
 اخباروگزارشات کارگری 8 بهمن ماه 1399

 - تجمع روزچهارشنبه 8 بهمن کارگران گروه صنعتی فوالدایران(اهواز)

بیرون را اش دسته و دار و مدیرعامل فوالدایران(اهواز) صنعتی گروه کارگران بهمن 6 دوشنبه                 روز
 انداختند

پرداخت عدم به دراعتراض دهلران آبان و غرب پایدار نفتی های میدان کارگران وتجمع اعتصاب -                
 بموقع مطالب و نامشخص بودن قراردادکار

  - سومین روز اعتصاب کارگران شهرداری جاسک دراعتراض به تغییر ساعات کاری

 - تجمع اعتراضی  معلمان حق التدریس آبادان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل آموزش وپرورش

ثبات نداشتن و بیکاری به نسبت زاهدان ساختمانی روزمزد کارگران از شماری اعتراضی تجمع -               

  شغلی

 - پایان موفقیت آمیز اعتصاب 10روزه کارگران و رانندگان معدن سنگ آهن آنومالی شمالی

 - گزارشی درباره تجمع روزسه شنبه 7 بهمن کارگران بازنشسته مقابل استانداری مرکزی

کار کل اداره مقابل آباد خرم بازنشسته کارگران بهمن 7 شنبه سه روز تجمع با رابطه در گزارشی -                   
 استان لرستان

 - درخواست سندیکای همبستگی فرانسه برای پیگیری وضعیت فعال کارگری مهران رئوف

 - آزادی موقت افسانه عظیم زاده با تودیع قرار وثیقه

 - هشتم بهمن، سالگرد دومین اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد گرامی باد

دالالن جوالن و فرنگی گوجه قیمت شدید کاهش به نسبت بندی هشت کاران گوجه اعتراضی تجمع -                 

 ومسدود کردن محور میناب به هشتبندی

سوزاندن منجمله معیشتی بالتکلیفی به نسبت سیریک شهرستان مینی بوس داران اعتراضی تجمع -            
 کارت های سوختشان از سوی شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی مقابل فرمانداری

بهره اکتشافی عملکرد و واگذاری نحوه به نسبت بیستون کبود چشمه روستای اهالی اعتراضی تجمع -                
 بردار معدن مقابل فرمانداری کرمانشاه

توسعه برای طبیعی منابع زمین های واگذاری به نسبت ورتون روستای اهالی اعتراضی تجمع -              
 گردشگری مقابل استانداری اصفهان

مقابل ناظران دستمزد حبس و مالی شفافیت عدم به نسبت البرز استان مهندسان دوباره اعتراضی تجمع -                 
 سازمان نظام مهندسی

 - اعتراض  مالباختگان مفتاح رهنورد نسبت به عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده

 - ادامه اعتراضات سهامداران باتجمع مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار تهران



 - نامه شوراهای صنفی دانشگاهای کشور  دررابطه با مسایل و مشکالت مربوط به آموزش مجازی

 - جان باختن یک کارگر شهرک صنعتی قزوین بر اثر سقوط در مخزن مواد شیمیایی

 - زنده زنده سوختن یک کارگر کارخانه سیمان بیجاردرآتش کوره

 *تجمع روزچهارشنبه 8 بهمن کارگران گروه صنعتی فوالدایران(اهواز)

بیرون را اش دسته و دار و مدیرعامل فوالدایران(اهواز) صنعتی گروه کارگران بهمن 6 دوشنبه                 روز
 انداختند

 

میشود، منتشر کارفرما به وابسته عوامل طرف از بهمن) 7 شب شنبه دیشب(سه که فراخوانی دنبال                  به
شعار و یوسفی از حمایت بنر با شده، خلع مدیران طرفدار نیروهای از تعدادی بهمن هشتم صبح                   امروز

 «مرگ بر فتنه گر» مقابل تاالر روابط عمومی تجمع میکنند.

مدیران کردن بیرون از پس شرکت عمومی روابط و شفق شرکت مدیران که است قرار این از                   ماجرا

با اند، شده استخدام مشکوک طور به و شفق شرکت سوی از اخیرًا که پرسنل از نفر سیصد برای                     فاسد،
این آغاز با اما میکند! دعوت تجمع برای را آنان و میفرستد پیامک اخراجی مدیران از حمایت                   محتوای

تجمع این هدف ترین مهم میشود معلوم بودند، آن مبّلغ هم ها سرپرست از تعدادی که فرمایشی                   تجمع
کارگران اعتراضی حرکت با مقابله اساسی هدف بلکه نیست، شرکت به همدستانش و یوسفی                برگرداندن

بزرگتری جمعیت موقع به حضور و هوشیاری با البته که ای توطئه است. بوده شرکت باغیرت و                   مستقل
 از کارگران آگاه خنثی شد.

سو استخدامی تازه نیروهای از کارگران میان تفرقه ایجاد برای امنیتی و کارفرمایی عوامل حال:                 شرح
یوسفی نادر از حمایت برای اگر که شد داده وعده نیروها این به فراخوان پیامک در میکنند.                   استفاده

بار این شد. خواهد تبدیل ملی گروه با قرارداد به شفق شرکت با قراردادی از تان وضعیت کنید،                    تجمع

ماجرای مانند هستند، نظامی و دولتی فاسد ادارات به وابسته که شرکت مدیریتی عوامل که است                  دوم
این برای میکنند. چینی توطئه کارگران حقوق تضعیف برای کار، اسالمی شورای فرمایشی               انتخابات

شود. تامین نیز مافیا و فساد حامیان امنیت تا میکنند باز شرکت به هم را انتظامی نیروی پای حتی                     تجمع
مواقع در تا اند شده گرفته گروگان شغلی ناامن وضعیت دلیل به استخدامی نیروهای میرسد نظر                  به



ضدکارگری برنامه این هم بار این اما شود. رونمایی آنها از کارفرما و مافیا مواضع بیان برای و                    حساس
محوطه همان در امروز شرکت، مدیران دیشب فراخوان پی در مستقل کارگران و خورد زمین به سر                   با

میدهند! تغییرشکل گفتگو و مکالمه به را انداز تفرقه و متشنج فضای و میدهند انجام تری گسترده                   تجمع
در کارگران تمام میان در را هایشان صحبت نوبت به تجمع جناِح دو هر از هایی نماینده که ترتیب                     بدین

 میدان روبروی تاالر بیان میکنند.

نیروهای دروغین صدای کاری، مشترِک منافع گرفتِن نظر در با ملی گروه شریف پرسنل حقیقت،                 در

ای تازه اسناد ها، دیدگاه ارائه میان در آوردند. وجود به را آزاد تریبون و کردند خاموش را یوسفی                     حامی
نیامده. کار چرخه به که است مربوط گردشی در های پول به که میشود رو شرکت درون تخلفات                    از

مدیریت نحوه درباره را خود صریح انتقادات فاسد، مدیران اخراج تایید با کارگران مستقل طیف                 همچنین

بقای و تولید از «حمایت به مدیریت، و یوسفی از حمایت جای به را کارگران تمام و میکنند بیان                     ناکارآمد
کارگران صفوف بیشتر اتحاد به نهایت در اتفاقات این میکنند. ترغیب کارگران» نظر زیر                کارخانه

و پشیمانی اظهار بودند، شده یوسفی حامی که گروه آن از کثیری شمار نهایت در طوریکه به شد                    تبدیل
 ناآگاهی نموده و با علنی شدِن فسادها و تخلفات مدیریت، منافع تمام پرسنل را در یک جناح دیدند.

 خسته نباشید و درود به همکاران باشرف و آگاه گروه ملی فوالد

  درهمین رابطه:پرسنل شریف گروه ملی مدیرعامل و دار و دسته اش را بیرون انداختند!

 دور فلکی یکسره بر َمنَهج عدل است

 خوش باش که ظالم نَبرد بار به منزل

نیروی اسم به مدیریت هماهنگی با بوکس ورزشکاران از نفر 21 بهمن ششم امروز حال:                 شرح
تعدادی بعدازظهر، نیم و چهار حدود مدتی از پس میشوند. شرکت مهمانسرای وارد حراست                استخدامی

افراد این پرسند. می سواالتی آنها وظایف و افراد این استخدام نحوه درباره و رفته آنها سراغ پرسنل                    از
نمیدانستند حال عین در اند، آمده شرکت در کار برای کاریابی موسسات آگهی طریق از میکردند ادعا                   که

  آدرس یا حتی نام و تلفن موسسه چیست!

میگردد، نیز ورزش در خواری رانت عالی مدارج دنبال به گویا که یوسفی جعفر نادر دیگر، طرفی                   از

که را الجثه عظیم ورزشکاران این ملی، گروه در بوکس تیم تشکیل بهانه به و کور اقدامی در داشته                     قصد
 به عنوان مزدور خود برگزیده، برای سرکوب کارگران به حراست بفرستد.

الحال معلوم افراد این تمام و میگیرند تصمیم جمعی خرد با معترض پرسنل مسائل، این گرفتن نظر در                    با
حفاظت (رئیس پویامنش اسم به ای خودفروخته عامل کله و سر بالفاصله کنند. می بیرون کارخانه از                   را

با السابق فی کما اما آیند می پرسنل با برخورد قصد به آنها میشود. پیدا حراست نیروهای با                    فیزیکی)
بیرون شرکت از نیز متعفن نیروی این "پویامنش" طوریکه میشوند مواجه کارگران فوالدین               استقامت

  انداخته میشود!

یوسفی حالیکه در و میروند پیش مدیرعامل دفتر سمت به پرسنل فیزیکی، حفاظت نیروهای زدن کنار                  با

می ناالیق مدیران این اخراج خواهان جلسه، زدن برهم و آنها به هجوم با بودند، گرفته جلسه معاونانش                    و
محمدی" "افشین و یوسفی" جعفر "نادر یعنی آنها حضور به نسبت دفعات به ملی گروه کارگران                  شوند.

که میکنند اعالم مدیرعامل به قاطعیت با نیز بار این و بودند داده را الزم هشدارهای جنتی" "ابوالفضل                    و



نقش در مقطع این در انتظامی نیروی و حراست مدیر کند. ترک را شرکت همراهش تیم با باید                    فورًا
کنترل برای تالش ضمن و میکنند وساطت مفتخوران شناس وظیفه سربازهای و مفسدان این                محافظان

یعنی خودشان برحق مطالبه بر مجددًا شرکت پرسنل ولی میشوند. جویا را پرسنل های خواسته                 محیط،
  لزوم اخراج این مدیران فاسد تاکید میکنند.

را کارگران و... تلفن و نماز جمله از متعدد های بهانه به ساعت چند مدیریت دفتر اتفاقات، این از                     پس
سپس هستند. روبرو باغیرت پرسنل نهایی های پیگیری و پافشاری با بار این آنکه از غافل میکند                   معطل

هیچ آگاه کارگران اما میشود. داده مذاکره پیشنهاد مدیریت سوی از شب نیم و هشت ساعت                  حوالی
تمایل مدیرعامل اینکه بر مبنی میشود مطرح دیگری پیشنهاد پس نمیشوند. قائل آقایان این برای                 اعتباری

از تعدادی با او اینکه از بعد نداشتند، را معاونین و یوسفی تحمل توان دیگر که کارگران دارد. صحبت                     به

سکوت پوچش، های صحبت و ها یاوه تمام مقابل در آید، می کارگران میان به انتظامی نیروی                   ماموران
  مطلق اختیار میکنند!

را این و نیست قدرتی و رسمیت هیچ دارای نیروها بین در مدیریت که داد نشان خوبی به واقعه                     این

بی اظهار تازه های استخدام درباره دلیل همین به فهمیدند. خوبی به خوارش پاچه اطرافیان و                  یوسفی

نیروی های سهمیه مشمول ها استخدام این که کردند ادعا و بپوشاند را خود ترس تا کرد                   اطالعی
شهدای و استانداری و سپاه سهمیه عنوان با که پیش ماه چند مشکوک های استخدام مانند میشود.                   انتظامی

و است شده روشن ما برای ضدکارگری های حربه این که است این واقعیت اما بود. گرفته انجام                    حرم
تفکیک داری سرمایه های خوک و نوکران صف از را کارگر طبقه صِف ملی، گروه زحمتکش                  پرسنل

  میکنند.

دارو و چیز همه بی مدیرعامل دادند. ادامه خود اتحاد و تجمع به پرسنل همچنان حوادث این تمام از                     پس

اعتراض برابر در سرانجام ندارند، فوالد صنعتی ملی گروه در جایی دیگر فهمیدند که اش رانتی                  دسته
تا کنند ترک را شرکت میشوند مجبور ، افتاده گردنی با و نیروها چشم جلوی و عزیز همکاران                    شدید

 نفرین ها و شعارهای کارگران بدرقه راهشان شود:

 "کارگر میمیرد  ذلت نمیپذیرد"

ذوب خود مشت در را کفایت بی و کثیف مدیران که ملی گروه متحد و آهنین کارگران شرف به                     درود
  کردند و برای همیشه به سطل زباله فرستادند!

  برگرفته از کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد

پرداخت عدم به دراعتراض دهلران آبان و غرب پایدار نفتی های میدان کارگران وتجمع                *اعتصاب
 بموقع مطالب و نامشخص بودن قراردادکار

برای افق) ایران (شرکت دهلران آبان و غرب پایدار نفتی های میدان کارگران بهمن، 6                 روزدوشنبه

ودرحل کارکشیدند از دست قراردادکار بودن نامشخص و مطالب بموقع پرداخت عدم به               اعتراض
 کارشان تجمع کردند.

مشکل فردا گفت: ای رسانه خبرنگار به رابطه این در دهلران کار اداره بهمن،رییس 7 شنبه                  روزسه
و شهرستان ارشد مسئولین باحضور بودند کرده تجمع به اقدام گذشته روز که افق ایران                 کارکنان

 نمایندگان شرکت ایران افق طی یک جلسه پیگیری و بررسی خواهد شد .



  *سومین روز اعتصاب کارگران شهرداری جاسک دراعتراض به تغییر ساعات کاری

برای هرمزگان دراستان جاسک شهرداری کارگران متوالی، روز سومین برای بهمن 7 شنبه سه                روز
 اعتراض به  تغییرساعات کاری از رفتن برسرکار خودداری کردند.

 

کارگران این از ای نامه طی جاسک شهردار بهمن،اخیرا 7 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                 براساس
ساعت از و 11 ساعت تا صبح 6 از چهارشنبه تا شنبه کنند(از کار شیفت دو صورت به که                     خواسته

لحاظ شیفت یک آنان حقوق حالیکه در 13:30کارکنند.)، تا صبح 6 از پنجشنبه ها و 17                 14:30الی
 می شود.

اگر و میایم اینجا به اطراف روستاهای از ما اکثر گفت: همکارانش نمایندگی به کارگران از                  یکی
 بخواهیم دو شیفت کار کنیم و حقوق یک شیفت دریافت نماییم به اندازه کرایه رفت و آمد ما هم نمیشود.

کار سابقه سال هشت کدام هر که را کارگرانی اخراجی نامه جاسک بندر گزارشات،شهردار بهمین                 بنا
 دارند را صادرکرده است.

 *تجمع اعتراضی  معلمان حق التدریس آبادان نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل آموزش وپرورش

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای آبادان حق التدریس معلمان از بهمن،جمعی 6 دوشنبه              روز
 اعتراضشان  نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل آموزش وپرورش تجمع کردند.



 

خواسته اصلی ترین گفتند: ای رسانه خبرنگار به خود تجمع دالیل درمورد خوزستانی معترضان               این
مورد این در مجلس نمایندگان که سال هاست است. استخدامی وضعیت تبدیل خدمت، خرید معلمان                صنفی

استخدامی برای را پرورش و آمورش وزارت مسئوالن که نشده اند موفق تاکنون اما می دهند؛                وعده
 پیمانی معلمان خرید خدمت قانع کنند و این وزارتخانه هم ما را به رسمیت نمی شناسد.

و آموزش بدنه در جذب و استخدام ما خواسته و هستیم شغلی امنیت فاقد فعالی شرایط در افزودند:                    آن ها
شغلی امنیت و مناسب دستمزد از حق التدریس معلمان ما است. مجلس مصوب قوانین براساس                پرورش

 بی بهره ایم و از آموزش و پرورش می خواهیم که به خواسته های ما رسیدگی کند.

ثبات نداشتن و بیکاری به نسبت زاهدان ساختمانی روزمزد کارگران از شماری اعتراضی               *تجمع
  شغلی

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای زاهدان ساختمانی روزمزد کارگران از شماری بهمن، 6              روزدوشنبه
 نسبت به بیکاری و نداشتن ثبات شغلی دست به تجمع زدند.

بد وضعیت و شغلی امنیت بیمه، نداشتن بیکاری، از پالکاردهایی داشتن دست در با کارگران                 این
 معیشتی خود گالیه داشتند.



 

تا و شده حاضر فلکه سر وقت اول صبح گفتند:روزانه کنندگان تجمع محلی خبری منبع یک گزارش                   به
 ظهر بدون کار ایستاده و کار گیر شان نمیاد.

نصف شدیم مجبور خانه اجاره پرداخت برای مستاجریم، ما گفتند: مسئولین به نیزخطاب کارگران                این
 وسایل خانه مان را بفروشیم و یک هفته است خانواده ما طعم میوه را نچشیدند.

عنوان خود معیشتی بد وضعیت عامل را مسئولین توجهی بی و کرونا شیوع روزمزد، کارگران                 این

 کردند.

با را کارگران تورم، دلیل به زندگی مخارج افزایش و بیکاری بیمه، از برخورداری عدم                 همچنین

 وضعیت نامناسب و بغرنجی گرفتار کرده است.

 *پایان موفقیت آمیز اعتصاب 10روزه کارگران و رانندگان معدن سنگ آهن آنومالی شمالی

قرارداد عقد بدنبال شمالی آنومالی آهن سنگ معدن رانندگان و کارگران اعتصاب بهمن، 7 شنبه سه                  روز

 پس از 10 روزخاتمه یافت.

که ای جلسه در بافق؛ فرمانداری عمومی روابط از نقل بهمن،به 8 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                   بنابه

حضور با و شمالی آنومالی آهن سنگ معدن رانندگان و کارگران درخواست به و شنبه سه                  روز
و مسائل و شد برگزار بافق فرمانداری محل در معدن این کارگران نمایندگان و پیمانکار ، بافق                   فرماندار

 مشکالت کارگران و رانندگان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

شمالی آنومالی کارگران کار به بازگشت و نیروها قرارداد انعقاد از جلسه این پایان در بافق                  فرماندار

 خبر داد.

به شدن الورود ممنوع به نسبت بافق شمالی آنومالی اعتصابی کارگران اعتراضی تجمع رابطه:                درهمین
 معدن مقابل فرمانداری بافق

برای دی 28 روزیکشنبه از شهداب)که بافق(شرکت شمالی آنومالی معدن کارگران بهمن، 4               روزشنبه

الورودشدن ممنوع بدلیل برند+ می بسر اعتصاب در کاریشان وقرارداد حقوق پایین سطح به                اعتراض
 به محل کارشان دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان بافق زدند.



چند که شمالی آنومالی در فعالیت به مشغول شهداب شرکت محلی،رانندگان خبری منبع یک گزارش                 به
درب نشد داده معدن به آنها ورود اجازه آنکه از پس امروز صبح اند، زده اعتصاب به دست است                     روزی

 فرمانداری شهرستان بافق تجمع کردند.

معدن این در تومان 900هزار و میلیون 1 حقوق پایه با سنگین فوق راننده گفت: رانندگان از                   یکی
 مشغول بکار است.

 وی افزود: دریافتی ما ماهیانه 3 میلیون و 500 تا 4 میلیون تومان و نهایتا 5 میلیون تومان است.

باید اجبار به و شود می تنظیم کاری مشقت با رانندگان برای ساده کارگر قرارداد اینکه بیان با کارگر                     این
 امضا شود تصریح کرد: 9 ماه است فقط با وعده و وعید کار خود را ادامه داده ایم.

 او خاطر نشان کرد: رانندگان در سه شیفت کاری با فقط 20 دقیقه استراحت کار می کنند.

بسیار کارانه با و کنیم کار باید تنی 50 و هزار بیل و تنی 100 دامپتراک با کرد: اضافه جوان کارگر                       این
 ناچیز.

سابقه سال ده با راننده دارد امکان مگر است شده قید آموزشی” کلمه” ما قراداد در اینکه به اشاره با                      وی

سپری حقوق دریافت ریالی بدون روز مدت15 به آموزشی های کالس که حالی در باشد آموزشی                  هنوز
 شده است.

اگر که گذارد می منت ما سر بر شرکت این عامل مدیر گفت: معدن این معترض ازکارگران دیگر                    یکی
کند نمی صرف برایش اگر بگوئید او به کنم می خواهش رفتم می اینجا از حتما نمیشد بریده شما                     نان

 برود!!

قانون براساس آنچه شهر مسوولین اینکه تا کنیم نمی امضا را قراردادی هیچ حاضر حال در افزود:                   وی
 است را اجرایی کنند.

اقدامی امروز به تا که است سرمان بر هم موعد از زودتر بندی طبقه طرح اجرای منت داد: ادامه                     او
 نشده است.

حال در نوظهور شرکت و مرکزی فالت معادن مجتمع نظر زیر شمالی منبع،آنومالی همین گزارش                 بنابه
 بهره برداری است.

 + دومین روزاعتصاب کارگران معدن آنومالی شمالی بافق دراعتراض به سطح پایین حقوق

واقع شهداب) بافق(شرکت شمالی آنومالی معدن کارگران متوالی، روز دومین برای دی 29 دوشنبه                روز
دراین برسرکارشان رفن از حقوق پایین سطح به اعتراض برای بافق شهرستان کیلومتری بیست                در

 واحد استخراج سنگ آهن در استان یزد خودداری کردند.

 *گزارشی درباره تجمع روزسه شنبه 7 بهمن کارگران بازنشسته مقابل استانداری مرکزی

خواستار و کردند تجمع مرکزی استانداری مقابل در اجتماعی تامین بازنشستگان از 300نفر از                بیش

 رسیدگی به وضعیت مالی و معیشتی شان شدند.



به است، کرده شرکت تجمع این در خود همسر و مادر بهمراه اینکه به اشاره با بازنشستگان از                    یکی
200 و میلیون دو حقوق تورم این با کرد. زندگی توان نمی هایی حقوق چنین با گفت: ای رسانه                    خبرنگار

آب و خوراک بیماری، هزینه خانه، اجاره باید چگونه حقوق این با خورد، می دردی چه به تومانی                    هزار
 و برق و گاز را پرداخت کرد؟

این با باال سن در من مادر اینکه بر تاکید با است، شازند پتروشیمی شرکت بازنشسته همسرش که                    وی
اگر کند، پیدا افزایش حقوق تورم با متناسب باید گفت: کند، تامین را اش زندگی هزینه تواند نمی                    حقوق

 نمی توانند حقوق را افزایش دهند باید تورم را کاهش دهند تا حداقل بتوان یک زندگی معمولی داشت.

مشکالت کرد: بیان شد، برگزار گذشته(7بهمن) روز که تجمع این در کنندگان شرکت از دیگر                 یکی

و میلیون دو حقوق با امروز است، بازنشستگی حقوق افزایش ما اصلی مطالبه اما است، زیاد                  بسیار
این کند؟ زندگی تواند می کسی چه رسد، می مادرم به سوم دو و من به آن سوم یک که تومان هزار 400                       

 گرانی ها اجازه نمی دهد که این حقوق ها به جایی برسد.

اظهار نیز بود، کرده شرکت تجمع این در خود همسر همراه به که صنعت و کشت بازنشستگان از                    یکی

دارای دار، بچه ما همه شود، می هفته یک خرج واقع در و دهد نمی را زندگی کفاف حقوق این                      کرد:
 عروس و داماد و نوه هستیم و باید هر روز شرمندگی آنها را بکشیم.

ما برای که است سازی همسان ما خواسته گفت: نیز اراک سازی ماشین شرکت بازنشستگان از                  یکی
می عنوان کارگری را پاداش و عیدی حتی اند، شده قائل تبعیض بازنشستگان بین واقع در و نشده                    انجام

 کنند، اما کارمندی پرداخت می کنند.

تحصیل فرزند سه با اما دارم، برق کارشناسی اینکه بیان با سازی آلومینیوم شرکت بازنشستگان از                  یکی

نشده عملیاتی کدام هیچ مسئوالن وعده گفت: کنم، می دریافت حقوق تومان میلیون سه ماهی بیکار                  کرده
تصمیمی چه آینده سال برای نیست مشخص قطعا و برسیم سال پایان به که کنند می کشی وقت                    است،

 خواهند گرفت.

در اراک، مجلس نمایندگان از یکی کرد: بیان نیز اراک آلومینیوم شرکت بازنشستگان از دیگر                 یکی

اعالم آنجا کرد. سخنرانی اراک مساجد از یکی در حضور با دهم مجلس در خود نمایندگی قبلی                   دوره
امروز است، شده انجام هایی حرکت که گفت و بردارید بازنشستگان برای قدمی خدا رضای برای                  کردم

 نه تنها کاری نشده است بلکه همان حرکت ها هم به ضرر ما بازنشستگان شده است.

شرایط این با که مردمی این جوابگوی آخرت در باید مسئوالن نیست، مسلمانی رسم این کرد: اظهار                   وی

کشور این برای سال 30 ایم کرده گناهی چه ما باشند، کنند می دریافت حقوق تومان میلیون سه دو                     ماهی
مگر نیستند ما فکر به چرا ام شده فلج امروز و سوختم آلومینیوم های دیگ آتش در کشیدم                    زحمت

 بازنشستگان متعلق به این آب و خاک نیستند؟

انجام را کار این که کاش ای است، شده ها بازنشسته بدبختی باعث سازی همسان افزود: بازنشسته                   این
 نمی دادند.

نسبت خودرا اعتراض که است پنجم بار امسال اینکه به اشاره با نیز هپکو شرکت های بازنشسته از                    یکی
همسان گفت: است، نشده داده اثری ترتیب هیچ تاکنون اما کنیم، می اعالم بازنشستگان حقوق وضعیت                  به



دیگر برای است الزم اما است، خوبی کار که است شده انجام خوبی به مسلح نیروهای برای                   سازی
 بازنشسته ها نیز اعمال شود.

تاکنون سال ابتدای از باشد، تومان هزار 700 و میلیون یک باید چرا بازنشستگان ما عیدی گفت:                   وی

می آنوقت بخریم آجیل نتوانستیم حتی یلدا شب امسال است، یافته افزایش 200درصد تا 10 اجناس                  قیمت
 گویند تغذیه خوب داشته باشید تا بیمار نشوید با این قیمت ها که نمی توان تغذیه درست داشت.

کار کل اداره مقابل آباد خرم بازنشسته کارگران بهمن 7 شنبه سه روز تجمع با رابطه در                   *گزارشی
 استان لرستان

اداره مقابل لرستان اجتماعی تامین بازنشستگان جاری سال در بار چندمین بهمن،برای 7 شنبه سه                 روز
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  استان تجمع کردند.

 همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مطالبات جدی معترضان است.

 

اولین این اینکه بیان با لرستان اجتماعی تامین کل اداره سرپرست رابطه درهمین بهمن 8 چهارشنبه                  روز

برای ای: خبرنگاررسانه به نیست، تنها لرستان به مختص و نبوده اجتماعی تامین بازنشستگان                تجمع
هستیم رابط ما که کرده ایم مطرح را این هم بارها هستیم، بازنشستگان تجمع شاهد که است بار                   چهارمین

است ساخته ما دست از که کاری تنها ندارد، وجود دهیم انجام بتوانیم زمینه این در که اجرایی کار                     و
 انتقال خواسته بازنشستگان است که تاکنون و چندین مرحله این موارد به مرکز انعکاس داده شده است.

یک است حاکمیتی و ملی سطح در بازنشستگان سوی از شده مطرح مطالبات از سری یک افزود:                   وی
 سری دیگر نیز براساس قوانین و بخشنامه ها است.

اختالف به نسبت بازنشستگان اعتراض بیشترین گفت: لرستان اجتماعی تامین کل اداره              سرپرست

قانون 29 ماده اجرای دیگر موضوع است، اجتماعی تامین سازمان و کشوری و لشکری بین                 طبقاتی

که است این واقعیت باشد، رایگان جامعه مختلف اقشار برای درمان می گوید قانون این است؛                 اساسی
 مطالبه مطرح شده در سطح ملی و کالن است و در حیطه اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیست.



دیگر از نیز تورم سطح با متناسب جامعه اقشار درآمد افزایش میزان یعنی 96 ماده اجرای افزود:                   وی
 مطالبات مطرح شده است، این موضوع نیز در اختیار سازمان تامین اجتماعی نیست.

از اجتماعی تامین سازمان مطالبات پرداخت عدم بازنشستگان مطالبات از دیگر یکی اینکه بیان با                 وی

اگر که است طلبکار دولت از تومان میلیارد 360هزار اجتماعی تامین سازمان افزود: است، دولت                 سوی

به اجتماعی تامین سازمان زیرا داد انجام را سازی همسان می توان شود پرداخت آن از اعطمی                  بخش
 لحاظ منابع مالی در مضیقه است.

 *درخواست سندیکای همبستگی فرانسه برای پیگیری وضعیت فعال کارگری مهران رئوف

کارگری تشکل از80 انترناسیونال(بیش سندیکاهای و فرانسوی سندیکاهای به دادن اطالع جهت و               نامه
در اسالمی جمهوری ،سفارت لندن. در بشر حقوق ، انگلستان خارجه وزارت به چنین هم و                  جهان)

  پاریس و سفارت انگلستان در تهران

خود مسکونی منزل در 2020 سال اکتبر ماه 16 در 1956 سال متولد کارگری فعال رئوف                  مهران

می سر به انفرادی سلول در سپاه اطالعات الف 2 معروف بند در تاکنون تاریخ آن از و شد                     بازداشت
سلول که بندی نیست. پوشیده سیاسی فعالین و اجتماعی کنشگران برای الف 2 بند زندانیان وضعیت                  برد.

عینی، شاهدان گفته به بنا آن در بازداشت مدت در جسمی و روحی اذیت و آزار و آن انفرای                     های

براساس که است ذکر به الزم گذارد. می باقی سیاسی زندانیان روح و برجسم ناپذیری جبران                  عوارض
انفرادی سلول در ماندن متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای های ابالغیه جمله از المللی بین                  قوانین

 بیش از 15 روز از مصادیق شکنجه محسوب می شود.

است. بوده نزدیکانش از یکی با تماس به مجاز بار چند فقط او کنون تا رئوف مهران دستگیری زمان                      از

رفت ایران به گذشته های سال طی که است ایرانی – انگلیسی شهروند و بوده تابعیتی دو رئوف                    مهران
 و آمد داشته است اما در ایران هیچ خانواده نزدیکی ندارد.

اعتراف احتمال جمله از احتمالی نوع هر دارد، قرار آن در رئوف مهران که شرایطی به توجه با                    

اتحادیه ی وشبکه ی فرانسه) ) همبستگی سندیکای اتحادیه دارد. وجود وی علیه جدی اتهامات و                اجباری

وی عادالنه دادرسی حق خواستار و رئوف مهران آزادی خواهان مبارزه و همبستگی المللی                بین
 می باشد.

برای را الزم اقدامات که بخواهند اسالمی جمهوری مقامات از که داریم تقاضا بریتانیا دولت از                  ما

 آزادی مهران رئوف به عنوان شهروند بریتانیا انجام دهند.

 با احترام

 کریستین مایو مسئول بخش انترناسیونال سندیکای همبستگی فرانسه

 *آزادی موقت افسانه عظیم زاده با تودیع قرار وثیقه

دادرسی مراحل پایان تا و موقت صورت به وثیقه قرار تودیع با زاده عظیم بهمن،افسانه 7 شنبه سه                    روز
  از بازداشتگاه اطالعات (بند 2 الف زندان اوین) آزاد شد.



در و تهران میالد بیمارستان در آذرماه 24 دوشنبه روز کودکان حقوق فعال این که است یادآوری                   قالب
کرده مراجعه بیمارستان این به مادرش قلبی بیماری وضعیت پیگیری جهت که شد بازداشت                شرایطی

 بود.

 *هشتم بهمن، سالگرد دومین اعتصاب سندیکای کارگران شرکت واحد گرامی باد

پس روزهای در شد. انجام ١٣٨۴ ماه دی چهارم تهران، واحد شرکت رانندگان سراسری اعتصاب                 اولین

شرکت کارگران سندیکای وقت رئیس بجز شده بازداشت کارگران و رانندگان تمامی اعتصاب این                از
در اعتراضی جو کردن آرام برای اطالعاتی و امنیتی عوامل اول، اعتصاب از پس شدند. آزاد                  واحد

وقت مدیرعامل و (قالیباف) تهران شهردار با سندیکا نمایندگان برای را مالقات هایی واحد،               شرکت
 شرکت واحد ترتیب دادند.

نمایندگان نداشت. نتیجه ای واحد، شرکت عامل مدیر و تهران شهردار با سندیکایی نمایندگان               دیدارهای
شهردار طرفی از ندیدند، راه گشا را روند این می کردند تالش کارگران حق کردن زنده برای که                  سندیکا

و سندیکا در شکاف ایجاد و خریدن وقت قصد که هم امنیتی عوامل و واحد شرکت مدیریت                   تهران،

سندیکا رشد به رو حرکت که بود حالی در این و نشد تامین هدف شان داشتند، را کارگران کردن                    دلسرد
جدا قصد به می کرد. رشد اعتراضات در کارگران عموم جسارت و می یافت افزایش کارگران بین                 در

و صبح کار رانندگان نوبت، دو در گرفت تصمیم قالیباف سندیکا، از کارگران و رانندگان                کردن
برای کند. تعطیل نمی شد را تهران در اتوبوسرانی چون آورد هم گرد آزادی استادیوم در را                  عصرکار

حراست مختلف بخش های عوامل و واحد شرکت بسیج با را استادیوم گردهمایی، اولین               برگزاری

صدای تا داشتند. حضور هم شهرداری اجراییات انتظامی نیروی عوامل کردند غرق              شهرداری
را کارگران مطالبات از اندکی می خواست سخنرانی در هم قالیباف و کنند خاموش را سندیکا                 اعتراضی

کارگران اما کند. بازی را قهرمان نقش خودش و تعطیل را سندیکا جمع، را اعتراضات و بگیرد عهده                    به
بجایی کار کردند. خودشان اعتراضی میتینگ به تبدیل را آنجا و گرفتند دست در را عمل ابتکار ابتدا                    از

از صحبت های کل نتوانست قالیباف حتی سندیکا، از حمایت در کارگران شعارهای میان در که                 رسید

مکان همان از میخواستند کارگران از جمعی که شد متشنج اینقدر فضا و کند. ایراد را شده اش تعیین                    پیش
کنفرانس های در گذشته اندی و سال یک در که آموزش  هایی با کارگران کنند. دوباره ای اعتصاب                 اعالم

سرکوب شان برای که جوی مرعوب همچنین نمی خوردند. فریب راحتی به بودند گرفته سندیکا               هفتگی
سندیکا زندانی تنها آزادی و خود مطالبات همه فوری پرداخت خواستار مداوم و نشدند بودند دیده                  تدارک

شهردار به نره، یادت اعتصاب قالیباف شعار با و بودند. سندیکا) مدیره هیئت وقت (رئیس زمان آن                   در

هشتم برای کارگران، پیام دریافت با سندیکایی نمایندگان می دادند. هشدار خواسته هایشان مورد در               تهران
 بهمن، اعتصاب دوم را هماهنگ کردند.

که بهمن هشتم از قبل روز چند از می شد. پخش کارگران بین اعتصاب اعالمیه های مانده روز ده                   حدود

می شدند. بازداشت سندیکا فعال اعضای و مدیره هیات اعضای برمی گردد، قبل ساعت ۴٨ به آن                 اوج

می شدند بازداشت و شناسایی کارگران کار، محل در خانه، در می رسید، کارگران بازداشت خبر                دائما
و شناسایی معترض کارگران و توقفگاه ها از قبل در بودند گذاشته بازرسی ایست اعتصاب روز                 در

تا می شدند معرفی کار اسالمی شورای طرف از کارگران از بسیاری ایام این در می شدند                 دستگیر
و می کرد گونی در را کارگران و بود آورده گونی هایی پلیس که دارد وجود گزارش هایی شوند.                  بازداشت

اعتراضات پیشرو کارگران و سندیکایی فعالین مدیره، هیات اعضای که تن سیصد حدود               می برد.



بودند زندانی کارگر، چند ٢۴٠ بند سوئیت های هر در شدند. منتقل اوین ٢۴٠ و ٢٠٩ بند به و                    بازداشت
 و فضا اینقدر تنگ بود که جای خواب نبود.

دو تا بعضا که مدیره هیات اعضای از تن چند از بغیر شدند آزاد روز ده از بعد عموما زندانی                      کارگران

تا کشید طول ماهی چند و نمی دادند راه کار محل به را بودند شده آزاد که کارگرانی بودند. زندانی                     ماه

راه کار به را نفره پنجاه حدود گروه یه اما دادند راه کار سر به تعهد و ارعاب و تهدید با را                        کارگران
ثبت شکایت و انجام سادگی به باید که امری نمی کرد. ثبت را کارگران شکایت نیز کار اداره حتی                    ندادند.

نفوذ، با و امنیتی نهادهای اقسام و انواع و استان تامین شورای و کشور امنیت شورای چون ولی                    می شد
ادارات در بارها کارگران می شد. وارد اخراجی کارگران به زیادی فشار بودند، شده میدان                تصمیم گیر

و شد شکسته شده ایجاد سد نهایتا تا خوابیدند شرق کار اداره در شب یک یکبار حتی و کردند تجمع                      کار

پروسه یه و کرد تایید را کارگران از تن پنجاه حدود اخراج کار، اداره شد. ثبت کارگران                   شکایت های
زمان، آن اخراجی کارگران از و برگردند کارشان به کارگران همه تا کشید طول ساله شش حدود                   زمانی

اداره به زمانی دیوان، رای از پس ایشان پرونده چون نشد بکار بازگشت به موفق سبزوار کریمی                   حسین
نهادهای و مدیریت ،٩١ سال در سندیکا ازاعتراضات دیگری موج با بود شده همزمان که رسید                  کار

این در و شوند اخراج سندیکایی کارگران از دیگر تن چند دوباره که کردند وارد زیادی فشار                   امنیتی
 میان، ایشان نیز موفق به بازگشت بکار نشد.

 نتایج اعتصاب:

کارگران مزد شد، باعث بازنگری این بود، شده معوق سال ها که مشاغل طبقه بندی طرح بازنگری -١                
 حدود یک چهارم نسبت به قبل افزایش یابد.

تومان ١۵٠٠ روزانه می شد، پرداخت نهار پول بعنوان آنزمان که تومانی ٩٠٠ ماهیانه بر عالوه -٢                
 دیگر پول نهار پرداخت شد.

در اقامت با یکبار سال دو هر کیش - شمال - مشهد سیاحتی و زیارتی سفرهای به کارگران اعزام -٣                    
 هتل.

 ۴- پرداخت مزایایی در فیش حقوقی که به افزایش حقوق دریافتی کمک می کرد.

 ۵- پرداخت بن خرید و شارژ کارت اعتباری

شیر توقفگاه و اداری کارکنان فقط اعتصاب از پیش تا رانندگان. به روزانه کیک و شیر پرداخت -۶                  
 دریافت می کردند.

 ٧- پرداخت مبالغ بالعوض مسکن به تعداد قابل توجهی از کارگران که به خانه دار شدن شان کمک کرد.

 ٨- دادن سهمیه ساالنه لباس فرم (کاپشن، پیراهن، شلوار) ، کفش، کمربند، جوراب به رانندگان.

و یافتند ویژه ای جایگاه رانندگان بطوریکه رانندگان با رفتار تغییر و رانندگان به مدیریت نگاه تغییر -٩                 

و رانندگان با دیدار برای را بیشتری زمان برنامه هایشان در مدیران و شد داده ایشان به بیشتری                   اهمیت
 توجه به صحبت هایشان قرار دادند.

 ☆ پرداخت ها ی ماهیانه ذکر شده هر سال با توجه به افزایش تورم، افزایش یافتند.



و است بوده ٨۴ سال اعتصاب دستاوردهای تداوم کننده تضمین ٨۴ سال اعتصاب از پس سندیکا                  فعالیت
است. داشته دستاوردها تداوم در اساسی نقش اعتراضی طومارهای جمع آوری و اعتراضی              تجمعات

درصد ده شد موجب تهران شهرداری مقابل تجمع و اعتراضی تحرکات رشته یک ٩١ سال در                  همچنین
حق بر عالوه مسکن هزینه بابت ماهیانه تومان هزار صد و شود افزوده کارگران مزد به جذب                   حق

امروز تورم افزایش به توجه با میلغ این که گردد پرداخت کارگران به کار عالی شورای مصوب                   مسکن

سعیدی، حسن شهابی، رضا آقایان کارگران حقوق احقاق و سندیکایی فعالیت دلیل به است. یافته                 افزایش
در و هستند کار از اخراج همچنان شیری فرحناز خانم و سبزوار کریمی حسین زاده، محرم                  ناصر

به ماهیانه عضویت حق پرداخت با می کنیم دعوت کارگران همه از و می برند بسر سخت معیشتی                  شرایط
حمایت با کارگران داریم درخواست همچنین کنند. کمک اخراجی کارگران این معیشت به               سندیکا

 سراسری از این کارگران اخراجی، برای بازگشت بکار این عزیزان یاری رسانند.

 چاره زحمت کشان وحدت و تشکیالت است

 برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

دالالن جوالن و فرنگی گوجه قیمت شدید کاهش به نسبت بندی هشت کاران گوجه اعتراضی                 *تجمع
 ومسدود کردن محور میناب به هشتبندی

گذاشتن بنمایش برای هرمزگان دراستان بندی هشت شهر کاران گوجه بهمن، 7 شنبه سه                روز
محصول عرضه میادین محل در دالالن جوالن و فرنگی گوجه قیمت شدید کاهش به نسبت                 اعتراضشان

وضعیت این ساماندهی خواستار هشتبندی به میناب محور کردن مسدود با و کردند اجتماع فرنگی                 گوجه
 بغرنج شدند.

 

30هزار از کمتر به فرنگی گوجه کیلویی 20 سبد هر قیمت محلی،رسیدن خبری منبع یک گزارش                  به
شده مواجه فروش اساسی مشکل با و دهد نمی را کشاورزان تولید آور سرسام های هزینه کفاف                   تومان،

 اند،این مهم معیشت آنها را به شدت در معرض خطر قرار داده است.



 ورشکستگی کشاورزان یکی دیگر از تبعات سنگین عدم ساماندهی بازار گوجه فرنگی است.

 کوتاه کردن دست دالالن نقش بسزایی در ساماندهی بازار گوجه فرنگی در هشت بندی دارد.

سوزاندن منجمله معیشتی بالتکلیفی به نسبت سیریک شهرستان مینی بوس داران اعتراضی            *تجمع
 کارت های سوختشان از سوی شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی مقابل فرمانداری

بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سیریک مینی بوس داران بهمن، 7 شنبه              روزسه

دست نفتی فرآورده های پاالیش و پخش شرکت سوی از سوختشان کارت های سوزاندن منجمله               معیشتی
 به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان در استان هرمزگان زدند.

گرفتن نظر در بدون نفتی فرآورده های پاالیش و پخش گفتند:شرکت ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع

راستای در اقدامی را کار این و است کرده آنان سوخت کارت های سوزاندن به اقدام آنان پیمایش                   میزان
 مبارزه با قاچاق سوخت بیان می کند.

گذران برای فراوانی مشکالت کرونا، شیوع بدلیل جابجایی ها و مسافران شمار افزودند:کاهش              آنها
 زندگی  آنها بوجود آورده است.

بهره اکتشافی عملکرد و واگذاری نحوه به نسبت بیستون کبود چشمه روستای اهالی اعتراضی                *تجمع
 بردار معدن مقابل فرمانداری کرمانشاه

و واگذاری نحوه به اعتراض برای بیستون کبود چشمه روستای اهالی از بهمن،جمعی 7 شنبه سه                  روز
 عملکرد اکتشافی بهره بردار معدن مقابل فرمانداری کرمانشاه تجمع کردند.

کرمانشاه استان معادن واگذاری نحوه به اعتراض محلی،اخیرا خبری منبع یک بهمن 7 گزارش                براساس

مخاطره به را مسکونی مناطق حریم و طبیعی منابع گاها که برداری بهره نحوه بر کافی نظارت عدم                    و

شده امر این متولی عنوان به استان َصمت اداره مدیریت به زیادی اعتراضات موجب و است                  انداخته
 است.

بوده کل اداره این انگیز مناقشه های واگذاری دیگر از زنگی چقا و سنقر و گیالنغرب،هرسین                  معادن

 است.

توسعه برای طبیعی منابع زمین های واگذاری به نسبت ورتون روستای اهالی اعتراضی              *تجمع

 گردشگری مقابل استانداری اصفهان

هکتار 99 واگذاری به اعتراض برای ورتون روستای اهالی از بهمن،جمعی 8 چهارشنبه               روز
 زمین های منابع طبیعی برای توسعه گردشگری مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.



 

مقابل ناظران دستمزد حبس و مالی شفافیت عدم به نسبت البرز استان مهندسان دوباره اعتراضی                 *تجمع
 سازمان نظام مهندسی

دستمزد حبس و مالی شفافیت عدم به اعتراض برای البرز استان مهندسان بهمن، 7 شنبه سه                  روز
نظام سازمان مقابل دوباره نظارت همسان قرارداد و نظارت کار ارجاع در مشکالت وجود و                 ناظران

 مهندسی این استان اجتماع کردند.



 

 *اعتراض  مالباختگان مفتاح رهنورد نسبت به عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده

به نسبت را اعتراضشان رهنورد مفتاح خودرویی شرکت مالباختگان از بهمن،جمعی 7 شنبه سه                روز
 عدم تحویل خودروهای پیش خرید شده این شرکت و از دست رفتن سرمایه شان ابرازکردند.



 

از بیش با خودرویی شرکت یک به مربوط که رهنورد مفتاح خودرویی که،پرونده میشود                خاطرنشان
 1700 مالباخته است چند سالی است به یکی از پرچالش ترین پرونده قضایی تبدیل شده است.

 *ادامه اعتراضات سهامداران باتجمع مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار تهران

 روز چهارشنبه 8 بهمن ،سهامداران درادامه اعتراضاتشان نسبت به  ریزش های متوالی شاخص کل
 بورس برای باری دیگر مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار تهران تجمع کردند.



 

 *نامه شوراهای صنفی دانشگاهای کشور  دررابطه با مسایل و مشکالت مربوط به آموزش مجازی

و مسایل محور با کشور سراسر از دانشگاههایی صنفی شوراهای امضا با بهمن،نامه ای 7 شنبه سه                  روز

زیر بشرح دبیرخانه تحویل فناوری و تحقیقات علوم وزیر به خطاب مجازی آموزش به مربوط                 مشکالت
 وزارت علوم شد:

از را دانشجو و آموز دانش ها میلیون مجازی آموزش آن پی در و کرونا گیری همه بحران                    تداوم

آموزش وزارت معاونین از یکی اعالم بر بنا است. کرده محروم برابر و کیفیت با آموزشی به                   دسترسی

از استفاده برای مناسب الکترونیک ی وسیله یا زیرساخت به آموز دانش میلیون 5 حدود پرورش                  و
آموزش از محروم دانشجویی جمعیت از دقیقی آمار ما همچنان ندارند. دسترسی مجازی های                آموزش

مشکالت و ها محرومیت از نشان صنفی شوراهای و فعالین میدانی مشاهده اما نداریم اختیار در                  مجازی
مشخصی ی برنامه هیچ سال یک از بعد همچنان دارد. مجازی آموزش به دانشجویان دسترسی در                  عمده

از شده گرفته نظر در الکترونیک بسترهای ندارد. وجود دانشجویی رایگان های بسته ارائه جهت                 در

تعداد کند. می ناممکن را بسترها این از استفاده که هستند اساسی اشکاالت دچار بعضا ها دانشگاه                   سمت
بسترها این از بیرون را خود علمی کارهای و ها پژوهش ها، کالس ناگزیرند دانشجویان از توجهی                   قابل

های بسته نیز حضوری آموزش زمان در که درحالیست این بگیرند. پی آور سرسام های هزینه با                   و
است. بوده دانشجویان اختیار در دانشگاه در پژوهشی کارهای برای ها دانشگاه توسط               اینترنتی

در که حالی در هستند. رو به رو درس های کالس برای منابع ی تهیه در جدی مشکالت با                     دانشجویان

هزینه پرداخت میان دانشجویان اکنون داشت، وجود کتابخانه از استفاده امکان دانشگاه در حضور                زمان
 ی تهیه ی کتاب ها یا از دست دادن نمرات بایستی دست به انتخاب بزنند.

ذخیره و ها دانشگاه در رفاهی خدمات ی عمده تعطیلی از سال یک به نزدیک در که است این ما                      پرسش

است؟ نگرفته صورت دانشجویان از حمایت و رایگان اینترنت برای اعتباری هیچ چرا ها بودجه این                  ی



آن های سیاسیت تغییر باعث مجازی های آموزش از دانشجویان محرومیت اخبار میان این در                 چرا
شده رها هایشان محرومیت و ها درد میان در دانشجویان سال یک حدود این در است؟ نشده خانه                    وزارت

 اند و ما با خبرهای خودکشی یا مرگ یا فروپاشی دوستانمان سیاه پوش می شویم.

 جناب آقای غالمی

و ها محرومیت وجود با و جاری تحصیلی سال اول نیمسال پایان امتحانات برگزاری آستانه                 در

دوران از تر سابقه بی هایی گیری سخت شاهد ما مجازی آموزش جریان در عمده های                  محدودیت
از موجی با ما و است آورده سر به را دانشجویان طاقت و تاب روند این هستیم. حضوری                    آموزش

سراسر صنفی شوراهای ما وسیله بدین هستیم. رو به رو صنفانمان هم میان در خشم و                  یآس،اضطراب

یادآوری و کنونی بحرانی وضعیت با ارتباط بی قوانین چنین گسترده های پیامد به نسبت هشدار با                   کشور
به جنابعالی فوری پیگیری برای را خود صریح خواست شش رایگان آموزش از برخورداری مسلم                 حق

 شرح ذیل اعالم می نماییم.

آن به فوق شرح در که متعددی مشکالت به توجه با ترم طول های غیبت بابت دانشجویان حذف عدم -1                    
 ها اشاره شد.

تضییع عدم برای کالس در مشارکت و حضور نمره جای به جایگزین های فعالیت گرفتن نظر در -2                  
 حقوق دانشجویانی که به هر دلیلی از شرکت در کالس درس محروم بوده اند.

 3-  عدم تعیین منابع کالسی و امتحانی که جز با پرداخت هزینه از سمت دانشجویان قابل تامین نیست.

 4-  حق امکان حذف ترم بدون احتساب در سنوات

 5-  بی اثر کردن مشروطی و عدم درج در سوابق تحصیلی

فراوان مشکالت پیگیری برای صنفی شوراهای منتخب دانشجویی های کمیته شاختن رسمیت به -6              
شوراهای نظرات دریافت برای ها دانشگاه الزام و ها دانشگاه سطح در مجازی آموزش در                 موجود

 صنفی و بررسی آن ها پیش از تصمیم گیری های مربوط به ترم آینده تحصیلی

 *جان باختن یک کارگر شهرک صنعتی قزوین بر اثر سقوط در مخزن مواد شیمیایی

در سقوط اثر بر قزوین صنعتی شهرک کارخانجات از یکی ساله 45 کارگر بهمن،یک 8 چهارشنبه                  روز

 مخزن مواد شیمیایی جانش را ازدست داد.

 *زنده زنده سوختن یک کارگر کارخانه سیمان بیجاردرآتش کوره

گرید نظافت کار حین مرادی حق رضا علی بیجاربنام سیمان کارخانه کارگر یک بهمن، 7 شنبه سه                   روز

 کولر کوره کارخانه بر اثر استنشاق گازهای بسیار گرم بیهوش و به داخل آتش افتاد و در دم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 7 بهمن ماه 1399(ویژه تجمع سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین
 اجتماعی)
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 - تجمع سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 هجوم نیروهای انتظامی به تجمعات مسالمت آمیز بازنشستگان در شهر تبریز را محکوم میکنیم

 - شعارهای تجمعات روزسه شنبه 7 بهمن 99:

 - گزارشات واطالعیه ها:

شهرهای در اجتماعی تأمین بازنشستگان پرشور تجمع پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه              +بیانیه
 مختلف

 + خواسته ی ما همینه، زندگی بهینه!

کار وزارت وزارتی ی دبیرخانه در ٢٠۵١٩٨ ی شماره به که ١٣٩٩ بهمن ٧ تجمع پایانی بیانیه متن +                   
 ، رفاه و تأمین اجتماعی ، جهت اطالع و پاسخگویی وزیر ثبت شده است

  + قطعنامه تجمع ٧ بهمن گروه اتحاد بازنشستگان

 + 7 بهمن شکوه یک اراده!

 - گزارشات رسانه ای شده:

درمان برسانید، فقر خط به را مستمری ها اجتماعی/ تامین مقابل این بار کارگری بازنشستگان تجمع +               
 رایگان حق ماست

و تبغیض به تفاوتی بی علیه شعارها اجتماعی/ادامه تامین بازنشستگان دوباره سراسری تجمع +              
 مستمری ناچیز بیمه شدگان کارگری

 + بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل وزارت کار تجمع کردند

 *تجمع سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی

فراخوان به اجتماعی تامین بگیران ومستمری بازنشسته کارگران از ماه،جمعی بهمن شنبه سه               روز

اراک،اهواز،ایالم،تبریز،تهران،خرم در تجمع وبابرپایی دادند مثبت پاسخ شده داده           ازپیش
کار،ادارات وزارت و.....مقابل تپه،قزوین،کرج،کرمانشاه،مشهد،نیشابور وهفت       آباد،رشت،ساری،شوش

بازنشستگی وفرمانداری،کانون استانداری منجمله قدرت ها،مراکز استان مراکز اجتماعی تامین            کل
 و...خواستار پاسخگویی به مطالبات برحقشان شدند:

 - اراک : مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی:

 - اهواز:مقابل اداره کل تامین اجتماعی خوزستان:



 

 - اصفهان:مقابل  اداره ی کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

 - ایالم:

 

 - تبریز:مقابل استانداری آذربایجان شرقی:



 



 

 - تهران:  مقابل وزارت کار و رفاه اجتماعی:



 





 

 - خرم آباد:



 

 - رشت:  مقابل ساختمان کانون کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان گیالن:



 



 

 - ساری:مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران:



 

 -شوش وهفت تپه:

 

 - قزوین:مقابل مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین:



 

 - کرج:مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان البرز:

 - کرمانشاه:

 



 

 - مشهد:مقابل فرمانداری این کالنشهر استان خراسان رضوی:



 

 - نیشابور،خراسان رضوی:

 

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 هجوم نیروهای انتظامی به تجمعات مسالمت آمیز بازنشستگان در شهر تبریز را محکوم میکنیم



ی مسالمت آمیز اعتراضی تجمعات ، رسیده لب به جان بازنشستگان فراخوان براساس ماه ٧بهمن                امروز
های سازمان درمقابل کرج ، لرستان ، کرمانشاه ، اراک تبریز، و اصفهان ، رشت شهرهای و تهران                    در

به تبریز شهر انتظامی نیروهای رسیده گزارشات براساس که گردید برگزار اجتماعی              تامین
 تظاهرکنندگان معترض  حمله ورشدند و قصد متفرق کردن معترضین بازنشسته را داشتند .

را اعتصاب و اعتراض ، بازنشستگان مطالبات شناختن برسمیت ضمن واحد شرکت کارگران               سندیکای
تجمع به انتظامی نیروهای وحمله میداند کشور وبازنشستگان کارگران ی همه مسلم              ازحقوق

 بازنشستگان تبریز را قویا محکوم می کند.

 *شعارهای تجمعات روزسه شنبه 7 بهمن 99:

  - فریاد فریاد از اینهمه بیداد

 - فقط کف خیابون به دست می یاد حق مون

 -  گرانی تورم بالی جان مردم

 - بازنشستگان کشوری ؛ لشکری ، فوالد    اتحاد اتحاد

 - تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم

 - ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه

 - همسان سازی حقوق ها، اجرا باید گردد

 - وعده وعید کافیه سفره هامون خالیه

 *گزارشات واطالعیه ها:

شهرهای در اجتماعی تأمین بازنشستگان پرشور تجمع پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه              +بیانیه
 مختلف

و بازنشستگان ماه بهمن هفتم سه شنبه امروز اجتماعی تأمین سازمان بازنشسته کارکنان فراخوان               به دنبال

کار ادارات مقابل در کشور مختلف شهرهای در و کار وزارت مقابل در تهران در نیز                  مستمری بگیران
 در این تجمع های اعتراضی شرکت کردند.

اصفهان، کرمانشاه، مشهد، شهرهای در کار، وزارت مقابل در تهران بازنشستگان تجمع با               همزمان

در شهرستانها از دیگری تعداد و تبریز کرج، خوزستان، قزوین، ساری، اباد، خرم ایالم، اراک،                 رشت،
همه این از فریاد “فریاد مردم”، جان بالی تورم “گرانی شعارهای و کردند تجمع کار ادارات                  مقابل

خود حق “تا حقمون” میاد دست به خیابون “وسط ، خالیه” هامون سفره کافیه وعید “وعده ،                   بیداد”
 نگیریم، از پا نمی نشینیم” سر دادند.

و هستند کشور سازمانهای ثروتمندترین از یکی اصلی صاحبان در حالیکه اجتماعی تأمین              بازنشستگان
فقر خط زیر برابر چندین مستمری هایی اما نموده اند پرداخت بیمه حق و گرفته خود معیشت از سال                   سی

و دستمزد باید و هستند جامعه ثروت های تولیدکنندگان بازنشستگان و کارگران مینمایند.              دریافت
 حقوق شان تأمین کننده سبد معیشت خانوار باشد.



به دستیابی و حقوق افزایش برای و یافته سازماندهی درجاتی به اجتماعی تأمین بازنشستگان که                 حال
در حاکمیت به وابسته نهادهای و کارگر خانه میزنند، تجمع و اعتراض به دست برحق شان                 مطالبات

نهادهای با همسویی در هم و ببرند انحراف به را بازنشستگان اعتراض هم و سازمانیابی هم تا                   تالش اند
کارگر خانه دست ساز بازنشستگی نهادهای که گردند آنها پرشور اعتراضات برگزاری از مانع               امنیتی

سوی از بودند. کرده اقدام تجمعاتی برگزاری به دیروز بکاهند امروز تجمع گستردگی از اینکه                 برای

حقوق تقابل طرح با گروههایی بازنشستگان، مطالبه گری کشاندن انحراف به برای نیز              دیگر
و حقوق افزایش مطالبه اصل تا درصددند لشگری و کشوری بازنشستگان با اجتماعی تأمین                بازنشستگان

در چه امسال بازنشستگان و کارگران ببرند. سایه در را خانوار معیشت سبد نرخ باالی به                  مستمری
و دستمزد افزایش خواهان نفت صنایع کارگران بخصوص کارگری تجمعات در چه و               بیانیه هایشان

میلیون ده به معیشت سبد دولتی مسئولین گفته به که حال و شده اند تومان میلیون ١٢ باالی به                    حقوق
از باید بازنشستگان هم و کارگران هم می باشد نیز بیشتر آن واقعی نرخ و است رسیده ماه در                    تومان

 حداقل دریافتی ١٢ میلیون تومان در ماه برخوردار گردند.

باید خود مطالبات تمامی به دستیابی و حقوق افزایش برای مبارزه مسیر در اجتماعی تأمین                 بازنشستگان

طبقه گردند. متشکل سراسری ابعاد در هم و نمایند تقویت را خویش تاکنونی مستقل تشکلهای هم                  بتوانند

مقابل در متحدانه باید بیکاران گسترده آحاد چه و بازنشستگان چه و آن شاغل بخش چه ایران                   کارگر
به خود نیروی به و نموده ایستادگی معیشت شان و کار و زیست به حاکم سرمایه داران گسترده                  تعرض

 مطالبات شان دست یابند.

از بخشی را خود و میفرستد درود امروز کننده تجمع بازنشستگان تمامی به ایران کارگران آزاد                  اتحادیه

تا فرامیخواند را کشور سراسر در کارگران و  بازنشستگان تمامی همچنین و میداند آنها                اعتراض
مطالباتشان و خواست دیگر و تومان میلیون ١٢ باالی به حقوق و دستمزد افزایش مطالبه به                  دستیابی

 متحدانه و در کنار هم اعتراضاتشان را تداوم بخشند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم بهمن ماه نود و نه

 +خواسته ی ما همینه، زندگی بهینه!

مشهد، کرمانشاه، بروجرد، تبریز، قزوین، شهر، 16 در بازنشسته 5هزار قبلی اعالم طبق               امروز
کردند. تجمع تهران بجنورد، اصفهان، اراک، ساری، اهواز، ایالم، آباد، خرم کرمان، نیشابور،               رشت،

شده انداخته براه بودجه برنامه سازمان مقابل در کارگر خانه توسط اعتراضی تجمع نیز قبل روز آنکه                   با
تبریز در کردند. استقبال نیز تجمع این از بازنشستگان و نیفتاد اتفاق بازنشستگان میان ای تفرقه اما                   بود

و لفظی درگیری به بود، آمده تظاهرات کرد محدود برای که انتظامی نیروی ورود با بازنشستگان                  تجمع
تجمع به نسبت که بازنشستگان جمعیت نیم و ١٠ ساعت تهران شد.در کشیده کنندگان تجمع راندن                  عقب

نیروی ابتدا شدند. حاضر کار وزارت جلوی در نفر) هزار از بیش بود( شده بیشتر تعدادشان                  قبل

این انتظامی نیروی افسران با گفتگو و بازنشستگان درایت با که کرد ممانعت بنرها بستن از                  انتظامی
که بروند کار وزارت سالن داخل به که گفت بازنشستگان به انتظامی نیروی البته شد. حل                  مشکل

تجمع میان به بودجه و برنامه سازمان رییس دیروز که همانطوری که:« کردند اعالم                بازنشستگان
وزارت داخل به رفتن از و بزند» حرف و آمده بازنشستگان میان به هم وزیر آقای است آمده                    کنندگان

نه ) سازی متناسب از انتقاد و درمان و معیشت درباره قبل دفعات مثل شعارها کردند. خودداری                   کار



توضیح تریبون سوی از بازنشستگان برای کند تکرار جمعیت اینکه از قبل شعارها بود. ( سازی                  همسان
حقوق با که:« گفت بگیران مستمری از یکی روحزنده خانم دادند. می شعار جمعیت بعد و شد می                    داده

سازی همسان این و کرد زندگی روزافزون گرانی در آنهم توان می چگونه میلیون یک زیر                  ناچیز
تامین به را ورشکسته های شرکت دولت اینکه و ها سازی خصوصی از:« انتقاد در اسالو ناصر                   نیست»

بطور شود زمینگیر اجتماعی تامین تا باشند داده را دولت بدهی از بخشی تا کند می واگذار                   اجتماعی

و آورده ببار سازی خصوصی سازمان که دارد بدهی تومان میلیارد ١٢٠٠ از بیش که هپکو                  نمونه
کند پرداخت مدیرانش جیب از را خود اشتباه باید دولت و بپردازد اجتماعی تامین سازمان نیست                  انصاف

تا سازی متناسب لزوم جاری، بودجه در سازمان به دولت بدهی پرداخت همچنین ها بازنشسته جیب                  نه
به چرا ندارید کافی بودجه که شما شود معلوم تا اجتماعی تامین سازی شفاف ،١٣٩٩ سال پایان از                    قبل

می بازگشت بدون کالن های وام و آنچنانی های پاداش و میلیونی های حقوق شستا و سازمان                   مدیران
ملی تیم سرمربی بدهی دولت بودجه از چرا است. اکثریت به ظلم شما های سیاست اساس واقع در                    دهید.

صندوق به پول این هم هنوز و است شده ها شده بیمه و بازنشستگان جیب در دست و است نشده                      پرداخت

به را خودمان پول نداریم پول سازی همسان برای گویند می بعد است برنگشته اجتماعی تامین                  سازمان
و ها بیمارستان تأسیس خواستار سخنرانان دیگر یابد» افزایش ها بازنشسته حقوق تا بدهید                خودمان

یک خرج باید چگونه افتاده کار از من گفت:« می دیگر بازنشسته شدند. سازمان ملکی های                  درمانگاه
هم را خدماتش اجتماعی تامین سازمان حقوق این با بعد کنم تامین 600 و میلیون 2 با را نفره 4                      خانواده

.«( قند آمپول منجمله شده، بیمه پوشش از دارو قلم سیصد خروج مثال است(بطور داده کاهش                  برایمان

84 سال از و زند می رقم سازمان برای را شفافیت حدودی تا که ساختار قانون نشدن اجرا از                     سخنرانان
همبستگی از همچنین است. نشده اجرایی مافیا دخالت با اند کرده امضا را آن مسوولین همه اینکه                   با

سپاسگزاری بودند کرده شرکت تجمع این در اتحاد برای که کشوری صندوق بازنشستگان و                فرهنگیان
 شد.

 تعدادی از شعارها بشرح ذیل بود :

زمان/ این ما ی خواسته - حقمون میاد بدس / خیابون کف تنها - تورم طبق حقوق / ما اصلی ی                       خواسته

ده فقر خط - مردم جان بالی / تورم گرانی، - بهینه زندگی همینه/ ما ی خواسته - درمان و است                       معیشت
نشینیم نمی پا از / نگیریم خود حق تا - ریالیه ما حقوق / دالریه ها هزینه - میلیون دو ما حقوق /                         میلیون

پرداخت سازمان بدهی - نشسته گل به چرا / بازنشسته صندوق - ملتی ندیده هرگز عدالتی بی همه این -                    
های حقوق - بیداد همه این از / فریاد فریاد، - است بیزار تبعیض از / است بیدار بازنشسته - گردد                       باید

- کشیده باال دولت / را ما حقوق و حق - نشسته گل به دیگه بازنشسته/ کشتی - عمومی فالکت                      نجومی/
اقتصادی تعدیل - میشه حل ملت /مشکل بشه قطع ها اختالس - استعفا استعفا / کفایت بی                   مسئولین

کار - مااست مسلم /حق رایگان درمان - ماست مسلم /,حق رایگان آموزش - فالکت                 /بیکاری
 خصوصی سازان /چپاول است وغارت  - اتحاد اتحاد  /رمز پیروزی است

احساسات ابراز با آن بند بند که شد قرائت ناصراسالو توسط قطعنامه دقیقه سی و ١١ ساعت                   در
وزیر پاسخگویی و رویت جهت و امضاء حاضران اتفاق به قریب توسط سپس گردید. تائید                 حاضران

خود حق «تا شعار دادن سر با بازنشستگان گردید. نهم طبقه در وزارتی ی دبیرخانه تحویل کار                   محترم

مالی منابع از سودپرست سوداگران دست کردن کوتاه تا خود مبارزه ادامه به نشینیم» نمی پا از                   نگیریم
 صندوق تامین اجتماعی تاکید نمودند .تجمع در ساعت ١٢ خاتمه یافت!



 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

، کار وزارت وزارتی ی دبیرخانه در ٢٠۵١٩٨ ی شماره به که ١٣٩٩ بهمن ٧ تجمع پایانی بیانیه                    +متن
 رفاه و تأمین اجتماعی ، جهت اطالع و پاسخگویی وزیر ثبت شده است

براساس بازنشستگان حقوق افزایش عدم و زندگی هزینه های ساله همه آور سرسام افزایش به توجه                 با
هر بگیران مستمری و بازنشستگان معیشتی بد وضعیت و ،96 ماده بر منطبق زندگی هزینه های                 افزایش

صندوق به خود بدهی پرداخت از همچنان دولت اما گذاشته، وخامت به رو قبل روز از بیشتر                   روز
12 ماده الف بند الرغم علی است تومان میلیارد هزار ٣۴٠ بر بالغ که اجتماعی تأمین                  بازنشستگان

سازمان قبال در هم مسئولیتی هیچ که است درحالی این نماید. می خودداری توسعه، ششم برنامه                  قانون

تمامی علیرغم نیز مجلس نمایندگان و کارگری عالی کانون روسای و نمیگیرد برعهده اجتماعی                تأمین
بازنشستگان ما نمایند. پیگیری آنها شدن اجرایی تا را ما مطالبات اند نتوانسته اند داده که هایی                   وعده

زیر شرح به خود مشروع و قانونی مطالبات بلند صدای با دیگر یکبار که ایم شده جمع اینجا در                     امروز
 را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

 خواسته اصلی بازنشستگان :

کشوری بازنشستگان همسانسازی نسبت افزایش اساس بر 1399 سال ابتدای از متناسب سازی              -اصإلح

جکم در مستمری حقوق پایه بر کردن اضافه و تومان میلیارد هزار ٣٣ تتمه محل از لشکری                   و
 بازنشستگان

  - دائمی نمودن قانون متناسب سازی در احکإم و فیش حقوقی بازنشستگان

هریک و بوده یکسان باید بازنشستگان حقوق افزایش درصد اجتماعی، تامین قانون ٩۶ ماده براساس -١                
تأمین سازمان برخوردار شوند؛ حقوق افزایش از بیمه حق پرداخت تناسب به بازنشسته ها این                از

همتراز بازنشستگان حقوق ماندگی عقب ترمیم و افزایش به مکلف ١٣٩٩ سال پایان از قبل تا                  اجتماعی
از است رسیده تومان میلیون ده به االن که است فقر خط و زندگی های هزینه افزایش و تورم نرخ                      با

  ابتدای سال 1399 می باشد.

بازنشستگان کامل درمان تامین مسئول اجتماعی تامین قانون ۵۴ ماده طبق اجتماعی تامین -سازمان 2                

  بیمه  پرداز اجباری به طور مستقیم است وما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

را اجتماعی تامین سازمان که هستیم اقتصادی توسعه ششم برنامه ١٢ ماده (ب) بند اجرای خواهان ما -3                  

همانند و زندگی هزینه افزایش اساس بر بگیران مستمری و بازنشستگان حقوق سازی متناسب به                 مکلف
 بازنشستگان کشوری و لشکری می نماید می باشیم.

69 ماده لغو و اجتماعی تامین سازمان غیرهمکار و همکار بازنشستگان بین تبعیض رفع خواهان ما -۴                 
  آیین نامه استخدامی سازمان تامین هستیم.

و بازنشستگان به مستمری ماه ٢ میزان به کارگری شاغلین با برابر عیدی پرداخت خواهان ما -۵                 

  مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.



باید و نمی باشد. حمایتی گروه های از دولتی و حمایتی وظایف اجرای مسئول اجتماعی تامین سازمان -6                
شاغالن و بازنشستگان دسترنج از نباید و نماید اخذ دولت از را حمایتی گروه های از حمایتی                  هزینه های
  بیمه پرداز  برای گروه های حمایتی هزینه گردد. لذا الزم است از این گونه اهمال کاری ها جلوگیری شود.

شرایط در که بگیرانی مستمری و افتادگان کار از وضعیت به است موظف اجتماعی تامین سازمان -٧                 

مشکل و نموده رسیدگی ندارند را دیگری شغل انجام و خود امور اداره توان و برند می بسر مالی                     سخت
 معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

درصد ۴ بابت آور زیان و سخت مشاغل مستمری افزایش که بود شده داده وعده ماه آذر در اینکه با -٨                     

این آور وزیان سخت مشاغل بابت که میبایست و نگرفته صورت اینکار اما می شود انجام                 پرداختی،
 افزایش صورت بگیرد.

فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ١١٢ ماده ج بند اجرای خواهان  ما -9                 
 و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

 در پایان بر دو نکته میخواهیم تاکید کنیم :

صداوسیما مجریان یا و مسئولین برخی جانب از غیرقانونی و غیرکارشناسانه نظر اظهار گونه هر :                  یکم

مبذول را الزم نظر دقت مطالب بیان در میخواهیم آنها از و کرده محکوم را بازنشستگان حقوق مورد                    در
  کنند.

برای مجدد اعتراض و تجمع حق نشود داده اثر ترتیب فوق های خواسته به که صورتی در                   دوم:

 بازنشستگان و مستمری بگیران محفوظ است.

 بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

 هفتم بهمن ماه ١٣٩٩

  +قطعنامه تجمع ٧ بهمن گروه اتحاد بازنشستگان

زحمتکش اقشار سایر همچون را بازنشستگان زندگی های بنیان جامعه، در فالکت و فقر شدن تر                  گسترده

اکثریت میان فاصله اجتماعی و اقتصادی های نابرابری و تبعیض است. کشانده فروپاشی سوی                به
تفاوت و تضادها این دهد. می نشان عریانی شکل به را قدرت صاحبان و ثروتمندان با جامعه                   زحمتکش

تجمع شکل به را خود نارضایتی و برده رنج مناسبات این از نیز بازنشستگان که است گردیده موجب                    ها
  های مکرراعالم نموده و به بیان خواست های خود بپردازند.

گوناگون، های تبعیض وجود و مستمری و حقوق سطح بودن پایین و زندگی های هزینه تأمین در                   ناتوانی
جمله از اعتراضات، این برآیند است. کشانده جامعه گیر پی معترضان صف به را بازنشسته                 نیروهای

مختلف رسمی نهادهای مقابل در خود صدای رساندن برای بازنشستگان که باشد می متعددی های                 تجمع
آنها ِبالفعل تالش و پیگیری بر که است اجتماعی عملی دهندۀ نشان خیابانی های تجمع دارند. می                    برپا

و بودن بخش نتیجه برای بازنشستگان دارد. داللت فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، اوضاع تغییر                برای

با و نمایند ایجاد را خود مستقل و فراگیر های تشکل کنند تالش باید تجمعات، این بیشتر ِ گذاری                     تأثیری
نیز را خود اعتراضات اشکال و همبستگی مشترک، منشور یک پایۀ بر خود های خواست                 تدوین



اقتصادی، های خواست برای مبارزه ابزار اساسا که فراگیر تشکل و وحدت ایجاد سمت به داده،                  ارتقاء
  اجتماعی و رفاهی خود می باشند، پیش بروند:

درمان، و مسکن هزینه - زندگی هزینه تأمین دغدغۀ خود اشتغال دورۀ پایان از پس نبا ید                  ▪بازنشستگان

  بهداشت، پوشاک، مسافرت و تحصیل فرزندان خود – داشته باشند.

افزون روز گرانی و تورم کند. تأمین را شان خانواده زندگی هزینه باید بازنشستگی حقوق و                  ▪مستمر ی

هزینه تامین برای منظور همین به است. داده قرار تنگنا در زندگی های هزینه تهیه برای را                   بازنشستگان
  های زندگی، بازنشستگان نباید از حقوق و مستمری کمتر از ١٢ میلیون تومان در ماه برخوردار باشد.

بر نظارت و ▪ اداره است. بازنشستگان همۀ اولیه حقوق جزء رایگان درمان و همگانی ب  یمه                 ▪داشتن
منتخب طریق از باشد، می بازنشستگان خود اندوخته و گذاری سرمایه که بازنشستگی ها ی                صندوق

 اعضای صندوق ها  و سازمان تامین اجتماعی، توسط بازنشستگان  و نیروهای شاغل باید انجام شود.

   ▪بازنشستگان  معترض  نبا ید تحت هیچ گونه فشارهای امنیتی، پیگرد پلیسی و قضائی قرار بگیرند.

سازی، همسان هرنوع از پیش باشد. می بازنشستگان خواسته ها واقعیِحقوق سازی همسان اجرا ی ▪                

  حقوق ها باید تا سطح ١٢ میلیون تومان برای همه بازنشستگان اعمال شود.

چندین پرداخت برای همچنانکه هستند؛ ها حقوق افزایش و اصالح به قادر مشکلی ه  یچ بدون ها                  ▪دولت

آنها حقوق برابری چند افزایش برای حتی و ندارند محدودیتی هیچ سرپرستان" و مدیران حقوق"                 برابری
شان زندگی بر که فالکتی و فقر از خروج راه بتوانند باید بازنشستگان اند. کرده تصویب قانونی                   الزام

متوسط رفاه با متناسب را خود زندگی سطح و ساخته هموار مبارزه طریق از را است انداخته                   سایه
  جامعه ارتقا دهند.

سرمایه که شده غارت اموال و گیرد صورت باید بازنشستگی های صندوق وضعیت ساز ی شفاف ▪                
  های متعلق به بازنشستگان است باید به بازنشستگان باز گردانده شود.

زیان آور و سخت مشاغل در که کارگرانی اجتماعی، تامین قانون ٧۶ ماده یک تبصره اساس                 ▪بر
در که است موظف کارفرما شوند. بازنشسته می توانند بیمه سابقه سال ٢٠ با هستند، کار به                  مشغول

تامین سازمان به را خود درصدی ۴ سهم زیان آور، و سخت مشاغل کارگران بازنشستگی                هنگام
 اجتماعی پرداخت کند.

کار ماهیت و می کنند تجربه را سختی شرایط خود اشتغال دوران در زیان  آور و سخت مشاغل                   کارگران
 آن ها به معنای واقعی سخت و زیان آور است.

می بازنشستگان همه حق امنیتی شرایط از فارغ اعتصاب بیان، آزادی مستقل، تشکل تجمع،                ▪آزاد ی
 باشد.

 ٧ بهمن ماه ١٣٩٩

 +7بهمن شکوه یک اراده!

خیابان کف در حضور یعنی جدیدی راه که میباشد مدتی هایشان خواسته آوردن بدست برای                 بازنشستگان

همکارانی از آندسته برای میباشد فراخوانی حقیقت در تجمعات در بازنشستگان فریاد اند. کرده پیدا                 را



به نسبت تجمع هر در بازنشستگان تعداد که گردیده باعث بلند فریادهای این اند. نپیوسته ما به هنوز                    که
از بهمن 7 تجمع اخبار که اکنون شود. بیشتر ها خواسته آوردن بدست امید و یافته افزایش قبلی                    تجمع

لرزه بازنشستگان دشمنان تن بر تجمع این وعظمت شکوه گفت میتوان جرات به میرسد کشور                 سراسر
بگوش حلقه غالمان نه و اند کرده پایمال را بازنشستگان حقوق و حق سالهاست که آنان نه است.                    افکنده

از را خود حقوق و حق تا میروند بازنشستگان کنند. ایستادگی خروشان سیل این مقابل در نمیتوانند                   آنها،
  حلقوم دشمنان خود بیرون بکشند.

 بازنشستگان، ازکار افتادگان و مستمری بگیران،

  برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم.

 اسماعیل گرامی

 7 بهمن 99

 *گزارشات رسانه ای شده:

درمان برسانید، فقر خط به را مستمری ها اجتماعی/ تامین مقابل این بار کارگری بازنشستگان               +تجمع
 رایگان حق ماست

خود مطالبات شدن برآورده خواستار اجتماعی، تامین سازمان مقابل حضور با کارگری              بازنشستگان
 شدند.

 امروز (هفتم بهمن ماه) بازنشستگان کارگری بار دیگر مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

می گویند بازنشستگان این شدند. خود خواسته های و مطالبات پیگیری خواستار امروز تجمع در               حاضران

درستی به باید حقوق همسان سازی حال، عین در شود؛ رسانده فقر خط به ما دریافتی مستمری                  بایستی
 اجرایی شود.

باکیفیت و رایگان درمان ارائه مکفی، رفاهی خدمات ارائه را خود دیگر خواسته های بازنشستگان،                این

میلیون سه زیر حقوق های با چگونه می گویند: و می دانند سرنوشت تعیین و امور در مشارکت حق                  و
 تومانی می توانیم زندگی کنیم؟

مقابل بازنشستگان البرز، جمله از دیگر استان های برخی در تهران جز به رسیده، اخبار                براساس
 سازمان تامین اجتماعی جمع شده اند.

خود مطالبات و خواسته ها به آن در که کرده اند صادر قطعنامه ای امروز تجمع برای                بازنشستگان
 پرداخته اند.

 متن این قطعنامه به شرح زیر است:

اما گذاشته وخامت به رو قبل روز از بیشتر روز هر مستمری بگیران و بازنشستگان معیشتی                 وضعیت
هزار ٣۴٠ بر بالغ که اجتماعی تأمین بازنشستگان صندوق به خود بدهی پرداخت از همچنان                 دولت

تأمین سازمان قبال در هم مسئولیتی هیچ که است درحالی این و می زند باز سر است تومان                   میلیارد

نتوانسته اند داده اند که وعده هایی تمامی علیرغم نیز مجلس نمایندگان و نمی گیرد برعهده              اجتماعی



با دیگر یکبار که شده ایم جمع اینجا در امروز ما نمایند. پیگیری آنها شدن اجرایی تا را ما                    مطالبات
 صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

و بوده یکسان باید بازنشستگان حقوق افزایش درصد اجتماعی، تامین قانون ٩۶ ماده براساس -１               

تأمین سازمان برخوردار شوند؛ حقوق افزایش از بیمه حق پرداخت تناسب به بازنشسته ها این از                 هریک
با تراز بازنشستگان حقوق ماندگی عقب ترمیم و افزایش به موظف ١٣٩٩ سال پایان از قبل تا                   اجتماعی

 نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که االن به ده میلیون رسیده است .

بازنشستگان کامل درمان تامین مسئول اجتماعی تامین قانون ۵۴ ماده طبق اجتماعی تامین سازمان -２               

 بیمه پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

اجتماعی تامین سازمان که هستیم اقتصادی توسعه ششم برنامه ١٢ ماده (ب) بند اجرای خواهان ما -３                 

 را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می کند.

 ４-  ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.

تامین سازمان بگیران مستمری و بازنشستگان به شاغلین با برابر عیدی پرداخت خواهان ما -５               

 اجتماعی هستیم.

و نمی باشد. حمایتی گروه های از دولتی و حمایتی وظایف اجرای مسئول اجتماعی تامین سازمان -６               

و بازنشستگان دسترنج از نباید و نماید اخذ دولت از را حمایتی گروه های از حمایتی هزینه های                  باید

اهمال کاری ها گونه این از است الزم لذا گردد. هزینه حمایتی گروه های برای اجباری بیمه پرداز                شاغالن
 جلوگیری شود.

شرایط در که بگیرانی مستمری و افتادگان کار از وضعیت به است موظف اجتماعی تامین سازمان -７                 

مشکل و نموده رسیدگی ندارند را دیگری شغل انجام و خود امور اداره توان و برند می بسر مالی                     سخت
 معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

اما می شود انجام وزیان سخت درصد ۴ بابت افزایش که بود شده داده وعده ماه آذر در اینکه با -８                    

وزیان سخت درصد ۴ درخصوص آور وزیان سخت مشاغل بابت که میبایست و نگرفته صورت                 اینکار
 آور این افزایش صورت بگیرد.

و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ١١٢ ماده ج بند اجرای خواهان  ما -９                

 فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

و تبغیض به تفاوتی بی علیه شعارها اجتماعی/ادامه تامین بازنشستگان دوباره سراسری              +تجمع

 مستمری ناچیز بیمه شدگان کارگری

تامین سازمان بازنشستگان از نفر ده ها ایران، در معیشتی وضعیت به اخیر اعتراضات ادامه                در
 اجتماعی در تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله اصفهان و کرج دست به تجمع زدند.

وزارت ساختمان مقابل در تجمع با اجتماعی تامین بازنشستگان از گروهی بهمن ماه هفتم سه شنبه                روز
 تعاون،  کار و رفاه اجتماعی نسبت به سطح پایین مستمری  خود دست به اعتراض زدند.



و رنجه» تو بازنشسته گنجه، رو ما « کشور جمله از شعارهایی تجمع این در                شرکت کنندگان
 « اندوختمون کجا رفت، به جیب زالو ها رفت» سر دادند.

اجتماعی رسانه های در اصفهان اجتماعی تامین کل اداره مقابل بازنشستگان تجمع از تصاویری               همچنین

ما سفره کافیه،  وعید «وعده جمله از شعارهایی تجمع این از منتشرشده ویدیوهای در است. شده                  منتشر
 خالیه» شنیده می شود.

کف «فقط شعار و کرده تجمع اجتماعی تامین ساختمان مقابل بازنشسته ها از گروهی هم کرج                 در
 خیابون،  به دست میاد حقمون» سر دادند.

 *بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل وزارت کار تجمع کردند

یکسان و سازی همسان کم، حقوق آنچه به اعتراض در اجتماعی تامین سازمان بازنشستگان از                 تعدادی

رفاه و کار تعاون، وزارت مقابل امروز ظهر از پیش ، خواندند می ... و تکمیلی بیمه حقوق،                    سازی
 اجتماعی تجمع کردند.

کنندگان تجمع اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز گزارش                 به

تامین به دولت بدهی پرداخت " ، تکمیلی" بیمه نه کارآمد، و رایگان درمان " عناوین با                   پالکاردهایی

دارد، تعلق بازنشستگان به ها صندوق اموال " ، " بیکاری اقتصادی "تعدیل ماست"، خواسته                 اجتماعی
درصد 2 حذف " ، ماست" مسلم حق سالمت منزلت ، معیشت " ، ممنوع" ، آنها منابع به                     تعرض

 کسورات ماده 89 " در دست داشتند.

پایین حقوق وضعیت به اعتراض دلیل به تنها ما امروز تجمع گفت: کنندگان تجمع                همچنین،نماینده
 بازنشستگان  و افزایش تورم است .

عالیه تحصیالت با ما فرزندان اکنون هم کرد: تصریح طبقاتی فاصله وضعیت از نگرانی اظهار با                  وی
 مجبور هستند برای تامین معاش به مشاغلی همچون کار در تاکسی های اینترنتی روی آورند.

انجام درستی به اجتماعی تامین بازنشتگان حقوق سازی همسان که این بیان با کنندگان تجمع از                  یکی
حقوق به میلیون 5 تا 3 بین لشگری و کشوری بازنشستگان حقوق سازی همسان با گفت: است،                   نشده

یک تا هزار 300 بین تنها اجتماعی تامین بازنشستگان حقوق که حالیست در این ، شده اضافه                   آنها
  میلیون تومان افزایش یافته است.

مربوط خدمات از یک هیچ و نبوده مناسب اصال اجتماعی تامین بازنشستگان تکمیلی بیمه داد: ادامه                  وی
  به دندانپزشکی، رادیولوژی، دارو و ویزیت را تحت پوشش ندارد.

از دعوت ضمن اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در حاضر انتظامی نیروی نماینده حال عین                  در
عنوان به انتظامی نیروی کرد: خاطرنشان وزارتخانه این اجتماعات سالن در حضور به کنندگان                تجمع

 سربازان انقالب در کنار شماست و در مقابل شما قرار ندارد.

 گفتنی است در پایان این مراسم تجمع کنندگان بیانیه پایانی را امضا کردند .

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 اخباروگزارشات کارگری 6 بهمن ماه 1399

 فراخوان تجمع  سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 زمان تجمع:سه شنبه 7بهمن 99 – ساعت 10.30

 اماکن تجمع:

 تهران وشهرهای همجوار:خیابان آزادی مقابل ساختمان وزارت کار

 مراکز استان ها و شهرستان ها بنابرتصمیم نهادها وفعالین منطقه

شرکت عملکرد به دراعتراض اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران روزاعتصاب سومین -              
 پیمانکاری جوش گستر اراک ازجمله عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار بجای پاسخگویی به مطالباتشان

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام کارگران اعتراضات جدید دور روز دومین -               
 باتجمع مقابل سازمان خصوصی سازی

وعدم حقوق نازل سطح به شیرازنسبت مرکزی بیمارستان وکارکنان پرستاران اعتراضی تجمع -             
 پرداخت بموقعش

 - ادامه اعتراضات مربیان  پیش دبستانی اخراجی شهرستان باغملک مقابل فرمانداری

به دراعتراض باشگاه مدیرعامل روی به باشگاه در بستن و کرمان مس باشگاه کارکنان اعتصاب -                
 کاهش حقوق

کالنشهر این شرق کشاورز مردان و زنان تجمع با هفته این اصفهان کشاورزان اعتراضی های دوشنبه -                 
 مقابل استانداری

بیمه ای خدمات مورد در ایلنا خبرگزاری با مصاحبه در واحد شرکت مدیرعامل دروغ پردازی -              
از حمایت در واحد شرکت هماهنگی با است شهرداری مدیران خلوت حیات که ایلنا                کارگران/

  مدیرعامل این بخش از مصاحبه را حذف کرد

نوشین غذایی مواد پخش کارگر عرب، مصطفی شوانکوی به مشهور الهی افشین دستگیری درباره -               

 سقز

نسبت خوزستان برق توزیع شرکت داد قرار طرف پیمانکاران از جمعی اعتراضی تجمع روز دومین -                
 به پرداخت نشدن مطالبات مقابل ساختمان شرکت

 - مرگ ومصدومیت 2 کارگر کارخانه سیمان داراب در حادثه رهایی سبد فلزی جرثقیل

شرکت عملکرد به دراعتراض اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران روزاعتصاب              *سومین

 پیمانکاری جوش گستر اراک ازجمله عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه

 تهدید کارگران معترض به اخراج از کار بجای پاسخگویی به مطالباتشان



به اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران متوالی، روز دومین برای بهمن 6 دوشنبه                 روز
چندین پرداخت عدم ازجمله اراک گستر جوش پیمانکاری شرکت عملکرد به اعتراض برای               اعتصابشان

 ماه حقوق وحق بیمه ادامه دادند.

و بیمه و حقوق ماه چند مدت کارگران ا ین خبررسید بهمن 6 دوشنبه خبری،روز کانال یک گزارش                   به

هیچ اعتصاب پیاپی روز سومین معترض کارگران گزارش به وبنابه اند نکرده دریافت پوتین و                 لباس
 مسئولی تاحاال نیومده ازما سوال کنه بجز پلیس راه اهن.

سال 15 با کارگری اخه شدیم اخراج به تهدید امروزم نگرفتیم حقوق ماه :سه گفتند اعتصابی                  کارگران
روش آبم یه خوردن رو کارگر حق هم بین باگاوبندی اراک آهن راه سابق مدیران بشه؟ اخراج باید                    سابقه

تهدید امروز هستیم نیرو نفر 180 کال ما کنه، عوض مد یر دوتا باید چرا اراک ناحیه سال تویه                    وگرنه
 کردن با صد نفر شب عید کار میکنیم .کار ازت بکشن تهدیدتم بکنن حقتم ندن این چه جور

کارگران از جمعی ماه) بهمن 4) شنبه روز از گفتند: نیز ای رسانه خبرنگار به اعتصابی                  کارگران
مطالبات وضعیت شدن مشخص و خصوصی بخش عملکرد به انتقاد در اراک راه آهن فنی ابنیه                 خطوط

 معوقه خود دست به اعتراض ص زده اند. این اعتراضات تا روز دوشنبه (6 بهمن ماه) ادامه داشت.

در راه آهن مسئوالن و کارفرما بی تفاوتی روزه چند اعتراضی تجمع این برپایی دلیل کارگران، گفته                 به
 قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است.

حقوق پرداخت وضعیت تشریح در هستند، معترض نیز خود حقوق پرداخت رویه به که کارگران                 این

در ساله 15 تا 10 سوابق با پیمانکار شرکت یک مسئولیت تحت که هستیم نفر 180 حدود گفتند:                    خود
تاخیر با حقوق مان ماه هر گذشته سالهای طی هستیم. کار مشغول مشک آباد و شارند نورآباد ریلی                  نواحی

است. افتاده تاخیر به مزدی مان مطالبات ماه سه نیز حاضر حال در و شده پرداخت ماهه سه تا                    دو
این در نیز کار کفش و لباس و رمضان مبارک ماه بن همانند عرفی و قانونی مزایای برخی                    پرداخت

 مدت با مشکل روبرو بوده است.

می شویم، اخراج به تهدید می کنیم پیگیری را مطالباتمان زمان هر اینکه بیان با اراک فنی ابنیه                  کارگران

از شدند. اخراج به تهدید کارفرما سوی از دیگر بار اراک فنی ابنیه کارگران امروز تجمع در                   افزودند:
در فنی ابنیه کارگران از تعدادی با شرکت مالی هزینه های جبران برای دارد قصد کارفرما معلوم                  قرار

 آستانه سال جدید تسویه حساب کند.

حذف با که هستیم آن خواستار اراک فنی ابنیه کارگران ما کردند: تاکید ادامه در کارگران از گروه                    این
 پیمانکار، تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنیم تا امنیت شغلی و مزدی داشته باشیم.

کارند، مشغول تعمیرات و نگهدارنده عنوان به اراک ناحیه راه آهن ریلی خطوط در که کارگران                 این
 اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.

پرداخت عدم به اعتراض برای اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران رابطه:اعتصاب               درهمین
 چندین ماه حقوق وحق بیمه

اراک) گستر جوش پیمانکاری اراک(شرکت آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران بهمن، 5               روزیکشنبه
 برای اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند.



ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام کارگران اعتراضات جدید دور روز               *دومین
 باتجمع مقابل سازمان خصوصی سازی

اعتراضشان جدید کشوردردور عدالت سهام کارگران متوالی، روز دومین برای بهمن 6 دوشنبه               روز

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل سازمان خصوصی سازی در پایتخت تجمع کردند.

(معاون عالئی دکتر با ما مذاکرات بهمن، 5 گفتند:عصرروزیکشنبه ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع

سازمان ریاست خطاب نامه ای جلسه حین حال عین در و نرسید نتیجه به خصوصی سازی)                سازمان
ما سوال دهند. پاسخ عدالت سهام کارکنان تقاضای به ساعت 24 طرف که دادیم تحویل                 خصوصی سازی

معوقات پرداخت برای خود تکلیف به سازمان چرا که است این خصوصی سازی سازمان رئیس                از

باره این در و نمی کند عمل شهرستانی عدالت سهام تعاونی شرکت های کارکنان 98 و 97                 سال های
 مکررا مرتکب تخلف می شود.

رها مختلف شهرستان های در را خانوادهایمان خالی جیب با یکبار وقت چند هر تقریبا اینکه بیان با                   آن ها

چیزی هنوز دوندگی همه این نتیجه در افزودند: می کنیم، سفر تهران به مطالباتمان وصول برای و                  کرده

را خود تجمع اینکه از قبل صبح 8 ساعت حوالی روزدوشنبه صبح دلیل همین به است، نشده                   عایدمان
مراجعه قضائیه قوه ساختمان به دهیم، ادامه خصوصی سازی سازمان ساختمان مقابل روز دومین               برای

سازمان تخلفات مستندات با شغلی مان وضعیت از پیگیری برای را شکایتی نامه ی و               کردیم
 خصوصی سازی در قبال کارکنان دفاتر سهام عدالت به دفتر رئیس قوه قضائیه تحویل دادیم.

بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام کارگران اعتراضات سریال از دیگر ای شماره رابطه:                درهمین
  شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی

بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات کشوردرادامه عدالت سهام کارگران بهمن، 5 یکشنبه               روز
زمین ایران خیابان در واقع خصوصی سازی سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست ومعیشتی               شغلی

 شهرک غرب تهران زدند.



 

خود شغلی وضعیت پیگیری برای مختلف شهرستان های و استان ها از که کارگران از کنندگان                تجمع
شرکت های دفاتر 353 در فعالیت و 14سال از پس گفتند: ای رسانه خبرنگار به شده اند، تهران                  عازم

نشده مشخص مطالباتمان پرداخت و شغلی وضعیت هنوز کشور، نقاط اقصی در عدالت سهام                تعاونی
 است. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی ما از سال 97 تا پایان 98 به تاخیر افتاده است.

این امروز اجتماع در عدالت سهام کارکنان خواسته اصلی ترین گفت: تجمع در حاضر افراد از                 یکی
97) دوساله مطالبات پرداخت برای پول عالی شورای که تکلیفی به خصوصی سازی سازمان که               است

 تاپایان98) دفاتر شهرستانی سهام عدالت ابالغ کرده، عمل کند.

پرداخت وضعیت شدن مشخص خواهان عدالت سهام دفاتر کارکنان ما افزود: معترضان از دیگر                یکی

سازمان همچنان پیگیری و چالش سالها از بعد هستیم. خود شغلی امنیت تامین و معوقه                 مطالبات
پاسخگو ما اصلی خواسته بنابراین است توجه کم ما مطالبات و مشکالت وضعیت به                خصوصی سازی

مطالباتشان پرداخت و خود زیرمجموعه کارکنان شغلی وضعیت قبال در خصوصی سازی سازمان              بودن
 است.

یا جانبازان از همگی که کشور عدالت سهام تعاونی های کارکنان از نفر پانصد و هزار حدود است                   گفتنی
نام ثبت شدن الکترونیکی با همزمان 93 سال از کار سابقه سال 12 با هستند، جنگ شهدای                   خانواده های

 مشموالن سهام عدالت به حال خود رها شده و وضعیت شغلی مشخصی ندارند.

وعدم حقوق نازل سطح به شیرازنسبت مرکزی بیمارستان وکارکنان پرستاران اعتراضی             *تجمع

 پرداخت بموقعش



وعدم حقوق نازل سطح به شیرازنسبت مرکزی بیمارستان وکارکنان پرستاران بهمن، 6 دوشنبه               روز
 پرداخت بموقعش دست به تجمع دراین واحد درمانی دراستان فارس زدند.

و قوانین طبق را آن ها مطالبات باید بیمارستان مسئوالن گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع

حقوق افزایش برای کار وزارت سوی از بخشنامه ای نیز اخیرا کنند. پرداخت موجود               بخشنامه های
 کارکنان بیمارستانی صادر شده اما متاسفانه بیمارستان اهمینت نمی دهد.

خصوص به و درمان کادر دوش بر کرونا بیماری بار بیشترین اینکه بیان با پرستاران این از                   یکی
حتی شرایط، این در اگر گفت: و کرد انتقاد پرستاران مزدی مزایای بودن پایین از پرستاری ست؛                  جامعه

دست سر را خود جان پرستاران ناکافی ست. و کم بازهم بدهند، دستمزد پرستاران به هم معمول برابر                   دو
 گرفته اند و برای تامین سالمت مردم تالش می کنند.

و کارکنان و است خصوصی بیمارستان یک شیراز مرکزی بیمارستان اینکه بیان با پرستاران                این
اصلی خواسته چند درباره ادامه در هستند، اجتماعی بیمه و کار قانون مقررات مشمول آن                 پرستاران

بخش پرستاران و کارکنان ما که است مطالبه ای شغلی شرایط بهبود و کارانه و مزد ارتقای گفتند:                   خود
 خصوصی این بیمارستان خواستار تحقق آن ها هستیم.

 *ادامه اعتراضات مربیان  پیش دبستانی اخراجی شهرستان باغملک مقابل فرمانداری

به دست اعتراضاتشان درادامه باغملک شهرستان اخراجی پیش دبستانی مربیان  بهمن، 6 دوشنبه              روز

به دادن وپایان بکار بازگشت وخواهان زدند خوزستان دراستان شهرستان این فرمانداری مقابل               تجمع
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی شدند.

و آموزش از گروهی اخراج به باغملک نسبت دبستانی پیش مربیان اعتراضی رابطه:تجمع               درهمین
 پرورش

به اعتراضشان نسبت گذاشتن بنمایش برای باغملک دبستانی پیش مربیان ماه، دی 23 شنبه سه                 روز

در شهر این پرورش و آموزش ساختمان مقابل تجمع به دست پرورش و آموزش از گروهی                  اخراج
 استان خوزستان زدند.



 

به دراعتراض باشگاه مدیرعامل روی به باشگاه در بستن و کرمان مس باشگاه کارکنان                *اعتصاب
 کاهش حقوق

گهر آرمان با مس حساس دیدار و کرمان دربی برگزاری از قبل ساعت چند بهمن 6 دوشنبه                   روز
به باشگاه مدیرعامل پایبندی عدم و حقوق کاهش به دراعتراض کرمان مس باشگاه کارکنان ،                 سیرجان

قفل درب با داشت را باشگاه در دفترش به ورود قصد باشگاه عامل مدیر رمضانی علی وقتی                   تعهداتش
ورود و شدن باز از مانع و ایستاده باشگاه محوطه در کارمندانش که حالی در شد مواجه باشگاه                    شده

  افراد به باشگاه می شدند.

چند می رسید. گوش به رمضانی استعفای از خبرهایی نیز قبل محلی،هفته خبری منبع یک گزارش                 بنابه

اعالم رمضانی سوی از استعفایی هیچ که کرد اعالم کرمان مس باشگاه مدیره هیات رئیس اما بعد                   روز
اساس بر کرمان، مس باشگاه سرپرست رمضانی علی که این بر مبنی هایی شنیده است.                 نشده

این بازنشسته کارکنان احکام تمام ایران، مس صنایع ملی شرکت دستور و بازرسی سازمان                دستورالعمل

کرده دریافت حکم مشاور عنوان به نیا محمودی محمود مدیریت زمان از که افرادی همچنین و                  باشگاه
 بودند را لغو کرده است هم به گوش می رسد.

کالنشهر این شرق کشاورز مردان و زنان تجمع با هفته این اصفهان کشاورزان اعتراضی های                 *دوشنبه

 مقابل استانداری

شرق کشاورز مردان و اصفهان،زنان کشاورزان اعتراضی های دوشنبه درادامه بهمن 6 دوشنبه               روز

شیخ طومار براساس حقابه ها تکلیف تعیین وخواهان زدند استانداری مقابل تجمع به دست کالنشهر                این
 بهایی و اجرای مصوبات قانونی دولت در مورد زاینده رود شدند.
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صبح اصفهان شرق منطقه کشاورز مردان و زنان از شماری محلیف، خبری منبع یک گزارش                 برپایه
هفته سیزدهمین در کشاورزان کردند. تجمع اصفهان استانداری مقابل در بهمن_ ششم دوشنبه -                امروز

از مجلس نماینده الرگانی، موسوی ناصر سید صحبت های به اعتراض در آبی دوشنبه های پویش                از
دائمی جریان و بهایی شیخ طومار طبق غرب و شرق کشاورزان آب سهمیه تعیین خواستار                 فالورجان

 زاینده رود شدند. شمار تقریبی کشاورزان معترض در تجمع امروز حدود 300نفر بود.

از مجلس نماینده جلسه از بخشی تصاویر تازگی به گفت: امروز تجمع در حاضر کشاورزان از                  یکی

50 که می گوید فریاد با الرگانی آقای آن در که است شده منتشر اصفهان استاندار حضور با                   فالورجان
پرداخت آنها به خشکسالی و نکاشت خسارت باید و است غرب کشاورزان حق رود زاینده آب                  درصد

 شود در حالی که طبق طومار شیخ بهایی اینچنین نیست و کشاورزان شرق اصفهان سهم بیشتری دارند.

پرداخت کشاورزان خسارت هم اساس همان بر و کند صحبت طومار طبق باید مجلس نماینده افزود:                  وی

آب هم غرب کشاورزان به اما دادند ما به را خسارات از جزئی مبلغی پیش سال دو که حالی در                      شود
 دادند و هم بخشی از خسارت ها را پرداخت کردند.

از تا آمدیم گردهم استانداری مقابل در امروز گفت: درتجمع حاضر معترض کشاورزان از دیگر                 یکی
 دولت بخواهیم مصوبات قانونی خود را اجرا کند تا جریان دائمی زاینده رود را شاهد باشیم.

با جلسه ای می کنیم درخواست نیرو وزارت و منطقه ای آب شرکت مسئوالن و استاندار از داد: ادامه                  وی
چهارمحال یزد، و اصفهان شرب کشاورزان، حقابه های تکلیف و برگزار اصفهان کشاورزان              نمایندگان

تابستان و بهار در کارمان و کشت برای آب میزان چه بدانیم تا کنند تعیین را صنایع و بختیاری                     و
 می توانیم دریافت کنیم آن وقت می توان درباره رهاسازی آب نیز صحبت کرد.

غرب کشاورزان و سهم 21 رود زاینده از شرق کشاورزان بهایی شیخ طومار طبق گفت: درخاتمه                  وی
50درصد آنها که است گفته استاندار به صحبت هایی در ازفالورجان مجلس نماینده اما دارند سهم 13                

بهایی شیخ طومار طبق حقابه ها تعیین خواهان و داریم اعتراض نیز موضوع این به ما که دارند                   سهم
 هستیم.

بیمه ای خدمات مورد در ایلنا خبرگزاری با مصاحبه در واحد شرکت مدیرعامل              *دروغ پردازی
از حمایت در واحد شرکت هماهنگی با است شهرداری مدیران خلوت حیات که ایلنا                کارگران/

  مدیرعامل این بخش از مصاحبه را حذف کرد

عدم به مربوط آن اول بخش که داشت مصاحبه ای ایلنا خبرگزاری با واحد شرکت مدیرعامل بهمن                  دوم

بیمه اي "خدمات بود: آمده عنوان این با تیتر در و بود کارگران به اجتماعی تامین بیمه  خدمات                   تعویق
 پرسنل شركت واحد هیچ وقت با محدودیت یا كاهش مواجه نشده است"

مقاطع در کارگران از بسیاری کند کتمان داشت، قصد دروغ پردازی با ابتدا واحد شرکت                مدیرعامل

جدید دفترچه یا و ندارد اعتبار تامین درمانی شان دفترچه های واحد شرکت بدهی دلیل به مختلف                 زمانی

درمان از بعضا و می کنند دریافت وقفه با را ... و بیماری ایام غرامت دریافت خدمات و نمی شود                    صادر
کسب را زیان آور و سخت مشاغل در بازنشستگی شرایط که کارگرانی همچنین می شوند. محروم                بموقع

پس تا باشند منتظر نوبت در یکسال تا حتی ماه ها باید اجتماعی تامین با واحد شرکت بدهی بدلیل                    کرده اند



تاخیر با تا شود پرداخت زیان آور و سخت مشاغل در کارگران بیمه حق درصد چهار پرداخت                  از
 طوالنی بتوانند بازنشسته شوند و از آنان بهره کشی می شود.

نزدیک (سامانه۴) آباد نازی توقفگاه در شاغل ۵۵١٣٣ پرسنلی شماره به خلج محمد آقای نمونه یک                   در

شعبه به دفترچه مجدد صدور برای و است شده تمام همسرش بیمه دفترچه برگه که است هفته دو                    به

نتوانسته هنوز نیز واحد شرکت چهار سامانه مددکاری و نشده انجام دفترچه صدور اما کرده                 مراجعه
 دفترچه برای ایشان بگیرد.

حقیقت با ایلنا با مصاحبه در گفته هایش تناقض این از بسیاری نمونه های که آمد خود به وقتی                   مدیرعامل

با خود مصاحبه از بخش این ایلنا خبرگزاری با هماهنگی با دارد، وجود بیمه مورد در کارگران                   شرایط
 ایلنا را حذف کرد.

و اخبار درج در می کند، دریافت شهرداری از مالی کمک قبل سال چندین از مشخصا که                  ایلنا
عمل هماهنگ شهرداری مدیران با است، تابعه سازمان های و شهرداری به مربوط که               گزارش هایش

سندیکای شده شناخته اعضای با ایلنا مصاحبه حذف و محدودیت به می توان نمونه این از                 می کند.
 کارگران شرکت واحد نیز نام برد.

 برگرفته ازکانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

نوشین غذایی مواد پخش کارگر عرب، مصطفی شوانکوی به مشهور الهی افشین دستگیری               *درباره
 سقز

  محمود صالحی:در ادامه دستگیری ها

غذایی مواد پخش کارگر عرب، مصطفی شوانکوی به مشهور الهی افشین 4/11/99 مورخ شنبه                روز

بازداشت و دستگیر شخصی لباش ماموران توسط ظهر یک ساعت همین، ماموستا میدان در سقز                 نوشین
 شد.

در و پرداختند او منزل تفتیش به و مراجعه افشین شخصی منزل به شخصی لباس ماموران همزمان                   
می خود با را درسی کتاب جلد چند و ( عرب مصطفی ) پدرش عکس قطعه یک ، همسرش موبایل                      نتیجه

 برند.

آن در و برند می را او موبایل چرا که کند می اعتراض ماموران به افیشین همسر که است ذکر قابل                       

تنها نه مغول خان چنگیز ماموران اما کند؟ می استفاده آن از فرزندش که است نصب شاد برنامه                    موبایل
 به اعتراض همسر افشین توجه نمی کنند ؛ بلکه او را تحقیر می کنند.

هیچ که کنند می دستدرازی اموالی به متهمان منزل از بازرسی حین در ماموران که نیست بار اولین                    این
 گونه ارتباطی با مورد اتهامی متهم ندارد و این اقدام ماموران خالف قانون است.

منزل به دادستان نماینده حضور بدون مامور یک ، نیست حاکم ما کشور در قانونی اینکه دلیل به                    اما

 متهم یورش می برند و هرآن چیزی که خود دوست داشته باشد انجام می دهد.



مدرسه های برنامه اینکه خاطر به کند؛ تعطیل را مدرسه نیز او فرزند باید الهی افشین دستگیری                   با
شاد برنامه آن در که موبایلی شخصی لباس ماموران اما شود. می تدریس شاد برنامه طریق از                   امروز

 نصب بود  بعنوان متهم  بازداشت کرده اند.!!

نسبت خوزستان برق توزیع شرکت داد قرار طرف پیمانکاران از جمعی اعتراضی تجمع روز                *دومین
 به پرداخت نشدن مطالبات مقابل ساختمان شرکت

برق توزیع شرکت داد قرار طرف پیمانکاران از روز،جمعی دومین برای بهمن 6 دوشنبه                روز
خوزستان برق توزیع شرکت ساختمان مقابل خود مطالبات نشدن پرداخت به اعتراض در               خوزستان

 تجمع کردند.

برخی و دارند همکاری شرکت این با پیمانکار 50 حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به پیمانکاران از                   یکی

 از آن ها از سال 95 نیز مطالباتی  از این شرکت در خصوص پروژه های اجرا شده، طلب دارند.

دست دارند، که هایی بدهی دیگر ازسوی و سو یک از نقدینگی نداشتن پیمانکاران از برخی افزود:                   وی
 از کار کشیده اند.

 *مرگ ومصدومیت 2 کارگر کارخانه سیمان داراب در حادثه رهایی سبد فلزی جرثقیل

فلزی سبد رهایی براثر فارس دراستان داراب سیمان کارخانه ساله 35 کارگر یک بهمن، 6 دوشنبه                  روز

 جرثقیل جانش را ازدست داد ویک کارگر 26 ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 فراخوان تجمع  سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 زمان تجمع:سه شنبه 7بهمن 99 – ساعت 10.30

 اماکن تجمع:

 تهران وشهرهای همجوار:خیابان آزادی مقابل ساختمان وزارت کار

 مراکز استان ها و شهرستان ها بنابرتصمیم نهادها وفعالین منطقه

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  حنای خانه کارگر و عوامل آن برای کارگران و بازنشستگان دیگر رنگی ندارد

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام کارگران اعتراضات سریال از دیگر ای شماره -                
 با تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حقوق،عدم پایین سطح به نسبت تهران میالد بیمارستان وکارکنان پرستاران دوباره اعتراضی تجمع -              
 پرداخت بموقع حقوق واجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

حقوق ماه چندین پرداخت عدم به اعتراض برای اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران اعتصاب -                 

 وحق بیمه

ساختمان مقابل حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت بناب آزاد دانشگاه واساتید کارکنان اعتراضی تجمع -                 

 حوزه معاونت دانشجویی

 - جان باختن کارگرجوان یک کارخانه شهرک صنعتی سلیمی آذرشهر بدنبال سقوط از باالبر

 - جان باختن یک کارگر درشهر صالحیه براثر برق گرفتگی

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  حنای خانه کارگر و عوامل آن برای کارگران و بازنشستگان دیگر رنگی ندارد

و کارگران نصیب اقتصادی و اجتماعی ی ها آسیب بیشترین ، فقر شدن گسترده و ها گرانی افزایش                    با
 مستمری بگیران در جامعه شده است.

  بطوری که سفره این حداقل بگیران روزانه کوچک و کوچکتر شده است.

قدرت درصد هفتاد تا و یافته افزایش افزون روز بصورت ها گرانی گذشته دوسال در که آنجایی                   از

 خرید بازنشستگان و کارگران را ازبین برده است .

 صدای اعتراضات حداقل بگیران بخصوص بازنشستگان بلندتر شده است .

هم واقعی غیر نمایندگان و کارگر خانه عوامل شده هماهنگ و صوری های شکایت حتی که                  بطوری

 نتوانست مانند سالهای گذشته اعتراضات کارگران و بازنشستگان را به حاشیه ببرد.

تامین بازنشستگان بخصوص بازنشستگان متحدانه و مستمر اعتراضات شاهد گذشته دوسال در              

در اعتراضات این که ایم بوده نفع ذی مختلف های سازمان و کار وزارت و مجلس مقابل در                    اجتماعی
تامین بازنشستگان که بطوری است بوده گذار تاثیر بسیار بگیران مستمری بین همبستگی               راستای

اکثر به را اعتراضاتشان صدای همزمان و مستقالنه بطور اند توانسته شهرستانها و تهران در                 اجتماعی

تا داشته این بر را بازنشستگان شده، سازماندهی اعتراضات در موفقیت این و بکشانند کشور                 شهرهای
به رسیدن تا را اعتراضاتشان تر متحدانه و تر منسجم تا باشند خودشان مستقل تشکیالت ایجاد فکر                   در

 مطالبات و خواسته های بحق دنبال کنند.

شوراهای و کارگر خانه عوامل ، سندیکاها و کارگری مستقل های تشکل نبود واسطه به                 متاسفانه

سال سی به نزدیک بازنشستگان و کارگران به دولتی و امنیتی های حمایت با را خودشان کار                   اسالمی
تعدادی به فقط و میکنند استفاده آنها علیه بگیران مستمری و کارگران منابع تمامی از و اند کرده                    تحمیل

سندیکای مانند هایی تشکل سرکوب جهت در و میکنند شرکت شان فرمایشی انتخابات در که                 خاص
 کارگران شرکت واحد نقش داشته اند حداقلی امکانات ارائه میدهند .



خانه عوامل همین بود مجدد گیری شکل درحال واحد شرکت کارگران سندیکای که وقتی مثال بطور                  
و پلیس حمایت با امکانات تمام با واحد، شرکت اتوبوسرانی دهگانه کار اسالمی وشوراهای                کارگر

شرکت کارگران سندیکای محل به ٨۴ اردیبهشت ١٩ روشن روز در چماق و چوب با امنیتی                  عوامل
که را هرچه و دادند قرار شتم و ضرب مورد را سندیکا محل در حاضر اعضای و شدند ور حمله                      واحد

 درسندیکا بود غارت کردند تا بتوانند به اصطالح خودشان سندیکا را درنطفه خفه کنند .

  تا بلکه راحت تر بتوانند  به غارت منابع کارگران ادامه دهند.

سندیکای دفتر به حمله دراین حضورا میتوانست، اگر بود گفته ای مصاحبه در هم ب محجو علیرضا                   

کارگران وشتم وضرب درتخریب چماقدارها به حضورش با بود نتوانسته اینکه میکرد شرکت               واحد
  سندیکایی کمک کند خیلی ناراحت بود .

 سندیکای کارگران شرکت واحد اعالم میدارد .

تشکیالتی ایجاد و سازماندهی و همبستگی راه از تنها اجتماعی تامین بگیران مستمری و                بازنشستگان

نمای نخ های توطئه هم و کنند پیدا نجات معیشتی اسفبار شرایط از هم توانند، می خودشان برای                    مستقل
میکنند تامین را دولتی و جناحی منافع تنها که را کار اسالمی شوراهای و کارگر خانه کارفرمایی                   عوامل

 خنثی کنند .

در دولتی نمایندگان و کارگر خانه عوامل از را اعتراضاتی هیچ گدشته سالهای در داریم بیاد که                   آنچه

تامین سازمان و کار وزارت مقابل میخواهند متحدانه بازنشستگان بهمن هفتم که حال ایم ندیده ها                  خیابان
خانه عوامل . باشند داشته سیاسی و جناحی دعواهای از بدور را خودشان مستقل اعتراضات                 اجتماعی

  کارگر و دارو دسته محجوب  یکروز  قبل از هفتم بهمن  فراخوان اعترض سر  میدهند.

  در صورتی که در دوسال گذشته از هیچکدام از اعترضات کارگران وبازنشستگان حمایتی نکرده اند.

 حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل



ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام کارگران اعتراضات سریال از دیگر ای                *شماره
  با تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی

بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات کشوردرادامه عدالت سهام کارگران بهمن، 5 یکشنبه               روز
زمین ایران خیابان در واقع خصوصی سازی سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست ومعیشتی               شغلی

 شهرک غرب تهران زدند.



 

خود شغلی وضعیت پیگیری برای مختلف شهرستان های و استان ها از که کارگران از کنندگان                تجمع
شرکت های دفاتر 353 در فعالیت و 14سال از پس گفتند: ای رسانه خبرنگار به شده اند، تهران                  عازم

نشده مشخص مطالباتمان پرداخت و شغلی وضعیت هنوز کشور، نقاط اقصی در عدالت سهام                تعاونی
 است. در عین حال مطالبات مزدی، بیمه و سنواتی ما از سال 97 تا پایان 98 به تاخیر افتاده است.

این امروز اجتماع در عدالت سهام کارکنان خواسته اصلی ترین گفت: تجمع در حاضر افراد از                 یکی
97) دوساله مطالبات پرداخت برای پول عالی شورای که تکلیفی به خصوصی سازی سازمان که               است

 تاپایان98) دفاتر شهرستانی سهام عدالت ابالغ کرده، عمل کند.

پرداخت وضعیت شدن مشخص خواهان عدالت سهام دفاتر کارکنان ما افزود: معترضان از دیگر                یکی

سازمان همچنان پیگیری و چالش سالها از بعد هستیم. خود شغلی امنیت تامین و معوقه                 مطالبات
پاسخگو ما اصلی خواسته بنابراین است توجه کم ما مطالبات و مشکالت وضعیت به                خصوصی سازی

مطالباتشان پرداخت و خود زیرمجموعه کارکنان شغلی وضعیت قبال در خصوصی سازی سازمان              بودن
 است.

یا جانبازان از همگی که کشور عدالت سهام تعاونی های کارکنان از نفر پانصد و هزار حدود است                   گفتنی
نام ثبت شدن الکترونیکی با همزمان 93 سال از کار سابقه سال 12 با هستند، جنگ شهدای                   خانواده های

 مشموالن سهام عدالت به حال خود رها شده و وضعیت شغلی مشخصی ندارند.

حقوق،عدم پایین سطح به نسبت تهران میالد بیمارستان وکارکنان پرستاران دوباره اعتراضی              *تجمع

 پرداخت بموقع حقوق واجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری



برای تهران میالد بیمارستان وکارکنان پرستاران زمستان، درفصل بار دومین برای بهمن 5               روزیکشنبه
واجرا حقوق بموقع پرداخت حقوق،عدم پایین سطح به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه               انعکاس

 نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در محل کارشان اجتماع کردند.

 

اینکه بیان با شده، برگزار بیمارستان محوطه در که تجمع این در شده،حاضران ای رسانه گزارش                  برپایه

می گویند: پرستاران این شدند. پرستاری قوانین اجرای خواستار است؛ نشده پرداخت ما به کرونا                حق
 کارانه ما مدتهاست ثابت مانده و افزایش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است.

خدمات تعرفه گذاری قانون مانند مانده برزمین قوانین اجرای خواستار حال، عین در پرستاران               این
نشده اجرایی هنوز تصویب، از سال چهارده گذشت علیرغم قانون این می گویند: و هستند                پرستاری

علیرغم کرونا، حق مانند دارند دیگر بیمارستان های پرستاران که حقوقی حال، عین در               است.
 مطالبه گری بسیار، به ما پرداخت نمی شود.

و کرونا حق دریافت عدم به نسبت و دادند+ ترتیب اعتراضی تجمع نیز دی ماه در تهران میالد                   پرستاران
بودن شرکتی و خودکفا بیمارستان، مدیرعامل که حالیست در این کردند؛ اعتراض دستمزد افزایش                عدم

 بیمارستان و کمبود درآمد را دلیل عدم پرداخت حق کرونای پرستاران می داند.

تبدیل دستمزد،عدم نازل سطح به نسبت تهران میالد بیمارستان وکارکنان پرستاران اعتراضی              +تجمع
 وضعیت و پرداخت نشدن بموقع مطالبات

گذاشتن بنمایش برای تهران میالد بیمارستان وکارکنان ازپرستاران جمعی دی، 23 شنبه سه               روز

به دست مطالبات بموقع نشدن پرداخت و وضعیت تبدیل دستمزد،عدم نازل سطح به نسبت                اعتراضشان
 تجمع مقابل این واحد درمانی زدند.



 

بیمارستان ها سایر پرستاران برخالف کرونا، آغاز زمان از گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
از بعد که حالیست در این است؛ نیافته افزایش اخیر ماه های در نیز ما دستمزد نگرفته ایم؛ کرونا                   حق

 پذیرش بیماران کرونایی، کار ما سخت و پرخطر شده است.

برقراری معوق، پاداش و کرونا حق پرداخت دستمزد، درصدی 50 افزایش خواستار کنندگان               تجمع
 امنیت شغلی و عقد قرارداد رسمی و رسیدگی به مطالبات خود شدند.

و نرسیده ایم نتیجه به امروز تا اما داده ایم صورت اعتراضاتی نیز این از پیش می گویند: میالد                  پرستاران
 مسئوالن به مطالبات ما توجه نکرده اند.

حقوق ماه چندین پرداخت عدم به اعتراض برای اراک آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران                 *اعتصاب
 وحق بیمه

اراک) گستر جوش پیمانکاری اراک(شرکت آباد ومشک نورآباد آهن راه کارگران بهمن، 5               روزیکشنبه
 برای اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند.

ساختمان مقابل حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت بناب آزاد دانشگاه واساتید کارکنان اعتراضی                 *تجمع
 حوزه معاونت دانشجویی

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای بناب آزاد دانشگاه واساتید کارکنان بهمن، 5 یکشنبه                روز

 عدم پرداخت 2 ماه حقوق  مقابل ساختمان حوزه معاونت دانشجویی تجمع کردند.



 

که داشتند دست در پالکاردهایی بین ائو آزاد دانشگاه کارکنان و محلی،اساتید خبری منبع یک گزارش                 به
لطفا طهرانچی، دکتر است»و«آقای اسفناک همکاران معیشتی «وضعیت بود شده نوشته آن روی               بر

 صدای ما را بشنوید، دو ماه است حقوق نگرفته ایم».

 *جان باختن کارگرجوان یک کارخانه شهرک صنعتی سلیمی آذرشهر بدنبال سقوط از باالبر

بدنبال شرقی آذربایجان استان در آذرشهر سلیمی صنعتی شهرک کارخانجات از یکی کارگرجوان               یک

 سقوط از باالبروشدت جراحات پس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر درشهر صالحیه براثر برق گرفتگی

 یک کارگرحین کار درشهرصالحیه،استان تهران براثر برق گرفتگی جان باخت.

میلگرد جابجایی کار حین ساختمانی کارگر بهمن،یک 4 شده،روزشنبه ای رسانه گزارش              بنابه
ساختمان این به نزدیک درخت روی وبر گرفتگی برق دچار برق تیر با برخورد و                 درشهرصالحیه

 پرتاب شد.

زمین به درخت باالی از ایمن شرایط با وی صالحیه شهرداری نشانی آتش امدادی نیروهای                 باحضور
 منتقل و با انجام کمکهای اولیه به بیمارستان منتقل گردید.

 عصر روزیکشنبه 5 بهمن، کارگر حادثه دیده بعلت شدت جراحات وارده به کام مرگ کشیده شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 جاویدان باد خاطره بخون خفتگان 4 بهمن ماه 1382 شهربابک

 روز چهارم بهمن ماه 1382 ،نیروهای امنیتی- نظامی دولت هشتم(دولت اصالحات) بر روی تجمع
 اعتراضی کارگران اخراجی مس خاتون آباد وخانواده هایشان آتش گشودند وجمعی ازمعترضین بخون

 درغلطیدند و4 کارگر (جاویدی،ریاحی،مومنی ومهدوی) ویک نوجوان(پورامینی)جان باختند.

 یادشان جاویدان باد

 

 فراخوان تجمع  سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 زمان تجمع:سه شنبه 7بهمن 99 – ساعت 10.30

 اماکن تجمع:

 تهران وشهرهای همجوار:خیابان آزادی مقابل ساختمان وزارت کار

 مراکز استان ها و شهرستان ها بنابرتصمیم نهادها وفعالین منطقه

مقابل معدن به شدن الورود ممنوع به نسبت بافق شمالی آنومالی اعتصابی کارگران اعتراضی تجمع -                
 فرمانداری بافق

 - تجمع اعتراضی کارگران قراردادی بخش تعمیرات پاالیشگاه نفت آبادان نسبت به عدم تبدیل وضعیت

وقفل تجمع با حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت یاسوج ومسافر بار ونقل حمل کارگران اعتراض -                  
  زدن به درب ساختمان این سازمان

تمدید عدم از ناشی مشکالت با هایشان وخانواده اراک هپکو کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه دست -                 
 دفترچه های درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده شرکت

  - بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در مورد دستگیری مهران رئوف

رئوف مهران آزادی برای انسان: حقوق مدافع و مترقی سازمانهای کارگری، های تشکل از خواست                 در
  اقدام کنید.

مقابل آشامیدنی آب روزه 10 قطعی به نسبت الموت احمدآباد روستای اهالی اعتراضی تجمع -               
 استانداری قزوین

مقابل دوباره تجمع با سوخت های کارت ابطال به نسبت سراوان داران کامیون اعتراضات ادامه -                
 فرمانداری

مقابل معدن به شدن الورود ممنوع به نسبت بافق شمالی آنومالی اعتصابی کارگران اعتراضی                *تجمع
 فرمانداری بافق



برای دی 28 روزیکشنبه از شهداب)که بافق(شرکت شمالی آنومالی معدن کارگران بهمن، 4               روزشنبه
الورودشدن ممنوع بدلیل برند+ می بسر اعتصاب در کاریشان وقرارداد حقوق پایین سطح به                اعتراض

 به محل کارشان دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان بافق زدند.

چند که شمالی آنومالی در فعالیت به مشغول شهداب شرکت محلی،رانندگان خبری منبع یک گزارش                 به

درب نشد داده معدن به آنها ورود اجازه آنکه از پس امروز صبح اند، زده اعتصاب به دست است                     روزی
 فرمانداری شهرستان بافق تجمع کردند.

معدن این در تومان 900هزار و میلیون 1 حقوق پایه با سنگین فوق راننده گفت: رانندگان از                   یکی

 مشغول بکار است.

 وی افزود: دریافتی ما ماهیانه 3 میلیون و 500 تا 4 میلیون تومان و نهایتا 5 میلیون تومان است.

باید اجبار به و شود می تنظیم کاری مشقت با رانندگان برای ساده کارگر قرارداد اینکه بیان با کارگر                     این
 امضا شود تصریح کرد: 9 ماه است فقط با وعده و وعید کار خود را ادامه داده ایم.

 او خاطر نشان کرد: رانندگان در سه شیفت کاری با فقط 20 دقیقه استراحت کار می کنند.

بسیار کارانه با و کنیم کار باید تنی 50 و هزار بیل و تنی 100 دامپتراک با کرد: اضافه جوان کارگر                       این
 ناچیز.

سابقه سال ده با راننده دارد امکان مگر است شده قید آموزشی” کلمه” ما قراداد در اینکه به اشاره با                      وی
سپری حقوق دریافت ریالی بدون روز مدت15 به آموزشی های کالس که حالی در باشد آموزشی                  هنوز

 شده است.

اگر که گذارد می منت ما سر بر شرکت این عامل مدیر گفت: معدن این معترض ازکارگران دیگر                    یکی

کند نمی صرف برایش اگر بگوئید او به کنم می خواهش رفتم می اینجا از حتما نمیشد بریده شما                     نان
 برود!!

قانون براساس آنچه شهر مسوولین اینکه تا کنیم نمی امضا را قراردادی هیچ حاضر حال در افزود:                   وی

 است را اجرایی کنند.

اقدامی امروز به تا که است سرمان بر هم موعد از زودتر بندی طبقه طرح اجرای منت داد: ادامه                     او

 نشده است.

حال در نوظهور شرکت و مرکزی فالت معادن مجتمع نظر زیر شمالی منبع،آنومالی همین گزارش                 بنابه
 بهره برداری است.

 + دومین روزاعتصاب کارگران معدن آنومالی شمالی بافق دراعتراض به سطح پایین حقوق

واقع شهداب) بافق(شرکت شمالی آنومالی معدن کارگران متوالی، روز دومین برای دی 29 دوشنبه                روز

دراین برسرکارشان رفن از حقوق پایین سطح به اعتراض برای بافق شهرستان کیلومتری بیست                در
 واحد استخراج سنگ آهن در استان یزد خودداری کردند.

 *تجمع اعتراضی کارگران قراردادی بخش تعمیرات پاالیشگاه نفت آبادان نسبت به عدم تبدیل وضعیت



برای آبادان نفت پاالیش شرکت (اوورهال) تعمیرات بخش قراردادی کارگران بهمن، 4              روزشنبه
 انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل ورودی  پاالیشگاه زدند .

 

 تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند: این روز ها شاهد تبعیض در اعمال این قانون هستیم.

حتی ما از برخی خود سال سه از بیش کاری سوابق به اشاره با هستند نفر 300 بر افزودند:افزون                     آنها
 15 سال سابقه کار داریم.

وقفل تجمع با حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت یاسوج ومسافر بار ونقل حمل کارگران                  *اعتراض
  زدن به درب ساختمان این سازمان

ساختمان درب به زدن وقفل تجمع با یاسوج ومسافر بار ونقل حمل کارگران بهمن، 4 شنبه روز                   صبح
معاون های وتالش گذاشتند بنمایش حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان سازمان                 این

 مالی شهرداری یاسوج برای باز کردن درب بی نتیجه ماند.



 

گفت: ای رسانه خبرنگار به زمینه این در یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان                   رئیس
و گذشته بدهی بعلت و مانده هنوز مابقی اما شد پرداخت سازمان این کارکنان ماه فرودین                  حقوق

 مشکالت شهرداری همچنان معوق هستند و پرداخت نشد.

داریم رسمی نیروی 8 حدود کرد: خاطرنشان یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان                  رئیس

تاکنون که داریم شرکتی نیروی نفر 28 اما کند می پرداخت روز به را تعداد این حقوق شهرداری                    که
 حقوق دریافت نکرده اند.

تمدید عدم از ناشی مشکالت با هایشان وخانواده اراک هپکو کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه                 *دست
 دفترچه های درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده شرکت

توسط درمانییشان دفترچه های نشدن تمدید مشکل با هایشان وخانواده اراک هپکو کارخانه              کارگران

نرم وپنجه دست حال در ( (هپکو سنگین تجهیزات تولید شرکت عمده سهامدار اجتماعی تامین                 سازمان
 کردن هستند.



  *بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در مورد دستگیری مهران رئوف

رئوف مهران آزادی برای انسان: حقوق مدافع و مترقی سازمانهای کارگری، های تشکل از خواست                 در
  اقدام کنید.

یاری برای شده. ارسال فوق های سازمان و ها تشکل برای که است ای اطالعیه ترجمه حاضر                   (متن
انگلیسی متن و کنید امضا را رئوف مهران از حمایت پتیشن رئوف، مهران آزادی کارزار به                  رساندن

 این اطالعیه را برای افراد و نهادهایی که می شناسید بفرستید)  )مهران رئوف را آزاد کنید

 مهران رئوف از 16 اکتبر 2020 تا کنون در سلول انفرادی در بازداشت بسر می برد.

افتاد، راه به 2020 اکتبر اول های هفته در که اجتماعی و کارگری فعالین دستگیری موج دنبال به                    

منزل به امنیتی نیروهای هجوم با 2020 اکتبر 16 روز عصر در گرا چپ کارگری فعال رئوف،                   مهران

همراه تلفن کامپیوتر، و گرفت قرار بازرسی مورد مهران منزل هجوم، این جریان در شد. دستگیر                  ایشان
 و دیگر مدارک او توسط نیروهای امنیتی ضبط گردید.

شدند. بازداشت نیز چپ و کارگری و اجتماعی فعالین از دیگر نفر دهها مهران، دستگیری هفته همان                   در

  تعدادی از این دستگیر شدگان بعدا به قید وثیقه آزاد شدند.

و بوده شدید بسیار او با مقامات برخورد که زیرا هستیم؛ رئوف مهران وضعیت نگران ویژه به                   ما

ایران در مهران باشند. او وضعیت پیگیر بتوانند تا برند نمی بسر ایران در او خانواده نزدیک                   اعضای
تشکل و کارگران حقوق مدافعان از همچنین و داد می آموزش کارگری های خانواده به را انگلیسی                   زبان

و بود ساکن انگلستان در ها مدت شده، بزرگ همانجا و آمده دنیا به ایران در که مهران بود. آنان                      یابی

باشد. داشته دنبال به او برای بیشتری خطرات است ممکن مهران بودن تابعیتی دو . است                  دوتابعیتی
مالقات او با که اند نتوانسته ایران در او دور بستگان و ندارد دسترسی وکیل به مهران این، بر                     افزون

  کنند.

در شود، می اداره پاسداران سپاه توسط که اوین زندان الف 2 بند در کنون تا دستگیری زمان از                     مهران

از ای عده و نیست ناشناخته مکانی فعالین، از بسیاری برای الف 2 بند است. برده بسر انفرادی                    سلول
این اند. نوشته را بدنام بند این در ها شکنجه و ها بازجویی از خود خاطرات بند، این سیاسی                     زندانیان

فکرخودکشی گاهی و اند کرده می ناامنی احساس بند این در حد چه تا آنان که دهد می نشان                     خاطرات
شده مهران وضعیت به نسبت ما عمیق نگرانی باعث ها واقعیت این همه . کرده می خطور شان ذهن                     در

  است.

داده قرار بیشتر فشار زیر را مهران اخیرا اوین زندان گر سرکوب مقامات که ایم یافته اطالع همچنین                    ما

و گرانه سرکوب سوابق به توجه با دارد. قرار بیشتر شکنجه و آزار و اذیت خطر معرض در او و                      اند
بر اجباری اعتراف به را مهران آنان که نگرانیم ما ایران، در زندان مقامات و امنیتی مقامات آور                    شرم

  علیه خود و دیگران مجبور کنند.

فعال این مهران، است. رئوف مهران جانی امنیت و سالمت حفظ مسئول ایران اسالمی جمهوری                  رژیم

این قربانی که است نشده مرتکب جرمی هیچ و است عقیدتی زندانی یک ساله، 64 اجتماعی و                   کارگری
 بازداشت خودسرانه باشد و به مدت سه ماه در سلول انفرادی محبوس گردد .



فوری آزادی که خواهیم می انسان حقوق مدافع و مترقی های سازمان و کارگری های تشکل همه از                    ما
بطور مدتها رئوف مهران که است ممکن المللی، بین همبستگی بدون کنند. درخواست را رئوف                 مهران

 نا عادالنه در پشت میله های زندان باقی بماند.

برای و chng.it/w79mhbn6 کنید مراجعه اینترنت در صفحه این به پتیشن امضای برای               
 اطالعات بیشتر با ستار رحمانی از اعضای اتحاد بین المللی  تماس بگیرید: +447757593255

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ٢٢ ژانویه ٢٠٢١

مقابل آشامیدنی آب روزه 10 قطعی به نسبت الموت احمدآباد روستای اهالی اعتراضی               *تجمع

 استانداری قزوین

10 قطعی به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای الموت احمدآباد روستای اهالی بهمن، 4 شنبه                 روز
 روزه آب آشامیدنی  دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند.

 

اختالف دلیل به گفت: ای رسانه خبرنگار به روستا این آب قطعی به اشاره با درتجمع حاضران از                    یکی

قطعی شاهد که است بار سومین برای گیالن نوده روستای و غربی الموت احمدآباد روستای میان                  موجود
 آب هستیم.

می دهد انجام را روستا به چشمه از آب انتقال کار که روستا این آب لوله کشی وقت هرچند افزود:                    وی
 توسط برخی افراد ناشناس قطع می شود.



400 برای که است روز ده حاضر حال در و است گیالن و قزوین میان مرز روستا این کرد: اضافه                      وی
 خانوار ساکن، روزانه یک تانکر ارسال می شود.

مردم از را مشکلی و است کم به شدت خانوار 400 با روستا یک برای آب تانکر یک : داد ادامه                      وی

 روستا حل نمی کند.

و نگیرد صورت برخورد این اگر و است کار این عوامل با برخورد ما ابتدایی مطالبه کرد: اضافه                    وی

 فقط به ترمیم لوله کشی بسنده شود بدون شک بازهم شاهد خرابکاری این چنینی خواهیم بود.

و شود برطرف مشکل این هفته یک مدت ظرف داده اند قول ما به مدیران امروز کرد: تأکید                   وی
 امیدواریم به این قول نیز وفادار باشند.

و گیالن استان با مرز وهم غربی الموت شمالی منتهی الیه در سابق الت یا احمدآباد روستای است                   گفتنی
 روستای نوده از توابع عمارلوی گیالن و روستاهای دستجرد سفلی اکوجان کشه رود است.

مقابل دوباره تجمع با سوخت های کارت ابطال به نسبت سراوان داران کامیون اعتراضات                *ادامه
 فرمانداری

دست سوخت های کارت ابطال به نسبت اعتراضشان درادامه سراوان داران کامیون بهمن، 4 شنبه                 روز
کدینگ رفع خواستار و زدند وبلوچستان سیستان دراستان شهرستان این فرمانداری مقابل دوباره تجمع                به

 و علت ابطال کارت های سوخت خود شدند.

سوخت های کارت که است متوالی بار چندمین برای گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به مطلع منبع                   یک

آنها هنگفت مبالغ و جریمه پرداخت با داران کامیون بار هر که کنند می کدینگ و باطل را داران                     کامیون
 را فعال می کنند.

قضایی» «مرجع صفحه در گیری، سوخت دستگاه به سوخت کارت کردن وارد با گفت: ادامه در                  وی
 درج می شود؛ با مراجعه به شرکت نفت، شهرداری و ... هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نیست.

کاری و ندارد ما به ربطی کرده، اعالم داران کامیون مشکل پیگیری عدم با نیز فرمانداری افزود:                   وی

مراجعه معدن و صنعت سازمان به یا و تعزیرات استان، سوخت کمیته به و نیست ساخته ما دست                    از
 کنید.

را آن شهروندان، بر دولتی های دستگاه فراقانونی فشارهای از انتقاد ضمن سراوان داران                کامیون
 تبعیض آشکار و یک قانون مستقل برای مردم استان سیستان و بلوچستان عنوان کردند.

دریافت برای که ندارد وجود درآوردی من قانون این ایران از شهری هیچ در داران، کامیون این گفته                    به
 سهمیه سوخت کامیونت ها باید جریمه پرداخت کرد.

 درهمین رابطه:

فرمانداری مقابل تجمع با سوخت قطعی به نسبت وبلوچستان سیستان داران کامیون اعتراضات               +ادامه
 سراوان



سوخت قطعی به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سراوان داران کامیون دی، 27 شنبه                روز
 خودروهای سنگین دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان سیستان وبلوچستان زدند.

سوخت های کارت از بسیاری گفت: مورد این در مطلع منبع محلی،یک خبری منبع یک گزارش                  به

 ناوگان حمل و نقل درون شهری و بیرون شهری مسدود و باطل شدند.

لیتر صدها روزانه که کرده باطل را داران کامیون سوخت های کارت حالی در مسئولین افزود: منبع                   این

 سوخت توسط عوامل وابسته به دستگاه های دولتی به آن سوی مرز صادر می شود.

 +تجمع اعتراضی کامیون داران قصرقند نسبت به قطع شدن سهمیه سوخت مقابل فرمانداری

مقابل سوخت سهمیه شدن قطع به اعتراض برای قصرقند داران کامیون ماه، دی 20 شنبه                 روز

 فرمانداری این شهرستان در استان سیستان و بلوچستان تجمع کردند.

 

شهرستان نفت شرکت رئیس ”شهرکی گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به مورد این در مطلع منبع                  یک

 بدون هیچ دلیلی کارت های سوخت کامیون ها را باطل کرده است.“

شرکت رئیس که کرده سوال ها قطعی این علت از نفت شرکت به مراجعه با داران ”کامیون افزود:                    وی
 نفت فرسودگی کامیون ها را دلیل ابطال کارت های سوخت آنها اعالم کرده است.“

و بود کرده سوخت های کارت ابطال و کدینگ به اقدام منطقه نفت شرکت نیز گذشته ”سال داد: ادامه                     وی

اندازی راه مجددا را داران کامیون سوخت های کارت تومانی، میلیون 10 از بیش مبالغ دریافت از                   پس
 کرده بود.“

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/01/photo_2021-01-19_08-31-41.jpg
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 اخباروگزارشات کارگری 3 بهمن ماه 1399

 فراخوان تجمع  سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 زمان تجمع:  سه شنبه 7بهمن 99 - ساعت 10.30

 اماکن تجمع:

 تهران وشهرهای همجوار:خیابان آزادی مقابل ساختمان وزارت کار

 مراکز استان ها و شهرستان ها بنابرتصمیم نهادها وفعالین منطقه

 - فراخوان تجمع  سراسری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 - اعتراض کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه دهم پارس جنوبی در فاز 19 نسبت به کاهش حقوق

 - ادامه کنش های  آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی

ماه دی دوم درنیمه کشور ها شهرداری کارگران وضعیت به نگاهی باپوزش: اشتباه یک تصحیح -                
1399 

 - هشداری درباره توطئه های حاکمیت برای ایجاد تفرقه بین بازنشستگان

 - تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن گمرک ایران نسبت به  مقابل قوه قضاییه

 *اعتراض کارگران ارکان ثالث پاالیشگاه دهم پارس جنوبی در فاز 19 نسبت به کاهش حقوق

را اعتراضشان سرگشاده ای نامه انتشار با 19 فاز در جنوبی پارس دهم پاالیشگاه ثالث ارکان                  کارگران
 نسبت به کاهش حقوق ابراز کردند.

 براساس گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 2 بهمن،  در این نامه سرگشاده از جمله  آمده است:

کارکنان با مذاکره از پس و شد دهم پاالیشگاه نگهداشت و تعمیر مناقصه برنده 98 سال در مپنا شرکت »                    
خدمات انضمام به پارس) و پتر برداری بهره و (مدیریت قبلی شرکت قرارداد مفاد تمام اجرای به                   متعهد

 رفاهی و ایاب و ذهاب شد.

قبیل از ذهاب و ایاب و رفاهی خدمات پرداخت به متعهد شفاهی صورت به مپنا شرکت وقت پروژه                    مدیر

طبق و می باشد موجود ایشان صحبت های صوتی فایل شد. … و کارت بن مسکن، اجاره هزینه                  کمک
تمام مپنا شرکت متأسفانه است. استناد قابل و معتبر ضمنی یا شفاهی قرارداد عنوان به کار                  قوانین

و نارضایتی موجبات گذشته سال یک طول در نزولی روند ایجاد با و کرد حذف را رفاهی                   خدمات
 اعتراضات را بوجود آورد.

و جنوبی) پارس گاز (شرکت فرما کار از تبعیت به شرکت این جدید، مناقصه در مپنا شدن برنده                    با
تمام کمر که اقتصادی بد شرایط در ویژه منطقه ابالغی دستمزد و حقوق سازی همسان طرح                  اجرای

 کارکنان را خم کرده قدمی مأیوس کننده برداشت و حقوق و خدمات را به شدت کاهش داد.»

و کارکنان حق در اجحاف را ویژه منطقه توسط شده ابالغ حقوقی جدول کارگران، این                 درپایان

پیمان دو هر در کارکنان وظایف شرح که شرایطی در چرا کردند: اعالم و دانسته آنان                  خانواده های



و ایاب و خدمات و می دهند کاهش را حقوق ها زمینه ای پیش هیچ بدون جدید پیمان در است،                   یکسان
 ذهاب را حذف می کنند تا هزینه بیشتری به کارکنان تحمیل کنند.

در حداقلی حقوق پایه گفت: ای رسانه خبرنگار به جنوبی پارس 19 فاز کارگران از یکی رابطه                   درهمین

 قرارداد جدید ما اعمال شده است که نسبت به قرارداد قبل کاهش 30 تا 40 درصدی داشته است.

و است مورد این از متأثر سنوات و عیدی کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، اضافه آیتم های افزود:                   وی

 تأثیر زیادی را در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.

جدیدی آیتم است. پرسنل مرتبط کاری سوابق است، شده لحاظ قرارداد این در که مهمی نکته داد:                   اوادامه
 با عنوان مزایای انگیزشی و رفاهی اضافه شده که کامًال در قرارداد نامفهوم است.

قید قرارداد در کرد: است،اضافه شده حذف جدید قرارداد با حکم از کلی طور جذب حق اینکه بیان با                     وی

ماه یک طول در روزانه ساعته 12 کارکرد که است ساعت 44 هفته یک در کاری ساعت که است                     شده
 منافات دارد.

پرداخت ندارند استفاده پروازی و کمپ مزایای از که شاغل پرسنل برای کمپ حق داد: ادامه                  وی

ویژه منطقه اشتغال و کار اداری ضوابط طبق قبلی قرارداد حتی و جدید قرارداد کلی ماهیت و                   نمی شود
 نیست.

حقوق اخیر سال های در متأسفانه نیزگفت: جنوبی پارس 19 فاز معترض کارگران از دیگر                یکی
 کارگران به خوبی پرداخت نمی شود و مشکالت زیادی در این زمینه داریم.

حقوق این با متأسفانه کرد: اضافه جنوبی پارس در کارگران حقوق شدید کاهش به اعتراض با                  وی
 نمی توانیم زندگی خود را بچرخانیم و زندگی ما نسبت به قبل خیلی سخت تر خواهد شد.

19 فاز کارگران حقوق درصدی 40 تا 30 کاهش گفت: جنوبی پارس فاز19 کارگران از دیگر                  یکی
 اجحافی بزرگ در حق این کارگران است و انتظار داریم نسبت به رفع این تبعیض بزرگ اقدام شود.

حقوق افزایش ما انتظار و شدیم روبرو حقوق کاهش با قبل کاری حجم همان با ما اینکه به اشاره با                      وی

 پرداختی است ولی متأسفانه شاهد کاهش آن هستیم که زندگی را برای ما سخت تر می کند.

 *ادامه کنش های  آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشور برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی

استخدامی بالتکلیفی به دادن پایان برای هایشان کنش ادامه از کشور سوادآموزی نهضت               آموزشیاران
بطور مجلس مقابل مان اخیر اعتراضی تجمعات بهمن،به 1 چهارشنبه کردند:روز واضافه              خبردادند

نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در شدیم. سکونتمان محل شهرهای وعازم دادیم خاتمه                  موقت
 از سایرین برای پیگیری وضعیت استخدامی ما در تهران باقی مانده اند.

روزه چند اعتراضی تجمعات در که آموزی سواد نهضت یاران آموزش از بهمن،یکی 2 شنبه پنج                  روز
شغلی وضعیت بررسی مجلس نمایندگان متاسفانه گفت: ای رسانه خبرنگار به داشته  شرکت مجلس                مقابل

20 اسخدامی آزمون در که خدمت رسانی سال ها از بعد که 17 ماده 10 تبصره مشمول یاران                  آموزش
کشور آموزشی سیستم در شدن پذیرفته برای روزی شبانه تالش ماه ازچند بعد را نشده اند پذیرفته                  تیرماه



آینده ماه دو تا وقت کمبود علت به آزمون، حذف برای مجلس ساختمان مقابل در ای هفته دو                    وحضور
 کنار گذاشتند و ما ناچارا عازم شهرهای محل سکونتمان شدیم.

ما استخدامی وضعیت پیگیری برای سایرین از نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در افزود:                   وی

آموزشیاران جذب اصالح طرح ماه ذو گذشت از بعد شده مقرر معلوم قرار از مانده اند. باقی تهران                   در
 نهضتی را مجددا برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

تجمع وبرپایی کشوردرپایتخت سوادآموزی نهضت اقامت  آموزشیاران روز رابطه:یازدهمین          درهمین
 مقابل مجلس برای احقاق حقوقشان

کشور(پذیرفته سوادآموزی نهضت آموزشیاران که است روزی یازدهمین بهمن اول چهارشنبه             روز
های وخیابان درپارکه هارا وشب اند رسانده تهران به خودرا جاری) تیرسال 20 آزمون در                 نشدگان

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با مجلس مقابل تجمع برپایی با وروزها رسانند می صبح به                  پایتخت
 عدم تبدیل وضعیت خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان هستند.





 

6 آزمون حذف موضوع مجلس آموزش کمسیون بود قرار گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع

مجلس صحن در جاری هفته های در را جاری سال ماه تیر 20 آزمون در نشده پذیرفته یار آموزش                    هزار
هفته ابتدای از نهضتی آموزشیار صدها و نیفتاده اتفاق این تاکنون که بگذارند رای به بار دومین                   برای

 گذشته در خیابان ها و پارک های شهر تهران سرگردانند.

وزرات مشمولین همه برای آزمون حذف طرح آموزش کمسیون اعضای این از پیش آن ها، گفته ی                 به

موافقت با وحتی  کردند پیگیری و مطرح مجلس علنی صحن در را 92 سال از قبل پرورش و                    آموزش
 175 نماینده رای آورد که به یکباره این رای به دلیلی که ما از آن بی اطالعیم حذف شد.



محروم مناطق در آموزش سابقه سال 15 تا  از10 بعد نشده پذیرفته آموزشیاران همه افزودند:                 آنها
پروزش و آموزش پذیرفته شدگان سایر همانند آزمون حذف موضوع بنابراین دارند آزمون              دغدغه

پرورش و آموزش خدمت سال ها بعداز دیگر سوی از می دهد کاهش را آن ها روانی و روحی                  دغدغه
می شود موجب موضوع این بگیرد، آزمون مجددا داده اند تشکیل زندگی که خود سابقه با کارکنان از                  نباید

نمایندگان به را خود اعتماد دادن دست از جدا آموزی سواد نهضت آموزشیاران خانواده هزار 6                  حدود
 منتخب خود دچار آسیب های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند.

دغدغه نمایندگان برخی و پرورش و آموزش مسئوالن متاسفانه گفتند: سوادآموزی نهضت              آموزشیاران
از خود مصاحبه های در مرتبا و نمی کنند درک آزمون حذف برای را سوادآموزی نهضت                آموزشیاران

 برگزاری آزمونی که به نظر می رسد فقط جنبه نمایشی دارد، حرف می زنند.

همچنین و مجلس آموزش کمیسیون اعضای ازجمله مسئول نهادهای با رایزنی از کارکنان از گروه                 این

گفتند: و دادند خبر حضوری و نامه نگاری طریق از وپرورش آموزش وزارت باالرتبه               مسئوالن
 وضعیت شغلی خود را به گوش همه ی مسئوالن رسانده ایم و امیدواریم نگذارند شب عید بیکار شویم.

تهران در سوادآموزی نهضت آموزشیاران حضور از که روزی ده در کارکنان، از یکی گفته                 به
 می گذرد این کارکنان شب را در محوطه یک پارک در نزدیکی ساختمان مجلس سپری کرده اند.

ماه دی دوم درنیمه کشور ها شهرداری کارگران وضعیت به نگاهی باپوزش: اشتباه یک                *تصحیح
1399 

کارگران وضعیت به نگاهی عنوان« تحت زیر گزارش ماه بهمن 2 کارگری وگزارشات اخبار                در

کنندگان وتهیه خوانندگان از باپوزش که شد 1399»منتشر ماه دی اول درنیمه کشور ها                شهرداری
 گزارش تصحیح میشود:

 نگاهی به وضعیت کارگران شهرداری ها کشور درنیمه دوم دی ماه 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحت نظر  رخداد توضیحات
 بخش

 شهرداری محل خدمت
 شهر

 ردیف تاریخ



 ضرب شتم کارگر
 شهرداری توسط

 پیمانکار بخش
 خصوصی

1399/10/1 بندر امام نامعلوم خصوصی ضرب شتم
5 

1 

 یکی از رانندگان
 خصوصی سازمان

 اتوبسرانی تهران با
 اعالم شرایط کاری

 اش نسب به آن
 اعتراض کرد

 نامه
 سرگشاده

1399/10/1 تهران  اتوبسرانی دولتی
8 

2 

 به دلیل عدم پرداخت
 حقوق در چند ماه

 گذشته کارگری با

 11 یال سابقه دست
 به خودکوشی زد

1399/18/2 مرودشت نامعلوم خصوصی خودکشی
0 

3 

 اعتراض به چهار
 ماه حقوق عب افتاده

22/10/139 یاسوج پسماند خصوصی تجمع

9 

4 

 به عدم پرداخت
 حقوق و حق بیمه از

 سوی پیمانکار

22/10/139 اراک  خصوصی اعتراض

9 

5 

 همه 50 نفر کارگر
 مشغول در بخش

 فضای سبز به دلیل
 عدم دریافت 8 ماه

 حقوق و عدم واریز

 حق بیمه دست به
 تجمع مقابل

 شهرداری زدند

1399/10/2 خرم آباد فضای سبز خصوصی تجمع
3 

6 

 پس از شش ماه از
 ندادن میان وعده

 رانندگان از شروع

 دادن میان وعده به
 رانندگان شیر تاریخ

 مصرف گذاته داده
 شده است

24/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

7 



 *هشداری درباره توطئه های حاکمیت برای ایجاد تفرقه بین بازنشستگان

وجه شاغلی درزمانی چه بودند حقوق احقاق درپی کشور سراسر از محدود ای عده متمادی                 سالهای

همچنان گری ومطالبه اعتراضات این نمودند کسب راهم هایی موفقیت وگاها و شدند بازنشسته                زمانیکه

خود مانده مغفول حقوق به نسبت بیشتری افراد بدینوسیله که مجازی فضای دوره به رسیدیم تا یافت                   ادامه
این به حاکمیت و دولت گرفت شدت میدانی اعتراضات و گری مطالبه دامنه درنتیجه پیدانمودند                 آشنایی

روز از بیش هرروز و گردد اعتراضات این مانع تواند نمی دستگیری و وتهدید باارعاب که رسید                   نتیجه
بدنه در کم کم ٩٧ سال از که افتادند دیگری راه چاره بدنبال بنابراین گرفت وسعت اعتراضات دامنه                    قبل

اختالف بودند یکصدا و یکدل که بازنشستگانی بین مختلف وسایل وبه نفوذنموده گر مطالبه                فعالین
که اوضاعی چنین در شد روبرو موفقیت با ترفندشان این هم حدودی وتا نموده ایجاد                 ودودستگی

لجوجانه سال هفت مدت که نوبخت آنها ودرراس دولتیان بوده تفاهمات سو حد ودر نازل بسیار                  اختالفات

از دعوت آنهم و رونمود را خود تدبیر و حیل از دیگری آس بوده بازنشستگان حقوق احقاق                   مخالف
نامه توافق به آنها وبا آورد وارد بازنشستگان حقوق نحیف برپیکر را ضربه آخرین سیاسی افراد                  تعدادی

از دولت فرار رادرراستای وآن نموده مخالفت ترفند این با دلسوز فعالین ابتدا از که دادند رضایت                   ای
بازنشستگان که آنجا از ولی اند دانسته بازنشستگان معوق دیون پرداخت وفراراز قانون               زیرباراجرای

خیلی اما نموده پیدا خاطر رضایت حدودی تا اندک افزایش این با برده بسر درمحرومیت سال                  سالیان

 پیمانکاران بخش
 عمرانی شهرداری

 به دلیل تعویق 8 ماه
 مطالبات خود مقابل

 شهرداری دست به
 تجمع ردند

25/10/139 زنجان پیمانکاران خصوصی تجمع
9 

8 

 کلیه کارگران بخش
 های مختلف

 شهرداری یاسوج

 نسبت به عدم
 پرداخت دست مزد
 های هشت ماه خود
 دست به اعتراض

 زدند

 خصوصی و اعتراض
 دولتی

27/10/139 کوهدشت کل بخش ها
9 

9 

 نسبت به باال بودن
  شدت کار

28/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

10 

 نسب به عدم تهیه و
 زدن وکسن ه

 رانندگان اتوبوس
 های شهری

28/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

11 



باز حالیه ایم بوده بدنبالش ما که نبوده چیزی همان این که رسیدند هایمان حرف و ها ادعا به                     زود
بودند آورده فراهم را بازنشستگان بین اختالفات و دودستگیها این موجبات که تعدادی همان                متاسفانه

فعالین نمودن منزوی در سعی اتهامات اقسام و انواع آوردن وباوارد بوده خود ماموریت بدنبال                 همچنان
ها ماموریت این انجام با است ممکن بدانند باید عزیز همکاران این اما آیند برمی ادعا وبدون                   راستین

دانسته که آنهایی همه به باز نیستند آن بردن ازبین به قادر ولی نمایند کند را گری مطالبه                    چرخه

حق بر مطالبات نمودن منحرف قصد دولت با همصدا و برداشته گام راه دراین غفلت                 ویاازروی
اداری عدالت دیوان و محاسبات دیوان احکام اجرای و مدیریت قانون کامل اجرای همانا که                 بازنشستگان

و ویکدل داده خاتمه دولتیان ساخته های وچنددستگی ودو اختالفات این به آمده بخود میدهیم هشدار                  بوده
و ساخت این از بسیاری روشنگر آینده چه باشیم خود قانونی حقوق احقاق درپی قبل سالهای مانند                   یکصدا

  باخت های سیاسی خواهد بود .

 منوچهراکبری معلم بارنشسته

 *تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن گمرک ایران نسبت به  مقابل قوه قضاییه

قضاییه قوه مقابل اعتراضی تجمع برپایی با ایران گمرک مسکن تعاونی اعضای بهمن، 2 شنبه پنج                  روز
آباد 47/353ابراهیم پالک هکتاری 53 اراضی به مربوط پرونده خصوص در عدالت اجرای               خواهان

کیفری دادگاه 104 شعبه سوی از صادره دادنامه مطابق پرونده این قضایی فرآیند تداوم و                 شهریار
 شهرستان شهریار شدند.

در ایران اسالمی جمهوری گمرک کارکنان مسکن گفتند:تعاونی ای رسانه خبرنگار به کنندگان               تجمع
مبالغ با وقت مدیره هیئت که شد تشکیل ایران گمرک کارکنان از نفر هزار 3 حضور با 1370                    سال

 واریزی اعضا اقدام به خرید زمین در چندین پالک مختلف کرد.

مساحت به شهریار ابراهیم آباد اصطالح به و اندیشه شهر ١ فاز جنب ۴٧/٣۵٣ شده خریداری پالک                  در

چند گذشت از پس که شد صادر سند اعضا از نفر ١٢٠٠ برای افراز انجام از پس هکتار ۵٣ از                      بیش
 سال به ١٧٠٠ نفر سند تحویل داده شد.

قطعه ١٠۵٠ به وقت مدیریت هیئت توسط مربوط پالک شده انجام افراز ابطال با مدتی گذشت از                   پس
شده منتقل حقوقی و حقیقی اشخاص از تعدادی به و رفته کنار قطعه ٧٠٠ حدود میان این در که شد                      تبدیل

 و طی سال های بعدی نیز امتیازات اعضا این شرکت تعاونی چندین دست منتقل و فروخته شده است.

توسط غیر مال انتقال و گرفته صورت اقدامات متوجه تعاونی اعضای ١٣٩١ سال در اظهارات                 طبق
 اعضای هیئت مدیره تعاونی شدند که این پرونده وارد فاز شکایت قضایی شد.

که شد واصل شهریار شهرستان ٢ شماره کیفری دادگاه ١٠۴ شعبه به پرونده سال چندین گذشت از                   پس
و شد صادر پرونده این خصوص در صفحه ای ٢٩ دادنامه ای جاری سال در ساله یک بررسی از                   پس

بازپرسی به مربوطه قضایی قرار صدور و افراد احضار تکمیلی، اقدامات انجام برای آن از                 پس
 دادسرای شهرستان شهریار ارجاع شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 اخباروگزارشات کارگری 2 بهمن ماه 1399

عدم به نسبت خوزستان دبستانی پیش ومربیان آموزی سواد نهضت آموزشیاران اعتراضی تجمعات -              
 تبدیل وضعیت درشادگان واخراج از کار دراهواز همزمان با سفروزیر آموزش وپرورش به استان

8 از پس مطالبات پرداخت عدم به نسبت نخ رنگین کارخانه کارگران اعتراضی تجمع چهاردهمین -                
به قضائیه قوه رئیس سفر با همزمان سمنان دادگستری مقابل مسئوالن مصلحتی سکوت زیرسایه                سال

 استان

 - نگاهی به وضعیت کارگران شهرداری ها کشور درنیمه اول دی ماه 1399

مدارس بازگشایی احتمال با رابطه در ( زیویه و سقز ) کردستان استان معلمان صنفی انجمن بیانیە -                  

  بدون واکسیناسیون جمعی

 - انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه:ورود واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی

 - مالباختگان معترض شرکت شهرخودروباتجمع مقابل ورزشگاه مانع ورود تیم فوتبال شهرخودروشدند

16 شدن وزخمی اینبارکشته گرفت قربانی کارگران آمد و رفت سرویس واژگونی بازهم -              
 کارگرکارخانه صبا باتری

عدم به نسبت خوزستان دبستانی پیش ومربیان آموزی سواد نهضت آموزشیاران اعتراضی              *تجمعات
 تبدیل وضعیت درشادگان واخراج از کار دراهواز همزمان با سفروزیر آموزش وپرورش به استان

ماهشهر خرمشهر، ازجمله خوزستان شهرهای دبستانی پیش ومربیان آموزی سواد نهضت آموزشیاران              

 و شادگان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان دست به تجمع در شادگان زدند.

های طرح افتتاح برای شادگان به وپرورش آموزش وزیر سفر با همزمان بهمن 2 شنبه پنج                  روز

ازجمله خوزستان شهرهای دبستانی پیش ومربیان آموزی سواد نهضت آموزشیاران از             آموزشی،جمعی
  خرمشهر، ماهشهر و شادگان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم

 تبدیل وضعیت دست به تجمع در این شهرستان زدند.

ازجمله خوزستان دبستانی پیش مربیان از استانداری،جمعی در میرزایی حاجی حضور با              همچنین

مقابل پرورش و آموزش از اخراج به نسبت اعتراضشان دوباره گذاشتن بنمایش برای ایذه                شهرستان
 ساختمان این استانداری تجمع کرند.

درب  از را وزیر خوزستان، استاندار گفتند: ای رسانه خبرنگار به استانداری مقابل کنندگان                تجمع

وزیر خروج انتظار در سرما در را ساعت 4 از بیش شده اخراج معترض مربیان و کرده خارج                    دیگری
 مانده اند!



 

280نفر حدودًا گفت: ای رسانه خبرنگار به بود، کرده تجمع شادگان در که پیش دبستانی مربیان از                  یکی
سال 7 تا 6 بین سابقه ای یا و دولتی ضمیمه پیش دبستانی مربیان و وضعیت تغییر متقاضی همه که                    هستیم

 هستیم.

را کار این سال 6 در و دادیم انجام رایگان صورت به را وسایل و کتاب خرید بچه ها، بیمه داد: ادامه                       وی
 انجام دادیم و حاال گفتند که می خواهیم پیش دبستانی را به بخش خصوصی بدهیم .

نفر 34 گفت: است، آمده شادگان به اعتراض برای که ماهشهر التدریس حق نیروهای از دیگر                  یکی

شده برگزار ماه) (20تیر امسال تابستان که نهضت استخدامی آزمون در شده قبول التدریس حق                 نیروی
 است، هستیم.

کرد اعالم وزیر خود چون هستیم؛ شادگان از برخی ها و ماهشهر نماینده ما از بعضی کرد: اضافه                   وی

به نهایی آزمون از بعد و آموزشی دوره سال یک گذراندن و فرهنگیان دانشگاه در آزمون از                   بعد
 صورت پیمانی تبدیل وضعیت شوند.

جذب سهمیه نفر فقط گفته وزیر حاال کرونا ویروس شیوع ایام و آزمون استرس همه این افزود:با                   او
 شوند.

جذب اما هستیم 90 سال از که ما ولی کردند جذب بودند، سرکار 94 سال که را افرادی کرد: عنوان                      وی
 نشدیم.

91 سال از قبل که نیروهای 96 سال مصوب 17 ماده 10 تبصره اساس بر گفت: پایان در                    وی
شوند پیمانی وضعیت تبدیل آزمون برگزاری از بعد می توانند باشند، داشته باال به نفر دو                 آموزش دهنده

 ولی حاال این حرف را نقض کرده اند.



8 از پس مطالبات پرداخت عدم به نسبت نخ رنگین کارخانه کارگران اعتراضی تجمع                *چهاردهمین
به قضائیه قوه رئیس سفر با همزمان سمنان دادگستری مقابل مسئوالن مصلحتی سکوت زیرسایه                سال

 استان

اعتراضیشان تجمع سمنان،چهاردهمین استان به قضائیه قوه رئیس سفر با همزمان بهمن 2 شنبه                روزپنج

دادگستری مقابل مسئوالن مصلحتی سکوت زیرسایه سال 8 از پس مطالبات پرداخت عدم به نسبت                 را
 سمنان همزمان برگزارکردند.

 

کارگران بهمن 2 شنبه پنج روز صبح گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
انجام استان در دولتی نهادهای ساختمان مقابل را مشابهی تجمعات بار 13 این از پیش که نخ                   رنگین

خواستند دادگستری ساختمان مقابل در تجمع با سمنان به رئیسی االسالم حجت با همزمان امروز                 داده اند،
 صدای اعتراضشان را به گوش رئیس دستگاه قضایی برسانند.

خدمت پایان سنوات 92 سال از که دارند حضور نخ رنگین کارخانه در کارگر 50 حدود اینکه بیان با                     او
با معوقاتمان حالی در افزود: است نشده پرداخت کارخانه تعطیلی با همزمان ، مزدی معوقات سایر                  و

پیگیری برای توجه های قابل اقدامات نیز استانی مسئوالن سایر که نشده پرداخت کارفرما               بی توجه ای
 مشکالتمان انجام نداده اند.

دریافت برای را کارخانه اموال مصادره حکم توانستیم فقط پیش سالها کرد: اضافه باره این در                  او
معوقه مطالبات وصول برای اجتماعی تامین سازمان و ملی بانک کارگران از پیش اما بگیریم                 طلب مان

 خود اموال کارخانه را توقیف کرده  بود و در نتیجه پیگیری انجام شده بازهم بی نتیجه ماند.



گفت: همکارانش و خود بازنشستگی وضعیت خصوص در نیز سمنان نخ رنگین کارگران از دیگر                 یکی
و سخت مشاغل با بازنشستگی مشمول کارخانه این کارگران همه سالهاست مزدی، مطالبات از                جدا

امکان هنوز نمی کند پرداخت را آن ها بازنشستگی هزینه کارفرما آنکه دلیل به اما هستند                زیان آور
 بازنشستگی برایشان فراهم نشده است.

قرض و وام گرفتن با کارفرما از شدن امید نا با همکاران برخی حتی گفتند: ادامه در کارگران                    این
مستمری حاضر حال در دلیل همین به کردند پرداخت جیب از خودرا بازنشستگی هزینه                کردن،

 بازنشستگی که دریافت می کنند بصورت حداقلی است و معیشت زندگیشان را فراهم نمی کند.

 * نگاهی به وضعیت کارگران شهرداری ها کشور درنیمه اول دی ماه 1399

 تحت نظر  رخداد توضیحات
 بخش

 ردیف تاریخ شهرداری شهر محل خدمت

 ضرب شتم کارگر

 شهرداری توسط
 پیمانکار بخش

 خصوصی

1399/10/1 بندر امام نامعلوم خصوصی ضرب شتم
5 

1 

 یکی از رانندگان
 خصوصی سازمان
 اتوبسرانی تهران با
 اعالم شرایط کاری

 اش نسب به آن
 اعتراض کرد

 نامه
 سرگشاده

1399/10/1 تهران  اتوبسرانی دولتی
8 

2 

 به دلیل عدم پرداخت
 حقوق در چند ماه

 گذشته کارگری با
 11 یال سابقه دست

 به خودکوشی زد

1399/18/2 مرودشت نامعلوم خصوصی خودکشی

0 

3 

 اعتراض به چهار
 ماه حقوق عب افتاده

22/10/139 یاسوج پسماند خصوصی تجمع
9 

4 

 به عدم پرداخت
 حقوق و حق بیمه از

 سوی پیمانکار

22/10/139 اراک  خصوصی اعتراض
9 

5 

 همه 50 نفر کارگر

 مشغول در بخش
 فضای سبز به دلیل

1399/10/2 خرم آباد فضای سبز خصوصی تجمع

3 

6 



 

 عدم دریافت 8 ماه
 حقوق و عدم واریز

 حق بیمه دست به
 تجمع مقابل

 شهرداری زدند

 پس از شش ماه از
 ندادن میان وعده

 رانندگان از شروع
 دادن میان وعده به

 رانندگان شیر تاریخ

 مصرف گذاته داده
 شده است

24/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

7 

 پیمانکاران بخش
 عمرانی شهرداری

 به دلیل تعویق 8 ماه
 مطالبات خود مقابل

 شهرداری دست به
 تجمع ردند

25/10/139 زنجان پیمانکاران خصوصی تجمع

9 

8 

 کلیه کارگران بخش
 های مختلف

 شهرداری یاسوج
 نسبت به عدم

 پرداخت دست مزد
 های هشت ماه خود
 دست به اعتراض

 زدند

 خصوصی و اعتراض
 دولتی

27/10/139 کوهدشت کل بخش ها
9 

9 

 نسبت به باال بودن
  شدت کار

28/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

10 

 نسب به عدم تهیه و
 زدن وکسن ه

 رانندگان اتوبوس
 های شهری

28/10/139 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض
9 

11 



مدارس بازگشایی احتمال با رابطه در ( زیویه و سقز ) کردستان استان معلمان صنفی انجمن                  *بیانیە
  بدون واکسیناسیون جمعی

همه ی بر خود، ورود با که ویروسی داریم. قرار کشور به کرونا ویروس ورود یک سالگی آستانه  ی                  در

روبه رو جدی چالشی با را جامعه مختلف اقشار و دولتمردان و گذاشت تأثیر بشر زندگی                 جنبه های

فراوانی نبایدهای و بایدها گردید باعث و ساخت آشناتر موجود واقعیت های با را جامعه که                 نمود،چالشی
نفر پنجاه هزار و مبتال نفر میلیون یک از بیش آمار آخرین .طبق ببند نقش جامعه عمومی حافظه ی                   در

تورم نرخ سرسام آور و گسیخته لجام افزایش و شغلی فرصت های تصور از خارج رفتن دست از                  فوتی،
نبردی در درمان کادر روحی و جسمی توان چشمگیر کاهش و خستگی زندگی، جاری هزینه های                 و

کشور به چینی ناخوانده مهمان این ورود شوم عواقب و آثار از بخشی تنها بیماری، این با                   فرسایشی
 می باشد.

و داخل در گرفته انجام پزشکی پیشرفت های امیدوارکننده ی و مثبت اخبار انتشار با و اخیر ماه ها ی                  در
روز دانِش از منتج و بر منطبق راه حلی یافتن و بیماری این شر از رهایی به همگان امید ، کشور                      خارج

شروع از تصاویری مشاهده ی با و گرفت قوت پیش از بیش سیاست زدگی، و خرافات از دور به                   و

مختلف اقشار میان در جدی مطالبه ای به موضوع این دنیا کشورهای بیشتر در سراسری                واکسیناسیون
و مناسب درمان و بهداشت از برخورداری قانونی و طبیعی حق از ناشی که مطالبه ای گشت                  تبدیل

 رایگان  برای آحاد بشر است.

است قربانی گرفتن حال در همچنان و نگشته ریشه کن کلی به بیماری این هنوز آنکه وجود با طرف  ی                    از

در باشد. شده ایجاد جامعه  در نسبی حتی یا همگانی ایمنی سراسری، واکسیناسیونی با اینکه بدون                  و
نگرانی این درس، کالس های و مدارس بازگشایی بر مبنی زمزمه هایی رسیدن گوش به با اخیر                 روزهای

به که است گشته ایجاد آنان خانواده های و دانش آموزان معلمان، بهداشتی، کارشناسان میان در                عمیق
 احتمال زیاد موج جدیدی از این بیماری شکل خواهد گرفت.

مسئوالن تصمیمات از زیویه) و سقز ) کردستان معلمان صنف  ی انجمن باال، در شده ذکر موارد                  بنابر
به سراسری واکسیناسیون انجام عدم و مدارس کارشناسانه ی غیر بازگشایی احتمال خصوص در               کشور

نظر در با و داخلی و جهانی بهداشتی سازمان های شده ی پذیرفته معیارهای با منطبق و علمی                  شکلی
می نماید نگرانی ابراز عمیقأ ، دانش آموزان و معلمان واکسیناسیون در منطقی و مناسب اولویت                گرفتن

هشدار مربوطه مسئولین به تصمیم گیری ها نوع این جبران قابل غیر و خطرناک عواقب به نسبت                 و
 می دهد.

 *انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه:ورود واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی

 ملت شریف و بزرگوار ایران

عمومی بهداشت ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون سوم و چهل و نهم و بیست ، اصول سوم اساس                   بر

بابی کرونا ویروس ایم بوده شاهد سال یک این درطی که همچنان ولی است ایرانیان تمامی حق فراگیر                    و

مالی های خسارت و زیاد تلفات موجب گوناگون های رده در مسئولین انگاری ساده و عمد شبه                   توجهی
 غیر قابل محاسبه ای خصوصا برای اقشار فقیر و زحمتکش گردیده ، مواجه بوده ایم .



فداشدن قیمت به که را وجانفشانی تالش بیشترین مختلف های دررسته ها بیمارستان کادر بین ا ین                  در
بازشده امیدی ی روزنه دانشمندان تحقیقات با که اینک اند داده انجام بوده همراه آنان از زیادی تعداد                    جان

را آن تزریق کشور چهل از بیش در و شده ساخته جهانی بهداشت سازمان قبول مورد های واکسن                    و
غیر کامال و نقیض و ضد اظهارات با همیشه مانند دولتی مسئولین ناباوری باکمال اند نموده                  شروع

شروع را کشورمان در جهانی بهداشت استاندارد واکسن تزریق عمومی ی مطالبه وجود وبا                علمی
  نکرده اند و این قضیه را در هاله ای از ابهام فرو برده اند!!!

مرگ افزایش و مردم سالمت با مخالفت جز بهداشتی و علمی مسائل برابر در سیاسی کامال مواضع                   آ یا
  ومیر هم میهنان و بازی با جان آنان نام دیگری می توان بر آن گذاشت؟!

 کوچک ترین توجیه عقلی و انسانی این تعلل چیست؟

و شاغل فرهنگیان صنفی انجمن اعضای ما ملی و انسانی ، شرعی ی وظیفه برحسب و اساس                   برا ین
تایید مورد واکسن با جامعه اقشار تمام واکسیناسیون خواهان مصرانه کرمانشاه استان ی               بازنشسته

هیچگونه و هستیم و بوده کشور جمعیت ی همه برای رایگان کامال طور به بهداشت جهانی                  سازمان
 تاخیر وتوجیهی را قابل قبول نمی دانیم .

 *مالباختگان معترض شرکت شهرخودروباتجمع مقابل ورزشگاه مانع ورود تیم فوتبال شهرخودروشدند

مانع ورزشگاه مقابل شهرخودروباتجمع شرکت معترض مالباختگان از بهمن،جمعی اول چهارشنبه             روز
 ورود تیم فوتبال شهرخودرو برای دیدار با تیم میهمان نساجی شدند.

 قابل  یادآوری است که مالباختگان شهر خودرو ماه گذشته هم مقابل فدراسیون فوتبال تجمع کرده بودند.

16 شدن وزخمی اینبارکشته گرفت قربانی کارگران آمد و رفت سرویس واژگونی              *بازهم

 کارگرکارخانه صبا باتری

به قرچک از انتقالشان حین باتری صبا کارگران آمد و رفت بهمن،سرویس 2 شنبه پنج روز                  صبح

دیگر کارگر و15 داد ازدست را جانش کارگر ویک شد واژگون سمنان به گرمسار محور در                  کارخانه
 مصدوم وبه مراکزدرمانی منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول بهمن ماه 1399

 در چهارمین سالگرد حادثه آتش سوزی ساختمان پالسكوتهران یاد وخاطره 16 آتش نشان و6 كارگر جان

 باخته اش را گرامی میداریم

 پنجشنبه 30 دی 95 درحادثه آتش سوزی ساختمان پالسكوتهران16 آتش نشان و6 كارگرجانشان را
 ازدست دادند.

مجلس مقابل تجمع وبرپایی کشوردرپایتخت سوادآموزی نهضت آموزشیاران اقامت روز یازدهمین -            
 برای احقاق حقوقشان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح  پایین حقوق مقابل مجلس

 - اعتصاب کارگران شرکت آب تابان در  منطقه جفیر هویزه دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 - اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی "اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان"

 - اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

 - اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

 - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر در باب واکسیناسیون همگانی

مطالبه و کووید١٩ بیماری واکسن تهیه پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون بیانیه -              
 واکسیناسیون فوری وفراگیر

واکسیناسیون و خرید  واکسن کووید١٩   ضرورت پیرامون معلمان صنفی ومدنی  بیانیه جمعی از کنشگران -          
 سراسری:

کسورات موقع به بازگشت عدم ی کردستان(سقزوزیویه)درزمینه استان معلمان صنفی انجمن ی بیانیه -              
 بازنشستگان فرهنگی

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

بکار اشتغال میزان مورد در زحمت کش رانندگان با واحد شرکت توقفگاه و ستادی کارکنان میان                 تبعیض
 در شرایط کرونایی

 - محمدرضا رمضان زاده برای تحمل 4 سال حبس زندانی شد

 - از برادران خود حمایت می کنیم!

مقابل سال 3 از پس خودروهایشان تحویل عدم به آذویکونسبت شرکت مالباخته صدها اعتراضی تجمع -                

 وزارت صنعت

 - افزایش 53 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری دراستان یزد طی 9 ماهه اول سال جاری

مجلس مقابل تجمع وبرپایی کشوردرپایتخت سوادآموزی نهضت آموزشیاران اقامت روز            *یازدهمین

 برای احقاق حقوقشان

کشور(پذیرفته سوادآموزی نهضت آموزشیاران که است روزی یازدهمین بهمن اول چهارشنبه             روز

های وخیابان درپارکه هارا وشب اند رسانده تهران به خودرا جاری) تیرسال 20 آزمون در                 نشدگان
به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با مجلس مقابل تجمع برپایی با وروزها رسانند می صبح به                  پایتخت

 عدم تبدیل وضعیت خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان هستند.



 



 

6 آزمون حذف موضوع مجلس آموزش کمسیون بود قرار گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع

مجلس صحن در جاری هفته های در را جاری سال ماه تیر 20 آزمون در نشده پذیرفته یار آموزش                    هزار
هفته ابتدای از نهضتی آموزشیار صدها و نیفتاده اتفاق این تاکنون که بگذارند رای به بار دومین                   برای

 گذشته در خیابان ها و پارک های شهر تهران سرگردانند.

وزرات مشمولین همه برای آزمون حذف طرح آموزش کمسیون اعضای این از پیش آن ها، گفته ی                 به

موافقت با وحتی کردند پیگیری و مطرح مجلس علنی صحن در را 92 سال از قبل پرورش و                    آموزش
 175 نماینده رای آورد که به یکباره این رای به دلیلی که ما از آن بی اطالعیم حذف شد.



محروم مناطق در آموزش سابقه سال 15 تا از10 بعد نشده پذیرفته آموزشیاران همه افزودند:                 آنها
پروزش و آموزش پذیرفته شدگان سایر همانند آزمون حذف موضوع بنابراین دارند آزمون              دغدغه

پرورش و آموزش خدمت سال ها بعداز دیگر سوی از می دهد کاهش را آن ها روانی و روحی                  دغدغه
می شود موجب موضوع این بگیرد، آزمون مجددا داده اند تشکیل زندگی که خود سابقه با کارکنان از                  نباید

نمایندگان به را خود اعتماد دادن دست از جدا آموزی سواد نهضت آموزشیاران خانواده هزار 6                  حدود
 منتخب خود دچار آسیب های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند.

دغدغه نمایندگان برخی و پرورش و آموزش مسئوالن متاسفانه گفتند: سوادآموزی نهضت              آموزشیاران
از خود مصاحبه های در مرتبا و نمی کنند درک آزمون حذف برای را سوادآموزی نهضت                آموزشیاران

 برگزاری آزمونی که به نظر می رسد فقط جنبه نمایشی دارد، حرف می زنند.

همچنین و مجلس آموزش کمیسیون اعضای ازجمله مسئول نهادهای با رایزنی از کارکنان از گروه                 این

گفتند: و دادند خبر حضوری و نامه نگاری طریق از وپرورش آموزش وزارت باالرتبه               مسئوالن
 وضعیت شغلی خود را به گوش همه ی مسئوالن رسانده ایم و امیدواریم نگذارند شب عید بیکار شویم.

تهران در سوادآموزی نهضت آموزشیاران حضور از که روزی ده در کارکنان، از یکی گفته                 به
 می گذرد این کارکنان شب را در محوطه یک پارک در نزدیکی ساختمان مجلس سپری کرده اند.

 یادآوری:

درخیابان ها، هارا  شب مطالباتشان به به یابی دست راه در کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران -1               
 پارک ها و…پایتخت سپری وروزها مقابل مجلس تجمع میکنند

را مطالباتمان تهران در که روزهایی طول در کشو:ر سوادآموزی نهضت معترض آموزشیاران از                یکی
باخبر ما اعتراض از صداوسیما و دولتی رسانه های و مسئوالن همه اینکه وجود با می کنیم                 پیگیری

در شوند. جویا را ما مشکالت نزدیک از و بیایند تا ندادند راه خود به سختی کوچک ترین حتی                    هستند،
مدت این در که نپرسید کسی حتی بپرسد ما مشکالت از نشد حاضر تنها نه مسئولی هیچ روزها این                     طول

 چه می خورید و شب ها به کجا می روید؟

جاری تیرسال 20 آزمون در که سوادآموزی نهضت آموزشیاران از دی،جمعی 21 یکشنبه               ازروز

را  ها شب و اند رسانده پایتخت به خودرا مطالباتشان به به یابی دست راه در نشده اند،                   پذیرفته
 درخیابان ها، پارک ها و…پایتخت سپری وروزها مقابل مجلس تجمع میکنند.

نهضت ماه آموزشیاران دی یکشنبه21 روز تجمع ادامه شده،در ای رسانه گزارش              براساس
تهران شهر متبرکه اماکن و پارک ها خیابان ها، در را گذشته شب دو آن ها از نفر صدها                  سوادآموزی،

 سپری کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضی شان ادامه دادند.

به سوادآموزی نهضت آموزشیاران از گروهی ماه دی 21 یکشنبه روز گزارش،بامداد بهمین               بنا

نشده اند، پذیرفته جاری تیرسال 20 استخدامی آزمون در که کارکنان نفری هزار 6 جمعیت از                 نمایندگی
آموزش کمیسیون در که مصوبه ای همچنین و خود شغلی وضعیت بودن نامشخص به اعتراض                در

 مجلس برای برگزاری آزمون مجدد آنها در حال پیگیری است، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.



به زمستانی سرمای با را گذشته شب دو اینکه وجود با گفت: سوادآموزی نهضت آموزشیاران از                  یکی
بماند، بی پاسخ مشکالتمان اگر اما رسانده ایم صبح به تهران شهر متبرکه اماکن و پارک ها در                 سختی

 همچنان به تجمع خود ادامه می دهیم.

است. فرهنگیان دانشگاه ورودی آزمون در تبعیض ایجاد به آموزشیاران اعتراضات وی، گفته               به

همین به نگرفت. آزمون سوادآموزی نهضت یاران آموزش بجز شغلی گروه هیچ از پرورش                آموزش
سال 15 از بعد نفر هزار 6 ما شد گرفته آزمون آموزشیار هزار 24 بین که ماه 20تیر تاریخ در                      دلیل

 خدمت در مناطق محروم کنار گذاشته شده ایم.

حذف طرح نوشتن با را آن ها شغلی وضعیت پیگیری وعده پیش تر مجلس نمایندگان برخی گفت:                 او

علنی جلسه در نیز رای حتی و کرده مطرح را پرورش و آموزش وزرات مشمولین همه برای                   آزمون
در را طرح این می خواهند و کرده تغییر چیز همه برخی، مخالفت با یکباره به اما است آورده                    مجلس

 صحن بررسی و به رای بگذارند.

آموزشیاران استخدامی آزمون ماندگان جا همه شغلی وضعیت شرایطی چنین در وی، اظهارات               طبق

کمیسیون اعضای و مجلس نمایندگان خصوص این در و بود خواهد نامشخص سوادآموزی               نهضت
 آموزش باید باتوجه به سوابق کار ما تصمیم گیری کنند.

سال در گفت: تهران در همکارانش و خود اعتراضات تشریح در معترض آموزشیاران از دیگر                 یکی
 جاری چندین بار به تهران آمده و مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده ایم.

و مسئوالن همه اینکه وجود با می کنیم پیگیری را مطالباتمان تهران در که روزهایی طول در افزود:                   وی

تا ندادند راه خود به سختی کوچک ترین حتی هستند، باخبر ما اعتراض از صداوسیما و دولتی                  رسانه های

از نشد حاضر تنها نه مسئولی هیچ روزها این طول در شوند. جویا را ما مشکالت نزدیک از و                     بیایند
 مشکالت ما بپرسد حتی کسی نپرسید که در این مدت چه می خورید و شب ها به کجا می روید؟

به نسبت کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای شماره -2              

 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

پذیرفته جاری تیرسال 20 آزمون در که سوادآموزی نهضت آموزشیاران از دی،جمعی 21 یکشنبه                روز

 نشده اند، با سفر به تهران برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس اجتماع کردند.

وضعیت پیگیری برای کشور مختلف نقاط از که کارکنان از کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                 برپایه

شغلی فعالیت سال 15 تا 10 از پس که هستیم نفر 6هزار حدود می گویند: شده اند، تهران عازم خود                    شغلی
در نشدن پذیرش از بعد سوادآموزی، نهضت آموزش دهنده و آموزش یار عنوان به کشور محروم نقاط                 در

به پرورش و آموزش سازمان حال عین در و داده ایم دست از را شغلمان ماه تیر بیستم استخدامی                    آزمون
 عنوان متولی ما نهضتی ها مالک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعالم کرده است.

با مقایسه و سوادآموزی نهضت آموزشیاران آزمون خواندن ناعادالنه با آموزشیاران این از               یکی
مختلف تجمعات از بعد که حالیست در این گفت: معلمان، سرباز و دبستانی پیش حق التدریس                 نیروهای

نهضتی نفر هزار شش جذب طرح نهایت در آموزش کمسیون اعضای پیگیری و مجلس ساختمان                 مقابل
برای آزمون (حذف طرح با نهایت در که کردند پیگیری و مطرح مجلس علنی صحن در را نشده                    پذیرفته



مراغه مردم نماینده علیزاده، علی شده نوشته (٩٢ سال از قبل پرورش و آموزش وزرات مشمولین                  همه
 و عجب شیر، این طرح با موافقت١٧۵ نماینده رای آورد.

یار آموزش هزار 6 خشنودی که مصوبه این تایید عالرغم متاسفانه که آنجاست مشکل وی؛ گفته                  به

نادیده با آموزش کمسیون اعضای ما) دی (هفتم اخیرا داشت همراه به سختی سال ها از بعد را                   نهضت
 گرفتن مصوبه ای مذکور مجددا تصمیم به بررسی آن در صحن گرفته اند.

آموزشیاران برای اما شدند؛ فرهنگیان دانشگاه وارد آزمون بدون کشور آموزشی گروه های همه گفت:                او
این کردند. آزمون برگزاری به وادار را آن ها همه فعالیت؛ ادامه برای و نیامد وجود به شرایطی                   چنین

استخدامی آزمون االن باید چرا خدمت 15سال تا 14 از بعد نهضتی یک از می شود. محسوب                  تبعیض

اقتصادی فعلی شرایط در امروز تا نگرفتند آزمون ما از کارمان به شروع بدو از چرا شود؟                   گرفته
 کشور، مشکالتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟

در سوادآموزی نهضت در کار سال 2 از پس بودند گفته ما به کارمان به شروع بدو در کرد: تاکید                      او

 وزارت آموزش و پرورش استخدام می شویم اما حاال بعد از 14سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.

حق التدریس نیروهای با خود مقایسه با سوادآموزی نهضت آموزش یاران آزمون خواندن ناعادالنه با               او

چنین آموزشیاران برای اما شدند؛ فرهنگیان دانشگاه وارد آزمون بدون آن ها افزود: دبستانی،               پیش

کار، 2سال از پس بود قرار که است حالی در این می شود. محسوب تبعیض این نیامد؛ وجود به                    شرایطی
 در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حاال پشت سد آزمون مانده ایم.

افزود: بدارند، روا تبعیض آموزش دهندگان مورد در نباید اینکه بیان با ادامه در نهضت آموزش دهنده                 این

و کرده اند کار کشور روستایی و دورافتاده مناطق در دستمزد کمترین با سال ها نهضت                آموزش دهندگان
 استحقاق توجه بیشتر را دارند.

انقالبی شعار که یازدهم مجلس نماینده های از فوق شده یاد موارد به باتوجه کرد: تصریح خاتمه در                   وی
بدون گروه ها سایر همانند نیز نهضتی نیروهای تا کنند مصوب را طرحی خواهشمندیم سرمی دهند                بودن

 آزمون شرایط استخدام داشته باشند و عدالت برای همه نیروها به طور یکسان اجرا شود.

 *تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح  پایین حقوق مقابل مجلس

صدای بیشتر هرچه انعکاس کشوربرای شده استخدام تازه معلمان از دی،جمعی 29 دوشنبه               روز
 اعتراضشان نسبت به سطح  پایین حقوق دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

  



 

 

به اشاره با که داشتند حضور نیز بویراحمد و کهگیلویه شده استخدام تازه معلمان از تعدادی جمع این                    در

از آنهاست تدریس سال اولین که معلمانی حقوقی گفتند:حکم ای رسانه خبرنگار خود،به حقوق بودن                 پایین
15 این است،تکلیف شده شروع ماه شهریور 15 از تحصیلی سال که حالی است،در خورده 99 مهر                   اول

 روز که نه بیمه داریم و نه حقوق چیست؟

معلمان حقوق باید گفتند: دیگر ای رسانه خبرنگار به دولت سیاست های از انتقاد در استخدام تازه                  معلمان

 با کارمندان سایر ارگان ها همسان سازی شود.

آنها حال شامل چندان رتبه بندی مزایای اما شده اند پرورش و آموزش استخدام تازگی به که معلمان                  این

دائمی بعضًا که دهند افزایش رتبه بندی مانند ترفندهایی با را معلمان حقوق اینکه کردند:                نمی شود؛اضافه
همسان سازی ارگان ها سایر کارمندان با معلمان حقوق باید نیست؛ عادالنه اصًال نیست، همه شمول                و

 شود.

معلمان باید سال هر دیگر، سوی از و نمی شود جدید الورود معلمان مشمول رتبه بندی معلمان، این گفته                  به

قانون در را رتبه بندی برای الزم اعتبار تا باشند بودجه و برنامه سازمان و دولت مابه التفات                  منتظر
 بودجه اختصاص داده و برای آن نقدینگی تعریف کنند.

دولتی، ارگان های برخی در دولت،افزودند: مزدی سیاست های بر حاکم تبعیض از انتقاد با معلمان                این
برای اگر و اما هزار می رسد، که معلمان به ولی است تومان میلیون هفت کارمندان، حقوق                  متوسط

 افزایش حقوق تعریف می کنند!

 *اعتصاب کارگران شرکت آب تابان در  منطقه جفیر هویزه دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

استان هویزه جفیر منطقه در خاتم قرارگاه زیرمجموعه تابان آب شرکت کارگران دی، 30 شنبه سه                  روز

 خوزستان برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست از کار کشیدند.



کارگر 200 ماه صبح30دی روز ، ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش               به
اعتصاب به دست خوزستان استان از هویزه جفیر منطقه در خاتم قرارگاه زیرمجموعه تابان آب                 شرکت

این پیمانکار اخراج با تابان آب شرکت است. بوده خود ماه 2 حقوق پرداخت عدم از آنان اعتراض                    زدند.
را خود حقوق دانند نمی کارگران حاضر حال در است. آورده بوجود آنان برای را سرگردانی                  کارگران

این در هم هیچکسی و یافت خواهد اعتبار ارگانی چه با قراردادهایشان کنند، مطالبه باید کسی چه                   از

حقوق فردا است شده گفته کارگران به پروژه مدیریت طرف از البته نیست. کارگران جوابگوی                 پروژه
 آبانماه پرداخت خواهد شد.

  البته یکی از خواسته های اعتصاب مرداد ماه کارگران عقب نیفتادن حقوق ها بود.

  *اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی "اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان"

تمام در ایرانیان" بیسیم تاکسی و "اتوبوس اتوبوسرانی خصوصی شرکت رانندگان بهمن یکم               چهارشنبه
تصاویر در که همانطور و می باشد پاستوریزه شیر میدان در اتوبوس ها توقفگاه کردند. اعتصاب                روز

 مشخص هست همه اتوبوس ها در اعتصاب بودند.

 اعتصاب کنندگان در خطوط زیر اشتغال دارند:

 مالک اشتر - فیاض بخش

  استاد معین - فیاض بخش

   استادمعین - انقالب

 قصرالدشت - فیاض بخش

  انقالب - بیهقی

   سی متری جی - انقالب

 انقالب - ژاندارمری

  گیشا - ولیعصر

  ولیعصر - والفجر

  چیتگر - ایران خودرو

  آزادی - شهرک آزادی

  وردآورد - آزادی

  خواسته رانندگان

 عدم پرداخت معوقاتشان.

 عدم واگذاری دو دانگ از اتوبوس به رانندگان.



هزینه ندارند پولی رانندگان و ندارند کار قابلیت دیگر اتوبوس ها بطوریکه کافی درآمد کسب                عدم
 اتوبوس کنند.

و مدیر اعتصاب از بعد و می کنند فعالیت بی آرتی یک سامانه نظر تحت شده خصوصی خطوط                  این

شدن برآورده برای تضمینی رانندگان به اینکه بدون شدند، عوض سامانه این بهره برداری               معاون
 خواسته هایشان داده شود.

 برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

شهرداری این اجراییات کارگران و روز 20 عبداهللا کوت شهرداری شهری نظافت بخش               کارگران

سطح از ها زباله رابطه ودرهمین می برند سر به اعتصاب در که است روز 28 خوزستان                  دراستان
 شهرجمع آوری نشده است.

این نظافت کارگران گفت: ای خبرنگاررسانه به عبداهللا کوت شهردار بهمن اول چهارشنبه               روز
 شهرداری 20روز و کارگران اجراییات 28روز است که در اعتصاب به سر می برند و کار نمی کنند.

کوت شهر نظافت وضعیت کرد: واضافه دانست جدید پیمانکار با اختالف را کارگران اعتصاب دلیل                 وی
به زباله ها اکنون نظافت، کارگران اعتصاب به توجه با و هستیم کار حال در اما نیست خوب                   عبداله

بامداد تا روزانه کار این که می شود آوری جمع حمل، کارگران از بخشی کمک با کامیون و لودر                    وسیله
 ادامه دارد.

ماه سه حقوق کارگران این داد: ادامه و کرد بیان نفر 360 را نظافت کارگران تعداد عبداله کوت                    شهردار
 مهر، آبان و آذر، و 20 درصد از حقوق شهریور را طلبکار هستند.

نداشتن و قراردادها تغییر به نسبت بویراحمد و کهگیلویه های شهرداری کارگران اعتراضی               *تجمع
 امنیت شغلی قراردادها مقابل استانداری

بنمایش برای بویراحمد و کهگیلویه استان های شهرداری کارگران از بهمن،جمعی اول چهارشنبه               روز

 گذاشتن اعتراضشان نسبت به تغییر قراردادها نداشتن امنیت شغلی مقابل استانداری اجتماع کردند.

نیروهای تبعیض به نه و نمی شنود کسی را ما درد پر بنر«صدای برافراشتن با که کنندگان                  تجمع

 قراردادی شهرداری ها» خواهان تعیین تکلیف با وضعیت شغلیشان شدند.



 

خبرنگار دارد،به را شهرداری دراین کار سابقه سال 14 از بیش که درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
ابالغ با که بود ُمعین قرارداد به صورت با شده منعقد قرارداد نوع گذشته سال های در گفت: ای                   رسانه

 دستورالعملی قرارداد کاری ما به موقت تبدیل شد.

شرایط کرونا ویروس شیوع و گرانی تورم، تحریم ها، سایه در اقتصادی وضعیت که حال افزود:                 وی

صادر جدیدی دستورالعمل هستیم، روبرو زندگی مخارج تامین در زیادی مشکالت با ما و نیست                 مناسبی
 شده و قرار است از قرارداد ما از حالت قرارداد کار موقت به حالت سابق قرارداد ُمعین تغییر پیدا کند.

مزایای از ما می شود باعث ُمعین قرارداد به موقت قرارداد تغییر اینکه، به اشاره با دیگری                  معترض
 حقوقی زیادی محروم شویم، گفت: با این تغییر بیش از یک میلیون و نیم از حقوق ما کم می شود.

آینده در ما کاری وضعیت تبدیل در نگرانی باعث تغییر این مزایا و حقوق کاهش بر عالوه افزود:                    وی

برای کارگر و کارمند مشغول، افراد و است خدمات رسان مجموعه یک شهرداری مجموعه و شد                 خواهد

اشتیاقی بی مهری همه این با انگیزه ای چه با و چطور ما باشند، انگیزه دارای باید مردم به خدمت                    ارائه
 برای خدمت داشته  باشیم؟

 *بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر در باب واکسیناسیون همگانی

در که هایی گرفتاری و مصائب ی همه با جدید های بیماری شیوع یا و زلزله ، سیل مانند طب  یعی                      حوادث
از آن مطالبه و خود حقوق به مردم شدن آگاه آن و دارد همراه به نیز اجتماعی مثبت نکته یک دارد                       پی

 حاکمیت است، عاملی که سنگ بنای عدالت و برابری اجتماعی ست.



و آموزش ، قانون صریح نص طبق که آنجا از ، حاکمیت از خود حقوق مطالبه برای مردم توده                     آگاه  ی
افراد تک تک برای را آن باید و است حاکمیت اولیه وظایف از جامعه افراد تمامِی عمومِی                   بهداشِت

موجب و قبول قابل غیر ملت، مسلم و قانونی حقوق این استیفای در کوتاهی هرگونه و کند فراهم                    جامعه
  خسارت مادی و معنوی فراوان است .

حقوق مدافع همواره که فرهنگیان صنفی مستقل نهاد تنها عنوان به بوشهر استان معلمان صنف  ی کانون                  لذا
واکسن تهیه خواستار جد به جامعه سالمت و بهداشت امر مسئوالن و حاکمیت از بوده، دانش آموز و                   معلم

خاصی ژنتیکی شرایط با بیماری این که آنجا از ، دارد عمومی واکسیناسیون به اقدام و ممکن راه هر                     از
با مقابله جهت ایمنی سیستم به درکمک واکسن اثربخشی کاهش نتیجه در ساختار، بودن دارد(متغیر                 که

جهت ارتباطی موقت های محدودیت ایجاد و آموزشی های فعالیت دیگر به آن کنار در باید                  آن)
 جلوگیری از گسترش بیماری و کنترل آن نیز اقدام نمود.

  بد یهی که عواقب عدم توجه به سالمت عمومی جامعه مستقیما متوجه متولی اصلی آن یعنی دولت است

 امید ست با اندکی خردمندی از گسترش فاجعه جلوگیری بعمل آید.

  کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر

 ٣٠ دیماه ١٣٩٩ خورشیدی

مطالبه و کووید١٩ بیماری واکسن تهیه پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون              *بیانیه
 واکسیناسیون فوری وفراگیر

میلیون یک از بیش کنون، تا ایران در کرونا ویروس شیوع زمان از بهداشت، وزارت رسم  ی آمار                   طبق
نیز کرونا جان باختگان تعداد و شده اند مبتال کرونا ویروس به قطعی به طور کشور در نفر هزار ٣٢۴                   و

 نزدیک ۵٧ هزار نفر رسیده است.

را درمان راه بهترین و دهد نظر قطعیت به نمی تواند آن درباره پزشکی یافته های هنوز که                  و یروسی
 پیشگیری اعالم می کند.

مشاغل، کار نیروی دادن قرار باهدف و گذاشته بسیار منفی تأثیر جهانی اقتصاد و نظم بر که                   ویروسی
 چرخه اقتصادی کشورها را مختل کرده است.

همه برای ویروس، این واکسن ساخت خبر جهانی؛ وسیع تحقیقات سال یک از ب  یش گذشت از                  پس
تالش در واکسن این از بهره گیری با کشورها از بسیاری است. کننده امیدوار و خوب خبری                  کشورها،

اقدامات با تا می کوشند دولت هایشان و برگردند زندگی عادی روال به سریع تر چه هر                هستند
 برنامه ریزی شده و استاندارد؛ شهروندان خود را در مقابل این ویروس، واکسینه کنند.

حالی در اتفاق این است. نگرفته صورت واکسن خرید برای عاجلی و مؤثر اقدام هنوز ا یران در                   متأسفانه
توانسته اند شده کارشناسی اقدامات با همسایه، کشورهای از شماری حتی و دیگر دولت های که                می افتد

را خود شهروندان واکسیناسیون روند و دهند کاهش کرونا، ویروس به را خود شهروندان ابتالی                 خطر
 آغاز کنند.



در را همگان سویی از می تواند که است اقداماتی از یکی معتبر منابع از ١٩ کووید بیماری واکسن                    خر ید
تصمیمات به احترام با نیز حاکمیت دیگر، سوی از و دهد یاری مردم سالمت و زندگی شرایط                   بهبود

به است؛ شهروندان سالمت تأمین همانا که خود مسئولیت مهم ترین اجرای جهت در می تواند                جهانی
سپرده فراموشی به گاه و شده عمل ناقص آن به سال هاست متأسفانه که وظیفه ای کند. عمل خود                   وظیفه

 می شد، اما اجرای کامل آن در این روزها، برای جامعه حیاتی و الزم است.

همه از بیش و کار نیروی شهروندان، فکر به پیش بیش از سخت روزهاِی این در دولت است                   شا یسته

چه هر شدن ریشه کن در و بگذارد احترام جهانی تصمیمات به و باشد کرونا، بحران از دیده آسیب                    اقشار
 سریع تر این بیماری در کشور؛  تالش مضاعف خود را به کار گیرد.

از را مردم موردنیاز معتبر واکسن جهانی بهداشت سازمان همیاری و همکار ی با است موظف                 دولت
 منابع مورد تائید سازمان بهداشت جهانی تهیه کند و به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد.

بر و داشت خواهد همراه به را جبران ناپذیری تبعات مهم امر این از حاکمیت و دولت کردن خال  ی                    شانه

از باری کرده اند؛ تحمل را بسیاری ناراحتی های و رنج ها گذشته سال یک در متأسفانه که ؛ مردم                   دوش
 اندوه را تحمیل خواهد کرد.

موجود سیستم از مردم بی اعتمادی دیوار این چنینی، اشتباه رویه های گرفتن پیش در با نیست                شکی
 هرروز از روز قبل بلندتر می شود و سطح نارضایتی از عملکرد مسئوالن افزایش می یابد.

شده تایید و معتبر واکسن سریع تر چه هر می خواهد امر متولیان از (تهران) ایران معلمان صنف  ی                  کانون
 ازسوی سازمان بهداشت جهانی را تهیه کنند وبه شکل رایگان در اختیار همه ی مردم قرار دهند .

  کانون صنفی معلمان ایران( تهران)

٩٩/١١/١ 

واکسیناسیون و خرید  واکسن کووید١٩   ضرورت پیرامون معلمان صنفی ومدنی           *بیانیه جمعی از کنشگران
 سراسری:

گذاشته سر راپشت تلخی کروناروزهای ویروس شیوع دلیل به که می بریم پایان به درحال  ی را                 سال1399
 ایم.

از عزیزان خانه برای ودرخلوت کرده ایم. محروم دورهمی و مهمانی نوع ازهر خودرا که است سال               یک
  دست رفته گریسته ایم وآنها را بدون هیچ مراسمی غریبانه به خاک سپرده ایم.

شماره تعدادی برای بلکه واقعی آموزان برای دانش نه همراه گوشی صفحه ازطریق که است سال                 یک
دیده آسیب شدت به مجازی تدریس نیزاز روانمان و روح جسممان، بر عالوه ایم.که کرده                 تدریس

کسی چه نمی دانیم می دهند،یاازاینکه گوش ما کالم به نفر چند خط سوی درآن دانیم نمی                 است.ازاینکه
  داردبه جای دانش آموزمان امتحان می دهد خسته شده ایم.

 از  ا ینکه  تدریس مجازی، صفت دروغگویی را در دانش آموزانمان پرورش داده است کالفه ایم.



و خیز و جست با را خود انرژی و شور توانند نمی اینکه و مجازی های کالس سکوت                    دانش آموزان هم از
با همراهی و دلیل فشاروحشتناک اقتصادی به نیز آنها اولیای کالفه اند، کنند، تخلیه مدرسه در               شیطنت

 معلمان در آموزش آنالین، یک سال جهنمی را تجربه کرده اند.

مراحل لحظه به لحظه تحمل کردیم. واکسن ساخت امید به را ها افسردگی و ها خستگی ا ین همه                   اما

پذیر تحمل ای اندازه تا برایمان مجازی های کالس کابوس دلیل همین به و کردیم دنبال را واکسن                    ساخت
 شد. به جرأت می توان گفت خبر ساخت واکسن تنها خبر خوش این سال شوم بوده است.

ناگهان بود، افتاده شماره به ایران به کرونا واکسن ورود برای نفسمان که لحظه ا ی در درست                  اما

 مسئولین بدون هیچ دلیل قانع کننده ای ورود آن را ممنوع کردند.

واکسن به را ما و دانستند اعتماد غیرقابل را جهانی بهداشت سازمان تایید مورد و شده آزما یش                   واکسن

دادند. حواله دارد قرار انسانی تست مراحل در هنوز که ایرانی واکسن و روسی و چینی اعتماد                   غیرقابل
 این، ظلمی آشکار به ٨۵ میلیون ایرانی و پایمال کردن حق حیات آنهاست.

دیگر دانیم می چون است. شده تحمل قابل غیر برایمان مجازی کالسهای و برابر چند ما خستگ  ی                   اکنون
از هستیم عصبانی بسیار نتیجه در و ندارد وجود کرونا از قبل معمولی زندگی به بازگشت برای                   امیدی

 اینکه جان میلیون ها ایرانی بازیچه تصمیمات نابخردانه و سیاسی مسئولین حکومتی قرار گرفته است.

ورود ممنوعیت صدورحکم برای سیاسی آیامسئولین که است این می شود مطرح اینجا در که                پرسش  ی
  واکسن با تیم پزشکان متخصص مشورت کرده اند؟

  و اگرپاسخ مثبت است چه پزشکانی به آنهامشاوره داده اند و چه دالیلی رامطرح کردند؟

 ملت ایران حق داردکه از دالیل آنها باارائه مدرک وسند علمی معتبر آگاه شود.

تمام کدامند؟ ها کشور باشد؟آن کرده ممنوع را واکسن ورود که دارد وجود ایران،کشوری جز                 آ یابه
جان که بگیریم نتیجه داریم ماحق صورت درغیراین کنند ماراقانع منطقی، دالیل با موظفند                مسئولین

خود،برای گیری نتیجه براساس که داریم نداردوحق ارزش پشیزی مسئولین برای ایرانی              میلیون ها
 اقدامات بعدی تصمیم گیری کنیم.

این به است موظف برابرب  یماریهاست در مردم جان حفظ مسئول قانون، اساس بر که بهداشت                 وزارت
عمل فرموده به داردیاصرفًا علمی دالیل واکسن ورود ممنوعیت برای آیا که دهد پاسخ اساسی                 پرسش

  کرده است؟

شد مشخص وقتی دانستنداما می واکسن ورود هارامانع دیروزتحریم تا بهداشتی مسئولین              چراتمام
  تحریم ها نه تنها به واکسن که اساسًابه هیچ دارویی ارتباط نداردناگهان زبان درکام گرفته وساکت شده اند؟

ملت کرده اند راشروع واکسن تزریق خاورمیانه کشورهای دنیاوحتی کشورهای ی همه که              چرادرحال  ی
تولید واعتمادی اطمینان درجه دیگروباچه ماه چند نیست معلوم بماندکه واکسنی انتظار بایدچشم               ایران

  می شود؟

داخل مافیایی هاوباندهای کن کارچاق استفاده سوء برای پوششی صرفًا داخلی             آ یاتولیدواکسن

 کشوردرجهت منافع مالی عده ای خاص نیست؟



خرید به نسبت وقت فوت بدون که می خواهیم بهداشت وزارت مسئولین از بیانیه ا ین امضاکنندگان                 ما
جان تک تک مستقیم مسئولیت درغیراینصورت کند اقدام جهانی بهداشت سازمان تایید مورد               واکسن

 هایی که از این پس براثرکرونا ازدست می رودباآنهاخواهدبود.

اقدامی هیچ آموزان ودانش معلمان سیون واکسینا از تاپیش که خواهیم م  ی وپرورش آموزش وزارت                 از

ای فاجعه به واکسیناسیون،منجر بدون گشایی باز هرگونه ندهد.چون انجام مدارس بازگشایی              درجهت
 بزرگ خواهدشد.

بودخسته برآنهاواردشده مسئولین کفایتی بی دلیل به که مختلفی اثرفشارهای بر ازکروناهم قبل ا یران                ملت

کرده صدچندان آنهارا وروانی وروحی جسمی اقتصادی، کرونامشکالت ویروس بودندوشیوع            وافسرده
 است.

خودرا برگرددوراه عادی زندگی به هم تاکشورایران کافیست مسئولین دربین تدبیروخرد             وجودذره ای
 ازجامعه جهانی جدانکند.

  کنشگران صنفی آموزش فارس

 کنشگران صنفی بوشهر

 فعالین   صنفی استان البرز

 گروه چالش صنفی فرهنگیان

 گروه تلگرامی19 اسفند

کسورات موقع به بازگشت عدم ی کردستان(سقزوزیویه)درزمینه استان معلمان صنفی انجمن ی              *بیانیه
 بازنشستگان فرهنگی

ومعیشت سالمت ی حوزه مشکالت حل به وتوجه وکشوری، لشکری بازنشستگان واحترام جا یگاه               حفظ
ازبازنشستگان قدردانی ی روحیه ووجود فکری ی توسعه ی حاکم،نشانه های دولت              آنان،ازسوی

 گرانقدر،در دولتمردان آن دیار می باشد.

سال بهترین صرف واسطه به - فرهنگی بازنشستگان وجایگاه کرامت میان،حفظ دراین که است                بدیهی

 های عمر خود در خدمت به فرزندان این مرز وبوم - از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخورداراست.

کسورات بازگشت در تأخیر با ومداوم مکرر صورت به عزیز فرهنگی اخیر،بازنشستگان سال               درچند

برای را ای عدیده تأخیرمشکالت این اند،که بوده رو روبه کشور بازنشستگی صندوق سوی                خوداز
می اهمیت زیرحائز نکات به توجه راستا این در که است آورده وجود به فرهنگی عزیز                  بازنشستگان

 باشد:

پیگیری رغم علی وتاکنون بوده بازنشسته،کامالغیرشفاف فرهنگیان کسورات موقع به بازگشت             ١)عدم

صورت ذیربط مسئولین سوی از وقانونمندی شفاف توضیح گونه گرفته،هیچ صورت ومکاتبات              ها
 نگرفته است.



ازاین مالی های سوءاستفاده وجود ی فرهنگی،شائبه بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت عدم (٢              
 مبالغ میلیاردی را به جامعه القا نموده است.

صندوق جملە از فرهنگیان های تعاونی حساب بازنشسته،به فرهنگیان کسورات موقع به بازگشت               ٣)عدم

ای عدیده مشکالت ـ وناعادالنه ناخواسته ای شیوه به ـ فرهنگیان مصرف وتعاونی اعتبار                تعاون،تعاونی

مصرف تعاونی های چک ونیزبرگشت فرهنگیان به مالی خدمات موقع به ی ارائه عدم نظیر                 را
وجود به را عامل های بانک ها،در شرکت این بانکی های حساب اعتباری بی و بازار، در                   فرهنگیان

 آورده است.

بر دیرکرد ی جریمه اعمال ها،سبب بانک به فرهنگی بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت عدم (۴                
 وام های بانکی بازنشستگان، وافزایش ناعادالنه ی تعداد اقساط بانکی ایشان شده است.

ضامنین، به پیامک ارسال ها،سبب بانک به فرهنگی بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت               ۵)عدم
به اقدام این که است، شده فرهنگی بازنشستگان ضامنین بانکی حساب شدن مسدود موارد برخی                 ودر

اجتماعی وجایگاه بازنشستگان،اعتبار حساب از اقساط وجوه برداشت رغم وعلی ناعادالنه             صورتی
 ایشان را دچار خدشه نموده است.

صورت به وپرورش آموزش ی خانه وزارت حقوقی مشاورین طریق از موضوع این است                لذاشا یسته

شایسته فرهنگی،اقدامات گرانقدر بازنشستگان وحقوق حیثیت ی اعاده راستای ودر شده پیگیری              جدی،
فرهنگیان مالی مسائل مدیریت به قادر دلیلی هر به کشوری بازنشستگی صندوق واگر پذیرد                صورت

گردد،تا واریز ایشان حساب به کامل طور به بازنشستگان ومزایای حقوق باشد،بهتراست نمی               بازنشسته
 بازنشستگان عزیز شخصا مسائل مالی خود را مدیریت نمایند.

در و بوده گرانقدر بازنشستگان حقوق پیگیر مجدانه وزیویه) کردستان(سقز معلمان صنف  ی              انجمن
معلمان صنفی های تشکل هماهنگی وشورای خود های ظرفیت تمام از ایشان، حقوق احقاق                راستای

 کشور،استفاده نموده واقدامات قانونی در این راستا را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 انجمن  صنف  ی معلمان کردستان/سقز وزیویه ١٣٩٩/١١/١

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

بکار اشتغال میزان مورد در زحمت کش رانندگان با واحد شرکت توقفگاه و ستادی کارکنان میان                 تبعیض
 در شرایط کرونایی

تعطیلی امکان عدم به توجه با کرونا، شرایط در تهران شهرداری کارکنان دورکاری بخشنامه                برابر

یک روزانه دورکاری از استفاده عدم بجای خطوط رانندگان کلیه بود شده مقرر اتوبوسرانی                خطوط

مدیریت اما است، شده تمدید ٩٩ ماه بهمن پایان تا بخشنامه این اینکه وجود با یابند. اشتغال کمتر                    ساعت
است. کرده لغو ماه بهمن اول از را رانندگان کمتر ساعت یک اشتغال آشکار، تبعیض در واحد                   شرکت

در واحد شرکت توقفگاه های و ستادی کارکنان همچنین شهرداری کارکنان کلیه که است حالی در                 این
 بهمن ماه نیز همچنان از دورکاری بهره مند هستند.

توقفگاه ها و ستادی کارکنان میان در تبعیض حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                سندیکای
اعالم و می کند محکوم را هست آنان دوش بر شرکت بار بیشترین که خطوط زحمت کش رانندگان با                   را



این اعتراضات و بود خواهد رانندگان بین در عمومی نارضایتی تبعیض ها اینگونه  قطعی نتیجه                می دارد
 زحمت کشان را درپی خواهد داشت.

 *محمدرضا رمضان زاده برای تحمل 4 سال حبس زندانی شد

انقالب دادگاه حکم براساس حبس سال 4 تحمل برای رمضان زاده محمدرضا دی، 30 شنبه سه                 روز
 بجنورد خود را به زندان این شهرستان معرفی کرد.

فعالیت اتهام به را شمالی خراسان کنشگراستان معلم 7 بجنورد انقالب دادگاه که است آوری یاد                  قابل
ضربه 200 از وبیش زندان سال 41 و...به مسئوالن به توهین عمومی، اذهان تشویش نظام،  علیه                  تبلیغی

 شالق محکوم کرده است.

 *از برادران خود حمایت می کنیم!

اسدبیگی دادگاه در ابهام و موضوع این به مافیا ورود و سازی خصوصی موضوع کردن فرسایشی                   با

کارگری خانواده هزاران و مانده رانتخوار مافیای دست در همچنان تپه هفت اینکه برای و                 رانتخوار
دادگاه به خواهی حق جرم به تپه هفت نیشکر کارگر ٢٧ کودکانه نمایشی در بمانند، گرسنه و                   سرگردان

حسین -۵ کهنگی جوادی حسن -۴ امیدوار محمد -٣ عباسی ابراهیم -٢ بهمنی یوسف -١ شدند.                  فراخوانده

صاحب -١٠ ممبینی حمید -٩ ورپشتی خدایی محمود -٨ سرخه عادل -٧ حمدانی حسین -۶ نوری                  خلف
-١۵ بیرګانی طالبی لهراسب -١۴ حمدانی محمد -١٣ حمدانی حامد -١٢ حیوری مسعود -١١                ظهیری

محمد -٢٠ فتحی مهدی -١٩ نیا معتمد عبدالرضا -١٨ حجازیان مهدی -١٧ بلدی قاسم -١۶ سرخه                  محمد
-٢۶ احمدی مهدی -٢۵ نژاد آزادی امید -٢٣ سرخه علی -٢٢ وند حسین مهدی -٢١ دبیریان                  رضا

 فیصل تعالبی ٢٧- مهدی داوودی.

سازی، الکل های کارخانه در که کارگر هزار ٥ به نزدیک با تپه هفت نیشکر مجتمع خواهد می                    مافیا

دام، خوراک شکر، واردات تا شود تعطیل بر نی کشاورزی کارگران دام، خوراک               کاغذسازی،مالس
و کار این از حاصل ارزهای خواهند می آنها بیاورد. نجومی سودهای برایشان راحتی به الکل و                   کاغذ

را ایران مردم ثروت تا شود داده مافیا حامی اما ناشناس آدم هر به که پیکری و در بی های وام                       همچنین

زحمتکشان و مردم بیشتر گیری گروگان برای ای زمینه ها پول این طریق از برده خارجی کشورهای                   به
 با تحریم غذا و دارو گردد.

بویژه و صنایع سر از مافیا و رانتخوران دست قطع خواهان و کرده حمایت خود برادران از همچنان                    ما

اینگونه کنید. تبدیل دیگر هپکویی به را تپه هفت داد نخواهند اجازه ایران زحمتکشان هستیم. تپه                  هفت

بین صندوق دستورات و سازی خصوصی با ایرانی زحمتکشان مخالفت امر در خللی مذبوحانه                حرکات
از حمایت برای مان توان همه از و داشت نخواهد نئولیبرالیسم، کارگری ضد های سیاست و پول                   المللی

 خواسته های خواهران و برادران هفت تپه ای استفاده خواهیم کرد.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 بازنشستگان فلزکارمکانیک

 بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

 ٣٠ دیماه ١٣٩٩



مقابل سال 3 از پس خودروهایشان تحویل عدم به آذویکونسبت شرکت مالباخته صدها اعتراضی                *تجمع
 وزارت صنعت

چندین برای اعتراضشان گذاشتن بنمایش آذویکوبرای شرکت مالباخته صدها دی، 30 شنبه سه               روز

 وچندمین نسبت به عدم تحویل خودروهایشان پس از 3 سال دست به تجمع مقابل وزارت صنعت

 

تولید توانایی عدم از فارغ آذیکو شرکت های بهمن،چالش اول بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه

و بوده آذیکو نزد آنان سرمایه اخیر سال سه دو طول در که هستند شرکت این داران حواله                    خودرو،

این سوی از خودرویی هیچ دریافت به موفق هنوز خودرو، تحویل برای مختلف های وعده                 باوجود
 شرکت نشده اند.

با (آذویکو) آذربایجان خودرو صنعت شرکت 360 جی ام خودروی داران حواله از گروهی دیروز                 حال

حواله و کردند اعتراض سال 3 از پس خود خودروهای نکردن دریافت به صمت، وزارت مقابل                  تجمع

این اکنون اما اند کرده دریافت را خودرو این حواله صمت، وزارت  مجوز پشتوانه به می گویند                    داران
 وزارت  خانه مسئولیتی نمی  پذیرد و خودرویی هم به آنان تحویل نشده است.

های شرکت از خودرو دو معرفی وجود با و اند نشده تکلیف تعیین آذویکو دار حواله 3000 حدود                    هنوز

نرسیده خود خودروهای به دارها حواله این از توجهی قابل تعداد متاسفانه اما لوکسژن، همچون                 مختلف
 اند.

 *افزایش 53 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری دراستان یزد طی 9 ماهه اول سال جاری



براثر یزد کارگردراستان 43 جاری سال اول ماهه 9 گفت:طی یزد استان قانونی پزشکی                مدیرکل
درصد 53 گذشته سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که دادند دست از را خود جان کاری                    حوادث

 افزایش دارد.

از ناشی مصدومان تعداد خبرنگاران با گفتگو در بهمن،وی اول بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 برپایه

بودند زن بقیه و مرد نفر 423 تعداد این از افزود: و کرد ذکر نفر 449 ر مدت این در استان کار                        حوادث
 که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/3درصد کاهش نشان می دهد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول بهمن ماه 1399

 در چهارمین سالگرد حادثه آتش سوزی ساختمان پالسكوتهران یاد وخاطره 16 آتش نشان و6 كارگر جان
 باخته اش را گرامی میداریم

 پنجشنبه 30 دی 95 درحادثه آتش سوزی ساختمان پالسكوتهران16 آتش نشان و6 كارگرجانشان را
 ازدست دادند.

مجلس مقابل تجمع وبرپایی کشوردرپایتخت سوادآموزی نهضت آموزشیاران اقامت روز یازدهمین -            

 برای احقاق حقوقشان

 - تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح  پایین حقوق مقابل مجلس

 - اعتصاب کارگران شرکت آب تابان در  منطقه جفیر هویزه دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 - اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی "اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان"

 - اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

 - اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

 - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر در باب واکسیناسیون همگانی

مطالبه و کووید١٩ بیماری واکسن تهیه پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون بیانیه -              
 واکسیناسیون فوری وفراگیر

واکسیناسیون و خرید  واکسن کووید١٩   ضرورت پیرامون معلمان صنفی ومدنی  بیانیه جمعی از کنشگران -          
 سراسری:

کسورات موقع به بازگشت عدم ی کردستان(سقزوزیویه)درزمینه استان معلمان صنفی انجمن ی بیانیه -              
 بازنشستگان فرهنگی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

بکار اشتغال میزان مورد در زحمت کش رانندگان با واحد شرکت توقفگاه و ستادی کارکنان میان                 تبعیض
 در شرایط کرونایی

 - محمدرضا رمضان زاده برای تحمل 4 سال حبس زندانی شد

 - از برادران خود حمایت می کنیم!

مقابل سال 3 از پس خودروهایشان تحویل عدم به آذویکونسبت شرکت مالباخته صدها اعتراضی تجمع -                
 وزارت صنعت

 - افزایش 53 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری دراستان یزد طی 9 ماهه اول سال جاری

مجلس مقابل تجمع وبرپایی کشوردرپایتخت سوادآموزی نهضت آموزشیاران اقامت روز            *یازدهمین

 برای احقاق حقوقشان

کشور(پذیرفته سوادآموزی نهضت آموزشیاران که است روزی یازدهمین بهمن اول چهارشنبه             روز

های وخیابان درپارکه هارا وشب اند رسانده تهران به خودرا جاری) تیرسال 20 آزمون در                 نشدگان
به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با مجلس مقابل تجمع برپایی با وروزها رسانند می صبح به                  پایتخت

 عدم تبدیل وضعیت خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان هستند.



 



 

6 آزمون حذف موضوع مجلس آموزش کمسیون بود قرار گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع

مجلس صحن در جاری هفته های در را جاری سال ماه تیر 20 آزمون در نشده پذیرفته یار آموزش                    هزار
هفته ابتدای از نهضتی آموزشیار صدها و نیفتاده اتفاق این تاکنون که بگذارند رای به بار دومین                   برای

 گذشته در خیابان ها و پارک های شهر تهران سرگردانند.

وزرات مشمولین همه برای آزمون حذف طرح آموزش کمسیون اعضای این از پیش آن ها، گفته ی                 به

موافقت با وحتی کردند پیگیری و مطرح مجلس علنی صحن در را 92 سال از قبل پرورش و                    آموزش
 175 نماینده رای آورد که به یکباره این رای به دلیلی که ما از آن بی اطالعیم حذف شد.



محروم مناطق در آموزش سابقه سال 15 تا از10 بعد نشده پذیرفته آموزشیاران همه افزودند:                 آنها
پروزش و آموزش پذیرفته شدگان سایر همانند آزمون حذف موضوع بنابراین دارند آزمون              دغدغه

پرورش و آموزش خدمت سال ها بعداز دیگر سوی از می دهد کاهش را آن ها روانی و روحی                  دغدغه
می شود موجب موضوع این بگیرد، آزمون مجددا داده اند تشکیل زندگی که خود سابقه با کارکنان از                  نباید

نمایندگان به را خود اعتماد دادن دست از جدا آموزی سواد نهضت آموزشیاران خانواده هزار 6                  حدود
 منتخب خود دچار آسیب های جدی شوند و در منگنه قرار بگیرند.

دغدغه نمایندگان برخی و پرورش و آموزش مسئوالن متاسفانه گفتند: سوادآموزی نهضت              آموزشیاران
از خود مصاحبه های در مرتبا و نمی کنند درک آزمون حذف برای را سوادآموزی نهضت                آموزشیاران

 برگزاری آزمونی که به نظر می رسد فقط جنبه نمایشی دارد، حرف می زنند.

همچنین و مجلس آموزش کمیسیون اعضای ازجمله مسئول نهادهای با رایزنی از کارکنان از گروه                 این

گفتند: و دادند خبر حضوری و نامه نگاری طریق از وپرورش آموزش وزارت باالرتبه               مسئوالن
 وضعیت شغلی خود را به گوش همه ی مسئوالن رسانده ایم و امیدواریم نگذارند شب عید بیکار شویم.

تهران در سوادآموزی نهضت آموزشیاران حضور از که روزی ده در کارکنان، از یکی گفته                 به
 می گذرد این کارکنان شب را در محوطه یک پارک در نزدیکی ساختمان مجلس سپری کرده اند.

 یادآوری:

درخیابان ها، هارا  شب مطالباتشان به به یابی دست راه در کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران -1               
 پارک ها و…پایتخت سپری وروزها مقابل مجلس تجمع میکنند

را مطالباتمان تهران در که روزهایی طول در کشو:ر سوادآموزی نهضت معترض آموزشیاران از                یکی
باخبر ما اعتراض از صداوسیما و دولتی رسانه های و مسئوالن همه اینکه وجود با می کنیم                 پیگیری

در شوند. جویا را ما مشکالت نزدیک از و بیایند تا ندادند راه خود به سختی کوچک ترین حتی                    هستند،
مدت این در که نپرسید کسی حتی بپرسد ما مشکالت از نشد حاضر تنها نه مسئولی هیچ روزها این                     طول

 چه می خورید و شب ها به کجا می روید؟

جاری تیرسال 20 آزمون در که سوادآموزی نهضت آموزشیاران از دی،جمعی 21 یکشنبه               ازروز

را  ها شب و اند رسانده پایتخت به خودرا مطالباتشان به به یابی دست راه در نشده اند،                   پذیرفته
 درخیابان ها، پارک ها و…پایتخت سپری وروزها مقابل مجلس تجمع میکنند.

نهضت ماه آموزشیاران دی یکشنبه21 روز تجمع ادامه شده،در ای رسانه گزارش              براساس
تهران شهر متبرکه اماکن و پارک ها خیابان ها، در را گذشته شب دو آن ها از نفر صدها                  سوادآموزی،

 سپری کردند و صبح امروز با طلوع آفتاب به تجمع اعتراضی شان ادامه دادند.

به سوادآموزی نهضت آموزشیاران از گروهی ماه دی 21 یکشنبه روز گزارش،بامداد بهمین               بنا

نشده اند، پذیرفته جاری تیرسال 20 استخدامی آزمون در که کارکنان نفری هزار 6 جمعیت از                 نمایندگی
آموزش کمیسیون در که مصوبه ای همچنین و خود شغلی وضعیت بودن نامشخص به اعتراض                در

 مجلس برای برگزاری آزمون مجدد آنها در حال پیگیری است، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.



به زمستانی سرمای با را گذشته شب دو اینکه وجود با گفت: سوادآموزی نهضت آموزشیاران از                  یکی
بماند، بی پاسخ مشکالتمان اگر اما رسانده ایم صبح به تهران شهر متبرکه اماکن و پارک ها در                 سختی

 همچنان به تجمع خود ادامه می دهیم.

است. فرهنگیان دانشگاه ورودی آزمون در تبعیض ایجاد به آموزشیاران اعتراضات وی، گفته               به

همین به نگرفت. آزمون سوادآموزی نهضت یاران آموزش بجز شغلی گروه هیچ از پرورش                آموزش
سال 15 از بعد نفر هزار 6 ما شد گرفته آزمون آموزشیار هزار 24 بین که ماه 20تیر تاریخ در                      دلیل

 خدمت در مناطق محروم کنار گذاشته شده ایم.

حذف طرح نوشتن با را آن ها شغلی وضعیت پیگیری وعده پیش تر مجلس نمایندگان برخی گفت:                 او

علنی جلسه در نیز رای حتی و کرده مطرح را پرورش و آموزش وزرات مشمولین همه برای                   آزمون
در را طرح این می خواهند و کرده تغییر چیز همه برخی، مخالفت با یکباره به اما است آورده                    مجلس

 صحن بررسی و به رای بگذارند.

آموزشیاران استخدامی آزمون ماندگان جا همه شغلی وضعیت شرایطی چنین در وی، اظهارات               طبق

کمیسیون اعضای و مجلس نمایندگان خصوص این در و بود خواهد نامشخص سوادآموزی               نهضت
 آموزش باید باتوجه به سوابق کار ما تصمیم گیری کنند.

سال در گفت: تهران در همکارانش و خود اعتراضات تشریح در معترض آموزشیاران از دیگر                 یکی
 جاری چندین بار به تهران آمده و مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده ایم.

و مسئوالن همه اینکه وجود با می کنیم پیگیری را مطالباتمان تهران در که روزهایی طول در افزود:                   وی

تا ندادند راه خود به سختی کوچک ترین حتی هستند، باخبر ما اعتراض از صداوسیما و دولتی                  رسانه های

از نشد حاضر تنها نه مسئولی هیچ روزها این طول در شوند. جویا را ما مشکالت نزدیک از و                     بیایند
 مشکالت ما بپرسد حتی کسی نپرسید که در این مدت چه می خورید و شب ها به کجا می روید؟

به نسبت کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای شماره -2              

 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

پذیرفته جاری تیرسال 20 آزمون در که سوادآموزی نهضت آموزشیاران از دی،جمعی 21 یکشنبه                روز

 نشده اند، با سفر به تهران برای چندمین بار مقابل ساختمان مجلس اجتماع کردند.

وضعیت پیگیری برای کشور مختلف نقاط از که کارکنان از کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                 برپایه

شغلی فعالیت سال 15 تا 10 از پس که هستیم نفر 6هزار حدود می گویند: شده اند، تهران عازم خود                    شغلی
در نشدن پذیرش از بعد سوادآموزی، نهضت آموزش دهنده و آموزش یار عنوان به کشور محروم نقاط                 در

به پرورش و آموزش سازمان حال عین در و داده ایم دست از را شغلمان ماه تیر بیستم استخدامی                    آزمون
 عنوان متولی ما نهضتی ها مالک ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعالم کرده است.

با مقایسه و سوادآموزی نهضت آموزشیاران آزمون خواندن ناعادالنه با آموزشیاران این از               یکی
مختلف تجمعات از بعد که حالیست در این گفت: معلمان، سرباز و دبستانی پیش حق التدریس                 نیروهای

نهضتی نفر هزار شش جذب طرح نهایت در آموزش کمسیون اعضای پیگیری و مجلس ساختمان                 مقابل
برای آزمون (حذف طرح با نهایت در که کردند پیگیری و مطرح مجلس علنی صحن در را نشده                    پذیرفته



مراغه مردم نماینده علیزاده، علی شده نوشته (٩٢ سال از قبل پرورش و آموزش وزرات مشمولین                  همه
 و عجب شیر، این طرح با موافقت١٧۵ نماینده رای آورد.

یار آموزش هزار 6 خشنودی که مصوبه این تایید عالرغم متاسفانه که آنجاست مشکل وی؛ گفته                  به

نادیده با آموزش کمسیون اعضای ما) دی (هفتم اخیرا داشت همراه به سختی سال ها از بعد را                   نهضت
 گرفتن مصوبه ای مذکور مجددا تصمیم به بررسی آن در صحن گرفته اند.

آموزشیاران برای اما شدند؛ فرهنگیان دانشگاه وارد آزمون بدون کشور آموزشی گروه های همه گفت:                او
این کردند. آزمون برگزاری به وادار را آن ها همه فعالیت؛ ادامه برای و نیامد وجود به شرایطی                   چنین

استخدامی آزمون االن باید چرا خدمت 15سال تا 14 از بعد نهضتی یک از می شود. محسوب                  تبعیض

اقتصادی فعلی شرایط در امروز تا نگرفتند آزمون ما از کارمان به شروع بدو از چرا شود؟                   گرفته
 کشور، مشکالتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟

در سوادآموزی نهضت در کار سال 2 از پس بودند گفته ما به کارمان به شروع بدو در کرد: تاکید                      او

 وزارت آموزش و پرورش استخدام می شویم اما حاال بعد از 14سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.

حق التدریس نیروهای با خود مقایسه با سوادآموزی نهضت آموزش یاران آزمون خواندن ناعادالنه با               او

چنین آموزشیاران برای اما شدند؛ فرهنگیان دانشگاه وارد آزمون بدون آن ها افزود: دبستانی،               پیش

کار، 2سال از پس بود قرار که است حالی در این می شود. محسوب تبعیض این نیامد؛ وجود به                    شرایطی
 در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حاال پشت سد آزمون مانده ایم.

افزود: بدارند، روا تبعیض آموزش دهندگان مورد در نباید اینکه بیان با ادامه در نهضت آموزش دهنده                 این

و کرده اند کار کشور روستایی و دورافتاده مناطق در دستمزد کمترین با سال ها نهضت                آموزش دهندگان
 استحقاق توجه بیشتر را دارند.

انقالبی شعار که یازدهم مجلس نماینده های از فوق شده یاد موارد به باتوجه کرد: تصریح خاتمه در                   وی
بدون گروه ها سایر همانند نیز نهضتی نیروهای تا کنند مصوب را طرحی خواهشمندیم سرمی دهند                بودن

 آزمون شرایط استخدام داشته باشند و عدالت برای همه نیروها به طور یکسان اجرا شود.

 *تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت به سطح  پایین حقوق مقابل مجلس

صدای بیشتر هرچه انعکاس کشوربرای شده استخدام تازه معلمان از دی،جمعی 29 دوشنبه               روز
 اعتراضشان نسبت به سطح  پایین حقوق دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

  



 

 

به اشاره با که داشتند حضور نیز بویراحمد و کهگیلویه شده استخدام تازه معلمان از تعدادی جمع این                    در

از آنهاست تدریس سال اولین که معلمانی حقوقی گفتند:حکم ای رسانه خبرنگار خود،به حقوق بودن                 پایین
15 این است،تکلیف شده شروع ماه شهریور 15 از تحصیلی سال که حالی است،در خورده 99 مهر                   اول

 روز که نه بیمه داریم و نه حقوق چیست؟

معلمان حقوق باید گفتند: دیگر ای رسانه خبرنگار به دولت سیاست های از انتقاد در استخدام تازه                  معلمان

 با کارمندان سایر ارگان ها همسان سازی شود.

آنها حال شامل چندان رتبه بندی مزایای اما شده اند پرورش و آموزش استخدام تازگی به که معلمان                  این

دائمی بعضًا که دهند افزایش رتبه بندی مانند ترفندهایی با را معلمان حقوق اینکه کردند:                نمی شود؛اضافه
همسان سازی ارگان ها سایر کارمندان با معلمان حقوق باید نیست؛ عادالنه اصًال نیست، همه شمول                و

 شود.

معلمان باید سال هر دیگر، سوی از و نمی شود جدید الورود معلمان مشمول رتبه بندی معلمان، این گفته                  به

قانون در را رتبه بندی برای الزم اعتبار تا باشند بودجه و برنامه سازمان و دولت مابه التفات                  منتظر
 بودجه اختصاص داده و برای آن نقدینگی تعریف کنند.

دولتی، ارگان های برخی در دولت،افزودند: مزدی سیاست های بر حاکم تبعیض از انتقاد با معلمان                این
برای اگر و اما هزار می رسد، که معلمان به ولی است تومان میلیون هفت کارمندان، حقوق                  متوسط

 افزایش حقوق تعریف می کنند!

 *اعتصاب کارگران شرکت آب تابان در  منطقه جفیر هویزه دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

استان هویزه جفیر منطقه در خاتم قرارگاه زیرمجموعه تابان آب شرکت کارگران دی، 30 شنبه سه                  روز

 خوزستان برای اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست از کار کشیدند.



کارگر 200 ماه صبح30دی روز ، ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش               به
اعتصاب به دست خوزستان استان از هویزه جفیر منطقه در خاتم قرارگاه زیرمجموعه تابان آب                 شرکت

این پیمانکار اخراج با تابان آب شرکت است. بوده خود ماه 2 حقوق پرداخت عدم از آنان اعتراض                    زدند.
را خود حقوق دانند نمی کارگران حاضر حال در است. آورده بوجود آنان برای را سرگردانی                  کارگران

این در هم هیچکسی و یافت خواهد اعتبار ارگانی چه با قراردادهایشان کنند، مطالبه باید کسی چه                   از

حقوق فردا است شده گفته کارگران به پروژه مدیریت طرف از البته نیست. کارگران جوابگوی                 پروژه
 آبانماه پرداخت خواهد شد.

  البته یکی از خواسته های اعتصاب مرداد ماه کارگران عقب نیفتادن حقوق ها بود.

  *اعتصاب شرکت خصوصی اتوبوسرانی "اتوبوس و تاکسی بیسیم ایرانیان"

تمام در ایرانیان" بیسیم تاکسی و "اتوبوس اتوبوسرانی خصوصی شرکت رانندگان بهمن یکم               چهارشنبه
تصاویر در که همانطور و می باشد پاستوریزه شیر میدان در اتوبوس ها توقفگاه کردند. اعتصاب                روز

 مشخص هست همه اتوبوس ها در اعتصاب بودند.

 اعتصاب کنندگان در خطوط زیر اشتغال دارند:

 مالک اشتر - فیاض بخش

  استاد معین - فیاض بخش

   استادمعین - انقالب

 قصرالدشت - فیاض بخش

  انقالب - بیهقی

   سی متری جی - انقالب

 انقالب - ژاندارمری

  گیشا - ولیعصر

  ولیعصر - والفجر

  چیتگر - ایران خودرو

  آزادی - شهرک آزادی

  وردآورد - آزادی

  خواسته رانندگان

 عدم پرداخت معوقاتشان.

 عدم واگذاری دو دانگ از اتوبوس به رانندگان.



هزینه ندارند پولی رانندگان و ندارند کار قابلیت دیگر اتوبوس ها بطوریکه کافی درآمد کسب                عدم
 اتوبوس کنند.

و مدیر اعتصاب از بعد و می کنند فعالیت بی آرتی یک سامانه نظر تحت شده خصوصی خطوط                  این

شدن برآورده برای تضمینی رانندگان به اینکه بدون شدند، عوض سامانه این بهره برداری               معاون
 خواسته هایشان داده شود.

 برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری کوت عبداهللا وجمع آوری نشدن زباله ها از سطح شهر

شهرداری این اجراییات کارگران و روز 20 عبداهللا کوت شهرداری شهری نظافت بخش               کارگران

سطح از ها زباله رابطه ودرهمین می برند سر به اعتصاب در که است روز 28 خوزستان                  دراستان
 شهرجمع آوری نشده است.

این نظافت کارگران گفت: ای خبرنگاررسانه به عبداهللا کوت شهردار بهمن اول چهارشنبه               روز
 شهرداری 20روز و کارگران اجراییات 28روز است که در اعتصاب به سر می برند و کار نمی کنند.

کوت شهر نظافت وضعیت کرد: واضافه دانست جدید پیمانکار با اختالف را کارگران اعتصاب دلیل                 وی
به زباله ها اکنون نظافت، کارگران اعتصاب به توجه با و هستیم کار حال در اما نیست خوب                   عبداله

بامداد تا روزانه کار این که می شود آوری جمع حمل، کارگران از بخشی کمک با کامیون و لودر                    وسیله
 ادامه دارد.

ماه سه حقوق کارگران این داد: ادامه و کرد بیان نفر 360 را نظافت کارگران تعداد عبداله کوت                    شهردار
 مهر، آبان و آذر، و 20 درصد از حقوق شهریور را طلبکار هستند.

نداشتن و قراردادها تغییر به نسبت بویراحمد و کهگیلویه های شهرداری کارگران اعتراضی               *تجمع
 امنیت شغلی قراردادها مقابل استانداری

بنمایش برای بویراحمد و کهگیلویه استان های شهرداری کارگران از بهمن،جمعی اول چهارشنبه               روز

 گذاشتن اعتراضشان نسبت به تغییر قراردادها نداشتن امنیت شغلی مقابل استانداری اجتماع کردند.

نیروهای تبعیض به نه و نمی شنود کسی را ما درد پر بنر«صدای برافراشتن با که کنندگان                  تجمع

 قراردادی شهرداری ها» خواهان تعیین تکلیف با وضعیت شغلیشان شدند.



 

خبرنگار دارد،به را شهرداری دراین کار سابقه سال 14 از بیش که درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
ابالغ با که بود ُمعین قرارداد به صورت با شده منعقد قرارداد نوع گذشته سال های در گفت: ای                   رسانه

 دستورالعملی قرارداد کاری ما به موقت تبدیل شد.

شرایط کرونا ویروس شیوع و گرانی تورم، تحریم ها، سایه در اقتصادی وضعیت که حال افزود:                 وی

صادر جدیدی دستورالعمل هستیم، روبرو زندگی مخارج تامین در زیادی مشکالت با ما و نیست                 مناسبی
 شده و قرار است از قرارداد ما از حالت قرارداد کار موقت به حالت سابق قرارداد ُمعین تغییر پیدا کند.

مزایای از ما می شود باعث ُمعین قرارداد به موقت قرارداد تغییر اینکه، به اشاره با دیگری                  معترض
 حقوقی زیادی محروم شویم، گفت: با این تغییر بیش از یک میلیون و نیم از حقوق ما کم می شود.

آینده در ما کاری وضعیت تبدیل در نگرانی باعث تغییر این مزایا و حقوق کاهش بر عالوه افزود:                    وی

برای کارگر و کارمند مشغول، افراد و است خدمات رسان مجموعه یک شهرداری مجموعه و شد                 خواهد

اشتیاقی بی مهری همه این با انگیزه ای چه با و چطور ما باشند، انگیزه دارای باید مردم به خدمت                    ارائه
 برای خدمت داشته  باشیم؟

 *بیانیه کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر در باب واکسیناسیون همگانی

در که هایی گرفتاری و مصائب ی همه با جدید های بیماری شیوع یا و زلزله ، سیل مانند طب  یعی                      حوادث
از آن مطالبه و خود حقوق به مردم شدن آگاه آن و دارد همراه به نیز اجتماعی مثبت نکته یک دارد                       پی

 حاکمیت است، عاملی که سنگ بنای عدالت و برابری اجتماعی ست.



و آموزش ، قانون صریح نص طبق که آنجا از ، حاکمیت از خود حقوق مطالبه برای مردم توده                     آگاه  ی
افراد تک تک برای را آن باید و است حاکمیت اولیه وظایف از جامعه افراد تمامِی عمومِی                   بهداشِت

موجب و قبول قابل غیر ملت، مسلم و قانونی حقوق این استیفای در کوتاهی هرگونه و کند فراهم                    جامعه
  خسارت مادی و معنوی فراوان است .

حقوق مدافع همواره که فرهنگیان صنفی مستقل نهاد تنها عنوان به بوشهر استان معلمان صنف  ی کانون                  لذا
واکسن تهیه خواستار جد به جامعه سالمت و بهداشت امر مسئوالن و حاکمیت از بوده، دانش آموز و                   معلم

خاصی ژنتیکی شرایط با بیماری این که آنجا از ، دارد عمومی واکسیناسیون به اقدام و ممکن راه هر                     از
با مقابله جهت ایمنی سیستم به درکمک واکسن اثربخشی کاهش نتیجه در ساختار، بودن دارد(متغیر                 که

جهت ارتباطی موقت های محدودیت ایجاد و آموزشی های فعالیت دیگر به آن کنار در باید                  آن)
 جلوگیری از گسترش بیماری و کنترل آن نیز اقدام نمود.

  بد یهی که عواقب عدم توجه به سالمت عمومی جامعه مستقیما متوجه متولی اصلی آن یعنی دولت است

 امید ست با اندکی خردمندی از گسترش فاجعه جلوگیری بعمل آید.

  کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر

 ٣٠ دیماه ١٣٩٩ خورشیدی

مطالبه و کووید١٩ بیماری واکسن تهیه پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون              *بیانیه
 واکسیناسیون فوری وفراگیر

میلیون یک از بیش کنون، تا ایران در کرونا ویروس شیوع زمان از بهداشت، وزارت رسم  ی آمار                   طبق
نیز کرونا جان باختگان تعداد و شده اند مبتال کرونا ویروس به قطعی به طور کشور در نفر هزار ٣٢۴                   و

 نزدیک ۵٧ هزار نفر رسیده است.

را درمان راه بهترین و دهد نظر قطعیت به نمی تواند آن درباره پزشکی یافته های هنوز که                  و یروسی
 پیشگیری اعالم می کند.

مشاغل، کار نیروی دادن قرار باهدف و گذاشته بسیار منفی تأثیر جهانی اقتصاد و نظم بر که                   ویروسی
 چرخه اقتصادی کشورها را مختل کرده است.

همه برای ویروس، این واکسن ساخت خبر جهانی؛ وسیع تحقیقات سال یک از ب  یش گذشت از                  پس
تالش در واکسن این از بهره گیری با کشورها از بسیاری است. کننده امیدوار و خوب خبری                  کشورها،

اقدامات با تا می کوشند دولت هایشان و برگردند زندگی عادی روال به سریع تر چه هر                هستند
 برنامه ریزی شده و استاندارد؛ شهروندان خود را در مقابل این ویروس، واکسینه کنند.

حالی در اتفاق این است. نگرفته صورت واکسن خرید برای عاجلی و مؤثر اقدام هنوز ا یران در                   متأسفانه
توانسته اند شده کارشناسی اقدامات با همسایه، کشورهای از شماری حتی و دیگر دولت های که                می افتد

را خود شهروندان واکسیناسیون روند و دهند کاهش کرونا، ویروس به را خود شهروندان ابتالی                 خطر
 آغاز کنند.



در را همگان سویی از می تواند که است اقداماتی از یکی معتبر منابع از ١٩ کووید بیماری واکسن                    خر ید
تصمیمات به احترام با نیز حاکمیت دیگر، سوی از و دهد یاری مردم سالمت و زندگی شرایط                   بهبود

به است؛ شهروندان سالمت تأمین همانا که خود مسئولیت مهم ترین اجرای جهت در می تواند                جهانی
سپرده فراموشی به گاه و شده عمل ناقص آن به سال هاست متأسفانه که وظیفه ای کند. عمل خود                   وظیفه

 می شد، اما اجرای کامل آن در این روزها، برای جامعه حیاتی و الزم است.

همه از بیش و کار نیروی شهروندان، فکر به پیش بیش از سخت روزهاِی این در دولت است                   شا یسته

چه هر شدن ریشه کن در و بگذارد احترام جهانی تصمیمات به و باشد کرونا، بحران از دیده آسیب                    اقشار
 سریع تر این بیماری در کشور؛  تالش مضاعف خود را به کار گیرد.

از را مردم موردنیاز معتبر واکسن جهانی بهداشت سازمان همیاری و همکار ی با است موظف                 دولت
 منابع مورد تائید سازمان بهداشت جهانی تهیه کند و به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار دهد.

بر و داشت خواهد همراه به را جبران ناپذیری تبعات مهم امر این از حاکمیت و دولت کردن خال  ی                    شانه

از باری کرده اند؛ تحمل را بسیاری ناراحتی های و رنج ها گذشته سال یک در متأسفانه که ؛ مردم                   دوش
 اندوه را تحمیل خواهد کرد.

موجود سیستم از مردم بی اعتمادی دیوار این چنینی، اشتباه رویه های گرفتن پیش در با نیست                شکی
 هرروز از روز قبل بلندتر می شود و سطح نارضایتی از عملکرد مسئوالن افزایش می یابد.

شده تایید و معتبر واکسن سریع تر چه هر می خواهد امر متولیان از (تهران) ایران معلمان صنف  ی                  کانون
 ازسوی سازمان بهداشت جهانی را تهیه کنند وبه شکل رایگان در اختیار همه ی مردم قرار دهند .

  کانون صنفی معلمان ایران( تهران)

٩٩/١١/١ 

واکسیناسیون و خرید  واکسن کووید١٩   ضرورت پیرامون معلمان صنفی ومدنی           *بیانیه جمعی از کنشگران
 سراسری:

گذاشته سر راپشت تلخی کروناروزهای ویروس شیوع دلیل به که می بریم پایان به درحال  ی را                 سال1399
 ایم.

از عزیزان خانه برای ودرخلوت کرده ایم. محروم دورهمی و مهمانی نوع ازهر خودرا که است سال               یک
  دست رفته گریسته ایم وآنها را بدون هیچ مراسمی غریبانه به خاک سپرده ایم.

شماره تعدادی برای بلکه واقعی آموزان برای دانش نه همراه گوشی صفحه ازطریق که است سال                 یک
دیده آسیب شدت به مجازی تدریس نیزاز روانمان و روح جسممان، بر عالوه ایم.که کرده                 تدریس

کسی چه نمی دانیم می دهند،یاازاینکه گوش ما کالم به نفر چند خط سوی درآن دانیم نمی                 است.ازاینکه
  داردبه جای دانش آموزمان امتحان می دهد خسته شده ایم.

 از  ا ینکه  تدریس مجازی، صفت دروغگویی را در دانش آموزانمان پرورش داده است کالفه ایم.



و خیز و جست با را خود انرژی و شور توانند نمی اینکه و مجازی های کالس سکوت                    دانش آموزان هم از
با همراهی و دلیل فشاروحشتناک اقتصادی به نیز آنها اولیای کالفه اند، کنند، تخلیه مدرسه در               شیطنت

 معلمان در آموزش آنالین، یک سال جهنمی را تجربه کرده اند.

مراحل لحظه به لحظه تحمل کردیم. واکسن ساخت امید به را ها افسردگی و ها خستگی ا ین همه                   اما

پذیر تحمل ای اندازه تا برایمان مجازی های کالس کابوس دلیل همین به و کردیم دنبال را واکسن                    ساخت
 شد. به جرأت می توان گفت خبر ساخت واکسن تنها خبر خوش این سال شوم بوده است.

ناگهان بود، افتاده شماره به ایران به کرونا واکسن ورود برای نفسمان که لحظه ا ی در درست                  اما

 مسئولین بدون هیچ دلیل قانع کننده ای ورود آن را ممنوع کردند.

واکسن به را ما و دانستند اعتماد غیرقابل را جهانی بهداشت سازمان تایید مورد و شده آزما یش                   واکسن

دادند. حواله دارد قرار انسانی تست مراحل در هنوز که ایرانی واکسن و روسی و چینی اعتماد                   غیرقابل
 این، ظلمی آشکار به ٨۵ میلیون ایرانی و پایمال کردن حق حیات آنهاست.

دیگر دانیم می چون است. شده تحمل قابل غیر برایمان مجازی کالسهای و برابر چند ما خستگ  ی                   اکنون
از هستیم عصبانی بسیار نتیجه در و ندارد وجود کرونا از قبل معمولی زندگی به بازگشت برای                   امیدی

 اینکه جان میلیون ها ایرانی بازیچه تصمیمات نابخردانه و سیاسی مسئولین حکومتی قرار گرفته است.

ورود ممنوعیت صدورحکم برای سیاسی آیامسئولین که است این می شود مطرح اینجا در که                پرسش  ی
  واکسن با تیم پزشکان متخصص مشورت کرده اند؟

  و اگرپاسخ مثبت است چه پزشکانی به آنهامشاوره داده اند و چه دالیلی رامطرح کردند؟

 ملت ایران حق داردکه از دالیل آنها باارائه مدرک وسند علمی معتبر آگاه شود.

تمام کدامند؟ ها کشور باشد؟آن کرده ممنوع را واکسن ورود که دارد وجود ایران،کشوری جز                 آ یابه
جان که بگیریم نتیجه داریم ماحق صورت درغیراین کنند ماراقانع منطقی، دالیل با موظفند                مسئولین

خود،برای گیری نتیجه براساس که داریم نداردوحق ارزش پشیزی مسئولین برای ایرانی              میلیون ها
 اقدامات بعدی تصمیم گیری کنیم.

این به است موظف برابرب  یماریهاست در مردم جان حفظ مسئول قانون، اساس بر که بهداشت                 وزارت
عمل فرموده به داردیاصرفًا علمی دالیل واکسن ورود ممنوعیت برای آیا که دهد پاسخ اساسی                 پرسش

  کرده است؟

شد مشخص وقتی دانستنداما می واکسن ورود هارامانع دیروزتحریم تا بهداشتی مسئولین              چراتمام
  تحریم ها نه تنها به واکسن که اساسًابه هیچ دارویی ارتباط نداردناگهان زبان درکام گرفته وساکت شده اند؟

ملت کرده اند راشروع واکسن تزریق خاورمیانه کشورهای دنیاوحتی کشورهای ی همه که              چرادرحال  ی
تولید واعتمادی اطمینان درجه دیگروباچه ماه چند نیست معلوم بماندکه واکسنی انتظار بایدچشم               ایران

  می شود؟

داخل مافیایی هاوباندهای کن کارچاق استفاده سوء برای پوششی صرفًا داخلی             آ یاتولیدواکسن

 کشوردرجهت منافع مالی عده ای خاص نیست؟



خرید به نسبت وقت فوت بدون که می خواهیم بهداشت وزارت مسئولین از بیانیه ا ین امضاکنندگان                 ما
جان تک تک مستقیم مسئولیت درغیراینصورت کند اقدام جهانی بهداشت سازمان تایید مورد               واکسن

 هایی که از این پس براثرکرونا ازدست می رودباآنهاخواهدبود.

اقدامی هیچ آموزان ودانش معلمان سیون واکسینا از تاپیش که خواهیم م  ی وپرورش آموزش وزارت                 از

ای فاجعه به واکسیناسیون،منجر بدون گشایی باز هرگونه ندهد.چون انجام مدارس بازگشایی              درجهت
 بزرگ خواهدشد.

بودخسته برآنهاواردشده مسئولین کفایتی بی دلیل به که مختلفی اثرفشارهای بر ازکروناهم قبل ا یران                ملت

کرده صدچندان آنهارا وروانی وروحی جسمی اقتصادی، کرونامشکالت ویروس بودندوشیوع            وافسرده
 است.

خودرا برگرددوراه عادی زندگی به هم تاکشورایران کافیست مسئولین دربین تدبیروخرد             وجودذره ای
 ازجامعه جهانی جدانکند.

  کنشگران صنفی آموزش فارس

 کنشگران صنفی بوشهر

 فعالین   صنفی استان البرز

 گروه چالش صنفی فرهنگیان

 گروه تلگرامی19 اسفند

کسورات موقع به بازگشت عدم ی کردستان(سقزوزیویه)درزمینه استان معلمان صنفی انجمن ی              *بیانیه
 بازنشستگان فرهنگی

ومعیشت سالمت ی حوزه مشکالت حل به وتوجه وکشوری، لشکری بازنشستگان واحترام جا یگاه               حفظ
ازبازنشستگان قدردانی ی روحیه ووجود فکری ی توسعه ی حاکم،نشانه های دولت              آنان،ازسوی

 گرانقدر،در دولتمردان آن دیار می باشد.

سال بهترین صرف واسطه به - فرهنگی بازنشستگان وجایگاه کرامت میان،حفظ دراین که است                بدیهی

 های عمر خود در خدمت به فرزندان این مرز وبوم - از اهمیت وجایگاه ویژه ای برخورداراست.

کسورات بازگشت در تأخیر با ومداوم مکرر صورت به عزیز فرهنگی اخیر،بازنشستگان سال               درچند

برای را ای عدیده تأخیرمشکالت این اند،که بوده رو روبه کشور بازنشستگی صندوق سوی                خوداز
می اهمیت زیرحائز نکات به توجه راستا این در که است آورده وجود به فرهنگی عزیز                  بازنشستگان

 باشد:

پیگیری رغم علی وتاکنون بوده بازنشسته،کامالغیرشفاف فرهنگیان کسورات موقع به بازگشت             ١)عدم

صورت ذیربط مسئولین سوی از وقانونمندی شفاف توضیح گونه گرفته،هیچ صورت ومکاتبات              ها
 نگرفته است.



ازاین مالی های سوءاستفاده وجود ی فرهنگی،شائبه بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت عدم (٢              
 مبالغ میلیاردی را به جامعه القا نموده است.

صندوق جملە از فرهنگیان های تعاونی حساب بازنشسته،به فرهنگیان کسورات موقع به بازگشت               ٣)عدم

ای عدیده مشکالت ـ وناعادالنه ناخواسته ای شیوه به ـ فرهنگیان مصرف وتعاونی اعتبار                تعاون،تعاونی

مصرف تعاونی های چک ونیزبرگشت فرهنگیان به مالی خدمات موقع به ی ارائه عدم نظیر                 را
وجود به را عامل های بانک ها،در شرکت این بانکی های حساب اعتباری بی و بازار، در                   فرهنگیان

 آورده است.

بر دیرکرد ی جریمه اعمال ها،سبب بانک به فرهنگی بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت عدم (۴                
 وام های بانکی بازنشستگان، وافزایش ناعادالنه ی تعداد اقساط بانکی ایشان شده است.

ضامنین، به پیامک ارسال ها،سبب بانک به فرهنگی بازنشستگان کسورات موقع به بازگشت               ۵)عدم
به اقدام این که است، شده فرهنگی بازنشستگان ضامنین بانکی حساب شدن مسدود موارد برخی                 ودر

اجتماعی وجایگاه بازنشستگان،اعتبار حساب از اقساط وجوه برداشت رغم وعلی ناعادالنه             صورتی
 ایشان را دچار خدشه نموده است.

صورت به وپرورش آموزش ی خانه وزارت حقوقی مشاورین طریق از موضوع این است                لذاشا یسته

شایسته فرهنگی،اقدامات گرانقدر بازنشستگان وحقوق حیثیت ی اعاده راستای ودر شده پیگیری              جدی،
فرهنگیان مالی مسائل مدیریت به قادر دلیلی هر به کشوری بازنشستگی صندوق واگر پذیرد                صورت

گردد،تا واریز ایشان حساب به کامل طور به بازنشستگان ومزایای حقوق باشد،بهتراست نمی               بازنشسته
 بازنشستگان عزیز شخصا مسائل مالی خود را مدیریت نمایند.

در و بوده گرانقدر بازنشستگان حقوق پیگیر مجدانه وزیویه) کردستان(سقز معلمان صنف  ی              انجمن
معلمان صنفی های تشکل هماهنگی وشورای خود های ظرفیت تمام از ایشان، حقوق احقاق                راستای

 کشور،استفاده نموده واقدامات قانونی در این راستا را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 انجمن  صنف  ی معلمان کردستان/سقز وزیویه ١٣٩٩/١١/١

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

بکار اشتغال میزان مورد در زحمت کش رانندگان با واحد شرکت توقفگاه و ستادی کارکنان میان                 تبعیض
 در شرایط کرونایی

تعطیلی امکان عدم به توجه با کرونا، شرایط در تهران شهرداری کارکنان دورکاری بخشنامه                برابر

یک روزانه دورکاری از استفاده عدم بجای خطوط رانندگان کلیه بود شده مقرر اتوبوسرانی                خطوط

مدیریت اما است، شده تمدید ٩٩ ماه بهمن پایان تا بخشنامه این اینکه وجود با یابند. اشتغال کمتر                    ساعت
است. کرده لغو ماه بهمن اول از را رانندگان کمتر ساعت یک اشتغال آشکار، تبعیض در واحد                   شرکت

در واحد شرکت توقفگاه های و ستادی کارکنان همچنین شهرداری کارکنان کلیه که است حالی در                 این
 بهمن ماه نیز همچنان از دورکاری بهره مند هستند.

توقفگاه ها و ستادی کارکنان میان در تبعیض حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                سندیکای
اعالم و می کند محکوم را هست آنان دوش بر شرکت بار بیشترین که خطوط زحمت کش رانندگان با                   را



این اعتراضات و بود خواهد رانندگان بین در عمومی نارضایتی تبعیض ها اینگونه  قطعی نتیجه                می دارد
 زحمت کشان را درپی خواهد داشت.

 *محمدرضا رمضان زاده برای تحمل 4 سال حبس زندانی شد

انقالب دادگاه حکم براساس حبس سال 4 تحمل برای رمضان زاده محمدرضا دی، 30 شنبه سه                 روز
 بجنورد خود را به زندان این شهرستان معرفی کرد.

فعالیت اتهام به را شمالی خراسان کنشگراستان معلم 7 بجنورد انقالب دادگاه که است آوری یاد                  قابل
ضربه 200 از وبیش زندان سال 41 و...به مسئوالن به توهین عمومی، اذهان تشویش نظام،  علیه                  تبلیغی

 شالق محکوم کرده است.

 *از برادران خود حمایت می کنیم!

اسدبیگی دادگاه در ابهام و موضوع این به مافیا ورود و سازی خصوصی موضوع کردن فرسایشی                   با

کارگری خانواده هزاران و مانده رانتخوار مافیای دست در همچنان تپه هفت اینکه برای و                 رانتخوار
دادگاه به خواهی حق جرم به تپه هفت نیشکر کارگر ٢٧ کودکانه نمایشی در بمانند، گرسنه و                   سرگردان

حسین -۵ کهنگی جوادی حسن -۴ امیدوار محمد -٣ عباسی ابراهیم -٢ بهمنی یوسف -١ شدند.                  فراخوانده

صاحب -١٠ ممبینی حمید -٩ ورپشتی خدایی محمود -٨ سرخه عادل -٧ حمدانی حسین -۶ نوری                  خلف
-١۵ بیرګانی طالبی لهراسب -١۴ حمدانی محمد -١٣ حمدانی حامد -١٢ حیوری مسعود -١١                ظهیری

محمد -٢٠ فتحی مهدی -١٩ نیا معتمد عبدالرضا -١٨ حجازیان مهدی -١٧ بلدی قاسم -١۶ سرخه                  محمد
-٢۶ احمدی مهدی -٢۵ نژاد آزادی امید -٢٣ سرخه علی -٢٢ وند حسین مهدی -٢١ دبیریان                  رضا

 فیصل تعالبی ٢٧- مهدی داوودی.

سازی، الکل های کارخانه در که کارگر هزار ٥ به نزدیک با تپه هفت نیشکر مجتمع خواهد می                    مافیا

دام، خوراک شکر، واردات تا شود تعطیل بر نی کشاورزی کارگران دام، خوراک               کاغذسازی،مالس
و کار این از حاصل ارزهای خواهند می آنها بیاورد. نجومی سودهای برایشان راحتی به الکل و                   کاغذ

را ایران مردم ثروت تا شود داده مافیا حامی اما ناشناس آدم هر به که پیکری و در بی های وام                       همچنین

زحمتکشان و مردم بیشتر گیری گروگان برای ای زمینه ها پول این طریق از برده خارجی کشورهای                   به
 با تحریم غذا و دارو گردد.

بویژه و صنایع سر از مافیا و رانتخوران دست قطع خواهان و کرده حمایت خود برادران از همچنان                    ما

اینگونه کنید. تبدیل دیگر هپکویی به را تپه هفت داد نخواهند اجازه ایران زحمتکشان هستیم. تپه                  هفت

بین صندوق دستورات و سازی خصوصی با ایرانی زحمتکشان مخالفت امر در خللی مذبوحانه                حرکات
از حمایت برای مان توان همه از و داشت نخواهد نئولیبرالیسم، کارگری ضد های سیاست و پول                   المللی

 خواسته های خواهران و برادران هفت تپه ای استفاده خواهیم کرد.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 بازنشستگان فلزکارمکانیک

 بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

 ٣٠ دیماه ١٣٩٩



مقابل سال 3 از پس خودروهایشان تحویل عدم به آذویکونسبت شرکت مالباخته صدها اعتراضی                *تجمع
 وزارت صنعت

چندین برای اعتراضشان گذاشتن بنمایش آذویکوبرای شرکت مالباخته صدها دی، 30 شنبه سه               روز

 وچندمین نسبت به عدم تحویل خودروهایشان پس از 3 سال دست به تجمع مقابل وزارت صنعت

 

تولید توانایی عدم از فارغ آذیکو شرکت های بهمن،چالش اول بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه

و بوده آذیکو نزد آنان سرمایه اخیر سال سه دو طول در که هستند شرکت این داران حواله                    خودرو،

این سوی از خودرویی هیچ دریافت به موفق هنوز خودرو، تحویل برای مختلف های وعده                 باوجود
 شرکت نشده اند.

با (آذویکو) آذربایجان خودرو صنعت شرکت 360 جی ام خودروی داران حواله از گروهی دیروز                 حال

حواله و کردند اعتراض سال 3 از پس خود خودروهای نکردن دریافت به صمت، وزارت مقابل                  تجمع

این اکنون اما اند کرده دریافت را خودرو این حواله صمت، وزارت  مجوز پشتوانه به می گویند                    داران
 وزارت  خانه مسئولیتی نمی  پذیرد و خودرویی هم به آنان تحویل نشده است.

های شرکت از خودرو دو معرفی وجود با و اند نشده تکلیف تعیین آذویکو دار حواله 3000 حدود                    هنوز

نرسیده خود خودروهای به دارها حواله این از توجهی قابل تعداد متاسفانه اما لوکسژن، همچون                 مختلف
 اند.

 *افزایش 53 درصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری دراستان یزد طی 9 ماهه اول سال جاری



براثر یزد کارگردراستان 43 جاری سال اول ماهه 9 گفت:طی یزد استان قانونی پزشکی                مدیرکل
درصد 53 گذشته سال مشابه مدت به نسبت تعداد این که دادند دست از را خود جان کاری                    حوادث

 افزایش دارد.

از ناشی مصدومان تعداد خبرنگاران با گفتگو در بهمن،وی اول بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 برپایه

بودند زن بقیه و مرد نفر 423 تعداد این از افزود: و کرد ذکر نفر 449 ر مدت این در استان کار                        حوادث
 که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/3درصد کاهش نشان می دهد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 30 دی ماه 1399

 - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهردرباره لغو ممنوعیت واردات  واکسن  کرونا

 - مهران رئوف را آزاد کنید

 - کانون نویسندگان ایران:ممانعت از اعزام رضا خندان (مهابادی) به بیمارستان

نظام حکم به نسبت تهران اطهر سینا کلینیک انفجار فاجعه قربانیان های خانواده اعتراضی تجمع -                
 پزشکی مقابل ساختمان این سازمان

شهرسازی و مسکن سازمان عملکرد به نسبت سلیمان مسجد مینا مهر مسکن اعضای اعتراضی تجمع -                

 و بالتکلیفی چند ساله عدم تحویل منازلشان مقابل استانداری خوزستان

 - تجمع اعتراضی دامداران بجستان نسبت به نبود برق و آب مورد نیاز دام مقابل فرمانداری

ساختمان مقابل سهام شاخص شدید افت به نسبت بورس سهامداران اعتراضی تجمع متوالی روز دومین -                

 شرکت بورس تهران

 - بهمن در نقاط مرزی ارومیه جان 5 کولبررا گرفت

 *بیانیه کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهردرباره لغو ممنوعیت واردات  واکسن  کرونا

ممنوعیت لغو زیردرباره بشرح ای اسالمشهربیانیه فرهنگیان صنفی کانون ماه، دی 29              روزدوشنبه
 واردات  واکسن  کرونا منتشرکرد:

روز های فشار شده. داده قرار سیاسی و اقتصادی لحاظ از سختی شرایط در امروزه ، ا یران ما                    کشور
 افزون روحی و روانی سختی بر مردم تحمیل شده است.

  بیکاری و فقر و گرانی های پی در پی کشور را به ورطه سقوط کشانده است.
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که را مردم بیشمار ی توده نفس که است سال یک مدت مصیبتها، این بر افزون نیز کرونا                    ب  یماری
  دستشان از بیت المال و قدرت سیاسی کوتاه می باشد، گرفته است.

بهره آن از بلکه نکرده مسئولیتی احساس هیچگونه آن مهار برای هم کفایت ب  ی مسئوالن بختانه                  شور

 برداری سیاسی نیز می کنند.

صف در جهانی بهداشت سازمان تایید مورد های واکسن خرید برای دیگر کشورهای که حالیست در                  این

منیت، برای ای وسیله به تبدیل را درمان حق این ما کشور مسوالن شگفتی کمال با اما هستند،                    خرید
جلوگیری آن خرید از و نموده خارجی دولتهای و ایران مردم از گشایی عقده و انتقامگیری                  خودنمایی،

ی گفته بنابر ایرانی واکسن تولید اینکه به توجه دهند.بدون می داخلی واکسن تولید وعده ،                  نموده
 کارشناسان علم پزشکی زمانبر بوده و سرنوشت مشخصی ندارد.

تولید امکان 1400 سال خرداد تا واکسن این بهداشت وزارت متخصصین ی گفته به ، گذشته این                   از
 انبوه ندارد.

از تعدادی مرگ شاهد روز هر و است جدی خطر در ایرانی میلیون هشتاد جان که است حالی در                     این
 هموطنان عزیزمان هستیم.

واردات ممنوعیت لغو بر مبنی کشور، حاکمان به جدی هشدار ضمن اسالمشهر فرهنگیان صنف  ی                کانون
می حاکمان از ،و بوده خارجی شرکتهای معتبرترین و مشهورترین از خرید سفارش خواهان ،                 واکسن

جان با ازاین بیش و برداشته تخصصی غیر و غیرمسئوالنه وابرازنظرهای لجبازی از دست ،                 خواهد
 مردم بی گناه ایران بازی نکنند.

قدرتمدار حاکمان از ایران معلمان صنفی انجمنهای و ها کانون سایر دست در دست ، تشکل این                   همچین
از بیش و نموده اقدام خارجی واکسن خرید به نسبت مردم، جان به احترام ضمن که خواهد می ایران                     در

 این مردم را نگران نکنند.

 *مهران رئوف را آزاد کنید

از و شده بازداشت خود مسکونی منزل در امسال ماه مهر 25 در ساله 64 کارگری فعال رئوف                    مهران

و شود می نگهداری انفرادی سلول در سپاه اطالعات الف 2 بند در که است ماه چندین تاکنون تاریخ                     آن
 در شرایط سخت حاکم، و بدون هرگونه دسترسی به وکیل خود، تحت بازجویی قرار دارد.

گفته به بنا که بندی نیست. پوشیده سیاسی فعالین و اجتماعی کنشگران بر الف 2 بند زندانیان                   وضعیت
عوارض آن، در بازداشت مدت در جسمی و روحی اذیت و آزار و آن، انفرای های سلول عینی،                    شاهدان

بین قوانین براساس که است ذکر به الزم گذارد. می باقی سیاسی زندانیان روح و برجسم ناپذیری                   جبران

مدت به انفرادی سلول در بازداشت متحد، ملل سازمان بشر حقوق شورای های ابالغیه جمله از                  المللی
 بیش از 15 روز از مصادیق شکنجه محسوب می شود.

از یکی با تلفنی تماس اجازه مهران به ای دقیقه چند و محدود طور به هم آن بار چند فقط مدت، این                        در

اعتراضی حتا وی اگر که است پرواضح است. نداشته را خود وکیل مالقات حق و اند داده خود                    بستگان

بر حاکم سیستم در داشته، می وکیل به دسترسی حق از محرومیت جمله از صادره قرارهای به                   هم
 جریان پرونده او، چنین اعتراض هایی راه به جایی نبرده است.



رفت ایران به گذشته های سال طی که است ایرانی – انگلیسی شهروند و بوده تابعیتی دو رئوف                     مهران
دوتابعیتی افراد شرایط اساس، براین ندارد. ایران در نزدیکی خانواده عضو هیچ اما است داشته آمد                  و

زندانیان از دسته این های پرونده با برخورد نحوه حاضر، حال در و است حاکم نیز مهران پرونده                    بر
  سیاسی و فعاالن اجتماعی در ایران برکسی پوشیده نیست.

اعتراف امکان که این و برد می سر به سپاه زندان در هنوز رئوف مهران که حاضر شرایط به توجه                      با
را ای کمیته کارگری، فعالین از تعدادی ما دارد، وجود او علیه سنگین اتهامات و اجباری های                   گیری

به رئوف مهران از دفاع برای را خود تالش همه کنشگران، دیگر همیاری با بتوانیم تا ایم داده                    تشکیل
وارده اتهامات به عادالنه رسیدگی حق از و شود آزاد باید تر سریع چه هر رئوف مهران بگیریم.                    کار

 برخودار باشد.

بشر حقوق مدافع های سازمان همچنین و کارگران حقوق مدافع نهادهای اجتماعی، کنشگران ازهمه                ما

همراه رئوف مهران خودسرانه بازداشت ادامه به دراعتراض که خواهیم می کشور از خارج و داخل                  در
یک و کارگری فعال عنوان به او، وضعیت از عمومی رسانی آگاهی و خبررسانی در را ما و باشند                     ما

تالش همه تا خواهیم می بریتانیا دولت از همچنین ما رسانند. یاری ایران های زندان در سیاسی                   زندانی

برای را الزم اقدامات و گیرد کار به بریتانیایی شهروند عنوان به رئوف مهران آزادی برای را                   خود
 تماس با مقامات جمهوری اسالمی هر چه زودتر و قبل از آن که دیر شده باشد، انجام دهد.

و دوستان به آنرا امضای و کنید امضا را پتیشن این رئوف مهران آزادی به کمک برای ما با                     همراه

 آشنایان خود نیز توصیه کنید.

 کمیته حمایت از مهران رئوف

های تلفن های شماره و ایمیل با توانید می خود پیشنهادات و نظرات ارایه و کمپین این از حمایت                     برای
  زیر در تماس باشید

free.mehran.raoof@gmail.com 

 شماره های تماس:

 مهری جعفری :00447788219971

 ستار رحمانی: 00447757593255

 *کانون نویسندگان ایران:ممانعت از اعزام رضا خندان (مهابادی) به بیمارستان

بیمارستان به (مهابادی) خندان رضا اعزام از زندان مسئولین اوین، زندان از رسیده اخبار اساس بر                  
  ممانعت به عمل آورده اند.

کوچک خون، فشار بیماری از که ایران نویسندگان کانون دبیران هیئت عضو (مهابادی) خندان                رضا
بیمارستان به درمان پیگیری برای جاری هفته ی بود قرار می برد، رنج گردن آرتروز و ریه حجم                  بودن

لباس جای به معمولی لباس پوشیدن بر مبنی او درخواست با مخالفت دلیل به زندان مسئولین شود.                   اعزام
  زندان، از اعزام او جلوگیری کرده اند.
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عزیزان سالمتی نگران همواره کرونا ویروس همه گیری دلیل به زندانیان خانواده های که شرایطی               در
و زندانی سالمت و جان با کردن بازی بشر، حقوق موازین خالف مانع تراشی هایی، چنین هستند،                 خود

  افزودن بر بار رنج و نگرانی خانواده است.

و ایران نویسندگان کانون در عضویت دلیل به که باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان                  رضا

در جاری سال مهرماه از شده اند، محکوم زندان نیم و سال پانزده به جمعا بیان و اندیشه آزادی از                     دفاع
 زندان اوین به سر می برند.

نظام حکم به نسبت تهران اطهر سینا کلینیک انفجار فاجعه قربانیان های خانواده اعتراضی                *تجمع

 پزشکی مقابل ساختمان این سازمان

نظام ساختمان مقابل تجمع با تهران اطهر سینا کلینیک انفجار فاجعه قربانیان دی، 30 شنبه سه                  روز

 پزشکی درتهران اعتراضشان را نسبت به حکم این سازمان در باره مقصران حادثه بنمایش گذاشتند.

از نفر 19 شدن کشته تهران،با تجریش میدان در واقع اطهر سینا کلینیک در انفجار امسال ماه تیر 11                   
 پرسنل این مرکز رنگ فاجعه گرفت.

قربانیان شد.خانواده آغاز قربانیان خانواده شکایت با پرونده به قضائی رسیدگی که بود حالی در این                  و
 آتش سوزی کلینیک سینا اطهر خواستار رسیدگی سریع به پرونده هستند.

حادثه مقصران محکومیت به کمیسیون،حکم برگزاری از بعد تهران پزشکی نظام انتظامی بدوی               هیئت
تمام در وابسته و پزشکی های حرفه به اشتغال از محرومیت سال یک به اطهر سینا کلینیک                   انفجار

 کشور صادر کرد.

 این در حالی است که رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی تهران هم چنان ادامه دارد.

دست از حادثه این در را خود ساله 23 زن که سینااطهر کلینیک انفجار حادثه قربانیان از یکی                    شوهر
یک گفت:«وقتی سبک حکم این از ناراحتی ابراز ای،ضمن رسانه خبرنگار ابا گفتگوی در است                 داده

وقت دهند.آن می کار از محرومیت سال یک حکم او به کند قصور بیمار یک بینی جراحی در                    جراح
 برای قصور منجر به کشته شدن 19 انسان بی گناه هم همین حکم را داده اند.»

و شدند پرونده این به عادالنه به رسیدگی خواستار حادثه محل در حضور با قبل چندی قربانیان                   خانواده
 این در حالی بود که آنها از ارتقا شغلی یکی از مقصران حادثه شکایت داشتند.

را حادثه این مقصران پزشکی نظام هیئت سوی از شده صادر رای در پزشکی نظام سازمان که حالی                    در

پزشکی نظام سازمان در تجمع با حادثه قربانیان بود،خانواده کرده محروم کار و فعالیت سال یک                  از
 اعتراض خود را به صورت کتبی و شفاهی اعالم کردند.

سبک هم انسان یک رفتن دست از برای حتی رای این که شده ها،نوشته خانواده اعتراض کتبی متن                    در
 است چه برسد به از دست رفتن و قربانی شدن 19 انسان.

خواستار قانونی،خانواده تبصره و بند ارائه با فاجعه شدت به اشاره نامه،ضمن اعتراض این                در
 محرومیت دائم مقصران از حرفه های پزشکی و وابسته به آن شدند.



اعتراض موضوع که کرد اعالم ها خانواده به پزشکی نظام سازمان حقوقی مشاور جلسه، این                 در
 بررسی خواهد شد و دادستان نظام پزشکی هم به این رای اعتراض کرده است.

شهرسازی و مسکن سازمان عملکرد به نسبت سلیمان مسجد مینا مهر مسکن اعضای اعتراضی                *تجمع

 و بالتکلیفی چند ساله عدم تحویل منازلشان مقابل استانداری خوزستان

نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای سلیمان مسجد مینا مهر مسکن اعضای دی، 30 شنبه سه                 روز

مقابل تجمع به دست منازلشان تحویل عدم ساله چند بالتکلیفی و شهرسازی و مسکن سازمان عملکرد                  به
 استانداری خوزستان در کالنشهر اهواز زدند.

 

 *تجمع اعتراضی دامداران بجستان نسبت به نبود برق و آب مورد نیاز دام مقابل فرمانداری

دام نیاز مورد آب و برق نبود به نسبت اعتراض برای بجستان دامداران از دی،جمعی 30 شنبه سه                    روز
 مقابل فرمانداری این شهرستان در خراسان رضوی زدند.

آب تامین برای منطقه این در دامداری 400 از بیش اکنون هم گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                    تجمع

است دو لوله یک با فقط دامداری تعداد این آب تامین که چرا اند شده مواجه مشکل با خود دام نیاز                       مورد
 و جوابگوی این تعداد واحد نیست.

شد: اعالم ما به گذشته سال در2 مربوطه مسئوالن وعده طبق گفت: نیز معترض دامداران از                  یکی

هیچ سال دو گذشت با متاسفانه اما باما، انشعاب و حفاری مراحل بقیه کنید تامین را آب انتقال                    لوله های
 اقدامی نشده است و حاال عنوان می کنند این کار غیرقانونی است.



چرا مسئوالن افزود: می برند دامداری محل به را آب ظرف، با اکنون هم دامداران این که این بیان با                     وی
 زیرساخت های الزم را برای دامداران را فراهم نمی کنند.

 این دامدار در اعتراض به نبود برق هم گفت: آیا ما باید از کمترین امکانات محروم باشیم؟

ساختمان مقابل سهام شاخص شدید افت به نسبت بورس سهامداران اعتراضی تجمع متوالی روز                *دومین
 شرکت بورس تهران

ساختمان مقابل تجمعشان به بورس سهامداران از جمعی روزمتوالی، دومین برای دی 30 شنبه سه                 روز
ادامه سهام شاخص شدید افت به نسبت اعتراض در آباد درسعات واقع تهران بهادار اوراق بورس                  اصلی

 دادند.

بهادار، اوراق و بورس سازمان رییس قالیباف اصل، حسن شده، ای رسانه گزارشات آخرین               برپایه
 استعفای خود را برای وزیر اقتصاد ارسال کرد  ودلیلش رافراهم نشدن شرایط اعالمی،ذکرکرد.

مقابل تجمع با سهام شاخص شدید افت به نسبت بورس سهامداران اعتراضات رابطه:ادامه               درهمین
 ساختمان شرکت بورس تهران

 « پول ما رو دزدیدن دارن باهاش پز میدن»

شاخص شدید افت به نسبت اعتراضاتشان درادامه بورس سهامداران از دی،جمعی 29 دوشنبه               روز
 سهام مقابل  ساختمان اصلی بورس اوراق بهادار تهران واقع درسعات آباد اجتماع کردند.

 

36هزار افت با و شکست را خود حمایتی سقف بورس کل شاخص امروز، که است یادآوری                  قابل
 واحدی به عدد یک میلیون و 149 هزار واحد رسید.

 همچنین قیمت بسیاری از سهم ها در 5 ماه اخیر بیش از 50 درصد افت داشته است.
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 *بهمن در نقاط مرزی ارومیه جان 5 کولبررا گرفت

بیلن لقمان، فرزند یاوراصالنی عثمان، فرزند اصالنی متین های بنام کولبر دی،5 29 دوشنبه                روز

 احمدی فرزند صادق، اوالیی خدایی فرزند حاتم و فرات خدایی فرزند خورشید در نقاط مرزی ارومیه

 زیر بهمن گرفتارشدند وجان خود را از دست دادند.

در حادثه این باختگان جان جسد كوران روستاى اهالى گفته طبق شده ای رسانه گزارشات آخرین                  بنابه

 خاك تركیه توسط نیروهاى امدادى این كشور از زیر بهمن یافت شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 29 دی ماه 1399
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 - دومین روزاعتصاب کارگران معدن آنومالی شمالی بافق دراعتراض به سطح پایین حقوق

تجمع با بیمه وحق حقوق ماه 6 پرداخت عدم به نسبت بویراحمد و کهگیلویه آبداران اعتراضات ادامه -                  
 مقابل مجلس

 - بلند شدن اعتراض کارگران ایران خودرونسبت به فشار کاری و اضافه کاری های اجباری

ماه 4 پرداخت عدم به نسبت اعتراضیشان تجمعات بدنبال ایالم پتروشیمی کارگران پرداخت وعده -               
 حقوق

و تکمیل عدم ساله 10 بالتکلیفی به نسبت جنوب نفت صنعت وبازنشستگان کارگران اعتراضی تجمع -                
 تحویل واحدهای مسکن مهر نفت مقابل اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

 - ادامه جیب بری از کارگران اینبار تحت لوای عیدی توافقی زیر سایه سکوت مسئوالن سه قوه

 - بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره بازگشایی مدارس

توخالی های وعده و معیشتی بالتکلیفی به کنارنسبت اروند صیادان از جمعی اعتراضات ادامه -               
 مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری آبادان

شرکت ساختمان مقابل تجمع با سهام شاخص شدید افت به نسبت بورس سهامداران اعتراضات ادامه -                
 بورس تهران

 « پول ما رو دزدیدن دارن باهاش پز میدن»

مقابل سهام غیرمنصفانه قیمت گذاری به نسبت اقتصاد مهر بانک ازسهامداران تعدادی اعتراضی تجمع -              
 قوه قضائیه

 - جان باختن یک کارگر درساوه بر اثر سقوط از ارتفاع

 *دومین روزاعتصاب کارگران معدن آنومالی شمالی بافق دراعتراض به سطح پایین حقوق

واقع شهداب) بافق(شرکت شمالی آنومالی معدن کارگران متوالی، روز دومین برای دی 29 دوشنبه                روز

دراین برسرکارشان رفن از حقوق پایین سطح به اعتراض برای بافق شهرستان کیلومتری بیست                در
 واحد استخراج سنگ آهن در استان یزد خودداری کردند.

تجمع با بیمه وحق حقوق ماه 6 پرداخت عدم به نسبت بویراحمد و کهگیلویه آبداران اعتراضات                  *ادامه
 مقابل مجلس

ها ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان ادامه در بویراحمد و کهگیلویه دی،آبداران 29 دوشنبه                 روز
بیشتر راهرچه صدایشان مجلس مقابل تجمع برپایی تا رساندند پایتخت به را خودشان بیمه وحق                 حقوق

 منعکس کنند وعزمشان را در راه احقاق حقوق برحقشان بنمایش بگذارند.



 

 *بلند شدن اعتراض کارگران ایران خودرونسبت به فشار کاری و اضافه کاری های اجباری

با اجباری های کاری اضافه و کاری فشار به نسبت را اعتراضشان صدای خودرو ایران                 کارگران
 نوشتن نامه ای اعالم کردند.

100 بازنشستگی به توجه ایران،با فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال دی 29 گزارش               به
اضافه و کار فشار بیشتر، تولید برای خودرو ایران شرکت نیاز همچنین و مواد انبارهای اداره                  کارگر

 کاری های اجبار که باعث فرسودگی کارگران می شود منجر به اعتراض کارگران خطوط تولید شد.

اعالم و گفته تولید های سالن در نیرو کمبود از اعتراضی ای نامه نوشتن با تولید خطوط                   کارگران

بیماری دارای افراد و اند شده بازنشسته همکاران از زیادی تعداد خورده، هم به نیروها باالنس                  کردند:«
شده علت بر مزید هم همکاران از برخی کرونای به ابتال و اند شده دورکار خاص و ای زمینه                     های

کنند. اقدام جایگزین کارگران استخدام به نسبت سریعتر هرچه اند خواسته مدیریت از کارگران                است»

چیزی خود های خانه به نگرانی و خشم جز ما و نیست خوب کردن کار برای شرایط کردند:« اعالم                     آنان
 نمی بریم، چاره ای عاجل باید اندیشیده شود»

ماه 4 پرداخت عدم به نسبت اعتراضیشان تجمعات بدنبال ایالم پتروشیمی کارگران پرداخت               *وعده

 حقوق



کهربا پیمانکاری ایالم(شرکت پتروشیمی کارگران اعتراضی تجمعات دی،بدنبال 29 دوشنبه            روز
حقوق گفت: خبرنگاران به ایالم پتروشیمی عمومی مجتمع،روابط ورودی و استانداری             توان)مقابل

 معوقه آنها تا اول بهمن واریز می شود.

و تکمیل عدم ساله 10 بالتکلیفی به نسبت جنوب نفت صنعت وبازنشستگان کارگران اعتراضی                *تجمع
 تحویل واحدهای مسکن مهر نفت مقابل اداره کل راه و شهرسازی خوزستان

هزارواحدی 2 پروژه عضو جنوب نفت صنعت وبازنشستگان کارگران از دی،جمعی 29 دوشنبه               روز
شهرسازی و راه کل اداره مقابل تجمع به دست اعتراضشان صدای انعکاس اهوازبرای نفت مهر                 مسکن

 خوزستان زدند.

 

نشده کارکنان تحویل واحد 700 هنوز پروژه آغاز از سال 10 گذشت شده،با ای رسانه گزارشات                  براسا

در را خود آورده سهم اعضا که است حالی در این می باشد. تعطیل که است سال چندین پروژه و                     است

هیچگونه خوزستان شهرسازی و راه مسئولین و اند کرده پرداخت کامال هزارتومانی 3 دالر                زمان
 پاسخی به اعضا در خصوص آغاز بکار مجدد پروژه و تکمیل و تحویل مابقی واحدها نمی دهند.

و راه سازمان اما می باشد آماده پروژه این F بلوک از واحد 200 حدود گزارشات،ماههاست بنابهمین                  

باعث موضوع این و می کند!!!! خودداری نامعلومی بدالیل واحدها تحویل از خوزستان              شهرسازی
 گله مندی کارکنان شده است.

 *ادامه جیب بری از کارگران اینبار تحت لوای عیدی توافقی زیر سایه سکوت مسئوالن سه قوه

اینبار دارد ادامه کماکان قوه سه مسئوالن سکوت سایه زیر مختلف اشکال به کارگران از بری                  جیب
 تحت لوای عیدی توافقی دست درجیبشان کرده اند.



برای کارفرمایان تالش از کوچک کارگاه های دی،کارگران 29 بتاریخ شده ای رسانه گزارش               برپایه
 توافق بر سر عیدی پایان سال خبر می دهند.

عیدی کردن توافقی برای کارفرما تالش از ، پوشاک تولیدی کوچک کارگاه یک در شاغل کارگر                  یک

 پایان سال خبر می دهد.

اعالم کارگاه، در شاغل کارگر هفت برای اقتصادی بد شرایط تشریح با کارفرما می گوید: کارگر                 این

 داشته: بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان، توان پرداخت عیدی ندارم و نمی توانم بیشتر بپردازم.

عیدی همین به بیکاری ترس از مجبوریم کوچک کارگاه های کارگران ما اینکه بر تاکید با کارگر                  این
 ناچیز رضایت بدهیم و دنبال شکایت نرویم؛ می پرسد: مگر در قانون، توافق بر سر عیدی هم داریم؟!

براساس که می روند طفره کامل عیدی پرداخت از حالی در کوچک کارگاه های از بسیاری                کارفرمایان

کمتر پرداختی هر و است روز نود آن، حداکثر و کارگری حقوق پایه روز شصت عیدی حداقل                   قانون؛
 از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

 *بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره بازگشایی مدارس

های گیری تصمیم شاهد همچنان گذرد می کشور در کرونا شیوع از سال یک به نزدیک که حال  ی در                     
هشدارهای وجود با .شهریورماه هستیم کشور آموزشی ساختار در مدیریتی، سردرگمی و              متناقض

مبتالیان افزایش موجب عمًال مدارس بازگشایی در پرورش و آموزش وزارت اصرار بهداشت؛               وزارت
بر غیرمنطقی اصرار با کوتاه زمان مدت همین در متاسفانه شد. دانش آموزان و معلمان میان در                  کرونا

دیگر سوی از بودیم. مختلف استان های در همکارانمان از تعدادی باختن جان شاهد مدارس                بازگشایی

با دانش آموزان آموزش در را همکاران مدت این در شاد نرم افزار ساختاری نواقص و                کاستی ها
پرورش و آموزش مسئولین بی توجهی با همیشه مثل شده ارائه نقدهای ساخت. روبرو فراوان                مشکالت

ارائه برای را تالششان همه متعهد؛ و دلسوزانه فراوان، سختی های وجود با همکاران و شد                 مواجه
کرونا، بیماری پیک رفتن باال و شرایط این علیرغم بستند. کار به دانش آموزان به مناسب                 آموزش

 وزارت آموزش و پرورش طرحی را برای بازگشایی محدود مدارس از اول بهمن ماه ارائه کرده است.

هرگونه با را خود مخالفت صراحتًا کرونا ملی ستاد رئیس عنوان به بهداشت وزیر که است حالی در                    ا ین

شرایط علت به بهداشت، وزارت متخصصان باور به این بر عالوه است. کرده اعالم مدارس                 بازگشایی
مدارس بازگشایی مدارس، در بهداشتی امکانات شدید کمبود و آموزشی بسته فضاهای و مدارس                خاص

تحصیلی سال از نیمی از بیش که حالی در طرفی پروتکل هاست.از تغییر و بازگشایی ها از حلقه                  آخرین

تکلیف ها بازگشایی این با نیست مشخص است شده داده آموزش آموزان دانش به مجازی صورت                  به
هم هم زمان دریافتی حقوق میزان این با معلمان که است منصفانه آیا و می شود چه مجازی                  آموزش های

ممکن چگونه چیزی چنین اساسا بپردازند؟ دانش آموزان آموزش به مدارس در هم و مجازی فضای                 در
کیفیت بر کاری چنین آیا کند؟ تدریس حضوری کالس در و شاد نرم افزار در هم زمان معلم که                   است

 تدریس و آموزش تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟!

های تصمیم از ناشی سردرگمی و بالتکلیفی در والدین و آموزان دانش و معلمان که است                  ا ینگونه

سالمت اینکه بر عالوه ماه؛ بهمن در مدارس بازگشایی بر مبنی وزارتخانه نابخردانه و                متناقض
 جسمی شان در معرض خطر است، فشار روحی مضاعفی را نیز متحمل می شوند.



آموزان دانش حضور بودن اختیاری و پرورش و آموزش وزارت سوی از شده گرفته پیش در رو یه                   با
می آشکار پیش از بیش خود، تصمیمات برابر در وزارت مسئولیتی بی کارگاه ها، و درس کالس های                  در

امنیت مسئولیت راستا این در و می اندیشد مدارس شدن باز به صرفا وزارت می رسد نظر به و                   شود
صنفی کانون لذا اندازد. می مدرسه اولیای و خانواده ها عهده بر را آموزان دانش سالمت و                  روانی

بازگشایی در پرورش و آموزش وزارت جدید و ناهماهنگ تصمیمات با مخالفت ضمن تهران                معلمان

ستاد و وزارتخانه بین ناهماهنگی و تصمیم گیری ها در رویه وحدت عدم این که می دهد هشدار                 مدارس،
از دیگری تعداد شدن قربانی و کرونا شیوع گستردگی چون هم وخیمی عواقب می تواند کرونا                 ملی

خواهد آوپ وزارتخانه مسئولین عهده به آن پیامدهای و باشد داشته همراه به را آموزان دانش و                   همکاران
مجازی صورت به همچنان ها آموزش سراسری واکسیناسیون انجام زمان تا که است این ما پیشنهاد                  بود.

 انجام شود  و از بازگشایی مدارس حتی به صورت محدود خودداری شود.

  کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)

 ٢٩ دی ماه ٩٩

توخالی های وعده و معیشتی بالتکلیفی به کنارنسبت اروند صیادان از جمعی اعتراضات               *ادامه
 مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری آبادان

بالتکلیفی به اعتراض برای اروند صیادان از جاری،جمعی درهفته بار دومین برای دی 29 دوشنبه                 روز
مقابل تجمع به بهمنشیردست آب های در صیادی لنج های و قایق ها فعالیت ممنوعیت بدنبال               معیشتی
 فرمانداری ویژه شهرستان آبادان زدند و خواستار حل مشکالت خود در زمینه صید و دریانوردی شدند.

 

واحد ماموران ترال، صید ممنوعیت مصوبه پی در است مدتی گفتند: خبرنگاران به کنندگان                تجمع

در این و می کنند جلوگیری بهمنشیر آب های در صیادی لنج های و قایق ها همه فعالیت از شیالت                  آبزیان
 حالیست که فقط لنج یا قایق متخلف باید متوقف شود.

است کویت و عراق ایران، کشور سه بین مشترکی صیدگاه اروندرود در ما صیدگاه اینکه بیان با                   آنها
به ورود با راحتی به کویتی و عراقی صیادان اما شوند، محروم صید از اروندکناری صیادان اگر                   افزود:

 این صیدگاه مشترک اقدام به صید ماهی کنند به صیادان اروندکناری ظلم شده است.

بجای مسئوالن توخالی های وعده به کنارنسبت اروند صیادان از جمعی اعتراضی رابطه:تجمع               درهمین
 پاسخگویی به مطالباتشان مقابل بخشداری

به نسبت اعتراضشان بیشترصدای هرچه انعکاس کناربرای اروند صیادان از دی،جمعی 27 شنبه               روز
دراستان کنار اروند بخشداری مقابل مطالباتشان به پاسخگویی بجای مسئوالن توخالی های              وعده

 خوزستان تجمع کردند.



 

از پس اروندکنار شیالت اداره متاسفانه گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر صیادان از                 یکی
 گذشت سال ها هنوز نتوانسته مشکالت صیادان را در زمینه مختلف برطرف کند.

کناری؛ اروند صیادان مطالبات مهمترین کرد: واضافه کرد اشاره صیادان مشکالت از نمونه چند به                 وی
زیان آور، و سخت مشاغل مزایای از صیادی) شناورهای خدمه و (ملوانان صیادی جامعه               برخورداری

سال 23 باالی جوان ملوانان برای صیادی کارت صدور و بیمه حق پرداخت برای مالی منابع                  اختصاص
 از جمله مطالبات صیادان اروند کناری است.

درآمدی منبع یعنی نیست مساعد درآمد کسب و کار نظر از منطقه وضعیت داد: ادامه معترض صیاد                   این
شناورهای به فعالیت اجازه و باشند داشته توجه موضوع این به باید مسئوالن ندارد. وجود صیادی جز                   به

 کف روب را ندهند.

شرکت ساختمان مقابل تجمع با سهام شاخص شدید افت به نسبت بورس سهامداران اعتراضات                *ادامه
 بورس تهران

 « پول ما رو دزدیدن دارن باهاش پز میدن»

شاخص شدید افت به نسبت اعتراضاتشان درادامه بورس سهامداران از دی،جمعی 29 دوشنبه               روز
 سهام مقابل  ساختمان اصلی بورس اوراق بهادار تهران واقع درسعات آباد اجتماع کردند.



 

36هزار افت با و شکست را خود حمایتی سقف بورس کل شاخص امروز، که است یادآوری                  قابل
 واحدی به عدد یک میلیون و 149 هزار واحد رسید.

 همچنین قیمت بسیاری از سهم ها در 5 ماه اخیر بیش از 50 درصد افت داشته است.



 

مقابل سهام غیرمنصفانه قیمت گذاری به نسبت اقتصاد مهر بانک ازسهامداران تعدادی اعتراضی              *تجمع
 قوه قضائیه

قیمت گذاری به اعتراض برای اقتصاد مهر بانک ازسهامداران تعدادی دی، 29 دوشنبه              روز
ارزیابی و عمومی مجمع ابطال خواستار و کردند اجتماع قضائیه قوه مقابل بانک این سهام                 غیرمنصفانه

 مجدد ارزش دارایی این بانک شدند.



 

 *جان باختن یک کارگر درساوه بر اثر سقوط از ارتفاع

شهرستان محالت از دریکی واقع نیمه کاره ساختمان یک چهارم طبقه در کار حین ساله 36 کارگر                  یک
 ساوه بدنبال سقوط وشدت جراحات در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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