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پھلویسلطنتیرژیمبفرمانکرجچیتجھانکارخانھخفتھکارگربخون20خاطرهبادجاویدان
1350ماهاردیبھشت8در

محمدصادقھایکارخانھدردناککاریشرایطبھدراعتراضکرجچیتجھانکارخانھھزارکارگر2
بھپیادهداشتندوتصمیمزدندخیابانیتظاھراتبھدست1350سالماهاردیبھشت8یزدی،روزفاتح

بررویشانسنگیکاروانسرایدرپھلویسلطنتیرژیمبفرمانھاژاندارمکنند،راھپیماییتھرانسوی
باختند.جاننفرازکارگران20وگشودندآتش

یاد وخاطرشان جاویدان باد

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیتجمع-
مقابل مجلس برای دومین روز متوالی

اجرایعدمودرآوردیمنکاریقراردادبھنسبتزنجانشھرداریکارگرانداردامنھاعتراضات-
کارکلادارهمدیرکلجدیبرخوردوعدمحقوقشانواصرارشھرداربرپایمالیمشاغلبندیطبقھطرح
استان

دست یابی بھ مطالبات برحقشان- ماراتن کارگران بازنشستھ مخابرات راه دور شیرازدرراه

کاھشبھنسبتجنوبپتروشیمیوحفاری،نفتیشرکت ھایازبعضیکارگرانازجمعیاعتراض-
دوباره اضافھ کاری ھا

دیگرومطالباتحقوق،عیدیماه3پرداختعدمبھنسبتسدهشھرداریکارگرانھایکنشادامھ-

بھکارگریمراکزوزناندانشجویان،بازنشستگان،معلمان،کارگران،مستقلھایتشکلقطعنامھ-
١۴٠٠سال-کارگرجھانیروزمھماهاولمناسبت

اصفھان- تجمع اعتراضی مالباختگان شھر خودرو مقابل سازمان صمت

شد:ایماه)رسانھاردیبھشتھشتمبرابرباآوریل28کار(وبھداشتایمنیدرروزجھانی-

99درسالمازندراندراستانکاریکارگربراثرحوادث101باختنجان-1

مغاناصالندوزبخشدرکانکسآتش سوزیحادثھدرکارگر3ومصدومیتمرگ-2

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضی*تجمع
مقابل مجلس برای دومین روز متوالی

راشب)آزمونسبزکارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازجمعی
روزدومینبرایمجلسمقابلتجمعبرپاییبااردیبھشت8چھارشنبھتاروزرساندندصبحبھدرپایتخت

بنمایشوپرورشآوزشدربراستخداممبنیخواستشانبھدستیابیبرایراراسخشانمتوالی،عزم
بگذارند.



بھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولدوبارهاعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

کارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازجمعی،اردیبھشت7شنبھسھروز
بھکشورسراسرازخودرابازھماستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشان)درادامھآزمونسبز



بنمایشبرحقشانحقوقاحقاقبرایراراسخشانعزممجلسمقابلتجمعبرپاییباتارساندندپایتخت
بگذارند.

ما زنده بھ آنیم کھ آرام نگیریم:

اجرایعدمودرآوردیمنکاریقراردادبھنسبتزنجانشھرداریکارگرانداردامنھ*اعتراضات
کارکلادارهمدیرکلجدیبرخوردوعدمحقوقشانواصرارشھرداربرپایمالیمشاغلبندیطبقھطرح

استان

قراردادبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتاززنجانشھرداریکارگراناردیبھشت،8چھارشنبھروز
وعدمحقوقشانواصرارشھرداربرپایمالیمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمودرآوردیمنکاری

برخورد جدی مدیرکل اداره کل کار استان،خبردادند.



وشھرداریمسئوالنبھبارھاگفت:ایرسانھخبرنگاربھزنجانشھرداریمعترضکارگرانازیکی
شوداصالحسریعترھرچھبایدوداردمشکلکارگرانقراردادوضعیتکھفرستاده ایمنامھکاراداره

ولی تاکنون موفق بھ اصالح قراردادھا نشده ایم.

اصالحخواستاروکردهارسالشھردارشخصبھتذکرنامھچندکارادارهگذشتھافزود:سالوی
کارمدیرکلحتیاست.نکردهاقدامیشھرداریلحظھاینبھتامتاسفانھولیاستشدهکارگرانقرارداد

دراست.کردهحجتاتمامشھرداربانامھآندروکردهارسالشھرداربھنامھ ایگذشتھسالاسفند12
برراکارگرانقراردادزنجانشھرداری1400سالماهفروردین31تااگرکھاستشدهتاکیدنامھاین

نھمفصلموضوعاختالفحلمراجعدرمارالذکرقانونبرابرنکندتصحیحمشاغلطبقھ بندیاساس
خواھد شد.قانون کار طرح و علیھ شھرداری زنجان رای مقتضی صادر

نامھطریقازاینجاستموضوعجالبنکتھورسیدهاتمامبھشھرداریمھلتمتاسفانھولیداد:ادامھاو
برخوردشھرداریباقانونبرابربایدورسیدهاتمامبھشھرداریفرصتکھکردیماعالمکارادارهبھ

تعاون،مدیرکلازماسوالحالاست.ندادهانجاماقدامیلحظھاینبھتاکارمدیرکلمتاسفانھولیکنید
شھرداریباقانونبرابرجنابعالیتابمانیممنتظربایدکیتااستاینزنجاناستاناجتماعیرفاهوکار

برخورد کنید.

عنوانسبز،فضایکارگرانباقرارداددرزنجانشھرداریگذشتھسال ھایدرکرد:اضافھوی
بھنامھچنددرھمکارادارهشد.کارگراناعتراضسببموضوعھمینکھمی کردقیدفصلی""کارگر

و7مواداستنادبھندارد.وجودفصلیکارگرنامبھعنوانیقرارداددرکھدادتذکرزنجانشھرداری
کارقرارداد"،موقت"کار"قراردادبھزمانمدتلحاظازکارقراردادانواعکار،قانون21

وجھھفاقدفصلیقراردادعبارتازاستفادهومی شودتقسیممعین"کارقرارداد"،دائم"یاغیرموقت
کارگرانقراردادبرایعبارتاینازسالچندینمسئوالنخوابغفلتدرشھرداریولیبودقانونی
تغییررافصلیکارگرعنوانگذشتھسالاواخردرشھرداریسرانجامالبتھمی کرد.استفادهسبزفضای

ھمعنوانوعبارتاینبھماالبتھمی کند؛قیدسبزفضایکارگرعنوانقراردادھادرحاالوداد
اعتراض داریم.

دست یابی بھ مطالبات برحقشان*ماراتن کارگران بازنشستھ مخابرات راه دور شیرازدرراه

دامنھاعتراضاتشیرازدرادامھدورراهمخابراتبازنشستھاردیبھشت،کارگران8چھارشنبھروز
کارخانھدراینتجمعبھدستدیگرباریبرایپوچھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھنسبتدارشان

دراستان فارس زدند.



پرداختبازنشستگان،مابھ حقخواستھ یتنھاگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمع کنندگانازیکی
ازحمایتھیئتنمایندهامیدواریماست.شرکتاحیایبرایاقدامیھرازپیشقبل،سالھ15مطالبات

مطالباتبایدواستکافیدیگرکھباشندشدهتوجیھچندمباربرایشرکت،مالکعواملوصنایع
کارگران بازنشستھ را پرداخت کنند.

دادستانسرزده یورودباشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگرانتجمعکھاستیادآوریقابل
استان فارس بھ این شرکت ھمزمان شد.

کاھشبھنسبتجنوبپتروشیمیوحفاری،نفتیشرکت ھایازبعضیکارگرانازجمعی*اعتراض
دوباره اضافھ کاری ھا

پتروشیمیوحفاری،نفتیشرکت ھایازبعضیکارگرانازاردیبھشت،جمعی8چھارشنبھروز
درسال جدید رسانھ ای کردند.جنوب اعتراضشان را نسبت بھ کاھش دوباره اضافھ کاری ھا

جاریسالحقوقافزایشھمانعمالھاکاریاضافھکاھشگفتند:باایرسانھخبرنگاربھکارگراناین
برای آنھا بسیار ناچیز خواھد شد.

برایھاشرکتاینازبعضیدرکاریاضافھکاھشطرحنیزگذشتھسالکارگران،اینگفتھبنابھ
کارگران اجرایی شد.

نفتوزارتزیرمجموعھشرکت ھایازبعضیدرکارگرانیکاراضافھکاھشکھاستیادآوریقابل
مشمولواستکارگرانمختصفقطکاھشاینکھاستحالیدرجوییصرفھبھانھبھآنھمجنوبدر



خطدرکھجنوبدرمستقرشرکت ھایفقطآنکھعجیب ترنکتھوشودنمیاداراتروسایومدیران
مقدم تولید ھستند مشمول این صرفھ جویی شده اند.

دیگرومطالباتحقوق،عیدیماه3پرداختعدمبھنسبتسدهشھرداریکارگرانھایکنش*ادامھ

خواھانفارساستاندرسدهشھرداریپیمانیکارگراندیگر،باریبرایاردیبھشت8چھارشنبھروز
شدند.دیگرشانمعوقھومطالباتحقوق،عیدیماه3پرداخت

بھمربوطکارگرانمعوقھکفت:مطالباتایخبرنگاررسانھبھسدهشھرداریمعترضکارگرانازیکی
جاریسالافتادهعقبحقوقماهیکھمراهبھ99سالپایانپاداشوعیدیھمراهبھحقوقماهدو

می شود.)1400(

ازبارچندمینبرایوھستندخودمزدیمعوقاتدریافتخواھانشھرداریکارگراناینکھبیانبااو
افزود:کنند،رسیدگیکارگرانشوسدهشھرداریمشکالتبھتاخواستھ اندمسئوالنازرسانھ ھاتریبون

ھیچعملدرامادارندقرارکارگرانشوسدهشھرداریمشکالتجریاندرمسئوالنآنکھوجودبا
اقدامی انجام نمی دھند.

بھکارگریمراکزوزناندانشجویان،بازنشستگان،معلمان،کارگران،مستقلھایتشکل*قطعنامھ
١۴٠٠سال-کارگرجھانیروزمھماهاولمناسبت

ماهاولمناسبتبھحالیدرزحمتکشبگیرانحقوقھمھوبازنشستگانومعلمانوکارگرانماامسال
ناشیوحشتومرگکھمیدھیمقرارستمگرانبرابردرراخودخواستکیفرکارگر،جھانیروزمھ
برایایروزنھکوچکتریننبودومعیشتیواقتصادیالینحلوشماربیمصائبوکروناویروساز

برراخودسایھچنانجھنمی،وضعیتاینبرابردرحکومتگرانتفاوتیبیوموجودشرایطبھبود
معلمانوکارگرانمابرایکھاستگسترانیدهکشورسراسردرانسانمیلیونھانیستوھستسرباالی

اینشکستنھمدرجزایچارهایرانمردمدیدهرنجوزحمتکشھایتودهدیگروبازنشستگانو
است.وضعیت بھ نیروی متحد و سراسری اعتراضات مان باقی نگذاشتھ

شرایطبرابردرحکومتگرانتفاوتیبیتنھانھھستیمآنناظروشاھدماکھچیزیآنبینایندر
بستوبندوآن،سربررقابتوقدرتسریربربقایشانوحفظبرایآنانمستبدانھتالشبلکھموجود،

با قدرتھای بزرگ جھانی و رقیب، بھ ھر قیمتی است.

انقالبازپسسال۴٣بھنزدیکگذشتازپسوایرانمردممابرامروزکھچیزیآنکالم،یکدر
ثروتھایترینکنندهخیرهبودندارابابزرگایجامعھتبدیلوخیانتجزچیزیاستشدهتحمیل۵٧

ستمگر نیست.زیرزمینی و منابع انسانی بھ زمینی سوختھ از سوی اقلیتی

تاریخیروزھایدیگرومعلمروزوکارگرجھانیروزمھماهاولما،برایکھاستھمدلیلھمینبھ
اعالم کیفرخواست مان در برابر ستمگران باشد.دیگر نمیتواند صرفا گرامیداشت چنین ایام ستودنی و یا

ما برده نیستیم و تن بھ تداوم این وضعیت نخواھیم داد.

بر باالی سر مردم بھ غارت و چپاولحکومتگرانی کھ از طریق سرکوب و ساز و کارھای حاکمیتی
بر بستر مناسبات کار مزدی مشغولثروتھای اجتماعی و استثمار گسترده کارگران و حقوق بگیران



ھستند باید بدانند کھ نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش در مقابل شرایط موجود با
قدرت خواھد ایستاد.

برایحکومتگرانبھھشدارباقطعنامھاینکنندهامضامدنیوصنفیتشکلھایوکارگرانمااینرو،از
سیاسیواقتصادیزندگیارکانتمامیدرانکاریقابلغیربطورکھموجودشرایطبھدادنپایان

فراینددررامیلیونیھشتادایجامعھوشدهبدلالعالجبستیبنوگمدرسرکالفیبھکشوراجتماعی
وسراسریاعتراضاتعاجالنھسازماندھیبرتاکیدضمناستدادهقراراضمحاللوفروپاشی
ترینایپایھتضمینبرمبتنیونوینایجامعھبھدھیشکلبرایراخودحداقلیخواستھایمتحدانھ،

حقوق انسانی بھ شرح زیر اعالم میداریم:

١٢باالیبھبازنشستھوشاغلمزدبگیراندیگرومعلمانکارگران،حقوقحداقلفوریافزایش-١
مزد،حداقلمیزانبھکاربھآمادهجوانانوکارگرانبھبیکاریبیمھپرداختوماهدرتومانمیلیون

کارفرماییدولتی-نھادوتعیینآنانخودتوسطبایدزحمتکشمزدبگیراندیگروکارگراندستمزد
“شورای عالی کار” باید منحل گردد.

جملھازکاریگیرد.مراکزانجامھمگانیورایگانصورتبھوفوراًباید کروناواکسیناسیون-٢
وشدهتعطیلبیماریشیوعافزایشھایدورهدرھامحیطسایرواداراتھا،کارگاهوھاکارخانھ

میزندانیانتمامیگردد.ھمچنینپرداختکارمندانوکارگرانتمامبھبیکاریبیمھوایاماینحقوق
بھ مرخصی فرستاده شوند.بایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند و یا

کلیھلغوشالق،واعداممجازاتلغومدنی،وصنفیسیاسی،اعتراضاتکردنامنیتیبھدادنپایان-٣
بیآزادیوطلببرابریوآزادی خواهجنبش ھایدیگرومعلمانکارگری،فعاالنعلیھصادرهاحکام

در بند.قید و شرط ھمھ کارگران، معلمان و فعاالن سیاسی و اجتماعی

بیان،واندیشھتجمع،راھپیمائی،اعتراض،اعتصاب،مستقل،تشکل ھایایجادشرطوقیدبیآزادی-۴
احزاب و مطبوعات.

دولتیوخصوصیبخشکارمندانومعلمانبازنشستگان،کارگران،معوقمطالباتفوریپرداخت-۵
عدم پرداخت حقوق و مزایا.ھمراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری

غیرومستقیمغیراستخدامنوعھربھدادنپایانسازی ھا،اخراجتوقفوشغلیامنیتتامین-۶
قوانینلغوپیمانکاری،وانسانینیرویتامینھایشرکتوموقتقراردادھایشدنبرچیدهرسمی،

بیمھ کارگران ساختمانی.مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ

دیگرواجتماعیتامینسازمانصندوقاختیارسپردنبازنشستگی،صندوق ھایازدولتدستقطع-٧
صندوق ھایغارتگرانمحاکمھاعضا،منتخبھاینمایندهازامناییھیاتبھبازنشستگیصندوقھای
اجتماعیتامینتابعھشرکتھایسھامفروشالغایاعضا،بھواردهخسارت ھایجبرانوبازنشستگی

(شستا).

قدرتمراکزبھوابستھمافیاییباندھایتوسطزیستمحیطتخریبوعمومیمنابعچپاولوغارت-٨
خواری،کوهھا،جنگلتخریبجملھاززیستیمحیطضدھایطرحکلیھبھشود.متوقففوراباید

بھآبانتقالکارشناسیغیرطرحھرگونھودولتیونظامیھایارگانتوسطدریاحریمبھتجاوز



فوالدیکارخانجاتنیازموردمصرفیآبتامینبرایاماشربآبتامینبھانھبھکھمرکزیفالت
پایان داده شود.متعلق بھ نھادھای قدرت و مافیای فوالد است باید فورا

استانداردھایباالترینبارایگانتحصیلوزندگیامکاناتکردنفراھموکودکانکارممنوعیت-٩
قومیت و مذھب.آموزشی برای ھمھ آنان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت،

عالیآموزشوپرورشوآموزشدرالتدریسحققبیلازپیمانیورسمیغیراستخدامھای-١٠
برچیدهغیرانتفاعیوخصوصیمدارسودانشگاھھاگردد،تبدیلرسمیاستخدامبھوممنوعبایدکشور
وتجھیزجھانیاستانداردھایباالترینبامطابقکشورعالیآموزشوپرورشوآموزشوشوند

باشد.سازماندھی گردند و تحصیل تا باالترین مدارج آن رایگان

باکارھایمحیطتمامیوبگیردبردرنیزراپرستارانبایدآورزیانوسختمشاغلقانون-١١
باالترین استانداردھای ایمنی تجھیز گردند.

وقیدبیوکاملبرابریزنان،بھنسبتآمیزتبعیضقوانینتمامیواجباریحجابشدنبرچیده-١٢
وفرھنگیسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،زندگیھایعرصھتمامیدرمردانوزنانحقوقشرط

خانوادگی.

ھرگونھمنعومھاجراندیگروافغانستانیمھاجرینبرایشھروندیحقشدنشناختھرسمیتبھ-١٣
اعمال تبعیض آمیز علیھ آنان.

برگزاریمحدودیتوممنوعیتگونھھرواعالمرسمیتعطیلبایدکارگرجھانیروزمھماهاول-١۴
مراسم این روز ملغی شود.

امضا کنندگان بھ ترتیب حروف الفبا:

اتحادیھ آزاد کارگران ایران

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

انجمن صنفی معلمان کردستان ـ مریوان

تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفھان

سندیکای نقاشان استان البرز

شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا)

کارگران غیر رسمی نفت

کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فوالد ایران (اھواز)

کانون انجمن ھای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان

کانون صنفی فرھنگیان الیگودرز

کانون صنفی فرھنگیان گیالن



کانون مدافعان حقوق کارگر

ندای زنان ایران

اصفھان*تجمع اعتراضی مالباختگان شھر خودرو مقابل سازمان صمت

اصفھانصمتسازمانمقابلتجمعخودروباشھرمالباختگانازاردیبھشت،جمعی8چھارشنبھروز
خواھان تحویل خودروھای پیش پرداختھ شده خودشان شدند.

خودروپرداختپیشبعنوانتومانمیلیون97،400سالشده،معترضینایرسانھگزارشبراساس
است.نشدهمحققھنوزاماشودتحویلبعدماه6متقاضیانخودرویبودقراروواریزکردند

شد:ایماه)رسانھاردیبھشتھشتمبرابرباآوریل28کار(وبھداشتایمنی*درروزجھانی



99درسالمازندراندراستانکاریکارگربراثرحوادث101باختنجان-1

کارحوادثاثربرمرد)نفر(ھمگی101گذشتھسال:درگفتمازندراناستانقانونیپزشکیکلمدیر
کاھشدرصدیکقبلسالمشابھمدتبامقایسھدررقماینکھدادنددستازراخودجاناستاندر

داشت.

:برکردتصریحعباسیعلی،دکترمازندرانقانونیپزشکیعمومیروابطاردیبھشت8گزارشبھ
ونور،15بابابلشھرستانترتیببھ)99(گذشتھسالدراستانقانونیپزشکیمراکزآمارھایاساس

، فوتیموردیکبابھشھروسوادکوهشھرستانوفوتیبیشترینمورد10باساریو11باآمل
کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

بلندیازسقوطبھمربوطکارحوادثدرافرادمرگدالیلعمدهگزارشایناساسبرکرد:تصریحوی
درمورد2بامواردسایرو4باسوختگی،22باسختجسماصابت،26باگرفتگیبرق،نفر47با

رتبھ بعدی قرار دادند.

خرداد و مرداد ماه بیشترین فوتی

آبانوبیشترینمورد10باتیر،12بااردیبھشت،13باکدامھرمردادوخردادماهتفکیکاساسبر
است.شدهگزارشآندرفوتیآمارکمترینمورد4با

تفکیک سن متوفی

داشتند.راآمارکمترینفوتی8باسال61ازبیشوفوتیبیشترینمورد30باسال50تا41سنین

وضعیت تاھل و ملیت

غیرملیتداراینفر9گفت:ھستندمجردبقیماومتاھلنفر80ھافوتیکلازاینکھبیانباعباسی
ایرانی ھستند.

کارحادثھمصدومیندرصدی2کاھش

ناشیمصدوم)زنبقیماومرد875(907استانقانونیپزشکیمراکزآماراساسبر:افزودعباسی
درصد2قبلسالمشابھمدتبامقایسھدررقماینکھکردندمراجعھقانونیپزشکیبھکارحوادثاز

کاھش داشت .

مغاناصالندوزبخشدرکانکسآتش سوزیحادثھدرکارگر3ومصدومیتمرگ-2

کارگر2اردبیلمغان،استاناصالندوزبخشدرکانکسسوزیآتشاردیبھشت،براثر8چھارشنبھروز
منتقل شد.در دم جان باختند ویک کارگر دیگر مصدوم وبھ بیمارستان

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


سالدرکارگریاعتراضاتبھ(نگاھی1400ماهاردیبھشت8کارگریوگزارشاتاخبارضمیمھ
1399(

پھلویسلطنتیرژیمبفرمانکرجچیتجھانکارخانھخفتھکارگربخون20خاطرهبادجاویدان
1350ماهاردیبھشت8در

محمدصادقھایکارخانھدردناککاریشرایطبھدراعتراضکرجچیتجھانکارخانھھزارکارگر2
بھپیادهداشتندوتصمیمزدندخیابانیتظاھراتبھدست1350سالماهاردیبھشت8یزدی،روزفاتح

بررویشانسنگیکاروانسرایدرپھلویسلطنتیرژیمبفرمانھاژاندارمکنند،راھپیماییتھرانسوی
باختند.جاننفرازکارگران20وگشودندآتش

یاد وخاطرشان جاویدان باد

1399سالدرکارگریاعتراضاتبھنگاھی

گزارش،نخستیناست.ایراندرکارگریاعتراضاتازماسالیانھگزارشھفتمینحاضر،گزارش
تنھاپیشین،گزارشششھمانندنیزگزارشاینتردیدبدونبود.1393سالاعتراضاتشامل

اطالع یافتھ ایم و نھ لزوما ھمھ آنھا.دربرگیرنده ی اعتصاب ھا و اعتراضاتی است کھ ما از آنھا

جدالسالعبارتیبھوسخت،بد،سالیجھان،سراسردرکرونابیماریشیوعسال،1399سال
ورفتدرمحدودیتاعمالسیاستاتخاذنتیجھ یدرکشو رھاازبسیاریدربود.زندگیومرگ
وکارگرانبھمالیکمکبادرمواردیکھدولت ھاتوسطاجتماعیفاصلھ گذاریسیاستوآمد ھا

می توانجرأتبھامایافت.نزولیسیردستھ جمعی،اعتراضاتواعتصاب ھابود،ھمراهکارکنان
کھ ایران در این میان تنھا استثناست.

بھمالیکمک عدماسالمی،جمھوریرژیمسویازاجتماعیفاصلھ گذاریدرمعینسیاستنداشتن
رامردمھمچنانویروس،تاخداامانبھاوضاعکردنرھاکرونایی،شرایطدرمردموکارگران

باعثمعیشت،وکارشرایطشدنناپذیرتحملواقتصادیشرایطشدنبدترآن،باھمراهوکنددرو
یابد.افزایشچشم گیریطوربھگذشتھسال ھایبامقایسھدر99سالدراعتراضاتکھشد

سالھفتدررقمباالترینکھپیوستوقوعبھکارگریاعتراض1915مجموعدر99سالطی
سالبھنسبتاعتراضاتکھمی دھدنشانجدولارقام)1شمارهجدولبھکنید(نگاهاست.گذشتھ

اعتراض5روزھرمتوسطبطور99سالدردیگربیانبھاست.داشتھدرصدی50افزایش،98
5/3حدود،98سالبرایروزانھمتوسطکھحالیدرپیوست،وقوعبھکارگرانتوسطجمعی

اعتراض بود.

99سالدرکارگریاعتراض ھایتعداد-1شمارهجدول

تعدادکارگران بھ تفکیک شغل

1435کارگران بنگاه ھای صنعتی و خدماتی



136معلمان

82کارکنان مراکز درمانی و بھداشتی

262کارگران بازنشستھ

1915جمع

الگویازاعتراضاتاینکھدیدمی توانگذشتھسالچندطیکارگریاعتراضاتبھکلینگاھیبا
معینی پیروی می کنند و اصوال وجوه مشترک دارند:

وپراکندهدیگربیانبھداده اند.روییکدیگرازمجزاخود،غالبوجھدراعتراضاتاینکھنخست
کارگرطبقھکھاستآنپراکندگیایناصلی-علتشایدو-عللازیکیبوده اند.اندام وارارتباطفاقد

درراآنھاودھدپیوندھمبھرااعتراضاتاینبتواندکھتشکلیاست؛سراسریتشکلفاقدایران
سطح سراسری  ھماھنگ و سازماندھی کند.

موارد،درصد90ازبیشدرکھمعنیاینبھآنھاست؛بودنتدافعیاعتراضات،مشترکوجھدومین
نیمھ تعطیلیاوتعطیلیپیدرھاسازیاخراجوشغلیناامنیمعوقھ،حقوقعلیھاعتراضات،این

شدن مراکز کاری صورت گرفتھ است .

کیفیتحولراآنبتوانشایدکھتحولاینھستیم.اعترضاتایندرتحولآغازشاھداین،وجودبا
است:یافتھبیشتریبرجستگی99سالدرنھادنام

بنابرایناست.سازماندھیمستلزمجمعی،اقدامواعتراضھربی تردیدسازماندھی.جدیداشکال1-
گذشتھسالچنددرامابوده اند.برخوردارسازماندھیازنوعیبھاعتراضاتتمامکھگفتمی توان

مرکزیاوبنگاهیکبھمحدودکھبوده ایماعتصاباتواعتراضاتدرسازماندھیازاشکالیشاھد
راخود99سالدرسازماندھیاشکالگونھایناست.یافتھفراگیرومشترکجنبھونبودهکارگری

بیشتر برجستھ کرد.
گاز،نفت،صنایعپروژه ایوفنیکارگرانسراسریاعتصابنخست،می کنیم:اشارهموردسھبھ

مناطقدرکارگریمرکزچندیندرھمزمانطوربھماهمردادنیمھدرکھنیروگاه ھاوپتروشیمی



بھوکردندشرکتاعتصابایندرکارگرھزار25تا15بینگزارش ھاطبقداد.رویمختلف
درصد باالیی از خواست ھای خود رسیدند.

ھمچنانوشدبرگزارشھرچندیندرکھبودبازنشستھکارگرانھمزمانوسراسریتظاھراتدوم،
نیز ادامھ دارد.

اعتراضی،اقداماتتوجھقابلافزایشگیرد-میبردرنیزراباالمورددونوعیبھکھ-سوم
بھمختلفشھرستان ھایازراخودکھبودکارگرانازمتفاوتبخش ھایتوسطھمزمانوسراسری

نوعاینازمورد81شاھد،99سالدرزدند.تجمعبھدستورساندنداستان ھامراکزیاوتھران
).3شمارهجدولبھکنید(نگاهبودیم.استان ھامراکزدرمورد30وتھراندراعتراضات

ھایرسانھازاستفادهباتوانستھ اندکارگرانازوسیعیبخش ھایکھمی دھدنشانآشکاراموارد،این
اقدامبھطریقاینازویابنددستمنعطفسازماندھیازاشکالیبھ،روابطدیگرواجتماعی
تشکلنبوددرکارگران،موارد،اینھمھدردیگرعبارتبھبزنند.دستھماھنگومشترک

تشکل سراسری و فراگیر است.سراسری، موفق بھ انجام کاری شده اند کھ معموال وظیفھ
سالدرنیزوگذشتھ؛سال ھایدراعتراض ھاغالببودنتدافعیرغمبھشرایط.بھبودخواست-2

راشرایطبھبودمشخصبطورکھبودیمکارگرانسویازمطالباتیطرحشاھدسالایندر؛99
این مطالبات بود .ھدف قرار داده بود. افزایش دستمزد  و حقوق  از جملھ

درونیروگاه ھا،وپتروشیمی گاز،نفت،کارگراناعتصابدرنمونھبرایدستمزدافزایشمطالبھ
صراحتبھبازنشستگانتوسطھمچنینومشاغلبندیطبقھطرحاجرایقالبدردیگرکاریمراکز

دردرصدی50حدودتورمباھمراهاقتصادی،وخیمشرایطتردید،بدونگردید.طرحروشنیو
وبیکاریباالیسطحتوجھبافوق،مطالباتطرححالاینبااست.داشتھنقشمطالباتاینطرح
شرایطتحمل ناپذیرینشان دھندهھمگذشتھ،سالدرشاغلینازدیگرنفرمیلیونیکحدودشدنبیکار

برای تغییر این وضعیت است.موجود برای کارگران و ھم نشان دھنده خواست و اراده آنھا
صرفاراآنھانمی توانکھمطالباتیطرحومنعطفسازماندھیازاستفادهکھدادخواھدنشانآینده،

خواھدایفانقشاعتراضاتکیفیتحولدرحدچھتاویافتخواھدگسترشحدچھتانامید،تدافعی
کرد.

علت اعتراضات و مطالبات معترضان

دستمزدھا.موقعبھپرداختعدم-1
وضعیتواخراج سازی ھاوبیکارکاری،مراکزشدنتعطیلبھاعتراضشغلی،امنیتنداشتن-2

بالتکلیفی.
دربویژهشد،اشارهکھھمانطورخواستاینآن:افزایشدرخواستودستمزدپایینسطح-3

خواھانکارگراناینبود.برجستھبسیارنیروگاه ھا،وپتروشیمی گاز،نفت،کارگراناعتصاب
شرکتبامستقیمبطورقراردادبستنپیمانکاری،شرکت ھایازیدخلعودستمزدفوریافزایش
طرحکاملاجرایھمچنین،بودند.رسمیکارگرانباخودحقوقسازیھمسانواصلی

درخواست،اینتحتمی توانرابازنشستگیحقوقافزایشدرخواستنیزومشاغلطبقھ بندی
دستھ بندی کرد.

درخصوصیکارفرمایانازیدخلعدرخواستوواگذاری ھاوخصوصی سازی بھاعتراض-4
شرکت ھای واگذار شده.

برابر.کارمقابلدربرابردستمزدوھادستمزدھمسان سازییادستمزد ھادرتبعیضرفع-5
اصلی.شرکتبامستقیمقراردادعقدوپیمانیشرکت ھایبرچیدن-6



درخواستوکروناویروسخطربارابطھدربھداشتیپروتکل ھاینشدنرعایتبھاعتراض-7
تست و واکسیناسیون رایگان.

اشکال و شیوه ھای اعتراض

بااعتصاب ھاغالبازیرااست؛ناممکنتقریباموارداکثردردواینتفکیک:تجمعواعتصاب-1
شکلبھاعتراض ھادرصد90حدوداست.بودهتوامکاریمحیطازبیروندرکارگرانتجمع

اعتصاب و تجمع بود.
مدیران،ورودازممانعتآھن،راهخطوطوجادهکردنمسدودشھر،سطحدرپیماییراه-2

نوعاینغذا.تحریمواتوبوس ھاچراغکردنروشنومعترض،کارگرانبھخانواده ھاپیوستن
نسبتبھاماداشت،افزایشتعدادلحاظازچھاگرگذشتھسالھایبامقایسھدرمبارزهاشکالاز
ماند.باقیدرصد2سطحھماندرگذشتھسال ھایھماننداعتراضاتکل

رااعتراضاتکلصددر8اعتراضازشکلاینطومار.تھیھونامھنوشتنطریقازاعتراض-3
بھ خود اختصاص داد.

اعتراض ھای ھمزمان و سراسری

بطورمعین،کاریرشتھیکدرکارگرانکھبودصورتاینبھمعموالھااعتراضنوعاین
یاوتھرانعازممعینروزدرمختلفمناطقوشھرستان ھاازقبلی،برنامھباوشدهسازماندھی

ھااعتراضازنوعاینزدند.میدستاعتراضیتجمعبھآنجادروشدندمیاستانھامراکز
.)2شمارهجدولبھکنید(نگاهیافتافزایشتوجھیقابلطوربھگذشتھسال ھایبھنسبت

استان ھامراکزوتھراندرسراسریاعتراضاتتعداد:2شمارهجدول
جمعمراکزاستانھاتھرانکارگران بھ تفکیک شغل

411556معلمان

32840دیگر کارگران

4610کارکنان مراکزدرمانی و بھداشتی

415بازنشستگان

8130111جمع



خدماتیمرکزیاوتولیدیواحدیککارگرانکھاستمواردیبجزباالمواردکھاستتاکیدبھالزم
مقابلدرورفتھتھرانبھاستانھا،مراکزیاوشھرستاندرخوداعتراضاتازنگرفتننتیجھازبعد

تجمعبھخصوصی سازیسازمانمقابلدریاومربوطھوزارتساختمانبرابردریاومجلس
بودیم.اعتراضاتنوعاینازمورد20شاھدمجموعدرگذشتھسالدرزدند.دستاعتراضی

اعتراضاتواکنش حکومت، نھادی ھای امنیتی و کارفرمایان نسبت بھ

سال ھایھمانندکارگریاعتراضاتبرابردراسالمیجمھوریرژیمواکنشحکومت.واکنش
امنیتی،قضایی-پروندهتشکیلتھدید،معترضین،احضارببند،وبگیرسرکوب،بھتوسلگذشتھ،

کارگرانازنفر155حداقلبود.موقتآزادیازایدرسنگینوثیقھ ھایتعیینوزندانوبازداشت
قرار گرفتند.معترض و فعالین کارگری بطور مستقیم ھدف این سرکوب سازمان یافتھ

ماهخرداددرشد:اجرامعترضکارگرانازنفردوبرایشالقشنیعووسطاییقرونحکمھمچنین
واحدشرکتکارگرانسندیکایعضومقدم،طالبرسولبرایشالقضربھحکم74حکمگذشتھ
حکمنیزماهآذردروکردند،اجرارابودکردهشرکتمھماهاولبزرگداشتمراسمدرکھتھران

درآمد.اجرابھخودرو،پارسمعترضکارگررفیعی،داوودبرایشالقضربھ74

برایکھکردتالشاسالمیحکومتمستقیم،سرکوبباھمراهامنیتی.جریاناتونھادھاواکنش
وتشکل ھاازحکومتی،کارگریتشکل ھایازاستفادهبرعالوهکارگری،فزایندهاعتراضاتبامقابلھ

ومعروفبھامرجریان ھایکارگری،بسیجدانشجویی،بسیجنظیردیگرامنیتینھادی ھای
برایکند.استفادهکارگریمبارزاتشکستوکشاندنانحرافبھکنترل،براینیزوابستھرسانھ ھای

بسیارتپھھفتکارگراناعتراضاتکردنمنحرفوکنترلبرایدانشجوییبسیجفعالیت ھاینمونھ،
حکومتیطلباناصالحونژاداحمدیبھوابستھجریان ھایکھگفتبایدارتباط،ھمیندربود.مشھود

پایی در این اعتراضات بیابند.نیز در تالش بوده اند کھ برای پیشبرد مقاصد خود، جای

وابستھ،کارگریتشکل ھایوحکومتیسرکوبقدرتبھاتکابرعالوهکارفرمایان.واکنش
ایجادطریقازکھکردندکوششمواردبسیاریدرکارگراناعتراضاتبامواجھھدرکارفرمایان

آزار،واذیتآنھا،علیھپرونده سازیوکارگریفعاالنشناسایی،معترضکارگرانبیناختالف
بشکنند.ھمدرکارگراندستجمعیمقاومتمعترض،کارگراناخراجوتھدیدوشغلیجابجایی

دستاینازاقداماتی،تپھھفتنیشکردرمشخصبطوروخدماتیوتولیدیواحد35درحداقل
کارگر30وبودکارمحلبھمبارزکارگرانورودازجلوگیریمورد29شاملکھشدهگزارش

معترض نیز بازداشت شدند.
کارفرمایانگرانھسرکوباقداماتبھنسبتمواردبسیاریدرکارگراناینکھتوجھقابلنکتھ

تجمعواعتصابشکلبھاعتراض ھااینمورد،15درکردند.حمایتخودھمکارانازواعتراض
انجام شد کھ غالبا نیز با موفقیت ھمراه بود.

اقداماتوآنبھوابستھامنیتینھاد ھایرژیم،توسطمستقیمسرکوب ھایرغمبھکلی،طوربھ
صعودیروندی99سالطولدرآناشکالھمھدرکارگریاعتراضاتکارفرمایان،گرانھسرکوب
داشت.

اعتراضات توسط  دیگر گروه ھای اجتماعی



بھکنیدنگاه(بودمورد622شاملمتفاوتخواست ھایبا،دیگراجتماعیھایگروهاعتراضات
برایرازندگیکھمشترکومعیناجتماعیمتنبرچھاگراعتراضاتاین).3شمارهجدول

جزامابود،موجودشرایطبھاعتراضاساساوپیوستوقوعبھکرده،ناپذیرتحملمردماکثریت
نداشت.موارد محدود، ارتباط اندام وار بین این اعتراضات وجود

تعدادگروھای اجتماعی

94مال باختگان*

91کشاورزان

کروناشیوعدلیلبھکاروکسبمراکزتعطیلیبدنبالاعتراض
و عدم حمایت دولت

39

31دانشجویان

12دستفروشان

11جوانان جویای کار

344سایر موارد

622جمع

تعدادبھدیگراقشاراعتراضات:3شمارهجدول

توسطاراضیتصرفمسکن،تعاونی ھایخودرو،صنعتمالی،موسساتوبورسسھامزیر:درعرصھ ھایباختگانمال*
نھادی ھای   دولتی و مذھبی.



اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
1400اردیبھشت7

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت7کارگریاخباروگزارشات

ھایوعدهووضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورکشاورزیجھادناظرانسراسریاعتراضیتجمع-
توخالی:

استانداریمقابلاستخدامطرحتصویبعدمبھاعتراضدرکردستانکشاورزیناظرانتجمع-1

استانداریمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتفارساستانجھادکشاورزیناظراناعتراضیتجمع-2

استانداریمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتھمداناستانکشاورزیجھادناظراناعتراضیتجمع-3

بالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولدوبارهاعتراضیتجمع-
استخدامی مقابل مجلس

باکاراسالمیشورایاعضایوھمکاریروزچندمینبرایلرستانآھنراهکارگراناعتصاب-
کارفرما برای شکستن اعتصاب

جملھازحقوقنازلسطحبھاعتراضدراصفھانآھنذوبتولیدیغیرھایبخشکارگراناعتصاب-
عدم اجرای کامل طرح طبقھ بندی مشاغل و پرداخت نشدن مطالبات

امیدیھشھرستاندرمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایوتجمعاعتصابادامھ-
پیمانکاریبرای اعتراض بھ سطح نازل دریافتی و واسطھ گری شرکت ھای

برپاییبابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-
تجمع مقابل فرمانداری

تھدیدوومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتآبادهسیمانکارخانھکارگرانداردامنھھایکنش-
کارگران حق طلب بھ اخراج ازکار

محجوببرایآراآوریجمعجھتمجلسایمیاندورهانتخاباتآستانھدرھاکارگریخانھتجمع-
مقابل وزارت کار

تاجحسینباایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایتلگرامیکانالاختصاصیگفتگوی-
وکیل اسماعیل عبدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عبدی

عدمبھدراعتراضروزاعتصابشاندرسیزدھمینارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگان-
مقابل استانداری آذربایجان غربی زدندپرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن دست بھ تجمع

تعطیلیدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتبافتشھرستانعصرولیبازارکسبھاعتراضیتجمع-
فرمانداریمقابلدولتحمایتوعدم19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوب

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


استانداریمقابلآردنقلوحملکرایھبرابری2افزایشبھنسبتزنجاننانوایاناعتراضیتجمع-

مجتمع تجاری آدینھ رشت- شماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی مالباختگان

ھایوعدهووضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورکشاورزیجھادناظرانسراسریاعتراضی*تجمع
توخالی:

استانداریمقابلاستخدامطرحتصویبعدمبھاعتراضدرکردستانکشاورزیناظرانتجمع-1

دیگراستانمراکزدرھمکارانشانباھمزمانکردستانکشاورزیناظراناردیبھشت،7شنبھسھروز
در سنندج تجمع کردند.برای اعتراض بھ عدم تصویب طرح استخدام مقابل استانداری

راماتک تککشاورزیجھادمتولیاناینکھوجودباگفت:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانازتجمعیکی
بھاستسالچندینمی کنند،بی توجھیماتکلیفتعیینواستخدامیوضعیتبھنسبتامامی شناسند

ازکدامھیچلحظھاینتاولیمی دھند،وعدهسالھراماکردیم،مراجعھجاییھرومجلسوزارتخانھ،
این وعده ھا عملیاتی نشده است.

استانداری ھاجلویناظرانسراسریصورتبھامروزبدھدجوابمانکسیاینکھامیدبھافزود:وی
نیست.تحصن کردیم ولی نھ نماینده مجلس و نھ ھیچ مسئولی پاسخگو

می کنمھمکاریکشاورزیجھادبا84سالازاینکھوجودباکرد:تصریحکشاورزیکارشناساین
اکنون بھ جایی رسیده بودم.ھنوز تکلیفم مشخص نیست اگر در جایی دیگر کارگری ھم می کردم

مشخص است.وی خاطرنشان کرد: ما نھ بیمھ داریم و نھ وضعیت حقوق مان

جھاددررویھاینولیاستقراردادینیروھایباافراداستخدامدراولویتوزارتخانھ ھاتمامدر
کشاورزی وجود ندارد و آسیب آن را امثال ما دیده اند.



تشکیلوازدواجسنباالرفتنوخانواده ھاازبعضیدرحتیگسیختگیھمازباعثموضوعاین
ولیداشتیمبیمھسابقھسال16تا14حداقلبایداالنماازکدامھرکنیم،تجربھماتک تکراخانواده

داریم.بیمھسابقھماه10حالتخوشبینانھ تریندر

عنوانبھکھماامثالبھکشاورزیجھادگفت:درتجمعحاضرکشاورزیناظرخانم ھایازدیگریکی
کناردرنزدیکودورروستاھایسطحدرمختلفشاخھ ھایدرکشاورزیبخشتحصیلکرده ھای

کرده است.کشاورزان بھ توسعھ صنعت کشاورزی کمک کرده ایم، ظلم زیادی

ھزینھراخودجوانیوعمرمسوولینالکیوعده ھایامیدبھفقطمزایاییھیچبدونحقوقکمترینبا
باتنھاکاریسابقھروزیکحتیبدونخیلی ھانیست،مامشکالتپاسخگویکسیھماکنونوکردیم

وضعیتماننداریمحامیماامثالچونولیشدندشھرستان ھادرکشاورزیجھادبدنھجذبپرونده سازی
این است.

کھشدفارغ التحصیل91سالکردستانشھرستان ھایازیکیکشاورزیجھادرئیسپسرافزود:وی
خوب بود.بدون حتی یک روز قرارداد بھ استخدام درآمد چون از ژن ھای

بھ84سالازکشاورزیناظرینعنوانبھاستانسطحدرنفر80مجموعدرکردند:اعالمافراداین
ھمھبامی دادنداستخدامامیدچونکرده ایمکارناچیزمبالغوماھھ6تاسھقراردادھایمجموعھبابعد

این کمبودھا ساختیم.

ماکھاستحالیدراینندارندسابقھ ایھیچکھمی شوندکشاورزیجھادجذبکسانیماچشمجلوی
پای کشاورزان کار کرده ایم.روی زمین کشاورز شیلنگ سم پاشی دست می گرفتیم و پا بھ

مقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتفارساستانجھادکشاورزیناظراناعتراضیتجمع-2
استانداری

گذاشتنبنمایشبرایھمفارساستانجھادکشاورزیناظرانماه،اردیبھشت7شنبھسھروز
درشیراز تجمع کردند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل استانداری



استانداریمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتھمداناستانکشاورزیجھادناظراناعتراضیتجمع-3

اعتراضشانصدایانعکاسبرایھمداناستانکشاورزیجھادناظراناردیبھشت،7شنبھسھروز
استانداریومقابلشدندھمراهھااستاندردیگرھمکارانشانباوضعیتتبدیلعدمبھنسبت

درشھرستان ھمدان اجتماع کردند.



سال10حدودگفت:ایرسانھخبرنگاربھاستبیوتکنولوژیرشتھارشدکھناظرمھندسینازیکی
ھستیم.است در باغات و روستاھا بھ عنوان ناظر مشغول بھ فعالیت

شدهکوتاھیھمداناستانمتاسفانھاماانددادهناظرمھندسینبھرااستخدامقول90سالازافزود:وی
نفر158حدودھمدانجذبسھمیھھزار10ازشدیممتوجھوزارتخانھبھترددبارھاازبعدواست

طی سھ مرحلھ تا بھ امروز جذب کرده است.

اندکردهجذبامروزتانفر800باالیکرمانشاهچونماھمجواراستانھایگفت:کشاورزیمھندساین

نگرفتھصورتاقدامیبحالتااماایمدادهاستاندرمجلسنمایندگانبھمتعددیھاینامھافزود:وی
است.

دارد.وجودجذببرایناظرمھندس300بربالغھمداناستاندر

یادآوری:

درتاکنون1386سالازکھھستندکشاورزیجھادوزارتبدنھازجزئیکشاورزیناظرکارشناسان
این وزارت بالتکلیف مانده اند.

ناظرینشده،مکلفکشاورزیجھادوزارتکشاورزیناظرینتکلیفتعیین1390سالطرحبراساس
جھاد کشاورزی را بدون آزمون استخدام کند.



بالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولدوبارهاعتراضی*تجمع
استخدامی مقابل مجلس

کارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازجمعی،اردیبھشت7شنبھسھروز
بھکشورسراسرازخودرابازھماستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشان)درادامھآزمونسبز

بنمایشبرحقشانحقوقاحقاقبرایراراسخشانعزممجلسمقابلتجمعبرپاییباتارساندندپایتخت
بگذارند.

ما زنده بھ آنیم کھ آرام نگیریم:

بھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس



کارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازفروردین،جمعی28شنبھروز
ازسراسراستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرای)آزمونسبز

کشورخودرابھ تھران رسانده و مقابل مجلس تجمع کردند.

می باشدمشھودبسیارپرورشوآموزشدرنیروکمبوداینکھبھگفتند:نظرخبرنگارانبھکنندگانتجمع
ھزار300نزدیکاینکھبھتوجھبانیزواستکردهاقرارمشکلاینوجودبھبارھاسازماناینخودو

حداکثربھسازمانایننیرویکمبودلذاشدخواھندبازنشستھامسالپرورشوآموزشمعلمانازنفر
پرورشوآموزشاستخدامیآزموناولمرحلھدردرکھعزیزانیطرفیازورسیدخواھدخود

درنشدندقبولیبھموفقبعدیمرحلھدرکردند،کسبراحدنصاباولمرحلھدروکردندشرکت
بھموفقنظرموردشھرظرفیتکمبوددلیلبھمنتھیکرده اند،کسبباالیینمراتھمگیصورتیکھ

نمره ھای بسیار کم قبول شدند.قبول نھایی نشدند، در صورتیکھ شھرھای دیگر افرادی با

کارنامھماباالست،علمیبارباالیقنیرویجذبدنبالبھپرورشوآموزشکھاستاینازغیرمگر
کھماستحقدرظلموداریمباالییعلمیبارکردیمثابتشدنقبولبا99پرورشوآموزشسبزھای

با وجود کمبود نیرواستخدام نشیم.

باکاراسالمیشورایاعضایوھمکاریروزچندمینبرایلرستانآھنراهکارگران*اعتصاب
کارفرما برای شکستن اعتصاب

ادامھاعتصابشانبھلرستانآھنراهکارگرانروزمتوالیچندمینبرایاردیبھشت7شنبھسھروز
دادند.

کارگریشورایاعضایازتعدادیمداخلھبالرستانآھنراهظالمکارگران،شرکتاینگزارشبنابھ
وروز3تا1مدتبھیعنیزدندغیبتکارگرانبھگذشتھروزچنددرکارگراناعتصابشکستنبرای

ما در اینجا بھ این افراد ھشدار میدھیم.

ازحقوقنازلسطحبھاعتراضدراصفھانآھنذوبتولیدیغیرھایبخشکارگران*اعتصاب
مطالباتجملھ عدم اجرای کامل طرح طبقھ بندی مشاغل و پرداخت نشدن
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انعکاسبرایاصفھانآھنذوبتولیدیغیرھایبخشکارگراناردیبھشت،5یکشنبھروزصبح
بندیطبقھطرحکاملاجرایعدمجملھازحقوقنازلسطحبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھ

مشاغل و پرداخت نشدن مطالبات دست از کار کشیدند.

کارگراناردیبھشت5یکشنبھایران،روزفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
نسبتراخوداعتراضوکشیدهکارازدستصبح11ساعتدرآھنذوبدرتولیدیغیرھاییبخش

بیماریاشلھزینھکارانھ،مرکز،ازخارجندادنناقص،کامالبندیطبقھپاداش،کم،ھایحقوقبھ
زایی، ساعات اضافھ شیفت و … اعالم کردند.

کارگران خواستھ ھای خود را بھ مدیریت چنین اعالم کردند:

(شاملآنھامعوقاتھمچنینوشدندحذفمختلفدالیلبھکھوپاداشحقوقیپارامترھای.پرداخت-1

…)وشیفتکاراضافھساعت٩کارت،،سفرمرکزازخارج

دیگرھایارگانوفوالدیھایشرکتباتورمبھتوجھباپاداشوحقوقپایھسازیھمسان-2

مدیریت ھنوز واکنشی بھ این اعتراض نشان نداده است.

شھرستاندرمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایوتجمعاعتصاب*ادامھ
شرکت ھای پیمانکاریامیدیھ برای اعتراض بھ سطح نازل دریافتی و واسطھ گری

شھرستاندرمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایاردیبھشت،7شنبھسھروز
دادند.ادامھاندکردهشروع99ماهاردیبھشتاولچھارشنبھروزازکھوتجمعشاناعتصاببھامیدیھ

درمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایوتجمعرابطھ:اعتصابدرھمین
گری شرکت ھای پیمانکاریشھرستان امیدیھ برای اعتراض بھ سطح نازل دریافتی و واسطھ

واقعمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھپیمانیاستیجاریاردیبھشت،راننده ھایاولچھارشنبھروز
فشارتقویتایستگاه ھایبیندررامدیرانبرخیوکارگرانجابجاییمسئولیتکھامیدیھشھرستاندر

ازدستپیمانکاریھایشرکتگریواسطھودریافتینازلسطحبھاعتراضبرایدارندبرعھدهگاز
خطوط لولھ تجمع کردند.کارکشیدند ودر محوطھ واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات



راننده144حدوداگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضررانندگانازیکیرابطھ،ھمیندر
پیمانکارشرکتیکمسئولیتتحتکھھستیممیان کوهگازانتقالعملیاتیکدرمنطقھاستیجاری

ونیستکافیمی کنیمدریافتپیمانکارازدستمزدبابتقراردادطبقکھمزایاییوحقوقداریم.فعالیت
کفاف زندگی و حتی مخارج خودرو ھای ما را نمی دھد.

درساعت12تا8روزانھراننده ھاوھستندسواریومینی بوسغالبااستیجاریخودروھایافزود:او
سایرومیان کوهعملیاتیمنطقھخاکیجاده ھایدرخوزستاندرجھ50تا40گرمایوسختشرایط
فاقدخودروھااینراننده ھایدرواقعمی کنند.کارماهدرتومانمیلیون8تا7دریافتازایبھمناطق
بھایاجارهفقطمی کندپرداختآن ھابھمزدازایبھخصوصیبخشپیمانکارآنچھوھستنددستمزد

نیست.خودروھاست کھ آنھم حتی تامین کننده ھزینھ ھای جاری خودروھا

رانندهبرعھدهبنزینپولحتیخودروھاجاریھزینھ ھایھمھگفت:معترضرانندگانازدیگریکی
را بھ راننده ھا پرداخت نمی کند.است و پیمانکار ھزینھ ھای اضافھ بابت مخارج خودروھا

اتمامبھماه)فروردین31(گذشتھروزسابقپیمانکارباراننده ھاقرارداداینکھبراشارهباکارگراین
راننده ھایبی نتیجھتالشازمی گیرد،برعھدهراراننده ھامسئولیتجدیدپیمانکارزودیبھورسید

گازانتقالعملیاتیکمنطقھپیمانیاستیجاریراننده ھایگفت:خودوضعیتتبدیلبرایاستیجاری
گازاتتقالعملیاتمنطقھواردنیروتامینبھانھبھکھواسطھ ایشرکتکھھستندمدعیمیان کوه

میان کوه شده اند عمال ھیچ نقشی در ارائھ خدمات ندارد.



رانندهکارگرانبانیروتامینپیمانکارانحذفبامی توانندمنطقھمسئوالنومدیرانافزود:ادامھدراو
دریافتیازپیمانکارانوجودباماهھرکھمالیمنابعداریمانتظارکارگرانماببندند.مستقیمقرارداد

شاھد افزایش انگیزه در کارگران خواھیم شد.ماھانھ مان کسر می شد بھ کارگران بازگردد و با این اتفاق

بودهبی بھرهکارقانونیمزایایھمھازکارسال ھاازبعداوپیمانیھمکاراناینکھبرتاکیدبارانندهاین
حذفخواستارخودھمکارانسایرازنیابتبھشده اند،خستھپیمانکارباخودموقتقراردادھایازو

انتقال گاز میان کوه شد.پیمانکاران تامین نیرو از بخش حمل و نقل منطقھ یک عملیات

بابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراضات*ادامھ
برپایی تجمع مقابل فرمانداری

پرداختعدمبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھخرمشھرشھرداریکارگراناردیبھشت،6دوشنبھروز
شھرستان دراستان خوزستان زدند.بموقع حقوق وحق بیمھ دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این

نشدهپرداختدستمزدبرعالوهگفتند:ایرسانھخبرنگاربھخرمشھرشھرداریمعترضکارگران
بھموقعبھکھھستیمبیمھ ھاییحقنگرانھمچنینوداریمقبلازنیزمعوقمزدیمزایایجاری،
دریافتسالماه ھایبرخیدرماصورت،ایندرنمی شود.واریزاجتماعیتامینسازمانحساب

می شویم.خدمات درمانی و تمدید دفترچھ ھای خود با مشکل مواجھ

حفظبرایماکارومی دھیمانجامنامناسبشرایطایندرراکارسخت تریناینکھبیانباکارگراناین
استانیمقاماتحتیواستانداری شھر،شوراھایبایدافزودند:است،مھمبسیارشھرھانظافتوآرامش



مزدیمطالباتپرداختبرایخاصبودجھوباشندکارگرانفکربھشھرداری ھاعملکردبرنظارتبا
آن ھا اختصاص دھند.

آن ھامطالباتپرداختبھخرمشھرشھرشورایوشھرداریمسئوالنبی توجھیگفتند:کارگراناین
روز(درگذشتھروزآنآخرینکھبزننداعتراضبھدستمطالباتشانوصولبرایبارھاشدهباعث

ششم اردیبھشت ماه) انجام شد.

تھدیدوومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتآبادهسیمانکارخانھکارگرانداردامنھھای*کنش
کارگران حق طلب بھ اخراج ازکار

–آبادهجاده30کیلومتردرواقعآبادهسیمانکارخانھکارگراناردیبھشت،7شنبھسھروز

کارگرانتھدیدوومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتدارشاندامنھھایکنشازفارسشیراز،استان
حق طلب بھ اخراج ازکار،خبردادند.

می شود؛خالصھکلمھیکدرکارخانھاینکارگرانمحلی،حرفخبریمنبعیکگزارشبرپایھ
مثلوگرنھتحمل؛وکنیدسکوتمی شنویم؛جوابیکبارھراماھستیم.معوقاتمانپیگیر«مدت ھاست

فالنی ھا اخراج می شوید!.»

کنندهنگرانمی شود،تمدیدماھانھبصورتقراردادھایشانکھکارگرانیزندگیدشوارشرایطازاطالع
امنیتی بھ شدت احساس می شود.است. نگرانی کھ در حوزه ھای مختلف اجتماعی، فرھنگی و

محجوببرایآراآوریجمعجھتمجلسایمیاندورهانتخاباتآستانھدرھاکارگریخانھ*تجمع
مقابل وزارت کار

لوایتحتھاکارگریخانھمجلسایمیاندورهانتخاباتآستانھدراردیبھشت،7شنبھسھروز
آبکردنآلودگلبرایدرواقعوشغلیامنیتفقدانبھاعتراضبرایوظاھراموقتقراردادکارگران

محجوب مقابل وزارت کاراجتماع کردند.وخاک پاشاندن بھ چشم کارگران و جھت جمع آوری آرا برای

تاجحسینباایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایتلگرامیکانالاختصاصی*گفتگوی
وکیل اسماعیل عبدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عبدی:

می دانند،دادرسیاعادهبرارجحراعبدیپروندهتجمیعبحثصنفیکنشگرانازپاره ایروزھااین1⃣
پرونده را دنبال می کنید؟پاسخ شما در این باره چیست؟ چرا شما از طریق اعاده دادرسی

بھ قانون ھست. یت اعاده دادرسی نسبت بھ مسائل دیگر مشخصا متکیارجح 

قطعیتصادرهرایبھاعتراضشانعدمپیرو٩٠سالدرعبدیاسماعیلآقایپروندهاینکھبھتوجھبا
قانوندرکھقانونفوق العادهطرقجزبھاعتراضمقامدردیگریقانونیاقدامھراساسابود،کردهپیدا

مااعتراضمسیرتنھاپسندارد.وجوداساسا۴٧٧مادهاعمالتقاضاییادادرسیاعادهمثلشدهتعیین
دادرسیاعادهتقاضایموجود،قانونیراهتنھاوشدهاجراییعبدیآقایبرایاآلنکھراییبھنسبت
کیفری است.دادرسیآیینقانون۴٧٧مادهبھمستند

اعادهتقاضایمتاسفانھکھکردیمتقدیمکشورعالیدیوانبھگذشتھسالرادادرسیاعادهتقاضایما
دادرسی رد شد!



دادرسیاعادهدالیلیبھکھمی کنمعرضجھتاینبھبود.نشدهالزمدقتکھرسدمینظربھکھالبتھو
دیگریمراتبواقعدرنبود.دادرسیاعادهپذیرشتقاضایبرایمامستمسکدالیلآناساساکھشدرد

بود کھ حاال بھ نظر مکتوم مانده بود.

بھرا۴٧٧مادهاعمالدرخواستماآنمتعاقبشدردمتاسفانھکھبودراهاولیندادرسیاعادهپس
طیراتوجھیقابلومثبتنظربھمسیرخداشکرامروزتاپروندهودادیمقضائیھقوهمحترمریاست

ھستم.۴٧٧مادهازگرفتننتیجھبھامیدوارشخصھبھمنکھکرده

است؟یکیلزومامتفاوتاتھاماتویکساناتھامباتجمیعشرایطنتایجآیا2⃣

 ی اصالح می کنم.کم رادومتانسئوالمن

تارسیدگیحیندریاقطعی،حکمصدورازبعدوشودمیمحکومپرونده ایدرشخصیکھزمانیدر
دراست،قبلیموثرکیفریمحکومیتدارایمحکوم الیھیامتھمکھشودمشخصاگرحکم،صدور

حکمیککھشودارجاعدارصالحیتمرجعبھبایدپرونده ھاکھکردهپیش بینیقانونشرایطیچنین
یاباشدیکسانجرمکھنداردارتباطیاساسالذاگردد.صادرقطعیمحکومیت ھایبھنسبتواحد

حدود با تعزیرات قابل جمع نیستند.متفاوت باشد. مشخصا در شمول جرائم تعزیری است. یعنی

بکند؟ھمسخت ترراشرایطاستممکنیامی انجامدمتھماحکامکاھشبھھمیشھمتھماناحکامتجمیع3⃣

اگرکھتلقینمی کند.اینحاصلرااینتیجھچنینلزوماخیر!بگویمبایدسئوالتانیناخصوصدر
استمواردیازپروندهتجمیعاست.غلطیتصورمی کند،پیداکاھشمجازاتلزوماشود، ادغامپرونده

تعدد جرم خواھد شد.کھ می تواند موجب تشدید مجازات شود چون مشمول قواعد

است؟رفتھپیشچگونھاکنونتاعبدیآقایدادرسیاعادهمرحلھ4⃣

دادمپاسخ: در خصوص سئوال چھارمتان من در  سئوال اول پاسخ

۴٧٧مادهاعمالدرخواستماشد.متعاقباردکشورعالیدیواندرگذشتھسالایشاندادرسیاعاده
تشخیصازبعدصادرهحکمشود،دادهتشخیصبّینشرعخالفاگرکھمواردی استازمادهایندادیم.

بودو نقض در واقع قابل رسیدگی در دیگر شعب دیوان عالی خواھد

مھمھایشخصیتوکارگریوصنفیکنشگرانگستردهبسیارحمایتبھتوجھبااینکھپایانیپرسش5⃣
پرونده عبدی چگونھ می بینید؟ادبی، ھنری و حقوق بشری تاثیر آن را نھایتا بر روند

ی پرسش پایانی  باید عرض کنمبارهدر

حوزهدرفعالیکعنوانبھصرفاکنم.نمینظراظھارسیاسیفعالیکیاکنشگریکمقامدرمن
می توانم نظرم را ابراز کنم.حقوق بشر و بھ عنوان وکیل دادگستری و در چارچوب قانون

باکھخدمتانکنمعرضبایداماندارم.راموضوعاینتکنیکیتحلیلصالحیتوشایستگیاساساپس
الگوییکبھقائلشودنمیمطلقاکھھستاینشده،حاصلآنازکھچیزیمنتجربھبھتوجھ

مشخص یا یک تعریف مشخص و معین در این خصوص شد.



تاثیراتمواردبرخیدرومثبتبسیاربسیارتاثیراتمواردبرخیدرحمایت ھاییچنینکھاینجھتبھ
پاسخکھامیدوارماست.داشتھمحکومینحکماجراییاپروندهبھرسیدگیرونددرمنفیبسیاربسیار

ھا رفع ابھام کرده باشد.

عدمبھدراعتراضروزاعتصابشاندرسیزدھمینارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالک*رانندگان
مقابل استانداری آذربایجان غربی زدندپرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن دست بھ تجمع

درسیزدھمینارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانماه،اردیبھشت7شنبھسھروز
مقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھدراعتراضروزاعتصابشان

استانداری آذربایجان غربی  زدند.

ارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتروز اعتصابرابطھ:ششمیندرھمین
دراعتراض بھ عدم پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکراننده290ازبیشوتجمعاتاعتصاب
کماکاناستآغازشدهفروردین26شنبھپنجروزازمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداخت

ادامھ دارد.

بخشاتوبوسرانندگانکھبودگذشتھسالماهفروردین،آذر31بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
شھراسالمیشورایرییسزدند،اعتصاببھدستمطالباتشان،نشدنپرداختپیدرخصوصی

بھمطالباتاینتادادمساعدقولخصوصی،بخشبھره بردارانورانندگانجمعدرحضورباارومیھ
واریز شود.صورت تقسیطی و ماھانھ بھ حساب بھره برداران بخش خصوصی

تداومامراینولیشدواریزبھره بردارانحساببھمرحلھدودرمطالباتازبخشیدیدار،اینازپس
بھاعتراضدراتوبوسرانیسازمانخصوصیبخش بھره برداراندیگربارماه،چندگذشتباونداشت

این وضعیت، از پنجشنبھ ھفتھ گذشتھ دست بھ اعتصاب زده اند.



تعطیلیدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتبافتشھرستانعصرولیبازارکسبھاعتراضی*تجمع
فرمانداریمقابلدولتحمایتوعدم19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوب

معیشتیبالتکلیفیبھاعتراضبرایبافتعصرولیبازارکسبھازاردیبھشت،جمعی7شنبھسھروز
شھرستاناینفرمانداریمقابلدولتحمایتوعدم19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوبتعطیلیدرپی

در استان کرمان زدند.

خبرنگاربھھامغازهتعطیلیادامھبھنسبتھامغازهتعطیلیشدنطوالنیازگالیھباکنندگانتجمع
مشغول فعالیت ھستند.رسانھ ای گفتند:گروه ھای شغلی ھم رده در بیرون از بازار

ھیچ،افزودند:دولتکسبھشده یصادرچک ھایبرگشتبرمبنیبانک ھاھمکاریعدمبھاشارهانھابا
حمایتی  از کسبھ ی آسیب دیده  نمی کند.

استانداریمقابلآردنقلوحملکرایھبرابری2افزایشبھنسبتزنجاننانوایاناعتراضی*تجمع

مقابلتجمعبھدستآردنقلوحملکرایھبرابری2افزایشبھاعتراضبرایزنجاننانوایان
استانداری زدند.

درزنجاناستاندرآردحملبرابریدواردیبھشت،افزایش7بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
زنجانشھردرآردکیسھھرحملقیمتجدیدنرخاساسبروشدهنانوایی ھااعتراضسببجاریسال

حالیدراینواسترسیدهتومانھزار5بھاستانشھرستان ھایدیگربھآردحملوتومانھزار3بھ
بود.قیمتایننصفازکمتر99سالدررقماینکھاست

کاھشخواستاروکردندتجمعزنجاناستانداریمقابلگذشتھھفتھنانوایانازتعدادیراستاھمیندر
استاندرآردحملبرابریدوافزایشکھبودندمعتقدنانوایانشدند.زنجاندرآردنقلوحملقیمت

آردحملقیمتکھداشتنددرخواستمربوطھمسئوالنازواستشدهغیرکارشناسیوناعادالنھزنجان
را بازبینی کنند.



*شماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینھ رشت

اینمقابلدیگرتجمعبرپاییبارشتآدینھتجاریمجتمعمالباختھھادهاردیبھشت،7شنبھسھروز
تحویل ھرچھ زودتر آن شدند.مجتمع درکالنشھر رشت دراستان گیالن خواستار تکمیل و

کرد:اعالموشدحاضرمعترضانبیندربودآمدهرشتبھتھرانازکھاماماجراییفرمانستادنماینده
وبستھدادقرارخصوصیشرکتیکآذرستانشرکتبادیروزازطرحاینتکمیلبرایستاداین

بھطرحاینیکسالمدتدرایمداشتھآنانباکھمذاکراتیطیوشودعملواردزودیبھاستقرار
پایان خواھد رسید.

بھسال4درمدتبودقراروشدآغاز1388سالازآدینھتجاریمجتمعساختکھاستآورییادقابل
دارد.پیشرفتدرصد55ھنوزسال12گذشتبااکنونکھشوددادهتحویلآنگذارانسرمایھ

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت6کارگریاخباروگزارشات

آمدند:- پرستاران کشور ھم برای احقاق حقوق برحقشان بھ خیابان

زیان آورووسختقانوننشدنمشمولبھنسبتاجتماعیتامینسازمانپرستاراناعتراضیتجمع-1
ھمسان سازی نشدن حقوق مقابل وزارت کار

نشدنمشمولوپرستاریخدماتتعرفھ گذاریقانوناجرایعدمبھنسبتپرستاراناعتراضیتجمع-2
قانون سخت و زیان آور زیان آورمقابل ساختمان قوه قضائیھ

وحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابدومھفتھ-
بیمھ ونداشتن امنیت شغلی ورھا شدن زبالھ در خیابان ھا

تھدید کارگران حق طلب بھ بازداشت واخراج از کار

شرکتبھسبزفضایوخدماتبخشواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-
ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان

ماه9پرداختعدمبھنسبتآبادپارسروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضاتادامھ-
حقوق در دفتر امام جمعھ

وشرکتبازنشستگیصندوقمقابلتجمعبرپاییباایرانملیھواپیماییبازنشستگاناعتراضاتادامھ-
ھما

اجتماعی- پنج اردیبھشت و پراکندگی در میان باز نشستگاِن تامین

صنفیکانون ھایکارگری،مستقلتشکالتدیگروسندیکاھاشامل:تشکلپانزدهمشترکبیانیھ-
(یازدهمھماهاولمناسبتبھزنانحقوقمدافعتشکالتوبازنشستگانمستقلتشکالتمعلمان،

اردیبھشت)، روز جھانی کارگر

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


پرداختعدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتاعتصاب-
سرگذاشتمطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن دھمین روز را پشت

مقابلمحصوالتشانخریدپاییننرخبھنسبتجنوبرودباروکھنوجکشاورزاناعتراضیتجمعات-
فرمانداری دو شھرستان

مقاالتچاپتعھدودکتریرسالھدفاعپیشبھنسبتآزاددانشگاهدکتریدانشجویاناعتراضیتجمع-
برای چندمین بار

براثر ایست قلبی- جان باختن کارگرمجتمع آموزش فنون نفت اھوازحین کار

آمدند:*پرستاران کشور ھم برای احقاق حقوق برحقشان بھ خیابان

زیان آورووسختقانوننشدنمشمولبھنسبتاجتماعیتامینسازمانپرستاراناعتراضیتجمع-1
ھمسان سازی نشدن حقوق مقابل وزارت کار

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایاجتماعیتامینسازمانپرستاراناردیبھشت،5یکشنبھروز
ازبرخورداریکاروعدموزارتزیان آورمقابلوسختقانوننشدنمشمولبھنسبتاعتراضشان
وزارتساختمانمقابلتجمعبھدستحقوقنشدنسازیھمسانزیان آوروموعدازپیشبازنشستگی

کار در پایتخت زدند.

ھمیشھازبیشپرستارانکھکرونابحراندورانایندرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
شودمحسوبزیان آوروسختماشغلنبایدچرادارند،قرارخطرمقدمصفدرومی کنندجانفشانی

دارد؟!مگر شغلی دشوارتر از پرستاری آنھم در این زمانھ وجود

ازپیشبازنشستگیازحقبرخورداریخواستارھستنداجتماعیتامینسازمانبیمھکھپرستاراناین
بھموجودموانعدارنددرخواستآن ھاھستند.سازماندرخودھمکارانھمھبرایاستثنابدونموعد

سرعت برطرف شود.

مشمولوپرستاریخدماتتعرفھ گذاریقانوناجرایعدمبھنسبتپرستاراناعتراضیتجمع-2
قضائیھنشدن قانون سخت و زیان آور زیان آورمقابل ساختمان قوه

عدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایھمپرستارانازاردیبھشت،جمعی5یکشنبھروز
قوهساختمانزیان آورمقابلوسختقانوننشدنمشمولوپرستاریخدماتتعرفھ گذاریقانوناجرای

قضائیھ درتھران تجمع کردند.

یادآوری:

تامینسازمانکھکرداعالمبیانیھ ایطیپرستارینظامسازمانعالیشورایگذشتھروزھایدر
بیشپرستاران،بازنشستگیبرمبنیپرستاران،زیان آوروسختمشاغلقانوناجرایبرایاجتماعی

اینبازنشستگیپاداشعجیبی،طرزبھمتعددیموارددرومی کندطلبتومانمیلیون200از
نیروھای زحمتکش را برای این منظور گرو می گیرد.

12حدودگذشتباو1388سالمصوبسالمتنظامبالینیکارکنانبھره وریارتقایقانوناساسبر

بازنشستگیازجملھقانوناینمفاداجرایبرایاجتماعیتامینسازمانقانون،اینتصویبازسال



برایاکنونوندادهانجامراالزماقداماتآور،زیانوسختمشاغلشاغالنعنوانبھپرستاران
گروراپرستارانخدمتسال ھاپاداشومی کندطلبتومانمیلیون250تا200آنان،بازنشستگی

عمومیانتظاربرخالفوزدهفروشیقانوننوعیبھدستکشورمصوبقوانینبرخالفومی گیرد
پرستاران فراھم می کند.جامعھ اسباب بحران آفرینی و نارضایتی شدید را در بین

است.کردهصادررایپرستاران،موعدازپیشبازنشستگیباارتباطدراداریعدالتدیوان،98سال
آیین نامھبھاستنادبااجتماعی،تامیندرشدهبیمھسابقھسالبیستباپرستارانرای،اینبراساس
براساسشوند.بازنشستھارفاقی)سنواتسال5(حقوقروز25بامی توانندزیان آوروسختمشاغل

یک سال و نیم محسوب می شود.این رای، ھر سال بیمھ پردازی در مشاغل سخت و زیان آور،

اداریعدالتدیوانواجتماعیتامینسازمانسویازصادرهھا،آرایدررسانھمنتشرهگزارشاتبنابھ
وزارتدلدرکھپرستارانیکارشرایطمی کند.حکایتمسئوالنبی توجھیازواستپرستارانعلیھ

40حدوداست.سخت ترمراتببھاجتماعی،تامینسازمانپرستارانبھنسبتدارنداشتغالبھداشت

ازکھدارندحضوربھداشتوزارتدرماھھ12و6روزه،89پرستارانشرکتی،پرستارھزار
کمترین امنیت شغلی برخوردار ھستند.

وحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابدوم*ھفتھ
بیمھ ونداشتن امنیت شغلی ورھا شدن زبالھ در خیابان ھا

تھدید کارگران حق طلب بھ بازداشت واخراج از کار

وحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگرانکھاستھفتھ2حدود
زبالھ ھا از سطح شھر خودداری می کنند.بیمھ ونداشتن امنیت شغلی در اعتصاب ھستند واز جمع آوری



زبالھکھاستھفتھدوحدوداینکھبیانبازبالھحملشب کارکارگرانازاردیبھشت،یکی6دوشنبھروز
وشدجمع آوریھستنداتوباندرکھزبالھ ھاییتنھاگفت:ایرسانھخبرنگارنمی شود،بھجمع آوری

خود مانده اند.زبالھ ھایی کھ در مناطق تلنبار شده اند ھنوز بر سر جای

مابھو...مزایاوحقوقماهششحدودافزود:شھرداری،توسطکارگرانحقوقپرداختردباوی
دررازبالھحملروزکاروکارشبکارگرانتمامحساب ھایشمارهھستمحاضراست،نشدهپرداخت

ما واریز نشده است.اختیار شما قرار دھم تا مطمئن شوید ھیچ پولی بھ حساب

گفت:روزکار،نیروینفر30تعدادوقدیمیکارشبنیروینفر74تعدادبھاشارهباکارگراین
کھاستالحسابعلیتومانھزار500میلیونسھتامیلیونسھمبلغمی کنندصحبتآنازکھحقوقی

پرداختگذشتھسالشھریورماهازکارگرانبیمھحقاینکھضمنشدپرداختکارشبنیرویبرایفقط
نشده است.



نیرویباکنندمحققرامامطالباتاینکھجایبھمسووالنکنداعتراضکسیاگرکرد:بیانوی
میلیونیسھدوحقوقپرداختعدمبرایکھکارگریوکنند،دستگیرراماتامی گیرندتماسانتظامی

شود.آزادتابگذاردمیلیونی500وثیقھبایدکردهاعتراض

شرکتبھسبزفضایوخدماتبخشواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضات*ادامھ
ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان

ھایشرکتبھسبزفضایوخدماتبخشواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضات
دارد.پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان ادامھ

باکارگرده ھاگفت:ایخبرنگاررسانھبھزنجانشھرداریکارگرانازاردیبھشت،یکی6دوشنبھروز
واستسال10ازبیشآن ھاسابقھمیانگینکھداردوجودشھرداریچھارگانھمناطقدرثابتوسابقھ
کاربھشھرداریخوددروکندوضعیتتبدیلراکارگرانایناینکھجایبھزنجانشھرداریحاال

درراسبزفضایسابقھباکاگرانتماماستقراروکردهمناطقبرون سپاریبھاقداممتاسفانھبگیرد
سپریشھرداریدرراعمرشانکھشھرداریسابقھباکارگراناینکھیعنیاینبگذارد.پیمانکاراختیار

عنوان کارگر صفر فعالیت کنند.کرده اند باید در اختیار پیمانکار قرار بگیرند و بھ

ھیچبدونمربوطھپیمانکاروخوردشکست96سالدربرون سپاریدرزنجانشھرداریافزود:وی
شھربھھمکلیونکردواریزراکارگرانبیمھوحقوقازماهیکوگذاشتفراربھپامحاکمھ ای

ریشھازشدیممجبوروشدتنومنددرخت200شدنخشکسببپیمانکارآنالبتھکرد.واردخسارت
مناطقمجدداکھگرفتندتصمیمضمانتیچھباشھرداریمسئوالنحاالدھیم.برشرادرختاناین

کھمی دھندتضمینشھرداریمسئوالنآیاکنند؟برون سپاریزمان،مروربھراشھرداریچھارگانھ
کننددرستینظارتپیمانکارعملکردنحوهبرکھمی دھدتضمینآیاندھد؟رخ97-96سالتلخحوادث

داد؟و یا اینکھ با پیمانکار در پشت پرده تعامل انجام خواھند

وخدماتبخش واگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضاتگیریسررابطھ:ازدرھمین
ومعیشتیشانفضای سبز بھ شرکت ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی

خدماتبخش واگذاریبھنسبترااعتراضشانزنجانشھرداریفروردین،کارگران31شنبھسھروز
شغلی ومعیشتیشان،ازسرگرفتند.و فضای سبز بھ شرکت ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت



بھخصوصیبخشپیمانکارانبھمسئولیت شانواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریمعترضکارگران
برخیسبزفضایوخدماتبخشبھپیمانکارانورودبرمبنیشایعاتیاخیراًگفتند:ایرسانھخبرنگار

شغلی ما در معرض تھدید قرار بگیرد.مناطق شھرداری زنجان قوت گرفتھ درنتیجھ نگرانیم امنیت

ایندرکارگر1700حدودکھاستشھریمنطقھ4دارایزنجانشھراینکھبیانباکارگراناین
مناطقکارگرانبرون سپاریموضوعاستسالچندینکردند:اضافھھستند،کاربھمشغولمجموعھ
عالرغمنتیجھدرگرفت.قوتموضوع اینپیشسالکھاستمطرحزنجانشھرداریچھارگانھ
کارگرانگذشتھسالشھرداریدرنھایتزنجانشھرداریچھارگانھمناطقکارگرانشدیدمخالفت 
قراردادازآنھاشغلیعناوینودادقرارپیمانکاریشرکتیکمسئولیتتحترا4منطقھخدماتی

مستقیم با شھرداری بھ پیمانکاری تغییر کرد.

وشدهمطرحمناطقسایرکارگرانبرون سپاریموضوعجاریسالدرمجددااینکھبیانباکارگران
چرادادند:ادامھبسپارد،جدیدپیمانکاریکبھرایکمنطقھکارگرانمسئولیتداردقصدشھرداری

کارگرانکارسوابقوشغلیامنیتووضعیتبھزنجانشھرشورایاعضایوشھرداریمدیران
شغلیامنیتوضعیتشھرداری،سبزفضایوخدماتبخشدرپیمانکارانپایشدنبازنمی کنند.توجھ

کرد.و معیشتی ما کارگران را بھ طور جدی آسیب پذیر خواھد

پیمانکارانکردنخالیشانھکارگرانحقوقتضییعدالیلازیکیافزودند:زنجانشھرداریکارگران
درقبالکھکارھاییازبسیاریبرون سپاریمنظوربھاخیرسال ھایدراست.مسئولیتبارزیراز

بعدوشدهشروعجاھمینازھممشکالتاست.شدهواگذارپیمانکارانبھبودهزنجانشھرداریاختیار
از سال ھا الینحل باقی می مانند.

پیمانکارباخوداستخدامیوضعیتتبدیلبرایوجھھیچبھاینکھبیانبازنجانشھرداریکارگران
کھ پیمانکارانیازبسیاریجاریسالدرحقوقحداقلیافزایشباکردند:اضافھآمد،نخواھیمکنار

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/04/photo_2021-04-20_22-56-24.jpg


بھنیستندکارگرانبھقانونیدستمزدپرداختبھحاضرگذاشتھ اندپیشپاشھرداریباقراردادعقدبرای
منعشھرداریمجموعھبھراپیمانکارانیچنینورودنیزشھرداریکارگران،مخالفتبادلیلھمین

کرده است.

درھستند،زنجانشھرداریخدماتیوسبزفضایبخشبھپیمانکارانورودمخالفکھکارگراناین
حالعیندرمی شود.زیادبسیارشھرداریدرپیمانکارورودباکارگرانمشکالِتکردند:تصریحپایان

پیدابی ثباتیشغلِیوضعیتشھرداریمختلفبخش ھاِیپیمانکاراِنساالنھ یتغییراِتباکارگران
اگرومی کنندواگذارراکارکامل،حسابتسویھبدوِنپیمانکارانازبسیاریعالوهبھکرد.خواھند

پیمانکارباوبزنندراخودوحقوِقحققیِدبایددیگرنپذیرد،آن ھاقبالدرراخودمسئولیِتشھرداری
جدید کنار بیایند.

ماه9پرداختعدمبھنسبتآبادپارسروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضات*ادامھ
حقوق در دفتر امام جمعھ

درادامھآبادپارسروستایی(آبفار)فاضالبوآبشرکتکارگراناردیبھشت،5روزیکشنبھ
اردبیلاستاندرشھرستاناینجمعھدفترامامدرحقوقماه9پرداختعدمبھنسبتاعتراضاتشان
اجتماع کردند.

پیمانکارازراخودجاریوگذشتھسالحقوقماه9حدودکھکارگراناردیبھشت،این6روزدوشنبھ
مختلفنھادھایبھشغلی مانوضعیتشدنمشخصبرایبارھاگفتند:ایخبرنگاررسانھطلبکارند،بھ

دنبالبھوگذشتھروزنکرده ایم.دریافتنتیجھ ایاماکرده ایممراجعھپارس آبادشھرستاندردولتی
در دفتر امام جمعھ پارس آباد حضور پیدا کردیم.ادامھ ی بی توجھی مسئوالن شھرستانی بھ خواستھ ھای ما

بازنشستگیصندوقمقابلتجمعبرپاییباایرانملیھواپیماییبازنشستگاناعتراضات*ادامھ
وشرکت ھما

ملیھواپیماییشرکتایثارگرانوبگیرانمستمریبازنشستگان،ازاردیبھشت،جمعی6دوشنبھروز
اینساختمانمقابلتجمعبھدستبازنشستگیصندوقعملکردبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھایران

صندوق وشرکت ھما زدند وخاھان پاسخگویی شدند.



تجمع کنندگان خواھان پاسخگویی بھ مواردزیر ھستند:

ایرایرانھواپیماییشرکتصندوقدرتومانمیلیارد50شدنگم-

ھمایھتلجنبزمینفروشونازلبسیارقیمتبھایرتورایرانفروش«ھما»،ھتل ھایواگذاری-
تھران

اجتماعی*پنج اردیبھشت و پراکندگی در میان باز نشستگاِن تامین

ینفرهسھودونفرهھایدستھبود،شدهاعالمپیشدفعھکھمجلس)جلوی(اجتماعمحلاطرافدر
پاسگاهدواینکولیبودیکیترپیشھاپاسگاهبرسد،فرامقررساعتتازدندمیقدمھابازنشستھ



درکردند.میفرماندھیراآنانافسرچندکھداشتندقرارھاآنمیاندرھاسربازکھاندکردهایجاد
کھوپسردختر(جوانانکردند.ایجادرانفره8گروهیکوپیوستندھمبھھادستھشدهاعالمساعت

کھافسرانیباگفتگوحالدروبودندشدهجمعنظمبابسیاروپالکارتبافرھنگیبودند)بیشتردختران
تعدادسختیبھشدهاعالمساعتازپسساعتنیمتابودند.شوند،پراکندهخواستندمیھاآناز

کار"اردوی"نامبھتشکلییکشدمعلومھاگفتگودررسید.نفر40بھاجتماعیتامینھایبازنشستھ
برایعمدبھیابودشدهاعالماجتماعیتامینجلویدرماهفروردین29روزدرکھراتشکلمحل

چندازتنھاکھھاتشکلبرخیمانندویا،است،دادهتغییرراتجمعمحلبازنشستگانصفدرپراکندگی
کھاینوبراساسنداشتھاطالعمحلازکنند،نمیشرکتاجتماعاتدرولیاندشدهتشکیلنویسوبالگ
ھردراند.کردهراکاراینشدهمیتشکیلاجتماعیتامینجلویمستقلھایبازنشستھاجتماعھمیشھ

پراکندگینھایتدررفتند،اجتماعیمینتاجلویبھگروھیوآمدندمجلسجلویبھگروھیصورت
لیدرھایرھنموداساسبردیگرھمھاآنکھدیگریتشکلمتاسفانھنمود.ناچیزرابازنشسگانکمیت

"اطالعیھایننداشتند،اطالعاجتماعمحلوازکنندنمیشرکتاجتماعاتدرشاندموکراتسوسیال

ھمیشھکھایبازنشستھبود.شدهعلتبرمزیدآگاھانھناحرکتاینبودند.دادهانتشارراکار"اردوی
شدهمسلطکاملصورتبھفضابرفرھنگیانھایشعارکھحالیدرکندمیشرکتاجتماعاتھمھدر
گونھاینفریبکھاینبرایبازنشستگانھوشیاریضرورتواتحادضرورتبارهدرسخنرانیبابود

مھمنمودنداعالموکردندھدایتراکوچکجمعگونھ،بدینوکردندگفتگونخورند،راھاترفند
ماهاولوروزمشکوک،ھایاطالعیھنھشودمیگرفتھجمعوسیلھبھخیابانکفدرکھاستتصمیمی

کردند.اعالماجتماعیتامینجلویجمعازخواھینظربارامعلمروزبعدشروزوکارگر)روز(مھ
دستگیروبخوریمکتککھکنیماجتماعجاییدربایدماگفتند:پراکندگیاینازدلگیرینشستھبازیک

بازنشستگانازبرخیشویم.میکارجمعوزارتواجتماعیتامینجلویھمیشھپسبشویم،زندانیو
پلیسخشونتوسنگینفشاردلیلبھودیدندراپراکندگیکھزمانیبودندرفتھاجتماعیتامینجلویکھ

افرادبودنکمدلیلبھرااجتماعبودندنتوانستھآمیزتوھینخوردبرودادنوھلشخصیلباسھای
لباسخشونتونشستھبازیکدستگیریوجریانرساندندمجلسجلویبھراخودبدھندتشکیل

دلیلبھزیراشدندمطرحنگرانیوسردیباھاگذاشتند.شعارمیاندرھانشستھبازباراھاشخصی
پوششدراجتماعاتدرشرکتازگریزانھاینویسوبالکاشتباهیاوطبقاتیدشمنکھپراکندگیاین
اینازعصبانیتباھمخانمیکبود.انداختھشوروازافسردهراھمھبود،کردهایجادنشستھباز

شعاررسید.نمیافرادگوشبھجوانھامعلمھیاھویپرشعارھایزیرکھکردندسخنرانیپراکندگی
حقمیاددستبھخیابونکفوشدهدستگیرھایبازنشستھودیگرگرددبایدآزادگرامی""بازنشستھ

پلیسکھحالیدرھاشعارطرحوھاقراردادادارهتامجلسجلویازراھپیماییباشد،میتکرارمان،
ولیرسید.پایانبھھادادقرارادارهجلویدرویافتادامھتظاھراتکرد،میھمراھیراھابازنشستھ
میتکرارشورباکھشعاریروزایندرکردند.راھپیماییمترودربتاھاشعارادامھباھابازنشستھ

چشمبھبزرگبسیاروپارچھرویاینوشتھفرھنگیانھایشعارمیاندربود.اتحاداتحادشعارشد
مدرکبافرھنگیبودند:شدهنوشتھکھبودندکردهنصبمجلسھاینردهرویراآنکھخوردمی

در.معیشتسبدمیلیونیدهرقموتومانھزارپنصدمیلیوندوحقوقحداکثرارشدکارشناسیودکترا
رافرھنگیدخترانوبودنددادهتکیھپاسگاهبھکھشخصیلباسجواندختراننفرهچندصفروزاین
ازجھتچھارازبردارفیلمتعدادیدیگرسویازداشت.خاصنمودیکردند،میروزیرونگاهبا

جمعیت عکس و فیلم می گرفتند.



ناصر آقاجری

1400اردیبھشت6

صنفیکانون ھایکارگری،مستقلتشکالتدیگروسندیکاھاشامل:تشکلپانزدهمشترک*بیانیھ
(یازدهمھماهاولمناسبتبھزنانحقوقمدافعتشکالتوبازنشستگانمستقلتشکالتمعلمان،

اردیبھشت)، روز جھانی کارگر

بین المللی کارگران جھان!گرامی باد "اول ماه مھ" (یازده اردیبھشت)، روز ھمبستگی

بحرانکھمی رویمکارگرطبقھ یبین المللیھمبستگیروزمھ"ماه"اولاستقبالبھحالیدرھمامسال
است.جھانی سالمت، زندگی کارگران را تحت الشعاع قرار داده

درراخردکسبھومزدبگیرانوکارگراناقتصادی،بحرانباھمراه)١٩(کوید-کروناجھانیواگیری
ازوخیم تروضعیتایندولت،وحاکمیتناکارآمدیوبی قابلیتیاثربرایراندراست.دادهقرارتنگنا

گذشتھ و ھر جای دیگری شده است.

زندگیھزینھ ھایتامینباھمراهالزم،قرنطینھ ھایاعمالعدموبھداشتیکارآمدسیاست ھایفقدان
وکارگرانکھآنوجودبااست.زدهدامنرافرودستانمعیشتیبحراندولت،سویازمردم،

آنبرومی زنندفریادراعمومیورایگانفوری،واکسیناسیوناجرایخواستدرستیبھزحمت کشان
ودارندعامدانھ ایوآگاھانھکوتاھیواکسنتامیندرقدرت مدارانوفرادستانمی ورزند،اصرار

ساختبراصرارکنند.تامینراحاکمیتبدنھازخاصیگروه ھایمنافعآفرینی ھا،بحرانبامی کوشند
این راستاست.واکسن داخلی و واگذاری تامین واکسن بھ بخش خصوصی در

روزفقردرراجامعھمتوسطاقشارویژهبھجمعیت،ازوسیعیبخش ھایخود،نوبھبھمسئلھاین
زناِنوضعمیانایندراست.کردهحاشیھ نشینراآنانازایفزایندهدمھرتعدادوکردهگرفتارافزونی
بیکاری ھاافزایشموجادامھ یدرموجود،آمارھایبربنااست.اسفبارترھمھاززحمت کش،وکارگر

بحثدرشده  اند.بیکارکارازواخراجکارگرزناندرصد٧٠کرونا،پاندمیبھانھبھ  اخراج ھا،و
ھمھ،ازبیشحداکثری،تبعیضبامزدبگیران،سیستماتیکفقیرسازیرونِدوبی ثباتیایننیز،معیشت

نخستصِفدرگرفتنقرارپایین،اشتغالحقکھاستکردهنمایانزنانمعیشتیوضعیتدرراخود
بزرگزخمخود،نوبھبھکھبوده،آنتبعاتازکارگر،زنانشدنمنزوی وبیکارسازیواخراج
ممرکھخانگیکارگرزنانوضعمیانایندراست.کردهواردایرانکارگرطبقھ یپیکربررادیگری
ورشکستگی،وبیکاریھموجنسیتیتبعیضھممی باشد.بدترھمھازداده انددستازراخوددرآمد

کرده است.فشار مضاعفی را بر این بخش از نیروی کار ایران وارد

کھشرایطیدرراپیگیریوخستگی ناپذیرمبارزه یگذشتھ،درسالمتحدانشوایرانکارگراناینھمھبا
والیھچندسرکوبزیراجتماعیجنبش ھایدیگروکارگریفعالینونبودهنفع شانبھحاکمقواتوازن

صنعتازاقتصادمختلفبخش ھایدرحقوق بگیرانوکارگرانبرده اند.پیشبھداشتند،قرارنظام مندی
فوالدتھران،اتوبوسرانیواحدشرکتھفت تپھ،نیشکرآذرآب،ھپکو،پتروشیمی،ھمچونبزرگ

راخودمبارزاتمختلفطرقواشکال بھزنانودانشجویانبازنشستگان،معلمان،تا...وخوزستان
ایندرکھداده اندنشانحاکمیتودولتنئولیبرالیوخشنسیاست ھایباراخودمخالفتوبردهپیشبھ

پایھ ایومھممسائلکھکردیادھفت تپھکارگرانخستگی ناپذیِرمبارزاتازویژهبطورتوانمیمیان



جامعھسطحدرراھفت تپھاصلیصاحبانوسھامدارانبزرِگاختالس ھایخصوصی سازی،چون
کھمبارزاتیگفتھ اند.سخنشورائیادارهوتصمیم گیری ھادرکارگرنقشازمقابل،دروکردهمطرح

شاھدبارھاکھجاآنتااست.گرفتھقرارحمایتموردجھاننقاطاقصادرآنانطبقھ ای ھایھمجانباز
ودورنقاطدرکارگریبزرگاتحادیھ ھایوسندیکاھاکارگران،جانبازحمایتیکمپین ھایوبیانیھ ھا

نزدیک جھان بوده ایم.

وطرح ھااقساموانواعسرمایھ داری،طرفدارگرایش ھایبین المللی،وملیھمبستگی ھایاینبرابردر
ارائھتازهترفندیروزھرمی کنند.وکردهپیشنھاددیگریازبعدیکیرابحرانازخروجآلترناتیوھای

می شود. اما کارگران ایران بھ تجربھ دریافتھ اند کھ:

آن ھاایجاددرخودکھکسانیجانبازنمی تواندوضعیتاینازرھائیومشکالتاینچاره یراه-
ازودروغ ھافریبدیگرکارگرانشود.مطرحمی کنندوکردهایفانامآنیااینتحترااصلینقش

تکرار می شود نمی خورند.جملھ وعده و وعیدھای انتخاباتی را کھ ھر چند سال یک بار

وباشند)کھقماشیورنگھر(ازجھانیبزرگقدرت ھایبھدل بستنازھمچنینچاره،راه-
چھ-سیاسیجغرافیایدرقدرت ھاییبھدلبستگی ھاییچنیننمی آید.دستبھنیزآن ھامیانسیاست بازی

جادهوزحمتکشتوده ھایدسترنجپیشاپیِشبخشیدنوگروگذاریواقعدر-منطقھ ایچھوجھانی
دربیگانگانکنندهتعییننفوذھمین طوروکشورمنابعازبھره برداریجھتسلطھ گرانبرایصاف کنی

تصمیم گیری ھای کالِن اقتصادی، سیاسی و سوق الجیشی است.

درزحمت کشتوده ھایوکارگرطبقھ یمنافعازحفاظتھیچگاه،جھانی،سلطھ گرقدرت ھایمسألھ ی
تنھاجھان،نقاطدیگردرطبقاتیمبارزه یمانندایران،درچارهراهنیست.ونبودهجھانازنقطھھیچ
زحمت کشاندیگرباآن ھامبارزاتیھمکاریوپیوندوکارگرانخودمیانطبقاتیھمبستگیواتحاداز

مستقلصفوفحفظوتشکیلبابایستیایرانبگیرانحقوقوکارگرانمی شود.حاصلروستاوشھر
دفاعدرآن ھا،پرطمطراقوفریبکارانھطرح ھایوغیرکارگرینیروھایبھسوءاستفادهاجازهخود،

راندارندجامعھمدیریتدرکارگراننقشپذیرشواجتماعیعدالتازنشانیھیچکھ-سرمایھ داریاز
- ندھند.

خودمسئلھاینوھستیممواجھپراکندگیمشکلباکنونیشرایطدرکارگرانماکھاستاینواقعیت
ھمدلیوھمبستگیاعالمعلی رغمومبارزهدرازخودگذشتگیوکاریادامھعلی رغمکھاستھشداری

سراسریوسازمان یافتھوجدیھمکارییکبدوناجتماعی،جنبش ھایفعاالنمیانواقعیوآشکار
شرایطتغییروضدکارگریسیاست ھایبامقابلھبھقادرزحمت کشان،وکارگرانتمامیمیاندر

موجود نخواھیم بود.

حقوقتعیینمسئلھھمبازکارگریمستقلنمایندگانوسازمان ھانبوددرچگونھکھکرده ایمتجربھبارھا
خانواریکبرایفقرخطکھشرایطیدراست.شدهتبدلمالل آوروتکراریمضحکھ ایبھحداقل
حکومتیووابستھتشکیالتحتیوباشدتومانمیلیون١٢حداقلبایدبزرگ،شھرھایساکنایرانی
ھشتشده یبرآوردخانوارسبدھزینھ یپذیرشازمی گوید،سخنمیلیون٩تا٨ازکارگرخانھ چون

قبولموردتشکل ھاینمایندگانضّجھ ھایونالھ ھابھحتیوزدبازسرتومانیھزاردویستومیلیون
و وابستھ ھم توجھی نکرد.



ازبیش ترشدتیباکارگرانسراسریومنطقھ ایتشکیالتوکارواحدھایدرونتشکیالتفقداناکنون
را برای ایجاد آن ھا را می طلبد.پیش، خود را نمایان ساختھ و مبارزه ی خستگی ناپذیری

ونبودهچشم گیرخیلیکارگرانمبارزه یوحضورتاثیراتسراسری،ومنسجمتشکیالتچنینبدون
نتایج کار، حداقلی، بی پشتوانھ و شکننده خواھد بود.

وکارمندانکارگران،مختلفبخش ھایمیانھمکاریشوراییکایجادموجود،شرایطدر
نھامرایندارد.ضرورتپیشازبیشبیکاران،ودانشجویانزنان،بازنشستگان،معلمان،مزدبگیران،

وکارگرانبیندروجامعھدرسازمان دھیکاراصلیحلقھبلکھدیگر،وظائفمیاندروظیفھ ای
ھدایتبرایسراسریوھمکارینھادھایایجاِدسویبھرفتنوھماھنگیبدوناست.زحمت کشان

می رودھدربھمطالباتی–اعتراضیپیگیروشجاعانھحرکاتاینقدرتمطالباتی،جنبش ھایمشترک
گسترشوپراکندهمبارزاتمیانھمگرائیبرایتالشمی شود.ھموارترآن ھاسرکوببرایراهو

خواھد بود.ھمبستگی این مبارزات در سال پیش رو، ضرورتی فوری و حیاتی

کارگران ایران است!اعتصاب، ایجاد تشکل ھای آزاد و مستقل کارگری، حق مسلم

رھائی کارگران تنھا بھ دست خود کارگران ممکن خواھد شد!

١۴٠٠اردیبھشت  ۶

حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای-١

ھفت تپھنیشکرصنعتوکشتکارگرانسندیکای-٢

اسالمشھرفرھنگیانصنفیکانون-٣

گیالنفرھنگیانصنفیکانون-۴

مریوان_کردستانمعلمانصنفیانجمن-۵

الیگودرزفرھنگیانصنفیکانون-۶

زیویھوسقزکردستان/معلمانصنفیانجمن-٧

"بیدارزنی"زنانفعاالنگروه-٨

بازنشستگاناتحاد-٩

ایرانبازنشستگانشورای-١٠

ایرانبازنشستگانسراسریاتحاد-١١

بازنشستگاناتحادگروه-١٢

کارگریتشکل ھایایجادبھکمکبرایھماھنگیکمیتھ-١٣

کارگریتشکل ھایایجادپیگیری-کمیتھ١۴

اجتماعیتامینبازنشستگانگفتگویکانون-١۵



پرداختعدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعات*اعتصاب
سرگذاشتمطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن دھمین روز را پشت

روزازکھاعتصابشانبھارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناردیبھشت،6دوشنبھروز
کردهشروعمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھدراعتراضفروردین26شنبھپنج

اند ادامھ دادند.

ارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتروز اعتصابرابطھ:ششمیندرھمین
دراعتراض بھ عدم پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکراننده290ازبیشوتجمعاتاعتصاب
کماکاناستآغازشدهفروردین26شنبھپنجروزازمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداخت

ادامھ دارد.

بخشاتوبوسرانندگانکھبودگذشتھسالماهفروردین،آذر31بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
شھراسالمیشورایرییسزدند،اعتصاببھدستمطالباتشان،نشدنپرداختپیدرخصوصی

بھمطالباتاینتادادمساعدقولخصوصی،بخشبھره بردارانورانندگانجمعدرحضورباارومیھ
واریز شود.صورت تقسیطی و ماھانھ بھ حساب بھره برداران بخش خصوصی

تداومامراینولیشدواریزبھره بردارانحساببھمرحلھدودرمطالباتازبخشیدیدار،اینازپس
بھاعتراضدراتوبوسرانیسازمانخصوصیبخش بھره برداراندیگربارماه،چندگذشتباونداشت

این وضعیت، از پنجشنبھ ھفتھ گذشتھ دست بھ اعتصاب زده اند.

مقابلمحصوالتشانخریدپاییننرخبھنسبتجنوبرودباروکھنوجکشاورزاناعتراضی*تجمعات
فرمانداری دو شھرستان



نسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایجنوبرودباروکھنوجکشاورزانماه،اردیبھشت4شنبھروز
زدندکرماندراستانشھرستاندواینفرمانداریمقابلتجمعبھدستمحصوالتشانخریدپاییننرخبھ

وخواستار خرید تضمینی محصوالتشان از طرف دولت شدند.

چاپتعھدودکتریرسالھدفاعپیشبھنسبتآزاددانشگاهدکتریدانشجویاناعتراضی*تجمع
مقاالت برای چندمین بار

دفاعپیشبھاعتراضبرایآزاددانشگاهدکتریدانشجویانبار،چندمینبرایاردیبھشت5یکشنبھروز
این واحد آموزش عالی درتھران زدند.رسالھ دکتری و تعھد چاپ مقاالت دست بھ تجمع مقابل ساختمان

خاتمھپیگیریوعدهوآزاددانشگاهرئیسباکنندگانتجمعنمایندگانجلسھبرگزاریازپستجمعاین
پیدا کرد.

قبالًکھدکتریدانشجویانتمامیبخشنامھ،یکاردیبھشت،براساسبتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
دفاعپیشاند،نشدهنھاییدفاعانجامبھموفق99ماهآبان15تاریختاولیدادهانجامراخوددفاعپیش

پیش دفاع انجام شود.انجام شده آنھا «کان لم یکن» می شود و الزم است مجدداً

وانددادهانجامرادفاعپیشوقتیچراگویندمیآنھااستبخشنامھازبندھمینبھدانشجویاناعتراض
انجامرادفاعپیشدوبارهبایدونداردقبولراآنگویدمیدانشگاهاست،شدهپذیرفتھآنھامقالھحتییا

دھند.

محدودبسیارمجالتتعدادکرونا،پاندمیوتحریمشرایطدرکھکردندمطرحراموضوعاینآنھا
ترمچندتحمیلودفاعودفاعپیشمراحلتوقفموجبتحصیلیھایرشتھبرخیدرداخلیمعتبر

اضافی و شھریھ سنگین شده است.



ازدیگربرخیشد.اشارهآنبھجلسھایندرکھبوددیگریزمانبرمانعنیزمقاالتچاپتعھد
کردنفروکشازبعدجامعحضوریآزمونتاریختعویقیابودنحضوریغیرپیشنھاددانشجویان

کردند.پاندمی کرونا در شرایط پر تلفات پاندمی کرونا را مطرح

وداشتھاعتراضھادانشکدهدرخودھایدفاعپیشدلیلبیشدنباطلبھدانشجویانازدیگربرخی
پذیرشخودورودسالھایبخشنامھطبق99دی15تاریختاکھدانشجویاندیگرھماننددادندپیشنھاد

مقالھ داشتند ھمچنان بتوانند از رسالھ دفاع کنند.

براثر ایست قلبی*جان باختن کارگرمجتمع آموزش فنون نفت اھوازحین کار

نیازجانشبی یثمم اھوازبنامنفتفنونآموزشمجتمعکارگرپیمانیاردیبھشت،یک6دوشنبھروزصبح
را حین کار براثر ایست قلبی ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت5کارگریاخباروگزارشات

جدیددرسالاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمعششمین-
برای دست یابی بھ مطالبات برگزارشد

حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتبندرعباس3منطقھشھرداریکارگرانھمسراناعتراضیتجمع-
وحق بیمھ مقابل استانداری ھرمزگان

چندمینبرایمجلسمقابلحقوقنازلسطحبھکشورنسبتشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضیتجمع-
بار

وبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراناعتراضاتادامھ-
کردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبتخوزستاندریانوردی

کارباادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفرباھمکاریقطعیکنفروابالغ
برپایی تجمع مقابل فرمانداری

مقابللنگریصیدممنوعیتبدنبالمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتصیاداناعتراضیروزتجمعدومین-
فرمانداری ماھشھر

بھ ماه ھا بی آبی مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی اھالی روستا ھای نوق علیا رفسنجان نسبت

مقابلدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتپارسیانشھرستانبازارکسبھاعتراضیتجمع-
فرمانداری

درچاه- جان باختن یک کارگر مقنی در حومھ اصفھان براثر سقوط

جدیددرسالاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمع*ششمین
برای دست یابی بھ مطالبات برگزارشد

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


سازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانجاری،درسالبارششمینبرایاردیبھشت5روزیکشنبھ
شھرھایدراجتماعیتامینادارهمقابلتجمعبااجتماعیتامین

وبادرتھرانتجمعمجلسومقابلو…اراک،اردبیل،اصفھان،بجنورد،شوش،قزوین،کرج،کرمانشاه
برحقشانھایخواستھبھپاسخگوییخواستارسخنرانیوایرادشعارھاسردادنپالکاردھا،برافراشتان

شدند.

+ شعارھا:

- اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

- کشور ما رو گنجھ        بازنشستھ تو رنجھ

- فقط کف خیابون           بدست میاد حقمون

- ما دیگھ رای نمی دیم  از بس دروغ شنیدیم

- دشمن ما ھمینجاست    دروغ میگند آمریکاست

+ گزارش ھا:

/کانال کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران:

در برابر مجلس/ بازداشت یک بازنشستھشعار اسماعیل گرامی آزاد باید گردد! در تجمع بازنشستگان

بایدآزاد«گرامیشعاربابازنشستگانمجلستجمعپایاندربازنشستگانازیکیگزارشبراساس
گردد: تا مترو بھارستان راھپیمایی کردند.

یکدستگیریورساندبھارستانبھرآخودبودسازمانمقابلدرکھایبازنشستھبھارستاندرو
بازنشستھ را اطالع داد.

خودرامطالباتیشعارھایوبازنشستگانشدشروعشروعبازنشستگانازتنچندسخنرانیباتجمع
اعالم کردند:

 یل گرامی آزاد باید گردداسماع 

تورمطبقحقوق

یگان حق مسلم ماستراواکسن

 ی کارگر آزاد باید گرددزندان 

اینشد.تاییدکاروزارتمقابلتجمعآرااتفاقبھوشدگیرییراتجمعمحلوکارگرروزمورددر
میشد.فیلمبرداریامنیتیعکاس6حداقلتوسطآنضلعھروازکامالتجمع

کرجبازنشسگانتجمع١۴٠٠اردیبھشت۵امروزاز/گزارشی

ارسالی بھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران



بھقبلھفتھازامنیتینیروھایوکردیمتجمعکرجاجتماعیتامینکلادارهمقابلدرنیمو١٠ساعت
کنندگانتجمعبودند.فیلمبرداریحالدرھمھانتظامینیرویفیلمبردارھایوبودندبیشترخیلیمراتب

دادن کردند.با شعارھای رادیکالتر و پرشورتر از ھمیشھ شروع بھ شعار

”کارگر زندانی آزاد باید گردد”

حرف حالیش نمیشھ”“ زن و بچھ گرسنھ صبر حالیش نمیشھ /دولت سرمایھ دار

“اسماعیل گرامی آزاد باید گردد”

“درد ما درد شماست مردم بھ ما ملحق شوید”

“تورم گرانی بالی جان مردم”

تجمعازگرفتنفیلمحالدرجوانیکمیدادندشعارتمام قدرتباحالیکھدرکنندگانتجمعدادند.سررا
ازمانعوکردهاعتراضبازنشستگانازیکیجواندستگیریبرایانتظامینیرویدخالتباکھبود

وھستندمافرزندانجواناناینواستبستھمازندگیبھجواناناینزندگیکرداعالموشددستگیریش
بازنشستگانباکردنصحبتحیندرانتظامینیروھایازیکیوشدندجواندستگیریازمانعبالخره
گرفتنفیلمحالدرتجمعازخارجھمخانمیونکردنددستگیرروکسیخالصھوکردهھمدردیاعالم 

حالدر.میدنتحویلبھشروگوشیوکردندپاکرافیلموگرفتھاو ازراگوشیکھبودهتجمعاز
بھپوزخندبابودندامتیتینیروھایباکھاجتماعیتأمینمسئولینازتعدادیھابازنشستھدادنشعار
اعالموایستادهنیروھااینمقابلدرسریعخیلیھابازنشستھازیکیکھمیکنندبرخوردھاکنندهتجمع

میلیونیدودستمزدباماومیخریدتومانیدهگوجھوخیارمیریدمیلیونسیصدحقوقباشمامیکنند
ازوھستمگرسنھمنگفتوزددادبازنشستھومیگیرهقرارھابازنشستھدیگرتشویقموردکھمیخریم

نمینشینیم.پایازنگیریمروحقمونکھزمانیتاوندارمترسیبگیرروفیلممنمیترسمھمکسی
کردند حق ما فقط کف خیابون بدست میادبازنشستگان  با صدای رسا شعار را تکرار کردند و اعالم

شعارھایکردنداعالممیزدندحرفداشتندھابازنشستھبااجتماعیتامینباالیردهمسئولینحالیکھدر
واحدبایدرامسئلھاینمیکننداعالمھابازنشستھپاسخدرنمیکنیدشستاازصحبتچرااستسیاسیشما

شعارھایمابگیرندبایدروشدهخوردهکھکارگرانیحقوکننددنبالاجتماعیتامینکارگرانحقوقی
حاالکھدادهروشعارھاھمینگرامیاقایمثلمادوستانوماومیدیمداریمخیابانکفروخودمون

کرداعالمبازنشستھازیکیکھمیدیدنسبتماھابھروملیامنیتعلیھاقداماتھاموکردیددستگیرش
ماھاییبگیریدعھدهبھراکارامنیتھستیدموظفشماوشدیمجمعاینجاسرمایھامنیتبرعلیھماکھ
اقدامعنوانتحتروماشمامیزنیم فریادروجامعھفرودستوزحمتکشمردموخودمونوضعیتکھ

اینکھاستسرمایھچوناستسرمایھمنافععلیھاقدامماجرممیکنیدزندانیودستگیرملیامنیتعلیھ
فالکت رو برای ما بوجود آورده.

١۴٠٠اردیبھشت۵یکشنبھ

وحومھ:/کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران

اردیبھشت۵یکشنبھ١۴٠٠سالماهدومیندراجتماعیتامینبازنشستگاناعتراضیتجمعششمین



سالماهدومیندربارششمینبرایاجتماعیتامینبازنشستگاناردیبھشتپنجمیکشنبھامروز
زدند.اعتراضیتجمعاتبھدستمعیشتیسختشرایطوسازیھمسانعدمبھاعتراضدر١۴٠٠

درزنداناستروز٢٢کھشدندزندانیبازنشستگانازگرامیاسماعیلآزادیخواستارکنندگانتجمع
تھران بزرگ تحت بازداشت موقت عوامل امنیتی قراردارد.

اھوازواردبیل،اصفھاناراک،بروجرد،کرمانشاه،قزوین،کرج،ودرتھرانھمزمانتجمعاتاین
برگزار گردیده است.

+ گزارشات رسانھ ای شده:

متناسب سازیدرگرفتھصورتتخلف ھایرفعاجتماعی/تامیناداراتمقابلبازنشستگان/تجمع
خواستھ ی معترضان

درپیشدقایقیازامروزاجتماعیتامینبازماندگانوکارافتادگانازوبگیرانمستمریوبازنشستگان
تجمع کرده اند.برخی از شھرستان ھا مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی

گرفتنقرارخواھانآنھااساساینبرھستند.معترضدوممرحلھمتناسب سازیاجراینحوه یبھآنھا
اساساینبرشود.سالیانھضریبافزایشمشمولتاھستندمستمریپایھ یدرمتناسب سازیمبلغکل

ضریبافزایشمشمولتاھستندمستمریپایھ یدرمتناسب سازیمبلغکلگرفتنقرارخواھانآن ھا
سالیانھ شود.



اجرایزمینھدراجتماعیتامینسازمانتخلف ھایتمامرفعخواھانمعترضبازنشستگان
می دانند.٩٨پایھباحقوقمحاسبھرااجتماعیتامینتخلفاولیناساساینبروھستندمتناسب سازی

تامینقانون١١١مادهبرابربازماندگانوافتادگانکارازحقوقنکردنمحاسبھبھھمچنینآن ھا
وسختمشاغلحقوقبھاسفندماهشدهاضافھمبلغحذفھستند.معترضروز٣٠اساسبراجتماعی
ومتناسب سازیبعنوانساالنھمزایایافزایشدارند،رایھماداریعدالتدیوانازحتیکھزیان آور

حقافزایشعدم،١۴٠٠احکامدردوممرحلھمتناسب سازینشدنلحاظمتناسب سازی،بودجھمحلاز
افزاشعدمغیرھمکاران،وھمکاربازنشستگانمیانشدنقائلتفاوتساالنھ،صورتبھسنوات

و٩۶مادهاعمالازقبلمتناسب سازیاجرایعدمو٩٩سالدرافزایش ھادرصدنسبتبھحقوق ھا
ازکشوریخدماتمدیرتقانون۶٨مادهچھاربندبرابرعائلھ مندیواوالدحقصحیحنکردنپرداخت

دیگر مواردی است کھ بازنشستگان بھ آن ھا اعتراض دارند.

وکردندتجمعاراکاجتماعیتامینساختمانمقابلدیگربارامروزمرکزیاستان/بازنشستگان
شدندخواستار اجرای صحیح طرح ھمسان سازی حقوق بازنشستگان

حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتبندرعباس3منطقھشھرداریکارگرانھمسراناعتراضی*تجمع
وحق بیمھ مقابل استانداری ھرمزگان

500ازبنمایندگیبندرعباس3منطقھشھرداریکارگرانھمسرانازاردیبھشت،جمعی4شنبھروز

استانداریمقابلبیمھوحقحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایکارگر
ھرمزگان تجمع کردند.

معوقھ شانحقوقاحقاقبرایخودنشوندمواجھکارازاخراجتھدیدباھمسرانشاناینکھگفتند:برایآنھا
دست بھ تجمع زدند.



قالبدرکھاستپاکبان ھاییازیکیھمسرمگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعدرحاضراززنانیکی
بیشامامی کندجمع آوریرازبالھ ھاشھرسطحکانال ھایوخورھادرصادقحامیپیمانکاریشرکت

سر گرسنھ بر بالشت می گذارند.از چھار ماه است کھ حقوقی دریافت نکرده است و فرزندانم

بھواستگرفتنعکسمشغولپیمانکارانباتنھاشھردارداد:ادامھوپرداختشھردارازانتقادبھوی
مبلغیک بارماهچھارسھھرامااستمیلیوندوھمسرمحقوقپایھنمی رسد،فرزندانمانومافریاد

ناچیزی حدود سھ میلیون عاید ما می شود.

دلیلبھوھستندمحرومخودخواستھ ھایکوچک ترینازفرزندانماینکھبیانضمنمعترضبانویاین
اگرکرد:اضافھکنیم،نقل مکانبندرعباساطرافروستاھایبھشدیممجبوراجاره بھاپرداختعدم

ازشھردارکھاستایناساسیمشکلمی شوند،اخراجبھتھدیدکننداعتراضشھرداریکارگران
کارگران دفاع نمی کند و در جبھھ روبھ رو قرار دارد.

حتیکردیممراجعھمی رسید،ذھنمبھکھھرجاییبھمشکالتاینحلودادخواھیبرایداد:ادامھوی
کنندرسیدگیاستکردهمختلرامازندگیکھمشکلاینبھکردیمخواھشبندرعباسشھرشورایاز
مقامعالی ترینگوشبھرامظلومیتمانصدایتاآمدیماینجابھکھھمامروزنبردیمجاییبھراهاما

دولت در استان برسانیم.

خودحق الزحمھازاستماهچندینکھکارگرینفر500ازبیشازنمایندگیبھمااینکھبیانضمنوی
کارگرجاھمھکارگرافزود:زدیم،اعتراضبھدستمانده اندمحرومآن ھاستشرعیوقانونیحقکھ

کارگراناماشدپرداختیکمنطقھکارگرانمعوقھحقوقحاضرحالدرشدقائلتفاوتینبایداست،
منطقھ سھ ھمچنان در انتظار ھستند.

حقومعوقھحقوقاستشدهقرارداشتند،استانداربامانمایندهکھصحبت ھاییطبقگفت:پایاندروی
ھفتھشنبھنشودمحققوعدهایناگرکھشودپرداختماهادیبھشتنھمپنجشنبھروزتاماهدوتنھابیمھ
ایندرنیسترواکنند،بیدارخوابازراخودوجداناندکیمسئوالنبازمی گردیم،اینجابھدوبارهآینده

ایام روزه داری ما چنین در مضیقھ و تنگنا باشیم.

برایمجلسمقابلحقوقنازلسطحبھکشورنسبتشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضی*تجمع
چندمین بار

سطحگذاشتنبنمایشکشوربرایشدهاستخدامتازهبار،معلمانچندمینبرایاردیبھشت5یکشنبھروز
تبعیض وھمسان سازی حقوق شدند.نازل حقوق دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند وخواھان رفع



مقابلحقوقنازلسطح بھکشورنسبتشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مجلس

مجلسمقابلتجمعبرپاییکشورباشدهاستخدامتازهمعلماندیگر،باریبرایفروردین23دوشنبھروز
،بابرافراشتنحقوقپرداختدروتبعیضحقوقنازلسطحبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبا

برابردرمقابلحقوقوواقعیبندیسازی،رتبھھمسانخواھانقطعنامھوایرادشعارھابنرھا،سردادن
کاریکسان شدند.



شعارھا:

– ما نو معلمانیم خواھان حق مانیم

– شعار ھر معلم مرگ بر استثمار

– ھمسانی حقوق ھا حق ماست حق ماست

میلیون10فقرخطمیلیون 2ماحقوق–

– حقوق ھا ھمسان بشھ تبعیض برداشتھ شھ

– زحمت چند برابر حقوق نابرابر

– ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما

– صدا وسیما کجاست حقوق ما رو ھواست

وبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراناعتراضات*ادامھ
کردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبتخوزستاندریانوردی

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/04/photo_2021-04-13_23-51-59.jpg


کارباادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفرباھمکاریقطعیکنفروابالغ
برپایی تجمع مقابل فرمانداری

کلادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراناردیبھشت،5روزیکشنبھ
نسبتدارشاندامنھاعتراضاتادامھدرامام)بندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادر

یکنفرباھمکاریقطعیکنفروابالغکردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھ
ومقابلدادندادامھاعتصابشانکاربھادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایط

فرمانداری  ماھشھر تجمع کردند.

نارضایتیابرازضمنامام)بندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهکارگران
شرایطایجادمنشاءکردند:اضافھاداره،ایننظارتدستگاهوتاسیساتبرق،ادارهرئیسعملکرداز

برخورد با کارگران در اداره کل بنادر است.متشنج در محیط کار انتصاب تحمیلی سرپرستان کار برای

حلخصوصدرکارگرینمایندگانوکارگرانپیشنھادعلیرغمافزود:معترضکارگرانازیکی
حلدرظاھرسازیبرسعیمشکالتحلجایبھشھرستانبنادرسازمانکلادارهمسئولینمشکالت،

مشکالت و تعھدات خود داشتھ اند.

کمیسیونمصوباتکار،عالیشورایھایدستورالعملوھابخشنامھاجرایعدمداد:ادامھوی
بھتنھاویژهمناطقعالیشورایوویژهمناطقسازماننکردنموافقت بھانھبھھاآنمفادوکارگری

کارگران ضرر می رساند.

دیگرازراکارفرماوکارگربینقانونینامھآیینوشغلیامنیتنبودکاری،بدشرایطکارگراناین
شورایومجلسنمایندگانطرفازقبلیمکاتباتبھتوجھباگفتند:وکردندعنوانخودکارمشکالت

نشدهحاصلاینتیجھتاکنونکارگریکمیسیونمصوباتاجرایضمانتبرمبنیشھرستانتامین
است.

تھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراندوبارهرابطھ:اعتصابدرھمین
بندر امام)اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان (منطقھ ویژه اقتصادی

وآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراندیگر،باریبرایاردیبھشت4شنبھروز
حقوقاحقاقامام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهتھویھ

برحقشان دست از کارکشیدند.

خود(چھارشنبھتجمعآخریندرکھخواستھ ھاییبرعالوهکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبراساس
تازگیبھکھھستندآبفاکارگاهسرپرستتغییرخواھانکردند،اعالم)1400ماهاردیبھشتاول

منصوب شده است.

وبرقشبکھنگھ داریوسرویس،کارگران1400اردیبھشتاولچھارشنبھروزکھاستیادآوریقابل
امام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیسات
کردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

دستکارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفرباھمکاریقطعیکنفروابالغ
امام تجمع کردند.از کارکشیده ومقابل ساختمان این اداره در شھرستان بندر



مقابللنگریصیدممنوعیتبدنبالمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتصیاداناعتراضیروزتجمع*دومین
فرمانداری ماھشھر

بالتکلیفیبھاعتراضبرایصیادانازمتوالی،جمعیروزدومینبرایاردیبھشت5یکشنبھروز
تجمع کردند.معیشتی بدنبال ممنوعیت صید لنگری مقابل فرمانداری ماھشھر

حاالکند،ممنوعراترالغیرمجازصیدآنکھجایبھگفتند:دولتایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
شوند.بیکارنفر3000ولنج500دستکمشدهباعثوکردهاعالمممنوعرالنگریصید

بھ ماه ھا بی آبی مقابل فرمانداری*تجمع اعتراضی اھالی روستا ھای نوق علیا رفسنجان نسبت

برایقائمیھوشجاع آبادمھدی آباد،علی آباد،شاملعلیانوقھایروستااھالیاردیبھشت،5یکشنبھروز
شھرستانفرمانداریمقابلتجمعبھدستآبیبیبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاس

رفسنجان در استان کرمان زدند.

قائمیھوشجاع آبادمھدی آباد،علی آباد،شاملعلیانوقشده،روستاھایایرسانھگزارشبرپایھ
برتأثیرگذاریپوستی،بیماری ھایبرعالوهآباینومی برندرنجتلخواسیدیآبازکھسال ھاست

اینھمتلخواسیدیآبھمانازامااستو...داشتھمنزللوازموظروفرویمخربتأثیربینایی،
روزھا در روستاھا خبری نیست.

جمعھ،امامدفترفرمانداری،مقابلمسؤوالنبھخودصدایرساندنبرایبارھاوبارھانوقاھالی
استماه6ازبیشبی آبیکردند،تجمعومراجعھکرماناستانداریورفسنجانفاضالبوآبشرکت

راصبرشانکاسھروستاشیرتنھاازآببرداشتبرایطوالنیصف ھایوکردهاسیررامردمکھ
لبریز.

دستگاه ھایھمھوحفاریدستگاه ھایوشوداقداممنطقھدرچاھیحفربھنسبتقبلماهچندبودقرار
ھم از سوی عده ای مانع از حفاری شد.مربوطھ در نقطھ مورد نظر تخلیھ شد، اما گویا اعتراضاتی

بدونوداشتنداجارهباالییمبلغشبانھ روزدستگاه ھارفسنجانآبفاشرکتمدیرعاملچرخ اندازگفتھبھ
شده است.اینکھ کاری انجام شود خسارات زیادی در این خصوص وارد

دستگاه ھایسرانجاماینکھتانرسیدمعترضانبھچاهحفربرایاجراییعواملودولتی ھازوراما
و ضرر را بگیرند.حفاری را از محل مورد نظر برداشتھ تا جلوی خسارت بیشتر

روستاھایمردمرمضانماهازروزدوازدھمیندرصبحامروزاینکھتاداردادامھھمچنانبی آبی
یادشده مقابل دفتر فرماندار تجمع کردند.

آبتأمینحکومتوظیفھمعتقدندمردماینبستانند،راخوددادتابودندآمدهیکصداتوجھیقابلجمعیت
برای مردم است و حق ھم ھمین است.

مقابلدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتپارسیانشھرستانبازارکسبھاعتراضی*تجمع
فرمانداری



بھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایپارسیانبازارکسبھازاردیبھشت،جمعی4شنبھروز
دولتحمایتوعدم19کوویدبامقابلدررچارچوبھایشانمغازهبودنبستھبدلیلمعیشتیبالتکلیفی

زدند.دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این  شھرستان دراستان ھرمزگان

روزهمایحتاجوزندگیھایحداقلتامینبرایکھزمانیگفتند:تاایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
اقتصادیضررموجبتنھاکرونابامقابلھومدیریتملیستادمصوبھنشود،اندیشیدهتدبیریکسبھمره
شھرستاناینبھگردشگرانوگردشگریتورھایھجومونوروزیایامدرکھحالیدراست،کسبھبھ

و برگزاری عروسی ھا با محدودیت روبرو نشده بود.

کسبھبایدفروشفصلبھتریندرواقتصادیبدشرایطایندرواکنونرامدیریتعدمآنچوب
بخورند.

درچاه*جان باختن یک کارگر مقنی در حومھ اصفھان براثر سقوط

حسینروستایکاردرحینافعانستانتبعھسالھ40مقنیکارگراردیبھشت،یک5یکشنبھروزعصر
دردم جانش را ازدست داد.آباد از توابع منشیان در شرق اصفھان براثر سقوط درچاه

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت4کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


فراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران ساز مان تامین اجتماعی

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-اردیبھشت5یکشنبھ

اماکان:

تھران: مقابل  مجلس

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

برداشتازجلوگیریوحق آبھتأمینعدمبھاعتراضدراصفھانوغربشرقکشاورزھزارانتجمع-
ھای غیرمجاز از زاینده رود

اعزام نیروھای یگان ویژه پایتخت بھ منطقھ چادگان

کرددادستان عمومی و انقالب اصفھان کشاورزان معترض را تھدید

عدمبھاعتراضبرایشمالآھنراهکلادارهساختمانمقابلشمالآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-
تبدیل وضعیت واجرانشدن مصوبھ تجمیع قراردادھا

+حمایت کارگران راه آھن ورامین از اعتصاب کارگران شمال

وبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراندوبارهاعتصاب-
دریانوردی خوزستان (منطقھ ویژه اقتصادی بندر امام)

بھکشورنسبتدانشسراھایالتحصیلفارغدارمعلماندامنھاعتراضاتسرانجامدربارهخبرآخرین-
حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی

یعنی پیروزیکانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران:ھمبستگی

حبسسال5تحملبھاسحاقعلیمحکومیت-

شاھرود!صنعتیدانشگاهدانشجویدوبرایشالقضربھ36قطعیحکمصدور-

بیاباشداشتھشرف«وزیرشعارباصمتوزارتمقابلآذویکوشرکتمالباختگاناعتراضیتجمع-
جواب داشتھ باش»

یورش نیروھای انتظامی بھ تجمع کنندگان وضرب وشتمشان

مشھدساختمانآوارریزشحادثھدرکارگر4ومصدومیتمرگ-

- جان باختن یک کارگر جوان درنورآباد ممسنی زیر آوار

ازجلوگیریوحق آبھتأمینعدمبھاعتراضدراصفھانوغربشرقکشاورزھزاران*تجمع
برداشت ھای غیرمجاز از زاینده رود



اعزام نیروھای یگان ویژه پایتخت بھ منطقھ چادگان

کرددادستان عمومی و انقالب اصفھان کشاورزان معترض را تھدید

نسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھاصفھانوغربکشاورزشرقاردیبھشت،ھزاران4شنبھروز
راھیراسخشانعزمگذاشتنبنمایشبرایرودزایندهازغیرمجازھایوبرداشتحق آبھتأمینعدمبھ

رودزایندهازغیرمجازھایبرداشتازتایزد)شدندبھرودزایندهآبانتقالبروجن(لولھ-بنپروژه
ودرورودیروبروشدندویژهیگاننیروھایطرفازمسیرکردنمسدودباکھکنندجلوگیری

شھرچادگان درحاشیھ زاینده رود ونزدیک سد تجمع کردند.

بھپایتختویژهیگاننیروھایاعزامازحاکیاصفھانکشاورزانچندھزارنفرهتجمعازپسخبرھا
منطقھ چادگان است.

تجمعھرگونھبودنممنوعازاطالعیھ ایصدوربااصفھانانقالبوعمومیدادستانرابطھدرھمین
برودادخبراستانتامینشورایمجوزبدونرودزایندهوکشاورزیحوزهمطالباتعنوانتحت

برخورد با عوامل مخل نظم عمومی تاکید کرد.







اعتراضدراصفھانیکشاورزانازنفرھزارھشتحدودامروزشده،صبحایرسانھگزارشبراساس
وبیستوسیزدھمندھمین،درآبعالیشورایمصوباتمدنی،قانون158مادهنشدناجراییبھ

کردند.چھارمین شورای عالی آب و قانون توزیع عادالنھ آب تجمع
ماست،مسلمحقآبھحقمانندشعار ھاییدادنسرباکشاورزانگفت:درتجمعحاضرازکشاورزانیکی

بھرسیدگیخواستارباشیممسووالنعاجلاقداممنتظربایدکیتاواستخطردرکشاورزانمعیشت
مطالبات خود ھستند.

استسالی20می گوینداندپیمودهراچادگانسمتبھکیلومتری100ازبیشمسیرکھکشاورزان
تفاوتی ھابیایندودواندبودهتفاوتبیآبعالیشورایقانونیمصوباتاجرایبھنسبتمسووالن

زندگی می کنند.در چشم کشاورزانی میرود کھ در بدترین شرایط اقتصادی

درگذشتھھفتھازاصفھانشرقکشاورزانحقابھدریافتبرایتجمعاطالعیھکھاساتیادآوریقابل
طبقکنند.شرکتتجمعایندرنفرھزارانکردمیفکرکسیکمترشایدوشدمنتشرمجازیفضای
مباداتاشدهمسدودویژهیگانتوسطیزدبھرودزایندهآبانتقاللولھبھمنتھیمسیرنیزمرسومروال

کشاورزان بتوانند بھ آن دسترسی پیدا کنند.



شرقگفت:منطقھایرسانھخبرنگاربھتجمعایندرحاضراصفھانشرقمنطقھکشاورزانازیکی
بااستمواجھکشاورزیحقابھتخصیصعدموخشکسالیوآبیبیمشکلبااستھاسالکھاصفھان

را کور کنیم.ماشین بھ چادگان آمده ایم تا لولھ انتقال آب بھ یزد

حتیمانحقابھولیاست،خشکسالیدانیممیخواھیم؛نمیخودمانحقابھجزچیزیماداد:ادامھوی
مصرفراآنچگونھکھبگیریمتصمیمموردشدرتابدھندخودمانبھرااستآباستکانیکاگر

کنیم.

بھرودبنمسیرسازیمسدودبرایویژهیگاننیروھایواکنشباصبحافزود:ازمعترضکشاوراین
انتقاللولھکھاندرفتھامروزدرگیری،احتمالوجودباواندنکشیدهعقبپاولیاند،شدهمواجھبروجن

آب زاینده رود بھ یزد را کور کنند.

ازبھترببینندتاکشاورزبچھیکدستبدھنداصالبدھند؛خودمانبھراآبمدیریتگفت:ھمچنینوی
خودشان مدیریت می کنیم یا نھ؟

میپیداصحتزمانیگفتھایناست.نفرھزار5000ازفراتررقمیکشاورزانحضورازویتخمین
مخابرهراچادگانمنطقھبھپایتختویژهیگاننیروھایاعزامازخبرتھران،ازواصلھاخبارکھکند

می کند. اینبار شرایط بحرانی تر بھ نظر می رسد.

برجدیدبارگذاریوحق آبھتأمینعدمنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
وجارهزاینده  رود با بھ خط کردن تراکتورھا و تجمع در روستای

تأمینعدمنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھاصفھانشرقفروردین،کشاورزان30دوشنبھروز
وجارهروستایدرتجمعبھدستتراکتورھایشانکردنخطبھبا رودزایندهبرجدیدبارگذاریوحق آبھ
زدند.



اصفھانشرقکشاورزاندوشنبھروزتجمعدربارهکشاورزانازاردیبھشت،یکیاولچھارشنبھروز
مصوباتازبخشیگفت:ایرسانھخبرنگاربھزاینده رودآبریزحوضھدرروزھااینحواشیبرخیو

ھمچنیننشده،اجراوپیگیریتاکنوناستاصفھانشرقکشاورزانخواستھآناجرایکھپیشین
شورایمصوبھاساسبرزاینده رود،رویبرجدیدبارگذاریممنوعیتبرمبنیپیشینتوافقاتبرخالف

بھ درگیری مختصری ھم شده است.امنیت کشور، پروژه بن- بروجن مجدد فعال شده کھ منجر

شرقمردمنارضایتیوناامیدیباعثبھشت آبادپروژهتعطیلیموارد،اینبرعالوهداد:ادامھوی
استان شده کھ تجمع اخیر نتیجھ آن است.

کرد:تصریحشود،برگزاررودخانھامتداددرمجددتجمعاتایناستممکناینکھبیانباوی
خواستھاینبھمسؤوالنبایدوھستندمحصوالتشانکشتبرایخودحقابھتأمیندنبالبھکشاورزان

آن ھا توجھ کنند.

اگرواستنشدهقطعیموضوعاینکنونتاداد:توضیحبھارهکشتبرایآبتأمینوضعیتدربارهاو
می توانیمدھدرخجدیدبارشمیلی متر250حداقلخرداد10تاوباشدمناسباردیبھشتبارندگی ھای

در تابستان آب دریافت کنیم.امیدوار باشیم حداقل مانند پارسال برای یک نوبت کشت

گذشتھسالدودرگفت:آبنبوددلیلبھمحصوالتکاشتعدمازناشیخسارتپرداختدربارهوی
ولیتخصیص یافتھکشاورزانبھسھمکمترینزاینده رود،حوضھبھمترمکعبمیلیارد4ورودعلی رغم

پرداختبھنیازیودھندانجاممشکالتباوجودراخودکشتکشاورزانتوانستندحداقلوجوداین با
تایکحددرآن ھمیک بارتنھابودشدهآبقطعباعثخشک سالیکھقبلسالیاندرولینبودهخسارت

سھ میلیون تومان بھ ھر کشاورز خسارت پرداختھ شده است.

ونگرفتھصورتمثبتیوعملیاقدامھیچتاکنونحق آبھتأمینمشکلبروززمانگفت:ازپایاندروی
مصوبات در این  باره بھ مرحلھ اجرا در نیامده است.

بھاعتراضبرایشمالآھنراهکلادارهساختمانمقابلشمالآھنراهکارگرانوتجمع*اعتصاب
عدم تبدیل وضعیت واجرانشدن مصوبھ تجمیع قراردادھا

نسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایشمالآھنراهکارگراناردیبھشت،4شنبھروز
بطرفجمعیودستھکارکشیدهازدستقراردادھاتجمیعمصوبھواجرانشدنوضعیتتبدیلعدمبھ

کردندتجمعمازندراندراستانساریشھرستاندرساختمانشومقابلرفتندشمالآھنراهکلاداره
بھ خواستھ ھایشان شدند.وخواھان حضورمدیرکل راه آھن شمال  دراجتماعشان جھت پاسخگویی





بھرا2شمالخواستھآھنراهاینکھشمال،بدلیلآھنراهکارگرانطرفازمنتشرهگزارشبراساس
ریل صنعت کاران بدھد این کارگران دست بھ اعتصاب زدند.

امضاراجدیددادقرارماکردنداعالم2شمالآھنراهفنیابنیھوخطکارگرانازنفر550امروز
راه آھن رساندن.نمی کنیم و پاسخ خودشان را با اعتصاب سراسری بھ سراسر

بھ مدیر کل راه آھن رسولی ھستند .ھم اکنون کارگران بدنبال نوشتن یک طومار و ارسال آن

آھنراهتوسطپیشسالیانکھطرحیاستآھنراهبدنھتورفتنودادگاهحکماجرایماخواستھو
مطرح شده ولی در اجراییات خبری از آن نیست.

+ حمایت کارگران راه آھن ورامین از اعتصاب کارگران شمال

1400اردیبھشت4

در ناحیھ شمال حمایت میکنیم ین از اعتصاب و خواستھ بھ حق برادرامونورام کارگرانما

وقانونبھوبیرونبیانمناطقکردنتکھتکھفکرازکھمیدیمروھشداراینمربوطھمسولینبھو
کنن.حکم قوه قضائیھ مبنی بر بازگشت تراورس بھ راه آھن عمل

واوضاعبھبودیبرایایارادهامرمسئولینواقعاکھکنیماحساساگرکھمیکنیماعالم ینجاھم از
اعتصابازبھترفکریباراینومیشیمکاربھدستخودماناجباربھماندارندکارگرانمعیشت
میکنیم.

حقوقوحقاحقاقبرایمازورآخریننیستتھدیداینبوده،کجاازنفھمیداصالکھمیخوریدییجااز
دیگھبکشندگرسنگیبازمبدبختیسالدهازبعدمابچھوزنباشھقراراگرھست،شدمونپایمال

بزار ھمھ با ھم غرق شیم.خبری از وجدان کاری و فکر امنیت مسافر و ... ھم نیست،

وبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراندوباره*اعتصاب
دریانوردی خوزستان (منطقھ ویژه اقتصادی بندر امام)

وآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویسکارگراندیگر،باریبرایاردیبھشت4شنبھروز
حقئقاحقاقامام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهتھویھ

برحقشان دست از کارکشیدند.

خود(چھارشنبھتجمعآخریندرکھخواستھ ھاییبرعالوهکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبراساس
تازگیبھکھھستندآبفاکارگاهسرپرستتغییرخواھانکردند،اعالم)1400ماهاردیبھشتاول

منصوب شده است.

وبرقشبکھنگھ داریوسرویس،کارگران1400اردیبھشتاولچھارشنبھروزکھاستیادآوریقابل
امام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهتھویھوآبفاتاسیسات
کردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

دستکارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفرباھمکاریقطعیکنفروابالغ
امام تجمع کردند.از کارکشیده ومقابل ساختمان این اداره در شھرستان بندر



وبنادرادارهتأسیساتکارگراناعتراضیکارگران:تجمعھمبستگیبادرابطھ:زندهدرھمین
امنیتکاری،نداشتنبدطلب،شرایطحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبتخوزستاندریانوردی

شغلی و سکوت اداره کار

ادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویساردیبھشت،کارگراناولچھارشنبھروز
اعتراضشانگذاشتنبنمایشامام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکل

باھمکاریقطعیکنفروابالغکردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبت
ساختمانومقابلکارکشیدهازدستکارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفر

این اداره در شھرستان بندر امام تجمع کردند.

ووضعیتتغییرباکارفرمایانگفت:رسانھیکمحلیخبرنگاربھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
وجودباواندکردهتبدیلجنگیاردوگاهبھراآنھاکاریشرایطکارگران،ازکتبیتعھدھایگرفتن

ھیچ واکنشی نشان نداد.تشریح شرایط برای اداره کار، این اداره نسبت بھ موضوع

قطعنامھوشدهممنوع الورودکارگرینمایندگانازیکیمختلفبھانھ ھایبھوبھ تازگیافزود:او
پیگیریذیصالحمراجعتوسطکارگریمسائلنمی گذارندچراکردند.صادررادیگرنمایندهھمکاری

بھنتیجھحصولومشکلاینحلتاوھستنمایندگان مانوکارگرانشغلیامنیتماقرمزخطشود؟
اعتراضات خود ادامھ خواھیم داد.

کارگربینقوانیندرستآیین نامھنبودرااخیردھھدرمشکالتعمدهبخشادامھ،درکارگرانازیکی
بھمدتاینطولدراینکھبھ رغمافزود:ودانستخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهدرکارفرماو

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/04/photo_2021-04-22_12-22-12.jpg


دادندتغییرراآن ھاشغلیشرایطوکردندتعلیقماه3مدتبھراکارگراننمایندگانمختلفبھانھ ھای
مراجع قانونی دنبال کنند.کارگران با صبوری سعی داشتند مشکالت خود را از طریق

کارگران،قانونیمطالباتومشکالتحلبرایکارگریکمیسیونجلسھبرگزاریباگفت:وی
خصوصایندر بخشنامھ ایامامبندردرکاروزیرمعاونحضورباھمچنینشد.صادرمصوباتی

در اجرای قوانین آن گام برداشتھ است.صادر گردید اما اداره کل بنادر و دریانوردی با ممانعت

راقوانیناینکھبجایبررسیھیئتواستغیرقانونیکارگرانعلیھقدرتاستفادهکرد:تصریحوی
را دارد.رعایت کند سعی بر انفصال کارگران با ھمکاری کارفرما

کرد:عنوانکاری،شرافتوحیثیتوشغلیامنیتبھاشارهباتجمعدرحاضرکارگرانازدیگریکی
توسطصلبیبرخوردھایجلویمسئوالنوھستماقرمزخطکارگرینمایندگانحیثیتوشغلیامنیت

مفادوکارگریکمیسیونمصوباتتمامکھزمانیتابگیرند.رارسیدگیھیئتھمکاریباوکارفرما
سطحبھراخوداعتراضاتوآمدنخواھیمکوتاهخودحقوقوحقازمانشوداجراکاروزارت

فرمانداری و استانداری خواھیم رساند.

بھکشورنسبتدانشسراھایالتحصیلفارغدارمعلماندامنھاعتراضاتسرانجامدربارهخبر*آخرین
حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی

یعنی پیروزیکانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران:ھمبستگی

وآموزشوزارتازدانشسراییمعلمانپیدرپیشکایتھایونگاریھانامھواعتراضات یدرپ 
ازپسخدمتییفاصلھاحتساب"عدمخاطربھ99سالاسفندازکھ،اداریعدالتدیوانبھپرورش
فروردین28دراعتراضاتاینباالخره،بودشدهآغازآنانگیری"کاربھزمانتادانشسراازفراغت
واداریعدالتدیوانجلویدرکشورسراسردانشسراییمعلمانازگستردهتجمعیکبا1400

وزارت آموزش و پرورش بھ اوج خود رسید.

12معلم(روزآغازتااگرکھ،بودندکردهاعالمخودشعارھایبامتحصنمعلمانتجمعینادر

طبقخدمتی،سنواتجزوآنانخدمتییفاصلھ،ونشوددادهمثبتپاسخآنانیخواستھبھ)اردیبھشت
بھ تحصنات خود ادامھ خواھند داد .قانون محاسبھ نشود ،  کالسھای درس را تعطیل نموده،و

وشرطقیدبدونمثبتپاسخبااعتراضاتاینینتیجھمعلماناینھمبستگیویکدلی یدرپ خوشبختانھ
معاونحضوربا1400اردیبھشت4تاریخدرکھایجلسھطیاداریعدالتودیوانبارنشست،بھ

ازتن4وپرورشوآموزشوزارتکشور،بازنشستگیصندوق،نمایندگاناداریعدالتدیوان
دیوانشد،معاونبرگزاراداریعدالتدیواندفترمحلدر،معترضودانشسراییمعلماننمایندگان

مکلفراپرورشوآموزش.نمودهصادرپرورشوآموزشوزارتمحکومیتبھحکمادرای،عدالت
معلماناینخدمتییفاصلھکھنمایداعالمسراسریایبخشنامھطریقازوقتاسرعدرکھکردند

طبق قانون جزو سنوات خدمتی آنان بھ حساب آورده می شود.

نمایندگاه/پرورشوآموزشوزارت/اداریعدالتگفتگو(دیوانطرف4 ینب شدهانجامتوافقاتبھبنا
دعویطرفینبھجلسھاینعملیینتیجھ)معترضمعلماننمایندگانوکشوربازنشستگیصندوق

ابالغ خواھد شد.



 ید پیروزیھای بیشتر در سایھ ی ھمدلی، ھمبستگی و ھمراھی در اعتراضاتام بھ

حبسسال5تحملبھاسحاقعلی*محکومیت

حبسسال۵بھنظاممخالفگروھھایدرعضویتِجرمبھکارگریفعالوشاعر،خیاطاسحاقعلی
محکوم گردید .

زنداندرمدتھااسالمیجمھوریمخالفاحزابازھواداریجرمبھنیز۶٠دھھدرکارگریفعالاین
بوده است

و مدنی خواست ماستآزادی تمامی زندانیان سیاسی ، عقیدتی و فعالین صنفی

منبع:کانال کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران

شاھرود!صنعتیدانشگاهدانشجویدوبرایشالقضربھ36قطعیحکم*صدور

درانتقادیمطالبنشراتھامبھشاھرودصنعتیدانشگاهدانشجویانازنیکحسینیشبیروناظریمیالد
توییتبھبناشدند.محکومشالقضربھ36بھدانشگاهایناسالمیانجمنرسمیتلگرامیکانال

اتھامبابتراحکماینشاھرود،2کیفریدادگاه101شعبھدانشجو،دواینوکیلکامفیروزیمحمدعلی
صنعتیدانشگاهاسالمیانجمنکانالطریقازعمومیاذھانتشویشقصدبھاکاذیبنشردر"مشارکت
اینکھحالیستدرایناند.شدهمتھمشالقضربھ36بھکدامھرآنطیوکردهاعالمقطعیشاھرود"

ندادهارائھراواردهاتھاممصادیقدادگاهواندنشدهاتھامتفھیمحتیاتھاماتاینبابتکنونتادانشجودو
است.

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

بیاباشداشتھشرف«وزیرشعارباصمتوزارتمقابلآذویکوشرکتمالباختگاناعتراضی*تجمع
جواب داشتھ باش»

یورش نیروھای انتظامی بھ تجمع کنندگان وضرب وشتمشان

عدمبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتآذویکودرادامھشرکتداراناردیبھشت،حوالھ4شنبھروز
دیگرمقابل وزارت صمت تجمع کردند.تحویل خودروی ثبت نامی خود پس از سھ سال، برای باری

وضربکنندگانتجمعبھانتظامینیروھاییورشازحاکیاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهھایفیلم
وشتمشان،می باشد.

درکھاستایراندرجیام.چینیخودروھایتولیدکنندهآذویکوشده،شرکتایرسانھگزارشبرپایھ
وتحصنباگذشتھماهچنددرخودرواینناماماشد.تاسیسشرقیآذربایجاناستاندر1389سال

دادگاه و شکایت گره خورده است.

مقابلبودند،کردهنامثبتخودرواینبرای97سالازکھجیامخودروخریدارانھمبازامروزصبح
کھراکسانیصدایبشنوند.راآنھاصدایخواستندمسئولینوازکردندتجمعاقتصادوزارتساختمان

خودرویینھگذرد،میخودروتحویلبرایشرکتاینمسئولینھایوعدهازکھسالسھازبعدھنوز
گرفتھ اند و نھ پولی بھ آنھا پس داده شده است.



مشھدساختمانآوارریزشحادثھدرکارگر4ومصدومیت*مرگ

رضیسیدبولواردرتخریبحالدرساختمانآوارریزشحادثھدراردیبھشت،4شنبھظھرروز
شدند.مصدومدیگرکارگر2وباختندجاندردمسالھ40و25کارگر2مشھد

*جان باختن یک کارگر جوان درنورآباد ممسنی زیر آوار

دردیوارریزشاثربرممسنینورآبادنوبندگانتاریخیمنطقھنزدیکیدرکارحینجوانکارگریک
جان باخت .حال ساخت ،  مصدوم و  پیش از انتقال بھ مراکز درمانی

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت3کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-اردیبھشت5یکشنبھ

اماکان:

تھران: مقابل  مجلس

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

رایگان- درخواست توقف پولی سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون

ازتعدیلجلوگیریبدلیلحقوقافزایشعدمبھنسبتنفتصنعترسمیکارگرھزاراناعتراض-
مدرک

زیر یک میلیون تومانی- بلندشدن صدای اعتراض خبرنگارایرنا نسبت بھ حقوق ماھیانھ

کارگران19کوویدواکسنسھمیھزنندگانقاپفھرستدرھماصفھانشھردارنامرونمایی-

1399ماهآبانروزشماراعتراضات-

رایگان*درخواست توقف پولی سازی واکسن کرونا و تسریع واکسیناسیون

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


فرآیندبھخصوصیبخشورودبرایمجوزصدوردربارهبھداشتیمقاماتازبرخیاخیراظھارات
برایخصوصیبخشازرئیس جمھوراخیردرخواستھمچنینوکروناواکسنتوزیعوواردات
وسیاهبازارشکل گیریخصوصدرزیادینگرانی ھایبھنیمایی،ارزازاستفادهباواکسنواردات
تشدیدوواسطھ ھاودالالنبرایفسادورانتامکانایجادتقلبی،واکسن ھایورودواکسن،مافیای

دامن زده است.شکاف ھای طبقاتی و اقتصادی موجود بواسطھ پولی سازی واکسن

کروناواکسنتلقیحوتوزیعواردات،فرآیندجھان،کشورھایاتفاقبھقریباکثردرکھدرحالیستاین
بدعتاینومی گیردصورتبھداشتیرسمینھادھایمستقیمنظارتباودولتطریقازکاملبطور

حاکموعمومیسالمتبھتصمیم گیرانکاالیینگاهازحاکیپولیواکسنبازارایجادبرایخطرناک
راستایدرکشوردرمانوبھداشتنظامبرسودجویانھوناعادالنھغیرانسانی،رویکردیشدن

سیاست ھای تعدیل اقتصادی سھ دھھ اخیر است.

کھاست٢٩اصلجملھازاساسیقانونمختلفاصولواضحنقضدولتیمقاماتاخیرتصمیمھمچنین
برای ھمگان تاکید دارد.بر حق خدمات بھداشتی و درمانی و مراقبت ھای پزشکی رایگان

درخصوصیبخش مداخلھ یوموازی کاریھرگونھتوقفخواستاردادخواستاینامضاکنندگانمالذا
زمانسریع تریندرھمگانیرایگانواکسیناسیونتضمینکرونا،واکسیناسیونتوزیعووارداتفرآیند
واکسنشفافسامانھتأسیسھمچنینوبھداشتیرسمینھادھاینظارتتحتودولتمجرایازممکن
دوربھوپزشکیاولویت ھایمبنایبرکروناواکسیناسیونبرعمومینظارتامکانشدنفراھمبرای

از ویژه خواری اصحاب ثروت و قدرت ھستیم.

لینک برای امضا:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPVHfuOTZh34YGC6DjNMyxn66

DN_5WbD0_JffabK6dyZ1LA/viewform

ازتعدیلجلوگیریبدلیلحقوقافزایشعدمبھنسبتنفتصنعترسمیکارگرھزاران*اعتراض
مدرک

یکبھمشترکپیامیکارسالبانفتصنعترسمیکارگراردیبھشت،ھزاران2شنبھپنجروزاز
جلوگیری ازتعدیل مدرک اعالم کردند.رسانھ اعتراضشان را نسبت بھ عدم  افزایش حقوق بدلیل

بخش ھایی از این پیام اعتراضی بقرارزیراست:

تمامیباالترمقطعیکمدرکتعدیلازمدرک،تعدیلجدیدقانونبھانھبھسال3بھقریبمتاسفانھ
باوعملیاتیمناطقدرکاروجودباکشزحمتوخدومقشراینواستشدهجلوگیرینفتکارکنان
مدرکتعدیلیکبارازناشیحقوقافزایشمثبتتاثیراندکازفرساطاقتوھواییوآببدشرایط

خواستارواندشدهسرشکستھخانوادهنزدوشدهشغلیانگیزگیبیومالیضررمتحملواندبازمانده
نفت ھست می باشند.رفع این مشکل کھ یکی از اساسی ترین خواستھ ھای پرسنل

بھتوجھبامدرکتعدیلقانونامیدوتدبیردولتدومدورشروعازقبلشده،تاایرسانھگزارشبنابھ
بھولیبودآزادکشورصنعتبرایگنجینھاینحفظوکشورنفتصنعتدرمتخصصنیروھایتربیت

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPVHfuOTZh34YGC6DjNMyxn66DN_5WbD0_JffabK6dyZ1LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKPVHfuOTZh34YGC6DjNMyxn66DN_5WbD0_JffabK6dyZ1LA/viewform


رفتنبینازباعثکھشد،استخدامابتدایازنشدنتعدیلبھمنوطتعدیلقبلیاطالعبدونویکباره
عامل انگیزش در بین کارکنان نفت شد.

زیر یک میلیون تومانی*بلندشدن صدای اعتراض خبرنگارایرنا نسبت بھ حقوق ماھیانھ

رااعتراضشاجتماعیھایدرشبکھنامھیانتشارایرنا)با(اسالمیجمھوریخبرگزاریخبرنگاریک
کرد.ایتومان،رسانھ500وھزار932مبلغرسمیحقوقحداقلزیرماھیانھحقوقبھنسبت

بقرارزیراست:بخش ھایی از این نامھ خطاب بھ ھمکاران ومدیران ایرنا

درحداقلکنندهناامیدپرداخترونداینوواریزحقوقتومان500وھزار932مبلغمنبرایماهاین
است.شدهتکرارگذشتھماه6

مسکن،ھزینھگرفتننظردربدونبدھد؟زندگیخرجتواندمیکسیچھپولاینباکھپرسممیشمااز
لباسشودمیچطورکرد؟تھیھراخوراکھزینھشودمیچطورماھانھاقساطحتیوآمدورفت

کرد؟خرید؟ چطور می شود حتی بھ اندازه یک ماه نان خالی تھیھ

خیابان ھا ھم از این پول بیشتر است.با قاطعیت می گویم کھ درآمد متکدیان در دور افتاده ترین

خودمانبرایوشدیمتخصصیخبرنگارخواندیم،درسایرناخبردانشکدهدرکھبودخوشدلمان
رامامزداینطورایرنادرکاریسابقھسال11حدودازپسکھندانستیماماایم،کردهپاودستکاری

می دھند.

چندینعملکردیباخبررابطانبھدستمزدیچنینومی شودگرفتھتصمیماتیچنینکھسازمانیدرآیا
زنده است؟برابر نیروھای رسمی می دھند، انسانیت و عدالت ھنوز ھم

سازمانمقابلدرخودسوزیفکربارھاکھشده،زیادهبرایمایرناناعدالتیازناشیزندگیفشارآنقدر
عزیز است و ترس از آن دنیا بسیار.خبرگزاری بھ ذھنم خطور کرده است، اما چھ کنم کھ جان

کارگران19کوویدواکسنسھمیھزنندگانقاپفھرستدرھماصفھانشھردارنام*رونمایی

شدهثبتاندکردهدریافت19کوویدواکسنکھمیالدبیمارستانکارکنانبیندراصفھانشھردارنام
است.

بھ خبر واکسن زدن شھردار اصفھان گفت:مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفھان با اشاره

درمانیمراکزازیکیدراصفھانشھرداربھ19کویدواکسنتزریقبرمبنیاخباریانتشارپیدر
بھویملیشمارهونامکھشدمشخصوبررسیموضوعاصفھانپزشکیعلومدانشگاهپوششتحت

سامانھدراصفھانشھرخصوصیبیمارستان ھایازیکیکارکنانبیندرواکسندریافت کنندهعنوان
پزشکی،نظامحراست،دانشگاه،مسؤوالنحضورباجلسھ ایدرمسألھایناست،شدهثبتسیب

ثبتراویمشخصاتکھبھداشتکارشناسباتلفنیمصاحبھوشدبررسیبیمارستانرئیسوبازرسی
کرده بود، انجام شد.

*:1399ماهآبانروزشماراعتراضات

آبان:1



باختنشجانروزچھلمیندرافکارینویدیادزندهگرامیداشتمراسمبرگزاری-1

نشدنوپرداختحقوقنازلسطحبھدراعتراضفارسمخابراتشرکتیکارگرانوتجمعاعتصاب-2
ستادساختمانمقابلپیمانکاریھایشرکتتوسطحقوقشانوپایمالیوضعیتتبدیلوعدمبموقعش
مخابرات

دفترمقابلتجمعبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتیاسوجپیش دبستانیمربیاناعتراضاتادامھ-3
بھارستان نشین

مقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیادامھبھنسبتصفیرهپسماندسایتکارگراناعتراضیتجمع-4
استراحت کارگرانساختمان مرکزی شھرداری اھواز بدنبال آتش سوزی کانکس 

درآمدنتوخالیبھدراعتراض شھرمشگیناھر-بزرگراهپروژهکارگراناعتراضاتسرگیریاز-5
وعده یک ھفتھ ای مبنی بر پرداخت ماه ھا حقوق معوقھ

شغلیبالتکلیفیادامھبھاعتراضندربرفاب  کارخانھکارگراخراجی1000داردامنھھایکنش-6
طراز اول استان چھارمحال و بختیاریومعیشتی علیرغم وعده و وعیدھا دستگاه قضایی و مسئوالن

فارساستانداریواستانکشاورزیجھادسازمانمقابلشیرازشھرھایباغمالکانتجمعات–-7
برای جلوگیری از عملیات تخریب این باغ شھرھا

آبان:2

عدمبھاعتراضدرورامینولرستان،زاگراس،خراساننواحیآھنراهکارگراناعتصابفراخوان-8
پرداخت بموقع حقوق

اجباریشغلیجابجاییبھنسبتکاللھشھرداریسبزفضایکارگرانماھھیکاعتراضات-9

بدنبالشربابکمبودوھواآلودگیافزایشبھنسبتاردکاناھالیازجمعیاعتراضیتجمع-10
فعالیت بی رویھ صنایع فوالد

آبان:3

بندرو14و13فازھایپتروپاالیششرکتھایدرنفتجوشکاریوپایپینگکارگراناعتصاب-11
ھایپروتکلرعایتوعدمھاوعدهآمدندرحقوق،توخالینازلسطحبھاعتراضدرتمبکصادراتی
سرگذاشتپشتراھفتھیک19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوببھداشتی

شغلیامنیتنداشتنبھنسبتیزدحمایتیوآموزشیخدماتخریدطرحمعلماناعتراضیتجمع-12
ومعیشتی مقابل استانداری

حقوقشانپایمالیبھاعتراضبرایدیزلخودروایرانکارگرانازجمعیفراخوان-13

وبیشغلیبالتکلیفیبھنسبتبجنوردنشانیآتشعملیآزمونشدگانقبولاعتراضیتجمع-14
شمالیتوجھی مسئوالن طراز اول استان مقابل استانداری خراسان

درورامینولرستان،زاگراس،خراساننواحیآھنراهکارگراناعتصابفراخواندرباره-15
اعتراض بھ عدم پرداخت بموقع حقوق



بیمھحقماه7پرداختعدمبھدراعتراضکردستانمعلوالنسرگشادهنامھ-16

جھادادارهمقابلدامینھاده ھایگرانیوکمبودبھنسبتکالتدامداراناعتراضیتجمع-17
کشاورزی

آبان:5و4

تبدیل وضعیت درچند مرکز استان:تجمع اعتراضی ھمزمان مربیان پیش دبستانی نسبت بھ عدم

آذربایجان غربیپرورشوآموزش کلادارهارومیھ:مقابل-18

خوزستان واستانداریپرورشوآموزش کلادارهاھواز:مقابل-19

گلستاناستانپرورشوآموزشکلادارهمقابلگرگان:تجمع-20

*****

مجلس:مقابلآبان5دوشنبھروزاعتراضیتجمعات

بازگشتاھوازبرای2منطقھشھرداریسبزاخراجیفضایکارگرانھایکنشادامھ-21
بکاروپرداخت مطالبات با تجمع مقابل مجلس

بالتکلیفیبھکشورنسبتسالمتوبھداشتحوزهشرکتوقراردادیکارگراناعتراضیتجمع-22
شغلی ومعیشتی

بیکاریبھنسبتکشورصیادانازجمعیاعتراضیتجمع-23

مجلسمقابلبورسسھامدارانخردهتجمع-24

پرسپولیسباشگاهھوادارانازجمعیتجمع-25

****

برپاییباحقوقشانپایمالیبھنسبتنفتوزارتدرشاغلازکارافتادهایثارگراناعتراضاتادامھ-26
تجمعی دیگر مقابل وزارت نفت

مدیرانافشایباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتماربینشرکتمھمانداراناعتراضاتادامھ-27

ھادرپتروشیمیکارگرانجانقبالدرمسئولینوکارصاحبانمسئولیتیبیبھاعتراضفراخوان-28
و فازھا

آبان:6

استانداریمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھآبداراناعتراضی تجمع-29

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتدزفولسوادآموزینھضتآموزش دھندگاناعتراضیتجمع-30

بموقعپرداختعدمبھنسبتاروندآزادمنطقھورودیھایدروازهکارگراناعتراضیتجمع-31
حقوق



مسئوالنخیالیبیومعیشتیبالتکلیفیبھنسبتکشورروستاییمخابراتکارگزاراناعتراض-32

شغلیامنیتبخطرافتادنبھنسبتایرانقارهفالتنفتشرکترستوران ھایکارگراناعتراض -33
ومعیشتی

 ھایزمیندرآسفالتکارخانھساختبھنسبتسرجولکیروستایاھالیاعتراضیتجمع-34
کشاورزی   مقابل فرمانداری آغاجاری

حکومتیتعزیراتکلادارهمقابلآذربایجانخودروصنعتشرکتمالباختگاناعتراضیتجمع-35
استان تھران

آبان:7

سازیھمسان،عدمحقوقنازلسطحبھنسبتنفتصنعتبازنشستھکارگراناعتراضات ادامھ-36
زیرنفتوزارتمقابلباتجمعبازنشستگیصندوقوعملکردمطالباتنشدنشاغالن،پرداختباحقوق

سایھ سکوت خبری مطلق

وزارتافتادنتکاپووبھحقوقشانپایمالیبھاعتراضبرایدیزلخودروایرانکارگرانفراخوان-37
کار ،مدیران ایران خودرو وفرماندار اسالمشھر

درستشتوزیعوعدمدامیھاینھادهکمبودوگرانیبھنسبتشمالیخراسانمرغداراناعتراض-38
از طرف نھادھای دولتی با عدم توزیع مرغ

ازدرستشتوزیعوعدمدامیھاینھادهکمبودوگرانیبھنسبتاستانایندامداراناعتراضیتجمع
طرف نھادھای دولتی مقابل استانداری

فرمانداریمقابلفردوسشھرستانخشمگیندامداراناعتراضیتجمع-39

آبان:9و8

صدایانعکاسبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازآبان،جمعی8شنبھپنجروز-40
دستھمکارانشانازتعدادیومردادتیرھایماهکاریاضافھحقپرداختعدمبھنسبتاعتراضشان

بھ تجمع دراین مجتمع زدند

بندیطبقھطرحکاملاجرایعدمبھنسبتخودروایرانشرکتکارگرانداردامنھ اعتراضات-41
مشاغل

مجتمعمقابلخودروھایشانتحویلعدمبھنسبتخودرورامکشرکتشاکیاناعتراضیتجمع-42
قضایی مفتح

اینترنتوضعیتخصوصدرمختلفدانشگاھھایصنفیفعالینوشوراھاسرگشادهنامھ-43

شھریھ ھاافزایشبھدراعتراضآزاددانشگاهپزشکیدانشجویانسرگشادهنامھ-44

آبان:10

کارگران خوزستان دراعتراض:



وزارتمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضاتادامھ-45
نیرو

تبعیضبھاعتراضدرفناورانپتروشیمیشرکتتعمیراتیواحدھایکارگران وتجمعاعتصاب-46
در پرداخت حقوق وسطح نازلش

ھمکارانبازداشتبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضاتادامھ-47
مقابل دفتر مدیریت شرکت

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتاروندآزادمنطقھورودیھایدروازهکارگراناعتراضاتادامھ-48
آزادمنطقھسازمانمقابلتجمعبامستقیمقراردادبھپیمانیازوضعیتتبدیلوعدمبموقعشپرداخت

اروند

کاریوشرایطحقوقپایینسطحبھاھوازنسبتچمراندانشگاهکارکناناعتراضیتجمعاتادامھ-49

*******

عدمبدلیلشغلیبالتکلیفیبھنسبتمغانصنعتوکشتدارکارگراندامنھاعتراضیتجمعات-50
اداره مرکزیتعیین تکلیف با مالکیت شرکت پس از ابطال واگذاری مقابل

معدنرودبارمقابلماسھوشنشرکت یکاخراجیکارگرجوانخودسوزی-51

آبان:11

باختجانبیمارستاندررودبارشبابوماسھشنمعدنکردهخودسوزیاخراجیکارگر-52

اعتراضدرفناورانپتروشیمیشرکتتعمیراتیواحدھایکارگران وتجمعاعتصابروزدومین-53
بھ تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش

اعتصابتھدید کارگران حق طلب برای ایجاد تفرقھ وبھ شکست کشاندن

برپاییباھمکارانبازداشتبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-54
تجمع در شرکت ومقابل دادگستری شھرستان شوش

کرایھنرخبھدراعتراضھرمزگانگازایرانپرسیشرکتتوزیعبخشرانندگاناعتصاب-55

رودباررستم آبادوآبادرحمتخورگام،ونودهفاراب،عمارلو،مناطقاھالیداردامنھھایکنش-56
بھ کاروکارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود در راه دست یابی

مدیرانافشایباحقوقشانپایمالیبھتراورس)نسبتآھن(شرکتراهکارگراناعتراضاتادامھ-57

وعدهنیرودرپیوزارتمقابلاھوازوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضیتجمعپایان-58
پاسخگویی بھ مطالباتشان

بھآیندهھفتھدرمطالباتشانپرداختوعدهبدنبالاروندآزادمنطقھورودیھایدروازهکارگران-59
تجمعات اعتراضیشان خاتمھ دادند.



خانھوتخریبالزھرادانشگاهتوسطاراضیشانتصرفبھنسبتونکدهاھالیاعتراضیتجمع-60
ھایشان مقابل قوه قضائیھ

ونکدهخانوار90گرفتاریدربارهایتاریخچھبا ھمراه

آبان:12

تپھ:ھفتنیشکروصنعتکشتکارگراندربارهخبرھاآخرین-61

نیروھایوحضورھمکارانبازداشتبھنسبتتپھھفتکارگرانازتعدادیاعتراضیتجمع +ادامھ
انتظامی در مجتمع

زندانیکارگر4غذای+اعتصاب

+اظھارات فرزانھ زیالبی درباره کارگران زندانی

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتمرکزیاستانپیش دبستانیمربیاناعتراضیتجمعات-62

مدیرانافشایباحقوقشانپایمالیبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضاتادامھ-63

پرداختعدمبھنسبتیاسوجشھرداریمسافروبارنقلوحملسازمانکارگراناعتراضاتادامھ-64
ماه ھا حقوق و وعده ھای توخالی مسئوالن

مسکونیشانمنازلتخریببھنسبتفرمانداریمقابلچابھارگلشھرمحلھزناناعتراضیتجمع-65
توسط بنیاد مسکن و شھرداری با ھمکاری نیروھای امنیتی

خانباغمحلھدرھایشانزمینباتکلیفتعیینعدمبھسقزنسبتاھالیازتعدادیاعتراضیتجمع-66
مقابل استانداری کردستان

پرورشوآموزشھایمغازهنجومیھایکرایھبھنسبتباشتکسبھازجمعیاعتراضیتجمع-67
ھمزمان با افتتاح این مجتمع تجاری

آبان:13

ھمکار4بازداشتادامھبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتدراعتراضاتادامھ-68

آبان:14

وبرافراشتندرمجتمعتجمعبرپاییباتپھھفتوصنعتکشتکارگرھادهآبان،14چھارشنبھروز-69
ھمکارشان4بازداشتادامھبھنسبترااعتراضشانسخنرانیوایرادشعارھاھا،سردادننوشتھدست

شدندبنمایش گذاشتند و خواستار آزادی فوری وبی قید شرط آنھا

فجرزندانازتومانیمیلیون50وثیقھتودیعباتپھھفتبازداشتیکارگر4آبان،14چھارشنبھ+شامگاه
گرفتند.شھرستان دزفول آزاد شدند ومورد استقبال ھمکارانشان قرار

آبان:16و15



ومدیریتویژهویگانانتظامینیروھایدربرابرومقاومتشانکارگرانھمبستگیشاھدتپھھفت-70
الورودممنوعھمکار15کاربھبازگشتبرایشرکت

صدھامقاومتشاھدتپھھفتنیشکروصنعتکشتآبان)،مجتمع16و15وجمعھ(شنبھپنجھایروز+
ممنوعھمکار15کاربھبازگشتبرایشرکتومدیریتویژهویگانانتظامینیروھایدربرابرکارگر

الورودیشان بود.

آبان:17

الورودممنوعبھدراعتراضتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانوتجمعاعتصاب ادامھ-71
ھمکار15کردن

وعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھاستانآبداراناعتراضاتادامھ-72
وصدا وسیماھای توخالی مسئوالن با برپایی تجمعات مقابل استانداری،دادگستری

حقوقنازلسطحبھنسبتاروندآزادمنطقھورودیھایدروازهکارگراناعتراضاتسرگیریاز-73
وعدهآمدندروتوخالیمستقیمقراردادبھپیمانیازوضعیتتبدیلوعدمبموقعشپرداختوعدم

ووعیدھا با تجمع ساختمان مرکزی منطقھ آزاد اروند

درتولیدخطوطتوقفبدنبالغالتپاالیشیکارگرصنایعھزارانومعیشتیشغلیبالتکلیفی-74
اعتراض بھ عدم تامین مواد اولیھ

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیدادنپایانبرایورامینوارناشیرکارخانھکارگرانھایکنشادامھ-75

وحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتلردگانشھرداریکارگراناعتراضصدایشدنبلند-76
بیمھ

4طولبھجادهکناردرآبادبھشتآبانتقالطرحبھنسبتاھالیازنفرصدھااعتراضیتجمع-77

کیلومتر

آبان:18

شرکتزدوبندافشایباومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضاتادامھ-78
تراورس با قوه قضائیھ وفراخوان بھ تجمع مقابل قوه قضائیھ

15الورودیممنوعبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-79

ھمکارباتجمع مقابل ورودی مجتمع

15الورودیممنوعبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-80

ھمکارباتجمع مقابل ورودی مجتمع

حقوقماه4پرداختعدمبھنسبتشھرنیکشھرداریکارگراناعتراض-81

آبان:19

وبخطرواگذاریبھاعتراضدرزنجانسوئیچپارسشرکتکارگراندوبارهوتجمع اعتصاب-82
افتادن امنیت شغلیشان و وعده ھای توخالی



تپھ:ھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازخبرچھ-83

برپایی تجمع شماری از کارگران ھفت تپھ مقابل ورودی مجتمع

شدندکارگران ممنوع الورود برای ثبت شکایت راھی اداره کار

باومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتتراورس)آھن(شرکتراهکارگراناعتراضاتادامھ-84
افشاگری وفراخوان بھ اعتصاب

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتدارابپیش دبستانیمربیاناعتراضیتجمعات-85

بیماریشیوعپیدرمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتپایتختدستفروشانازجمعیاعتراضیتجمع-86
تھرانشھرشورایساختمان مقابلدولتحمایتوعدم19کووید

توخالیھایوعدهوآبھحقتامینعدمبھنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضاتسرگیریاز-87
مسئوالن

بورسسازمانمقابلبورسخردوحقیقیسھامدارانازتعدادیاعتراضیتجمع-88

آبان:20

آبفاپیمانکارشرکتومامورانتوسطآبانشعاباتقطعاھوازمانعگلدشتکویخشمگین اھالی-88
شدند

حقوق،حقھاماهپرداختعدمبھنسبتکارونغربخانھتلمبھکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-89
خوزستانبیمھ ومطالبات دیگر ونداشتن قراردادکاری مقابل استانداری

امنیتیتھدید کارگران معترض بھ اخراج از کار وتشکیل پرونده

دربمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکارونوصنعتکشتپیمانیکارگراناعتراضیتجمع-90
ورودی

مجتمعورودیمقابلتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازتعدادیتجمع-91

شرکتمسئوالنافشایباومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضات-92
تراورس وشوراھای اسالمی کار ادامھ دارد

برایحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتمریوانشھرداریکارگراناعتراضصدایشدنبلند-93
چندمین بار

وشغلیجانیامنیتنداشتنبھنسبتعسلویھحجمیکارگراناعتراض-94

پاسخگوییوعدممعابرشھرسازیمناسبعدمبھنسبتآبادانمعلوالنازجمعیاعتراضیتجمع-95
مسئوالن مقابل شھرداری

آبان:21



پرداختعدمبھاعتراضتراورس)درکشور(شرکتآھنراهکارگرانوتجمعاتاعتصابجدیددور
قوهزدوبندودادھاقرارتجمیعطرحنشدناجراییمنجملھشغلیامنیتونداشتنبیمھوحقحقوقبموقع

قضائیھ با مدیران شرکت:

دادستانیمقابلخراسانناحیھتراورسورسمیثابتکارگرانوتجمعاعتصاب-96

ورامینآھنراهکارگراناعتصاب-97

ونمیشیمخارجمنزلازنشھپرداختکاملحقوقیکبرجسرشرکت:اگربھمعترضکارگراناخطار
سرکار نمیایم

زاگرسناحیھآھنراهکارگراناعتصاب-98

1شرقشمالھمچنینوکرجآھنراهکارگراناعتصاب-99

6وحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضتھرانمتروی5خطکارگراناعتصابروزدومین-100

ماه حق بیمھ

سراسریاعتصاباز2شمالکارگرانھمبستگی+پیام

:درایرانمسئوالننژادپرستانھاقداماتبھاعتراض-101

کارت داشتھ باشد؟چرا خواھرم نمی تواند در کشوری کھ  بھ دنیا آمده سیم

کشاورزیجھادتوسطاراضیشانتملکبھشھریارنسبتبکھروستایاھالیاعتراضیتجمع-102
مقابل قوه قضائیھ

استانداریمقابلبرققطعیبھنسبتقمخیرآبادروستایاھالیاعتراضیتجمع-103

قیمتافزایشبرایمیانھماسھ شوییکارخانھ ھایصاحباناعتصاب-104

وبورسسازمانمقابلتجمعبابورسخردوحقیقیسھامدارانازجمعیاعتراضاتادامھ-105
اوراق بھادار

آبان:22

کارازاخراجبھنسبت اھوازشویندهموادتولیدکارخانھکارگراناعتراضیتجمعات-106

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتکارونوصنعتکشتپیمانیکارگراناعتراضیروزتجمعدومین-107
مقابل درب ورودی

حقوقماه3پرداختعدمایرانشھرنسبتپزشکیعلومدانشگاهدرمانکادراعتراض-108

کشورعالیآموزشتعطیلیبھواکنشدرتھراندانشگاهدردانشجویانازتعدادیگردھم آیی-109

آبان:23

کاریحقوق،شرایطنازلسطحبھدراعتراضجمپتروشیمیمجتمعخشمگینکارگران اعتصاب-110
نامناسب وبرای کوتاه شدن دست شرکت پیمانکاری



مدیریتساختمانمقابل اشتغالبرایگیریرشوهبھکارنسبتمتقاضیکارگراناعتراضیتجمع-111
پارسکار وخدمات اشتغال سازمان منطقھ ویژه اقتصادی انرژی

مدیریتساختمانمقابل اشتغالبرایگیریرشوهبھکارنسبتمتقاضیکارگراناعتراضیتجمع-112
پارسکار وخدمات اشتغال سازمان منطقھ ویژه اقتصادی انرژی

توخالیوعدهحقوق،ھاماهپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-113
شھرداروندانم کاری ھای شورای شھر

گوشتیوشیریدامدرنھادهکمبودبھ نسبتاصفھاندامداراناعتراضیتجمعدرباره گزارشی-114
مقابل كشتارگاه صنعتی دام فساران

آبان:24

٩٨آبانمردمیاعتراضاتسالگردمناسبتبھایراننویسندگانکانونبیانیھ ی-115

ھایوعدهوحقوقماهپرداختعدمبھنسبتسختسیشھرداریکارگراناعتراضیتجمعات-116
توخالی شھردار واعضای شورای شھر

دادگستریمقابلھمدانویانفوالدمجتمعباختھمالکارگراناعتراضیتجمع-117

آبان:25

عدمبھدراعتراضکارونوصنعتکشتپیمانیکارگرصدھاوتجمعاتاعتصابموقتخاتمھ-118
در پرداخت بدنبال وعده کارفرماتبدیل وضعیت،اجرای ناقص طرح طبقھ بندی مشاغل وتبعیض

بروزنکردنبھنسبتخوزستاننفتصنعتعملیاتیمناطقموقتقراردادکارگراناعتراض-119
ماه8گذشتباجاریدرسالمطالباتپرداخت

وبورسسازمانمقابلتجمعبابورسخردوحقیقیسھامدارانازجمعیاعتراضاتادامھ-120
اوراق بھاداربا تجمع مقابل مجلس

آبان:26

1398ماهآخرآبانھفتھاعتراضاتدربارهجمعیبیانیھ-121

شغلیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایداماشمعدنیآبکارخانھاخراجیکارگرانھایکنشادامھ-122
ومعیشتی

غرفھتحویلعدمبدلیلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتخرمشھردردستفروشاناعتراضیتجمع-123
ھایشان در بازار امام علی

آبان:27

وتجمعات اعتراضی:بازھم خوزستان در صدر اخبار کارگری بابرپایی اعتصاب

تبدیلعدمبھکارون(میرآب)نسبتصنعتوکشتکارگرانازدیگرجمعیاعتراضیتجمع-124
وضعیت



وعدموضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبکارگراناعتراضاتادامھ-125
اھوازدرشرکتساختمانمقابلتجمعبابرپاییحقوقماه5پرداخت

مطالباتبموقعپرداختعدمبھنسبترامیننیروگاهکارگرانوتجمعاعتصاب-126

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانسوادآموزینھضتدھندگانآموزشاعتراضیتجمع-127
مقابل استانداری برای چندمین بار

سھامدارانتوسطھایشانخانوادهواھوازبوژنھبھداشتیموادتولیدکارخانھکارگرانکشیگرو-128
مھرگروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالف با وزارت صنعت و بانک

*****

پرداختووضعیتتبدیلعدمبھنسبتغربآباداسالمقندکارخانھشرکتیکارگراناعتراض-129
ساعت8بجایروزانھکارساعت12ازایبھحقوقحداقل

عدمبھنسبتپرورشوآموزشدرکشور91سالجذب شدهقرآنمعلماندوبارهاعتراضیتجمع-130
تبدیل وضعیت مقابل مجلس

آبان:28

خوزستان:استاندر اعتراضیتجمعواعتصاب3برپایی

ماهپرداختعدمبھاعتراضدرسوسنگردشھرداریکارگرانوتجمعاتاعتصابروزدھمین-131
بھداشتی و نبود امکانات بھداشتیھا حقوق وبازی کردن با جانشان با اجرانشدن پروتکل ھای

عدمبھکارون(میرآب)نسبتصنعتوکشتکارگرانازجمعیاعتراضیتجمعروزدومین-132
تبدیل وضعیت

تجمعبرپاییباوضعیتتبدیلعدمبھنسبتایذهپیش دبستانیمربیاناعتراضاتسلایرادامھ-133
مقابل  آموزش و پرورش وفرمانداری

****

ماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایخرم آباد3و2مناطقسبزفضایکارگرانتجمعواعتصاب-134
حقوق

بالتکلیفیبھدادنپایانبرایداماشمعدنیآبکارخانھوشاغلاخراجیکارگرانھایکنشادامھ-135
شغلی ومعیشتی با سفربھ پایتخت وتجمع مقابل بانک ملی

بھارستانشکایتدرپیانقالبوعمومیدادسرایبھاراکاھالیازنفر11وکارگر2احضار-136
نشین این شھرستان بدلیل انتقادشان ازوی

ازشدهتعیینمالیاتوعوارضبھاعتراضدربندرعباسپزشکانازتعدادیروزه2اعتصاب-137
سوی اداره امور مالیاتی و شھرداری بندرعباس

آبان:29



کرمانشاهدبیراعظمخیاباندراعتراضیتجمع-138

کرمانشاهدرکارگریکومرگخودسوزی-139

آلونکشتخریببھدراعتراضبندرعباسدرخانوادهسرپرستزنخودسوزی-140

دروکالکانوندفترمقابلوکالتشدنتلقی وکارکسببھنسبتفارسوکالیاعتراضیتجمع-141
شیراز

آبان:30

عوارضبھنسبتاھالیاعتراضیتجمعاتدرپیتفتکردآبادتراورتنسنگمعدن تعطیلی-142
کارگرش50وبیکاریمحیطیزیست

استانداریمقابلترالصیدلغوبدنبالمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتصیاداناعتراضیتجمع-143
ھرمزگان

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

کارگری مورخ ھمانروز رجوع شود**جھت اطالع کامل از اعتراض مشخص بھ اخبارو گزارشات

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت2کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-اردیبھشت5یکشنبھ

اماکان:

تھران: مقابل  مجلس

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

حقوقافزایشعدمبھاعتراضبرایعسلویھپارسجمشیدتختپتروشیمیکارگرانوتجمعاعتصاب-
وناروشن بودن حق مرخصی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


نشینبھارستاندفترمقابلبیکاریبھنسبتکارمبارکھمتقاضیجوانھادهاعتراضیتجمعات-
وفرمانداری این شھرستان

صیدون باغملک را مسدود کردند- اھالی خشمگین روستای پاتاوه در اعتراض بھ بی آبی جاده

مقابلدارانداروخانھانجمنبھتبریزنسبتداروسازیدانشجویانوداروسازاناعتراضیتجمع-
ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

1399ماهمھراعتراضاتشمارروز-

افزایشعدمبھاعتراضبرایعسلویھپارسجمشیدتختپتروشیمیکارگرانوتجمع*اعتصاب
حقوق وناروشن بودن حق مرخصی

عدمبھاعتراضبرایپارسجمشیدتختپتروشیمیشرکتپیمانیاردیبھشت،کارگران2شنبھپنجروز
پلیمحصوالتتولیدیواحدودراینکارکشیدندازدستمرخصیحقبودنوناروشنحقوقافزایش
کردند.تجمععسلویھپتروشیمیملیاراضی2فازدرواقعاستایرن

موجواردکھشرایطیدرگفت:ایخبرنگاررسانھبھوتجمعشاناعتصبعلتدربارهکارگرانازیکی
باھوا،شدیدگرمایوتابستانفصلشدننزدیکبادیگرسویازومی شویمکرونااپیدمیچھارم

وضعیت بسیار بد مرخصی ھا و حقوق دریافتی خود روبرو ھستیم.

نیرویحداقلازاستفادهودورکاریمصوبھتصویبباعثکروناشرایطکھحالیدرکرد:اضافھوی
آنبرایگوییونشدهدرستکارگرانماھایمرخصیوضعیتھنوزامااستکارمحیطدرکاری

ھّمت و اقدامی ھم نمی شود.

درصدی30افزایشبایستیکارگرانکار،ادارهمصوبھاساسافزودند:بردرتجمعحاضرکارگران
کار امتناع کرده است.حقوق داشتھ باشند اما متاسفانھ پیمانکار از انجام این

نشینبھارستاندفترمقابلبیکاریبھنسبتکارمبارکھمتقاضیجوانھادهاعتراضی*تجمعات
وفرمانداری این شھرستان

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایمبارکھکارمتقاضیجواناننفرازھادهاردیبھشت،2شنبھپنجروز
شھرستاناینوفرماندارینشیندفتربھارستانمقابلتجمعبھدستبیکاریبھنسبتاعتراضشان

دراستان اصفھان زدند.



عدمبھنسبتبنرھایی،وکاغذ نوشتھ ھاداشتندستدرباجوانانشده،اینایرسانھگزارشبراساس
ایندربومینیروھایاستخدامدربارهمبارکھفوالدشرکتومبارکھشھرستانمسئوالنقولتحقق

شرکت اعتراض کردند.

اینتحققبھتوجھعدمبھنسبتمجلس،نمایندهدفترمحلدرحضوربامبارکھجوانانامروزصبح
نشدند.وعده اعتراض کردند اما موفق بھ صحبت با نماینده شھرستان

کنند.اعالمموضوعبھنسبتراخوداعتراضتاشدندمبارکھفرمانداریراھیجواناناینآن،ازپس
اینتحققعدمبھنسبتشھرستان،فرمانداردفتردرحضورباجواناناینازنمایندهچندنھایتدر

خواستھ و شفاف شدن موضوع، مطالبھ گری کردند.

صیدون باغملک را مسدود کردند*اھالی خشمگین روستای پاتاوه در اعتراض بھ بی آبی جاده

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایپاتاوهروستایخشمگیناھالیاردیبھشت،2شنبھروزپنج
مسدودراخوزستانراستانعبدهللامامزادهبھباغملکصیدونجادهبی آبیبھنسبتاعتراضشان

کردند.



منطقھ،ایندرآبیمشکالتدلیلبھگفت:ایرسانھخبرنگاربھخبراینتائیدضمنصیدونبخشدار
عبدهللا را مسدود کردند.تعدادی از روستائیان پاتاوه، جاده صیدون بھ امامزاده

امکانکوه،دامنھدرگرفتنقراروارتفاعاختالفخاطربھواستدھیاریفاقدروستااینافزود:وی
بامنطقھاینبھمصرفیآبارسالآب،تانکرکمبودوامکاناتنبودخاطربھندارد.وجودآبلولھ کشی

ارتباطیجادهاینکردنمسدودبھاقدامموضوعاینخاطربھاھالیازعده ایکھگردیدمواجھتأخیر
نمودند.

وگردیدبرطرفجادهشدنمسدودمشکلانتظامینیرویوبخشداریمداخلھباگفت:درخاتمھاو
عملیات آب رسانی بھ روستا نیز انجام شد.

مقابلدارانداروخانھانجمنبھتبریزنسبتداروسازیدانشجویانوداروسازاناعتراضی*تجمع
ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گذاشتنبنمایشتبریزبرایداروسازیدانشجویانوداروسازانازاردیبھشت،جمعی2شنبھپنجروز
مقابلتجمعبھدستدارانداروخانھانجمنتوجھیبیوحقوقشانپایمالیبھنسبتاعتراضشان

ساختمان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریززدند.



شدهنوشتھآنرویبرکھداشتنددستدرپالکاردیکنندگانمحلی،تجمعخبریمنبعیکگزارشبھ
وساختارکلیتغییرخواستارکشور،سالمتوضعیتبھبودوداروسازیحرفھنجاتبود:«برای

اساسنامھ انجمن داروسازان ایران ھستیم.»

*1399ماهمھراعتراضاتشمارروز

مھر:1

اضافھحقوق،حقھاماهپرداختعدمبھنسبتجامتربتقندکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-1
مقابل اداره کار**کاری وحق بیمھ و وعده ھای توخالی مسئوالن شھرستان واستان

مجتمعایندراعتصابادامھدربارهتپھھفتکارگرانازیکیپیام-2

وشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتاھوازھایبیمارستانوپیماتکاریشرکتیکارکناناعتراض-3

مسئوالنپوچھایوعدهومطالباتشانپرداختبرایسدهشھرداریکارگرانھایکنش-4

آمپولپارسکارخانھکارگرانروزه3اعتصابآمیزموفقیتپایان-5

معدنیکایجادبھنسبتجوانرودکولسھروستایاھالیاعتراضیتجمعگزارش-6

مھر:2

استانداریمقابلازکاراخراجبھنسبتزنجانشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-7



شھریارجادهدرکرایھنرخبودنپایینبھاعتراض برایکرجکامیوندارانوتجمعاعتصاب-8

صداوسیماقابلمعلوالنقانون21مادهاجرایعدم بھنسبتومعلوالنناشنوایاناعتراضیتجمع-9

مقابلگواھینامھآزمونبھنسبتپزشکیمختلفرشتھ ھایرزیدنت ھایدوبارهاعتراضیتجمع-10
مجلس

مھر:4و3

حقوقنازلسطحبھاعتراضکاشمردررضویقدسآستانفرشکارخانھکارگران اعتصاب-11
برای سومین روز متوالی

کاروغوغایبھبازگشتبرایزنجانشھرداریسبزاخراجیفضایکارگرانھایکنشادامھ-12
حیدری نعمتی شھردار وشورای شھر

مھر:5

4پرداختعدمبھاعتراضدرفرمانداریمقابلخرمشھرشھرداریکارگرانتجمعواعتصاب-13

مسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھحقماه6حقوقماه

پایینوسطحشغلیامنیتنداشتنبھتبریزنسبتشھرداریکارگرانداردامنھاعتراضاتادامھ-14
حقوق و وعده ھای توخالی مسئوالن

حقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضقزوینشھرداریشھریخدماتکارگرانفریاد-15
ومطالبات وتھدید بھ اخراج از کار در صورت حق طلبی

اخراجبھوتھدیدحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتایرانیانزرندفوالدمجتمعکارگراناعتراض-16
در صورت حق طلبی

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایراننفتشرکتورزشمربیاناعتراضاتادامھ-17

مھر:6

وبالتکلیفیوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشوردبستانیپیشمربیاناعتراضیتجمعاتسلایر ادامھ-18
استخدامی مقابل مجلس

بالتکلیفیبھاھوازنسبتنفتمھرمسکنواحدی2000پروژهعضونفتکارکناناعتراضیتجمع-19
اھوازینشینبھارستانبازدیدبا ھمزمانسالھ10

وسازماندولتحمایتعدموآمددرپایینسطحبھنسبتسمناندارانبوسمینیوتجمعاعتصاب-20
تامین اجتماعی مقابل فرمانداری

مھر:7

وسختمشاغلقانونحقوق،مشمولنازلسطحبھنسبتاصفھان نشان ھایآتشاعتراضاتادامھ-21
زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری



وحقوقپایینسطحبھنسبتبابلروحانیبیمارستاندرمانیکادروپرستاران اعتراضیتجمع-22
عدم پرداخت بموقع مطالبات وشرایط سخت کاری

حقوقماه10پرداختعدمبھنسبتکرمانشاهنصرجھادکارگراناعتراضیتجمع-23

چندتعطیلیپیدردولتحمایتعدمبھنسبتکرمانشاهھایکودکمھدمدیراناعتراضیتجمع-24
19کوویدبیماریشییوعگسترشبدنبالماھھ

وعملکردحقوقکاملپرداختعدمبھنسبتفوالدشھیدکارگرانخانواده ھایاعتراضیتجمع-25
کارمسئوالن ذوب آھن ،صندوق فوالد و بنیاد شھید مقابل وزارت

برایکارگرانشانداردامنھھایکنشادامھوخصوصیبخشاھوازبھرامیننیروگاهواگذاری-26
تامین امنیت شغلی ومعیشتی

عدمورفاھیخدماتوضعیتبھنسبتصنعتوعلمدانشگاهصنفیشورایاعتراضینامھمتن-27
ارائھ خدمات دانشجویی در این دانشگاه :

در دانشگاه (بخوانید دانشبنگاه) علم و صنعت چھ خبر است؟

افزایشودامینھاده ھایقیمتافزایشبھنسبتدارانگوشت ومرغداراناعتراضیتجمع-28
وزارت صنعتصادرات  ووضعیت بی سر وسامان بازار مرغ وتخم مرغ مقابل

مھر:8

مدیرطرفازسرپرستانازنفردوانتصاببھنسبتاروندپتروشیمی مجتمعکارگراناعتراض-29
عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری

حقوقاحقاقبرایبزرگکارونزھکشیوآبیاریھایشبکھازبرداریبھرهشرکتکارگران-30
برحقشان خواھان ایجاد تشکل  مستقل کارگری شدند

مھر:9

وبموقعکاملپرداختعدمبھاعتراضدرآبادانترکیبیسیکلنیروگاهکارگرانوتجمعاعتصاب-31
حقوق ومطالبات و عددم تبدیل وضعیت

حضورباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھاھوازنسبتصفیرهپسماندسایتکارگراناعتراضاتادامھ-32
جلسھ ی علنی شورای شھر اھواز

بھدادنپایاناھوازبرای2منطقھشھرداریاخراجیسبزفضایکارگرانھایکنشادامھ-33
بالتکلفی شغلی ومعیشتی

مھر:10

حقوقماه6پرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگراناعتراضفریاد-34

مھر:12و11



موقتوقراردادھایحقوقنازلسطحبھنسبتکشورمخابراتشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-35
مقابل وزارت ارتباطات

کارازاخراجبھاھوازنسبت2منطقھشھرداریاخراجیسبزفضایکارگراناعتراضاتادامھ-36
مرکزیوعدم پرداخت مطالبات با تجمع مقابل ساختمان شھرداری

بامطالباتپرداختعدمکشوردرازخارجمعلمان معلماناعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-37
تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش

کرمانشاهاستانداربازدیدباھمزمانھرسینکھریزروستایزدهسیلاھالیاعتراضیتجمع-38

مھر:13

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشوربھداشتیومراکزدرمانیشرکتیکارکناناعتراضاتادامھ-39
وسطح نازل حقوق با تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامھ

بیماریبھابتالبدلیلروزمرخصی14ازاستفادهصورتدرکارازاخراجبھکارگرانتھدید-40
19کووید

شورایمصوبھکشاورزیمحصوالتتضمینیخریدنرخ ھایبھنسبتکشاورزاناعتراض-41
اقتصاد

ترالصیدبھنسبتجاسکصیاداناعتراض-42

مھر:14

تھرانپارک ھایازیکیدرمعلمجھانیروزبزرگداشتمراسم برگزاری-43

وشرایطحقوقنازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھ نسبتایذهپیش دبستانیمربیاناعتراضاتادامھ-44
خوزستانسخت کاری با برپایی تجمع مقابل اداره کل آموزش وپرورش

حقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضآذربایجانآھنراهکارگرانروزاعتصابپنجمین-45
ومطالبات

بکاربازگشتاھوازبرای2منطقھشھرداریسبزاخراجیفضایکارگرانھایکنشادامھ-46

درگچسارانگازونفتشرکتاستیجاریخودروھایرانندگانوتجمعروزاعتصابچھاردھمین-47
اعتراض بھ پایین بودن دستمزد و کسر مزایای شغلی 

ماه3پرداختعدمبھایرانشھرنسبتپزشکیعلومدانشگاهکارکناناعتراضصدایبلندشدن-48
حقوق

فرمانداریمقابلمایعگازکمبودبھنسبتکرجLPGھاینمایندگیصاحباناعتراضیتجمع-49

دادگستریمقابلباغملک شھرستانخانگیپولصندوق ھایمالباختگاناعتراضیتجمع-50

مھر:15



ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضلرستانآھنراهکارگراناعتصاب-51

درمشکالتشانبھپاسخگوییعدمبھاعتراضبرایسرخسآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-52
فرمانداری

فرمانداریمقابل بندیشسھمیھوال پی جیگازکمبودبھنسبتماھشھراھالیاعتراضیتجمع-53

مھر:16

چندماهپرداختعدمبھاعتراضبرایامیدیھشھرداریسبزفضایکارگرانوتجمع اعتصاب-54
حقوق،عیدی ومطالبات دیگر مقابل شھرداری

پاسخگوییوعدمحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-55
مسئوالن

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایلوشانفوالدوآھنکارخانھکارگرانھایکنشادامھ-56

مھر:17

بھدراعتراضتپھھفتنیشکروصنعتکشت مجتمعبخارھایکورهبخشکارگران اعتصاب-57
اخراج از کاریک ھمکار حق طلب

ھازبالھوانباشتمتوالیروزچندمینبرایاھوازشھرداریشھریخدماتکارگراناعتصاب-58
دراین کالنشھردرسکوت مطلق رسانھ ھای سراسری

وپایمالیوضعیتتبدیلعدمبھنسبتنفتصنعتموقتمدتقراردادکارگرانسرگشادهنامھ-59
حقوقشان

باومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایداماشمعدنیآبکارخانھکارگرانھایکنشادامھ-60
انتشار نامھ سرگشاده

مھر:18

ابطالازپسفعلیمالکتوسطانبارتخلیھبھنسبتمغانوصنعتکشتکارگراناعتراض-61
واگذاری

یادزندهالتصویریممنوعبدلیلوسیماصدابھنسبتجمبیمارستانمقابلکنندگانتجمعاعتراض-62
بھ آنھامحمد رضا شجریان ویورش وحشیانھ نیروھای امنیتی و انتظامی

مھر:19

حقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراضدرتبریزخودروایرانکارخانھکارگراناعتصاب-63

ووعدهآمدندرتوخالیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضیتجمع-64
وعیدھای مسئوالن وعملکرد ضدکارگری کارفرما وعواملش

تجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانپیش دبستانیمربیاناعتراضاتادامھ-65
دیگر مقابل اداره کل آموزش  وپرورش استان



مقابلحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتسیستاندشتآبیاریطرحکارگراناعتراضیتجمع-66
ساختمان جھاد کشاورزی زابل

سازمانبھھیدوراطلسسھمانتقالبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضھایزمزمھ-67
خصوصی  سازی

ووشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانشیرخوارگاه ھایکارگراناعتراضصدایشدنبلند-68
بی تفاوتی مسئوالن اداره کل بھزیستی استان تھران

ھا،سطحھزینھافزایشبھنسبتوبندرعباس،ھرمزقشممسافریشناور ھایصاحباناعتصاب-69
پایین درآمد و بی توجھی مسئوالن

فعالیتبھبدلیلقناتشدنخشکبھنسبتزرندَبنانروستایاھالیاعتراضیروزتجمعدومین-70
معدن زغال سنگ خمرود

سطحیھایآبآوریجمعپروژهکندیبھنسبترشتسرایاستادمحلھکسبھاعتراضیتجمع-71

مھر:20

بیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضلرستانآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-72
مقابل اداره کل  راه آھن لرستان

معوقھحقوقماه4بابیکارشدنبھنسبتدھلرانپتروشیمیکارگراناعتراضیتجمع-73

پرداختعدمبھدراعتراضخودرومدیرانخودروسازیکارخانھکارگرانروزهچنداعتصاب-74
کامل حقوق ماھیانھ

پاسخگوییوعدمحقوقکاھشبھنسبتسالمتآواشرکتوپرستارانکارکناناعتراضیتجمع-75
مسئوالن مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز

ماهچندپرداختعدمبھاعتراضدرکناراروندشھرداریسبزفضایکارگرانوتجمعاعتصاب-76
حقوق ،حق بیمھ ومطالبات دیگر

کارادارهمقابلفنیحقپرداختعدمبھنسبتدھدشتشھرداریکارگران اعتراضیتجمع-77
کھگیلویھ

بازنشستگیقوانیناستفساریھخواست بامجلسمقابلاجتماعیتامینسازمانکارکنانتجمع-78
شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

شغلیامنیتنداشتنبھدراعتراضرشتالزھرایبیمارستانآزمایشگاهکارکنانسرگشادهنامھ-79
ومعیشتی

شھرستانبھداشتمرکزاستیجاریھایرانندهوروستاییبیمھدارکارکناندامنھھایکنش-80
مسئوالنپاسخگوییوعدمحقوق ماه5پرداختعدمبھبمپورنسبت

مھر:21



وشورایدیگرومطالباتبیمھحقوق،حقپرداختعدمبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضاتادامھ-81
اسالمی کار:

پرداخت مطالبات+تھدید کارگران راه آھن سلماس بھ بستن خط در صورت عدم

وتجمع+پرداخت حق بیمھ کارگران راه آھن لرستان بدنبال اعتصاب

دادنپایانبرایاستانپرورشوآموزشکلادارهدرزنجاناخراجیالتدریسیحقمعلمانتجمع-82
بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

رسیدندخواستشانبھجادهوبستنتجمعبازرندَبنانروستایاھالی-83

مھر:22

مقابلتجمع بااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانپیش دبستانیمربیاناعتراضات ادامھ-84
وزارت آموزش و پرورش

تبدیلعدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھاستانسوادآموزینھضتمربیاناعتراضیتجمعات-85
وضعیت مقابل استانداری ودفتر نماینده مجلس

وشورایدیگرومطالباتبیمھحقوق،حقپرداختعدمبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضات-86
اسالمی کار ادامھ دارد

ومطالبتبیمھحقوق،حقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضآباداننشانانآتشوتجمعاعتصاب-87
شھرداری آباداندیگر و وعده ھای توخالی مسئوالن مقابل ساختمان مرکزی

8پرداختعدمبھدراعتراضیاسوجشھرداریسبزفضایکارگرانبارهچندیناعتراضیتجمع-88

ماه حقوق مقابل ساختمان شورای شھر

وعدهوحقوقپرداختعدمبھدراعتراضآبادسریششھرداریکارگراندوبارهوتجمعاعتصاب-89
ھای پوچ مسئوالن

وحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضامامبندروفاضالبآبکارگرانوتجمعاعتصاب-90
بیمھ

مھر:23

 وپرداختمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمبھدراعتراضرازیپتروشیمیکارگراناعتصاب-91

نشدن مطالبات و وعده ھای توخالی

پرداختعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکشتبخشکارگراناعتراضیتجمع-92
بموقع مطالبات

باغملکفرمانداریمقابلازکاراخراجبھنسبتپیش دبستانیمربیاناعتراضیتجمع-93

مھر:24

دستمزدافزایشبرایسورانوسیبپزیآجرھایکورهکارگرانداردامنھاعتصاب-94



روز14کارروز14اجرایعدمبھ نسبتجنوبیپارسگازیمجتمعاقماریکارگراناعتراض-95
استراحت

پرداختعدمبھنسبتگیالنپزشکیعلومدانشگاه98سالبازنشستھکارکناناعتراضیتجمع-96
مطالبات

باقطعیتکلیفتعیینعدمبھنسبتتبادکانفرھنگیانمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-97
امالکشان مقابل فرمانداری طرقبھ شاندیز

مھر:25

دوشدنزخمیوکشتھبھدراعتراضجاسک–مینابجادهوبستنشھرسیریکاھالیتجمع-98
سوخت بربراثرشلیک ماموران دریابانی

شرایطوبموقعشپرداختحقوق،عدمنازلسطحبھدراعتراضعسلویھکارگرصدھااعتصاب-99
کاری وزیستی نامناسب

وعدمشغلیامنیتنداشتنبھنسبتبجنوردشھرداریپسماندسازمانکارگراناعتراضاتادامھ-100
مقابلخانوادگیتجمع برپاییباوشھرستاناستانمسئوالنتوخالیھایووعدهوضعیتتبدیل

شھرداری شھرستان واستانداری خراسان شمالی

ھاماهپرداختعدمبھدراعتراض شھرمشگیناھر-بزرگراهپروژهکارگراندورزهاعتصاب -101
حقوق

حقوقماه5پرداختبرایمھرستانشھرستانبھداشتمرکزاستیجاریھایرانندهھایکنش-102
معوقھ

15بالتکلیفیبھنسبتگنبدپرورشوآموزشمسکنتعاونیشرکتاعضایاعتراضیتجمع-103

سالھ برای خانھ دارشدن وبی توجھی مسئوالن

مھر:26

حقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضپارسیانگازپاالیشگاهکارگرانوتجمع اعتصاب-104

طرحبراجرایمبنیمسئوالنپوچھایوعدهبھنسبتنفتصنعتپیمانیکارگراناعتراض-105
طبقھ بندی مشاغل وبیمھ تکمیلی

کسبازجلوگیریوشھرداریمامورینعملکردبھاعتراضدرسنندجدستفروشانتجمع-106
وکارشان وبرای راه اندازی بازار روز

مھر:27

استانداریمقابلدستمزدافزایشبراییزدھاینانواییکارگرانتجمع-107

حقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضحمیدیھشھركارگرانوراھپیماییاعتصاب،تجمعات-108
برای پنجمین روز متوالی



بیمھحقماه14وحقوقماه9پرداختعدمبھدراعتراضبیستوناللھھتلکارگراناعتصاب-109

عدمبھنسبتیاسوجمسافرشھرداریوبارنقلوحملسازمانکارگرانداردامنھاعتراضات-110
مسئوالنتوجھیوبیحقوقماه9پرداخت

نظامسازمانمقابلمھندسیخدماتتعرفھ ھایبھنسبتکشورعمرانمھندساناعتراضیتجمع-111
مھندسی ساختمان استان تھران

مھر:28

وزندگیبابازیوکارفرمایانتعرضاتجلویوباشیممتحدعسلویھ:درشاغلکارگران-112
معیشتمان بایستیم

پارسیانگازپاالیشگاهکارگرانواعتراضاتاعتصابادامھ-113

شددومھفتھواردآبادسریششھرداریکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصاب-114

کاریاضافھحقھاوسالحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتدھدشتآتش نشاناناعتراضیتجمع-115
و حق فنی

باحقوقسازیھمسان،عدمحقوقنازلسطحبھنسبتنفتصنعتبازنشستگاناعتراضیتجمع-116
واندازبازنشستگی،پسصندوقھایساختمانمقابلصندوقوعملکردمطالباتنشدنشاغالن،پرداخت

رفاه کارکنان صنعت نفت دراھواز

امروز،حقوقپرداختعدمبھدراعتراضچھارسامانھآرتیبیخطوطرانندگانازتعدادی-117
کردندروشناعتراضنشانھرابھھایشاناتوبوسھایچراغمھرماه٢٨دوشنبھ

ومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھ نسبتمسافرتیقطارھایسیرمامورینومھمانداراناعتراض-118
وعدم پاسخگویی مسئوالن راه آھن

فعال یکمنزل بھیورشودیگر کارگریفعالیکبازداشتوسرکوب: ھادستگیریافزایش-119
دانشجویی

…نسبتو اسالمشھرکرج،تھران،وابستھصنوفوپذیراییتاالرھایصنفاعتراضیتجمع-120
تھراناصنافاتاقمقابلماھھ8معیشتیبالتکلیفیبھ

مھریھقانوناصالحبرایمجلسمقابلمردانھتجمع-121

مھر:29

وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتنفتصنعتموقتقراردادکارگراناعتراضات ادامھ-122
مجلسسازی نشدن حقوق و تبعیض در پرداختش با برپایی تجمع مقابل

پارسیانگازپاالیشگاهکارگراناعتصابروزچھارمین-123

حقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضیتجمع-124
ومطالبات مقابل ساختمان مدیریت شرکت



فرمانداریمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبتگتوندگوجھ کارکشاورزاناعتراضیتجمع-125

طرفازخساراتغرامتپرداختعدمبھنسبتخوزستانزدهسیلکشاورزاناعتراضیتجمع-126
سازمان جھاد کشاورزی مقابل استانداری

صنعت،سازمانساختمانمقابلآذربایجانخودرویصنعتشرکتمالباختگاناعتراضیتجمع-127
معدن و تجارت آذربایجان  شرقی

مھر:30

نداشتنبھشیرازنسبتمخابرات118تلفناطالعاتکارکنانمرکزاعتراضیتجمعواعتصاب-128
مقابل استانداری فارس برای دومین بارامنیت شغلی،شیوه جدید عقد قراردادھا وشرایط کاری نامناسب

بھپیمانیوضعیتازتبدیلعدمبھنسبتاھوازوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضیتجمع-129
قرارداد مستقیم

مالیاتکاھشبرای جنوبنفتصنعتکارزارکارکنان-130

پرداختحقوق،عدمنازلسطحبھنسبتسورشجانیشھرداریکارگرانداردامنھاعتراضات-131
بموقعش وشرایط کاری نامناسب

رعایتوعدمبیمھوحقحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتلردگانشھرداریکارگراناعتراض-132
19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوببھداشتیھایپروتکل

مطالباتچکانیقطرهوعدهبدنبالآبادسریششھرداریکارگراناعتصابپایان-133

موشکدواوکراینیبراثراصابتھواپیمایسقوطحادثھباختگانجانخانواده ھایاعتراضیتجمع-134
پدافند ھوایی سپاه پاسداران

زیرکوثرامالکواموالسازمانتوسطاراضیشانتملکبھنسبتمالرداھالیاعتراضیتجمع-135
مجموعھ بنیاد شھید مقابل فرمانداری

شھریھ:افزایشبھنسبتاسالمیآزاددانشگاهدانشجویاناعتراض-136

«گویا دانشجویان تبدیل بھ ماشین ھای چاپ پول شده اند»

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

کارگری مورخ ھمانروز رجوع شود**جھت اطالع کامل از اعتراض مشخص بھ اخبارو گزارشات

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشتاولکارگریاخباروگزارشات

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


خوزستاندریانوردیوبنادرادارهتأسیساتکارگراناعتراضیکارگران:تجمعھمبستگیبادزنده-
کارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبدطلب،شرایطحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبت

با تودیع قرار وثیقھ- آزادی موقت محمود مالکی دبیر آموزش و پرورش بوشھر

شدسالھ۵٣ایراننویسندگانکانون-

برایامیدیھشھرستاندرمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایوتجمعاعتصاب-
اعتراض بھ سطح نازل دریافتی و واسطھ گری شرکت ھای پیمانکاری

پتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایومالکراننده500ازبیششرکت-
فروردین31شنبھسھروزاعتصابدرپتروشیمیماھشھر

با رودزایندهبرجدیدبارگذاریوحق آبھتأمینعدمنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضاتادامھ-
بھ خط کردن تراکتورھا و تجمع در روستای وجاره

فاضالبوآبخدماتازبرخورداریعدمبھسقزنسبتتازآبادمحلھاھالیازجمعیاعتراضیتجمع-
مقابل فرمانداری

درتعطیلیدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانینعالءالدپاساژخشمگینکسبھاعتراضیتجمع-
دولتحمایتوعدم19کوویدبیماریبامقابلھچارچوب

ھایزمیندرتحویلسالھ25بالتکلیفیبھنسبتخوزستانایثارگراناتحادیھاعضایاعتراضیتجمع-
وعده داده شده مقابل استانداری

جدید- اعتصاب زولبیا پزان شھرستان راور در اعتراض بھ نرخنامھ

ومشھد- تجمع اعتراضی ھمزمان سھامداران بورس در شھرھای اصفھان،تھران

در تھران معترضین خیابان سعادت آباد را مسدود کردند

سھمیھنحوهبھاعتراضبرایآردھایکارخانھصاحباناعتصابدرپیزنجاندراستانآردکمبود-
بندی گندم یارانھ ای

- جان باختن یک کارگرمقنی جوان دریکی از روستاھای زنجان

خوزستاندریانوردیوبنادرادارهتأسیساتکارگراناعتراضیکارگران:تجمعھمبستگیباد*زنده
کارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبدطلب،شرایطحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبت

ادارهتھویھوآبفاتاسیساتوبرقشبکھنگھ داریوسرویساردیبھشت،کارگراناولچھارشنبھروز
اعتراضشانگذاشتنبنمایشامام)برایبندراقتصادیویژه(منطقھخوزستاندریانوردیوبنادرکل

باھمکاریقطعیکنفروابالغکردنالورودممنوعازجملھطلبحقھمکار2وآزاراذیتادامھبھنسبت
ساختمانومقابلکارکشیدهازدستکارادارهسکوتوشغلیامنیتکاری،نداشتنبددیگر،شرایطیکنفر

این اداره در شھرستان بندر امام تجمع کردند.



ووضعیتتغییرباکارفرمایانگفت:رسانھیکمحلیخبرنگاربھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
وجودباواندکردهتبدیلجنگیاردوگاهبھراآنھاکاریشرایطکارگران،ازکتبیتعھدھایگرفتن

ھیچ واکنشی نشان نداد.تشریح شرایط برای اداره کار، این اداره نسبت بھ موضوع

قطعنامھوشدهممنوع الورودکارگرینمایندگانازیکیمختلفبھانھ ھایبھوبھ تازگیافزود:او
پیگیریذیصالحمراجعتوسطکارگریمسائلنمی گذارندچراکردند.صادررادیگرنمایندهھمکاری

بھنتیجھحصولومشکلاینحلتاوھستنمایندگان مانوکارگرانشغلیامنیتماقرمزخطشود؟
اعتراضات خود ادامھ خواھیم داد.

کارگربینقوانیندرستآیین نامھنبودرااخیردھھدرمشکالتعمدهبخشادامھ،درکارگرانازیکی
بھمدتاینطولدراینکھبھ رغمافزود:ودانستخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهدرکارفرماو

دادندتغییرراآن ھاشغلیشرایطوکردندتعلیقماه3مدتبھراکارگراننمایندگانمختلفبھانھ ھای
مراجع قانونی دنبال کنند.کارگران با صبوری سعی داشتند مشکالت خود را از طریق

کارگران،قانونیمطالباتومشکالتحلبرایکارگریکمیسیونجلسھبرگزاریباگفت:وی
خصوصایندر بخشنامھ ایامامبندردرکاروزیرمعاونحضورباھمچنینشد.صادرمصوباتی

در اجرای قوانین آن گام برداشتھ است.صادر گردید اما اداره کل بنادر و دریانوردی با ممانعت

راقوانیناینکھبجایبررسیھیئتواستغیرقانونیکارگرانعلیھقدرتاستفادهکرد:تصریحوی
را دارد.رعایت کند سعی بر انفصال کارگران با ھمکاری کارفرما



کرد:عنوانکاری،شرافتوحیثیتوشغلیامنیتبھاشارهباتجمعدرحاضرکارگرانازدیگریکی
توسطصلبیبرخوردھایجلویمسئوالنوھستماقرمزخطکارگرینمایندگانحیثیتوشغلیامنیت

مفادوکارگریکمیسیونمصوباتتمامکھزمانیتابگیرند.رارسیدگیھیئتھمکاریباوکارفرما
سطحبھراخوداعتراضاتوآمدنخواھیمکوتاهخودحقوقوحقازمانشوداجراکاروزارت

فرمانداری و استانداری خواھیم رساند.

تودیع قرار وثیقھ*آزادی موقت محمود مالکی دبیر آموزش و پرورش بوشھر با

یمدیرهھیاتعضو،بوشھرپرورشوآموزشدبیرمالکیاردیبھشت،محموداولچھارشنبھروز
موقتا از زندان آزاد شد.کانون صنفی فرھنگیان استان بوشھر با تودیع قرار وثیقھ

درھمین رابطھ:محمود مالکی دستگیر شد

یمدیرهھیاتعضو،بوشھرپرورشوآموزشدبیر،شناسیزیستلیسانسفوقمالکیمحمود
اطالعاتیادارهیبوسیلھ1400فروردین18چھارشنبھروزبوشھر،استانفرھنگیانصنفیکانون

بوشھر دستگیر و بازداشت شد.

میبرد.سربھبازداشتدر،استروز13ازبیشوی

تشکیلتاویآزادیبرایبازپرسیوشدهروبروسنگینیوواھیاتھاماتباویرسیدهگزارشاتبرابر
است.خواستھوثیقھمیلیاردتومانیکسپستومانمیلیون500نخستوییخانواده،ازدادگاه

صنفی دستگیر شده و کامال بی گناه است.یادآوری می شود ، آقای مالکی صرفا بھ خاطر فعالیتھای

آقایبازداشتیادامھصورتدرایرانفرھنگیانصنفیتشکلھایھماھنگیشوراییخانھدبیر
مالکی سکوت نخواھد کرد.

شدسالھ۵٣ایراننویسندگان*کانون

سال۵٣ایندرآورد،ھمگردراسانسورمخالفومستقلنویسندگان١٣۴٧درکھجمعیاراده یھمان
بامخالفتھمگان،برایبیانآزادیازمستمردفاعقدرت،بھناوابستگیبھخلل  ناپذیرباورباتنھا

است.سانسور و تالش آگاھانھ برای این سھ ھدف برقرار مانده

محرومیت ھایایجادومستقلنویسندگانکردنمنزویوسانسورحکومت ھاکارنامھ یسال۵٣ایندر
وپی درپیبازجویی ھایمستقل،روشنفکرینھادھایونویسندگانچھره  یتخریبآنھا،برایگوناگون
محوردوحولکھکارنامھ ایاست؛بودهدگراندیشانونویسندگانقتلوافکندن زندانبھوبازداشت  
شکلقدرتباھمسویاخنثیصداھایتقویتوایجادومستقلصداھایراندنحاشیھبھوسرکوب

گرفتھ و ھمچنان نیز حول ھمین دو محور می چرخد.

وھدف ھاتحققبرایایراننویسندگانکانونمداوممبارزه یکناردروسال ھااینسراسردر
شکل ھاییوکردهدیگرچھرهنیزحکومتیسانسوروسرکوبمنشورش،درمندرجآرمان ھای
حکومتورفتھفراترنویسندهواثرآشکارحذفمرحلھ یازسانسوراست.گرفتھخودبھپیچیده تر
وفردیحیاتعرصھ ھایھمھ یاختیارزمامدیگرروش ھایمددبھبیایدمیدانبھخودآنکھبیکوشیده

مستقلنھادھایواتحادیھ ھاانجمن ھا،افراد،برایفعالیت عمومیعرصھ یبگیرد:دستدررااجتماعی



می کنندپرھیزقدرتباتقابلنوعھرازکھشدهسپردهافرادیبھباز»«نسبتاعرصھ ھایوشدهتنگ تر
ومستقلچھره ھایتخریبشده؛مغشوشغیرمستقلومستقلنویسنده یمیانمرزھستند؛ھمسوآنبایا

گستردهحقیقیومجازیفضایدرراشاخھ ھایشورفتھفراترحکومتیرسانھ ھایدایره یازمعترض
بھناخواستھوخواستھراکسانیوگرفتھنشانھراحرکتیھرانسجامتخریبونقدازملغمھ ایاست؛

بازوی سرکوب بدل کرده است.

است؛راھگشاآنبرفشردنپایوریشھ داروآگاھانھموضعیاتخاذتاریک،ومغشوشفضایایندر
ازخودمنشورآگاھانھ یگرفتنکاربھبامختلفبرھھ ھایدرایراننویسندگانکانونچنانکھ

متحولراخودآگاھانھسرکوب،چھره ھایشدندیگرباھمزمانوکردهعبورسالمتبھفضاسازی ھا
بھومی شودآغازاولدوره یمرامنامھ یازکھاستآشکارسیریدرتحولایننظرینموداست.کرده

ھیچبیبیان«آزادیبھسرانجامومی رسددومدوره یدرکانونموضعدربیان»«آزادیمطالبھ ی
سرکوب ھاافزایشنیزعملساحتدرمی انجامد.سومدوره یمنشوردرھمگان»برایاستثناوحصر

درعمومیمجمعبرگزاریتدارککمیتھ یاست:داشتھپیدرراکانوناعضایشدناستوارتر
محمدآن،اعضایازتندوقتلسرانجاموتھدیدکھمی شودتشکیلزنجیره ایسیاسیقتل ھایھنگامھ ی

خونینھشداراینازپسدرستایراننویسندگانکانوندارد،پیدررامختاریمحمدوپویندهجعفر
بھاعضایششدنکشیدهبندبھوجودباوامنیتیفشارزیرآنازبعدسال ھایسراسردرومی شوداحیا

ازتندوافکندنزندانبھوھمھ گیربیماریگرچھنیزگذشتھسالمی دھد.ادامھخودمستمرفعالیت
دبیران،ھیئتپیشینعضوباژن،کیوانوآبتین،بکتاشو(مھابادی)خندانرضادبیران،ھیئتاعضای

در عملکرد آن ایجاد نکرد.روزھایی سخت تر را برای اعضای کانون رقم زد اما خللی

درپنھانشوپیدانیروھایوحکومتگزندازھرگزامروزوگذشتھدرایراننویسندگانکانونگرچھ
اولبنداست.بودهحکومت ھاچرایوچونبیاستیالیبرابردرفعالمانعیھموارهامانبوده،امان

برایاستثناوحصرھیچبینشروبیانواندیشھ«آزادیحقبرتأکیدباایراننویسندگانکانونمنشور
باراکانونرابطھ یومی بنددسانسوربامصالحھوقدرتبرگذاشتنگردنھرگونھبرراراهھمگان»،

جنبش ھای اجتماعی معترض روشن می کند.

گرامیبندماندریارانغیابدرراایراننویسندگانکانونتأسیسسالگردسومینوپنجاهکھاکنون
اصولھمانبرآگاھانھتکیھ یباتنھانویسندگانجمعیاراده یواستراهھمانراهھمچنانمی داریم،
بیانآزادیازمستمردفاعقدرت،بھناوابستگیاست:آنانجمعیوفردیحیاتراھگشاینخستین،

برای ھمگان و مخالفت با سانسور.

کانون نویسندگان ایران

١۴٠٠اردیبھشت١

امیدیھشھرستاندرمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھاستیجاریراننده ھایوتجمع*اعتصاب
پیمانکاریبرای اعتراض بھ سطح نازل دریافتی و واسطھ گری شرکت ھای

واقعمیان کوهگازانتقالعملیاتیکمنطقھپیمانیاستیجاریاردیبھشت،راننده ھایاولچھارشنبھروز
فشارتقویتایستگاه ھایبیندررامدیرانبرخیوکارگرانجابجاییمسئولیتکھامیدیھشھرستاندر

ازدستپیمانکاریھایشرکتگریواسطھودریافتینازلسطحبھاعتراضبرایدارندبرعھدهگاز
خطوط لولھ تجمع کردند.کارکشیدند ودر محوطھ واحد حمل و نقل ساختمان اداری عملیات



راننده144حدوداگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضررانندگانازیکیرابطھ،ھمیندر
پیمانکارشرکتیکمسئولیتتحتکھھستیممیان کوهگازانتقالعملیاتیکدرمنطقھاستیجاری

ونیستکافیمی کنیمدریافتپیمانکارازدستمزدبابتقراردادطبقکھمزایاییوحقوقداریم.فعالیت
کفاف زندگی و حتی مخارج خودرو ھای ما را نمی دھد.

درساعت12تا8روزانھراننده ھاوھستندسواریومینی بوسغالبااستیجاریخودروھایافزود:او
سایرومیان کوهعملیاتیمنطقھخاکیجاده ھایدرخوزستاندرجھ50تا40گرمایوسختشرایط
فاقدخودروھااینراننده ھایدرواقعمی کنند.کارماهدرتومانمیلیون8تا7دریافتازایبھمناطق
بھایاجارهفقطمی کندپرداختآن ھابھمزدازایبھخصوصیبخشپیمانکارآنچھوھستنددستمزد

نیست.خودروھاست کھ آنھم حتی تامین کننده ھزینھ ھای جاری خودروھا

رانندهبرعھدهبنزینپولحتیخودروھاجاریھزینھ ھایھمھگفت:معترضرانندگانازدیگریکی
را بھ راننده ھا پرداخت نمی کند.است و پیمانکار ھزینھ ھای اضافھ بابت مخارج خودروھا

اتمامبھماه)فروردین31(گذشتھروزسابقپیمانکارباراننده ھاقرارداداینکھبراشارهباکارگراین
راننده ھایبی نتیجھتالشازمی گیرد،برعھدهراراننده ھامسئولیتجدیدپیمانکارزودیبھورسید

گازانتقالعملیاتیکمنطقھپیمانیاستیجاریراننده ھایگفت:خودوضعیتتبدیلبرایاستیجاری
گازاتتقالعملیاتمنطقھواردنیروتامینبھانھبھکھواسطھ ایشرکتکھھستندمدعیمیان کوه

میان کوه شده اند عمال ھیچ نقشی در ارائھ خدمات ندارد.



رانندهکارگرانبانیروتامینپیمانکارانحذفبامی توانندمنطقھمسئوالنومدیرانافزود:ادامھدراو
دریافتیازپیمانکارانوجودباماهھرکھمالیمنابعداریمانتظارکارگرانماببندند.مستقیمقرارداد

شاھد افزایش انگیزه در کارگران خواھیم شد.ماھانھ مان کسر می شد بھ کارگران بازگردد و با این اتفاق

بودهبی بھرهکارقانونیمزایایھمھازکارسال ھاازبعداوپیمانیھمکاراناینکھبرتاکیدبارانندهاین
حذفخواستارخودھمکارانسایرازنیابتبھشده اند،خستھپیمانکارباخودموقتقراردادھایازو

انتقال گاز میان کوه شد.پیمانکاران تامین نیرو از بخش حمل و نقل منطقھ یک عملیات

پتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایومالکراننده500ازبیش*شرکت
فروردین31شنبھسھروزاعتصابدرپتروشیمیماھشھر

ماھشھرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایومالکراننده500ازبیش
داشتند.شرکتجدیدسالنرخ نامھتعیینعدمبھاعتراضبرایفروردین31شنبھسھروزاعتصابدر

کرایھنرخافزایشدرخواستبارھا99سالگفت:درایرسانھخبرنگاربھمعترضرانندگانازیکی
تانکردیمدریافتپاسخیاماکردیم،اعالمپتروشیمیویژهمنطقھسازمانبھراخوداعتراضودادیمرا

امروز برای احقاق حقوق خود دست بھ این تجمع زدیم.

کرایھحقواجراییامسالابتدایازبایستمیجدیدگفت:نرخنامھمعترضرانندگاناینازدیگریکی
جدید نشده است.ماشین ھا افزایش می یافت اما تا کنون ھیچ خبری از نرخنامھ

اقتصادیویژهمنطقھسازمانمسئولینورانندگاننمایندگانبیننشستیبرگزاریبدنبالتجمعاین
خوش از ھفتھ آینده پایان گرفت.پتروشیمی ماھشھر و وعده اجرای نرخ نامھ جدید و خبرھای

ماھشھراقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمد رفتسرویس ھایرانندگانرابطھ:اعتصابدرھمین
پتروشیمی برای اعتراض بھ عدم تعیین نرخ نامھ سال جدید



ماھشھراقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمد رفتسرویس ھایفروردین،رانندگان31شنبھسھروز
کردنپارکوبازدنداعتصاببھدستجدیدسالنرخ نامھتعیینعدمبھاعتراضبرایپتروشیمی

خودداری کردند.خودروھایشان از جابجایی کارکنان پتروشیمی ھای این منطقھ

با رودزایندهبرجدیدبارگذاریوحق آبھتأمینعدمنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضات*ادامھ
بھ خط کردن تراکتورھا و تجمع در روستای وجاره

تأمینعدمنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھاصفھانشرقفروردین،کشاورزان30دوشنبھروز
وجارهروستایدرتجمعبھدستتراکتورھایشانکردنخطبھبا رودزایندهبرجدیدبارگذاریوحق آبھ
زدند.

اصفھانشرقکشاورزاندوشنبھروزتجمعدربارهکشاورزانازاردیبھشت،یکیاولچھارشنبھروز
مصوباتازبخشیگفت:ایرسانھخبرنگاربھزاینده رودآبریزحوضھدرروزھااینحواشیبرخیو

ھمچنیننشده،اجراوپیگیریتاکنوناستاصفھانشرقکشاورزانخواستھآناجرایکھپیشین
شورایمصوبھاساسبرزاینده رود،رویبرجدیدبارگذاریممنوعیتبرمبنیپیشینتوافقاتبرخالف

بھ درگیری مختصری ھم شده است.امنیت کشور، پروژه بن- بروجن مجدد فعال شده کھ منجر

شرقمردمنارضایتیوناامیدیباعثبھشت آبادپروژهتعطیلیموارد،اینبرعالوهداد:ادامھوی
استان شده کھ تجمع اخیر نتیجھ آن است.

کرد:تصریحشود،برگزاررودخانھامتداددرمجددتجمعاتایناستممکناینکھبیانباوی
خواستھاینبھمسؤوالنبایدوھستندمحصوالتشانکشتبرایخودحقابھتأمیندنبالبھکشاورزان

آن ھا توجھ کنند.

اگرواستنشدهقطعیموضوعاینکنونتاداد:توضیحبھارهکشتبرایآبتأمینوضعیتدربارهاو
می توانیمدھدرخجدیدبارشمیلی متر250حداقلخرداد10تاوباشدمناسباردیبھشتبارندگی ھای

در تابستان آب دریافت کنیم.امیدوار باشیم حداقل مانند پارسال برای یک نوبت کشت



گذشتھسالدودرگفت:آبنبوددلیلبھمحصوالتکاشتعدمازناشیخسارتپرداختدربارهوی
ولیتخصیص یافتھکشاورزانبھسھمکمترینزاینده رود،حوضھبھمترمکعبمیلیارد4ورودعلی رغم

پرداختبھنیازیودھندانجاممشکالتباوجودراخودکشتکشاورزانتوانستندحداقلوجوداین با
تایکحددرآن ھمیک بارتنھابودشدهآبقطعباعثخشک سالیکھقبلسالیاندرولینبودهخسارت

سھ میلیون تومان بھ ھر کشاورز خسارت پرداختھ شده است.

ونگرفتھصورتمثبتیوعملیاقدامھیچتاکنونحق آبھتأمینمشکلبروززمانگفت:ازپایاندروی
مصوبات در این  باره بھ مرحلھ اجرا در نیامده است.

درھمین رابطھ:

برداشت غیرمجاز از زاینده رود+ ادامھ اعتراضات کشاورزان شرق وغرب اصفھان برای پایان

نسبتماهدراردیبھشتاعتراضاتشانازادامھاصفھانوغربشرقفروردین،کشاورزان21شنبھروز
ھایدستگاهتوسطمصوباتکھزمانیکردند:تاواضافھخبردادندرودزایندهازغیرمجازبرداشتبھ

مسئول اجرا نشود بھ اعتراض ادامھ می دھیم.

است،اصفھاناستانزیستمحیطفعاالنوکشاورزانخواسترودزایندهاحیاءاینکھبھاشارهباآنھا
حوضھازبردارانبھرهتمامبھواستشدهتھیھکشاورزانتوسطھمایگفتند:قطعنامھخبرنگارانبھ

استانغربوشرقکشاورزاناعتراضشاھدماهاردیبھشتابتدایازکھاستشدهارسالرودزاینده
اصفھان باشند.

نیروگاهتوسطدرچھفاضالبآبانتقابلبھنسبتاصفھانوغربشرقکشاورزاناعتراضیتجمع+
اسالم آباداصفھان

آبانتقابلبھنسبتاعتراضبرایاصفھانوغربشرقکشاورزانفروردین،16دوشنبھروز
این نیروگاه درحاشیھ زاینده رود زدند.فاضالب درچھ توسط نیروگاه اسالم آباد دست بھ تجمع مقابل

کشاورزیبرایآباینکھاعالمباکنندگاناعتراضی،تجمعتجمعاینازمنتشرهکوتاهفیلمبراساس
دولتبھنسبترامی دارد،اعتراضشانبرنیروگاهھمراآنکھدارندفاضالبآبفقطونیستموجود

شھرستانتوابعازدرچھشھرفاضالبانتقالازوخواستارجلوگیریگذاشتندبنمایشذیربطومسئولین
خمینی شھرشدند.

فاضالبوآبخدماتازبرخورداریعدمبھسقزنسبتتازآبادمحلھاھالیازجمعیاعتراضی*تجمع
مقابل فرمانداری

نسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشسقزبرایتازآبادمحلھاھالیازاردیبھشت،جمعیاولچھارشنبھروز
اجتماعکردستاناستاندرشھرستاناینفرمانداریمقابلفاضالبوآبخدماتازبرخورداریعدمبھ

کردند.



مشکلحلوعدهآبفاادارهاستسالچندینگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھدرتجمعحاضرانازیکی
را می دھد ولی تاکنون اقدامی نشده است.

عدمازھا،خانوادهبھداشتوزندگیچرخھدرآبحیاتینقشبھاشارهبامعترضینازدیگریکی
جھت حل مشکل شد.دسترسی آنان بھ آب شرب سالم گلھ مند و خواستار مساعدت

درتعطیلیدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانینعالءالدپاساژخشمگینکسبھاعتراضی*تجمع
دولتحمایتوعدم19کوویدبیماریبامقابلھچارچوب

گذاشتنبنمایشبرایتھرانینعالءالدپاساژخشمگینکسبھاردیبھشت،اولچھارشنبھروز
وعدم19کوویدبیماریبامقابلھچارچوبدرتعطیلیدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشان

حمایت دولت دست بھ تجمع مقابل محل کارشان زدند.

ویورشمحلھ.اھالیجوانانھمبستگیبااجتماعیھایوشبکھھارسانھدرمنتشرهھایفیلمبراساس
نیروھای انتظامی ھمراه شد.

زمیندرتحویلسالھ25بالتکلیفیبھنسبتخوزستانایثارگراناتحادیھاعضایاعتراضی*تجمع
ھای وعده داده شده مقابل استانداری

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایخوزستانایثارگراناتحادیھاعضایاردیبھشت،اولچھارشنبھروز
خوزستاناستانداریمقابلشدهدادهوعدهھایزمیندرتحویلسالھ25بالتکلیفیبھنسبتاعتراضشان

در کالنشھر اھواز تجمع کردند.

قبلسال25گفتند:ایرسانھخبرنگارایثارگران،بھبرایاشتغالایجاددردولتدانستنموظفباآن ھا
اتحادیھاختیاردرھکتارھزار40مساحتبھآزادگاندشتشھرستانُجفیرمنطقھدرزمین ھایی
باالوتولیدافزایشبرعالوهتاتوزیعایثارگر200وھزار3بینتاگرفتقرارخوزستانایثارگران

رفتن سطح زیر کشت، سبب ایجاد اشتغال زایی در استان شود.

مسئولیتکھسازمان ھاواداراتتمامولیمی گذردداستاناینازسال25افزود:ایثارگرانازیکی
پاخودمسئولیتازدیگریازپسیکیداشتندراایثارگراناختیاردرزمین ھاایندادنقراروتجھیز

پس کشیدند.



*اعتصاب زولبیا پزان شھرستان راور در اعتراض بھ نرخنامھ جدید

زدنداعتصاببھدستجدیدنرخنامھبھاعتراضدرکرماندراستانراورشھرستانپزانزولبیا
ومعازه ھایشان رابستند.

محلیرسانھخبرنگاریکبھراورمعترضپزانزولبیاازاردیبھشت،یکیاولچھارشنبھروز
شھرستانبازارتنظیمستادامااستشدهبرابرچند…وگالبنشاستھ،روغن،شکر،آرد،گفت:قیمت

بلکھنداردمابرایسودیتنھانھکھاستکردهمصوبرااینرخنامھاقالم،اینقیمتبھتوجھبدون
ضرر ھم دارد.

استدلیلاینبھاستارزانتردیگرشھرھایدرشیرینیاینقیمتگفت:اگرپزانزولبیاازدیگریکی
کھانددادهقرارپزانزولبیااختیاردرراتعاونی…وروغنآرد،شکر،امرمتولیھایدستگاهکھ

کاھش قیمت ھستیم.اگر این اقدام برای ما نیز انجام شود ما ھم حاضر بھ

ومشھد*تجمع اعتراضی ھمزمان سھامداران بورس در شھرھای اصفھان،تھران

در تھران معترضین خیابان سعادت آباد را مسدود کردند

پیاپیریزشبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھبورسسھامداراناردیبھشت،اولشنبھروز
ھای بورس تجمع کردند.بازار سرمایھ در شھرھای اصفھان،تھران ومشھد مقابل ساختمان

بازارنامطلوبوضعیتبھنسبتھماییمنطقھتاالرمقابلدراصفھانسھامداراناعتراضیدرتجمع
شعارھایمتخلف،حقوقی ھایبامبارزهعدموخالیتووعده ھایدادنمسئوالن،رسیدگیعدمسرمایھ،

کجایی؟مانند "حقوقی حیا کن بازار را رھا کن" و "مسئول بی لیاقت

باراآبادسعادتخیابان،بورسشرکتساختمانمقابلدرحضورباھمپایتختمعترضسھامداران
نشستن و سر دادن شعار، بستند.



سھمیھنحوهبھاعتراضبرایآردھایکارخانھصاحباناعتصابدرپیزنجاندراستانآرد*کمبود
بندی گندم یارانھ ای

برایزنجاناستانآردھایکارخانھصاحبانمتوالی،روزچندمینبرایاردیبھشتاولچھارشنبھروز
خطودادندادامھاعتصابشانبھجدیددستورالعملبراساسیارانھ ایگندمبندیسھمیھنحوهبھاعتراض

روبروکردند.تولید خود را تعطیل کردند واین استان را با کمبود آرد

ایرسانھخبرنگاربھزنجاندرآردکمبودتاییدبازنجاناستاناصنافاتاقرابطھ،رئیسدرھمین
دیگرنارضایتیسبباستانآردتولیدکارخانھ ھایازیکیسھمیھ بندیافزایشمتاسفانھگفت:

شدتاسیسکھزمانیکارخانھآنکھھستندمعتقدکارخانھ ھاایناست.شدهاستانآردتولیدکارخانھ ھای



افزایشبانبایدمسئوالنھمحاضرحالدرنیابد؛تخصیصآنبھسھمیھ ایاصالکھبوداینبرقرار
سھمیھ بندی بھ آن کارخانھ موافقت کنند.

حذفآردخریدسامانھازبایدکارخانھآننامکھھستندمعتقداستاندرآردتولیدکارخانھ ھایافزود:وی
آنکھچرااستواضحھممخالفتدلیلالبتھکنند.خریداریآردکارخانھ،آنازنتوانندنانوایی ھاوشود

دررااستانبازارکلمی تواندکھاستقدرتمندومجھزقدریبھداردقرارسلطانیھدرکھکارخانھ
دست بگیرد.

*جان باختن یک کارگرمقنی جوان دریکی از روستاھای زنجان

چوزوکروستایدرچاهحفرکارحینسالھ36کارگراردیبھشت،یکاولچھارشنبھروزصبح
را ازدست داد.سجاسرود زنجان براثر سقوط سطل خاک برسرش در دم جانش

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین31کارگریاخباروگزارشات

واکسن کرونا شدند- کارگران عملیاتی و اقماری صنعت نفت  خواھان تزریق

وارداتبرایگمرکیموانعرفعبرمبنیصمتوزارتمصوبھبھنسبتھپکوییاعتراض-
ماشین االت وکماکان درخطر بودن امنیت شغلیشان

حقوقافزایشبرایجنوبیپارس14فازدرصنعتاکسیرشرکتبندداربستکارگراناعتصاب-

بھسبزفضایوخدماتبخشواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضاتگیریسراز-
شرکت ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان

مقابلایالمگازپاالیشگاه میعاناتشیرین سازیواحداخراجیکارگراناعتراضیتجمعروزدومین-
استانداری

بدنبال پلمب کارخانھ بدلیل مشکالت مالی- تجمع اعتراضی کارگران ماسھ ریز تبریزنسبت بھ بیکاری

ماه3پرداختعدمبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضیتجمع-
مسئوالنپوچھایوعدهوپیمانکاریشرکتتوسطحقوقشانحقوق،پایمالیماه8وحقوق

وبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتایذهفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضیتجمع-
وعده ھای توخالی مسئوالن

نازل حقوق- اعتصاب وتجمع کارکنان اتاق اصناف ھمدان نسبت بھ سطح

بھ حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی- ادامھ کنش ھای معلمان فارغ التحصیل دانشسراھای کشورنسبت

جھانی کارگر- کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:بیانیھ روز

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


برایپتروشیمیماھشھراقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایرانندگاناعتصاب-
اعتراض بھ عدم تعیین نرخ نامھ سال جدید

اتوبوسرانی ارومیھ دراعتراض بھ عدم- ششمین روز اعتصاب وتجمعات رانندگان خودمالک سازمان
پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

راهنبودبھمبنیایمناصولرعایتعدمقربانیپردیسسازیاسفنجکارگاهشدهجزغالھکارگر6-
خروج اضطراری

سوختندزندهزندهاردبیلالستیکبازیافتکارخانھیکوانفجارسوزیآتشحادثھدرکارگرھم2-

در استخر اسید سیانید- جان باختن کارگر جوان معدن طالی بیجورد براثر سقوط

آن با واکسن کرونا- ماجرای مرگ دو کارگر پابان شھرداری مشھد و شائبھ ارتباط

کرونا شدند*کارگران عملیاتی و اقماری صنعت نفت  خواھان تزریق واکسن

بھھاییپیامارسالبانفتصنعتاقماریوعملیاتیکارگرانازفروردین،جمعی31شنبھسھروز
رسانھ ھا خواھان تزریق واکسن کرونا شدند.

عملیاتیواقماریکارکنانکشوردرکرونامنحوسویروسشیوعزمانشده،ازایرسانھگزارشبنابھ
داشتند.صنعت نفت بیش از دیگران دغدغھ ابتال بھ این ویروس را

اتاقدرآنھاازبسیاریوباشدمیمشترککارکنانازدستھایناستراحتوکارمحلاینکھبھتوجھبا
ویروساینبھابتالخصوصدرنگرانی ھاییکنندمیسپريراخوداستراحتزماننفرهچندینھای

درمانوبھداشتمسئولیندادناولویتوتخصیصانتظارموضوعاینبھتوجھباودارندمنحوس
صنعت نفت را  دارند.صنعت نفت جھت تزریق واکسن بھ کارکنان عملیاتی و اقماری

وارداتبرایگمرکیموانعرفعبرمبنیصمتوزارتمصوبھبھنسبتھپکویی*اعتراض
ماشین االت وکماکان درخطر بودن امنیت شغلیشان

وزارتمصوبھبھنسبترااعتراضشاناراکھپکوکارخانھفروردین،کارگران31شنبھسھروز
امنیتبودندرخطروکماکانماشین االتوارداتبرایگمرکیموانعرفعبرمبنیصمت

شغلیشان،رسانھ ای کردند.

آخریندرھپکوتومانیمیلیارددویستوھزاربدھیمعضلرفعازشده،بعدایرسانھگزارشبھبنا
وبگیردرونقتولیدتاھستنددولتحمایتمنتظرمجموعھاینکارگرانحاالقبل،سالروزھای

خالفامور،روندظاھراًاماشودسرازیرقدیمیمجموعھاینبھمعدنیماشین آالتساختسفارش ھای
این انتظارات است.

وارداتبرایگمرکیموانعرفعبرمبنیصمتوزارتاخیرمصوبھبھاشارهباکارگراناین
نتیجھ یومی گذارندجلسھدارد،وجودھپکودرماشین آالتاینتولیدتواندرحالیکھگفتند:ماشین االت

بھکالنسودھایشدنسرازیرووارداتفکربھفقطمی رسدنظربھواردات!موانعرفعمی شودآن
جیب دالالن ھستند و بھ ھپکو و کارگران آن اھمیتی نمی دھند.



دردستگاه ھااینتولیدبرایاھتمامیچراامادارندماشین آالتبھنیازمعادنداریمقبولافزودند:آنھا
ھپکو ندارند؟

وارداتیماشین آالتبرایگمرکیموانعرفعصمت،وزارتدرجلسھ ایخروجیجاری،ماهھجدھم
گرفتھ است.بوده و ھمین مصوبھ مورد انتقاد کارگران ھپکو اراک قرار

حقوقافزایشبرایجنوبیپارس14فازدرصنعتاکسیرشرکتبندداربستکارگران*اعتصاب

برایجنوبیپارس14فازدرصنعتاکسیرشرکتبندداربستکارگرانفروردین،30دوشنبھروز
افزایش حقوق دست بھ اعتصاب زدند.

واکنشدرکارگاهایران،رییسفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالفروردین30گزارشبھ
کارگرانکنید»تسویھنمیخواھیدنمیدھم.بیشتر700ومیلیون7شمابھگفتھ:«منکارگراناعتصاببھ

داربست بند نیز برای تسویھ حساب صف بستند.

بھسبزفضایوخدماتبخشواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریکارگراناعتراضاتگیریسر*از
شرکت ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت شغلی ومعیشتیشان

خدماتبخشواگذاریبھنسبترااعتراضشانزنجانشھرداریفروردین،کارگران31شنبھسھروز
شغلی ومعیشتیشان،ازسرگرفتند.و فضای سبز بھ شرکت ھای پیمانکاری وبخطرافتادن امنیت

بھخصوصیبخشپیمانکارانبھمسئولیت شانواگذاریبھنسبتزنجانشھرداریمعترضکارگران
برخیسبزفضایوخدماتبخشبھپیمانکارانورودبرمبنیشایعاتیاخیراًگفتند:ایرسانھخبرنگار

شغلی ما در معرض تھدید قرار بگیرد.مناطق شھرداری زنجان قوت گرفتھ درنتیجھ نگرانیم امنیت



ایندرکارگر1700حدودکھاستشھریمنطقھ4دارایزنجانشھراینکھبیانباکارگراناین
مناطقکارگرانبرون سپاریموضوعاستسالچندینکردند:اضافھھستند،کاربھمشغولمجموعھ
عالرغمنتیجھدرگرفت.قوتموضوعاینپیشسالکھاستمطرحزنجانشھرداریچھارگانھ
کارگرانگذشتھسالشھرداریدرنھایتزنجانشھرداریچھارگانھمناطقکارگرانشدیدمخالفت
قراردادازآنھاشغلیعناوینودادقرارپیمانکاریشرکتیکمسئولیتتحترا4منطقھخدماتی

مستقیم با شھرداری بھ پیمانکاری تغییر کرد.

وشدهمطرحمناطقسایرکارگرانبرون سپاریموضوعجاریسالدرمجددااینکھبیانباکارگران
چرادادند:ادامھبسپارد،جدیدپیمانکاریکبھرایکمنطقھکارگرانمسئولیتداردقصدشھرداری

کارگرانکارسوابقوشغلیامنیتووضعیتبھزنجانشھرشورایاعضایوشھرداریمدیران
شغلیامنیتوضعیتشھرداری،سبزفضایوخدماتبخشدرپیمانکارانپایشدنبازنمی کنند.توجھ

کرد.و معیشتی ما کارگران را بھ طور جدی آسیب پذیر خواھد

پیمانکارانکردنخالیشانھکارگرانحقوقتضییعدالیلازیکیافزودند:زنجانشھرداریکارگران
درقبالکھکارھاییازبسیاریبرون سپاریمنظوربھاخیرسال ھایدراست.مسئولیتبارزیراز

بعدوشدهشروعجاھمینازھممشکالتاست.شدهواگذارپیمانکارانبھبودهزنجانشھرداریاختیار
از سال ھا الینحل باقی می مانند.

پیمانکارباخوداستخدامیوضعیتتبدیلبرایوجھھیچبھاینکھبیانبازنجانشھرداریکارگران
کھپیمانکارانیازبسیاریجاریسالدرحقوقحداقلیافزایشباکردند:اضافھآمد،نخواھیمکنار
بھنیستندکارگرانبھقانونیدستمزدپرداختبھحاضرگذاشتھ اندپیشپاشھرداریباقراردادعقدبرای
منعشھرداریمجموعھبھراپیمانکارانیچنینورودنیزشھرداریکارگران،مخالفتبادلیلھمین

کرده است.

درھستند،زنجانشھرداریخدماتیوسبزفضایبخشبھپیمانکارانورودمخالفکھکارگراناین
حالعیندرمی شود.زیادبسیارشھرداریدرپیمانکارورودباکارگرانمشکالِتکردند:تصریحپایان

پیدابی ثباتیشغلِیوضعیتشھرداریمختلفبخش ھاِیپیمانکاراِنساالنھ یتغییراِتباکارگران
اگرومی کنندواگذارراکارکامل،حسابتسویھبدوِنپیمانکارانازبسیاریعالوهبھکرد.خواھند

پیمانکارباوبزنندراخودوحقوِقحققیِدبایددیگرنپذیرد،آن ھاقبالدرراخودمسئولیِتشھرداری
جدید کنار بیایند.

مقابلایالمگازپاالیشگاه میعاناتشیرین سازیواحداخراجیکارگراناعتراضیتجمعروز*دومین
استانداری

میعاناتشیرین سازیواحداخراجیکارگرانمتوالی،روزدومینبرایفروردین30روزدوشنبھ
استعفالیاقتبیشعار«مدیرسردادنوبازدندایالماستانداریمقابلتجمعبھدستایالمگازپاالیشگاه 

استعفا»خواھان بازگشت بکارشدند.

فروردین29ایران،ازروزفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالفروردین30گزارشبھ
خوداعتراضاتادامھدرایالمگازپاالیشگاه میعاناتشیرین سازیواحدشدهاخراجکارگر50ازبیش

مقابل استانداری ایالم تجمع کردند.



*تجمع اعتراضی کارگران ماسھ ریز تبریزنسبت بھ بیکاری بدنبال پلمب کارخانھ بدلیل مشکالت مالی

بیکاریبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشتبریزبرایماسھ ریزکارگرانفروردین،31شنبھسھروز
مقابل ورودی محل کارشان زدند.بدنبال پلمب کارخانھ بدلیل مشکالت مالی دست بھ تجمع

کشاورزیبخشتوسعھازحمایتصندوقشکایتبدلیلشرکتمحلی،اینخبریمنبعیکگزارشبھ
شده اند.بیکارکارگرانشازنفر40ازبیشوشدهپلمب

مستقیمدستوروشرکتاینپیرامونآمدهپیشمالیمسایلخصوصدرپیش آمدهمشکالتپیدر
یکیکھمقابلطرفبدھی ھا،پرداختباتبریز”“ماسھ ریزشرکتفعالیتتداومبرمبنیتبریزدادستان

واحدپلمبوتملکبردادستان،مستقیمدستورازاستنکافبامی باشدتوسعھازحمایتصندوق ھایاز
مربوطھ اصرار ورزید.

ماه3پرداختعدمبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضی*تجمع
مسئوالنپوچھایوعدهوپیمانکاریشرکتتوسطحقوقشانحقوق،پایمالیماه8وحقوق

ماه3پرداختعدمبھنسبتاعتراضبرایخوزستانآبفارشرکتفروردین،کارگران31شنبھسھروز
تجمعبھدستمسئوالنپوچھایوعدهوپیمانکاریشرکتتوسطحقوقشانحقوق،پایمالیماه8وحقوق

مقابل ساختمان شرکت آب و فاضالب اھواززدند.



ازگفت:ایرسانھخبرنگاربھشھریوروستاییآبفاادغامازانتقادبادرتجمعحاضرکارگرانازیکی
منتقلمختلفمکان ھایبھنیزنیروھاوشدهمتروکھروستاییآبفاساختمانشدیمادغامکھگذشتھسال



ومی افتدتعویقبھروستاییآبفاحقوقولیمی شود،پرداختبھ موقعشھریآبفاکارکنانحقوقشدند.
این تبعیض آشکار است.

گذشتھسالاسفندوبھمنحقوقمی افتد.عقبکارکنانناچیزحقوقچرااست؛باالآبفادرآمدافزود:وی
برایدوبارهفردامی شویم.طلبکارماه3واستجدیدحقوقپرداختموقعکھنیزفرداونشدهپرداخت

دست از تجمع بر نخواھیم داشت.پیگیری مطالبات خود تجمع خواھیم کرد و تا رسیدن بھ نتیجھ

خستھوعدهازکارکناننشد،عملیھیچ کدامولیداده اند،وعدهمابھبارھانیزگفت:کارگرانازیکی
شده اند.

ازیکیاست.نشدهپرداختکارکنانبرایتکمیلیواجتماعیتامینبیمھحقماه8حدودداد:ادامھوی
و بیمھ بھ خرج و مخارج درمان خود برسد.ھمکارانم بھ بیماری  ام اس مبتال است، چگونھ بدون حقوق

بھھیچ کساست.قانونخالفدرصورتی کھبرده اندپیمانکارنظرزیرراماکارسال ھاازبعدگفت:او
برایکارکنانطرفازنماینده ایومی کنندجمعراھزینھ ایکارگرانخودھرماهونیستمافکر

پیگیری مشکالت بھ تھران می رود.

وبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتایذهفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضی*تجمع
وعده ھای توخالی مسئوالن

اعتراضبرایھمکارانشانطرفازبنمایندگیایذهآبفاکارگرانازفروردین،جمعی31شنبھسھروز
مقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبت

زدند.ساختمان اداره آب و فاضالب این شھرستان دراستان خوزستان



فاضالبوآبادارهمدیریتازاینکھبیانبابود،حاضرتجمعدرکھایذهآبفایکارگرانازیکی
تحققبرایایذهآبفایکارگرانگفت:ادامھدرکنند،ورودقضیھایندرتامی خواھیمشھرستان

روبرومسئوالنبی توجھیبانوبتھردرکھکرده اندپابراعتراضتجمعبارچندینخواستھ ھایشان
شده اند.

چندینواستروبرومشکالتیبانیزکارگراناینبیمھحقایذه؛فاضالبوآبادارهکارگراینگفتھبھ
ماه بھ حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

نازل حقوق*اعتصاب وتجمع کارکنان اتاق اصناف ھمدان نسبت بھ سطح

بھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایھمداناصنافاتاقکارکنانفروردین،30روزدوشنبھ
واجتماع کردند.سطح نازل حقوق وحیف ومیل ھای مالی دست از کارکشیدند

اتاقرئیسوعدهبدنبالکھداشتندشھرستاناینفرمانداریمقابلتجمعادامھقصدمعترضکارکناناین
اصناف ھمدان منصرف شدند.

اتاقکارمندانگروھیتحصنیکدرفروردین30دوشنبھمحلی،روزخبریمنبعیکگزارشبھ
برخیبرایاصنافاتاقجانبیھایخرجوسویکازخودھایحقوقبودنکمبھھمداناصناف

ادارات از سوی دیگر معترض بودند.

خود را رساند و قول مساعدت داد.معترضان راھی فرمانداری بودند کھ رئیس اتاق اصناف ھمدان



مالیمشکلداریمخبرکھجاییتاومشغولادارهایندراستسالچندینگفت:کنندگانتجمعازیکی
تنظیمدربتوانیمتاباشیمداشتھانگیزهوروحیھبازارخراباوضاعایندراینکھجایبھامانداریم

ھا خبری نیست.بازار نقش موثری ایفا کنیم ولی متاسفانھ از افزایش حقوق

اداراتبرخیبھاصنافاتاقتوسطکھبودیمقیمتیگرانھدایایشاھدعیدایامدرگفت:بانوانازیکی
بودجھاگرنداریم،بودجھکنندمیعنوانرسدمیکارمندانحقوقبھنوبتکھزمانیولیشد،داده

ندارید ھدایای گران قیمت چھ لزومی دارد؟

درحقوقافزایشبتوانمتاکنممیراخودتالشوسعیھمھگفت:منتقدانجمعدراصنافاتاقرئیس
سال جدید داشتھ باشیم.

بھ حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی*ادامھ کنش ھای معلمان فارغ التحصیل دانشسراھای کشورنسبت

حضورباخدمتییفاصلھسنواتحذفبھکشورنسبتدانشسراھایالتحصیلفارغازمعلمانجمعی
ی خدمتی ادامھ می دھند.درپایتخت بھ کنش ھایشان برای جلوگیری از حذف سنوات فاصلھ

دانشسراییمعلماناعتراضکھاستروزفروردین،چندین31بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
درتحصیلسنواتاحتسابورایاینابطالخواستارمعلمانایندارد.ادامھعدالتدیوانجدیدرایبھ

دانشسرا در سنوات خدمت ھستند.

لرستانوھمدانکردستان،غربی،وشرقیآذربایجانماننداستان ھاییازمعلمانازجمعیگذشتھروز
بھ تھران آمدند تا پیگیر این موضوع در پایتخت باشند.

وبیاییمشده ایممجبورکروناییشرایطایندرگفت:آمده،جنینتھرانبھھمدانازکھمعلماناینازیکی
در تھران مسالھ را پیگیری کنیم.

حال،عیندروکردندبرگزاراعتراضیتجمعبارچندینگذشتھ،ھفتھدودرمعلماناین
رای اخیر شده اند.دادخواست ھایی بھ مقامات مسئول نوشتھ و خواستار لغو

جھانی کارگر*کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:بیانیھ روز

روز جھانی کارگر گرامی باد

بھ استقبال روز جھانی کارگر می رویم.

تصویببرایآمریکاکارگرانسراسریاعتصابزمانازکھِمییکبابرابراردیبھشتیازدھمروز
درکارگریمبارزاتباکھاستدستاوردھائیتمامیادآوِروشدهنامگذاریروزانھکارساعتھشت

سطح جھان بھ بار نشستھ است.

مزدبگیرانتافرانسھزحمتکشانازکارگرجھانِیطبقھءبھراروزایناولوھلھءدرجھتھمینبھ
گرفتھھنددرکنندهاعتصابمیلیونصدھاازومصرتابرزیلازکارگریمستقلاتحادیھ ھایبھچین،

و... تبریک می گوئیم.تا کارگران ھمیشھ مبارز ایران در ھفت تپھ و ھپکو و آذرآب

سنانقالبیونتاپاریسُکموناردھایازکارگریقیام ھایکشتھ شدگانیادروز،اینمناسبتبھھمچنین
پاسبھومی داریمگرامیراآھنراهونفتونساجیاعتصابیونتاشیکاگوشورشیانازپطرزبورگ،



آق درهھمکارانگردهبرکھشالق ھاییوژوھانسبورگوَسن خوزهمعادندرکارگرانجانانھءمقاومت
را نماد مبارزات طبقھء خود می دانیم.و پارس خودرو و شرکت واحد نقش بستھ، روز جھانی کارگر

کارگران، ھم سرنوشتان و مبارزان آزادی و برابری

نوجوانانخودکشیمعترضان،سرکوبجوانان،بیکاریشھروندان،بیماریازتلخیخبرھایروزھر
تحصیل،ازبازماندهوزبالھ گردوکارکودکانگرانی،استثمار،فقر،دیدنازومی شنویمو...

تحمیلمردمبھکھرنجیھمھایندیدنازوقومیومذھبینزاع ھایگدایان،ومعتادانوحاشیھ نشینان
ھدایتواصلیعاملکھمی رساندنتیجھاینبھراماموقعیتاینمشاھدهءوتجربھآییم.میدردبھشده

بھراجامعھوگشتھجنایتوفسادوظلمدرغرقکھحاکمسیستمجزنیستچیزیموجودوضعکنندهء
ورطھء نابودی کشانده است.

آغازخدماتیوکارگریمراکزدرگستردهاخراج ھایباراجدیدسالایراندرسرمایھ داریدولتوقتی
کارگرانتمامبھاستھشداریاینمی رود،بازنشستگانمصافبھآوراشکگازودستبندباومی کند

گری است.و کارمندان مبنی بر اینکھ اکنون زمان بیداری و مطالبھ

ازاخراجبھحکمھرورسیدخواھدماھمھزندگیبھآنترکشبخورد،ضربھماصفوفازکھنفرھر
سوی کارفرما، بدون شک چماقی است بر سر تمامیت جنبش کارگری.

وموقتقراردادھایطریقازراخودضدانسانیوشوماھدافایران،درسرمایھ دارینظام
بیشتررفاهبرایراآنانکھخوبژن ھاینجومِیھایفیشووام ھابرابردرومی کنددنبالبیکارسازی

دستمزدیکار،ماهیکبرایایرانیکارگرھرمیانگینطوربھاست،کردهکشورھاپیشرفتھ ترینراھِی
عنوانبھحق طلبانھ ایصدایھرباحالاینبامی کند!دریافتاروپاییسادهکارگرروزدوتنھامعادل

ارزشمندفعاالنازمملورازندان ھاامنیتی-قضائیدستگاهومی شودبرخوردملیامنیتعلیھنیرویی
است.جنبش ھای کارگری و معلمان و زنان و محیط زیست... کرده

پایھءبررااقتصادیبرنامھ ھایتماموبستھ کارگرطبقھءنابودیبھکمرحاکمیتکھاستواضح
است.ارزان سازی نیروی کار و غارت سرمایھ ھا تنظیم کرده 

کارگرانوداده اندتنناچیزحقوقیبھبیکاریازترسخاطربھمزدبگیرانازبرخیشرایطیچنیندر
فراتر از خط فقر مبارزه کنند.بھ دلیل فقدان تشکل ھای مستقل قادر نیستند برای چیزی

تمامدنیا،درواکسنتوزیعوجودباکھاستحدیبھکشورمدیرّیتدرناکارآمدیشدتدیگر،طرفیاز
تماموقاحتباقدرتنھادھایودولتھیئتتاگرفتھصداوسیماوکروناستادازحکومتیتریبون ھای

شانھمعیشتودرمانزمینھءدرخودلیاقتیبیازومی اندازندمردمگردنبھراویروساینشیوع
خالی می کنند.

بھمردمتوده ھایتاکرده اندخودخیانتوبی تدبیریبالیسپرراکرونااثربرمردمگستردهءکشتار
خانواده ھایبرایولی؛شوندگرفتارروزمرهفالکتدراعتراضات،سازماندھِیوحق خواھیجای

ھمزمانومی شودفراھمامکاناتانواعوواکسنمزدورانشانوآقازاده ھاوروحانیونوسرداران
ازقطره ایبابرابرھزینھ ایواستدولتقانونیوظیفھءکھمردمعمومیورایگانواکسیناسیون

خصوصی فاسد واگذار می کنند!دریای اختالس ھا و دزدی ھای مسئوالن دارد را بھ بخش



وآقایانھمیندستبھکشورمانمردمروزِیسیھچوناستنکردهسیاهکروناراماجغرافیای
برایکروناوتحریممثلبحران ھاییکھدرصورتیاستخوردهرقمنظامی شانومافیاییشبکھ ھای

تبدیل شده است.طبقھ کوچک سرمایھ داران بھ فرصتی طالئی و نعمتی بی پایان

دالالنبورسشاخصومالکانبانکیسودمی شود،اضافھسوختوارزونانقیمتبھکھریالیھر
اضافھھاخانمانبیوگرسنگانجمعیتبھنفرھادهمامیانازولیمی رودباالترپلھچندیننیز

می گردد.

چھ باید کرد؟

طبقھءوداردزیربناییوگستردهدگرگونی ھایبھنیازماجامعھءکھمی دھدنشانموارداینمجموع
استثمارنظامازشکلیھربرابردرمقاومتتواِنشدن،ُمتشکلصورتدرکھاستنیروییتنھاکارگر

و استبداد را خواھد داشت.

رازدهطوفانکشتیاینوباشدآزادوعادالنھجامعھ ایآوِرپیاممی تواندمتحدانمانوماطبقاتیاتحاد
بھ ساحل بنشاند.

درراکارگریتشکیالتتانیازمندیمبرداریممشترک مانمطالباتحصوِلراهدرقدمیاینکھبرای
جھان را نقطھء آغاز قرار دھیم.ھمبستگی با ھم برپا کنیم و دستاوردھای عظیم جنبش کارگری

شده ایشناختھحقوقوبیمھیاکاریساعاتکاھشنظیرمطالباتیبرایپرغرورتاریخاینطولدر
اینکھنمی دھیماجازهوشدهریختھزیادیھایخونعمومی،مجمعبرگزاریحقیاتشکلحقمثل

دستاوردھا بھ فراموشی سپرده شوند.

کارگرطبقھباشد،جامعھدراجتماعیعدالتدارپرچممیتواندکھنیروییتنھااستکردهثابتتاریخاین
منظور قد علم می کنند.متحدی است کھ کمیتھ ھا و شوراھای سرتاسری اش بھ ھمین

برایومی جنگیمبیدادوظلمعلیھاندازچشماینبا(اھواز)ایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگرانما
واعتراضاتمکفی،درمانیوبیکاریبیمھھمگانی،رفاهومسکنازاعمکارگریمطالباتسقف

مشت ھایبرآھنذوبکوره ھایدرومی شویمپیمانھمشغلیامنیتورایگانآموزشآزاد،اجتماعات
طبقاتیمبارزهوسازماندھیازدستانسانازانساناستثمارلغومسیردرتامی کنیمحکخودفوالدین

بر نداریم.

ما کارگران آھنیم ؛ ریشھ ظلم رو می کنیم

روز جھانی کارگر گرامی باد

سی و یک فروردین ھزارو چھارصد

برایپتروشیمیماھشھراقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایرانندگان*اعتصاب
اعتراض بھ عدم تعیین نرخ نامھ سال جدید

ماھشھراقتصادیویژهمنطقھکارکنانوآمدرفتسرویس ھایفروردین،رانندگان31شنبھسھروز
کردنپارکوبازدنداعتصاببھدستجدیدسالنرخ نامھتعیینعدمبھاعتراضبرایپتروشیمی

خودداری کردند.خودروھایشان از جابجایی کارکنان پتروشیمی ھای این منطقھ



*ششمین روز اعتصاب وتجمعات رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیھ دراعتراض بھ عدم

پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکراننده290ازبیشوتجمعاتاعتصاب
کماکاناستآغازشدهفروردین26شنبھپنجروزازمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداخت

ادامھ دارد.

بخشاتوبوسرانندگانکھبودگذشتھسالماهفروردین،آذر31بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
شھراسالمیشورایرییسزدند،اعتصاببھدستمطالباتشان،نشدنپرداختپیدرخصوصی

بھمطالباتاینتادادمساعدقولخصوصی،بخشبھره بردارانورانندگانجمعدرحضورباارومیھ
واریز شود.صورت تقسیطی و ماھانھ بھ حساب بھره برداران بخش خصوصی

تداومامراینولیشدواریزبھره بردارانحساببھمرحلھدودرمطالباتازبخشیدیدار،اینازپس
بھاعتراضدراتوبوسرانیسازمانخصوصیبخشبھره برداراندیگربارماه،چندگذشتباونداشت

این وضعیت، از پنجشنبھ ھفتھ گذشتھ دست بھ اعتصاب زده اند.

درھمین رابطھ:

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتاعتصاب+ازسرگیری
پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگان
وتجعاتشان را از سرگرفتند.عدم پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن واعتصاب

ھرگونھازبرخودداریمبنیارومیھشھرداریمسئوالندرخواستجوابدرمعترضرانندگان
برطرفراآن ھامالیمشکالتوتوجھآن ھامطالباتبھشھرداریکھزمانیتجمع،گفتند:تاواعتصاب

نکند، بھ شھروندان خدمات ارائھ نمی دھند.

پرداختعدمزمینھدرخصوصیبخشاتوبوس ھایرانندگانازفروردین،یکی30دوشنبھروز
واستآزادماسندونمی کندگوشمادردبھکسیھیچگفت:ایرسانھخبرنگاربھآنانمطالبات
سویازخودمشکالتحلوپیگیریخواستارمااما رسانیمفروشبھراخوداتوبوس ھایمی توانیم

نھادھای مربوطھ ھستیم.

زندگیبرایراشرایطاساسیکاالھایبرخیکمبودوگرانی تورم،افزایشگذشتھسالدرافزود:وی
کفافروزانھدرآمدواستکردهگذشتھسخت تررانندگانوضعیفقشرمخصوصاجامعھاقشارتمامی

زندگی روزانھ را نمی کند.

پرداختبیمھوحقوقرانندگانبرایماھیانھمربوطنھادھایاگرگفت:خصوصایندردیگریراننده
کنند حاضر بھ فروش اتوبوس ھای خود بھ آنان ھستیم.

پیگیریومشکالتحلبرایاینکھ،بیانباارومیھدرخصوصیبخشدیگراتوبوس ھایرانندهیک
جلسھایندرکھشدبرگزارذی ربطمسئوالنحضورباایجلسھ شھریاتوبوس ھایرانندگانمطالبات

تصمیماتاساسبرداشت:اظھارکردهخودداریتجمعھرگونھازکھشددرخواسترانندگاناز



شھریاتوبوسھایرانندگانمطالباتتمامیماهاینپایانتاکھشدمقررجلسھایندرگرفتھصورت
پرداخت شود.

تومانمیلیون987ارومیھخصوصبخشاتوبوسھایرانندگانمطالباتومبلغکلاینکھبیانباوی
شھریاتوبوس ھای کھ98سالاربعینازرانندگان،مطالباتازمبلغاینافزود:است،شدهبرآورد

عنوانبھمبلغیدولتکھبودندشدهاعزامخسرویومھرانمرزبھحسینیزائرانبھخدمات دھیبرای
کمک بالعوض بھ رانندگان پرداخت کرد.

ازمبلغاینذیربطمسئوالنکھبودیمرانندگانمطالباتپیگیربارھاتاکنون98سالازکرد:عنوانوی
مانده را واریز نکرده اند.مطالبات رانندگان را انکار کرده و متاسفانھ مبلغ باقی

خدماتسال10مدتبھاتوبوس ھااینرانندگانکھبودشدهمقررقرارداداساسبراینکھبھاشارهبااو
کھاستاینخصوصبخشاتوبوس ھایرانندگاناصلیمشکلکرد:بیانکنندارائھشھرواندنبھ

می توانندنشودپرداختمطالباتاگروبودهاتوبوس ھااینصدیدر100مالکوشدهتمامآنھاقرارداد
این اتوبوس ھا را بھ فروش برسانند.

اتوبوس ھایرانندگانمشکالتحلبرایاینکھبیانباارومیھشھرشورایرابطھ،سخنگویدرھمین
واستشدهگرفتھتصمیماتاساسبرکرد:عنواناست،شدهبرگزارمتعددیجلساتخصوصیبخش

ومطالباتاینمستنداتشھرستاناینفرمانداریکھشدهارسالفرمانداریبھمصوباتیجلساتایندر
مستندات را درخواست کرده است.

فرمانداریتااستشدهارسالارومیھفرمانداریبھمصوباتاینمستنداتبنابراینکرد:بیانوی
تصمیماتی نھایی را اعالم کند.

بخشیبھدستیابیباھفتھ2ازپسارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصاب+پایان
از مطالباتشان

مرحلھاولینواریزبدنبالارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاندی،14یکشنبھروز
دادند.خاتمھھفتھ2ازپساعتصابشانبھحسابشانبھمطالباتپرداخت

برایارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانآذر،29شنبھروزازکھاستآورییادقابل
مسئوالنتوخالیوعیدھایوعدهووتسھیالتبیمھحقپرداختدرآمد،عدمکاھشبھاعتراض

اتوبوسرانی و شھرداری ارومیھ،در اعتصاب بودند.

راهنبودبھمبنیایمناصولرعایتعدمقربانیپردیسسازیاسفنجکارگاهشدهجزغالھکارگر6*
خروج اضطراری

قربانیپردیسسازیاسفنجکارگاهفروردین30دوشنبھروزسوزیآتشحادثھشدهجزغالھکارگر6
شدند.عدم رعایت اصول ایمن مبنی بھ نبود راه خروج اضطراری

فومتولیدکارگاهدرآتش سوزیحادثھگذشتھفروردین،روز31بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
عملیاتبرایامدادگرانداردجریانکھرویھ ایمطابقوافتاداتفاقپردیسکرشتروستایدرمبل

درآتششدنورشعلھازپسکھداشتاینازحکایتاولیھبررسی ھایشدند.حاضرمحلدرنجات
آتش،حلقھدرشدنگرفتارترساز سالھ45تا20سھ زنوسھ مردشاملکارگرانازشش نفرکارگاه،



وشدهبستھبرایشانفرارراه ھایھمھکھجاییمی کنند.فرارداخلبھکارگاه،ازشدنخارججایبھ
دچارحادثھجریاندرھمدیگرکارگرپنجکارگر،ششاینجزبھمی سوزند.آتششعلھ ھایمیان

سوختگیسوانحبیمارستانبھھواییامدادباجراحتشدتعلتبھآن ھاازیکیکھمی شوندسوختگی
بامصدومانازیکیکردهاعالمتھراناورژانسرئیسکھآنگونھمی شود.منتقلتھرانمطھری

بودند.شدهسطحیجراحتدچاردیگرنفرسھو درصد20سوختگی

وظیفھمحلایمنینظارتدرکھافرادیقانونیمسئولیتبارازچیزیباشدکھچھھرحادثھاینعلت
بدیھی ترینازآتش سوزی،وقوعصورتدرفرارراهتعبیھوحادثھوقوعبینیپیشنمی کند.کمداشتھ اند
صورتکوتاھیآنبھنسبتاستروشنکھاستکاروکسبفعالیتمجوز ھایکنندگانصادروظایف

گیرند.گرفتھ و می گیرد و مسببان آن باید کھ تحت تعقیب قرار

سوختندزندهزندهکارگر6پردیسسازی اسفنجکارگاهسوزیآتشرابطھ:درحادثھدرھمین

پردیس،درواقعسازیاسفنجکارگاهیکدرسوزیآتشوقوعاثرفروردین،بر30دوشنبھروزصبح
شدند.مصدومکارگر3تا1وسوختندزندهزندهکارگر6فارسخلیجبلوارکرشت،

سوختندزندهزندهاردبیلالستیکبازیافتکارخانھیکوانفجارسوزیآتشحادثھدرکارگرھم2*

الستیکبازیافتکارخانھیکوانفجارسوزیآتشحادثھدرکارگرنگھبان2فروردین)،30شب(دوشنبھ
شوختند.زندهزنده2صنعتیدرشھرکواقعاردبیل

در استخر اسید سیانید*جان باختن کارگر جوان معدن طالی بیجورد براثر سقوط

بردسکنشھرستانکوھپایھمنطقھدرواقعبیجوردطالیمعدنانابدشھراھلسالھ34کارگریک
شیمایی اسید سیانید جانش را ازدست داد.،استان خراسان رضوی براثر سقوط در استخر ذخیره ماده

بردسکنایمنیخدماتونشانیآتشادارهرئیسفروردین،31بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
نگھباننبودونجاتھایحلقھوآبتخلیھقویپمپنداشتنشیمایی،مادهدھندهھشدارتابلوھاینداشتن

در اطراف این استخر را از مشکالت این معدن اعالم کرد.

آن با واکسن کرونا*ماجرای مرگ دو کارگر پابان شھرداری مشھد و شائبھ ارتباط

ومشھدیپاکباندومرگدربارهمشھدپزشکیعلومدانشگاهواگیربیماری ھایبامبارزهادارهرئیس
ارائھ کرد.شائبھ ارتباط آن با تزریق واکسن سینوارم توضیحاتی را

گفت:ایرسانھخبرنگاراخیر،بھھفتھ ھایدرمشھدیپاکباناندومرگبھاشارهبانھبندانیزھرادکتر
بھابتالھمزمانیحقیقتدرواستبودهمثبتفرداین19کوویدآزمایششدهانجامبررسی ھایطبق

پی.تستشدنمثبتباعثواکسنیھیچکھاستحالیدراینوگرفتھصورتواکسنتزریقوکرونا
سی. آر نمی شود.

بررسیبرایاست،باختھجانبیمارستاندرکھمشھدیپاکباناینبیماریپروندهاکنونھمافزود:وی
بررسی ھایازپسآننتیجھواستشدهارسالبھداشتوزارتواکسیناسیونعوارضکمیتھبھبیشتر

بیشتر اعالم خواھد شد.



ربطیپاکباناینمرگکھاستباختھجانتصادفبراثرمتاسفانھھمپاکبانانازدیگریکیافزود:وی
بھ تزریق واکسن سینوفارم ندارد.

عوارضازپیشگیریدربارهمشھدپزشکیعلومدانشگاهواگیربیماری ھایبامبارزهادارهرئیس
تبوویزیتپزشکتوسطفردواکسنتزریقازقبلگفت:کرونابھفردابتالیوواکسنھمزمانی

درفرداستممکناست،روز10تا7بینبیماریاینکموندورهاینکھبھتوجھباولیمی شود،سنجی
ھنگام دریافت واکسن عالئمی نداشتھ باشد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین30کارگریاخباروگزارشات

وبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضویسشھرداریکارگرانوتجمعاتاعتصاب-
وعده ھای توخالی مسئوالن

1400ماهفروردیناولدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

دومینبرایحقوقنازلسطحبھدراعتراضاصفھانپاالیشگاهایپروژهکارگراناعتصاب-
روزمتوالی

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتاعتصابازسرگیری-
پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

رشت-گیالندرفروردین29اجتماعیتامینبازنشستگانتجمعازگزارشی-

اجتماعیتامینجلویتھران1400فروردین29-

سوختندزندهزندهکارگر6پردیسسازیاسفنجکارگاهسوزیآتشدرحادثھ-

- جان باختن یک کارگر دراراک براثر سقوط از ارتفاع

- جان باختن یک کارگر در رشت براثر سقوط  درچاه آسانسور

براثر برق گرفتگی- جان باختن یک کارگرسردشتی حین کاردر اقلیم کردستان

وبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضویسشھرداریکارگرانوتجمعات*اعتصاب
وعده ھای توخالی مسئوالن

تاشدنداھوازکالنشھروراھیکارکشیدندازدستویسشھرداریکارگرانفروردین،30دوشنبھروز
بیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبترااعتراضشانصدایخوزستاناستانداریمقابلباتجمع

و وعده ھای توخالی مسئوالن،ھرچھ بیشتر منعکس کنند.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


ساختمانومقابلکردهخودداریبرسرکاررفتنازکارگرانایننیزفروردین29یکشنبھروز
شھرداری این شھرستان اجتماع کرده بودند.

ماهچندیننیزآن ھابیمھودارندنشده،پرداختدستمزدھاگفتند:ماهخبرنگارانبھکنندگانتجمع
پرداخت نشده است.

کردند:واضافھکردندنگرانیابرازآیندهماه ھایدرخودمزدیمطالباتمیزانافزایشازکارگراناین
بھقانع کننده ایپاسخشھریمسئوالنحقوق،دریافتبرایکارگرانمکررپیگیری ھایعالرغم

درخواست ھای کارگران نمی دھند.

زدهاعتراضبھدستحقوقنشدنپرداختبھاعتراضدربارچندگذشتھوجاریسالدرگفتند:آن ھا
شھریمسئوالنشد،برگزارماه)فروردین29(کھتجمعآخریندرکرده ایم.خودداریکردنکارازو

وعده پیگیری مطالباتمان را دادند.

ازامامی کنیمکارگفتند:ادامھدرمی کنند،کارشھرداریمجموعھمختلفبخش ھایدرکھکارگراناین
نیازھاینمی تواندبگیرد،ھمدستمزدکارگراگرحتیفعلی،اقتصادیشرایطدرنیست!خبریدستمزد

دستمزدھایمان ماه ھا بھ تعویق افتاده است.ضروری خانوار را تامین کند چھ برسد بھ ما کھ پرداخت

لحظھاینتااماباخبرندمامطالباتوضعیتازشھریمسئوالناینکھعلیرغمکارگران،ازیکیگفتھبھ
ویس اقدامی صورت نگرفتھ است.در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعھ شھرداری

1400ماهفروردیندومدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش



توضیحات رخداد تحت نظر
بخش

محل خدمت شھرداری شھر تاریخ شماره

اعالم حمایت
سندیکاری رانندگان

اتوبوسرانی
شھرداری تھران

نسبت بھ اعتراضات
بازنشستگان تامین

اجتماعی

اعالم
حمایت

دولتی اتوبوسرانی تھران 18/01/140

0

1



کارگران بھ دلیل عدم
واریز حق بیمھ و
حقوق و سنوات

دست بھ تجمع مقابل
شھرداری بوشھر

زدند

تجمع خصوصی پسماند بوشھر 18/01/140

0

2

آتش نشانی اخراجی
شھرکرد در مقابل
شھرداری دست بھ

تجمع زدند

تجمع دولتی آتش نشانی شھرکرد 21/01/140

0

3

کارگران کھ
درخواست عقد

قرارداد بلند مدت
داشتند دست بھ تجمع

زدند

تجمع دولتی پسماند بجنورد 23/01/140

0

4

درشاغلکارگر60
سریش آباد کردستان
بھ دلیل عدم دریافت

1399حقوقماه4

دست بھ اعتصاب
زدند

اعتصاب دولتی تمام بخش ھا سریش آباد 23/01/140

0

5

نسبت بھ عدم
پرداخت ھشت ماه از

و1399سالحقوق
عدم دریافت عیدی و

سنوات سال گذشتھ
دست بھ اعتراض

زدند

اعتراض دولتی خدمات شھری سی سخت 24/01/140

0

6

دارندگان تاکسی در
بندر عباس بھ دلیل

جریمھ ھای بی مورد
راھنمایی و رانندگی

برای چند ساعتی
دست از کار کشیدند

و تجمع کردند

اعتصاب شخصی تاکسیرانی بندر عباس 24/01/140

0

7



500تمام

کارگرشھرداری
شوشتر حداقل چھار

ماه است کھ حقوق
نگرفتھ اند. عاله بر
آن عدم واریز حق

بیمھ ھا توسط برخی
از پیمانکاران مشکل

ساز شده است.

اعتراض دولتی و
خصوصی

تمام بخش ھا شوشتر 25/01/140

0

8

با بستن راه انتقال
زبالھ ھا بھ این

منطقھ اعتراض خود
را نسبت بھ دپو زبالھ

در نزدیکی این
روستا اعالم کردند.

اعتراض _ اھالی روستا میداوود 26/01/140

0

9

سرقت واکسن
پاکبانان شھرآبادان

توسط اعضای
شورای شھر

ومدیران شھرداری

اعتراض نا معلوم خدمات شھری آبادان 27/01/140

0

10

نسبت بھ عدم
ازماه6پرداخت

حقوق ھای
1399سال

اعتراض دولتی کل بخش ھا بندرلنگھ 27/01/140

0

11

نسبت بھ عدم
ازماه4پرداخت

1399سالحقوق

دست بھ اعتصاب و
تجمع مقابل

فرمانداری شھرستان
خرمشھر زدند

اعتصاب دولتی کل بخش ھا خرمشھر 28/01/140

0

12

سندیکاری شرکت
واحد تھران نسبت بھ

عدم واکسیناسیون
رانندگان بی آر تی

اعتراض دولتی اتوبوسرانی تھران 28/01/140

0

13



اعتراض خود را
اعالم نمود

نسبت بھ سرقت
واکسن پاکبانان
توسط مدیران

شھرداری

اعتراض نامعلوم خدمات شھری علی آباد کتول 28/01/140

0

14

نسبت بھ سرقت
واکسن پاکبانان
توسط مدیران

شھرداری

اعتراض نامعلوم خدمات شھری اردکان 29/01/140

0

15

دومینبرایحقوقنازلسطحبھدراعتراضاصفھانپاالیشگاهایپروژهکارگران*اعتصاب
روزمتوالی

اصفھان(شرکتپاالیشگاهایپروژهکارگر150متوالی،روزدومینبرایفروردین30روزدوشنبھ
odccکردند.خودداریبرسرکارازرفتنحقوقنازلسطحبھاعتراض)برای

کارگر150فروردین29صبحایران،ازفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
خوابگاھھایدروزدهاعتصاببھدستحقوقکمیدلیلبھاصفھانپاالیشگاهodccشرکتایپروژه

اعمالرا99سالحقوقافزایشکمپینحقوقیلیستتنھانھشرکتاینمدیریتکنند.میاستراحتخود
رضایتمیلیون7بھکارگراناعتصاببامیدادهتومانھزار500میلیون5فیترھایشبھواستنکرده

انجام می دھند ناچیز می دانند.داده است اما کارگران این مبلغ را در مقابل کاری کھ

پاالیشگاهodccشرکتنیرویدرخواستھایآگھیبھخواھیممیبیکارایپروژهکارگرانھمھاز
آنھا یاری برسانیم.اصفھان توجھ نکرده و ضمن حمایت از این برادران بھ اعتصاب

عدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانوتجمعاتاعتصاب*ازسرگیری
پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگان
وتجعاتشان را از سرگرفتند.عدم پرداخت مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن واعتصاب

ھرگونھازبرخودداریمبنیارومیھشھرداریمسئوالندرخواستجوابدرمعترضرانندگان
برطرفراآن ھامالیمشکالتوتوجھآن ھامطالباتبھشھرداریکھزمانیتجمع،گفتند:تاواعتصاب

نکند، بھ شھروندان خدمات ارائھ نمی دھند.

پرداختعدمزمینھدرخصوصیبخشاتوبوس ھایرانندگانازفروردین،یکی30دوشنبھروز
واستآزادماسندونمی کندگوشمادردبھکسیھیچگفت:ایرسانھخبرنگاربھآنانمطالبات
سویازخودمشکالتحلوپیگیریخواستارمااما رسانیمفروشبھراخوداتوبوس ھایمی توانیم

نھادھای مربوطھ ھستیم.



زندگیبرایراشرایطاساسیکاالھایبرخیکمبودوگرانی تورم،افزایشگذشتھسالدرافزود:وی
کفافروزانھدرآمدواستکردهگذشتھسخت تررانندگانوضعیفقشرمخصوصاجامعھاقشارتمامی

زندگی روزانھ را نمی کند.

پرداختبیمھوحقوقرانندگانبرایماھیانھمربوطنھادھایاگرگفت:خصوصایندردیگریراننده
کنند حاضر بھ فروش اتوبوس ھای خود بھ آنان ھستیم.

پیگیریومشکالتحلبرایاینکھ،بیانباارومیھدرخصوصیبخشدیگراتوبوس ھایرانندهیک
جلسھایندرکھشدبرگزارذی ربطمسئوالنحضورباایجلسھ شھریاتوبوس ھایرانندگانمطالبات

تصمیماتاساسبرداشت:اظھارکردهخودداریتجمعھرگونھازکھشددرخواسترانندگاناز
شھریاتوبوسھایرانندگانمطالباتتمامیماهاینپایانتاکھشدمقررجلسھایندرگرفتھصورت

پرداخت شود.

تومانمیلیون987ارومیھخصوصبخشاتوبوسھایرانندگانمطالباتومبلغکلاینکھبیانباوی
شھریاتوبوس ھایکھ98سالاربعینازرانندگان،مطالباتازمبلغاینافزود:است،شدهبرآورد

عنوانبھمبلغیدولتکھبودندشدهاعزامخسرویومھرانمرزبھحسینیزائرانبھخدمات دھیبرای
کمک بالعوض بھ رانندگان پرداخت کرد.

ازمبلغاینذیربطمسئوالنکھبودیمرانندگانمطالباتپیگیربارھاتاکنون98سالازکرد:عنوانوی
مانده را واریز نکرده اند.مطالبات رانندگان را انکار کرده و متاسفانھ مبلغ باقی

خدماتسال10مدتبھاتوبوس ھااینرانندگانکھبودشدهمقررقرارداداساسبراینکھبھاشارهبااو
کھاستاینخصوصبخشاتوبوس ھایرانندگاناصلیمشکلکرد:بیانکنندارائھشھرواندنبھ

می توانندنشودپرداختمطالباتاگروبودهاتوبوس ھااینصدیدر100مالکوشدهتمامآنھاقرارداد
این اتوبوس ھا را بھ فروش برسانند.

اتوبوس ھایرانندگانمشکالتحلبرایاینکھبیانباارومیھشھرشورایرابطھ،سخنگویدرھمین
واستشدهگرفتھتصمیماتاساسبرکرد:عنواناست،شدهبرگزارمتعددیجلساتخصوصیبخش

ومطالباتاینمستنداتشھرستاناینفرمانداریکھشدهارسالفرمانداریبھمصوباتیجلساتایندر
مستندات را درخواست کرده است.

فرمانداریتااستشدهارسالارومیھفرمانداریبھمصوباتاینمستنداتبنابراینکرد:بیانوی
تصمیماتی نھایی را اعالم کند.

درھمین رابطھ:

بخشیبھدستیابیباھفتھ2ازپسارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصابپایان+
از مطالباتشان

مرحلھاولینواریزبدنبالارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاندی،14یکشنبھروز
دادند.خاتمھھفتھ2ازپساعتصابشانبھحسابشانبھمطالباتپرداخت



برایارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانآذر،29شنبھروزازکھاستآورییادقابل
مسئوالنتوخالیوعیدھایوعدهووتسھیالتبیمھحقپرداختدرآمد،عدمکاھشبھاعتراض

اتوبوسرانی و شھرداری ارومیھ،در اعتصاب بودند.

ارومیھ با برپایی تجمع مقابل مجلس+ ادامھ اعتراضات رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی

ازوتجمعاتشاناعتصابادامھدرارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکدی، رانندگان8دوشنبھروز
وعیدھایوعدهووتسھیالتبیمھحقپرداختدرآمد،عدمکاھشبھآذردر اعتراض29شنبھروز

مقابلتجمعبھودسترساندندپایتختبھ،خودراارومیھشھرداریواتوبوسرانیمسئوالنتوخالی
مجلس زدند.

رشت-گیالندرفروردین29اجتماعیتامینبازنشستگانتجمعاز*گزارشی

پرکردهرامحوطھوسازمانجلویوابستھعکاسانوھاشخصیلباسوماموران١٠/۵ساعتازقبل
جلویبھکھنمیدادنداجازهوجھھیچبھمامورانوآمدندمیکمکممردوزنبازنشستگانکھبودند

رویبھرووشدندمستقرسازماناطرافدرگروهگروهصورتبھافرادنتیجھدربیایندسازمان
رژهمرتبکھافسریعلیرغمماندیم١٢/١۵ساعتتاکھبودندمرد٣وخانمنفری٨گروهیھسازمان
میرفت

کردند.ترک١٢/۵ساعتدررومحلھاگروهھمھترتیببدین

اجتماعیتامینجلویتھران1400فروردین29*

نبود،خبریھاپلیسخیلازورسیدمینظربھآرامچیزھمھرسیدم،مجلسجلویدقیقھدهودهساعت
بھپلیسدوتنھاشد.نمیدیدهکسیھابازنشستھوھاپلیسازرسید،مینظربھگونھایندورازحداقل
ونشوددیدهکھبودداشتھنگھایگونھبھرابیسمشکھشخصیلباسویکبودنددادهتکیھھانرده

پنھانحملصورتدربتواندراکمریشسالحتابودانداختھمعمولیششلواررویراگشادشپیراھن
فردھرازوبودندگرفتھدستدرراھادوربینجوانشخصیلباسبودند.دوبشوخوشحالدرکند،

دوبینازیکیکھبازنشستھیکگرفتند.میفیلمکردمیعبوراجتماعیتامینجلویازآرامکھمسنی
تاآیندنمیچراپسگفت:قراریبیواعتراضباوآمداستقبالمبھمندیدنبابودشدهزوماورویھا

رااجتماعیتامینسازماندستباوبدھیمھامادروپدربیاینبھدشنامچندتاوبزنیمفریادتاچند
گفتآراماست.الزمزمانھنوزھابازنشستھرسیدنتاماندهباقیدقیقھبیستگفتمخندهباداد.نشان
زمین(ازھرزعلفبرآمدنماننددستدربیسیمیباشخصیلباسیککن،نگاهراسرتپشت

دستوریونھفتھخشمیبامابھرسیدنباآمد.میماسویبھشتابباوشدخارجسازمان)ساختمان
خانھجلویماست،یخانھاستشدهساختھماپولبااینجا–شوید.پراکندهونکنیداجتماعاینجاگفت:
باکردشروعاعتنابیایشانولیاو،بامنطقیگفتگوییکبھکردیمشروعنفریدوایم،ایستادهخود
پلیسکرد.تقاضاراکردنپراکندهبرایکمکینیرویوکردناعالمرانفریدوتجمعگزارشبیسم
بھمابودنیامدهجمعیتیچونآمدن.بیرونبھکردندشروعاجتماعیتامینسازماندرشدهپنھانھای

ھاآنباکھبودندایستادهنفری5اجتماعدوتریدورفاصلھدرشدیم.دورمحلآنازموقتصورت
پراکندهبرایپلیستالشبرابردرگفتگوباوبرگشتیماجتماعیتامینجلویبھدقیقھسیودهساعتدر

باھاشخصیلباسوشدندخارجسازمانازبیشترتعدادبھھاپلیسماآمدنباکردیم.مقاومتکردن
دمھمجمعیتوکردنمینشینیعقبکسیولینمودندتالشکردنپراکندهبرایبیشتریگریپرخاش



ھاپلیسجدیدخیلوشدندگفتگوواردپلیسباصداسروباھاخانمباراینشد،میبیشتردمبھ
کردن،پراکندهدرھاپلیسکھبودافزایشحالدرقدرآنجمعیتولیکردندمحاصرهراھابازنشستھ

یکگیرکنندهغافلحملھیکباوحشتورعبایجادبرایپلیسوھاشخصیلباسشدند.ناتوان
آندرونچیزدرھمھکھنگھبانیدروبستندرادربوکشاندندسازماندرونبھخودبارابازنشستھ

بھعمدیصورتبھراشتموضرباسیر.بازنشستھآنشتموضرببھکردندشروعشدمیدیده
بازتابیحرکتاینتاثیرولیشوند.پراکندهوشوندوحشتدچاروببینندھمھتادادندمیانجامایگونھ

وتوھینبابرخیوشعارباوکردندحملھسازماندرببھتوھینوپرخاشباھاوبازنشستھدادوارونھ
غیرشدنپراکندهامکاندیگرکھبودرسیدهحدیبھجمعیتتعداددادند.قرارمخاطبراپلیسفریاد
یکیبارھربلکھنکرد،شروعرادادنشعارنفریکتنھاقبلدفاعاتخالفبرباراینبودشدهممکن

نمیھاشخصیلباسرواینازکردندمیدنبالراآنوھمگیکردمیآغازراشعاریھابازنشستھاز
گرددبایدآزادبازنشستھھمکارشعار:دیگرسویازبدھند.نشاندستگیریبرایراکسیتوانستند
بھبازنشستھاجتماعدلیلبھآزادی)(شلوغخیابانایندرمردمآمدورفتبود.کردهپررافضاباقدرت

سخنرانیزدند،فریادراھمیشگیشعارھایکھساعتییکازپسشد.کشیدهآزادیخیابانمیان
ھابازنشستھیوھمھشدشروعداردحظورفعالاجتماعاتھمھدرکھپیرمردیوسیلھبھھابازنشستھ

تنومندجوانیک.گردیدپلیسنشینیعقبباعثظاھراھابازنشستھموقعیتکردند.تثبیتاستقبالاواز
بابودانداختھبیرونرااوحجیمبازوانکھکوتاهآستینشرتیتیباورزشکارانھیتراشیدهبدنیبا

کسھیچزدمیپرسھھابازنشستھمیاندرزدهغربکامالھاییلباسوبلنداینقرهبندیگردن
پاسرازخستھباالسنباکھھابازنشستھازبرخی.استشخصیلباسپلیسیکاوکردنمیتصور

یکیبھبارهیکبھزدهغربظاھردرجواناینکردند.مینثارحاکمیتتوھینیگاھیبودند،ایستادن
تاکردندکمکاوبھھمودوپلیسکردحملھبایستدخودپایرویتوانستمیسختیبھکھپیرمرداناز

میھاآنصورتوسربھمشتوچنگبابازنشستھبکشانند.سازماندرونبھکشانکشانراپیرمرد
ھاپلیسفریادوھوبازدنھمبھچشمیکودرکردندرھاراجمعھابازنشستھشدباعثاوفریادزد.
بیرونھاآنچنگازرابازنشستھوگرفتندھاآنازراحرکتامکانکھکردندمحاصرهچنانرا

زیرا برنامھ ی دیگری را تدارک دیده بودند.آوردند و بھ میان جمع کشاندند. پلیس ھا باز عقب نشستند،

بازنشستھتوھینوخشمولیبودندایستادهھاخانمکناردرعربیعبایباخانمشخصیلباسپلیسچند
جمعیتمیانازراخودآراموصداسروبدونرواینبود.ازشدهھاآنحرکتازمانعپلیسبھھا

سخنرانیبھخانمیکبود.دادهھشدارھاآنبھھاآنمخفیھایگیرندهشایدکردند،خارجخشمگین
چندھرکرد،میآورییادراقانونازھادولتیتخلفوقانونیمواردطوالنیصورتبھوپرداخت

میپاسخھمگیوکردمیمطرحسخنرانیبامتناسبراشعاریایبازنشستھجمعیتمیانازدقیقھ
تکرارمرتبگرددبایدآزادگرامیاسماعیلوبازنشستھھمکارشعاریافت.میادامھسخنرانیودادند
بود.کردهپررافضاگرددبایدآزادزندانیفرھنگیگردد،بایدآزادزندانیکارگرھایشعاروشدمی
اینتوضیحبھکردشروعایپروژهموقتقرارداداجتماعیتامینبازنشستھخانم،یکاینازپس

آناجرایقصدحاکمیتولیداردوجودقانونزیرانیستدرستیکارقانونیمواردبرتکیھکھواقعیت
بھنقل(قانوناجراینھاستزداییقانونحاکمیتبھپولالملیبینصندوقدستورزیراندارد.را

ساختاریتعدیلویژگیباراولینبرایواستمردمسرکوبشودمیاجراکھمواردیتنھامضمون)
بھتومانھزار500یا400باپرورشوآموزشدرمافرزنداناگرکرداعالموگرفتچالشبھرا

دولتراھاآنحقوقبقیھتاروستاھاترینافتادهدردورتدریسباھمآنکنندمیدریافتحقوقعنوان



عنوانبھرا،ماارشدکارشناسوکارشناشدختراناگرکند،واریزکار""بازارھایداللجیببھ
ھایشرکتنامبھکاربازارھاداللجیببھراشانحقوقازمھمیبخشوگیرندمیکاربھپرستار
دورانازکھاستسازیخصوصیوساختارتعدیلمناسباتوجوددلیلبھریزند،میخدماتی

شعاردررامناسباتایننفیبایدرواینازاست.شدهجنگازپسحاکمیتاینبرنامھواردرفسنجانی
شعارازاینجمعیتھمھگردد.بایدنابودساختاری،تدیلگفت:بلندصدایوباکنیممطرحخودھای
پلیسوھاشخصیلباسبعدیحملھدرداشت.ادامھگونھبدینتظاھراتکردند.استقبالباراولینبرای

خانمنفردواینگفتندمیبرخیربودند،بودندکردهنشانقبلازکھرادیگرفرددوجمعیتحاشیھبھ
دسترسازراھاآنتوانستوپلیسشدندجمعیتکناردرحملھاینمتوجھدیرھابازنشستھبودند.

ساعتوروزھابازنشستھازیکیوسیلھبھاعتراض،ھاساعتازپسکنند.خارجھابازنشستھ
جلویدربعدیتجمعبرایاردیبھشت5اعالمازپسشد.اعالممجلسجلویدربعدیتظاھرات

طوالنیصفیکصورتبھبلکھمعمولی،وھمیشگیصورتبھنھولیشدپراکندهجمعیتمجلس،
بھراحاکمیتکھھمیشگیشعارھایباوگرفتنداختیاردرراخیابانازقسمتیوآزادیخیابانروپیاده
بپیوندیدمابھشماست،دردمادردشعار:طرحباودادندادامھراپیماییراهگرفتمیچالشبھشدت
کشانزحمتاتحاداتحاد،اتحادنشستھ،بازفرھنگیکارگرشعارطرحباودادندقرارمخاطبرامردم

تر و با شیوه ای متفاوت تر، عملی شد.را فریاد زدند.بدین گونھ تظاھرات این روز در شکلی کامل

ناصرآقاجری

1400ماهفروردین30

سوختندزندهزندهکارگر6پردیسسازیاسفنجکارگاهسوزیآتش*درحادثھ

پردیس،درواقعسازیاسفنجکارگاهیکدرسوزیآتشوقوعاثرفروردین،بر30دوشنبھروزصبح
شدند.مصدومکارگر3تا1وسوختندزندهزندهکارگر6فارسخلیجبلوارکرشت،

*جان باختن یک کارگر دراراک براثر سقوط از ارتفاع

ازیکیدرواقعساختمانیکپنجمطبقھکاردرحینسالھ50کارگرفروردین،یک29یکشنبھروز
محلھ ھای شھرستان اراک  بدنبال سقوط در دم جان باخت.

*جان باختن یک کارگر در رشت براثر سقوط  درچاه آسانسور

چاهدرونبھسقوطپیدررشت،درواقعکارهنیمھساختمانیدرکاربناییحینسالھ51کارگریک
آسانسوردردم جانش را ازدست داد.

براثر برق گرفتگی*جان باختن یک کارگرسردشتی حین کاردر اقلیم کردستان

برقبراثرکردستاناقلیمکاردرحینکردستاناستانسردشتنیوەژروستایاھلکارگریکباختنجان
گرفتگی جان خودرا ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


1400ماهفروردین29کارگریاخباروگزارشات

درسالسراسریتجمعپنجمینبرپاییبااجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگران-
گذاشتندجدید عزم راسخشان را برای احقاق حقوق برحقشان بنمایش

کردندبتنپاکبانیلباسواکسنقاپیدنبرایھماردکانشھردارینفرازمدیران2-

طوماردرراه دست یابی بھ مطالبات- فراخوان کارگران بازنشستھ صندوق فوالد برای امضای

،اجرانشدنوضعیتتبدیلعدمبھنسبتتھرانآھنراهجاریتعمیراتشرکتیکارگراناعتراض-
19کوویدبیماریپیشگیریبرایبھداشتیھایپروتکلرعایتمشاغل،عدمبندیطبقھطرحکامل

وعدم پرداخت مطالبات

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیتجمع-
مقابل مجلس

بازداشت مھران رئوف- بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم

و ھجده ماه حبس تعلیقی- محکومیت غزل معصوم شاھی بھ سھ میلیون تومان جزای نقدی

سراسریتجمعپنجمینبرپاییبااجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھ*کارگران
بنمایش گذاشتنددرسال جدید عزم راسخشان را برای احقاق حقوق برحقشان

تامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانجدید،درسالبارپنجمینبرایفروردین29
شھرھایدراجتماعیتامینادارهمقابلتجمعبھدستاجتماعی

اراک،اصفھان،اھواز،بجنورد،بندرعباس،بھشھر،تھران،دزفول،شوش،قزوین،کرج،کرمان،کرمانشاه،
احقاقدرراهکھدادندنشانسخنرانیوایرادشعارھاپالکاردھا،سردادنبرافراشتانوباو...زدندمشھد

حقوق برحقشان کوتاه نمی آیند.



+ شعارھا:

- اتحاد اتحاد   رمزپیروزی ماست

- ھمکار بازنشستھ    آزاد باید گردد



- اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

- معیشت منزلت حق مسلم ماست

- مسئولین مسئولین حق مارو پس بدین

- تاحق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

- کشور ما روگنجھ  بازنشستھ تورنج

 یھ      وضع شما عالیھخال ماسفره-

- دست ھای ما خالیھ  وضع شما عالیھ

- حقوق ما ریالیھ   ھزینھ ھا دالریھ

- کشتی بازنشستھ  دیگھ بھ گل نشستھ

- بازنشست می میرد ذلت نمی پذیرد

- نھ مجلس  نھ دولت نیستند بفکر ملت

- وزیر بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم

- مدیر بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم

- مادیگھ رای نمی دیم  عدالتی ندیدیم

- خیلی دروغ شنیدیم عدالتی ندیدیم

- ازبس وعده شنیدیم ھمسان سازی ندیدیم

- ساالری دروغگو      حاصل وعده ھات کو

- ساالری دروغگو استعفا استعفا

- تامین اجتماعی خجالت خجالت

- بازنشستھ مظلومھ  از حق خود محرومھ

- یھ اختالس کم بشھ مشکل ما حل میشھ

+گزارشات برگفتھ ازشبکھ ھای اجتماعی:

وحومھ:تھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایکانال-1

سالاولماهیکدراجتماعیتامینبازنشستگاناعتراضیتجمعپنجمین،فروردین٢٩
معیشتیاسفباروضعیتبھدراعتراض١۴٠٠



کارھایمحاسبھعدموھمسانسازیصحیحاجرایعدمبھدراعتراضاجتماعیتامینبازنشستگان
بھبارپنجمینبرایگرامیاسماعیلزندانیھمکارآزادیو٩٩حقوقدرافزایشآوروزیانسخت

خیابانھا آمدند.

،اھوازبھشر،کرمان،اصفھان،،کرجودرتھرانھمزمانفروردین٢٩یکشنبھامروزتجمعاتاین
است .بندرعباس، مشھد ، کرمانشاه ، قزوین، ودزفول برگزارشده

شعارھای بازنشستگان درتجمع امروز

ھمکار بازنشستھ    آزاد باید گردد

مجلس ودولت  بس است فریب ملت

ازبس دروغ شنیدیم   مادیگھ رای نمیدیم

ما دیگھ رای نمیدیم    عدالتی ندیدیم

تامینسازمانروبرویتجمعبرگزاریازپسفروردین،٢٩یکشنبھامروزتھران،بازنشستگان-2
راهخیابانیتظاھراتواعتراضیراھپیماییجیحونخیابانبھنزدیکتاآزادیخیابانازاجتماعی،

انداختند

درد شماست مردم بھ ما ملحق شوید.بازنشستگان در تظاھرات خود  شعار می دادند،" درد ما

ماموراناولدقایقھماندرشد.شروعاجتماعیتامینسازمانمقابلنیمو١٠ساعتدرتجمعاین
ھارکفتارانمانندشعار،دادنسروتجمعبرگزاریبرایآنھاعزموبازنشستگانمشاھدهازپسامنیتی

سازمانساختمانداخلبھرابازنشستھھمکارانازنفریکوکردندحملھسالمندمویانسپیدصفبھ
شعارودادهنشانواکنشخوددوستدستگیریبھبالفاصلھشجاعبازنشستگانربودند.اجتماعیتامین

می دادند : ھمکار بازنشستھ آزاد باید گردد.

شود.میتجاوزآنھاحقوقبھوگیرندمیقرارظلمموردکھاستکسانیھمھحقاعتراضیتجمع
سراسریھمبستگیباشد.میستودنیوآمیزتحسینھایشانخواستگرفتنبرایبازنشستگانپیگری

شوشتر،شوش،اھواز،شیراز،اصفھاناراک،کرج،تھران،مختلف،شھرھایدربازشستھکارگران
ایناست.بخشیدهسراسریشکلبازنشستگانجنبشبھعمالدیگرشھرھایازبسیاریومشھدتبریز

ھرازبیشراخودحقوقاحقاقبرایبازنشستگانسراسریتشکیالتضرورتسراسریاعتراضات
ھایجنبشسایروبازنشستگانقدرتدھد.میقراربازنشستھکارگرانھمھراهفرادیگرزمان

واعتراضاینکھدادندنشانبازنشستھھمکارانامروزباشد.میآنھااتحاددراعتراضی-اجتماعی
خیابانکار،وزارتاجتماعی،تامینسازمانمقابلباشد.میضروریشرایطیھردرھمبستگی

کارگراندیگری،مناسبتھریاوکارگرروزیاومعلمروزمناسبتبھیاومجلسمقابلآزادی،
خواھیحقواعتراضصدایتوانندمیدیگریرنجدیدهاقشاریاومعلمانشاغل،کارگرانبازنشستھ،

بدستخیابونکففقطدادندمیشعارامروزھمچنانکھکنند.اندازطنینشھرھاھایخیاباندرراخود
رامجلسودولتبازنشستھکارگرانبساطھ.ھمینروزھرنگریمخودتاحقگفتندمییاحقمون.میاد
جمعیتدیم.نمیرایدیگھماشنیدیمدروغبسکھدادند:میشعاروکردندخطابمسئولغیرھاینھاد

کارگران و معلمان زندانی شدند.معترض بازنشستھ در تجمع امروز خود خواھان آزادی فوری



تظاھر کنندگان در حین پراکنده شدن حتی در سالن مترو شادمان نیز شعار می دادند.

گزارش تجمع از طرف گروه اتحاد بازنشستگان

حاضردرتجمع:بازنشستھیکبقلمگزارش-3

نفر بازداشت شدنددر تجمع اعتراضی امروز بازنشستگان در تھران حداقل سھ

حداقلتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانامروزتجمعدرکنندگانشرکتازیکیگزارشبراساس
مشروحشدند.بازداشتامنیتینیروھایسویازتجمعاینجریاندرزندوومردیکشاملنفر،سھ

این گزارش بھ شرح زیر است:

مجددحضورسازماناینبرابردراجتماعیتامینبازنشستگان١٠/٣٠ساعتفروردین٢٩یکشنبھ
یافتند.

خواستار آزادی او بود:در آغاز گردھمایی یک نفر بازداشت شد و مدت ھا جمعیت

ید گردد"باآزادبازنشستھکارگر"

باز کرد.سپس: " اسماعیل_گرامی آزاد باید گردد" قفل دھان ھا را

سروابستھ"فیلمبرداربر"مرگگرفتند:قرارجمعیتسرزنشموردکھداشتوجودفیلمیردارینچند
داده شد .

شعارھای معیشتی ورد زبان بازنشستگان بود:

*حقوق ھای نجومی، از بودجھ عمومی، ملغا باید گردد

*تعدیل ساختاری نابود باید گردد

*بیمھ ھای تکمیلی، دزد سر گردنھ

*تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم

سپس بھ اعتراضاتی از نوع دیگر پرداختند:

* از بس دروغ شنیدیم، ما دیگھ رای نمیدیم

*مرگ بر ساالری دروغگو

*واکسن رایگان، حق مسلم ماست

*کارگر معلم پرستار، اتحاد اتحاد

*وعده ی ھمسانسازی، دروغ بود و ریا بود.

زیر روی آن نوشتھ شده بود:در این میان پالکاردھایی بین جمعیت پخش شد کھ شعارھای

گرددبایداجرااجتماعیتامین٩۶*ماده

*اسماعیل گرامی آزاد باید گردد



*ھمسانسازی اجرا باید گردد

ھمکار و غیر ھمکار و رفع تبعیض ھستیم*ما بازنشستگان تامین اجتماعی خواھان برچیده شدن قانون

تکرار می کردند کھ شکل جالبی بود. ی از شعارھا از طرف خود جمعیت مطرح می شد و بقیھبعض 

باشند.داشتھحضورمجلسمقابلاردیبھشت۵یکشنبھکھگذاشتندقراربازنشستگانانتھادر

ماشینسوارمی کنند،سخنرانیھمیشھکھراجواننسبتاخانمدوبود،شدهپراکندهجمعیتکھ یزمان در
نیروی انتظامی کردند و بردند.

کار با دستبند بیرون آوردند و بردند.مردی کھ در آغاز تجمع دستگیر شده بود نیز از داخل وزارت

:+ گزارشات رسانھ ای شده

شھرستان ھاوتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانسراسریتجمع-1

بازنشستگان گفتند:«حق ما رو پس بدین!»

بافروردین ماه٢٩یکشنبھروزبازنشستگاناجتماعی،رسانھ ھایدرمنتشرشدهتصاویراساسبر
مانندمختلفشھرھایوتھراندراجتماعیتامینادارهساختمان ھایمقابلھفتگیتجمع ھایپیگیری

مردم»جانبالیتورم،«گرانی،وبدین»پسروما«حقجملھازشعارھاییاھوازوکرجاصفھان،
سر دادند.

علیھشعارھاییباایراندیگرشھرستان ھایوتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانسراسریتجمع
فساد اقتصادی و محقق نشدن مطالبات معیشتی برگزار شد.

بافروردین ماه٢٩یکشنبھروزبازنشستگاناجتماعی،رسانھ ھایدرمنتشرشدهتصاویراساسبر
مانندمختلفشھرھایوتھراندراجتماعیتامینادارهساختمان ھایمقابلھفتگیتجمع ھایپیگیری

تورم،«گرانی،وبدین»پسروما حقمسئولین،«مسئولینجملھازشعارھاییاھوازوکرجاصفھان،
بالی جان مردم» سر دادند.

کجا«ھمسان سازیشنیدیم»،دروغبسازنمی دیم،رایدیگھ«ماتجمع ھاایندیگرشعارھایجملھاز
فکربھنیستنددولت، نھمجلس«نھونمی نشینیم»پا ازنگیریم،خودحق«تابود»،ریاوبوددروغبود،

ملت» بوده است.

بازنشستھ زندانی،  شدند.تجمع کنندگان ھمچنین خواستار آزادی اسماعیل گرامی، معلم

ھمچنانمی شودبرگزارھفتگیومنظمصورتبھماه ھاستسراسریتجمع ھایاینآنکھوجودبا
سطحبھمستمریسطحافزایشبرعالوهمعترضبازنشستگاناست.نشدهمحققبازنشستگانمطالبات

ھستند.رایگاندرمانوساالنھحقوقافزایشاجتماعی، تامین۶٩مادهابطالخواستارفقرخط

انتخاباتدرشرکتعلیھشعارھاییبافروردین ماه١۵روزازبازنشستگانتجمع ھایجدیددور
ریاست جمھوری آغاز شد.

ھفتھھرمرتبصورتبھکھبوده انداقشاریجملھازاجتماعیتامینبازنشستگاناخیر،ماه ھایطی
بھفقرخطرسیدنباکرده اند.برگزارکافیحقوقپرداختعدمبھاعتراضدرسراسریتجمع ھای



وکارگراندرآمدمیانبسیارتفاوتمجلسنمایندگانجملھازمسووالنتومان،میلیون١٠نزدیک
بازنشستگان و ھزینھ ھای معیشتی را تایید می کنند.

فیشرویبردستمزدھامتناسب سازیدوممرحلھاجرایخواستاراجتماعیتأمینبازنشستگانھمچنین
برخورداریوشغلیمزایایپرداختامسال،فروردینازمستمری ھاسالیانھافزایشفروردین،حقوق

از درمان رایگان ھستند.

حقوقھمسان سازیبرایراتومانمیلیاردھزار١۵٠مبلغکھاستکردهمصوبمجلسپیشتر
ردجھتواگذاری ھامحلازتومانمیلیاردھزار٩٠وکشوریولشگریاجتماعی،تامینبازنشستگان

اختصاصاست،بازنشستگانمزایایوحقوقپرداختمسئولکھاجتماعیتامینسازمانبھدولتبدھی
مصوبات و دریافت حقوق خود ندارند.یابد ولی معترضان می گویند اطمینانی برای محقق شدن این

تومانھزار٨۵٠ومیلیون۶راخانوارمعیشتھزینھسبدخودگزارشآخریندرایرانآمارمرکز
نظردرتومانھزار٢٠٠ومیلیون۴بازنشستگانحقوقحداقلکھاستدرحالیاینبود،کردهاعالم

گرفتھ شده است.

کانونمزدکمیتھمحاسباتاساسبرکارگرانمعیشتسبدھزینھ ھایمی گویندھمچنینبازنشستگان
می رسد.جاریسالدرتومانھزار٩٨۵ومیلیون٨بھکاراسالمیشوراھایعالی

موادصحیحاجرایبھ عدم/اعتراضشھرستان ھاوتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانتجمع-2
اجتماعیتامینقانون٩۶و١١١

تامیناداراتوسازمانمقابلاصفھانوتھرانجملھازشھرستانچنددراجتماعیتامینبازنشستگان
اجتماعی تجمع کردند.

تامیناداراتوسازمانمقابلاصفھانوتھرانجملھازشھرستانچنددراجتماعیتامینبازنشستگان
اجتماعی تجمع کردند.



تاھستنداجتماعیتامینقانون٩۶و١١١مواددقیقوصحیحاجرایخواستارمعترضان
مستمری ھایشان متناسب با میزان تورم افزایش یابد.

سالدرمتناسب سازیازناشیمستمریافزایشمیزانشدنمشخصخواھانھمچنینبازنشستگان
دوممرحلھاجرایدراجتماعیتامینسازمانآن ھا،گفتھبھھستند.آناجرایفرمولاعالمو١۴٠٠
راکلیرقمیواستنکردهمشخصآن ھافیش ھایدررابازنشستگانازیکھرسھمسازی،متناسب

بھ ھمھ پرداخت می کند.

واجتماعیتامینسازمانامنایھیاتدربازنشستگاننمایندگانحضورخواھانھمچنینمعترضان
وبرنامھسازمانرئیسکھآنجاازمی گویندوھستندمدیریتیگیری ھایتصمیمدربرابرمشارکت

تصمیم ھای مرتبط با سازمان تاثیر بگذارد.بودجھ در ھیات امنای سازمان کرسی دارد، می تواند بر

فقر:خطزیراجتماعیتامینبازنشستگانتجمع-اجتماعیتامینبازنشستگانسراسریتجمع-3
نھ دولت،  نیستند بھ فکر ملت»«ھمسان سازی کجا بود، دروغ بود و ریا بود»-«نھ مجلس

تامیناداراتمقابلمطالبات شانبھتوجھعدمومعیشتیبدشرایطبھاعتراضدربازنشستگانازجمعی
اجتماعی استان ھای مختلف ایران تجمع کردند.

بازنشستگانمیانتبعیضرفعوحقوقھمسان سازیقانونصحیحاجرایھمچنینومستمریافزایش
بازنشستگاناصلیخواستھ ھایجملھازکشوریولشکریصندوق ھایواجتماعیتامینصندوق ھای

معترض است.



متناسب سازیقانونکھبوددادهوعدهاجتماعیتامینسازمانمستمری بگیرانبھدولتگذشتھ،سال
شود.اجرا١۴٠٠سالدرنیازموردبودجھاختصاصباحقوق

کجا بود، دروغ بود و ریا بود»تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر: «ھمسان سازی

«نھ مجلس نھ دولت،  نیستند بھ فکر ملت»

حقوق!پایھافزایشبعد٩٩متناسب سازِیاولامروز/تجمعازاھوازیبازنشستگانخواستھ ی-4

سایرسراغبعدشوداجراییقبلسالمتناسب سازیترمیمبایدابتدامی گویند:اھوازیبازنشستگان
آیتم ھای اصالحی بروند.

اجتماعیتامینسازمانمقابلدرحضوربافروردین)٢٩(امروزاھوازکارگریبازنشستگان
باارتباطدربیانیھ ایکھبازنشستگاناینکردند.مطرحراخودخواستھ ھایومطالباتخوزستان،

طریقبھ٩٩سالمتناسب سازیابتداکھاستاینماتوقعمی گویند:کرده اند،صادرخوداصلیمطالبات
گردد.اعمال١۴٠٠مستمریافزایشحقوقی،فیش ھایدربعدوشوداصالحوترمیمشایستھ

مستمری بگیرانحساببھاسفندماهدرکھتومانیھزار٢٠٠ومیلیونیکبھاشارهبابازنشستگاناین
اولدورمتناسب سازِیترمیمبابتمبلغاینکھبوداینبازنشستگانتصورمی گویند:شد؛واریزسازمان
حقوقیاحکامدرآنازاثریچراورفتکجامبلغاینکھدھندتوضیحبایدبنابرایناستشدهواریز

فروردین دیده نمی شود؟!

بھ«دارند:بسیارانتقاداخیرماه ھایدرخودبی نتیجھ یامامکررپیگیری ھایازبازنشستگاناین
ازدریغنگرفتھ ایم؛نتیجھ ایھیچامروزتااماکرده ایمرایزنیونوشتھ ایمنامھکنیدفکرکھھرکجا
اجراییاردیبھشتدرداده اندوعدهکھاصالحاتینمی دانیمحتیشفاف سازی!واطالعاتذره ای

وزمانگذراندنفقطبازھمیامی شودلحاظآندرماحقوقھمھ یآیاباشد!چگونھاستقرارمی شود،
احالھ بھ آینده است؟!»

قزویناجتماعیتامینبازنشستگاناعتراضیتجمع-5

تامینکلادارهدربجلویھاشنبھیکمعمولمطابققزویناجتماعیتامینبازنشستگانامروزصبح
اجتماعی دست بھ تجمع اعتراضی زدند.



سازیھمسانبرمبنیمجلسمصوبھترسریعچھھراعمالوحقوقافزایشخواستاربازنشستگان
حقوق و دستمزدھا شدند.

خانوادهوخودزندگینیازھایتامینبھقادرتومانھزاردویستومیلیون4ماھانھحقوقباگفتندآنھا
خود نیستند.

بازنشستگاناکثردریافتیشدهتعیینتومانھزار89ومیلیون6معیشتسبدسقفحداقلکھحالیدر
کمتر از این میزان است.

حقوققانون،مطابقمعیشتھزینھوواقعیتورماساسبرسالھھربایداجتماعیتامینسازمان
بازنشستگان را افزایش دھد.

برای1400بودجھدرتومانمیلیارد89اختصاصدربارهاجتماعیتامینعاملمدیرساالریپیشتر
بھتنھاواستسازمانبھدولتجاریتعھداتدیونردبھمربوطمبلغاینبود:گفتھاجتماعیتامین

متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص ندارد.

اصفھاناجتماعیتامینبازنشستگانتجمع-6

اجتماعیتامینکلادارهمقابلحضورباامروزصبحھمبازاصفھاناجتماعیتامینبازنشستگان
اعتراض خود را بھ ھمسان نبودن حقوق دریافتی اعالم کردند.



کلادارهمقابلحضوربااجتماعیتامینبازنشستگانبارچندمیناینگفت:بازنشستگانازیکی
کردند.خواستھ ھای خود را بھ ھمسان نبودن حقوق و مزایا اعالم

مدیرعاملووزیررفاهآقایانازطرفکھاخباریکردند:اعالمنامھ ایدراجتماعیتامینبازنشستگان
بگیرانومستمریبازنشستگاندرصدحقوق١٣۴الی١٣٠افزایشدرخصوصاجتماعیتامینسازمان
میزاناینتنھانھسطوحدیگردرخصوصونداردصحتشده،اعالم١۴٠٠تافروردین٩٨ازاسفند

بدرستیھمدولتناعادالنھمصوبھطبق٩۶مادهقانوندرقالبساالنھافزایشبلکھنیفتادهاتفاق
اجرانگردیده است.

زیر شدند.در این نامھ بازنشستگان ومستمری بگیران خواستار موارد

بینتبعیضرفعکشور،رسمیتورمافزایشنسبتبھساالنھحقوقوافزایش٩۶مادهصحیحاجرای
ق.١١١و٩۶موادمقرراتدراجرایاجتماعیتامینصندوقدرتفحصباتوأمنظارتبازنشستگان،

بود.بازنشستگاندرخواست ھایازبرخیششمبرنامھ١٢ماده(ب)وبندا.ت.

کردندبتنپاکبانیلباسواکسنقاپیدنبرایھماردکانشھردارینفرازمدیران2*

سھمیھازاردکانشھرداریمدیرانوکارکنانازنفردویزدگفت:پزشکیعلومدانشگاهسخنگوی
واکسن پاکبانان استفاده کرده اند.



گفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھیزدپزشکیعلومدانشگاهفروردین،سخنگوی29یکشنبھروز
پزشکیعلومدانشگاهبھکروناواکسنتزریقجھتپاکبانانازاینفره94فھرستارکانشھرداری

ارائھ داده بود.

نفر32بھسھمیھطبقکھشوندواکسینھکھبوداردکانشھرستانسھمیھنفر32تعداد،اینازافزود:وی
واکسن کرونا تزریق شد.

مدیرانوکارکنانازنفر32اینازنفردوظاھراداشت:اظھاریزدپزشکیعلومدانشگاهسخنگوی
شھرداری ھستند.

توسطکھاستلیستیپاکبانانواکسیناسیونبرایپزشکیعلومدانشگاهمبنایکرد:خاطرنشانوی
داشتھخصوصایندربیشتریحساسیتشھرداریمسوولیناستالزمومی شودارسالھاشھرداری

باشند.

کھفردیکندبررسیاینکھبرایکاریوسازپزشکیعلومدانشگاهکھاستطبیعیکرد:عنوانوی
فقطبایدکھاستشھرداریاینونداردخیریااستپاکبانواقعاآیااستشدهمعرفیشھرداریتوسط

اردکان رعایت نشده است.پاکبانان را معرفی کند اما متأسفانھ این دو مورد در

دست یابی بھ مطالبات*فراخوان کارگران بازنشستھ صندوق فوالد برای امضای طوماردرراه

فراخوانیمطالباتشانبھیابیدستفوالددرراهصندوقبازنشستھکارگرانفروردین،28شنبھروز
قوهروسایبھوخطابفوالد»صندوقبازنشستگان«دادخواھیعنوانتحتطومارامضایبرای

مجریھ وقضائیھ منتشرکردند.

بقرارزیراست:شدهایرسانھ99مرداد28تاریختاامضابرایکھطوماراینازھاییبخش

ازرھاییوقانونیمغایرت ھایرفعراستایدرفوالدبازنشستگانمی رسانداستحضاربھاحتراماً
اجرایخواھانفوالد،بازنشستگیصندوقدرفوالدصنعتپیشگامانتحملحدازفراترمشکالت

مرقوم فرمایید.موارد مطرح شده ذیل ھستند. لطفاً دستور اقدام مقتضی

عالوهمس)،بازنشستگیصندوقمشابھآیین نامھ ایوساختار(بافوالدصندوقھمسان سازیجدول-١
جدولامتیازافزایشریالیسقفدرعمالًفوالد،شغلیگروه ھایدرحقوقمبالغناھماھنگیبر

است.گروه ھای بیست گانھ صندوق بازنشستگی کشوری تعیین شده

روش اجرایی فوق مغایر است با:

١٣٩٩سالدر٣٧٠٧شمارهبھدولتمصوباجراییآیین نامھ٣ماده٣تبصرهو۴الف-ماده

ب- یکھزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده شده ھمسان سازی

ج- ماھیت مشاغل فوالدی

مشاغل جدول بیست گانھ صندوق کشورید- نامتجانس بودن نظام پرداخت حقوق مشاغل فوالدی با



ً متعاقباًبودجھ،وبرنامھسازمان٩٩/٠٧/٠١مورخ٢۴١٨۶٣شمارهبخشنامھ٧مادهاستنادبھضمنا
٩۶سالازقبلبازنشستگانبرایگروهافزایشوسقفحذفمورددرتغییراتیواصالحات

اصالحاتیابازخوردھیچگونھولیشدهابالغجنگیمناطقحقفوق العادهوکشوریبازنشستگان
مشابھی در صندوق فوالد دیده نشده است.

سالمھرماهاولازآناعمالوفوالدصندوقھمسان سازیجدولاصالحفوق،مواردبھتوجھبا
است.بودهضروریوالزم١٣٩٩

اصالحات مورد نظر:

سالمھراولازفوالدھمسان سازیجدولدرحقوقمبالغمجموعدرصدی٢۵میانگینافزایش-
١٣٩٩

میانگیندرصد٩٠بافوالدصندوقپوششتحتمستمری بگیرانوبازنشستگانحقوقمتناسب سازی-
کشوری)صندوقدرنھ(وفوالدصندوقدرمشترکھم طبقھشاغلینبازنشستگیکسورمشمولحقوق

متناسب با سنوات خدمت

مورخه٢١١٩۵/ت۵٧٢٨١شمارهبھوزیرانھیئتمصوبھاستخدامیآیین نامھبھتوجھبا-
برابریصنعت،وزارتتابعھواحدھایوشرکت ھابازنشستگیصندوق ھایبرحاکم١٣٧٨/١١/٢۵

پیشنھاد می شود.حداقل حقوق بازنشستگان فوالد با صندوق بازنشستگی مس

بازنشستگی،دوراندرآنپیامدھایوفوالدیومعدنیصنایعسختمشاغلبودنبیماری زادلیلبھ-٢
وفوالدیواحدھایواگذاریازپسمتأسفانھولیاستیافتھضرورتخاصدرمانیخدماتبرقراری
ھرویرایشفوالد،صندوقمشارکینحقوقودرمانھزینھ ھایتأمیندربھ وجودآمدهمالیمعضالت

شدهھمراهانشقاقودرمانیھایپوششوخدماتکاھشبافوالدصندوقدرماندستورالعمل ھایسالھ
است.

ودولت)(مصوبفوالداستخدامیآیین نامھاساسبرجاریسالدرمذکوردستورالعملتااستالزملذا
از واگذاری واحدھای فوالدی مصوب گردد.در جھت بھبود و بھ روز شدن دستورالعمل ھای درمانی قبل

اقالمقیمتدرمانی،خدماتتعرفھ ھایاساسبربیمارفرانشیزدرصدمحاسبھمأخذاستذکربھالزم
دولت (وزارت بھداشت) است.دارویی و ھزینھ ھای دندانپزشکی مطابق با مصوبات جاری

عمومیھیئتمؤخررأیدرمھماینتأکیدوفوالدصندوقحقوقیماھیتبودندولتیبھتوجھبا-٣
سالمتوشفافیتوبرقراریجھت٩٨/٠٩/١۶مورخ٢۴۶۵شمارهدادنامھبھاداریعدالتدیوان
٩جدولازصندوقاینبودجھکسریتأمیناستالزمفوالد،صندوقبھواگذارشدهتعھداتکلیھانجام

قوانیناساسبرصندوقاینامنایھیئتویابدانتقالکشورکلسالیانھبودجھ ھایقانوندر٧جدولبھ
دستورالعمل ھایوآیین نامھ ھاتصویببرعالیھنظارتدولتی،عمومیمؤسساتبرحاکممقرراتو

مالی و اداری اعمال نمایند.

فوالدنامھآیینمطابقغیرنقدیونقدیرفاھیمزایایوخدماتبرقراری-۴



،اجرانشدنوضعیتتبدیلعدمبھنسبتتھرانآھنراهجاریتعمیراتشرکتیکارگران*اعتراض
19کوویدبیماریپیشگیریبرایبھداشتیھایپروتکلرعایتمشاغل،عدمبندیطبقھطرحکامل

وعدم پرداخت مطالبات

بھنسبتاعتراضشانازتھرانآھنراهجاریتعمیراتشرکتیکارگرانفروردین،29یکشنبھروز
برایبھداشتیھایپروتکلرعایتمشاغل،عدمبندیطبقھطرحکاملوضعیت،اجرانشدنتبدیلعدم

مطالبات،خبردادند.پرداختوعدم19کوویدبیماریپیشگیری

کارگرانمشکالتاصلی ترینازگفتند:یکیایخبرنگاررسانھبھتھرانآھنراهمعترضکارگراناین
اجرادرستیبھھنوزسال ھاازبعدکھاستمشاغلطبقھ بندیطرحناقصاجرایجاریتعمیراتواحد

نمی شود.

کھاستالزمصنعتییاخدماتیواحدیکدرمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایمنظورافزودند:بھآنھا
آھنراهازبخشایندرعمالًآنچھاماشودتشکیلواحدآندرآناجراینحوهکارشناسیبرایکمیتھ ای

آن رضایت کارگران بدست نیامده است.اتفاق افتاده، یک ترمیم حقوق جزئی بود کھ با اجرای ناقص

تھرانآھنراهجاریتعمیراتواحدکارگرانبرایمشاغلطبقھ بندیطرح87سالازگفتند:کارگران
مشاغلطبقھ بندیطرحمابھ التفاوتھمحاضرحالدرشد.انجامتاخیردوسالباکھبوداجراقابل

است.نشدهپرداخت98ماهدیتا96ماهدیازتھرانجاریتعمیراتکارگران

تصریحندارند،رضایتبندیمشاغلطرحنیمھنصفھاجرایازکارگراناینکھبیانباادامھدرآن ھا
سالاردیبھشتازوشدهحذفطرحایناجرایباواحداینکارگرانجذبوذھابوایابحقکردند؛

نکرده ایم.دریافتھمسنوات96

کارگرانغذایحقکروناشیوعابتدایازاینکھبیانباخودمشکالتادامھدرریلیواحداینکارگران
می شود،پرداختغذاھزینھبابتھزارتومان12تا10حدودکارگردرھربھعوضدروشدهقطعنیز

درکردتھیھنمی شودغذاعنوانبھچیزیحداقلیمبلغاینباغذاییموادگرانیبھتوجھدادند:باادامھ
دیزل ھا وجود ندارد.عین حال ھیچ بوفھ ای در محل کار کارگران تعمیرات جاری

تجمیعطرحاجرایمابعدیمطالبھاینکھبیانباادامھدرتھرانآھنراهجاریتعمیراتکارگران
ایندرولیشده اندتجمیعطرحآھنراهواحدھایسایردرماھمکارانازتعدادیکردند:اضافھاست،
علیرغممتاسفانھاستنگرفتھصورتاقدامیتھرانجاریتعمیراتواحدکارگرانبرایرابطھ

درایننگردید.حالمانشاملمسئوالن،طرفازحمایتیھیچھنوزکارگران،فراوانپیگیری ھای
طاقتوسختکارھایبھگرماوسرمادرفصولتمامیدرجاریتعمیراتواحدکارگرانکھحالیست

فرسا مشغول ھستند.

قابلتمھیداتھنوزقراردادطرفشرکتکھگفتندتھرانآھنراهجاریتعمیراتکارگرانھمچنین
برخیخریدمالیتواناییکارگرانطرفیازاست.ندادهانجامکرونابھابتالازپیشگیریبرایقبولی

لوازم بھداشتی را ندارند.

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضی*تجمع
مقابل مجلس



کارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازفروردین،جمعی28شنبھروز
ازسراسراستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرای)آزمونسبز

کشورخودرابھ تھران رسانده و مقابل مجلس تجمع کردند.

می باشدمشھودبسیارپرورشوآموزشدرنیروکمبوداینکھبھگفتند:نظرخبرنگارانبھکنندگانتجمع
ھزار300نزدیکاینکھبھتوجھبانیزواستکردهاقرارمشکلاینوجودبھبارھاسازماناینخودو

حداکثربھسازمانایننیرویکمبودلذاشدخواھندبازنشستھامسالپرورشوآموزشمعلمانازنفر
پرورشوآموزشاستخدامیآزموناولمرحلھدردرکھعزیزانیطرفیازورسیدخواھدخود

درنشدندقبولیبھموفقبعدیمرحلھدرکردند،کسبراحدنصاباولمرحلھدروکردندشرکت
بھموفقنظرموردشھرظرفیتکمبوددلیلبھمنتھیکرده اند،کسبباالیینمراتھمگیصورتیکھ

نمره ھای بسیار کم قبول شدند.قبول نھایی نشدند، در صورتیکھ شھرھای دیگر افرادی با

کارنامھماباالست،علمیبارباالیقنیرویجذبدنبالبھپرورشوآموزشکھاستاینازغیرمگر
کھماستحقدرظلموداریمباالییعلمیبارکردیمثابتشدنقبولبا99پرورشوآموزشسبزھای

با وجود کمبود نیرواستخدام نشیم.

مھران رئوف*بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت

سپاهاطالعاتحفاظتنیروھایتوسط١٣٩٩مھرماه٢۵تاریخدرکھکارگریفعالینازرئوفمھران
میبرد.سربھبیخبریوبازداشتدرکھاستماه۶ازبیششددستگیرمسکونی اشمنزلدر

دستگیریازماهششگذشتازپسواستمحبوساستسپاهاطالعاتبھمتعلقکھالف٢بنددروی
وضعیتواتھاماتازمسئولنھادھایوقضائیھقوهنھواستشدهمنتقلعمومیبندبھنھھنوزاو،

پرونده ی وی خبری عنوان نکرده اند.

اعتصاببھدستروزیچندخودوضعیتبالتکلیفیبھاعتراضدر فروردیناوایلدررئوفمھران
جسمانی اشسالمتدربارهجدینگرانی ھایداردسنسال۶۵ازبیشتراینکھوجودباوبودزدهغذا

وجود دارد.



است.داشتھتھراندرخوددورفامیلھایازیکیباکوتاهبسیارتماس ھاییتنھامھراناخیرمدتدر
ویازتماسیھیچگونھماهششاینطولدرومی کنندزندگیایرانازخارجدررئوفمھرانخانواده

نداشتھ اند.

جھانسطحدرکارگریاتحادیھ وسندیکا٩٠ازبیشتاکنونرئوفمھرانبازداشتمدتطولدر
نھادده ھاوبین المللعفوسازمانجملھازحقوق بشرینھاد١٢وو انگلیسفرانسھوآرژانتینازمنجملھ

اعتراض کرده و خواھان آزادی او شده اند.و گروه ایرانی در داخل و خارج از کشور بھ بازداشت وی

شدیدترینموردراکارگریفعالیتھای  بخصوصصنفیفعالیتھایھموارهایراندر امنیتینھادھای
جنبش ھایفعالینبازداشتودستگیریوفعالیتھااینکردنامنیتیباومی دھندقرارسرکوبگری ھا

طویل المدت زندان مینمایند.مطالبھ گر اقدام بھ پرونده سازیھای واھی و صدور احکام

٢بندسلولھایدرماهششازبیشدارد.وجودجدیبسیارنگرانی ھایرئوفمھرانوضعیتدرباره
بسیارخطردراوجاناستممکنکھمی دھدافزایشرااحتمالاینعمومیبندبھاوانتقالعدموالف

یکبرایواھیوپوچاتھاماتچھمیخواھندامنیتینھادھایکھنیستمشخصباشد.داشتھقرارجدی
پیچیدهرااوبازداشتمراحلاینچنینکھکنندردیفداردسنسال۶۵ازبیشکھکارگریفعال

کرده اند!

ازوگرددمنتقلعمومیبندبھامنیتینھادھایسلولھایازکھاستاینبازداشتیھرحقابتدایی ترین
حق وکیل برخوردار شود.

راسپاهالف٢بندسلولھایدررئوفمھرانبازداشتتداومو دستگیریایرانکارگرانآزاداتحادیھ
دھندپایانکارگریفعالاینباغیرقانونیبرخوردھایبھتامیخواھدمسئولینازومینمایدمحکومقویاً

و فوراً و بدون قید و شرط وی را آزاد نمایند.

١۴٠٠فروردین٢٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

و ھجده ماه حبس تعلیقی*محکومیت غزل معصوم شاھی بھ سھ میلیون تومان جزای نقدی

طوربھگذشتھسالماهبھمنھشتموبیستکھامیرکبیردانشگاهدانشجوییفعالشاھیمعصومغزل
تفھیموانقالبدادگاهدرحضورازپسبود،شدهاحضارانقالبدادگاهششوبیستشعبھبھناگھانی
جمھورینظامعلیھتبلیغی«فعالیتوامنیت»علیھجرمارتکاببرایتبانیو«اجتماعاتھامات

کھمجازی»فضایدراکاذیب«نشراتھامبھاتھامیعنوانتغییروفوقاتھاماتازتبرئھواسالمی»
ھواپیمایحادثھ یبھمربوطتوییت ھایجملھازومجازیفضایدرویمواضعپروندۀدرآنمصداق

محکومنقدیجزایتومانمیلیونسھوتعزیریحبسنیموسالیکبھجمعاًاست،شدهذکراوکراینی
نقدیو جریمھتعلیقیحبسبرعالوهدرآمدند.تعلیقبھچھارسالمدتبھمجازات ھااینکھشده است

طبق رأی قاضی افشاری او  بھ:

- پنج بار حضور در قطعۀ شھدای مدافع حرم

اسالمی- مراجعھ فصلی بھ دفتر پیگیری سپاه پاسداران انقالب

شده است.- کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور محکوم



برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین28کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای تجمع)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-فروردین29یکشنبھ

اماکان:

تھران: خیابان آزادی -  مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

یفاصلھسنواتحذفبھکشورنسبتدانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسریاعتراضیتجمع-
خدمتی

- کانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران:

درخدمتی)یفاصلھ(دانشسراییمعلمانطرفازایگستردهتجمع1400فروردین28شنبھامروز
بیش از صد شھر ایران برگزار شد

- آغاز توفان اعتصاب ھا در پروژه ھای نفت و گاز

کارفرمایسبزچراغباپیمانکارتوسطاقتصادیویژهوآزادمناطقطلبحقکارگر2وآزاراذیت-
مادر

پرداخت  بموقع حقوق- اعتصاب وتجمع کارگران شھرداری خرمشھردراعتراض بھ عدم

تشکیلبابھشت آبادآبانتقالتونلاحداثبھنسبتبختیاریوچھارمحالاستاناھالیاعتراض-
زنجیره انسانی

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


رارانندهصدھاجانآرتی،بیخطوطرانندگانواکسیناسیونبھنسبتواحدشرکتمدیریتناکارآمدی
بھ خطر انداختھ است

ھم قاپیدند- واکسن کارگران خدمات شھری شھرداری علی آباد کتول را

سردشت براثر گازگرفتگی- جان باختن یک کارگر نگھبان در روستای گل نقده شھرستان

بستنبدلیلگرسنگیوتشنگیاثربرمرزیصفرنقطھدرگرفتارسوخت بریکباختنجان-
گذرگاه ھای مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

یفاصلھسنواتحذفبھکشورنسبتدانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسریاعتراضی*تجمع
خدمتی

صدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایدانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانفروردین،28شنبھروز
اداریعدالتدیوانساختمانمقابلتجمعبھدستخدمتییفاصلھسنواتحذفبھنسبتاعتراضشان

در پایتخت زدند.



*کانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران:

درخدمتی)یفاصلھ(دانشسراییمعلمانطرفازایگستردهتجمع1400فروردین28شنبھامروز
بیش از صد شھر ایران برگزار شد

فارس،تھران،اصفھان،خوزستان،لرستان،ھمدان،کردستانTغربیوشرقیآذربایجانیاستانھا
، بوشھر ، خراسان شمالی ،خراسان  رضوی، گیالن ، مازندران.



درگیریکاربھزمانتادانشسراازالتحصیلیفارغازبعدکھسنواتیاحتسابعدمبھاعتراضاصل
بھورودآغازازمعلماناینحالیکھدر.اندداشتھوقفھسال5تا2ازپرورشوآموزشوزارت
ناتوانآنانجذبدرپرورشوآموزشاما،داشتھخدمتیتعھدپرورشوآموزشوزارتبھدانشسرا

بوده است.

آنانخدمتجزوراخدمتییوقفھسال5تا4پرورشوآموزشدرخدمتسال30ازپساکنون
محاسبھ نمی کند.

گفتھدورغبھاسالمیجمھوریمیلیتلویزیوندرآ.پوزیرمعاوندرترکمانیارهللاپیشیھفتھدو
اند.کھ این معلمان تا زمان بھ کار گیری ھیچ  تعھدی نداشتھ

است.شدهصادردانشسراییمعلمانسودبھدیوانرای،شکایتپیدر88تا1386سالدر

آ.پوزارتاعتراضاداریعدالتدیوان.دادهاعتراضدیوانحکماینبھآ.پوزارتسالدهازپس
را پذیرفتھ و رای خودش را پس گرفتھ.

پرورشآموزشوزارتراھی،اداریعدالتدیوانیجلودرتجمعازپستھراندرمعترضمعلمان
با شور و ھیجان بود.شده و اعتراض خود را بھ آنجا کشاندند.ایم اعتراض  بسیار

پاسخخانعلی)دکتر(شھادتمعلمملیروزاردیبھشت12تاچنانچھ،اندکردهتھدیدمعلمانازدستھاین
نگیرند. کالسھا را تعطیل خواھند کرد.

*آغاز توفان اعتصاب ھا در پروژه ھای نفت و گاز

کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:

کردهاعتصاب1400سالھایحقوقافزایشبرای١٣فازلیدوماشرکتکارگرانفروردین28امروز
رفت(عکس باال).و تا بھ نتیجھ رسیدن خواستھ ھایشان بھ سرکار نخواھند

زدند.اعتصاببھدستحقوقافزایشبرایامروزنیز14فازصنعتاکسیرشرکتکارگرانھمچنین
وسنواتوعیدیوکندنمیاضافھبیشتردرصد33دستمزدھابھاستکردهابالغکارگرانبھشرکت



حسابتسویھبرایکندنمیکارحقوقاینباھرکسیشدهاعالمکارگرانبھداد.نخواھدھممسکنحق
دررادستمزدترینپایینصنعتاکسیراعتصابند.حالدرکارگراندرصد50ازبیشھنوزشود.آماده
وعیدیکارفرماکھاستحالیدرایندھد.میکارگرانشبھجنوبیپارسدرفعالھایشرکتمیان

کارگرانشبھوزندمیجیببھرامبلغاینصنعتاکسیرشرکتاماکندمیحسابشرکتباراسنوات
نمی دھد.

کارفرمایسبزچراغباپیمانکارتوسطاقتصادیویژهوآزادمناطقطلبحقکارگر2وآزار*اذیت
مادر

برایپیمانکارتوسطغذابدکیفیتبھاعتراضبدنبالاقتصادیویژهوآزادمناطقدرشاغلکارگر2
محلدارداحتمالبکاربازگشتازپسشدندوتھدیدشدندکارشانمحلبھالورودممنوعماهیک

کارشان تغییر کند.

پرداخت  بموقع حقوق*اعتصاب وتجمع کارگران شھرداری خرمشھردراعتراض بھ عدم

دستحقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراضخرمشھربرایشھرداریکارگرانفروردین،28روزشنبھ
خوزستان اجتماع کردند.از کار کشیدند ومقابل فرمانداری این شھرستان دراستان

خرمشھرشھرداریکارگرانازجمعیگفتند:ایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرازکارگرانتعدای
ومزدیمعوقاتماهچندینبھاعتراضدرماه)فروردین28(امروزصبحواسطھسازمان ھایو

پرداخت نشده،مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.



آن ھامطالباتپرداختبھخرمشھرشھرشورایوشھرداریمسئوالنبی توجھیافزودند:کارگراناین
بزنند.باعث شده آن ھا بارھا برای وصول مطالباتشان دست بھ اعتراض

تشکیلبابھشت آبادآبانتقالتونلاحداثبھنسبتبختیاریوچھارمحالاستاناھالی*اعتراض
زنجیره انسانی

انسانیزنجیرهتشکیلبابختیاریوچھارمحالاستاناھالیازفروردین،جمعی28شنبھروز
راپالکاردھااعتراضشانفرخشھروبرافراشتنراهپلیسسمتبھبنی ھاشمقمرمیدانازدرکنارجاده

نسبت بھ احداث تونل انتقال آب  بھشت آباد بنمایش گذاشتند.



تشکل ھایکشاورزان، زیست،محیطدوستدارانگذشتھسالیانشده،طیایرسانھگزارشبرپایھ
اعتراضیتجمعاستاناینازآبانتقالپروژه ھایاجرایخصوصدربارھاوبارھا...ومردمی

برگزار کرده اند.

مجوزاتفاقداکنونکھبھشت آبادغیرقانونیپروژهاجرایمعتقدندآبومحیط زیستحوزهکارشناسان
کند،تحمیلاستانایندرخاکوآبمنابعبرراجبران ناپذیریخساراتمی توانداست،زیست محیطی

بدونپروژهایناجرایاجازهکھاستشدهدادهتذکراستانارشدمسئوالنتوسطنیزبارھاموضوعاین
اخذ مجوزات الزم داده نمی شود.

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

رارانندهصدھاجانآرتی،بیخطوطرانندگانواکسیناسیونبھنسبتواحدشرکتمدیریتناکارآمدی
بھ خطر انداختھ است

ویروساینقربانیانشدنرقمیسھوکشورشھرھایاکثردرکروناویروسگیرشدنھمھوجودبا
نھمتاسفانھ،کشورازشھرھایتعدادیوتھراندربیماریاینسیاهوقرمزمرحلھبھتوجھباومھلک

شھربھمربوطقربانیاناینبیشتربلکھھستیمھموطنانمانازتنصدھاباختنجانشاھدروزانھتنھا
تھران می باشد .

تھران)آرتیبی(خطوطعمومیونقلحملناوگاناینکھبھتوجھباواحدشرکتناکارآمدمدیریت
پیشگیریبرایتدابیریوتمھیداتیھیچگونھمیکنند.وظیفھانجامشھروندانجابجاییدرامرھمچنان

دراختیار رانندگان قرار نداده است.از این بیماری کشنده از قبیل دستکش و مواد ضدعفونی کننده



بھواستنکردهکند،جدامسافرینازرارانندهکابینکاملبطورکھپالستیکیکشیدنبھاقدامحتی
کردنواکسیناسیونشعارمرتباواستکردهبسندهدھد،میرانندگانبھکھماسکیکبارماھیھمان

رانندگان را میدھد .

ھستیمکرونابیماریدلیلبھمانزحمتکشھمکارانازتعدادیباختنجانشاھدمرتببطورمتاسفانھ
حمایتیھیچگونھکشیدهفلکسربھھایھزینھباومیشوندبیماریایندچارھمعزیزاناینخانوادهو

ازسوی شرکت واحد وشھرداری بھ  آسیب دیدگان ھم وجود ندارد.

کروناکشندهومھلکبیماریبانمیتوانوعیدوعدهبامیدارداعالمواحدشرکتکارگرانسندیکای
مقصردھدمیازدستمعاشتامینبخاطرراجانشامروزکھکشیزحمتھمکارھرکردمقابلھ

اصلی آن مدیریت شرکت واحد است.

کشزحمترانندگانشوندواکسیناسیونبایدتھرانکروناییسیاهشھردرکھکسانیاولینازیکیلذا
بھشاننانتھیھراهدرراجانشانھمچنانکروناییسیاهوضعیتشرایطدرکھھستندواحدشرکت

خطر میاندازند.

ھم قاپیدند*واکسن کارگران خدمات شھری شھرداری علی آباد کتول را

گلستاندراستانشھرداریاینقراردادطرفپیمانکارانوکتولآبادعلیشھرداریمدیرانازتعدادی
واکسن کارگران خدمات شھری را قاپیدند.

واستشھراینشھرداریپاکبانانتعدادنفر45ازبیشکھیطیشراشده،درایرسانھگزارشاتبنابھ
طرفشرکتمدیرشھر،اینشھرداریمدیرانازنفردوگرفتھ،تعلقشھرداریاینبھواکسن24تنھا

تزریق کرده اند.قرارداد شھرداری و ھمسرش بجای پاکبانان این واکسن را

واکسنسھمیھتزریقروزکھاستقرارآنازماجراگفت:گلستانپزشکیعلومدانشگاهسخنگوی
اینکھبودماندهباقیعدد۴استتایی۵ویال ھاھمھمانندکھآخرویالازشھرستانایندرپاکبانان

تزریقاندبودهشھرداریکارکنانازکھھمنفر٢وپیمانکارخانمیکشھری،خدماتمسئولبھتعداد
شد.

سردشت براثر گازگرفتگی*جان باختن یک کارگر نگھبان در روستای گل نقده شھرستان

حینفرزندسھپدروسردشتتوابعازبریسوروستایاھلوابراھیمیخسروبنامنگھبانکارگریک
جانوشدگرفتگیگازدچاراشدربستھچادردرسردشتشھرستاننقدهگلروستایدرنگھبانیکار

خود را از دست داد.

بستنبدلیلگرسنگیوتشنگیاثربرمرزیصفرنقطھدرگرفتارسوخت بریکباختن*جان
گذرگاه ھای مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

بستنبدلیلگرسنگیوتشنگیاثربرسبزلفضلبنامسوختبریکفروردین،27جمعھروز
جانش را ازدست داد.گذرگاه ھای مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

گرفتارپاکستانوایرانحائلمنطقھدرکھوخت بر4دستکممحلی،تاکنونخبریمنبعیکگزارشبھ
جان خود را از دست داده اند.شده بودند بھ دلیل گرمای طاقت فرسا و نبود آب و غذا



گذرگاه ھایبستنشمسربدلیلمرزیصفرنقطھسوختبردرصدھاجانافتادنرابطھ:بخطردرھمین
مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

بستنشمسربدلیلمرزیصفرنقطھدرغذاوآببدونسوختبرصدھاکھاستھفتھیکازبیش
بسرمی برند.گذرگاه ھای مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

سایھوغذاآب،نبودکناردرمنطقھایندرطاقت فرساگرمایمحلی،خبریمنبعیکگزارشبھ
خلق کند.می تواند تراژدی دیگری برای سوختبران بعد از حادثھ سراوان

بھ آب، اقدام بھ حفر چاه کنند.نبود آب آشامیدنی باعث شده تا سوخت بران برای دسترسی

ازبیشسوخت برانازبسیاریتردد،ممنوعیتاعالموپاسدارانسپاهتوسطمرزبستھ شدنبانیزپیشتر
بھ سر برده اند.یک ھفتھ در نقطھ صفر مرزی شمسر و پروم بدون آب و غذا

مرزیصفرنقطھدرشمسرپاسگاهمحلدرپاسدارانسپاهنیروھای،99ماهاسفند4تاریخدرھمچنین
سوخت بر کشتھ و زخمی شدند.بھ سمت سوخت بران تیراندازی کردند کھ بر اثر آن ده ھا

بلوچستان،وسیستاناستاندربلوچتھیدستاقشارازمحلی،سوختبرانخبریمنبعھمینگزارشبھ
آنانبھراسوخت بریطاقت فرسایوخطرناکشغلتنگدستیوبیکاریکھھستندھرمزگانوکرمان
ودانشجویانسالھ،70مردانتاسالھ12کودکانسوخت برانمیاندراست.کردهتحمیل

مستقیمتیراندازیمانندخطراتیمعرضدرمستمربھ طورآنھادارند.وجوددانشگاھیفارغ التحصیالن
وگرفتنآتشگریز،وتعقیباثربرخودروشدنواژگونوتصادفانتظامی،وامنیتینیروھای
خانوادهسرپرستیکھدارندوجودنوجوانانیسوخت برانمیاندردارند.قرارخودروسرنشینانسوختن

شغل بھ عنوانراطاقت فرساکارایناندشدهناچارخودخانوادهٔ معاشامراربرایودارندبھ عھده را
موارد بھ مرگ ختم می شود.انتخاب کنند. کاری بسیار خطرناک کھ سرانجام آن در اکثر

akhbarkargari2468@gmail.com
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اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای تجمع)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-فروردین29یکشنبھ

اماکان:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


تھران: خیابان آزادی -  مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

سرقتبھراشھریخدماتکارگرانواکسن سھمیھآبادانشھرداریومدیرانشھرشورایاعضای-
بردند

بدنبالایذهبیمارستانیکازشبانھبازدیددرجریانشاپورجندیپزشکیعلومدانشگاهرئیس-
فراررابرقرارترجیح داداعتراض اھالی  نسبت بھ وضعیت بی سر وسامان بیمارستان

عمومیدادسراییکشعبھبھواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازباباخانیعطااحضار-
وانقالب کرج

علیھ کارگران و بازنشستگان- محکومیت احضار و دستگیری و تشکیل پرونده ھای قضایی

- پیام روح الھ مردانی بھ مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده

طرازاولمسئوالنھایوعدهعلیرغمبندرلنگھشھرداریکارگرانحقوقماه6پرداختعدم-
شھرستان بندرلنگھ واستان ھرمزگان

شمشکورهانفجارهدرحادثھیزدتیسایسافوالدکارخانھکارگر9مصدومیت-

1399شھریورماهاعتراضاتروزشمار-

سرقتبھراشھریخدماتکارگرانواکسن سھمیھآبادانشھرداریومدیرانشھرشورای*اعضای
بردند

وشھرداریمدیرانبرخیبھپاکبانانکروناواکسنسھمیھتزریقآبادانپزشکیعلومدانشکدهرییس
اعضای شورای شھر را تایید کرد.

داشتند،چھرهبرماسکافراداینکھبھتوجھباگفت:خبرنگارانبھزادهفروردین،سلمان27روزجمعھ
قرارشھرداریسویازارسالیفھرستدرنامشانامانشدهمشخصماھمکارانبرایآنانشناسھ
دارد.

بدنبالایذهبیمارستانیکازشبانھبازدیددرجریانشاپورجندیپزشکیعلومدانشگاه*رئیس
فراررابرقرارترجیح داداعتراض اھالی  نسبت بھ وضعیت بی سر وسامان بیمارستان

یکازشبانھبازدیددرجریانشاپورجندیپزشکیعلومدانشگاهرئیسفروردین)،26شب(شنبھپنج
وضعیت بیمارستان فراررابرقرارترجیح داد.بیمارستان شھرستان ایذه بدنبال اعتراض اھالی  نسبت بھ

وبردنھاسردخانھنداشتنوجابیمارستانبدلیلایذهخشمگینشده،اھالیایرسانھگزارشاتبراساس
اوولیشدندشاپورجندیپزشکیعلومدانشگاهرئیسبادیدارخواھاندفن برایمستقیمباختگانجان

شد وفرار رابرقرارترجیح داد.برای روبرونشدن با معترضین از درب دیگر بیمارستان خارج

وخیمشرایطکردنمدیریتبھ جایایذهشھرستانبھداشتمرکزرئیسگفتند:خبرنگارانبھمعترضان
فعلی، کارش شده مصاحبھ کردن و ھیچ کس جواب درستی نمی دھد.



عمومیدادسراییکشعبھبھواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازباباخانیعطا*احضار
وانقالب کرج

،١۴٠٠سالماهاولیندرھمچنانو٩٩سالپایانیماھھایدربازنشستگاناعتراضاتگرفتنشدتبا
آقایانگذشتھسالاسفندماهدرکھبطوریاست.شدهبیشتروبازنشستگانسندیکاییفعالینبرویفشار
بھبازنشستگانازدیگرتنچندوگرامیاسماعیلوقربانیانعلیورضویداوودوباباخانیعطا

بازنشستگاناعتراضاتدرفعالیناینحضورازتاشدندتھدیدواحضارشدندامنیتپلیسمراکز
جلوگیری بعمل آورند.

ازکھایابالغیھباوشدهاحضارکرجدادسراییکشعبھوامنیتپلیسبھدوبارتاکنونخانیباباعطا
کندپیداحضورشعبھدراینفروردین٢٨شنبھروزدربایدرسیدهبدستشکرجدادسراییکشعبھسوی

.

امنیتیعواملدربازداشتکھاستروز١۴مدتبازنشستھفعالینازگرامیاسماعیلخصوصدرھمین
در زندان تھران بزرگ بسر میبرد.

سندیکاگیریشکلبا٨۴سالازکھمیباشدواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازعطاباباخانی
ازاینکھوجودباوداشتھفعالیتوحومھتھرانرانیاتوبوسواحددرشرکتسندیکابازرسبعنوان

ھای سندیکایی کوشاست.رانندگان بازنشستھ شرکت واحد میباشد ھمچنان در فعالیت

راوکارگریسندیکاییفعالینوآزاراذیتوبازداشتوتھدیدھرگونھواحدشرکتکارگرانسندیکای
دربند میباشد.محکوم میکند وخواستار آزادی تمامی فعالین صنفی وکارگری

تھران و حومھبرگرفتھ از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

علیھ کارگران و بازنشستگان*محکومیت احضار و دستگیری و تشکیل پرونده ھای قضایی

کرجاحضار عطا باباخانی بھ شعبھ یک دادسرای عمومی و انقالب

ازکھایابالغیھباوشدهاحضارکرجدادسراییکشعبھوامنیتپلیسبھدوبارتاکنونخانیعطابابا
پیداحضورشعبھایندرفروردین٢٨شنبھروزدربایدرسیدهبدستشکرجدادسراییکشعبھسوی
کند .

عطا باباخانی از اعضای سندیکای شرکت واحد تھران است.

از اعتراضات آنان صورت می گیرداحضار و دستگیری کارگران و بازنشستگان در راستای ممانعت

زنداندرکھاستھفتھدوشددستگیرفروردین١۴تاریخدرکھنیزبازنشستھکارگرگرامیاسماعیل
تھران بزرگ در بازداشت بھ سر میبرد.

میکنیممحکومقویاًرابازنشستگانوکارگرانعلیھقضاییپرونده ھایتشکیلودستگیریواحضارما
و مطالباتی ھستیم.و خواھان پایان دادن بھ سرکوب فعالین جنبش ھای صنفی

١۴٠٠فروردین٢٧ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

*پیام روح الھ مردانی بھ مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده



خوش آمدی رفیق

برایمانتحملشکھبودزمانیدیرورود،میھمگانبروتوبرومنبرآشکارستماینکھقرنھاست
این ستم جاری کجاست  و برخاستی ...سخت شده بود و طاقتفرسا، تو بخوبی فھمیدی کھ ریشھ ی

ایناناماحاصل،بیوبودفایدهیارانت،بیوخودزندانوانفرادیوشکنجھوآزارازکردندچھھر
ھرگز نفھمیده اند و نخواھند فھمید این داستان را .

بخوردھمبھشانبازیتابرخواستیمماست،ماجرایتمامبرخاستناینوبایستیکھبودیبرخاستھتو
...

نیست .این اھریمنان فارغ را، ھرگز یارای فرونشاندن این برخاستن

برخاستناینتوانستیآرشتویاشارباخوبیبھبودی،برخاستناینیاریگرکھتوازسپاسجاناکرم
زیبا را بھ تعریف بنشینی .

آری رفیق جان گویند :

کھبودیگرنظارهوماباھمارهبودیتو!استسرایانیاوهسخنایناما؛ندیدیوبودیزندانتو
قامتنشانبھوسردادندبرابریوآزادیسرودفریادوشایستادند،توھمپاینزدیکانتورفقا،یاران

...بلند استقامتت، سروی برنشاندند بھ قامت رعنای آزادی

دگرآغازیسرپیروزیبھامیدمانوجھیدشریانماندرتررنگینخونیاتدوبارهدیدنباجانرفیق
یافت .

مقصودآھنگرسیدن،بھباورمپیشازبیشوباصفاستتوصفایھمرنگامبیداریوخواباکنون
گرفتھ است و ھمگنان را این باور است :

ھمراه شویم کھ میل، میل گذار است زین لجنزار بی فسار

ھمبندی و ھمراھت رادا

(روح الھ مردانی)

طرازاولمسئوالنھایوعدهعلیرغمبندرلنگھشھرداریکارگرانحقوقماه6پرداخت*عدم
شھرستان بندرلنگھ واستان ھرمزگان

کارگرانحقوقماه6ھرمزگانواستانبندرلنگھشھرستانطرازاولمسئوالنھایوعدهعلیرغم
نرموپنجھدستحالدرھایشانوخانوادهکارگرانوایناستنشدهپرداختکماکانبندرلنگھشھرداری

کردن با مشکالت ناشی از تامین نشدن ھزینھ زندگی ھستند.

شمشکورهانفجارهدرحادثھیزدتیسایسافوالدکارخانھکارگر9*مصدومیت

واقعتیسایسافوالدکارخانھدرشمشکورهانفجارهبراثرفروردین،26شنبھپنجروزعصر
شدند.مصدومکارگر9یزددراستانخضرآبادبخشواشکذرشھرستانفوالددرشھرک



بیمارستانیکبھمصدومکارگرانازنفر4فروردین،27بتاریخایشدهایرسانھگزارشاتبرپایھ
گرفتند.قرارمداواتحتسرپاییصورتبھنفردیگرشان5وشدندمنتقلیزدسوختگیوسوانح

*1399شھریورماهاعتراضاتروزشمار

برق**ھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزودومینبیستگزارش-1

آھن:راهکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصاب-2

اول شھریور:

وزیاران)برای(کرج،کردان،ھشتگرد،آبیکقزوین–کرجخطآھنراهکارگرانوتجمع+اعتصاب 
اعتراض بھ عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمھ

در خط کرج – قزوین+پیام پشتیبانی کارگران راه آھن خراسان از اعتصاب ھمکارانشان

ھای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم+تجمعات ھمزمان کارگران پیمانی راه آھن برای حذف شرکت

حقوقاحقاقبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتکارگرانتجمعاتادامھ-3

روندوکروناحقنشدنوپرداختوضعیتتبدیلعدمبھنسبتاصفھان پرستاراناعتراضیتجمع-4
تعداد مرخصی استعالجی مقابل استانداری

پرستار می میرد، ذلت نمی پذیرد””

ماھیانھحقوقکاھشبھنسبتفارابیپتروشیمیمستقیمقراردادکارگراناعتراض-5

کارساعتتقلیلحذفبھ نسبتنفتوزارتدرشاغلازکارافتادهایثارگراناعتراضیتجمع-6
نفتجانبازان حالت اشتغال مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت

برایھالل احمرسیاست ھایبھاعتراضدرشھروندروزنامھاعضایازنفر22ھمزماناستعفای-7
تغییر رویکرد روزنامھ

جھادسازمانمقابلدامینھاده ھایکمبودبھنسبترضویخراساندامداراناعتراضیتجمع-8
کشاورزی استان

شھریور:2

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوسومینبیست گزارش-9

آھن:راهکارگراناعتراضاتجدیددورادامھ-10

اعتصاب،تجمعباحقوقپرداختعدمبھگرمسارنسبتورامین-پیشوا-خطآھنراهکارگران+اعتراض
وجلوگیری از حرکت قطار

–آھنراهفنیابنیھوخطمھندسیوفنیخدمات(شرکتکرجآھنراهکارگرانازپیام+بخشی

تراورس)

+پیام جمعی دیگر از کارگران راه آھن



تپھھفتکارگراناعتراضاتھفتھدھمینپایانیروزدراخبارآخرین-11

+تجمع صدھا کارگر ھفت تپھ مقابل فرمانداری شھرستان شوش

وابستھھایوخبرگزارینمایندگانودانشجوییبسیجمنجملھحاکمیتمختلفھایجناحعوامل+کمپین
کارگران حق طلب ھفت تپھبھ قوای قضائیھ،مقننھ ومجریھ برای اعالم پایان اعتراضات

+فراخوان بھ ادامھ تجمع مقابل فرمانداری شوش

استخدامی:بالتکلیفیبھدادنپایانبرایکشورقراردادیمعلمانھایکنشادامھ-12

تبدیلوعدمشغلیامنیتنداشتنبھکشورنسبتقراردادیمربیانومعلمانمعلماناعتراضی+تجمع
وضعیت مقابل وزارت آموزش و پرورش

وضعیت مقابل مجلس+تجمع اعتراضی معلمان قراردادی کرج نسبت بھ عدم تبدیل

پرداختعدمبھشیرازنسبتدورراهمخابراتصنایعبازنشستھکارگراناعتراضاتسلایرادامھ-13
دیگر مقابل استانداری فارسمطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی

بارتوزیعنحوهبھنسبتاعتراضدرفیروزکوهدارانکامیونوتجمعاعتصاب-14

شھریور:3

بستندراوھمراھانشنوبختعبورراهایرانکنتورسازیکارخانھخشمگینوطلبحقکارگران-15

مختلفھایجناحکمپینعلیرغمشوشفرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتکارگرانطلبیحقادامھ-16
حاکمیت  وقوای قضائیھ،مقننھ ومجریھ برای خاتمھ اعتراضات

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوچھارمینبیستگزارش-17

ودریافتبکاربازگشتبرایامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر3داردامنھھایکنش-18
مطالبات

غیبتدوروزبدلیلویبھمسئولشفشارازاعمال پسمسجدسلیمانبرقکارگرادارهخودسوزی-19

شربآبقطعیبھنسبتاھوازدب حردانروستایاھالیاعتراض-20

بارتوزیعنحوهبھنسبتاعتراضدرفیروزکوهدارانکامیونوتجمعاعتصابدربارهگزارشی-21

جھادسازمانمقابلدولتیسویایوذرتکمبودبھنسبتکرمانشاهمرغداراناعتراضیتجمع-22
کشاورزی استان

شھریور:4

اعتراضاتخاتمھبرایومجریھقضائیھ،مقننھوقوایحاکمیت مختلفھایجناحکمپینادامھ-23
شوشکارگران ھفت تپھ با اعزام نیروھای سرکوب مقابل فرمانداری

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوپنجمینبیستگزارش-24



پرداختعدموحقوقنازلسطحبھنسبتاردبیلآھنذوبکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-25
بموقع حقوق وحق بیمھ مقابل استانداری

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتعباسبندرھرمزھتلکارگراناعتراضیتجمع-26

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتخوزستاناجتماعیتامینبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-27
اھواز5شعبھاجتماعیتامینادارهمقابلتجمعباسازیھمسان

شھریور:5

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوششمینبیستگزارش-28

تپھ:ھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعازاخبارآخرین-29

شوش+ادامھ تجمع تعدادی ازکارگران ھفت تپھ مقابل فرمانداری

اعتراضاتخاتمھبرایومجریھقضائیھ،مقننھوقوایحاکمیتمختلفھایجناحکمپین+درباره
کارگران ھفت تپھ

صمتسازمانتخلفاتوکشاورزیجھادمدیریتبھنسبتکردستانمرغداراناعتراضیتجمع-30
استان مقابل استانداری

شھریور:6

روستایاھالیبھمستضعفان بنیادشکایتدرپیقضائیھقوهحکمباانتظامینیروھاییورش-31
ابوالفضل اھوازبا شلیک ساچمھ و گاز اشک آور

اھوازراخانوارروستای ابوالفضل300سرپناهتخریبقصدمستضعفان»رابطھ:«بنیاد+درھمین
برسرشان دارد

شغلیبالتکلیفیبھنسبتقزوینجاده ایحمل ونقلوراھداریاخراجیکارگرناعتراضیتجمع-32
ومعیشتی ھمزمان با سفر نوبخت

مطالباتپرداختبرایالبرزشھرستاندادگستریسپردهحساببھتومانمیلیارد15واریز-33
نوبخت وھمراھانشکارگران کارخانھ کنتورسازی ایران پس از بستن راه عبور

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوھفتمینبیستگزارش-34

شوشازنشینبھارستاندفترمقابلتپھھفتکارگرانازتعدادیتجمع-35

ھاماهپرداختعدمبھنسبتخرم آباددومنطقھشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-36
حقوق و وعده ھای توخالی مقابل ساختمان شھرداری مرکزی

درپیمطالباتشانپرداختعدمبھنسبتآذربایجانآھنراهرسمیکارگراناعتراضیتجمع-37
خصوصی سازی

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیادامھبھنسبتشفارودسدکارگراناعتراضیتجمع-38



شھریور:7

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوھشتمینبیست گزارش-39

بھاجباریانتقالبھنسبتبندرامامپتروشیمیاجتماعیخدماتکارگرانداردامنھھایکنش-40
شرکت عملیات غیرصنعتی ماھشھر

2حقوق،ماه7پرداختعدمبھنسبتجنوبنفتخیزمناطقملیشرکتچاپخانھکارگراناعتراض-41

سال حق بیمھ  و دو سال حق لباس و ….

فشار اقتصادی وجابجایی شغلی کارگران در صورت اعتراض

شھریور:8

بیدبلندگازپاالیششرکتسازیذخیرهتاسیساتمجتمعکارگرانوتجمعروزاعتصابچھارمین-42
کاری–زیستیبدوشرایط حقوقماه6پرداختعدمبھدراعتراضفارسخلیج

شھریور:10و9

گزارشودوبرقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگرانروزاعتراضاتویکمین سی-43

روزویکمینسیبرایسراسریاعتراضادامھ-1

اعتصابروز٢٩ازگزارشیگاز     ونفتاعتصاباتجدالدر-2

حقوقپرداختوعدمقراردادکاریبھنیشابوردراعتراضمخابراتپیمانیکارگراناعتصاب-44
مرداد ماه

بالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعغیرنیشکریکارگراناعتراضاتادامھ-45
کارو دفتربھارستان نشین شوششغلی وبرای بازگشت بکاربا برپایی تجمعاتی مقابل فرمانداری،اداره

مقابلتجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتداماشمعدنیآبکارگراناعتراضاتادامھ-46
کارخانھ ومراکز قدرت در شھرستان رودبار

مقابلحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتدزفولپیش دبستانیمربیاناعتراضیتجمع-47
فرمانداری

پایھعلومآزمونبرگزاریبھنسبتکرمانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضیتجمع-48

سازمان مقابلبھداشتوزارتتصمیمبھنسبتمختلفرشتھ ھایرزیدنت ھایاعتراضیتجمع-49
بازرسی کشور

شھریور:11

خبر؟چھھاشھرداریکارگران از-50

حقوقچندماهپرداختعدمبھدراعتراضبندرامام شھرداریشرکتیکارگرانوتجمعاعتصاب-1
وعدم پاسخگویی مسئوالن برای دومین روز متوالی



تفاوتیوبیحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتشھرداری سی سختکارگراناعتراضاتادامھ-2
مسئوالن

دیگرومطالباتبیمھحقوق،حقوکاملبموقعپرداختبرایآبادانآتش نشانانداردامنھھایکنش-3

واحدشرکتمعترضکارگرانبرحراستومدیریتفشاروتھدید-4

شھرداریمدیرانازیکیتوسطآبادغرباسالمملتپارکسبزکارگرفضایوشتمضرب-5

شغلیشانامنیتخطرافتادنبھدراعتراضزنجانسوئیچتپارسشرککارگرانوتجمعاعتصاب-51

بالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعغیرنیشکریکارگراناعتراضاتادامھ-52
شغلی وبرای بازگشت بکاربا تجمع مقابل فرمانداری شوش

مقابلتجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتداماشمعدنیآبکارگراناعتراضاتادامھ-53
فرمانداری شھرستان رودبار

گازگچسارانونفتبرداریبھرهشرکتورزشامورادارهپیمانیکارگراناعتراضیتجمع-54
نسبت بھ اخراج از کار مقابل فرمانداری

بخشبھواگذاریبھنسبتگندم سیلویوکارگرانکنگاوراھالیازجمعیاعتراضیتجمع-55
خصوصی مقابل فرمانداری

نشدن وپرداختحقابھاختصاصعدمبھنسبتبرخواراصفھاندشتکشاورزاناعتراضیتجمع-56
خسارت ناشی از خشکسالیمقابل استانداری

سالھ18بالتکلیفیبھنسبتپاکدشتامیرالمومنینشھرکمسکنتعاونیاعضایاعتراضاتادامھ-57
وعدم پاسخگویی مسئوالنبا تجمع درخیابان اصلی شھر

نھاداینبازگشاییبرایملیکتابخانھاعضایازتعدادیتجمع -58

شھریور:12

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزسومینوسیگزارش-59

بیگاری:بھنسبتھاشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-60

حقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضآغاجاریشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-1

ھاماهپرداختعدمبھشھردراعتراضورودیدرمیدانحمیدیھشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-2
حقوق وحق بیمھ

عدمبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبکارگراناعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-61
تجمع مقابل شرکت واستانداریپرداخت ماه ھا حقوق،حق بیمھ ومطالبات دیگر بابرپایی

بھدراعتراضتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعغیرنیشکریکارگرانتجمعاتادامھ-62
بالتکلیفی شغلی وبرای بازگشت بکار



درتھرانتجمعبھآھنراهکارگرانفراخوان-63

آبکمبودبھنسبتفشکروستایاھالیاعتراضیتجمعدرپیشربآبجدیدمخزناحداثوعده-64
شرب مقابل فرمانداری شھرستان فراھان

پایھعلومآزمونبرگزاریبھنسبتمشھدپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضیتجمع-65

شھریور:13

ھا،اما؟؟!!!رسانھکارگریصدراخباربھتپھھفتکارگراناخباربازگشت-66

مجتمعازدیداربرایقالیبافازتپھھفتھکارگردوحضورییتقاضا-1

بابکاربازگشتبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکریکارگرانتجمع-2
«پالکاردی عجیب وغریب»

شیتتایمرویکاراضافھکردنکمبدلیلتپھھفتکارگرانازتعدادیساعتھچنداعتصاب-3

حقوق ماه7پرداختعدمبھدراعتراضشھرباشتبیمارستانشرکتیکارکنانوتجمعاعتصاب-67
ومطالبات دیگرمنجملھ حق الزحمھ کرونا مقابل فرمانداری

مقابلدامینھادھایقیمتآورسرسامافزایشبھنسبتجویندامپرواران اعتراضیتجمع-68
فرمانداری

پاندمیدوراندرآموزشمشکالتبھنسبتتبریزعلوم پزشکیدانشجویاناعتراضیتجمع-69
دانشگاهکلآموزشساختمانوداخلمقابل 19کووید-

شھریور:14

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوپنجمینسیگزارش-70

سازیخصوصیبھنسبتاھوازرامیننیروگاهکارگراناعتراضیتجمع-71

دبستانیپیشمربیانوالتدریسحقمعلمانسوادآموزی،نھضتآموزشیاراناعتراضیتجمع-72
ھمزمان با سفر قالیبافشھرستان ھای شوشتر و گتوند نسبت بھ عدم تبدیل وضعیت

وزارت مقابلمطالباتشانبھیابیدستبراینفتصنعتموقتقراردادکارگرانتجمعفراخوان-73
نفت

شھریور:15

ومعیشتیاسفباروضعیتبھنسبتاجتماعیتامینبازنشستھکارگرانسراسریاعتراضیتجمع-74
وعده ھای توخالی مسئوالن

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزوششمینسیگزارش-75

مقابلتجمعبرپاییبابکاربازگشبرایتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانھایکنشادامھ-76
فرمانداری شوش واستانداری خوزستان



بالتکلیفیبھنسبتکرمانایمنطقھبرقورزشیفرھنگی،مجموعھکارگراناعتراضیتجمع-77
معیشتی وشغلی مقابل ساختمان اداری برق منطقھ ای کرمان

١١۵اورژانسدرصنفیفعاالنروانیوروحیفشارھایوارعابتھدید،احضار،-78

برایاراضیشانتملکمطالباتپرداختعدمبھنسبتسرختنگباغداراناعتراضیتجمع-79
ساختن سد تنگ سرخ

شھریور:16

حقوقپرداختدرتبعیضبھنسبتکشورروستاییمخابراتکارگزاراناعتراضیتجمع-80
ومطالبات مقابل مجلس

سوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمونپذیرفتھ نشدگاناعتراضاتازسرگیری-81
نشینان با تجمع مقابل مجلسکشورنسبت بھ بالتکلیفی استخدامی و وعده ھای توخالی بھارستان

بھاجباریانتقالبھدراعتراضبندرامامپتروشیمیاجتماعیخدماتکارگرانوتجمعاعتصاب-82
شرکت عملیات غیرصنعتی ماھشھر

کارگرانش؟وتپھھفتازخبرھاچھ-83

خوزستانواستانداریشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمعات+ادامھ
برای احقاق حقوق

و ورود ماشین یگان ویژه+ گزارشی تحت عنوان موج دوم اعتصاب کارگران ھفت تپھ

حقوق در روزھای اعتصاب+اعتراض کارگران بخش صنعت ھفت تپھ درباره نحوه محاسبھ

و وعیدھا+عدم پرداخت حقوق تیر ماه  کارگران ھفت تپھ علیرغم وعده

مقابلمطالباتپرداختعدمبھدراعتراضماھشھرشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-84
فرمانداری

پیمانکاریشرکتتوسطحقوقشانشدنلگدمالبھنسبتشاھرودآھنراهکارگراناعتراض-85

شھریور:17

ھمسانحقوق،عدمپایینسطحبھنسبتکشورروستاییمخابراتکارگزاراناعتراضی تجمع-86
دومین روز متوالیسازی حقوق وعدم پرداخت ماه ھا حق بیمھ مقابل مجلس برای

سوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمونپذیرفتھ نشدگاناعتراضیروزتجمعدومین-87
کشورنسبت بھ بالتکلیفی استخدامی و وعده ھای توخالی مسئوالن

نامھشیوهتصویبروندبھنسبتکشورنفتصنعتبازنشستھکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-88
وزارت نفتصندوق بازنشستگی و حضور غیرنفتی ھا در این صندوق مقابل

روزدومینماھشھربرایوخدماتیصنعتیواحد4کارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصاب-89
متوالی:



بھاجباریانتقالبھدراعتراضبندرامامپتروشیمیاجتماعیخدماتکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-1
شرکت عملیات غیرصنعتی ماھشھر

عدمبھدراعتراضفرمانداریماھشھرمقابلشھرداریکارگرانوتجمعاعتصابروزدومین-2
پرداخت حق طرح طبقھ بندی مشاغل

ومطالباتحقوقپرداختعدمبھدراعتراضامامبندرشھرداریکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-3

اقتصادیویژهمنطقھکارگرانآمدورفتسرویس ھایرانندگانواعتراضاتاعتصابادامھ-4
پیمانکارانپتروشیمی ماھشھر نسبت بھ عدم پرداخت مطالبات از طرف

پرداختعدمبھدراعتراضآندیمشکآھنراهتراورسکارخانھکارگرانروزاعتصابدومین-90
حقوق ومطالبات وشرایط بد کاری

وسختمشاغلقانونحقوق،مشمولنازلسطحبھنسبتاصفھاننشانانآتشاعتراضیتجمع-91
تابستانزیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت برای دومین بار درفصل

بکاربازگشتبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمعادامھ-92

خریدپیشخودروھایتحویلعدمبھ نسبتفرداایرانیانشھرخودروخریداراناعتراضیتجمع-93
شده مقابل ساختمان  فدراسیون فوتبال

شھریور:18

ھاشبطلبیحقراهدرکشورسوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمونپذیرفتھ نشدگان-94
تجمع می کنندرا درپارک ھای پایتخت بھ سحر می رسانند وروزھا دربھارستان

کارگرانش؟وتپھازھفتخبرھاچھ-95

تپھ:قرارداد واگذاری فسخ شود+نتیجھ تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت نیشکر ھفت

شوش برای احقاق حقوق ادامھ دارد+تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی ھفت تپھ مقابل فرمانداری

کارگران بخش صنعت ھفت تپھ»+بخشی از یک گزارش رسانھ ای شده با عنوان«ادامھ اعتراض

مقابلشھرجوانانواشتغالشغلیازامنیتدفاعبرایریگانمشارکتیمدارسمعلمانتجمع-96
فرمانداری

وعیدھاووعدهبدنبالکشوردرتھرانروستاییمخابراتکارگزاراناعتراضاتازدوراینخاتمھ-97

شھریور:19

مطالبات:بھدستیابیراهدرخیابانکفدرخوزستانکارگران-98

حقوقھاماهپرداختعدمبھاعتراضدرآبادانوفاضالبآبشرکتکارگرانتجمعواعتصاب-1
وحق بیمھ  مقابل ساختمان اداره امور آبفا

حقوقماه12پرداختعدمبھنسبتاللیشھرداریکارگراناعتراضیتجمعات-2



درحقوقپرداختعدمبھاعتراضدرعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابسرگیریاز-3
سکوت رسانھ ای

مقابلبیمھوحقحقوقماه7پرداختعدمبھنسبتسوسنگردشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-4
فرمانداری شھرستان دشت آزادگان

بازگشتبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمعادامھ-5
بکاروتبدیل وضعیت

کارساعتوافزایشحقوقکاھشبھدراعتراضاھوازچمراندانشگاه کارکنانتجمعواعتصاب-6

مجلسمقابلتجمعبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتسوادآموزینھضتمعلماناعتراضاتادامھ-99

توسطحقوقشانپایمالیبھنسبتبرفابکارخانھاخراجیکارگر900ازبیشداردامنھھایکنش-100
کارفرمایان زیرسایھ بی تفاوتی مسئولین ذیربط

ساختنبرایاراضیشانتملکمطالباتپرداختعدمبھنسبتسرختنگاھالیاعتراضاتادامھ-101
کھگیلویھ و بویراحمدسد تنگ سرخ وعدم گاز رسانی با تجمع مقابل استانداری

آبنداشتنبھنسبتماھیدشتبخشچقانرگسروستاھایھایدھستاناھالیاعتراضیتجمع-102
شرب مقابل استانداری کرمانشاه

مقابلدامیھاینھادهتوزیعونحوهکمبود،گرانیبھنسبتیزددامداراناعتراضیتجمع-103
استانداری

شھریور:20

بھیابیدستپیدرروز3ازپسزنجانسوئیچپارسشرکتکارگرانوتجمعاعتصابپایان-104
بخشی از مطالباتشان

آھنراهاعتصابیکارگرانبھدروداعتصابیشان:باھمکارانبھخراسانآھنراهکارگرانپیام-105

بازگشتخواھانشوشفرمانداریمقابلتجمعادامھباتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگران-106
بکاروتبدیل وضعیت شدند

توسطحقوقشانشدنماللگدبھنسبتارومیھھایکارخانھکارگراناعتراضصدایشدنبلند-107
مسئوالن ذیربطکارفرمایان علیرغم شاخ وشانھ کشیدنشان وانفعال مصلحتی

تحصیلیبالتکلیفیبھنسبتنیشابورسرچاهروستایآموزاندانشووالدیناعتراضیتجمع-108
مقابل آموزش وپرورش

شھریور:21

سلیقھ ایاخراجبھنسبتتبریزکمپروسورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-109
شغلیامنیتازدفاعوبرایحقوقماه2پرداختوعدمسفیدقرارداد،انعقادسفتھکارگران،اخذ



بیمھحقوق،حقھاماهپرداختعدمبھنسبتآبادانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-110
ومطالبات دیگروبی تفاوتی مسئوالن ذیربط

دارشاندامنھدستاورداعتصابکشوردربارهگازونفتپروژه ایوپایپینگکارگرانگزارش-111

لغوقراردادبرایوکم آبیبھنسبتنیشابورجنگلآبادحسینروستایاھالیاعتراضیتجمع-112
اجاره چاه آب ازطرف آستان قدس رضوی

شھریور:22

مطالبات:پرداختعدمبھنسبتخوزستانھایشھرداریکارگراناعتراضات ادامھ-113

پوچھایوعدهوحقوقپرداختعدمبھاعتراضدرعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصاب-1
مسئوالن یک ھفتھ را پشت سرگذاشت

ھاماهپرداختعدمبھنسبتآبادانشھرداریبازنشستھوشاغلکارگراناعتراضیتجمع-2
حقوق،حق بیمھ ومطالبات دیگرو وعده ھای توخالی مسئوالن

وحقحقوقماه7پرداختعدمبھدراعتراضآزادگاندشتشھرداریکارگرانوتجمع-اعتصاب3
بیمھ  مقابل فرمانداری برای دومین روز

پنجمکمپینمبنایبرحقوقافزایشعدمبھنسبتگاماشرکتبندداربستکارگراناعتراض-114

وشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضاتسرگیریاز-115
قزوینبی تفاوتی مسئوالن با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان

بازگشتبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمعادامھ-116
بکاروتبدیل وضعیت

سازمانساختمانمقابلدامیھاینھادهوکمبودقیمتبھنسبتفارسدامداراناعتراضیتجمع-117
صنعت، معدن و تجارت استان

شھریور:23

قضاییدستگاهحکمباایرانکنتورسازیکارخانھطلبحقکارگر2 بازداشت-118

بھیابیدستبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمع-119
مطالبات ادامھ دارد

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتپیش دبستانیوسوادآموزینھضتمعلماناعتراضاتسلایرادامھ-120
بابرپایی تجمع دیگرمقابل مجلس

باشماقدرمرزرانندگانروزه3اعتصابپایان-121

ایرانمحصوالتفروشدرنامثبتمحرومیتبھخودرونسبتخریدمتقاضیاناعتراضیتجمع-122
خودرو مقابل وزارت صنعت

شھریور:24



بازگشتبرایشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانتجمعادامھ-123
بکاروتبدیل وضعیت

وضعیتتبدیلبرایاھوازوفاضالبآبشرکتپیمانیکارگرانداردامنھھایکنشادامھ-124

وعدمواگذاریبھاعتراضدرایرانتراکتورسازیماشین آالتکارخانھکارگرانسرگشادهنامھ-125
پرداخت مطالبات

دستمزدشانکاملپرداختعدمبھنسبتزرندزمینماهآھنسنگمعدنکارگراناعتراض-126
ازطرف شرکت توسعھ پوالد زراوند حقوق کارگران

حقوقپرداختعدمبارابطھدرکارگرانشکایاتدرصدی1200رشد-127

دارونبودبھ نسبت اس پیامبیمارانخانوادگیاعتراضیتجمعاتسلایرازدیگرایشماره-128
مقابل سازمان غذا و دارو

صداوسیماسازمانمقابل ناشنوایاناعتراضیتجمعفراخوان-129

شھریور:25

کاریوشرایطحقوقپایینسطحبھدراعتراضآمپولپارسکارخانھکارگران اعتصاب-130
متوالیروزدومینبرایاخراجیطلبیحقھمکار11بکاربازگشتوبراینامناسب

خبر؟چھخوزستاناز-131

ھایوعدهوحقوقپرداختعدمبھاعتراضدرعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابادامھ-1
توخالی مسئوالن

ھایوعدهوبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسوسنگردشھرداریکارگراناعتراضات-2
پوچ مسئوالن ادامھ دارد

کردندتجمعشوشفرمانداریمقابلتپھھفتاخراجیغیرنیشکری کارگرانھمامروز-3

بیکاریبیمھاحرازشرایطشدنطوالنیبھنسبتخبرنگاراناعتراض-132

تھدید–کارندمشغولوقراردادحقوقبدونماه3اھوازبقاییبیمارستانشرکتیکارگران-133
کارگران بھ اخراج از کار در صورت اعتراض

افکارینویداعدامباارتباطدربازنشستگانوکارگریفعالینھایگروهوتشکلھابیانیھ-134

منطقھ ایآبشرکتمقابلحقابھتامینعدمبھنسبتاصفھانشرقکشاورزاناعتراضیتجمع -135

استانداریمقابلیزدنانوایاناعتراضیتجمع-136

مجلس مقابلآموزشیبی عدالتیبھنسبتآخرسالپزشکیدانشجویان اعتراضیتجمع-137

شھریور:26



تامینگلادارهمقابلمستمرینازلسطحبھنسبتاھوازبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع -138
اجتماعی خوزستان

استخدامیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایمجلسمقابلاحمرھاللجمعیتداوطلبانتجمع-139

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتدھدشتبیمارستانپیمانیکارگراناعتراضاتادامھ-140

خیابانبستنباگازکپسولتوزیععدمبھنسبتزاھداناھالیازجمعیاعتراض-141

خیالیبی ومنطقھبھداشتینامناسبوضعیتبھنسبتایذهسرقناتاھالیاعتراضیتجمع-142
مسئوالن ذیربط مقابل شھرداری برای چندمین بار

شھریور:27

شیرازسنگرروستایدرمزارشسربرافکارینویدیادزندهگرامیداشتمراسمبرگزاری-143

اعتصابیکارگرانباتقابلبرایتپھھفتشرکتداخلویژهیگانحضور-144

وسیستانکشاورزیھکتاراراضیھزار46بھآبانتقالطرحکارگراناعتراضیتجمع-145
کارگاهدفترمقابل99سالوعیدیحقوقماه6پرداختعدمبھنسبتبلوچستان

نازلوسطحاستخدامیوضعیتبھنسبتدھدشتشھرداریموقتقراردادکارگراناعتراض-146
حقوق باتجمع و امضایی طومارھمزمان با سفر معاون وزیرکشور

ھایودریافتیھاماهپرداختعدمبھنسبتیاسوججلیلبیمارستانکارکناناعتراضاتادامھ-147
باالی ھیأت رئیسھ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شھریور:28

درسالگردبرسرمزارشبھبودینویدیادمانمراسمازبرگزاریمانعسرکوبنیروھای-148
زادروزش شدند

کھریزسنگشھرقبرستاندرصالحیمصطفیباختنجانروزچھلمینمراسمبرگزاری-149

اوکراینیھواپیمایبھسپاهموشکیحملھجانباختگانخاطرهگرامیداشت-150

دانشجوییفعالینتوسطمزارشسربرسالگیش28زادروزدرقرارمضانیبھنودبزرگداشت-151
دانشگاه نوشیروانی بابل وخانواده اش

شھریور:29

تجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھاھوازنسبتصفیرهپسماندسایتکارگراناعتراضاتادامھ-152
دوباره مقابل ساختمان شھرداری و شورای اسالمی شھر اھواز

ونفتبرداریبھرهشرکتورزشامورادارهاخراجیپیمانیکارگرانھایکنشادامھ-153
فرمانداری گچسارانگازگچساران برای باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل



سازمانمقابلشغلیبالتکلیفیبھنسبتمریوان8کدرانندگاناعتراضیوتجمعاعتصاب-154
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر مریوان و حومھ

شھریور:30

طبقھطرحبریدهسرودماجرایبھنسبتآبادانپاالیشگاهپیمانکاریکارگراناعتراضیتجمع-155
بندی مشاغل مقابل دفتر مرکزی پاالیشگاه

حومھ:وتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای-156

آستانھدرراواحدشرکتدرمشاغلطبقھ بندیطرحبازنگریکارگران،پیگیری ھایواعتراضات
اجرا قرار داده است

ادامھومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتداماشمعدنیآبکارخانھکارگراناعتراضاتسلایر-157
دارد

مزارعشانبھترددیاجازهنداشتنبھنسبتھیرمندشھرستانکشاورزاناعتراضیتجمع-158
بدنبال  احداث دیوار امنیتی مرزی

شھریور:31

نازلسطحبھاعتراضدرسوادکوهسنگزغالمعدنکارگرانوتجمعروزاعتصاب دومین-159
ایمنی وبھداشتی کار مقابل فرمانداریحقوق ،عدم اجرای دقیق طرح طبقھ بندی مشاغل وشرایط نامناسب

بھنسبتدیگرباریبرایرشتایران پوپلیننساجیکارخانھکارگراناعتراضصدایشدنبلند-160
واگذاری

مطالباتشان:بھیابیدستبرایھاشھرداریکارگرانوتجمعاتاعتصاب ادامھ-161

وتجمعاتاعتصاببدنبالاللیشھرداریکارگرانیکسالھمعوقھحقوقچکانیقطرهپرداختوعده-1
اعتراضیشان

نازلوسطحشغلیامنیتنداشتنبھنسبتدھدشتشھرداریقراردادیکارگراناعتراضاتادامھ-2
حقوق

درجوامضاحقوق،قراردادسفیدماه2پرداختعدمبھنسبتالوندشھرداریکارگراناعتراض-3
عناوین غیرواقعی شغلی در لیست بیمھ

مقابلعلوفھوگرانیدولتینھادهنامناسبتوزیعبھنسبتکرمانگاوداراناعتراضیتجمع-162
استانداری

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

کارگری مورخ ھمانروز رجوع شود**جھت اطالع کامل از اعتراض مشخص بھ اخبارو گزارشات

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com
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ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای تجمع)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت-فروردین29یکشنبھ

اماکان:

تھران: خیابان آزادی -  مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

حقوقشانوپایمالیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتیادآوراننفتیمیدانکارگراناعتراضاتسرگیریاز-
توسط شرکت متن(مركز توسعھ فناوري نیرو)

وعدهوبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضآبادسریششھرداریکارگراناعتصاب-
ھای توخالی مسئوالن

امنیتنداشتنمشکالتباکردننرموپنجھدستدرحالکماکانجھاننباتیروغنکارخانھکارگران-
شغلی و عدم پرداخت مطالبات ھستند

- زنده باد ھمبستگی کارگران:

خدمتییفاصلھمعلمانازایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایپشتیبانیاعالم
دانشسراھا

اجرایدرحاکمیتبی توجھیبھاعتراضضرورِتوایراندرکرونا»ویروسبا«مرگتداوم-
مسئولیت ھای خود!

درجادهتجمعبامنطقھدرشھرباغملکزبالھ ھایانتقالبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھمیداووداھالی-
مانع عبورخودروھای حامل زبالھ شدند

سپاهتوسطمرزیگذرگاه ھایبستنشمسربدلیلمرزیصفرنقطھسوختبردرصدھاجانافتادنبخطر-
پاسداران ایران و ارتش پاکستان

وپایمالیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتیادآوراننفتیمیدانکارگراناعتراضاتسرگیری*از
حقوقشان توسط شرکت متن(مركز توسعھ فناوري نیرو)



نداشتنبھنسبترااعتراضشانسرگشادهاینامھانتشاربایادآوراننفتیمیدانازکارگرانجمعی
امنیت شغلی وپایمالی حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری متن،ازسرگرفتند.

16اخراجبھاشارهمتن)بایادآوران(شرکتنفتیمیدانکارگراناینشده،ایرسانھگزارشاتبراساس

شغلیامنیتنداشتنبھبااعتراضآنھابجایدیگرازمناطقتعدادیوجذببومیھمکارانازنفر
خواھان پایان دادن بھ تبعیض شدند.

واعتراضپیشسال3تا2ازمیداندراینکارگریمشکالتچشمگیرافزایشبھاشارهباکارگراناین
نھادھای ذیربط شده اند.بھ نحوه برخورد نماینده پیمانکار با کارگران خواستاردخالت

یادآوری:

نظمشرکتطرفازحقوقشانلگدمالیبدلیلیادآوراننفتیمیدانکارگرجوانیکومرگ+خودکشی
حقوقماه2پرداختعدممنجملھایمانآفرینان

شھرستاندرواقعیادآوراننفتیمیدانجوانکارگرمقدمروشنیعمرانخرداد،21چھارشنبھروز
F19نفتیچاهدرراخود،ایمان(موسسھ)آفریناننظمشرکتطرفازحقوقشانلگدمالیبدلیلھویزه

))بھ دار آویخت وجان باخت.



بھمشکالتشانومصائبوموضوعھمینبارابطھدرایمانآفریناننظمشرکتکارگرانازیکی
گذشتھماهچنددروکنیممیکاریادآوراننفتیمیداندرکھھاستسالماگفت:ایرسانھخبرنگار
امازدیم،میامضاراآنزیرھمگیبایدکھآوردمابرایجدیدیقراردادآفریناننظممؤسسھپیمانکار

باوشدمیتمامپیمانکارنفعبھوکارگرضرربھاکثراًکھعادالنھغیرھایبندوجوددلیلبھ
وھواآببدیمانندمزایاازوخیلیکنداخراجکارازراماداشتاجازهپیمانکارای،بھانھکوچکترین

اطالعکھھربھوشدبیشترمابرروزبھروزفشارھاولیکردیمامتناعآنامضایازگرفت،ماازرا
معاونحضورباھویزهفرمانداریدرکھایجلسھدروحتینکرد،حمایتکارگرانماازکسیدادیم

کارگرانحقوقکھاینتیجھشدبرگزارکارھویزهادارهرئیسواطالعاتحفاظتمسئولوفرماندار
مجبوراینکھتانکردتغییرایمانآفریناننظممؤسسھشروطونیامدبدست،کندتضمینرامؤسسھاین

شدیم آن قرارداد را امضا کنیم.

کفافکھمؤسسھ،وناچیزکمبسیارحقوقبھباتوجھکھاستقراراینازھمجواناینداستانافزود:وی
آنھابھوگیردمیتماسموسسھباحقوق،پرداختدرتاخیردوماهازپسکند،نمیھمراھفتھیک



باکھاستعاجزشبنانتامینازوبدھدھاشوبچھزنبھکھنداردھیچیدیگرکھکندمیاعالم
خود)F19(نفتیچاهدروگیردمیخودکشیبھتصمیممتاسفانھوشودمیمواجھنداریمحقوقجواب

را بھ دار می آویزد.

نفتیمیداندرایمانآفریناننظمشرکتدارکارگراندامنھواعتراضاتاعتصابھفتھ++یک
شھرستان ھویزه نسبت بھ پایمالی حقوقشان

21چھارشنبھروزخودکشیبدنبالھویزهشھرستاننفتیمیداندرایمانآفریناننظمکارگرشرکتیک

طرفازحقوقشانپایمالیبھنسبتنفتیمیدانایندارکارگراندامنھاعتراضاتازھمکارشخرداد
شرکت نظم آفرینان ایمانخبرداد.

ایمانآفریناننظمشرکتازکارگرانجمعیاعتصابھفتھیکنیزھویزهشھرستانکارادارهسرپرست
را در اعتراض بھ تحمیل قرارداد جدید تایید کرد.

فعالیتسال5فعلی،حدودایمان،پیمانکارآفریناننظمگفت:شرکتایرسانھخبرنگاربھکارگراین
نسبت بھ جاھای دیگر کمتر است.می کند کھ در این پنج سال حقوق را کم  کرده و دریافتیما

سالکھزدندمیاعتراضبھدستحقوق،افزایشبھنسبتسالاوایلکارگرانھرسالھافزود:وی
منحرف شد.جاری با ارائھ قراردادی جدید ذھن ھا بھ سمت این قرارداد

خوزستان،اجتماعیرفاهوکارتعاون،ادارهبھمراجعھباماداد:ادامھایمانآفریناننظمکارگرشرکت
تاخاطرھمینبھکنید،خودداریقراردادکردنامضاءازگفتندواستقانونیغیرقراردادشدیممطمئن
امضایبھمجبورخرداداوایلونشدامضاءپرسنلتوسطقرارداداینجاری،سالاردیبھشتاواسط

قرار داد شدیم.

اینکارادارهوھویزهفرمانداریبھراھاییشکایتکرد:اضافھھویزهشھرستاننفتیکارگرمیدان
شھرستان ارائھ کردیم کھ بھ جوابی نرسیدیم.

یکفقطجاریسالگفت:بود،شدهنوشتھپیمانکارنفعبھکامالقرارداداینبندھایاینکھبیانباوی
نشده است.حقوق برای کارگران واریز شد و حقوق اردیبھشت ھنوز واریز

مایحتاجخریدبرایپولنداشتنواقتصادیفشاردلیلبھکرد،خودکشیبھاقدامکھکارگریافزود:وی
نکرد.دریافتراپولیھیچکھبودکردهمساعدهتومانھزار500درخواستزندگی

بایدشدگفتھما بھشرکت،درکارھاسالازبعدگفت:ایمانآفریناننظمشرکتازکارگراندیگریکی
میمانید.کاردرکارفرما،رضایتصورتدروکنیمامضاءایماھھ6قرارداد

حدودکھکردیممیامضاءسفیدبرِگآنرویبایدکھبودقراردادرویسفیدیبرِگکرد:تصریحوی
نیمی از کارگران آن را امضاء کردند.

نیرو250بھنزدیکپیمانکاراینگفت:بارهایندرنیزھویزهشھرستانکارادارهسرپرستجاللی
دارد کھ تنھا حقوق اردیبھشت ماه آن ھا پرداخت نشده است.

کار گزارشی تھیھ می کند.وی افزود: اداره کار این شھرستان فردا با حضور در محل



نفر180حدودگفت:بود،کردهامضانیزراجدیدقراردادکرده،خودکشیکھفردیاینکھبیانباجاللی
طریقازآنصحتتاییدوبودهاستعالمحالدرقرارداداینکھکردندامضاراقرارداداینپرسنل،از

اداره کل کار بررسی می شود.

کارادارهایصحفھبررسیطبقونکردندامضاءراقرارداداینکارگرانازتعدادیگفت:وی
اجرایی و قانونی ندارد.مشخص شد بندھای این قرارداد اشکال داشتھ و ھیچ اعتبار

است،ساقطاعتبارازقرارداداینباشد،کردهامضاراقراردادکسیاگرحتیاینکھبھاشارهباجاللی
وداردرااشکاالتیقراردادکھشدمشخصوتشکیلکارفرماوفرماندارحضورباایجلسھافزود:

بود، قرارداد مذکور را مورد تایید قرار ندادند.خود پیمانکار نیز با استعالمی کھ از اداره کل کار گرفتھ

قراردادتاییدتاشدگفتھھاآنبھوبودندزدهاعتراضبھدستکارگرانازنفر50حدودشد:وییادآور
جدید توسط اداره کل می توانند قرارداد را امضا کنند.

باوامضاءراقراردادپرسنلھمھھفتھیکازبعدکرد:تشریحھویزهشھرستانکاراداهسرپرست
آرامش بھ کار بازگشتند.

وعدهوبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضآبادسریششھرداریکارگران*اعتصاب
ھای توخالی مسئوالن

برایکردستاناستاندرآبادسریششھرداریکارگراندیگر،باریبرایفروردین23دوشنبھروز
ھایوعدهبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاس

توخالی مسئوالن  دست از کارکشیدند.

درنفر60حدودگفتند:ایخبرنگاررسانھبھمعترضکارگراناینفروردین26شنبھپنجروز
بیمھودارندنشده،پرداختدستمزدماهپنجدست کمکھھستندکارمشغولسریش آبادشھرداریمجموعھ

آنھا نیز برای چند ماه پرداخت نشده است.

گفتند:وکردندنگرانیابرازآیندهماه ھایدرخودمزدیمطالباتمیزانافزایشازکارگراناین
بھقانع کننده ایپاسخشھریمسئوالنحقوق،دریافتبرایکارگرانمکررپیگیری ھایعالرغم

درخواست ھای کارگران نمی دھند.

اعتراض بھدستحقوقنشدنپرداختبھاعتراضدربارچندگذشتھوجاریسالطولدرگفتند:آنھا
ماه)فروردین23(جاریھفتھدوشنبھروزکھتجمعآخریندرکرده ایم.خودداریکردنکارازوزده

دادند.برگزار شد، مسئوالن شھری وعده پیگیری مطالباتمان را

ازامامی کنیمکارگفتند:ادامھدرمی کنند،کارشھرداریمجموعھمختلفبخش ھایدرکھکارگراناین
نیازھاینمی تواندبگیرد،ھمدستمزدکارگراگرحتیفعلی،اقتصادیشرایطدرنیست!خبریدستمزد

دستمزدھایمان ماه ھا بھ تعویق افتاده است.ضروری خانوار را تامین کند چھ برسد بھ ما کھ پرداخت

لحظھاینتااماباخبرندآنھامطالباتوضعیتازشھریمسئوالناینکھعلیرغمکارگران،اینگفتھبھ
سریش آباد اقدامی صورت نداده اند.در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعھ شھرداری



امنیتنداشتنمشکالتباکردننرموپنجھدستدرحالکماکانجھاننباتیروغنکارخانھ*کارگران
شغلی و عدم پرداخت مطالبات ھستند

زنجانبزرگراه15کیلومتردرواقعجھاننباتیروغنکارخانھکارگرانفروردین،26شنبھپنجروز
خبردادند.بھ قزوین از نداشتن امنیت شغلی وپرداخت نشدن مطالباتشان

15باالیسوابقباجھاننباتیروغنکارخانھدرکارگر85حدودگفتند:ایخبرنگاررسانھبھآنھا

نیز97تا93ھایسالقدیمیمطالبات،کاملوعیدی99ماهاسفندبرحقوقعالوهکھکارندمشغولسال
پرداخت نشده است.

ھرازکارفرماونکرده ایمدریافتکاملصورتبھراخودسالعیدیاینکھبیانباکارگراناین
خودقدیمیمطالباتوضعیتتشریحدراست،کردهکسرتومانھزار800تا500حدودارقمیکارگر
حقجذب،وشیفتحقکاری،اضافھوحقوقماهچندینبھمربوطقدیمیمطالبھاینداشتند:اظھار
باززنجانکارادارهدراستسالچندینآنشکایتوپروندهمی شودو...کارلباسوذھابوایاب

است.

می دھد،ادامھخودتولیدبھظرفیتحداقلباجھاننباتیروغنحاضرحالدراینکھبیانباکارگراناین
روغنتصفیھباکارگرانوشدهآغازجاریسالماهفروردین14ازکارخانھاینکردند:فعالیتاضافھ

برایروغنتولیدفروردین25چھارشنبھروزنھایتدرکھبودندتولیدبرایآنآماده سازیمشغول
عرضھ بھ بازار مصرف آغاز شده است.

شغلیامنیتمانگرانیتنھااینکھبھاشارهباخودمشکالتازدیگریبخشدرکارخانھاینکارگران
موادنداشتنھمانندمختلفبھانھ ھایبھروزسھتادوھفتھھردرمتاسفانھافزودند:ادامھدراست،

انجام نمی شود.اولیھ، نبود روغن آماده، نبودن کارتن بستھ بندی و…تولید

اگرکھباالستحدیبھکارخانھایندرتولیدظرفیتافزوند:خاتمھدرجھاننباتیروغنکارگران
کنندهتامینمی تواندزنجاناستانروغنتامینضمنکنندکمکتولیدیواحداینبھبخواھندمسئوالن

باشد.نیزھمجواراستان5تا4حداقل

*زنده باد ھمبستگی کارگران:

خدمتییفاصلھمعلمانازایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایپشتیبانیاعالم
دانشسراھا

ایاطالعیھانتشارباایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایفروردین،26شنبھروزپنج
اعالم کرد:معلمان فاصلھ ی خدمتی دانشسراھابقرارزیرپشتیبانیش را از

وگوشھاززنند،میفریادراآنصنفیکنشگراناستدھھسھازبیشکھھاییمعضلازیکیروزھر
پرورشوآموزشبھمربوطقوانیننکردناجراوتوجھیبیکشد؛میسرپرورشوآموزشکنار
ازبیشحقوقوحقدارندنیروکمبودخاطربھاکنونوگذاشتھپازیررافرھنگیانمادیحقوقدھھا
کنند؛میپایمالرادانشسراھانیرویھزار۴٠

اکنونندارد؛پناھیوپشتگونھھیچاسالمیجمھوریقوایازیکھیچدرکھپرورشیوآموزشی
رھا شده و سرنوشتش بھ رای ھای ناعادالنھ گره خورده است؛



بھدانشسراھمکارانکردنوادارمحکومیتضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای
اعالمھمکاراناینحقوقاحقاقجھتدرراخودیجانبھھمھپشتیبانیاجباری»کاردیگرھایسال«

زیرقانونیاقداماتبھراھمکاران،شورا»مطالباتگروهکار«درموضوعپیگیریضمنوداشتھ
حقوق دعوت می نماید:برای احقاق حق خود و کمک بھ شورا برای رسیدن بھ این

دیوانمتناقض٨٢۵رأیلغوبرایِاستفساریھجھتمجلس٩٠اصلکمیسیونبھنفعانذیھمھنامھ-١
عدالت

٨٢۵رأینقضو٩٣٨دادنامھاجرایبھالزامجھتاداریعدالتدیوانبھشکایت-٢

خودرفتھدستازحقوقپیگیریجھتقضائیھقوهرئیسبھنفعانذیھمھنامھ-٣

کشورکلبازرسیسازمانبھشکایت-۴

ھااستاننمایندگانمجمعبادیدارونگارینامھ-۵

نفعانذییھمھتوسطجمھوررییسبھنامھ-۶

نفعانذیھمھتوسطرھبربھنامھ-٧

بعدیاقداماتفراخوانیطیھماھنگیشورایفوق،موارددرموقعبھپاسخگوییعدمصورتدر-٨
و کنش ھای میدانی را بھ اطالع ھمکاران می رساند.

ھمکاران بزرگوار می توانند:

ھااستاندرآنھاینمایندگیوتھراندردیواندفاتربھاداریعدالتدیوانازشکایتثبتبرای
مراجعھ کنند.

نامھ بفرستند.برای شکایت بھ دست اندرکاران می توانند بھ آدرس آن ھا

آدرس دفتر ریاست قوه قضائیھ:

محترم قوه قضائیھتھران - خیابان ولیعصر - خیابان پاستور - دفتر ریاست

آدرس مجلس شورای اسالمی و کمیسیون ھای آن:

شورای اسالمیتھران - میدان بھارستان - خیابان مجاھدین اسالم - مجلس

09626صوتی:صندوق

11575-177پستی:صندوق

1157612811کدپستی:

ثبتراخودشکایتومراجعھزیراینترنتیآدرسبھکشورکلبازرسیسازمانبھشکایتثبتبرای
کنند.

https://shekayat.bazresi.ir/index8ecb.html?option=com_wrapper&view=wrapp

er&Itemid=134

https://shekayat.bazresi.ir/index8ecb.html?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=134
https://shekayat.bazresi.ir/index8ecb.html?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=134


نتیجھبھترسریععدالتدیواناموردرخبرهھایوکیلاستخدامباتوانندمیھمکارانراستاھمیندر
برسند.

نظرموردوکیلاولیھتوافقاتازپسوبگیرندتماسنظرموردوکیلباکھاستاینوکیلازاستفادهراه
شروعوکیلکارموکل،الکترونیکیامضایباوکندمیارسالخودموکلبرایرادیجیتالنامھوکالت

می شود.

وکالی زیر در این مورد پیشنھاد می گردد:

تھران:

09122406368میرکاظمیجالل

09126233591نادعلیمھرداد

اصفھان:

09133280995محسنیالھعزت

09133940430یاوریحسین

09132306894قاسمیحسین

اجرایدرحاکمیتبی توجھیبھاعتراضضرورِتوایراندرکرونا»ویروسبا«مرگتداوم
مسئولیت ھای خود!

نفرمیلیونصدھاوشروعکروناسراسریورایگانواکسیناسیونروندقبلماه ھا"ازرسمادرجھان
واکسینھ شده اند!

وقرائنھمھوکرونابحراندرحکومتینھادھایودولتچندماھھ یویکسالکارنامھایراندراما
وجانبرمرگ»«سیاسِتتدوامیعنیفاجعھ،ادامھازنشانکنونی شان،تابی اعتباروعده ھایوشواھد

زیست این مردم دارد!

«واکسنبھمردمدادنحوالھوبھداشتجھانیسازمانتائیدمورداستانداردواکسن ھایتحریمبارسما

اخیراومعیشت"تامینباھمراهشھرھاموثربدون"تعطیلیآینده،یکسالتاماهششبرایوطنی»
رھاویروساینھجومدرمقابلرامردمعمالواکسن،فروشوخریدبرایبخش خصوصیبھرویکرد

مسئولراآنھادارندسعیآسیب پذیربشدتوبی دفاعمردمبھخطابتکراریتوصیھ ھایباوکرده
شیوع کرونا معرفی کنند.

برغلبھکشور،ظرفیت ھایوامکاناتومتمدنبشردست آوردھایھمھبھتوجھباامروز،شرایطدر
«راھکارکنونتادولتامااست.امکانپذیرمرفھوشادوسالمزندگیبھدسترسیوکروناھمھ گیری

استکردهدنبالرامرگبارکرونایھدایت»و«کنترلسیاسِتبھضعیف ترھا»«حذفوگلھ ای»ایمنی
تحمیلوکرونابھابتالومرگآمارتصاعدیطوربھکھسیاستیمی دھد.ادامھراشیوه ھااینھنوزو

بھراجمعیتازوسیعیبخش ھایدرماندگیوافسردگیوبردهباالرافقرگسترشومعیشتیرنج ھای
ارمغان آورده است.



مورددراینکھامادیگری ستموضوعآمدچگونھاینکھنبود.اجتناب ناپذیربحرانوواقعھیکاین
است.مربوطسیاستبھقطعانھایتدرشد،کوتاھی ھاییچھکروناگسترشازجلوگیریوپیشگیری ھا

گرهسیاستباورودبدوھمانازوسیاسی ستابزارھمویروس»«کروناایراندردادندنشانآنان
خورده و آنرا بر بقاء و منافع خود گره زده اند!

ومعاشبھدسترسیراه ھایھمھوگرفتھگروبھرامعیشتونانزندگی،بقایشرطپایھ ای ترینابتدا
رامردمدرآورده اند.خودمنفعتواختیارتملکبھراانسانمیلیونھازیستیھایعرصھوجانحفظ

رھاکروناھزینھ ھایتامینبرایآنبعالوه یومعاشتامینبرایپرخطروبیشترکارازناچار
بھگاهمی شودپرداختمردمسویازکشندهبیماریایندرمانبرایکھکمرشکنیھزینھ ھایکرده اند.

ودرمانیواحدھردررادرمانیکادرتوانونیروتمامکروناومی زندسرتومانمیلیونھفتاد
ومی گیرندقرارمداواتحتخانھدرناچارمبتالیانازبسیاریاست.دادهاختصاصخودبھبیمارستانی

شدتبھکروناتاثیرتحتخانوارھاھزینھمی گردد.صرفبسیاریھزینھ ھایوتبعاتنیزبابتایناز
غیرتبعاتباسختتنگناھایدچارودادهکاھشپیشازبیشراخانوارھاخریدقدرتیافتھ،افزایش

قابل پیش بینی کرده است.

رامنابعکرده اند،تقسیمغنائمچونوتصاحبرامردمداشتھ ھایوثروتھمھکھحالی ستدراین
راقوانین شانوساختھ اندمردمایندسترنجحاصلباراشانقدرتارکانومجالسشده اند،مالک

بھداشتبراینورافکن ھازیرودیپلماسیزبانباآنوقتومی کنندیادآوریدارطنابمدامونوشتھ اند
ھمپرطمطراقمجامعوجھانیبھداشتبوروکراسیومی کنندمیخچھارراتابوت ھایشانمردماین

می گیرند.چرتکھ می اندازند و سھم شان را از بازار و بربریت سرمایھ

کمکبھتاآمدنشست،مردماینجدالکننده ترینتعیینمتنبرکھبودکشتاریسالحبرنده ترینکرونا
باکنند!کششالقرا«کار»گردهوکوچکراسفره ھاوداربررا«نویدھا»وجمعراخیابان ھاآن

توسل بھ این سیاست ھا دارند ُبحران ھایشان را پاسخ می دھند.

ترمیمبرایفرصتیادامھدروشد٩٨آبانضربھازحکومتترمیمبرایمجالیابتداکرونا،اپیدمی
پیکره خود در مقابل موج ھای سھمگینتر آینده.

دارد،آنانزندگیبرکھویرانگریتبعاتوکروناویروسمقابلدرجھانمردماکثربی دفاعی
شین آبادی،دانش آموِزوعراقیمعلموایرانیکارگراست.امروزجھاندربشرحقوقنقضبزرگترین

ازقبالراسھم شانسیستانی،ویمنیوسوریپرستارمریوانی،کولبرزنانوافغانقالی بافدختران
وبین المللیمجامعنمی پذیرند.دیگروندارندقبولرانابرابرتقسیماینوپرداختھ اندکارمشترکرنج

را از مردمان بھ تنگنا افتاده کنار بکشند!بھداشت جھانی مسئول ھستند و نمی توانند با سکوت، خود

پاندمیبحرانازکنونیشرایطدرآزادشبازاروسرمایھ داریستمبامبارزهراه ھایمھم ترینازیکی
خالقیتودانشوِمشترکثروتوانسان ھاکارمحصولشده،ساختھواکسن ھایمی کند.عبورکرونا

قرارگیرد.ھمگاناختیاردررایگانبھبایدسازنده ،شرکت ھایانحصارازفارغنتیجھدربشریت ست.
آنھائی ستھمھعلیھوسودمحورپزشکیبنگاه ھایمسببان اش،علیھکیفرخواستیشرایطایننتیجھ ،در

کھ می دانند چھ بر سر این مردم می رود و سکوت کرده اند.

بیھودهحاکمسیاسینظامازکروناھمھ گیریباواقعیمبارزه یبویژهعمومیسالمتبھبودانتظار
مبارزه یتنھاندارند.رابحرانایناساسیحلبرایارادهوصالحیتآنانکھاستاینواقعیتاست.



راشدنقربانیوابتالءاپیدمیکھکندوظایفیانجامبھمجبوررامقاماتمی تواندھمگانیوپیگیر
عمومیافکارساختنھمراهبدونواجتماعی،جنبش ھایوگروه ھاھا،تشکلحضوربدونکند.متوقف
خواھدرقمھولناکتریفجایعمردم،جاننجاتدرکوشاشرافتمنِددرمانیوپزشکیجامعھوجھان

خورد!

از گسترش و تکرار این فجایع جلوگیری کند!قدرِت دخالتگری مردم، انسانیت و افکارعمومی می تواند

منابعمی تواناستانداردرایگانعمومیفوریواکسیناسیونمطالبھباوعمومیعملواعتراضباتنھا
آفرین را متوقف کرد.را برای مبارزه با بحران کرونا بسیج کرد و سیاست مرگ

١۴٠٠/١/٢۵

سندیکای کارگران کشت  و صنعت نیشکر ھفت تپھ

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران  وحومھ

کانون صنفی معلمان اسالمشھر

گروه اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران

اتحاد بازنشستگان

کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ   ایجاد تشکل ھای کارگری

کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری

کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی

تجمعبامنطقھدرشھرباغملکزبالھ ھایانتقالبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھمیداوود*اھالی
درجاده مانع عبورخودروھای حامل زبالھ شدند

بھنسبتاعتراضاتشاندرادامھخوزستاناستاندرملکباغشھرستانمیداوودازتوابعبخشاھالی
زبالھحاملخودروھایورودازمانعجادهکردنومسدودتجمعبامنطقھدرشھریزبالھ ھایانتقال

شھرداری باغملک بھ مکان تخلیھ زبالھ ھا شدند.

انتقال زبالھ بھ این منطقھ  را نخواھند داد.معترضین اعالم کردند با حضور شبانھ روزی در جاده اجازه

دارشاندامنھھایکنشگفتند:علیرغمایرسانھخبرنگاربھکنندگانفروردین،تجمع26شنبھپنجروز
مسووالنچشم پوشیاینکھداردوجودسطحھماندروگذشتھسال25ھمچونزبالھ ھامشکل

نارضایتی اھالی شده است.شھرستان نسبت بھ مشکالت مردم میداوود موجب اعتراض و

درفروردین ،جلسھ ای25چھارشنبھروزصبحمیداوودبخشخشمگیناھالیاعتراضیاقدامادامھدر
جمعیوباغ ملکشھرداریکارکنانشھر،شورایرییسشھردار،حضوربامیداوودبخشداریمحل

شھری برگزار شد.از اھالی میداوود با محوریت مشکل  زیست محیطی زبالھ ھای



ازجلوگیریجھتکانالعمقوورودیدردیوارکشیبھباغ ملکشھرداریتعھدضمنجلسھایندر
جذبجھتوقتدراسرعباغ ملکشھرداریشدمقررنھایی،جابھ جاییزمانتازبالھ ھاحرکت

پسماند،دفعجھتمربوطھکارشناسومشاورنظریھباونمایداقدامخوزستاناستانازالزماعتبارات
سھحداکثرمدتدرطبیعی،منابعودرمانوبھداشتشبکھ زیست،محیطھمچوناداراتیھماھنگیبا

ماه کاری محل دفن زبالھ را جابجا نماید.

ازبیمارستانیزبالھ ھایتفکیکبھنسبتگردیدموظفباغ ملکشھرداریجلسھاینانتھایدرھمچنین
زبالھ سوز اقدام نماید.زبالھ ھای شھری و سوزاندن زبالھ ھای بیمارستانی در کوره

توسطمرزیگذرگاه ھایبستنشمسربدلیلمرزیصفرنقطھسوختبردرصدھاجانافتادن*بخطر
سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

بستنشمسربدلیلمرزیصفرنقطھدرغذاوآببدونسوختبرصدھاکھاستھفتھیکازبیش
بسرمی برند.گذرگاه ھای مرزی توسط سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان

سایھوغذاآب،نبودکناردرمنطقھایندرطاقت فرساگرمایمحلی،خبریمنبعیکگزارشبھ
خلق کند.می تواند تراژدی دیگری برای سوختبران بعد از حادثھ سراوان

بھ آب، اقدام بھ حفر چاه کنند.نبود آب آشامیدنی باعث شده تا سوخت بران برای دسترسی

ازبیشسوخت برانازبسیاریتردد،ممنوعیتاعالموپاسدارانسپاهتوسطمرزبستھ شدنبانیزپیشتر
بھ سر برده اند.یک ھفتھ در نقطھ صفر مرزی شمسر و پروم بدون آب و غذا

مرزیصفرنقطھدرشمسرپاسگاهمحلدرپاسدارانسپاهنیروھای،99ماهاسفند4تاریخدرھمچنین
سوخت بر کشتھ و زخمی شدند.بھ سمت سوخت بران تیراندازی کردند کھ بر اثر آن ده ھا

بلوچستان،وسیستاناستاندربلوچتھیدستاقشارازمحلی،سوختبرانخبریمنبعھمینگزارشبھ
آنانبھراسوخت بریطاقت فرسایوخطرناکشغلتنگدستیوبیکاریکھھستندھرمزگانوکرمان
ودانشجویانسالھ،70مردانتاسالھ12کودکانسوخت برانمیاندراست.کردهتحمیل

مستقیمتیراندازیمانندخطراتیمعرضدرمستمربھ طورآنھادارند.وجوددانشگاھیفارغ التحصیالن
وگرفتنآتشگریز،وتعقیباثربرخودروشدنواژگونوتصادفانتظامی،وامنیتینیروھای
خانوادهسرپرستیکھدارندوجودنوجوانانیسوخت برانمیاندردارند.قرارخودروسرنشینانسوختن

شغل بھ عنوانراطاقت فرساکارایناندشدهناچارخودخانوادهٔ معاشامراربرایودارندبھ عھده را
موارد بھ مرگ ختم می شود.انتخاب کنند. کاری بسیار خطرناک کھ سرانجام آن در اکثر

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین25کارگریاخباروگزارشات

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
جدیددرسالاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمعچھارمین-

برای دست یابی بھ مطالبات برحقشان

بندیطبقھطرحاجرایعدمبھترانسفودراعتراضایرانکارخانھکارگرانوتجمعاتاعتصاب-
برای چندمین روز متوالیمشاغل و اذیت وآزاریک ھمکارحق طلب ازجملھ تغییرمحل کارش

خودجانباکارفرمایانکردنبازیبھنسبتجنوبیپارسوگازنفتکارگراناعتراضاتادامھ-
19کوویدبامقابلھبھداشتیپروتکل ھایرعایتعدمبدلیلشانوخانواده

ھایوعدهوبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھشوشترنسبتشھرداریکارگراناعتراض-
توخالی مسئوالن

پاسخگویی بھ مطالباتشان- تجمع اعتراضی سراسری داروسازان    کشور نسبت بھ عدم

ایرانمعلمانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایاقداماز حمایتدرایرانکارگرانآزاداتحادیھبیانیھ-
در اعتراض بھ تداوم زندان اسماعیل عبدی

با شعار:- تجمع اعتراضی سھامداران مقابل ساختمان سازمان بورس

روبھ فناست امروزعزا عزاست امروز روز عزاست امروز      اقتصاد مملکت

دونفرشانحالوخامت-کورهانفجاراثربرتاکستانشھرکفلزاتذوبکارخانھکارگر4سوختگی-
درصدی90سوختگیبدلیل

گرفتگی- جان باختن یک کارگر کارگاه تولیدی ساوه  بر اثر برق

ریزشدرحادثھفاریابکرومیتمعدنکارگر2ومصدومیتمرگ-

براثرریزشآزادگانبزرگراهدرچاهمتری15درعمقکارگرمقنییکشدنخفھ-

جدیددرسالاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمع*چھارمین
برای دست یابی بھ مطالبات برحقشان

بگیرانومستمریبازنشستھجدید،کارگراندرسالبارچھارمینبرایفروردین25روزچھارشنبھ
ھایشھرستاندربرحقشانمطالباتبھیابیدستبرایاجتماعیتامینسازمان

وھفتشاھرود،شوشآباد،رشت،خرماراک،اصفھان،اھواز،ایالم،بجنورد،بروجرد،بھشھر،تبریز،
ادارهمقابلتجمعبھدستو…..یزدمشھد،نیشابور،تپھ،شوشتر،قزوین،قم،کرج،کرمان،کرمانشاه،

سخنرانیوایرادخالیسفرهکردنشعارھا،پھنپالکاردھا،سردادنبرافراشتنوبازدنداجتماعیتامین
اعتراضشان را نسبت بھ وعده و عیدھای توخالی بنمایش گذاشتند.

اداره تامین اجتماعی شدند.درکرمان وشوش کارگران بازنشستھ  خشمگین وارد ساختمان



دربھارستانمجلسمقابلاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھ کارگرانتجمعدرتھران
ادامھ یافت.آغاز وبا راھپیمایی بطرف برنامھ وبودجھ ومقابل این سازمان

+شعارھا:



- اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

اجتماعیتامینکلدرادارهتبریزبازنشستھکارگرانتحصنبانمیگذاریم(درارتباطتنھاتآذریبرادر-
آذربایجان شرقی - زنده ھمبستگی کارگران)

- ظلم وستم کافیھ  سفره ما خالیھ

- وعده وعید کافیھ   سفره ما خالیھ

کجایی- ھر وعده ای دادند ھمھ باد ھوا بود  عدالت کجایی عدالت

- فقر و فالکت  دزدی و غارت

- خط فقر ده میلیون حقوق ما سھ میلیون

- حقوق ھای نجومی فالکت عمومی

- ھمسان سازی کجا بود دروغ تزویر ریا بود

- ھمسان سازی کجا بود دروغ فریب ریا بود

- گرانی تورم بالی جان مردم

- فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

- تاحق خود نگیریم از پا نم نشینیم

- ما دیگھ رای نمی دیم  از بس دروغ شنیدیم

- نوبخت بیا پایین    نوبخت بیا پایین

- ساالری استعفا استعفا

+گزارشات:

/کانال سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تھران وحومھ:

٢۵امروز١۴٠٠سالماهدراولیناجتماعیتامینبازنشستگانسراسریاعتراضیتجمعچھارمین
فروردین درتھران و ھمزمان دردھھا شھرکشور

خیابانبھفروردین٢۵امروزفروردینماهدربارچھارمینبرایاجتماعیتامینمعترضبازنشستگان
ھا آمدند .

آوردهبوجودکشورسراسردربازنشستگانرانظیریبیوھمبستگیاتحادمعیشتی،سختوضعیت
است .

قبلازبیشترمسئولینتوخالیھایوعیدوعدهاجتماعیتامینبازنشستگانفروردینحقوقواریزیبا
وبازنشستگانبیشترخشمباعثتوخالیھایوعدهھمینوگردیدمشخصبازنشستگانبرای

حضورشان درخیابان ھا گردید.



کارھایمحاسبھنحوهوتورمبراساسحقوقپرداختوسازیھمساناجرایخواھانبازنشستگان
سخت وزیان آور در افزایش ھای صورت گرفتھ میباشند .

مشھد،آباد،،خرماراکرشت،قزوین،کرج،تھران،درھمزمانفروردین٢۵امروزتجمعاتاین
، شوش و ھفت تپھ برگزار گردیده است.تبریز ، یزد ، کرمانشاه، کرمان، ایالم ، بجنورد ، اھواز

بازنشستھفعالاینآزادیخواستارگردد،بایدآزادگرامیاسماعیلشعارباکنندگانتجمعدرتھران
میبرد.بسرامنیتیعواملبازداشتدراستروز٩کھشدند

امروزبازنشستگان رشت/کمیتھ ھماھنگی برای کمک بھ ایجاد تشکل ھای کارگری:تجمع

مقابلویژهیگاننیروھایحضوروشدیدامنیتیوجودجوعلیرغمفروردین٢۵چھارشنبھامروز
اجتماعیتامینسازمانازکمیفاصلھدراجتماعیتامینبازنشستگانرشت،اجتماعیسازمان تامین

و سایر مطالبات دست بھ اعتراض زدند.در اعتراض بھ عملی نشدن ھمسان سازی و پایین بودن حقوقھا

ھمسانجھتھاوعدهازھیچیکبازنشستھ،کارگرانبھمسئولینشدهدادهھایوعدهھمھعلیرغم
کردندعنوانشدندمواجھبازنشستگانیکپارچھوسراسریاعتراضاتباکھوقتیونشدهعملیسازی

مبھممسئولیننظرھایاظھار،اینھمھباشد.خواھداصالححکمھاوداشتھوجودنرم افزاریاشکالکھ
محاسبھنحوهبلکھنگرفتھصورتاحکاماصالحجھتاقدامیھیچتنھانھلحظھاینتاوبودهکلیو

می باشد.احکام و چگونگی فرمول اجرای ھمسان سازی ھمچنان مبھم

١۴٠٠فروردین٢۵–تھراندراجتماعیتامینبازنشستگانتجمعاز/گزارشی

دوویژهبھگرفت،شکلھمیشگیمتداولشعارھایبامجلسجلویبازنشستگانتجمعابتداامروز
نمی دیم، از بس دروغ شنیدیم".شعار: "اسماعیل گرامی، آزاد باید گردد" و "ما دیگھ رای

راهطولدروکردندپیماییراهبرنامھسازمانسمتبھ١١.١۵ساعتدرشعاردادنبامعترضان
شعار می دادند.

کھبوداینقصددقایقیازبعدبود.زیادگردد"بایدآزادزندانی،"کارگرواتحاد""اتحاد،شعارامروز
نیروھایمحاصرهدربازنشستگانوندادنداجازهانتظامینیروھایولیبرویم،مجلسسمتبھمجدد

انتظامی و لباس شخصی ھا تجمع را ادامھ دادند.

دادند:شعارنشستگانبازوبودندشدهبازنشستگانحرکتمتوجھھاماشیندرونوروپیادهدرمردم
مردم بھ ما ملحق شوید"."درد ما درد شماست، اتحاد، اتحاد" و "درد ما درد شماست،

میتحصنخیابانوسطبرویم،مجلسجلویگذاریدنمیاگرکھکردندتھدیدھابازنشستھمدتیازبعد
سعیمسیرطولتمامدرآن ھاافتادیم.راهمجلسسویبھوکردندبازراراهانتظامینیروھایوکنیم

دادیم و کار خود را می کردیم.می کردند کھ تجمع را کنترل کنند، ولی ما اھمیتی نمی

زحماتاززدندستبابازنشستگانوداشتندحضورداروییودرمانکادرازتعدادیمجلسجلویدر
تاواتحاد"اتحاد،پرستار،لشکری،"کشوری،دادیم:شعاروکردندتشکردرمانکادرھمراھیو

داشت.ادامھتجمعدقیقھ١٢.١٠ساعت



میتوضیحمردمبھنیزماوچیست؟برایاعتراضاتاینکردندمیسوالمردمازبسیاریامروز
دادیم.

"فقط کف خیابون، بھ دست می آد حقمون".

"تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم."

گزارش ارسالی یک بازنشستھ

+گزارشات رسانھ ای شده:

فروردین25امروزاجتماعیتأمینبگیرانمستمریوبازنشستگان/تجمع

اداراتمقابلحضوربااجتماعیتامینبازنشستھکارگرانماه)فروردین٢۵(چھارشنبھامروزصبح
اعتراض کردند.تامین اجتماعی بھ فیش ھای حقوقی و دریافتی ناچیز خود

خودفقرخطازپایین تردستمزدھایازنشدهعملیوعده ھاازیکھیچاینکھبیانبابازنشستگاناین
شود.انتقاد داریم، گفتند: بایستی مستمری ھا بھ خط فقر نزدیک

مستمریافزایشبعدوشوداجراییتمامیبھوکاملبایددومدورمتناسب سازیابتدامی گویندآن ھا
شود.اعمال١۴٠٠

مکفیرفاھیامکاناتفراھم سازیومشارکتحقرایگان،درمانتامینخواستارھمچنینبازنشستگان
ھستند.



وکردندتجمعاراکاجتماعیتامینساختمانمقابلدیگربارامروزمرکزیاستان/بازنشستگان
شدندخواستار اجرای صحیح طرح ھمسان سازی حقوق بازنشستگان

اجتماعی استان مرکزی:تصویری از پھن کردن سفره خالی مقابل اداره کل تامین

حقوقی معترضیم/تجمع بازنشستگان کارگری مقابل تامین اجتماعی/ بھ احکام

مقابل تامین اجتماعی تجمع کردند.بازنشستگان کارگری در برخی استانھا از جملھ خوزستان

اجتماعیتامیناداراتمقابلحضوربااستان ھاکارگریبازنشستگانازجمعیفروردین)٢۵(امروز
بھ فیش ھای حقوقی و دریافتی ناچیز خود اعتراض کردند.



خودفقرخطازپایین تردستمزدھایازنشدهعملیوعده ھاازیکھیچاینکھبیانبابازنشستگاناین
شود.انتقاد داریم، گفتند: بایستی مستمری ھا بھ خط فقر نزدیک

مستمریافزایشبعدوشوداجراییتمامیبھوکاملبایددومدورمتناسب سازیابتدامی گویندآن ھا
شود.اعمال١۴٠٠

مکفیرفاھیامکاناتفراھم سازیومشارکتحقرایگان،درمانتامینخواستارھمچنینبازنشستگان
ھستند.

بندیطبقھطرحاجرایعدمبھترانسفودراعتراضایرانکارخانھکارگرانوتجمعات*اعتصاب
برای چندمین روز متوالیمشاغل و اذیت وآزاریک ھمکارحق طلب ازجملھ تغییرمحل کارش

بھترانسفودراعتراضایرانکارخانھکارگرانمتوالی،روزچندمینبرایفروردین25چھارشنبھروز
بھکارشتغییرمحلازجملھطلبھمکارحقوآزاریکاذیتومشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدم

دادند.ادامھتھران-زنجانقدیمجاده4کیلومتردرواقعواحدتولیدیدراینوتجمعشاناعتصاب



کارخانھکارگراناعتراضپیشروز10فروردین،ازحدود25بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
است.ترانسفود بھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل آغازشدهایران

کارگراناینمی کنند.اعتراضمتخصصافرادجایبھسفارشیافراداستخدامبھکارگرچنددرادامھ
سفارشیافرادھمچنانولیشدبرگزاراستخدامیآزمونگذشتھسالاینکھوجودباچرامی کنندمطرح

نیزمجموعھآنحراستتخلف ھایبھکارگراناینالبتھمی شوند.مجموعھاینواردغیرمتخصصو
اعتراضاتی ھم کرده اند.

مذکورکارگربھبعدروزچندکارگران،بھپاسخگوییجایبھکارخانھاینگزارش،مدیرانبنابھمین
است.کردهمطرحراسفارشیافرادورودقبیلازمسائلیچراکھداده اندتذکرآنبھوزده اندنامھ

آبادعلیصنعتیشھرکدرواقعخدماتیکارخانھ ھایازیکیبھتنبیھبرایراکارگرھمانسرانجام
کھشدسببموضوعھمینکرده اند.باطلمجموعھداخلبھراکارگراینترددکارتوکرده اندتبعید

این کارخانھ تجمع کنند.کارگران در دفاع از ھمکارحق طلبشان مقابل ساختمان مرکزی

کارگراناعتصابوتجمعتاییدبازنجاناستاناجتماعیرفاهوکارتعاون،رابطھ،مدیرکلدرھمین
خاطربھنخستکردند.اعتصابوتجمعاصلیدلیلدوبھکارخانھاینکارگرانترانسفو،افزود:ایران
درخواستشرکتاینمدیرانازوبودندمعترضترانسفوایراناقماریشرکتبھھمکارشانانتقال

پاسخ در این زمینھ را داشتند.

است،کارخانھایندرمشاغلطبقھ بندیقانوناجرایعدمدلیلبھکارگراناعتراضدوممورد
مشاغل واریز نمی شود.وکارگران معتقد ھستند  کھ حق و حقوقشان بر اساس طبقھ بندی



خودجانباکارفرمایانکردنبازیبھنسبتجنوبیپارسوگازنفتکارگراناعتراضات*ادامھ
19کوویدبامقابلھبھداشتیپروتکل ھایرعایتعدمبدلیلشانوخانواده

شانوخانوادهخودجانباکارفرمایانکردنبازیبھنسبتجنوبیپارسوگازنفتکارگراناعتراضات
دارد.ادامھکماکان19کوویدبامقابلھبھداشتیپروتکل ھایرعایتعدمبدلیل

رابطھ:درھمینفروردین25بتاریخشدهایرسانھدوگزارش

وکارگرانمیانتبعیضبازھمنفت/پیمانکاریشرکت ھایبرخیدرکروناپروتکل ھایرعایتعدم-1
کارمندان!

شرکت ھابرخیدرمی گویند:ودارندانتقادکروناپروتکل ھایرعایتعدمازنفتپیمانکاریکارگران
اصول اولیھ رعایت نمی شود.

استان ھایدرکارمندانازبسیاریاست.رسیدهراهازقبلیموج ھایازسنگین ترکروناچھارمموج
قضیھامامانده اندمحفوظکروناآسیب ھایازوشدهدورکارییاکاریشیفتیمشمولکشورنفت خیز

برای کارگران بھ ھمین سادگی نیست.

نمی شود؛اجراشرکت ھادرکروناییبخشنامھ ھایمی گویند:رابطھایندرنفتپیمانکاریکارگران
برایراشیفتیکاراصالًشرکت ھابرخیومی کنندکارکمبسیارفاصلھدروھمنزدیککارگران

کارگران پیمانکاری بھ رسمیت نمی شناسند.

برایاستراحتوغذاسیستمھنوزمی گوید:جنوبیپارسمنطقھدرنفتپیمانکاریکارگریک
استراحتکانکس ھایدرمی رسد.مادستبھومی گردددستبھدستغذااست.قبلمانندپیمانکاری ھا

نگرانشرایط،ایندراست.زیادبسیاربیماریبھابتالامکانومی نشینیمھمکنارنفرچندیننیز
نگرانیم کھ آن ھا ھم آلوده شوند.خانواده ھایمان ھستیم کھ ماھی یکبار بھ دیدن شان می رویم.

وھستندپیمانکارانعملکردبرنفتوزارتمجموعھیعنیباالدستینھادنظارتخواستارکارگران
بھوکنندنظارتسطحپایین ترینتاپیمانکارانعملکردبھبایدآنبازرسانونفتوزارتمی گویند:

آن ھا فشار بیاورند تا بخشنامھ ھای کرونایی اجرایی شود.

می گویند:ودارندانتقادکارمندانوکارگرانمیانوپیمانکارانورسمی ھامیانتبعیضازکارگراناین
نداردامنیتکھپیمانکاریکارگریکامادارندحقوقبازھمنیایندکارسروبنشینندخانھاگرکارمندان

باید ھرچھ کارفرما گفت اجرا کند و چاره دیگری ندارد.

در19کوویدنفر،مبتالیان700ازبیشخطر-معرضدرپارس جنوبیگازمجتمعشرکتکارکنان-2
بزرگترین تولید کننده گاز کشور ومرگ دونفرشان

افرادتاکنونوکردهورودایرانانرژیپایتخت)بھ19کرونا(کووید-ویروسکھاستیک سالاز یشب 
گازمجتمعدربدانیمکھمی شودسختبسیارکارموقعیشده اند.امامبتالکرونابھزیادیبسیار

مصرفیگازدرصد70ازبیشکھجنوبیپارس24تا1فازھایکارفرمای)SPGCپارس جنوبی(
متأّسفانھکھشده اندمبتالبیماریاین)بھSPGC(درفقطنفر700ازبیشمی کند،تاکنونتولیدراکشور

شده اند.فوتبیماریاینبھابتالبراثرشرکتاینپرسنلازنفر2



ثبتجدیدابتالیمورد63ھفتھیکطیفروردین،20تافروردین14ازکروناچھارم یکپ آغازازپس
شده است.

مخزنازبرداریبھرهدرپارس جنوبیگازمجتمعشرکتحساسومھمبسیار یتمسئول بھتوجھبا
جملھازتدابیریبایدکشور،مسئولینمصرفیگازچھارمسھتامینوقطرکشورباگازیمشترک
نشود.ایجادخللیتولیدرونددرتابیاندیشندرا7-7یا14–14کاریشرایط

ھایوعدهوبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھشوشترنسبتشھرداریکارگران*اعتراض
توخالی مسئوالن

ھاماهپرداختعدمبھشوشترنسبتشھرداریکارگرانیکباردیگر،برایفروردین25چھارشنبھروز
دراستان خوزستان اعتراض کردند.حقوق وحق بیمھ و وعده ھای توخالی مسئوالن این شھرستان

شھرداریمجموعھدرنفر500حدودگفت:گفت:ایخبرنگارسانھبھمعترضکارگرانازیکی
مطالباتماهچھاردست کمکھھستیمکاربھمشغولرسمیوقراردادیپیمانکاری،صورتبھشوشتر،

مزدی مان بھ تاخیر افتاده است.

کھحقوقیآخرینگفت:ادامھدرھستند،روبرومزدیمعوقاتمشکلبااستسالچندیناینکھبیانبااو
شد.واریزکارگرانحساببھجاریسالماهفروردین20روزکھبود99آبانحقوقکرده ایمدریافت

وجودبھماخانواده ھایبرایبسیاریمشکالتبیمھ ای،ومزدیمطالباتپرداختعدموی؛گفتھبھ
آورده است.

مربوطکھداریمبیمھ ایمطالباتماهچندینگفت:ھمکارانشوخودبیمھ ایمعوقاتدربارهادامھدراو
است.97و96سالھایبھ

چھنیستمشخصھنوزشھریمسئوالنسویازحقوقپرداختوعدهعالرغماینکھبیانباکارگراین
بی توجھیومسئولیتاحساسنداشتنگفت:خاتمھدرشود،پرداختمعوقاتایناستقرارزمانی

پابرجاھمچنانکارگراناینمشکالتشدهباعثخدمت شانحوزهکارگرانحقوقاستیفایبھمسئوالن
بماند و کارگران نتوانند بھ حقوق اولیھ خود دست یابند.

مراجعازسویمالیتخلفاتاتھامبھشوشترشھرداریکارشناسانومدیرانازنفردواخیراگفت:او
قضایی شھرستان بازداشت شده اند.

شھرداری ھایمجموعھدرکارگرانمزدیمطالباتپرداختدرتاخیرکارگرایناظھاراتطبق
پروژه ھایبرخیساختبرایشھرشورایاعضایفشارکھداردادامھدرحالیشھرشوشتر

غیرضروری در شھر ھمچنان ادامھ دارد.

پاسخگویی بھ مطالباتشان*تجمع اعتراضی سراسری داروسازان    کشور نسبت بھ عدم

ھااستاندرمراکزتجمعبرپاییکشورباسراسرداروسازانازفروردین،جمعی25چھارشنبھروز
بھپاسخگوییعدمبھرانسبتاعتراضشانزیربشرحمطالباتشانیادآوریضمنمجلسمقابلوتھران

آنھا از طرف مسئوالن ذیربط بنمایش گذاشتند:



سایربھنسبتحقوقمناسبافزایشعدموحاکمتورمبھتوجھبا یپرداخت دستمزدوحقوقتناسبعدم-
اعضای کادر درمانی

بازرسی ھایروندجدیاصالحوداروخانھفعالیتساعاتکلیھدرداروسازحضوریترعاالزام-
معاونت غذا و دارو

خدمات دارویییب خدمتی داروسازان برای مدیریتضرامناسبپوششعدم-

یده گرفتھ شدن کامل قانون پرکیس (کارانھ)ناد-

محول شده بھ داروسازان یزان کافی تعرفھ خدمات دارویی برای وظایفم اختصاصعدم-

میشرایطشدنترسختبھمنجرسالھھرکھدارانداروخانھانجمنعادالنھ یغیرو یناکاف اقدامات-
شود

بھداشتمراکزداروخانھ ھایبیمارستانی،داروخانھ ھای یتمام درداروسازاننظارتوحضورالزام-
معاونت غذا و داروو شرکت ھای پخش دارویی و اصالح جدی روند بازرسی ھای

بازرسی و برخورد معاونت غذا و داروی غیر قانونی پروانھ تاسیس بھ پراتیک ھا و ضعفواگذار-

+گزارش تصویری:









معلمانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایاقداماز حمایتدرایرانکارگرانآزاداتحادیھ*بیانیھ
ایران در اعتراض بھ تداوم زندان اسماعیل عبدی

بیانیھ ایعبدی،اسماعیلزندانتداومبھاعتراضدرایرانمعلمانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورای
برایصنفیفعالینومعلمانحقبرپافشاریضمنآندرکھاستنمودهصادرفروردینھشتمتاریخبھ



بھقضایی وامنیتیبرخوردھایبھدادنپایانخواستارخود،صنفیخواستھ ھایومطالباتطرح
وآزاربھدادنپایانخواھانعبدی،اسماعیلحبسبودنغیرقانونیبرتأکیدباوشدهصنفیفعالیتھای

اذیت این معلم زندانی  و آزادی فوری وی شده است.

وصنفیحقوقازدفاعدروخودھمکاراندیگرباھمگاموھمراهکھآزاده ایمعلمعبدیاسماعیل
محبوسزنداندرامنیتیواھیبھانھ ھایبھکھسال ھاستمی کردتالشآموزاندانشومعلمانانسانی

یکاحیایبامحکومیت اشدوراناتمامازپسوی،آزادیازممانعتبرایامنیتینھادھایواست
ھمسرپشتانتقال ھایبااخیرماھھایدربلکھداشتھ اندنگھزنداندرتنھانھرااویافتھخاتمھپرونده ی

را تشدید نموده اند.بھ زندانھای مختلف، موجبات آزار و شکنجھ ی او و خانواده اش

وکارگرانبلکھدانستھ ایممزدبگیراندیگر  ومعلمانمتحدتنھانھراخودھموارهایرانکارگرانما
دراستثمارگرحاکمیتکھمیدانیماجتماعیبزرگطبقھیکبمثابھرامزدبگیراندیگرومعلمان
راماسیاسیواجتماعیمعیشتی،مطالباتتنھانھسود،حداکثربیشترچھھرانباشتوتعمیقراستای

کلبھجانبھھمھوگسترده تعرضاینشرایطبازتولیدراستایدربلکھمی دھد،قرارتعرضمورد
رامطالبھ گریوحق خواھیفریادھرگونھکردنساکتقصدسرکوبگرانھسیاستھایتعمیقباجامعھ،

دارد.

سیستماتیکسیاستاینراستایدرصنفیفعالیندیگروکارگرانمعلمان،کردنزندانیو سرکوب
اتحادبابایدمختلفعرصھ ھایدرمطالباتیوصنفیجنبش ھایفعالینکھاینروستازمیگیرد.صورت

صنفیفعالیتھایکردنامنیتیسیاستتداومازمانعوبایستندسرکوبگری ھااینمقابلدرھمبستگیو
شوند.

ھماھنگیشورایخواستباھمبستگیاعالمضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھدرمتشکلکارگرانما
زندانیبھاعتراضجنبشازبخشیراخودعبدی،اسماعیلآزادیبرایایرانمعلمانصنفیتشکل ھای

فوریتبھعبدیاسماعیلچنانچھکھمیداریماعالمایرانمعلمانباھمصداومیدانیمصنفیفعالینکردن
صنفی معلمان خواھیم بود.آزاد نگردد، در  کنار اقدامات عملی شورای ھماھنگی  تشکل ھای

بھنسبتمعلمانصنفیفعالینکناردر وممکننحوھر بھتافرامیخوانیمراکارگرانتمامیھمچنین
بھدستزندانیمعلمان  وکارگرانتمامیآزادیبرایتالشھمچنینوعبدیاسماعیلزندانتداوم

اعتراض بزنند.

١۴٠٠فروردین٢۵ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

با شعار:*تجمع اعتراضی سھامداران مقابل ساختمان سازمان بورس

روبھ فناست امروزعزا عزاست امروز روز عزاست امروز      اقتصاد مملکت

تجمعبھدستدیدهوزیانحقیقیسھامدارانازدیگر،جمعیباریبرایفروردین25چھارشنبھروز
عزاستعزاشعار«سردادنوبازدندتھراندرواقعبھاداراوراقوبورسسازمانساختمانمقابل

امروز»اعتراضشان رابنمایش گذاشتند.امروز روز عزاست امروز      اقتصاد مملکت روبھ فناست

دونفرشانحالوخامت-کورهانفجاراثربرتاکستانشھرکفلزاتذوبکارخانھکارگر4*سوختگی
درصدی90سوختگیبدلیل



شھرستاندودانگھدھستانحیدریھصنعتیشھرکدرواقعشھرکفلزاتذوبکارخانھکارگر4
وبھ بیمارستان رجایی قزوین شدند.تاکستان استان قزوین بر اثر انفجار کوره دچار سوختگی

ویژهمراقبت ھایبخشدرسوختگیدرصد90باسالھ38و31کارگر2شده،ایرسانھگزارشبرپایھ
ناحیھازسوختگیدرصد30و15باترتیببھنیزسالھ29و28کارگر2واندشدهبستریبیمارستان

عملاتاقبھبیشترمداوایبرایکھشدندسوختگیدچارسینھقفسھوپادست،کتف،صورت،سر،
منتقل شده اند.

گرفتگی*جان باختن یک کارگر کارگاه تولیدی ساوه  بر اثر برق

ساوهبیگنورعلیجادهدرواقعتولیدیکارگاهدریککارحینکارگرفروردین،یک24شنبھروزسھ
دچار برق گرفتگی شد ودردم  جان خود را از دست داد.

ریزشدرحادثھفاریابکرومیتمعدنکارگر2ومصدومیت*مرگ

غیراصولیبراثربرداشتفاریابشوردرهکرومیتمعدنریزشفروردین)،درحادثھ24شب(شنبھسھ
یک کارگر جانش را ازدست داد ویک کارگر دیگر مصدوم شد.

براثرریزشآزادگانبزرگراهدرچاهمتری15درعمقکارگرمقنییکشدن*خفھ

ترککمپمرکزیکحیاطقسمتدرحفرچاهکارحینسالھ50کارگرفروردین،یک24شنبھسھروز
خاکاززیرتلیچاهمتری15عمقدرخاکریزشعلتبھتھرانآزادگانبزرگراهدرواقعاعتیاد

مدفون وخفھ شد.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com



