواند تا حدودی خال ناشی از همین چتر حفاظتی را هم در حوزه
پوشش مطالبات این بخش از مزد و حقوق بگیران پرکند ،وجود ندارد.
* -شکنجه "اسماعیل بخشی" و "سپیده قلیان" برای انجام مصاحبه ساختگی:
ما مطلع شدیم که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هم اکنون تحت فشار شدید هستند تا از
آگاهی گری درباره شکنجه اعالم پشیمانی کنند.
مطلعیم که در روزهای گذشته و در زمان بازداشت مجدد از آنها خواسته شده تا آنها به دروغ و
به اجبار و جلوی دوربین اعتراف کنند که شکنجه ای در کار نبوده و به دروغ اعتراف کنند که
تمامی این موارد توسط به اصطالح معاندان و رسانه های مخالف نظام به آن ها دیکته شده
بوده است.

ما مطلعیم که در دوره بازداشت دوم و اکنون ،آنها تحت فشار شدید برای اظهار پشیمانی و
سپردن تعهد نامه های مکتوب متعدد علیه خود هستند.
مطلعیم که از سوی نهادهای مختلف قضائی و امنیتی علیه آنها شکایت شده و اتهامات
واهی جدید به آنها زده اند.
تمامی این موارد تنها و تنها برای خاموش کردن صدای حق طلبی و مبارزات مسالمت آمیز و
قانونی ما کارگران هفت تپه و در راستای حمایت از دزدان و اختالس گران انجام گرفته است.
البته قابل ذکر است که ما به هیچ وجه از دفاع از این دوستان دست برنداشته و چنانچه تا روز
چهارشنبه  ۹٩بهمن ،اسماعیل بخشی و خانم قلیان آزاد نشوند اقدامات دیگری را در دستور
کار قرار خواهیم داد که متعاقبا در مورد آن اطالع رسانی خواهیم کرد.
بدین وسیله ما از تشکل های کارگری ،رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در ایران و جهان
درخواست داریم ،این متن ما را به عنوان شکایت ما نزد سازمان جهانی کار ،تشکالت جهانی
کارگری و سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری کنند.
شکایت ما مشخصا به این علل از دولت ایران انجام می گیرد :
نقض حقوق بدیهی کارگری توسط جمهوری اسالمی ایران و نقض حقوق اولیه ای مانند،
تحصن ،تشکل ،اعتراض ،اعتراض ،تجمع و آزادی بیان و عقیده ،و اقدام مکرر در شکنجه و آزار و
اذیت آقایان اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز خانم سپیده قلیان و نیز حامیان کارگری
مانند آقایان محمدی فر ،امیر قلی و خانم ساناز الهیاری که از مطالبات ما کارگران هفت تپه
دفاع کرده اند .
از تمامی فعالین کارگری ،حقوق بشری و رسانه ها تقاضا داریم که ضمن ترجمه این شکایت
نامه ،آن را در نهادهای ذیربط ثبت کنند و شکایت ما را از طرق الزم پیگیری کنند .در صورت
اعالم نیاز ،مستندات الزم برای ضمیمه شدن به پرونده این شکایت را متعاقبا به عزیزانی که
پیگیر شکایت خواهند بود ارسال خواهیم کرد.
ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت ایران درباره نقض این حقوق کارگری
هستیم؛ ما قویا خواهان پایان دادن به اعمال فشار به اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای
اعتراف اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم؛ ما خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل
بخشی و خانم قلیان و مختومه کردن پرونده های گشوده شده علیه آنها و نیز علیه آقایان
علی نجاتی ،محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم.
جمعی از کارگران هفت تپه
دوشنبه  ۹۹بهمن ۱٣۹۹
* -آمار کارتن خواب ها همچنان باال و باالتر می رود:

* -رئیس سازمان نقشه برداری در گفتگو با مهر مطرح کرد؛ عوارض بیتوجهی به
فرونشست/تخریب سیستم های آبیاری وشریان های حیاتی :
https://www.mehrnews.com/news/4539919

به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :مسعود
شفیعی  ،رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت :فرونشست میتواند به خیابان ها ،پلها
و بزرگراه ها آسیب زده ،خطوط آبرسانی ،گاز و فاضالب را مختل کرده ،به پی ساختمان ها
آسیب رسانده و موجب ترک در آن ها شود .وی با اشاره به اینکه پدیده فرونشست ناشی از
تغییرات ارتفاعی در سطح پوسته زمین است ،اظهار داشت :این پدیده لزوما عالئم ظاهری
ندارد ،اما گاهی به شکل شکافهای عمیق در سطح زمین و فروریزش خود را نشان میدهد
و از سویی دیگر موجب میشود ابنیه و ساختمانها دچار شکست و یا تَ َرک شوند .او تأکید
کرد :در مناطق متأثر از فرونشست باید متناسب با پهنه بندی فرونشست ها ،زیرساخت های
حیاتی کشور را طراحی کرد و توسعه داد و قبل از ایجاد و توسعه هرگونه زیرساخت ،استقرار
جمعیت و طراحی شریانهای حیاتی ،مطالعات فرونشست را بهعنوان یکی از تحقیقات
ضروری و اولیه انجام داد تا با اقدامات خود ،میزان فرونشست را تشدید نکنیم .وی با بیان
اینکه فرونشست و شکاف های زمین که به آهستگی و به تدریج گسترش مییابند ،شاید
همان تاثیر خطرهای ناگهانی و فاجعه بار مانند سیل و زلزله را نداشته باشد ،تصریح کرد:
ممکن است میزان تخریب در منطقه در حال فرونشست به میزان گسترده مشاهده نشود،
حتی آثار سطحی حاصل از آن نیز بهراحتی قابل تشخیص نباشد ،با این وجود بهطور معمول
خسارتهای ناشی از فرونشستها و شکاف های زمین ،ترمیم ناپذیر ،پر هزینه و مخرب
است....
* -قتل و خشونت علیه زنان تحت هر نام و بهانه ای محکوم است:

متاسفانه طی روزهای گذشته دو مورد قتل و خودکشی زنان در شهر سنندج روی داده است.
در مورد اول روز پنجشنبه  ۹۱بهمن در پارک کودک سنندج زنی بنام "لیال حسین پناهی"
بوسیله ضربات چاقو و در مقابل دیدگان مردم نظاره گر به قتل رسیده است .فرد قاتل که
همسر و در عین حال پسر عموی "انور حسین پناهی" نیز می باشد در جواب اعتراضهای
مردم حاضر در صحنه که قصد میانجیگری داشته اند دلیل این کار را اختالف خانوادگی عنوان
نموده و ضمن تهدید مردم اعالم نموده که  :زن خودم است و هر بالیی دلم بخواهد سر او
میاورم !!!
در مورد دوم نیز روز جمعه  ۹۹بهمن زن جوان دیگری بنام "سوما صلواتی" در منزل همسرش
در خیابان نبوت دست به خودکشی زده و بوسیله طناب به زندگی خود پایان داده است .
مطلعین دلیل خودکشی ایشان را نیز اختالفات خانوادگی عنوان نموده اند.
وقوع این دو فاجعه هولناک در فاصله بسیار کوتاه موجی از خشم و انزجار مردم سنندج را که
همیشه خود از پیشقراوالن مبارزه برای رفع ستم و خشونت علیه زنان بوده اند در پی داشته
است و بار دیگر این سوال را پیش روی همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب درون حامعه
قرار داده است که این سیکل باطل و تکراری خشونت و کشتار زنان تا به کی ادامه دارد و

منبع و سرچشمه این حجم از قساوت و درنده خویی چه چیزی می تواند باشد که به مردی
اجازه می دهد که خود را مالک جان و زندگی زنی بداند.
با کمی تامل جواب را می توان در فریادهای قاتل پس از به قتل رساندن همسرش یافت که رو
به مردم ،زن را متعلق به خود و جزو مایملک شخصی خویش بحساب آورده که اختیار دار جان
او نیز می باشد .در سیستمی که مناسبات حاکم در آن بر پایه استثمار انسان از انسان
استوار است و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جزو مقدسات آن محسوب میگردد پس جای
تعجب نیست که در فرهنگ مردساالر و ناموس پرست حاکم برجامعه که با وضع انواع و اقسام
قوانین قرون وسطایی سعی در محافظت از وضعیت موجود دارد مردی خود را صاحب و اختیار
دار زن تلقی نموده و با تمسک به سنت های عقب مانده و ارتجاعی  ،انواع رفتارهای
خشونت آمیز در جهت محافظت از این ملک شخصی را حق طبیعی خود بداند.
ما جمعی از فعاالن حقوق زنان سنندج اعالم می داریم که  :زن ناموس هیچکس نیست
اعمال خشونت بر زنان در اشکال گوناگون به بهانه های واهی محکوم است و از همه مردم
آزادیخواه و برابری طلب سنندج خواستاریم تا به هر شکل ممکن ضمن محکوم کردن چنین
اعمال ننگین و غیرانسانی راه را بر تکرار آنها ببندند.
»جمعی از #فعاالن_حقوق_زنان  -سنندج »
سه شنبه  ۹٣بهمن ماه ۹۹
* -مادران پارک الله :مادر لطفی ،زنی برجسته از جنبش دادخواهی ایران
درگذشت !

به نوشته سایت اخبار روز در روز سه شنبه  ۹٣بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :با تأسف و اندوه
فراوان ،باخبر شدیم که خانم فروغ الزمان تاجبخش (مادر انوشیروان لطفی) ،یکی از پیگیرترین
مادران و خانوادههای خاوران،در عصر یک شنبه  ۹۱بهمن  ،۱٣۹۹از میان ما رفت.
این زن جسور چهره ای شناخته شده و نام آشنا و بسیاردوستداشتنی در میان جنبش
دادخواهی و فعاالن سیاسی واجتماعی ایران است و به جرأت میتوان گفت که یکی از
موثرترین افرادجنبش دادخواهی در ایران بوده است .از دست دادن این زن عاشق ومقاوم که
به تمام مبارزان راه آزادی و عدالت خواهی توان حرکت وایستادگی و شجاعت می داد ،داغ
بزرگی بر دل جنبش دادخواهی ایرانگذاشت .او با اینکه بارها و بارها توسط نیروهای اطالعاتی
و امنیتیمورد اذیت و آزار و شکنجه و تهدید و بازجویی و بازداشت های موقتقرار گرفت ،ولی
هیچ گاه از عزم خود برای ایستادگی و دادخواهی دست نکشید و همواره عضوی فعال برای
دادخواهیفرزندش انوشیروان لطفی و تمامی کشته شدگان سیاسی در ایران بوده است.
منصوره بهکیش که پیش از انقالب  ۱۹با مادر آشنا شده و رابطه بسیار نزدیکی با او داشته
است ،پس از شنیدن خبر مرگمادر در تبعید این چنین می گوید« :باورم نمی شود ،وای بر ما،
وای بر ما .مادر لطفی عزیزمون ،آن مادر مهربان و شجاعخاوران ،آن زن جسوری که همواره به
همگی ما انرژی و توان حرکت و ایستادگی و درس مقاومت می داد ،امروز عصرساعت ۱.٣۶
یک شنبه  ۹۱بهمن در بیمارستان توس تهران ،از میان ما پر کشید و رفت .چگونه می توان
طاقت آورد .باورنمی کند دل من مرگ خویش را .تمامی عزیزان ما ذره ذره آب می شوند و می
روند .مادر لطفی و بسیاری از مادرانی که ازمیان ما رفتند ،فارغ از این که مادر فرزندان
شجاعی چون انوش ها باشند ،به شخصه خودشان انسان های بسیار مبارز وتاثیرگذاری
بودند و مادر لطفی نمونه بارزی از این مادران و زنان جسوری بود که یک لحظه آرام و قرار

نداشت و تمام وجودشخشم به دشمنان و ایستادگی در برابر ظالمان برای دادخواهی و
عشق به خانواده ها و دوستان و شور و انرژی بود ،فارغ ازاین که عزیزان مان از چه گروه و
دسته ای بوده اند .رفتن آن ها برای خانواده ها و دوستانی چون من که سال ها نفس بهنفس
کنار همدیگر بودیم و از همدیگر درس ایستادگی و انرژی می گرفتیم ،خیلی سخت است ،آن
هم در این دیار غربت کهچون خوره جان انسان را میخورد ،ولی از او و دیگر مادران مقاوم چون
مادرم آموختم که در هر شرایطی باید ایستادگی کردو برای دنیای بهتر جنگید.».
ما مادران پارک الله ایران ،در این غم بزرگ با خانواده آزاده و شریف تاجبخش و لطفی و هم
چنین با مادران و خانوادههایخاوران و تمامی فعاالن سیاسی و اجتماعی شریکیم و همراه و
همدرد این خانواده و دیگر خانوادههای دادخواه ایستادهایم تاروزی که دادمان را از بیدادگران
بستانیم و دنیایی انسانی بسازیم.
ما نیز این مادر عاشق را با گلهای سرخ و سفید بدرقه میکنیم .یادش زنده و راهش ماندگار
باد!
بخشی از شعر زیبای شاملو در وصف عشق
« من ریشههای تو را دریافتهام
با لبانت برای همه لبها سخن گفتهام
و دستهایت با دستان من آشناست
در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان
در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را
زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بوده اند».
مادران پارک الله ایران
 ۹۹بهمن ۱٣۹۹
* -مخالفت تشکلهای کارگری با طرح خروج کارگاههای زیر  ۲۲نفر در روستاها از
شمولیت قانون کار:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :کانون هماهنگی
شوراهای اسالمی کار استان ،کانون بازنشستگان تامین اجتماعی ،کانون انجمنهای صنفی،
مجمع نمایندگان کارگران ،جامعه اسالمی کارگران و دبیرخانه مشترک کارگری و بازنشستگان
شش تشکل صنفی کارگران و بازنشستگان استان خراسان رضوی هستند که در مخالفت به
طرح خروج کارگاههای زیر  ۱۶نفر در روستاها از شمولیت قانون کار به بهانه ایجاد اشتغال
بیانیه صادر کردهاند.
متن کامل بیانیه تشکلهای کارگری و بازنشسته استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
انقالب کردیم تا از ظلم و ستم رهایی یابیم .انقالب کردیم تا به دوران استبداد و زورگویی پایان
دهیم و آزاد زندگی کنیم .نظام جمهوری اسالمی را برگزیدیم تابه کارگران و نیروهای مولد به
چشم بزرگترین سرمایههای اجتماعی و اقتصادی نگاه شود و نظام استبداد و سرمایهداری
پایان یابد .در راه صیانت از انقالب خونها دادیم و در هشت سال دفاع مقدس بیش از  ۱۴هزار
شهید کارگری به نظام اهدا نمودیم .در مسیر پر فراز و نشیب انقالب و در سال  ۰۹چتر
حمایتی قانون کار به واقع بعد از قانون اساسی ،قانون مادر نامیده میشود .سایه پر مهر خود
را بر سر کارگران قرار داد تا نظام سرمایهداری خاتمه یابد و نیروی کار به عنوان اصلیترین

عنصر اقتصاد و تولید مورد تکریم و احترام قرار گیرد.در حالی که قانون کار با حداقلهای ممکن
روابط بین کارگران و کارفرمایان را به بهترین نحو ممکن تنظیم کرده ،متاسفانه عده ای به
بهانههای مختلف و در مقاطع متعدد سعی در مخدوش نمودن آن را دارندکه البته هر بار با
هوشیاری نمایندگان کارگران و البته درایت مسئولین محترم ناکام ماندهاند .اخیراً نیز موسسه
نذر و اشتغال اصفهان به بهانه اشتغالزایی و به اصطالح ایجاد امنیت شغلی ماده  ۴۱قانون کار
را نشانه رفته و در حالی که حداقل مزد فعلی حدود یک چهارم حقوق واقعی است حقوق
توافقی را برای کارگاههای زیر  ۱۶نفر در مناطق روستایی پیشنهاد نموده تا مجدداً بعد از
گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی ،نظام استبداد و سرمایهداری رونق گیرد و در این میان
با کمال تاسف شنیدهها حاکی است جمعی از نمایندگان مجلس که گویا در خانواده ،کارگری
ندارند و یا خود سرمایهدار هستند ،چشم بسته از این طرح مستبدانه حمایت میکنند.آیا
تجربههای تلخ گذشته همچون قراردادهای کار موقت در کارهای غیر مستمر که متاسفانه در
مدت زمان کوتاهی به کارهای مستمر و دائم تعمیم داده شد و برخالف مقاولهنامههای
سازمان جهانی کار امروز بیش از نود پنج درصد از کارگران ایران با قراردادهای کوتاه مدت کار
میکنند ،خارج کردن کارگاههای زیر  ۱۶نفر و یا کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری از شمول
قانون کار مشکلی را در حوزه اشتغال و یا اقتصاد حل نموده؟ به جز اینکه راه سوءاستفاده را
برای عده زیادی باز نموده است.علیایحال تشکالت کارگری خراسان رضوی ضمن مخالفت
شدید با طرح یاد شده اعالم مینمایند خط قرمز کارگران قانون کار است و هرگونه اصالح و
تغییر باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و در راستای ایجاد منافع کارگران باشد در غیر این
صورت جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد.
* -معاون سازمان بنادر:کشتیهای ماهیگیری چینی ضوابط را رعایت نکنند،
توقیفشان میکنیم:

به نوشته برهان محمودی خبرنگار مهر در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است :
هادی حق شناس  ،معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت :کشتی های ماهیگیری
چینی که از فاصله ۱۶مایلی ساحلی و  ۹۶۶متری عمق دریا اقدام به ماهیگیری کنند توقیف
خواهند شد .وی گفت :از سال  ۰٨مدیران ارگان های دریایی ساالنه دور هم جمع می شوند چرا که بخش حم
وی به اهمیت انتقال شهرها به سواحل اشاره و تصریح کرد :همه کشورهای عضو
گروه  ۹۶Gدر کنار سواحل قرار دارند و اگر شهرهای ما از گذشته در سواحل احداث می شد،
مشکالت زیست محیطی ،کمبود آب و آلودگی هوا را در شهرها شاهد نبودیم .با این حال
سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال توسعه سواحل مکران بوده و پس از توسعه چابهار ،قدم
بعدی تالش برای توسعه بندر جاسک به عنوان غربی ترین بندر سواحل مکران خواهد
بود.معاون سازمان بنادر و دریانوردی درباره تحریم های حمل و نقل دریایی گفت :در شرایط
جنگ اقتصادی قرار داریم .با این حال سازمان بنادر از تحریم های قبلی درس گرفته و سبب
شده تا در تحریم های جدید مشکلی در زمینه تبادالت بانکی ،مالی و بیمه حمل و نقل
دریایی و کشتی ها نداشته باشیم....معاون سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسش
دیگر خبرنگار مهر درباره نظارت بر کشتی های ماهگیری چینی در آب های ایران گفت :با توجه
به اینکه این کشتی ها با پرچم ایران تردد می کنند ،ما به آنها کشتی ایرانی می گوئیم اما
باید در فاصله  ۱۶مایلی از ساحل و عمق  ۹۶۶متری دریا اقدام به ماهیگیری کنند و اگر این
قوانین را رعایت نکنند توقیف خواهند شد اما آماری در خصوص تعداد کشتی های ماهیگیری
توقیف شده ندارم.

* -در طومار مردم تبریز مطرح شد؛علیه سازمان خصوصیسازی اعالم جرم
شود/نسبت به واگذاری «ماشینسازی تبریز» معترضیم:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :روز گذشته در
مراسم  22بهمن ،بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز ،طوماری را به امضای
شرکتکنندگان در مراسم راهپیمایی رساند که در آن نسبت به وضعیت ماشینسازی تبریز
انتقاد شده بود.در این طومار مردم از مسئوالن خواستهاند ،نسبت به سازمان خصوصیسازی
اعالم جرم نمایند و ماشینسازی تبریز را از مالکی که اهلیت آن ثابت نشده ،بازپس بگیرند.در
این طومار به سرنوشت واحدهای خصوصیشدهی مشابه مثل هپکو ،آذرآب و نیشکر هفتتپه
نیز اشاره شده و روند کلی واگذاریها در سالهای گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است.بسیج
دانشجویی دانشگاه سهند تبریز پیش از این نیز بارها نسبت به سرنوشت شرکت
ماشینسازی تبریز ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصیسازی
کشور شده بود.
* -خبر؛ مبلغ  5میلیون تومان سقف هزینه سبد کاال :
بر اساس تحقیقات میدانی و محاسبات آماری کمیتههای مزد انجمنهای صنفی و تشکلهای
کارگری از وضع معیشت خانوار در مناطق و استانهای مختلف ،هزینه ماهانه سبد معیشت
کارگران هم اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در
ماه است.
* -در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛ افزایش دستمزد باید به اندازه تغییرات نرخ دالر
باشد /دولت بهجای اعانهپردازی به کارگران از واحدهای تولیدی حمایت کند:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :پیشبینی  ۹۶درصد
افزایش حقوق کارمندان دولت و صحبتهای وزیر کار مبنی بر اینکه وزارت متبوع ایشان با
افزایش  ۹۶درصدی دستمزد کارگران همراه است و عالوه بر آن باید با بستههای حمایتی
کمبودهای معاش مزدبگیران را جبران کرد ،نگرانیهای بسیاری را برای طبقهی کارگر به همراه
آورده است؟ آیا قرار است بازهم در مذاکرات مزدی ،نص صریح قانون یا همان ماده  ۴۱قانون
کار ،پشت در گذاشته شود و دوباره با دستاویز قرار دادن مشکالت تولید و کارفرمایان ،کارگران
را مجبور به کوتاه آمدن کنند؟
مازیار گیالنی نژاد (فعال صنفی کارگران فلزکار) در ارتباط با دغدغههای مزدی امسال میگوید:
ت خانوار کارگری را
ی عالی کار حداقل مبلغِ سبد معیش ِ
ل قبل کارگروه مز ِد شورا ِ
ن سا ِ
در پایا ِ
اول
" ۹میلیون و  ۰۰۱هزار" تومان محاسبه کرده بود؛ بعد از افزایشِ بیرویه نرخ ارز در ماههای
ِ
ل جاری ،روز دوم دیماه ،رئیس همان کارگروه مبلغ سبد معیشت خانوار را " ۱میلیون و
سا ِ

قابل توجهی از کارگران کشورمان
بخش
 ۹۶۶هزار تومان" اعالم کرد .این درحالیست که
ِ
ِ
معاون دبیرکل خانه کارگر ۹۰ ،درصد کارگران "حداقل
ماهها دستمز ِد معوقه دارند و مطابقِ گفته
ِ
بگیر هستند ".یعنی  ۹۰درصد کارگران درصورتیکه مز ِد خود را دریافت کنند ،ماهیانه یک
میلیون و  ۱۱۰هزار تومان درآمد دارند.
چگونه وزیر کار از سه نوبت ارائه بسته حمایتی به «همه کارگران مشمول» داد سخن
میدهد؟!
وی در ترسیم فضای موجود گفت :در یک چنین شرایطی و درحالیکه سهم دستمزد در قیمت
تمام شده تولید را " ۴درصد" اعالم کردهاند وزیر کار از  ۹۶درصد افزایش دستمزد کارگران در
ت
سال آینده گفتگو میکند؛ همچنین آقای شریعتمداری وعدۀ ارائه "سبد جبرانی معیش ِ
خانوار"  ۹۶۶هزار تومانی در سه نوبت قبل از پایان سال را میدهد؛ درحالیکه نزدیک به ۱۴
ِ
میلیون کارگر بیمه شده و " ۱۶میلیون نفر کارگر غیررسمی" در کشورمان وجود دارد ،روز دوم
بهمن ماه رسانهها از "پایان واریز مبلغ بسته حمایتی به حساب  ۰میلیون و  ۱۱۶هزار نفر از
سازمان برنامه و بودجه خبر
سوی
م ارائه اعتبار بیشتر از
ِ
ِ
بیمهشدگان تامین اجتماعی" و عد ِ
دادند .حال چگونه وزیر کار از سه نوبت ارائه بسته حمایتی به «همه کارگران مشمول» داد
سخن میدهد؟ مگر نمیداند از بین بیش از  ۹۶میلیون نفر مشمول ،فقط  ۰میلیون و اندی
بسته گرفتهاند؟! به اعتقاد این فعال کارگری نکته نگرانکننده دیگری نیز وجود دارد؛ نکتهای که
میتواند مانع از توافق عادالنه مزدی شود و آن؛ افزایش  ۰۶هزار تومانی حق مسکن است
که اگر بهجای قدر مطلق ریالی آن ،درصد صوری افزایش مدنظر قرار گیرد ،میتواند دستاویزی
برای مخالفت با افزایش قانونی و عادالنه دستمزد باشد.وی میافزاید :روز  ۱۹دیماه از
ی عالی
ب
ط شورا ِ
افزایش حق مسکن کارگران از  ۴۶هزارتومان به  ۱۶۶هزار تومان توس ِ
تصوی ِ
ِ
کار خبر دادند که البته این افزایش با ماهها تاخیر و با تصویب هیأت وزیران اجرایی خواهد شد.
این درحالیست که حق مسکن  ۱۶۶هزار تومانی کرایه اسبابکشی هم نمیشود!
گیالنینژاد با نفی تمام بهانههای موجود بر سر راه افزایش دستمزد و با تاکید بر لزوم اجرای
ت ماده  ۴۱قانون کار اضافه میکند :افزایش دستمزدها به اندازه تغییرات دالر در
بیکم و کاس ِ
سال جاری امکانپذیر بوده و میتواند در واحدهای بزرگ اعمال شود .برای واحدهای کوچک و
آسیبپذیر نیز دولت باید از بودجه عمومی این مبلغ را تامین کند تا به کارفرمایان کوچک کمک
شود و از بسته نشدن کارگاهها و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آید .او در پایان میافزاید:
کارگر اگر دستمزد واقعی خود را دریافت کند ،نیازی به بستههای حمایتی ندارد؛ دولت هم
بهجای اینکه با پرداخت نامنظم و ناکافی بستههای حمایتی از خود سلب مسئولیت نماید،
بهتر است کمک کند تا صنایع وطنی به خصوص صنایع کوچک و متوسط سرپا بمانند و
فرصتهای اشتغال بیش از این از بین نرود.
* -خبر ؛ علی خدایی عضو شورای عالی کار 07 :درصد قدرت خرید کارگران کاهش
یافته است :
نوسانات ارزی باعث سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضرحداقل دستمزد می
تواند  ۹۴درصد از هزینه ها را تأمین کند.
بر اساس آمار و ارقام و محاسبه ای که در شهریور ماه با حضور گروه کارفرمایی و دولت انجام
دادیم ،مشخص شد ،کارگران حدود  51درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند.
* -آنچه «کولبران» از سر میگذرانند؛جدال با مین ،دیسک کمر و بسته شدن
مرزها:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :واژه «کولبر» معرف
کسیست که همه بار زندگی را بر دوشهای نحیفش میگذارد و به پای جان ،در طلب نان
میایستد .زندگی کولبران آنچنان با رنج و سختی همراه است که هیچ تعریف و دال و
مدلولی نمیتواند تجربه زیستی آنها را که آکنده از بیم و هراس دائم است ،منتقل کند.
زیست دردناکی که با از راه رسیدن ماههای سرد زمستانی ،دردناکتر هم میشود .ریبوار
داوودی (عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) که از نزدیک
ن غرب کشور است ،در توصیف زندگی «کولبران» میگوید:
شاهد رنجهای هر روزهی کولبرا ِ
نامشان کولبر است ولی چنین واژهای در هیچ دایرهالمعارفی ثبت نشده است .درآمدشان با
تولید خالص و ناخالص محاسبه نمیشود چراکه هیچ درآمد ثابتی ندارند و ممکن است خیلی
ک زمستانی ،تمام مال و سرمایهشان فنا شود و جسدشان را
راحت در یک سحرگاه سوزنا ِ
چند روز بعد ،زیر آوار برف و بهمن پیدا کنند و آن وقت با چند میلیون تومان میتوان آنها را از
بیمارستان تحویل گرفت! او ادامه میدهد :کولبران جان را با نان معاوضه میکنند؛ زندگی هر
روزهشان را برای لقمه نانی میفروشند .آنها پول زیادی گیرشان نمیآید؛ دریغ که هیچ
ن کشور ندارند؛ یکی از آنها با افسوس میگفت "میترسم
سهمی از ثروتها و منابع فراوا ِ
بیکار شوم ،فقر خردم میکند؛ میخواهم پسرم رئیس گمرک شود!"
داوودی این شغل یعنی «کولبری» را بیضابطهترین و ناامنترین شغل دنیا میخواند و ادامه
میدهد :فرقی ندارد هر کجا مرز باشد ،راه صعبالعبور باشد و بار طاقتفرسا باشد آنجا کار
میکنند! این آدمها به جای اسبهایشان کار میکنند؛ مانند آنها گاهی سختتر گاهی
سردتر! گاهی خودشان هم از ماهیت کولهبارهایشان اطالع ندارند؛ این یعنی نمیدانند چه
سودی نصیب دو طرف سودا میشود! مادری میگفت پسر جوانش را مرده زیر بار لوازم
آرایشی پیدا کرده بود! «کولبران» شرایط شغلیشان در بحران اقتصادی اخیر و در موج گرانی
دالر چگونه است؛ داوودی میگوید :نگرانیهایشان تا دلت بخواهد زیاد بود؛ زیادتر هم شده؛
بازار کساد باشد؛ دالر باال و پایین کند ،راه خراب باشد ،مرزها را ببندند ،اینها همه
نگرانیهاییست که هر روز شدیدتر میشود؛ آنها ترس نان دارند نه ترس جان؛ به استقبال
مرگ میروند و بعد هم مهر خروج غیرقانونی از مرز! آنها «ناچارند» که غیرقانونی خروج کنند،
که غیرقانونی باشند!او در پایان با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران فصلی و ساختمانی در
دورههای کسادی بازار راهی به جز «کولبردن» ندارند؛ میگوید :نه عقل و نه احساس قادر به
درک بار سنگین پیر زنان و پیرمردانی نیست که کولبرند یا کودکانی که با کول و مرگ همدم
هستند ،باید دید؛ فقط باید دید ....اگر بخواهی حالشان را بفهمی باید یک روز به جای آنها
مرگ را لمس کنی!
* -بدجوری افتادن به جان همدیگر  .سگ را رها کرده اند:
طوفان حسن عباسی علیه ظریف ،علی الریجانی ،حسن روحانی و علی مطهری و دفاع از
مردم کرج
ملت کرج طوماری را امضا کرد که یکی از بانیان مذاکرات  ۱سال اخیر را از ورود به کرج و
اینکه سخنران رسمی مراسم  ۹۹بهمن باشد محروم کرد.
آقایان مطهری ،روحانی ،ظریف و الریجانی!  ۱سال دیگر مسئولیتتان تمام شد ،یک مسجد
بخواهید بروید مردم توی صورت شما تف میاندازند ...
یادتان رفته تا حرف میزدیم آقای روحانی میگفت دلواپسان برید به جهنم؟ چه شد که حاال
دلواپس شدید ،آقایان! برید به جهنم حاال که دارید میلرزید...

https://www.facebook.com/shahab.shokoohi.54/videos/2557321954284
/746
* -طرح خروج کارگاه های زیر  87نفر در روستاها از شمول قانون کار ،گامی دیگر
جهت استثمار بیشتر کارگران بوسیله مقررات زدایی از نیروی کار :
در ماههای گذشته طرح خارج کردن کارگران کارگاههای زیر ده نفر در روستاها  ،از شمول
قانون کار در دستور قرار گرفته.
مطابق گزارش  ۹دیماه خبرگزاری مهر" :تحت عنوان ،بست ٔه حمایتی برای اشتغال در
روستاها ...،قرار بود با الحاق یک تبصره به ماد ٔه  ۴۱قانون کار ...کارفرمایان مشاغل ایجاد شده
در روستاها با کمتر از  ۱۶نفر کارگر ،از شمول حداقل مزدی ...خارج شوند و پرداخت دستمزد،
حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفاً بر اساس قرارداد بین
کارگر و کارفرما" تعیین شود .
بواسطه اعتراضات تشکل ها و فعاالن کارگری این طرح مسکوت ماند و حاال دوباره بعد از چند
ماه مطرح شده است  .هر بار تحت عنوان ایجاد اشتغال و به بهانه ایجاد اشتغال  ،می خواهند
از نیروی کار در روستاها کامال مقررات زدایی کنند
این تنها نیروی کار در روستا نیست که مشمول مقررات زدایی قرار می گیرد  .از شروع سال
نود و هفت قرار شد بیست درصد سهم کارفرمایان برای کارگاههای زیر پنج نفر را دولت بپردازد
اما طی پنج سال گذشته دولت گام به گام از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده و هربار
طرحی ارائه میدهد که هرچه بیشتر از نیروی کار مقررات زدایی کند و قانون جنگل را به جای
مقررات کار حاکم کند .همانطور که نود درصد نیروی کار را امروز به نیروی کار قراردادی تبدیل
کرده  .مقررات زدایی از نیروی کار استثمار بیشتر کارگران است.
* -احتکار ها و موج کشف احتکار ها از جمله  ۰ :میلیارد کاالی قاچاق در پایتخت:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :سرهنگ دوست
علی جلیلیان در توضیح این خبر ،گفت :در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق
کاال و به دنبال دریافت گزارش های مردمی مبنی بر جابه جایی کاالی قاچاق در پایانه جنوب،
بررسی موضوع در دستور کار مأموران کالنتری  ۹۶٨قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه ماموران
فرد مظنون را تحت بازجویی قرار دادند ،تصریح کرد  :متهم که پاسخ درستی به سواالت
پلیسی نمی داد کاالی وی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که محموله شامل ٣۶۶
جفت کتانی خارجی بدون مجوزهای گمرکی است.سرهنگ جلیلیان خاطرنشان کرد :در این
رابطه یک قاچاقچی دستگیر و کارشناسان ارزش ریالی کاالها را  ۹میلیارد ریال برآورد کردند.
* -کشف یک میلیارد و  ۰۹۲میلیون ریال کاالی قاچاق در پایتخت:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :سرهنگ علیرضا
عجمی اظهار داشت :با کنترل تردد خودروهای عبوری محورهای مواصالتی به شهر تهران،

ماموران قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت موفق شدند  ۹دستگاه خودرو حمل
بار قاچاق را در محورهای مواصالتی به شهر تهران شناسایی و توقیف کنند.وی با اشاره به
دستگیری راننده خودرو ها ،گفت :در بازرسی انجام شده  ۴دستگاه مایکروفر  ۹ ،دستگاه کولر
گازی و  ...که فاقد فاکتور و برگه گمرکی بودند ،کشف شد.فرمانده قرارگاه جنوب گشت
انتظامی یگان امداد پایتخت با اشاره به اعتراف متهمان مبنی بر خرید و فروش کاالی قاچاق،
خاطر نشان کرد :کارشناسان ارزش ریالی این کاالها را یک میلیارد و  ۰۹۶میلیون ریال برآورد
کرده اند.
* -کشف انبار احتکار  4هزار کیلو گوشت در طرشت:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،در تاریخ سه شنبه  ۹٣بهمن ماه  ۹۹آمده است  :سرهنگ تقی افرند،
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت :با اقدامات
ویژه پلیسی تیم عملیات پلیس اماکن تهران بزرگ ،محل اختفا و نگهداری بیش از ۴۶۶۶
کیلوگرم گوشت در منطقه طرشت تهران شناسایی و در بازرسی از این محل کشف شد.
* -فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت  2کارگر در بندرعباس :
برپایه گرارش روز سهشنبه ،آمده است در سایه فقدان ایمنی محیط کار ،دو کارگر ساختمانی
در بندرعباس در حین گودبرداری زیر آوار مانده و مجروح شدند.
حسن امینی معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس در
اینباره گفت“ :این کارگران صبح امروز در هنگام گودبرداری ساختمانی در محله بهشت بندر
زیر آوار ماندند که پس از مهار دیوار و نجات آنها ،به بیمارستان منتقل شدند
یاد مادر لطفی فراموشمان نمی شود  -جمعی از خانواده جانباختگان -خارج
کشور
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برپایه نوشته سایت اخبار روز در روز چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :مادر لطفی از
ذره ذره وجودش که سرشار از جسارت ،شعور و آگاهی بودشمعی ساخته بود تا بتواند
زوایایی تاریک فاجعه ملی کشتار تابستان  ٧۹را روشن سازد .او بی هراس خاک خاوران را
کاوید تا راز بخون غلتیدن هزاران سرو عاشق را افشا کند ،او مهربانانه و مصمم دست در
دستان دیگر مادران و خانواده های حانباختگان راه آزادی نهاد تا زنجیره ای انسانی از مهر و
عشق درست کند تا همه اعضای این خانواده ها به وقت رنج  ،همراه و همگام هم باشند و
با هدف مشترک دادخواهی و فارغ از اینکه فرزندان و یا عزیزان جانباخته شان چه اعتقاد و
اندیشه ای داشته اند در جمع این خانواده بزرگ حضور یابند و حس خوب بودن در کنار هم را
تجربه کنند .آری این یکی از خصلت های زیبا و بارز مادر لطفی بود ،فقط داغدار و دادخواه
بودن شرط همراهی و دوستی او بود .مادر لطفی پر از شور و مهربانی بود ،شجاعت و
صراحت کالمش به راستی قوت قلب همه ما بود .همیشه میتوانستی روی مهر و کمک

انسانی او حساب کنی .از خرید کفش برای بچه هایی که مادر و یا پدرشان زندانی بودند تا
تهیه وسایل ضروری تحصیل فرزندان آنها ،برگزاری مراسم و ایده برای تزیین خاوران و
همکاری برای درست کردن یک صندوق کمک مالی که با همکاری دیگر مادران آن را مدیریت
میکردند ،بخشی دیگر از فعالیت های او بود که همیشه با عشق و احساس مسئولیت
انجام میداد .او همه جا در کنارمان و همراهمان بود .هر جا که نیاز بود اقدام میکرد .او
براستی سازمانده ای توانا بود .از انداختن سوت ،که برای حفظ نظم در جمع ها و مراسم
ها به گردن آویخته بود ،تا اقدام به موقع برای خواندن مطالبی که الزم و ضروری بود و یا
شکستن فضای غم و نامیدی و دادن نشاط و امید دوباره به جمع ،حضور او پر رنگ و موثر
بود .فقدان مادر فروغ نازنینمان ضایعه بزرگی برای جنبش دادخواهی میهنمان و همچنین غم
بزرگ و سختی بر دل همه ما خواهد بود .چشمان پر فروغش ،حرفهای پر امیدش ،تالش
خستگی ناپذیرش و انسانیت او در یاد و خاطره همه ما که با او بوده ایم ،همیشه مانا
خواهد ماند.
تجارب و تالشهای او برای دادخواهی را به توشه راه سخت و دشوارمان میافزاییم و با قلبی
اندوهبار اما آکنده به مهر و امید ،به راه سخت و نا هموار خود ادامه میدهیم .یاد مادر لطفی
مهربان همیشه با ما خواهد بود .یاد او و یاد سرو ایستاده به خاک افتاده اش ،أنوشیروان
لطفی ،گرامی و ماناست.
جمعی از خانواده جانباختگان -خارج کشور
سه شنبه  ۹٣بهمن  ۱۹ - ۱٣۹۹فوریه ۹۶۱۹
* -تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کارتن ایران نسبت به کارشکنی اداره تامین
اجتماعی درمسیربازنشستگی کار سخت و زیانآورشان:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است :کارگران کارخانه
کارتن ایران واقع در جاده قديم كرج  ،پشت کارخانه شیر پاستوریزه،دراعتراض به کارشکنی
اداره تامین اجتماعی درمسیربازنشستگی کارسخت و زیانآورشان دست به تجمع مقابل
ساختمان شعبه شش اداره تامین اجتماعی تهران واقع در سه راه آذری زدند .یکی از کارگران
کارخانه کارتن ایران در تشریح مشکالت بازنشستگیشان گفت :به صورت مشخص کارگران
شاغل درکارخانه کارتن ایران که شمارشان تا 171نفر میرسد ،سالهاست که در مشاغل
سخت و زیانآور مشغول کار هستند اما تقریبا از شش ماه پیش علیرغم اینکه کارفرما با
درخواست بازنشستگی با مشاغل سخت و زیانآور تعدادی از کارگران موافق و حاضر است
چهاردرص ِد بازنشستگی پیش از موعد آنها را بپردازد ،تامین اجتماعی شعبه شش به
بهانههای مختلف مخالفت و سنگاندازی میکند .وی با یادآوری اینکه ممکن است برای
برخی مدیران شعب تامین اجتماعی و کارفرمایان اهمیت به تاخیر افتادن بازنشستگی کارگران
چندان محسوس نباشد اما این اتفاق برای کارگرانی که دیگر در کارخانه جایی ندارند،
تحملناپذیر است .این کارگر کارخانه کارتن سازی ایران که به نمایندگی از سایر همکاران خود
سخن میگفت ،از مدیریت شعبه ششم اداره تامین اجتماعی تهران درخواست کرد هرچه
زودتر شرایط بازنشستگی آنها را فراهم کنند.
* -آمار کلی از بیکاری دختران تحصیلکرده تا سه برابر بیش از مردان حکایت دارد:
به گزارش خبرگزاری ایرنا آمده است  :میزان مشارکت اجتماعی و اشتغال زنان در ایران
باالست اما بسیاری از آنان به عنوان" شاغل " ثبت رسمی نمی شوند
معصومه ابتکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در باره موفقیت زنان سرپرست
خانوار در طرح مشاغل روستایی گفت  02 :درصد تسهیالت طرح مشاغل روستایی در اختیار
زنان قرار گرفته اما عملکرد آنان در این زمینه سه برابر موفقیت آمیزتر از مردان بوده است.
هفتاد درصد زنان به دلیل فوت همسر 01 ،درصد به سبب طالق 01 ،درصد به دلیل
بدسرپرستی و هشت درصد به علت تجرد قطعی سرپرست خانوار شده اند.

حدود  2میلیون و  711هزار زن سرپرست خانوار در جامعه حضور دارند که با اعضای خانواده
خود به حدود پنج میلیون نفر می رسند.
* -رکوردشکنی تورم در گوجه فرنگی با  ۰۹۹درصد !

گزارش متوسط قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی مربوط به پاییز  ،۱٣۹۹از سوی مرکز
آمار ایران منتشر شد.
در بخش سبزیجات ،متوسط قیمت سیب زمینی  ۱٣٣۹٩و پیاز  ۱۶٩۹۹ریال بوده که نسبت به
فصل مشابه سال قبل به ترتیب  ۱۱۹.١و  ۹٩.٣درصد افزایش داشته است .به عالوه ،متوسط
قیمت گوجه فرنگی  ۱۹۹۹٨و بادمجان  ۹٣۹۹٣ریال بوده که به ترتیب  ۹٨٨.۹و  ۹۹٧.٩درصد
نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این آمار حکایت از این دارد که حذف گوشت و مرغ و ماهی ،پنیر و شیر و ....از سبد اکثریت
بازنشستگان و مزد بگیران آخر خط نیست.
تبعیض ساختاری ناگزیر به این بحرانها دامن میزند ،زیر فرش هم نمیشود پنهانش کرد.
به جز با مقاومت و اعتراض منسجم ،نمیتوان جلوی سیل خانمان برانداز گرانی را گرفت!
* -آیا بدهکاری  ۲۹۹هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را
کارگران باید بپردازند؟
برپایه آنچه در سایت خبرگزاری کار ایران  -ایلنا آمده است  :دولت  ۱٨۹هزار میلیارد تومان به
سازمان تامین اجتماعی بدهکار است .کارفرمایان و مدیران صنایع  ۱۹هزار و  ٣٣۶میلیارد تومان
به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند .آنوقت هزینه بدهکاری دولت و کارفرمایان را می
خواهند با افزایش سن بازنشستگی و سابقه بیمه پردازی و با اصالحات پارامتریک از جیب
کارگران بپردازند.
مجلس سال گذشته جلسه گذاشتند و بحران صندوقهای بازنشستگی را در کنار بحران
محیط زیست و بحران موسسات اعتباری گذاشتند تا بر اهمیت آن تاکید کنند .اما برای حل
بحران سازمان تامین اجتماعی امسال بر "قانون اصالحات پراسنج (پارامتریک )قانون تأمین
اجتماعی "تاکید کرده و در حال حاضر این طرح در حال رسیدگی در مجلس شورای اسالمی
است .این طرح چندی پیش در جلسه علنی بهصورت "عادی" مطرح و بهصورت "عادی" اعالم
وصول شد .
در حالی که مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی با حقوق  ۱میلیون و  ۹۶۶و  ۱میلیون و
 ٣۶۶هزار تومان زندگی خود را مجبورند بچرخانند ،کسانی با ذهنیت دریافت حقوق  ۱۶میلیون
تومانی یا  ۱۱میلیون تومانی به سازمان تامین اجتماعی می آیند و به سازمان تامین
اجتماعی که از دسترنج کارگران بناشده هم چون منبعی برای پرکردن جیب های خود نگاه
می کنند.
صدای خانه کارگری ها هم از حقوق های سرسام آور مدیران تامین اجتماعی درآمده حسن
صادقی می گوید ":مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی باید آن را معبد خویش بدانند؛ نه
منبع درآمدی .دهه  ۰۶ ،۱۶و  ۹۶شمسی اینگونه بود .این رویکرد امروز تغییر کرده است .حاال
هر کسی که در سازمان تامین اجتماعی استخدام میشود به آن به عنوان منبع درآمد
مادامالعمر نگاه میکند .هر سال شاهد هستیم که  ۱تا  ۰هزار نفر به پرسنل سازمان تامین
اجتماعی اضافه میشود؛ آنهم با حقوقهای قابل توجه" .حسن صادقی با حاشیه رفتن ها
نهایتا اصالحات پارامتریک را تحت شرایطی تایید می کند

* -گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان  ،همچنان در
انفرادی اند:

بر پایه خبر مندرج در سطح خبرگزاری هرانا در تاریخ چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است:
اسماعیل بخشی ،فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی ،که بدنبال پخش اعترافات
اجباری ایشان در صداوسیما مجددا بازداشت شدند ،کماکان در بازداشت به سر می برند.
طبق گزارش ها آن ها تحت فشار شدید جهت اظهار ندامت از اعالم عمومی موضوع
شکنجه خود هستند .یکی از اتهامات جدید اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت
تپه« ،نشر اکاذیب» است که در شعبه چهار بازپرسی دزفول پرونده ای علیه او تشکیل
شده و شاکی این پرونده محمود علوی وزیر اطالعات جمهوری اسالمی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،اسماعیل بخشی ،فعال کارگری و سپیده قلیان ،فعال مدنی که
از  ٣۶دی ماه در بازداشت هستند ،تحت فشار شدید قرار گرفتهاند تا از افشاگری درباره
شکنجه در دوران بازداشت قبلی خود اظهار ندامت کنند .آن ها در روزهای گذشته و در زمان
بازداشت مجدد تحت فشار قرارگرفته اند تا به اجبار اعتراف کنند مبنی بر اینکه شکنجه ای
در کار نبوده و چنین ادعایی توسط به اصطالح معاندین و رسانه های مخالف نظام به آنها
دیکته می شده است ،و حتی این احتمال وجود دارد که اعترافات تلویزیونی جدیدی در راه
باشد.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان روز چهارشنبه  ٣بهمن ماه در اهواز با خانواده های خود
مالقات کردند .در این مالقات کوتاه اجازه اطالع رسانی در مورد محل نگهداری ،اتهامات
مطروحه و وضعیتشان به آنها داده نشده است .از طرفی یکی از بازداشت شدگان با عالمت
و اشاره از ضرب و شتمشان خبر داده است ،اما ماموران اجازه نداده اند جزئیات این موضوع
در مالقات مطرح شود.
دادستان کشور محمدجعفر منتظری در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسماعیل بخشی،
گفته است :پرونده اعمال و کارهایی که این فرد انجام داده است ،مفتوح و در حال رسیدگی
است.
فرزانه زیالبی ،وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد ،به شعبه سوم
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش احضار شده است .طبق بیانات خانم
زیالبی ابالغیه ارسالی مبنی بر این بوده است که ایشان به عنوان مطلع روز یکشنبه ۹۱
بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد ،وی گفته است چنین امری فشار بر وکیل پرونده
محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نمی باشد.
* -تجمع مزغداران شهرستان ارومیه :

جمعی از مرغداران شهرستان ارومیه  ،در اعتراض به تاخیر  1ماهه در پرداخت طلب خود از
سوی کشتارگاه مرغ خانگی ،امروز چهارشنبه  20بهمن تجمع کردند
* -اعتراض کارگران مترو تهران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه شان:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است :کارگران مترو تهران
اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت حق بیمه،رسانه ای کردند.جمعی از کارگران مترو
نسبت به پایمال شدن حقوقشان از سوی کارفرمایان و پرداخت نشدن حق بیمهشان گالیه
دارند.این کارگران گفتند:چند وقتی است که کارفرمای شرکت خدماتی علیرغم کسر حق بیمه
از حقوق آنان ،بیمههایشان را پرداخت نکرده است .این در حالی است که بیمه اجباری بوده و
همه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
* -تجمع جمعی از کارگران کارخانه کارتن در سه راه آذری :

صبح امروز چهارشنبه  20بهمن ماه ،جمعی از کارگران کارخانه کارتن ایران در اعتراض به
مشکالت بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور خود ،مقابل ساختمان شعبه شش اداره
تامین اجتماعی واقع در سه راه آذری تجمع کردند.
* -گزارشی درباره چپاول اموال عمومی درمسیر خصوصی سازی:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است :دیوان محاسبات
کشور :واگذاری شرکت هایی همچون پاالیش نفت کرمانشاه ،نیشکر هفتتپه ،هپکو اراک و
ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و امالک ائلگلی به دلیل فقدان اهلیت و
تخصص کافی توسط خریدار ،باعث بروز ضرر و زیان به بیتالمال گردیده است.قیمت
کارشناسی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ،حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با
تصویب هیأت واگذاری ،کاهش  51درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده
است.دیوان محاسبات کشوربهمن ماه سال جاری طی گزارشی تحت عنوان«تفریغ بودجه
سال  0171کل کشور»* درباره جزئیات تخلفات سازمان خصوصیسازی نوشت:سازمان
خصوصیسازی از ابتدای سال  0111تا پایان سال  0171تعداد  117شرکت که دارای سهام
دولتی بوده اند را به مبلغ یکصد و چهل هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد تومان به بخش
غیردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد تومان مربوط به  011شرکت
واگذار شده با سهام بیش از  71درصد متعلق به دولت ،مندرج در پیوست شماره ( )1قانون
بودجه کل کشور بوده است.و ......لینک زیر همه وجوه آماری مربوط به پروسه خصوصی
سازی را واگویا می کند .
*https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/01/28/0/2440885.pdf

* -کشته وزخمی شدن 2کارگر پروژه فاضالب بافت تاریخی بوشهر براثرسقوط بیل
مکانیکی:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ چهارشنبه  ۹۴بهمن  ۱٣۹۹آمده است :دوکارگر پروژه شبکه
فاضالب بافت تاریخی بوشهرحین کار روبروی قدمگاه عباسعلی بدنبال سقوط بیل مکانیکی
کشته وزخمی شدند.در این حادثه ،یکی از کارگران بالفاصله جانش را ازدست داد و کارگردیگر
هم که وضعیت وخیمی داشت به بیمارستان شهدای خلیج فارس منتقل شد.رسانه ها سن
کارگرجان باخته را 01وکارگرمصدوم را11ساله وهویتشان را تبعه افعانستان گزارش کردند.
* -ازپنج شنبه اعتراضی فرهنگیان کشور چه خبر؟

بر پایه فراخوان های اعالم شده در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :سلسله
تحرکات معلمان را شاهد هستیم  .از جمله  :تجمع فرهنگیان بازنشسته وشاغل مشهد
مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی  .در گزارش آمده است جمعی از
فرهنگیان بازنشسته وشاغل مشهد دست به تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان
خراسان رضوی،زدند .در گزارش آمده است  :تجمع کنندگان با دردست داشتن پالکاردهایی
اعتراضشان رانسبت به وضعیت معیشتیشان بنمایش گذاشتند وخواهان یکسان سازی حقوق
شاغلین و بازنشستگان و هماهنگی حقوق کارکنان دولت شدند.
* -تجمع فرهنگیان شاغل وبازنشسته ارومیه مقابل اداره کل آموزش و پرورش
استان آذربایجان غربی:

از شهر ارومیه در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :جمعی ازفرهنگیان شاغل
وبازنشسته ارومیه دراعتراض سطح پایین حقوق وکیفیت پایین آموزش درمدارس مقابل اداره
کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی،تجمع کردند .براساس گزارش رسانه ای
شده،فرهنگیان بازنشسته ارومیه با در دست داشتن دست نوشته هایی خواهان پرداخت
دیون خود  ،اعمال  21درصد حق مناطق عملیاتی درگیر برای بازنشستگان و آموزش و پرورش
رایگان و باکیفیت برای کودکان و نوجوانان شدند.
* -تجمع اعتراضی فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه ،ارومیه ،سنندج ،مشهد،
اردبیل و مریوان:

صبح امروز پنجشنبه ۹۱بهمن ۹۹فرهنگیان و معلمان در مشهد ،کرمانشاه ،ارومیه ،سنندج و
اردبیل در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود و آزاد نشدن معلمان زندانی اعتراض کردند.
* -گزارش یک بازنشسته از تجمع اعتراضی در کرمانشاه:

طبق فراخوان قبلی امروز  27بهمن ماه حدود ساعت  01صبح صدها نفر ازشاغلین و
بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مقابل اداره کل اموزش و پرورش کرمانشاه تجمع
اعتراضی برگزار نمودند البته مامورین با لباس رسمی و شخصی همراه با ون و ماشین پلیس
قبل از تجمع کنندگان اطراف محل را پوشش داده بودند.
تجمع کنندگان معترض این شعارها را محکم و منسجم فریاد زدند:
معلم زندانی ازاد باید گردد
تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
کارگر  ،معلم ،دانشجو اتحاد اتحاد
نیاز ما این زمان معیشت است و درمان
شاغل  ،بازنشسته اتحاد اتحاد
اموزش رایگان حق مردم ایران
بودجه ی همسان سازی تامین باید گردد
تشکل  ،تجمع حق مسلم ماست
کرمانشاه اواره حق جنگی نداره.
حقوق ما ریالیه اختالسها دالریه
چندی از تجمع نگذشته بود که مدیرکل اموزش و پروش و همراهانش همراه با سکوت به جمع
معترضین پیوستند و حدود ساعت  00ابتدا یکی از تجمع کنندگان سخنرانی کوتاهی داشت و
بعد مدیر کل باالی سکو رفته و تجمع کنندگان با شعار "وعده وعید کافیه سفره هامان خالیه "
از وی استقبال کردند دقایقی با دادن وعده وعیدهای همیشگی صحبت کرد بعد از او یکی از
تجمع کنندگان باال رفت و اعالم نمود اگه جواب نگیریم چاره ی جز تعطیلی مدارس نداریم که با
تشویق حضارو شعار
"تعطیلی مدارس اقدام بعدی ماست "
همراهی شد و تجمع خاتمه یافت.
#بازنشسته_اعتراض
* -تجمع معلمان در شهر مریوان کردستان :

برپایه خبر مندرج در شبکه های تلگرامی در روز پنجشنبه ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :تجمع
#فرهنگیان در برابر اداره کل آموزش و پرورش #مریوان صورت گرفت .
* -تجمع معلمان سنندج مقابل اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان:
تجمع معلمان از سنندج از شهر ارومیه در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :جمعی
از معلمان شهر سنندج برای افزایش حقوق ولغوخصوصی سازی آموزش مقابل اداره کل
آموزش وپرورش استان کردستان،اجتماع کردند.برپایه گزارشات رسانه ای شده،معلمان حاضر
در تجمع با بنمایش گذاشتن پالکاردهایی اعتراضشان را نسبت خصوصی سازی وسطح پایین
حقوق بنمایش گذاشتندتجمع کنندگان به رسانه ها گفتند :تا زمانی که بودجههای الزم برای
آموزش و پرورش در نظر گرفته نشود ،نمیتوان امید داشت که دانشآموزان از آموزش کیفی و
رایگان بهرهمند شوند.
* -نامه سرگشاده ده ها هزارکارگر پیمانکاری صنعت نفت دراعتراض به
قراردادهای حجمی وعدم تبدیل وضعیت و وعده های توزرد بهارستان نشینان:
کارگران پیمانکاری صنعت نفت طی نامه ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس ،اعتراضشان را نسبت قراردادهای حجمی وعدم تبدیل وضعیت و وعده های توزرد
بهارستان نشینان،رسانه ای کردند .دربخش های ازاین نامه که بیست وپنجم بهمن ماه
رسانه ای شد،ازجمله آمده است:اینجانبان قریب یکصد و بیست هزار نفر نیروی شرکتی
(پیمانکاری یا ارکان ثالث) شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز،
نفت ،حفاری ،پاالیش و پخش فراوردههای نفتی و پتروشیمیها؛ پس از آنکه طی مکاتباتی با
معاونت پارلمانی و حقوقی وزارت نفت ،ایشان دلیل عدم حمایت و توجه به مطالبات ما را
تلویحاً ضعف قانونگذاری در حوزه نیروهای شرکتی عنوان کردند ،از حدود دو سال پیش تاکنون
در جهت برقراری عدالت سازمانی اینجانبان با مکاتبات متعدد مطالبات خویش از جمله تبدیل
وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوعه خود را طی مالقاتهای حضوری ،به بیش از
هشتاد و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سراسر کشور انعکاس داده و از
نمایندگان مذکور نیز قول مساعدت و همکاری گرفتهایم .لکن با کمال تاسف تاکنون به هیچ
نتیجه عملی ،قابل مالحظه و ملموسی جز اظهارنظرهای متناقض برخی از نمایندگان در
رسانهها در مورد "طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و
حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی"که آخرین بار در تاریخ ۹۹/۶۹/۹۹در دستور
جلسه کمیسیون اجتماعی قرار گرفت ،نرسیدهایم....درادامه این نامه خطاب به مسئوالن آمده
است :الزم است تاکید کنیم پرسنل شرکتی با این قبیل تصمیمات هیچ امیدی به آینده ندارند
و قطعا با این نحوه مدیریت و ترسیم آینده شغلی تاریک و فراهم شدن موجبات نا امیدی بین
کارکنان شرکتی که بیش از  ٨۶درصد شاغلین در شرکتهای تابعه وزارت نفت را تشکیل
میدهند و عمال چرخ صنعت به دست توانمند آنها میچرخد ،صنعت نفت چوب این
بیتدبیریها را در آینده خواهد خورد چراکه هیچ انگیزه و روحیهای در نیروها برای بروز
خالقیتها ،نوآوری و تالش مضاعف جهت بهبود وضعیت صنعت وجود ندارد .این سبک نوین
مدیریتی مسئولین عزیز تنها مزیتش سرازیر نمودن کارگرانی سرخورده ،عصبی ،بیانگیزه و
ناامید به جامعه خواهد بود که قطعاً اثری به شدت منفی بر جامعه به جا گذاشته و خواهد
گذاشت....

* -تجمع رانندگان تاکسی سیاهکل دراعتراض به نابسامانی شغلی مقابل
فرمانداری :
صبح روز پنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی از رانندگان تاکسی سیاهکل دراعتراض به
نابسامانی شغلی مقابل فرمانداری،اجتماع کردند.براساس گزارش رسانه ای شده،رانندگان
تاکسی معترض گفتند :شورای ترافیک سیاهکل چند ماه قبل مصوب کرد خودروهای پالک
شخصی خط سیاهکل  -الهیجان از ایستگاهی که برای آنها در ورودی شهر تعبیه شده
مسافر جابجا کنند اما این رانندگان به این مصوبه بی توجهی کرده و در مناطق مختلف شهر
سیاهکل مسافران را جابجا می کنند که این وضعیت موجب کسادی کار رانندگان تاکسی
شده است.
* -وزیر رفاه:برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کمبود #بودجه داریم:

تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تا حدودی تعیین شده است.
حق مسکن کارگران از  ۹۶هزار تومان به  ۴۶هزار تومان رسیده که ما پیشنهاد  ۱۶۶هزار تومان
را دادهایم/ .فارس
پ .ن .در حالی که برای تعیین و پرداخت حقوق های  ۱۹میلیون تومانی ،کمبود بودجه ندارید!
در حالی که برای خاصه خرجی های تان کمبود بودجه ندارید!
به دستمزد کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان که می رسید ،کمبود بودجه دارید!?
از اختالس ها و رانتخواری ها کم کنید ،تا بودجه داشته باشید!
@Shbazneshastrganir
* -تجمع اعتراضی در سنندج نسبت به خشونت علیه زنان :
روزپنج شنبه بیست وپنجم بهمن ماه،جمعی از زنان ومردان با حضوربرسر مزارلیال حسین
پناهی و واقع درقبرستان بهشت محمدی سنندج اعتراضشان را نسبت به خشونت علیه زنان
بنمایش گذاشتند.فعاالن حقوق زنان در سنندج خشونت علیه زنان را محکوم کردندآژانس
کُردپا :جمعی از فعاالن حقوق زنان در سنندج با حضور بر مزار "لیال حسینپناهی" ،خشونت
علیه زنان را محکوم نمودند.این تجمع با یک دقیقه سکوت به یاد همه زنان قربانی خشونت
آغازشد و با ایراد سخنرانی وشعر خوانی دراعتراض به خشونت علیه زنان ادامه یافت.این
تجمع با قرائت بیانیه ای بپایان رسید.قابل یادآوری است که لیال حسین پناهی روز یکشنبه
بیست و یکم بهمنماه،درپارک کودک شهر سنندج توسط همسرش جلوی دیدگان حاضران با
ضربات چاقو و آجر بە قتل رسید وازصحنه گریخت.همچنین ،سوما صلواتی روز دوشنبه بیست
ودوم بهمن ماه ،در منزل پدرش واقع در میدان نبوت شهرسنندج ،دست به خودکشی زد و به
زندگیش پایان داد.
* -سیدسعید میرمحمدی مطرح کرد؛تبرئه کارگران هپکو از برخی از اتهامات در
دادگاه تجدیدنظر:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :سیدسعید
میرمحمدی (وکیل برخی از کارگران هپکو) در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،از صدور حکم برائت این
کارگران در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی خبر داد و گفت :کارگران هپکو که در دادگاه بدوی به
حبس تعلیقی محکوم شده بودند ،در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند.
وی افزود :پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به
معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند ،توسط

شعبه  ۱۶۰دادگاه کیفری دو اراک جمعاً به  ۹۴سال و  ۰ماه حبس و  ۱۱۱۶ضربه شالق
محکوم شدند ،اما احکام صادره که به صورت گروهی در دادگاه بدوی صادر شده به مدت ۱
سال تعلیق شده بود.میرمحمدی بیان داشت :اسامی این کارگران ،مجید لطیفی ،بهروز
حسنوند ،حمیدرضا احمدی ،امیر هوشنگ پور فرزانگان ،مرتضی عزیزی ،هادی فاضلی،
ابولفضل کریمی ،فرید کوهدانی ،مجید یحیایی ،امیر فتاحپور ،یاسر قلمی ،امیر فرید افشار،
مهدی عابدی ،علی ملکی و بهروز والشجردی است....وکیل برخی از کارگران هپکو گفت:
عالوه بر آن هادی فاضلی ،امیر فریدافشار و ابوالفضل کریمی هر یک از بابت اتهام «معاونت در
اخالل در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران» به  ۰ماه حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه
نظام» هر یک به  ۱سال حبس محکوم شده بودند و همچنین بهروز حسنوند بابت اتهام «تبلیغ
علیه نظام» به  ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود .وی اضافه کرد :هفت تن از این
کارگران ،بابت اتهام «معاونت اخالل در نظم عمومی» و یک تن بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»
به  ۰ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند که اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده
 ۴۰قانون مجازات اسالمی به مدت  ۱سال معلق و تعلیق شد که با اعتراض به رای صادره در
دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند و در خصوص اتهام برخی از آنها تحت عنوان تبلیغ علیه نظام که
در دادگاه بدوی محکوم شده بودند ،حکم نقض شده ولی این اتهام برای رسیدگی چون در
صالحیت دادگاه انقالب میباشد به این دادگاه ارجاع شده است.
* -ادامه اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه آهن تبریز و عجبشر:

اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه آهن تبریز و عجبشر که از  21بهمن ماه شروع شده
همچنان ادامه دارد .این کارگران حقوق آذرماه ،سنوات و عیدی خود را قبل از نوروز را از شرکت
گسترش راه آهن دریافت نکرده و نسبت به عدم پرداخت اضافهکاری و حق مأموریت معترض
اند.
* -تجمع معلمان در ارومیه و سنندج« /آموزش رایگان» حق همه فرزندان ایران
است:

به گزارش خبرنگار ایلنا ،امروز ( 27بهمن ماه) جمعی از معلمان در شهرهای سنندج و ارومیه
مقابل ادارات اموزش و پرورش تجمع کردند.معلمان که پالکاردهایی در دست دارند ،خواستار
رسیدگی به مطالبات خود از جمله؛ لغو خصوصیسازی آموزش و افزایش عادالنه حقوق
معلمان شدند.حاضران در تجمع میگویند :تا زمانی که بودجههای الزم برای آموزش و پرورش
در نظر گرفته نشود ،نمیتوان امید داشت که دانشآموزان از آموزش کیفی و رایگان بهرهمند
شوند.

* -تجمع سراسری معلمان ؛ سخنرانی یکی از معلمان در مشهد:
امروز  27بهمن ماه  ،معلمان سراسر کشور ضمن تجمع در جلوی ادارات کل آموزش و پرورش
استانها خواستهها و مطالبات صنفی خود را به شکل مسالمتآمیز بیان کردند.
آقای سپهری یکی از معلمان مشهد است که  ،دالیل اعتراض و حضورش در این تجمع را این
گونه بیان میکند:
او میگوید سیستم آموزش و پرورش طی  ۴۶سال گذشته نشان داده است که هدفش
تخریب آموزش و پرورش بوده .او میگوید دانشآموزان بیانگیزه شده و درس خواندن را کار
عبث و وقت تلف کردن میدانند.
آقای سپهری همچنین به فساد مالی در صندوق ذخیرهی فرهنگیان و نیز سیاسی کردن
محتوای آموزش و نیز فقیر شدن معلمان اشاره میکند.
این معلم شریف با اشاره به اینکه یک زمانی از ترس سکوت میکردیم و حاال دیگر چیزی برای
از دست دادن نداریم ،میگوید شرایط ما مثل این شعر است که:
"ترسیدن ما چون که خود از بیم بال بود
اکنون ز چه ترسیم که در عین بالییم؟"
گفتنی است در این تجمع آقای هاشم خواستار از معلمان صاحب نام مشهد نیز حضور داشته
است
* -تجمع دوباره کارگران روغن جهان مقابل استانداری زنجان:

به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :کارگران روغن نباتی
جهان در پی محقق نشدن خواستههای خود مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.یکی از
کارگران این مجموعه به خبرنگار ایلنا گفت :مشکالت روغن نباتی جهان به قوت خود باقی
است و کارفرما هیچ اقدام مثبتی برای ادامه روند تولید عالرغم مهیا بودن شرایط آن صورت
نداده است .در عین حال او عقیده دارد که منابع مالی کافی برای تهیه مواد اولیه تولید در این
واحد وجود ندارد .وی افزود ۱ :ماه معوقات حقوقی ،مشکالت بیمه کارگران که ماهها پرداخت
آن به تاخیر افتاده و تامین مواد اولیه همچنان گریبانگیر این مجموعه است ... .وی در ادامه
درباره مشکالت صنفی خود و همکارانش گفت :طی چند روز گذشته سرویس ایاب ذهاب
کارگران به دلیل معوق ماندن مطالبات رانندهها متوقف شده است .باتوجه به اینکه کارفرما
برنامه مشخصی برای پرداخت مطالبات معوقه مزدی و بیمهای ما ندارد ،با توجه به آنکه در
آستانه سال نو قرار داریم ،نگران افزایش معوقات مزدی و تامین هزینههای زندگی خود
هستیم.
* -اعتصاب کارگران راه آهن در مرند و جلفا:
همزمان با تجمع دیروز پنحشنبه  27بهمن معلمان در  1شهر کشور ،کارگران راه آهن در مرند و
جلفا به خاطر عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زدند .دیروز همچنین اعتصاب کارگران و
کارکنان خط فنی راه آهن تبریز و عجبشر بدلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق هم جریان
داشته است.
کارگران راه آهن در لرستان نیز با مشکل دستمزدهای معوقه روبرو هستند .این کارگران  ٣ماه
حقوق و  ٣ماه بیمه را دریافت نکرده اند .شرکت برای فصل زمستان به کارگران لباس گرم
نداده و باید با پول خودشان خریداری کنند.

* -در تحلیل خروجی کمیته دستمزد مطرح شد؛مزد باید حداقل  ۴۲درصد افزایش
یابد /تورم هزینههای زندگی بیش از  ۰۲درصد است:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :پس از برگزاری سه
جلسهی سهجانبه ،در نهایت محاسباتِ «سبد معیشت خانوار» به سرانجام رسید و عدد آن
رسانهای شد؛  ٣میلیون و  ۹۱۹هزار تومان.فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی
شوراها)با تاکید بر اینکه این عدد بسیار حداقلیست و  ٣میلیون و  ۹۶۶هزار تومان ،حتی
زندگی متوسط یک خانوار کارگری را پوشش نمیدهد ،میگوید :قصد گروه
حداقلهای
ِ
کارگری تداوم سهجانبهگرایی بوده و تنها برای اینکه بتوانیم مذاکرات سهجانبه را با دولت و
کارفرمایان پیش ببریم ،این عدد حداقلی را قبول کردهایم.وی تاکید میکند :خو ِد دولتیها و
کارفرمایان نیز میدانند که این عدد ،کف معاش حداقلی یک خانوار متوسط هم نیست و
حداقلهای واقعی زندگی بیش از  ۴میلیون تومان در ماه است اما برای ورود به چانهزنیهای
سهجانبه ،این عدد ،مبنای مذاکرات در شورای عالی کار خواهد بود.توفیقی تاکید
میکند :همین عددی که سه طرف پذیرفتند ،نشاندهنده تورم  ۴۲درصدی
هزینههای زندگی است.مبنای محاسبات توفیقی ،مقایسه سبد هزینههای  ۹٨با سبد
هزینه های حداقلی  ۹۹است که  ۹میلیون و  ۰۹۶هزار تومان محاسبه شده بود؛ لذا
محاسبات سبد معیشت برای سال  ،۹٨نشان میدهد که هزینههای زندگی ،حداقل ۴۶
درصد افزایش یافته است.او البته بالفاصله میافزاید :اگر بخواهیم براساس واقعیتهای
ملموس صحبت کنیم باید بگوییم تورم هزینههای زندگی باالی  ۱۶درصد است و این  ۴۶درصد
بسیار حداقلی است.رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه میگوید :امیدوارم
حداقلی سبد معیشت را
دولتیها و کارفرمایان ،همدلی گروه کارگری و قبول رقم بسیار
ِ
«حسن نیت»در نظر بگیرند و آنها هم در جلسات شورای عالی کار با کارگران همراهی کنند و
حداقل همین  ۴۶درصدی را که خودشان قبول کردهاند روی دستمزد اِعمال کنند.او تاکید
میکند :البته با توجه به پذیرش رقم  ٣میلیون و  ۹۱۹هزار تومان ،باید بگوییم این  ۴۶درصد را
هر سه طرف مذاکره پذیرفتهاند و دیگر جای چانهزنی ندارد؛ مزد باید خیلی بیشتر از رقم
افزایش یابد .
* -وزارت اطالعات مانع برگزاری مراسم بزرگداشت «مادر لطفی» شد :

برپایه خبر مندرج در سطح شبکه های مجازی در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده
است  :از تهران گزارش شده است که وزارت اطالعات از برگزاری مراسم بزرگداشت خانم
فروغ تاجبخش (مادر لطفی) جلوگیری کرده است .این مراسم بزرگداشت قرار بود امروز در
سالنی به نام رعد در تهران برگزار شود .خانم منصوره بهکیش از فعالین «مادران خاوران»
خبر جلوگیری از این مراسم را تایید کرده است.
خانم فروغ تاجبخش ملقب به «مادر لطفی» عصر روز یکشنبه ی گذشته در تهران درگذشت
و پیکر او روز سه شنبه در بهشت زهرا با مشایعت جمعی از آشنایان ،مادران خاوران و
دادخواهان به خاک سپرده شد .خانم فروغ تاجبخش ،مادر انوشیروان لطفی از رهبران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که در خرداد ماه سال  ۰۹اعدام شد ،برجسته ترین
نماد «خاوران» و همچنین مادران خاوران به شمار می رود که برای دادخواهی و روشن
شدن حقایق قتل عام سال  ۱٣۰۹و سایر اعدام های سیاسی دهه ی شصت در زندان
های ایران تالش می کنند.
* -مختار اسدی دستگیر شد:

امروز پنج شنبه 25بهمن ساعت  05مختار اسدی توسط ماموران اداره ی اطالعات سنندج،
درحالیکه همراه خانواده به سمت منزل در راه بودند ،دستگیر شد ،خودروی آنان بوسیله ی
پسرش همراه خانواده به منزل هدایت ،اما مختار اسدی به نقطه ی نامعلومی برده شد .از
علت دستگیری و محل انتقال وی هیچ اطالعی در دست نیست.
مختار اسدی فوق لیسانی جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش سنندج است ،که به خاطر
فعالیتهای صنفی ،در سالهای گذشته سه سال تبعید و یکسال زندان کشیده است.
* -کارگران هفت تپه :از دولت ایران به سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد
شکایت میبریم:

به گزارش حقوق معلم و کارگر ،کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه خواستار شکایت به مراجع
بینالمللی از جمله سازمان جهانی کار و سازمان ملل متحد شدهاند.
آنها از همه تشکلهای کارگری خواستهاند که به کارگران هفتتپه در طرح شکایت کمک کنند.
خواستههای آنها به این شرح است :ما خواهان اعمال فشار و گشودن پرونده علیه دولت
ایران درباره نقض این حقوق کارگری هستیم؛ ما قویا خواهان پایان دادن به اعمال فشار به
اسماعیل بخشی و خانم قلیان برای اعتراف اجباری مجدد و تعهدهای اجباری هستیم؛ ما
خواهان آزادی بی قید و شرط اسماعیل بخشی و خانم قلیان و مختومه کردن پرونده های
گشوده شده علیه آنها و نیز علیه آقایان علی نجاتی ،محمد خنیفر و مهدی قلیان هستیم.
http://bield.info/haft-tapeh-3/
* -علی خدایی مطرح کرد  ۲:میلیون و  ۹۷هزار و  ۰۰۰تومان به هزینههای زندگی
کارگران افزوده شد/کمیسیون اجتماعی مجلس بر اجرای ماده  ۲۰۹قانون کار
نظارت کند:
به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :علی خدایی" در
گفتگو با خبرنگار ایلنا ،با اشاره به اندازهگیری سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ،۹۹
در جلسه عصر روز گذشته کمیته مزد شورای عالی کار ،گفت :هزینههای سبد معیشت
خانوارهای کارگری در سال جاری ٣ ،میلیون و  ۹۱۹هزار و  ۹۰۹تومان محاسبه شد .این عدد
به امضای هر سه طرف کارگری ،کارفرمایی و دولت رسید.خدایی افزود :اگر بخواهیم بین
هزینههای سبد سال گذشته که  ۹میلیون و  ۰۹۶هزار تومان محاسبه شده بود و سبد
امسال مقایسهای انجام دهیم ،به این نتیجه میرسیم که  ۱میلیون و  ٨۹هزار و  ۹۰۹تومان
به صورت ماهیانه به هزینههای زندگی کارگران افزوده شده است .این به آن معناست که اگر
بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید به همین میزان به دستمزد ماهیانه کارگران
اضافه کنیم....خدایی با اشاره به اعالم هزینههای سبد معیشت توسط فراکسیون کارگری
مجلس شورای اسالمی یک روز پیش از اعالم آن توسط شورای عالی کار ،گفت :باید گفت
که تنها مرجع تعیین دستمزد شورای عالی کار است اما ما با نمایندگان همکاری نزدیک داریم.
از این رو عدد محاسبه شده آنها ،یعنی حدود  ۴میلیون تومان ،نزدیک به عدد اعالمی
است....این فعال صنفی کارگری افزود :در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار یک ترکیب کامال

دولتی -کارفرمایی است؛ چراکه وزیر صمت و وزیر اقتصاد و امور دارایی در آن حضور دارند .وزیر
کار هم به نوعی به واسطه انتصاب توسط رئیس دولت ،کارفرما محسوب میشود.از سویی
وزرات صمت بیشترین بودجه را از دولت میگیرد؛ چراکه با جامعه کارفرمایان صنایع بزرگ،
کوچک و متوسط رو به روست .وزارت اقتصاد هم سالهاست که با سیاستهای معیوب خود به
سفرههای کارگران هجوم برده است.وی با بیان اینکه گاها مشاهده میشود که نمایندگان
دولت و کارفرمایان با این استدالل و وارانهنمایی که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم
میشود در مقابل افزایش دستمزد مقاومت میکنند ،گفت :از یک طرف دولت به خاطر
هزینههایی که بحث کارگری در بودجه دارد بازهم در مقابل افزایش دستمزد مقاومت میکند.
طبق ماده  ۱۰۹قانون کار انتخاب ترکیب اعضای دولت در شورای عالی کار برعهده وزیر کار
است .البته قید نشده است که حتما باید دو نفر دیگر که توسط وزیر کار انتخاب میشوند تا در
جلسات حضور داشته باشند ،حتما باید دولتی باشند....رئیس کانون شوراهای اسالمی کار
استان تهران با بیان اینکه نمایندگان مجلس دهها ابزار برای اجرای قانون در اختیار دارند ،گفت:
از مصاحبه بوی حمایت بلند نمیشود؛ از این رو از قدیم گفتهاند" :به عمل کار برآید به
سخندانی نیست ".ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا موازنه قوا که در حال حاضر به
نفع کارفرمایان سنگینی میکند ،برقرار شود .البته توجه داشته باشید که اگر آن دو نفر
(اقتصاددان و جامعهشناس) عقاید هماهنگ با دولت داشته باشند ،موازنه قوا بازهم به نفع
نابرابر قدرت تکانی
ت
دولت سنگینی خواهد کرد اما حداقل میتوان مطمئن بود که ساخ ِ
ِ
خورده است.
* -طعمه چیست؟ رسول ُبداقی ،فعال صنفی معلمان:

بزرگترین برگ برنده ی نیروهای امنیتی برای حذف فیزیکی مخالفین و معترضین کشف اسلحه
یا ابزار جنگی در خانه  ،یا محل کار یا خودروی آنان  ،یا کشف اسناد گزارش اطالعات طبقه
بندی شده به خارج است.
پس از این موارد ،اعتراف شفاهی یا کتبی شخص متهم به عضویت یا ارتباط با گروههای
مسلح یا گروههایی است که در بیرون از کشوربه مبارزه ی خود ادامه می دهند .در این
راستا اعتراف دیگران(راست یا دروغ)  ،شنود تلفن ،ایمیل  ،و سایر رسانه های امروزی هم
می تواند به آنان کمک کند تا بدون دلیل فردی را از گردونه ی زندگی دور بیندازند.
اما چنانچه نیروهای امنیتی به هیچ کدام از این موارد  ،دسترسی نداشته باشند ،از دایره ی
قانون پا را بیرون می گذارند و وارد حوزه ی شخصی افراد و خانواده ها می شوند.
در این راستا سه برگ برنده برای دست زدن به رفتارغیر قانونی در پیش می گیرند:
مواد مخدر
مسائل جنسیتی
استفاده ی مالی از کمکهای خارجی
آنان برای اینکه فردی را از دایره ی حق خواهی و عدالت خواهی بیرون کنند  ،در البالی پرونده
های زندگی شخصی وی به دنبال رد پایی از هرکدام از این موارد می گردند ،به راحتی
میلیونها تلفن را شنود می کنند ،ایمیل ها را باز می کنند ،موبایل اشخاص را مصادره و ریز به
ریز بررسی می کنند ،خانه ها را زیرو رومی کنند بلکه سوزنی را در کاهدان پیدا کنند.
تهدید وارعاب می کنند بلکه متهم ،اشتباهی را که در طول عمرش انجام داده ،خود به زبان
آورد .و از آن به نام اعتراف فیلم بگیرند ،یا دستخطی از او بستانند.
ادامه در حقوق معلم و کارگر:

http://bield.info/%d8%b7%d8%b9%d9%85%d9%87%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
* -تظاهرات اعتراضی معلمین در چندین شهر:

برپایه خبر منتشره در تاریخ پنجشنبه  ۹۱بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :معلمان شاغل و
بازنشسته در چندین شهر بار دیگر در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع های اعتراضی برپا
کردند .این تجمع ها بنابر فراخوان هایی که از قبل منتشر شده بود صورت گرفت .بنابر
گزارش ها ،شهرهای مشهد ،ارومیه ،اردبیل ،سنندج ،کرمانشاه و مریوان از جمله
شهرهایی بوده اند که معلمان در برابر ادارات آموزش و پرورش تجمع کردند.
آزادی فوری معلمان زندانی ،تحصیل رایگان برای همه کودکان ،لغو طرح معلم تمام وقت و
درمان رایگان از جمله شعارها و خواست های معلمان بود .عالوه بر این مطالبات که گاه از
سوی معلمان فریاد زده می شد و در بنرها و پارچه نوشته ها نیز به چشم می خورد،
شعارهایی در مورد وضعیت نابسامان اقتصادی کشور ،فقر و گرانی توسط معلمان سر داده
شد.
شعارهای معملین در تجمع کرمانشاه عبارت بود از:
معلم زندانی أزاد باید گردد / ،تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم،
کارگر  ،معلم ،دانشجو اتحاد اتحاد /،نیاز ما این زمان معیشت است و درمان،
شاغل ،بازنشسته اتحاد اتحاد /،آموزش رایگان حق مردم ایران،
بودجه ی همسان سازی تامین باید گردد /،تشکل ،تجمع حق مسلم ماست،
کرمانشاه آواره حق جنگی نداره /،حقوق ما ریالیه اختالسها دالریه.
* -قطعی چند روزه آب  ،شهروندان منطقه مهدیس اهواز را به خیابان کشاند:

در پی قطعی و افت فشار آب طی روزهای اخیر در اهواز که بدون اطالع رسانی قبلی صورت
گرفته است شهروندان منطقه مهدیس اهواز در اعتراض به تداوم چنین وضعیتی تجمع کردند.
* -یک فعال صنفی خانه پرستار مطرح کرد؛همانطور که پلیس شرکتی نداریم،
پرستار شرکتی هم نباید باشد/چرا همه چیز به نفع پزشکان است؟!

به گزارش خبرگزاری ایلنا  ،در جمعه ۹۰بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :سیدجواد توکلی (عضو هیت
مدیره سازمان نظام پرستاری مشهد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا ،کاغذبازیها ،سیستم  HISو

ثبت پروندهها بسیار برای پرستار را وقت گیر دانسته و اظهار داشت : HISسیستم اطالعات
بیمارستان است که به معنای پیادهسازی یکپارچه تولید اطالعات الزم برای مدیریت تمامی
فعالیتهای مربوط به سالمت ،از قبیل برنامهریزی ،نظارت ،هماهنگی و تصمیمگیری است .با
این حال به این دلیل تعرفه بسیاری از کارهایی که پرستاران انجام میدهند به پزشکان
میرسد ،گذاشتن این کاغذ بازی بر دوش پرستاران و وظایف آنها را سنگین کردن بسیار
نادرست است  .او ادامه داد :پرستار مجبور است کارهایی که خودش انجام میدهد را در
سیستم ثبت کند و بعد دوباره آن را از سیستم پرینت گرفته و داخل پرونده بگذارد که وقتی
پزشکان میبینند ،آماده باشد .
این فعال صنفی خانه پرستار با اشاره به اینکه کار پرستار و مراجعات پرستاران زیاده شده و
کارهای نوشتنی و سیستمی هم زیاد شده اما از سوی دیگر توقع داریم که پرستار خوشرو
باشد و اخم به ابرو نیاورد و خواستههایش را نیز بیان نکند ،تصریح کرد :اگر به دنبال قوانین
اجرا نشده خودش نیز باشد ،باید به دیوان عدالت شکایت کند تا حق خود را بگیرد و وقت
زیادی از پرستار به هدر میرود .وی افزود :در حال حاضر قانون بازنشستگی پیش از موعد به
خوبی انجام نمیشود .قانون بهرهوری دور زده میشود و معوقات آن بهروز پرداخت نمیشود.
بچهها باید ملزم شده و به دیوان عدالت شکایت کنند .پرستار بعد از چند شیفت کاری باید به
دنبال حق و حقوق خود نیز باشد .این واقعا در سیستم بهداشت و درمان یک معضل است .اگر
این یک قانون است چرا اجرایی نمیشود؟...عضو هیت مدیره نظام پرستاری مشهد با بیان
اینکه پرستاران همچنین خواهان افزایش استخدامها هستند ،تصریح کرد :درست است که
قول دادهاند برای سال آینده  ۹تا  ۱۶هزار پرستار استخدام میشوند اما ردیف بودجه آن
شفاف نیست .همین امر باعث میشود به بیمارستانها گفته شود که به صورت شرکتی نیرو
بگیرند یا به صورت خودگردان از هزینههای خود بزنند و نیرو استخدام کنند .پرستاران خواهان
استخدام هستند .
* -پاتوق کتاب اندیشه  -گوتنبرگ برگزار می کند :

* -اعتراض و تجمع کسبه ،بازار مرکزی آبادان را به تعطیلی کشاند:
جمعی از کسبه و بازاریان آبادان روز شنبه در اعتراض به اقدام شهرداری برای تبدیل بخشی
از پارکینگ بازار مرکزی این شهر به محل استقرار دستفروشان محل کسب و کار خود را تعطیل
کردند.
بیش از  011نفر از کسبه بازار مرکزی آبادان در اعتراض به اقدام شهرداری مبنی بر استقرار
دستفروشان در بخشی از پارکنیگ این بازار روز شنبه تجمع کردند.
* -نماینده بوشهر در شورای عالی استانها :هر ماه تعداد زیادی از کارگران
عسلویه اخراج میشوند /بوی بد نصیب ما بوشهریهاست ،پولش سهم دیگران!

م «عسلویه» با آالیندهها و
به گزارش خبرگزاری ایلنا  ،در جمعه ۹۰بهمن  ۱٣۹۹آمده است  :نا ِ
اشتغال عجین است اما به گفتهی نماینده بوشهر در شورای عالی استانها ،سهم مردم
بومی فقط «آلودگی و تخریب محیط زیست» است و کار و اشتغال نصیب دیگران شده
است.سیدعلیاکبر فاطمی در تشریح وضعیت کارگران عسلویه به چند نارسایی عمده
اشاره میکند :سلسله مراتب پیمانکاران و تعدیلهایی که از این طریق به حقوق کارگران
میشود ،اخراج و تعدیلهای گروهی و در نهایت در نظر نگرفتن سهمیه کافی برای اشتغال
بومیها.نماینده بوشهر در شورای عالی استانها میگوید :کارگران عسلویه ،بیش از یک
مشکل تعدیل شدهاند؛ ماهانه تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری اخراج
سال است که درگیر
ِ
میشوند؛ مراجعات بسیاری از کارگرانی داریم که با وجود چند سال سابقه کار ،اخراج
شدهاند؛ کارفرمایان هیچ راهحلی هم برای این کارگران ندارند؛ خیلی ساده به آنها میگویند
بروید خانه ما هر زمان پروژه جدیدی شروع شد ،خبرتان میکنیم! که البته هیچ وقت آنها را
دعوت به کار نمی کنند.فاطمی معاون حقوقی نظارتِ شورای عالی استانهای کشور ادامه
میدهد :شرکت پیمانکاری و کارفرمایان در مواردی اعالم پذیرش نیرو هم میکنند منتها
مشخص نیست نیرو از کجا میگیرند و چه کسانی را استخدام میکنند! بومیها در این بین
سهمی از اشتغال ندارند؛ درحالیکه ما در استان بوشهر ،هم نیروهای باسابقه داریم ،هم
نیروهای تحصیلکرده داریم؛ هم افراد متخصص فنی و عمرانی داریم .حتی کارگر ساده هم زیاد
داریم؛ در استان بوشهر ،از عسلویه تا دیلم ،کارگر ساده و متخصص ،بسیار است ولی
متاسفانه شرکتها هیچ اهتمامی برای جذب این نیروها ندارند....فاطمی ریشه برخی از
مشکالت شغلی کارگران عسلویه را در «شرکتهای پیمانکاری» میداند و میگوید:
شرکتهای پیمانکاری بعضاً بومی نیستند و از استانهای دیگر برای گرفتن پروژه به عسلویه و
بوشهر میآیند؛ این شرکتها گاهی نیروهای خودشان را با خود میآورند و کارشان که اینجا
تمام شد ،با کل نیروهایشان کوچ میکنند به یک استان دیگر.
* -بازداشت شماری از معلمان و فرهنگیان در پی شرکت در تجمعات اعتراضی
روز پنجشنبه :
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=91569
به نوشته سایت اخبار روز در جمعه ۹۰بهمن  ۱٣۹۹آمده است :معلمان و فرهنگیان ایران روز
پنجشنبه  ۹۱بهمن  ،۱٣۹۹چهارمین دور از تجمع اعتراضی خود را در شهرهای مختلف ایران
در شرایط امنیتی شدید برگزار کردند.
تجمع معلمان و فرهنگیان ایران در ۱استان و دو شهرستان شامل استانهای کرمانشاه،
ارومیه ،سنندج ،مشهد ،اردبیل و شهرهای مریوان و خرمآباد برگزار شد.
معلمان شاغل و فرهگیان بازنشسته پالکارهایی با خواست آزادی معلمان زندانی ،پایان
دادن به خصوصیسازی آموزش ،ارتقاء سطح معیشت معلمان ،همسانسازی حقوق
شاغالن و بازنشستگان و بهبود کیفیت آموزش در دست داشتند.
بنا به گزارش محافل حقوق بشری در ایران ,به دنبال این تجمع شماری از معلمان در ارومیه
و سنندج بازداشت شدند.
در ارومیه نیروهای امنیتی به طور گسترده خیابانهای اطراف وزارت آموزش و پرورش حضور
داشتند.
برخی گزارشهای رسیده از ارومیه حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فرهنگیان بود.
بنا به گزارشهای محلی نیروهای امنیتی با کشاندن معلمان معترض به کوچه و خیابانهای

خلوت آنان را بازداشت کرده و به مکان نامعلوم منتقل کردهاند.
تا لحظه تنظیم این خبر اطالعات دقیقی نسبت به شمار بازداشت شدگان و اسامی آنان در
دست نمیباشد.
در سنندج معلمان و فرهنگیان در اعتراض به عملی نشدن مطالباتشان و بخصوص آزاد
نشدن معلمان زندانی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در سنندج تجمع
کردند.تجمعکنندگان تابلویی در دست دارند که روی آن نوشته شده است “در مملکتی که
معلمش زندانی است باید خون گریست”.
گزارشها حاکی از آن است که مختار اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان پس
از پایان تجمع معلمان سنندج در منزل شخصیاش توسط نیروهای امنیتی بدون حکم
قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
یک معلم در مشهد ضمن برشمردن معضالت آموزش و پرورش و مشکالت معیشتی و
صنفی معلمان افزود «عملکرد چهل ساله نظام در زمینه آموزش و پرورش کار را به جایی
رسانده که کارد برای من یکی به استخوان رسیده است .پس میزنم فریاد ،هرچه باداباد».
این تجمع بنا بر اطالعیههایی که روزهای پیش از سوی تشکلهای صنفی معلمان منتشر
شده بود قرار بود ،برگزار گردد.
درخواست آزادی معلمان زندانی ،بهبود وضعیت معیشتی ،حق تحصیل به زبان مادری،
خاتمه دادن به خصوصیسازی در آموزش و پرورش و آموزش رایگان از جمله شعارها و
مطالبههای مطرح شده معلمان در این تجمع بود.
از دیگر خواستههای معلمان ،مقابله با طرح «معلم تمام وقت»است .طرحی که بهناحق
معلمان زحمتکش ایران را «پاره وقت» تلقی کرده و خواهان بیگاری کشیدن از معلمان در
ساعتهای خارج از زمانبندیهای متعارف قانون استخدام کشوری است.
در این طرح که تالش شده به اسم اضافه کاری ،مشروع نشان داده شود ،ضمن بیگاری
کشیدن از معلمان ،راه را بر استخدام تقریباً ۱۱۶هزار نفر معلم مورد نیاز آموزش و پرورش
بستهاست.
* -همسانسازی حقوق بازنشستگان» شدنی نیست .افزایش  ۹هزار میلیاردی
بودجه متناسبسازی ،پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح نشد!

بر پایه گزارش امروز جمعه  21بهمن خبرنگار ایلنا نشان می دهد؛ که وعده های مطرح شده
مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان دروغ است .در حالی که به گفته جمشید تقی
زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری حداقل  07هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای
همسان سازی نیاز است ،سلمان خدادادی ،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس( ،همان فرد
متهم به تجاوز جنسی و قتل زهرا نویدپور) ،بیست و پنجم دی ماه ،در نهمین گردهمایی
روسای کانونهای بازنشستگی استان تهران گفته1 :هزار میلیارد تومان به 2هزارمیلیارد
مصوب دولت بابت بودجه صندوق بازنشستگی اضافه شده است .این در حالی است که احمد
همتی ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه ،امروز جمعه  21بهمن در این رابطه گفته« :این پیشنهاد
یعنی افزایش  ٨هزار میلیارد تومانی بودجه همسانسازی ،حتی مطرح هم نشده ،چه برسد
به اینکه تصویب شود»!
مشروح گزارش نسرین هزاره مقدم را در لینک زیر بخوانید:
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-727423

* -حمله مردم به گشت حجاب و آزاد کردن دو زن گرفتار شده/تیراندازی در شرق
تهران:
با گزارش تصویری در سطح شبکه های مجازی آمده است  :عصر دیروز در منطقه نارمک در
پی ایحاد مزاحمت و گیر دادن ماموران گشت امنیت اخالقی به  2زن جوان و جمع شدن مردم،
بین ماموران و مردم که می خواستند مانع انتقال آنان شوند درگیری ایجاد شد .مردم به
خودروی گشت حمله کردند و این  2زن دستگیر شده را آزاد کردند .سرکوبگران با شلیک
هوایی از مهلکه گریختند.در پی پخش فیلم این درگیری در شبکه های اجتماعی« ،یک فرد
آگاه در پلیس» « تیراندازی ماموران امنیت اخالقی در شرق تهران» را تایید کرد و خبرگزاری
ایلنا این خبر را امروز منتشر کرده است.
* -اسماعیل بخشی برای اعتراف علیه خودش ،تحت فشار است!

اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه و اذیت و
آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار وزارت اطالعات قرار دارد.
به گزارش رسیده اسماعیل بخشی مدتهاست بدون هیچگونه بازجویی در سلول انفرادی
بازداشتگاه امنیتی وزارت اطالعات در اهواز نگهداری می شود .این تداوم بازداشت عمال از دو
جهت برای مقامات امنیتی سود دارد یک اینکه به واسطه اینکه اسماعیل در زندان است نمی
تواند شکایاتش در مورد ضرب و شتم در حین بازداشت و آزار و اذیت روحی و روانی در دوران
بازداشت را پیگیری کند و همچنین باقیمانده آثار شکنجه در دوران بازداشت در طی مدت
بازداشت مجدد از بین می رود دوم اینکه با نگه داشتن وی در سلول انفرادی بدون هیچگونه
بازجویی ،تالش دارند با اعمال فشارهای روحی و روانی بر اسماعیل بخشی  ،او را برای
نوشتن نامه تکذیبیه تحت فشار قرار دهند .
چرا قوه قضائیه به جای رسیدگی به شکایات اسماعیل بخشی بدون هیچ بررسی ای
بالفاصله وی را بازداشت می کند اما با طرح شکایت وزیر اطالعات علیه اسماعیل بخشی ،او
را دستگیر می کند؟ این برخورد غیر عادالنه به ما کارگران نشان می دهد که ما نباید هیچ
امیدی به قوه قضائیه برای رسیدگی به خواسته هایمان داشته باشیم ،قدرت ما در اتحاد و
همبستگی امان است.
سندیکای کارگران هفت تپه اعمال فشار بر اسماعیلی بخشی نماینده کارگران و عضو
سندیکای کارگران هفت تپه ،را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این کارگر
زندانی می باشد.
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