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اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
یفاصلھسنواتحذفبھنسبتتھراناستاندانشسراھایالتحصیلفارغمعلماناعتراضیتجمع-

خدمتی مقابل ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری

اعتراضات با برپایی تجمعفراخوان معلمان فارغ التحصیل دانشسراھای کشوربرای ادامھ

ھاماهپرداختعدمبھنسبتجدیداھوازدرسالفاضالبوآبکارگراناعتراضیتجمعسومین-
ساختمانمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھوحقکاملحقوق،عیدی

استانداری

تپھ- اعتصاب کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر  ھفت

نازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورحق التدریسیوخدماتیخریدمعلماناعتراضاتادامھ-
حقوق ،تبعیض ،ھمسان سازی نشدن وتاخیر در پرداخت حقوق

ومطالباتحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبتسی سختشھرداریکارگراناعتراضات-
توخالی مسئوالن ادامھ دارددیگروشرایط سخت کاری ازجملھ ساعات کاری زیاد ووعده ھای

- طومارجمعی از پرستاران کشور برای احقاق حقوق برحقشان

مطالبات برحقشان:- پیرامون کنش ھای کارگران بازنشستھ درراه دستیابی بھ

شد چون حق با ماستما موفق خواھیم شد ھرگاه کھ با ھم باشیم ما موفق خواھیم

درنشستگانبازاجتماعسومین-99فروردین22یکشنبھروزدربازنشستگاناجتماعازگزارشی-
این ماه و سال

دوگانھھایخودروفنیمعاینھوجودعدمبھدراعتراضبندرعباسشھردارانتاکسیوتجمعاعتصب-
سوز و جریمھ ھای مکرر توسط راھنمایی و رانندگی

یفاصلھسنواتحذفبھنسبتتھراناستاندانشسراھایالتحصیلفارغمعلماناعتراضی*تجمع
خدمتی مقابل ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری

اعتراضات با برپایی تجمعفراخوان معلمان فارغ التحصیل دانشسراھای کشوربرای ادامھ

اعتراضاتشاندرادامھتھراناستاندانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانفروردین،24شنبھسھروز
ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری زدند.نسبت بھ حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی دست بھ تجمع مقابل





اعتراضات با برپایی تجمع*فراخوان معلمان فارغ التحصیل دانشسراھای کشوربرای ادامھ

عدالتدیوانجلوتھرانتجمعمورددرکشوریگروهدرھااستاننمایندگانتوافقونظرسنجیطبق
اداری تصمیمات زیر حاصل شد.

دیوانروبروی١١ساعتفروردین٢۴شنبھسھروزھفتھاینحومھھایشھرستانوتھراناستان_١
باشندداشتھتجمعاداریعدالتدیوان٨٢۵اخیررایبھاعتراضجھت

دیوانمقابلتھراناستانھمراهبھھااستانھمھ یدانشسرایی ھایشاملکشوریسراسریتجمع_٢
صبحدهساعت١۴٠٠فروردین٢٨شنبھروزاداریعدالت

شھید مخبری – نبش خیابان ایران زمینآدرس دیوان عدالت  : تھران – بزرگراه ستاری – بلوار

درھمین رابطھ:

یفاصلھسنواتحذفبھنسبتکشوردانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسری+تجمع
مقابل اداره کل آموزش وپرورش خدمتی

کلادارهمقابلتجمعھمزمانبرپاییبادانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانفروردین،17شنبھسھروز
نسبتراو….اعتراضشاناصفھان،بوشھر،تبریز،شیراز،کرج،گرگانشھرھایدروپرورشآموزش

بھ حذف سنوات فاصلھ ی خدمتی بنمایش گذاشتند.

+زنده باد ھمبستگی کارگران:



بھنسبتپرورشوآموزشاجحافبارابطھدرشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقلصنفیکانونبیانیھ
فارغ التحصیالن دانشسراھای کل کشور

مردماقشارتمامیبررا….عرصھوفرھنگیوسیاسی،اقتصادینامناسبوضعیتکھشرایطیدر
وآموزشوزارت،میشودتروخیمروزھرمردماسفبارزندگیوضعیتونمایدمیتنگتروتنگتر

سراسردانشسراھایازکھنیروھاییبھنسبت،وار  بردهوانسانیغیرکامالاقدامیکدرپرورش
شرفدر١۴٠٠_١٣٩٩تحصیلیسالپایاندروشدهسازماناینجذب٧۵_٧۴_٧٣سالازکشور

قروناجحافیکباداردسعی،اداریعدالتدیوانازکذاییراییکگرفتنبابودند،بازنشستگی
کند.وسطایی ، این نیروھا را دو سال دیگر بھ کار اجباری وادار

قراردادداشتنعلیرغمووقتمدیرانمدیریتسوعلتبھزمانآندرنیروھااینکھاینستواقعیت
کھقضاییپروسھیکماندند،طیاستخدامبدونراسالدوپروشوآموزشونیروھااینبینرسمی
ازسالدوآنبیمھحقکسر بھمکلفپروشوآموزششدزمینھ ایندررویھوحدترایبھمنجر
آستانھدروموضوعاینازسالھاگذشتشد.بانیروھااینسنواتدرآناحتسابو کارکنان حقوق

وقبلیرایشکستنباتوام،پرورشوآموزشوزارتدرمدیریتسوھمبازنیروھااینبازنشستگی
صادر شدن رای جدید مبنی بر حذف آن دو سال از سنوات شد.

فراشکایتبھراشدند،انھامواجھنیروھاایناعتراضباوقتیکارنابلدمدیراناینکھاینجاستجالب
بھاعتراضاتایناگرحتیکھمیدانندخوبحالیکھمیدھند،درنشانفرھنگیانطرفدارراخودوخوانده
بھمنجرقطعازمانمروروھاکشیوقتاینوبردخواھدزماندوسالحداقلشودمنجرمثبتیپاسخ

تضییع حقوق این عزیزان خواھد شد.

ھایانگیزهتمامیسالھااینطولدربی شرمانھووقیحانھسیاستھایچنینیکاجرایکھاستبدیھی
قدریبھدروپیکربیوطویل وعریضسازمانایندرمدیریتاست.سوبردهبینازرافرھنگیاناین

کارمندان خود  ندارد.مرسوم و عادی  شده است کھ حتی ابایی از کسر سنوات خدمت

وآموزش،وقیحانھاقدامایننمودنمحکومضمنشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقلصنفیکانون
دوسالھاجبارایناگراستمعتقدومیخواندفرانیروھااینانسانیوشغلیحقوقرعایت بھراپرورش

قانونیغیراقداماینازناشیتبعاتوانگیزگیبیازحاصلدود،شودتحمیلفرھنگیاناینبھزوربھ
در مرحلھ بعد بھ چشم حاکمیت خواھد رفت.آموزش و پرورش ، در مرحلھ اول بھ چشم دانش آموزان و

١۴٠٠فروردین

کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی

ھاماهپرداختعدمبھنسبتجدیداھوازدرسالفاضالبوآبکارگراناعتراضیتجمع*سومین
ساختمانمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھوحقکاملحقوق،عیدی

استانداری

انعکاساھوازبرایفاضالبوآبجدید،کارگرانباردرسالسومینبرایفروردین24شنبھروزسھ
پرداختدر،تبعیضبیمھوحقکاملحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبتاعتراضشانصدای

تجمع کردند.حقوق و وعده ھای توخالی مسئوالن مقابل ساختمان استانداری



وآبشبکھاپراتورکارگرانازنفرھزارحدودمطالباتگفتند:ایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
استانیمسئوالنازبارھاماعیدیکاملنشدنپرداختدلیلبھوافتادهتاخیربھماهسھاھوازفاضالب

درخواست پیگیری مطالباتمان را کرده ایم.

کاملعیدیوحقوقمنظمدریافتاخیرسال ھایدرونشدهرسیدگیمامشکلبھتاکنونافزودند:آن ھا
بھ دل مان مانده است.

اجتماعیتامینبیمھحقپرداختزمینھدرمزدیمعوقاتازجداکرد:اضافھمعترضکارگرانازیکی
بھبیمھحقموقعبھنشدنپرداختدلیلبھمابیمھ ایسوابقاست.کردهکوتاھیماحقدرآبفاادارهنیز

برایونداریمتکمیلیبیمھپوششکھسالھاستحالعیندراست.شدهمشکلدچاراجتماعیتامین
بایتھنگفتیھزینھ ھایمتحملآزادمراکزبھمراجعھباخانوادھایمانوخوددرمانینیازھایتامین

ویزیت و ھزینھ دارو و سایر خدمات می شویم.

باادغامکار،سابقھسال15تا10بااھوازآبفایپیمانکاریکارگرانمشکالتدیگرداد:ازادامھوی
دو طرف را نامشخص کرده است.کارگران آب و فاضالب روستایی است کھ وضعیت کارگران ھر

واستناچاریرویازشرایطیچنینقبولشکبدونگفت:خودھمکارانازنمایندگیبھکارگراین
کماکان شرمنده زن و فرزندان خود ھستیم.

ھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
ساختمانمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھوحقکاملحقوق،عیدی

استانداری برای دومین باردرسال جاری

فاضالبوآبازکارگرانجمعیجاری،باردرسالدومینبرایفروردین17شنبھروزسھ
عیدیحقوق،ھاماهپرداختعدمبھاعتراضبرایھزارنفرازھمکارانشانحدودازاھوازبنمایندگی



ساختمانمقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھوحقکامل
استانداری خوزستان زدند.

مطالباتپرداختبرایاھوازآبفایادارهقبالاینکھوجودگفتند:باایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
طلبکاریم.معوقھمزدماهسھکارگرانماونشدهعملیاتیھنوزامابوددادهوعدهاپرتورکارگرانمعوقھ

در عین حال عیدی ما ھم کامل پرداخت نشده است.

آغاززمانیکارسابقھسال15تا10بااھوازآبفایکارگرانمشکالتگفت:معترضکارگرانازیکی
تقریباوندارندرضایتخودکارشرایطازکارگرانحاضرحالدرشدند.ادغامآبفارشرکتباکھشد
کارگراندریافتیمیزانحالعیندرمی کنند.دریافتعلی الحسابصورت بھراخودحقوقماهھر

بھ صورت حداقلی پرداخت می شود.پیمانکاری نسبت بھ سایر کارگران قراردادی بھ ویژه رسمی ھا

چندینخواستھ ھایشانتحققبرایگذشتھسالدوالییکطیدراھوازآبفایکارگرانگفت:ادامھدراو
مسئوالن روبرو شدند.بار تجمع اعتراض بر پا کرده اند کھ در ھر نوبت با بی توجھی

تامینسازمانحساببھماهچندینواستروبرومشکالتیبانیزکارگراناینبیمھافزود:حقوی
اجتماعی واریز نشده است.

*اعتصاب کارگران نی بر مجتمع کشت وصنعت نیشکر  ھفت تپھ

بھاعتراضبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتبرمجتمعنیکارگرانفروردین24شنبھسھروز
تعطیلی چند روز گذشتھ دست بھ اعتصاب زدند.

حملعدموکارخانھبخشدرخرابیبھانھبھتعطیلیایران،اینکارگرانآزاداتحادیھکانالگزارشبھ
نیشکر بھ طرف کارخانھ، بوده است.

کھمی کند،امتناعکارگراناینبھتایمدادنازکارفرماکار،محلدربرنیکارگرانحضورعالرغم
این عمل کارفرما خالف عرف کاری شرکت نیشکر ھفت تپھ می باشد.

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورحق التدریسیوخدماتیخریدمعلماناعتراضات*ادامھ
حقوقنازل حقوق ،تبعیض ،ھمسان سازی نشدن وتاخیر در پرداخت

کشوراعتراضشانحق التدریسیوخدماتیخریدمعلماندیگر،باریبرایفروردین24شنبھسھروز
پرداختدروتاخیرنشدنسازی،تبعیض،ھمسانحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبترا

حقوق  رسانھ ای کردند.

آموزشوزارتمعاوناخیرسخنانبھکشوردراعتراضحق التدریسیوخدماتیخریدمعلماننمایندگان
نیست؛مژدهتومانھزار300ومیلیون2بھماحقوقگفتند:رساندنایخبرنگاررسانھبھپرورشو

بازھم نصف حقوق معلمان رسمی است.

دست مانبھتاخیرچندماهازبعدکھمبلغیمی گویند:حق التدریسی ھاواریزتاخیربھاعتراضباانھا
خانھ بپردازیم.می رسد بھ شدت ناکافی ست و با آن نمی توانیم حتی کرایھ

کارگریحقوقحداقلازکمترورسمیمعلماننصفازکمترماافزودند:دستمزدمعترضمعلمان
است.



درحقوق ھاھمسان سازیاستبھترداریم.مشکلبازھمبپردازندمابھراحقوقایناگردادند:ادامھآنھا
کار یکسان- مزد یکسان اجرایی شود.بخش آموزش کشور را مدنظر قرار دھند و قانون باالدستِی

خبریبخشباگفت وگودرترکمنالھیارعلیفروردین،23روزدوشنبھکھاستیادآوریقابل
سالابتدایازجدیدقرارداداساسبرگفت:خدماتخریدمعلمانحقوقپرداختدربارهصداوسیما

ازمدرسھمدیرکرد،خواھنددریافتراکارقانونحقوقحداقلخدماتخریدمعلمانجاریتحصیلی
حقوقبتواندتاباشدداشتھکافیمالیتواناییبایدموسسومی شودتعیینپرورشوآموزشطرف

حقوق آنھا را پرداخت کند.معلمان را مدیریت کند یعنی اینگونھ نباشد کھ نتواند

وداشتنخواھدوجودجاریسالدرداشتوجودگذشتھسال ھایتاکھمسائلیازبسیاریافزود:وی
کسوراتازپسآنھادریافتیالبتھمی رسدتومانھزار300ومیلیون2بھخدماتخریدمعلمانحقوق
تومانھزار300ومیلیونیکتاھزار700خدماتخریدمعلمانحقوقگذشتھدربودخواھدقانونی

بود.

ومطالباتحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبتسی سختشھرداریکارگران*اعتراضات
توخالی مسئوالن ادامھ دارددیگروشرایط سخت کاری ازجملھ ساعات کاری زیاد ووعده ھای

وکھکیلویھاستاندرسی سختشھرداریکارگراندیگر،باریبرایفروردین24شنبھسھروز
سختوشرایطدیگرومطالباتحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبترااعتراضشانبویراحمد

کاری ازجملھ ساعات کاری زیاد ووعده ھای توخالی ،ابرازکردند.

8بھمربوطمامزدیمطالباتگفتند:مطالبتشاندربارهاست،نفر80حدودآن ھاتعدادکھکارگراناین

ھمچنینمی شود.گذشتھسالاسفند)وبھمندی،آذر،آبان،مھرشھریور،مرداد،(تیر،مزدیطلبماه
است.نکردهپرداخترا99سالپایانپاداشوعیدیکارفرما

سال ھاازبعدمتاسفانھکرند:واضافھکردندنارضایتیابرازخودمعیشتیوضعیتازکارگراناین
کارگرانمازندگیبھسختسیاخیرزلزلھکھخسارت ھاییعالرغمسی سختشھرداریدرخدمت

ھستیم.وارد کرده، از پرداخت بھ موقع حقوق و عیدی و سنوات محروم

کارتقریبازلزلھوقوعبعدازاینکھیادآوریباسی سختشھرداریخدماتبخششاغلکارگرانازیکی
وروزانھکارانجامعالرغمخدماتیکارگر80حدوداافزود:است،شدهبرابرسھتادوروزانھ مان

ومسکونیواحد ھایبھکھزلزلھازناشیخسارت ھایازناشیآوارآوریجمعوبازسازیکارانجام
زیرساخت ھای شھر وارد شده، کمک می کنند.

مشغولشھردرشب11ساعتتازودصبحازمیانگینبھ صورتماازھرکداماینکھبیانباوی
برابرتاسھدوکارماناکنونھمزلزلھازقبلنسبتبھافزود:ھستیم،شھروندانومردمبھخدمت رسانی

شده است.

درکنند،مالیکمکسی سختزلزلھ زدهشھروشھرداریبھبایدمسئوالناینکھبیانباکارگراین
بارامطالباتمانازبخشیپرداختوعدهمرتبھچندینشھرشورایاعضایوشھردارگفت:خاتمھ

است.نشدهعملیتاکنونمتاسفانھکھبودندداده99سالتاپایانبانکازوامدریافت

*طومارجمعی از پرستاران کشور برای احقاق حقوق برحقشان



پایانتاامضاخواھانھمکارانشانفروردین،از21بتاریخفراخوانیانتشارکشورباپرستارانازجمعی
ماه جاری برای احقاق حقوق برحقشان شدند.

شدهزدهرقمقوهسھسرانبھوخطابپرستاران»«خون نامھعنوانتحتکھفراخوانازاینھاییبخش
بقرارزیراست:استخوردهھزارنفرپایش7امضایفروردین24شنبھسھروزتاو

سخت تریندربیمارستان ھادرکروناویروسھمھ گیریابتدایازکھکشورپرستارانازجمعیما،
شیوعدوراندردرمانکادرمشکالتازبرخیذکربھادامھدرھستیم،خدمت رسانیمشغولشرایط

کرونا می پردازیم:

وبیمارانترستوجیھبافردی،حفاظتتجھیزاتازاستفادهازدرمانکارکنانمنعوانکار-١
مراجعین

درتولیدشدهماسکساختمان،نقاشی(لباسغیراستانداردفردیحفاظتوسایلمحدودعرضھ-٢
و...)خیاط خانھ بیمارستان، تھویھ نامناسب سیستم ھای بیمارستانی

درمانتیمتوسطظرفیتازباالترکارنتیجتاًونیروکمبودبیمارستان ھا،حدازبیششلوغی-٣

دلیلبھمشکالتیایجادوزیان آوروسختمشاغلبازنشستگیقانونبھره مندیازپرستارانحذف-۴
وفداکارقشرباطیفیبرخوردھایوعمومیھیئتآرایازتبعیتعدموموجودقوانینازاستنکاف

ایثارگر پرستاران.

علیرغماداریعدالتدیوان١٣٩٩/٠٩/١٨تاریخدر١٠٨٢الی١٠۶۴عمومیھیئترأیابالغبا
آرایحتی،و...عمومیھیئتآرایووزیرانھیئتواسالمیشورایمجلسمصوبقوانینوجود

صادرهاحکامتجمیعباجدید،عمومیھیئترایابالغبھاقدامونمودهتلقییکنلمکانراخودصادره
وسختشغلناقضرأی،اینصدورباعمالًوکردهغیرمرتبطواستنادغیرقابلمصادیقاساسبر

زیان آور پرستاری شده است.

مجموعھموضوعباتجمیعوتنقیحبخشنامھاجتماعی،تأمینسازماننیز١٣٩٩/٠١/١٠تاریخدر
پرستارانسربازیخدمتسوابقھمچنینکرد.ابالغراسازمانکارکنانبازنشستگیمقرراتوقوانین

را در بیمارستان ھا، خدمت عادی تلقی کردند.

مطالبات برحقشان:*پیرامون کنش ھای کارگران بازنشستھ درراه دستیابی بھ

شد چون حق با ماستما موفق خواھیم شد ھرگاه کھ با ھم باشیم ما موفق خواھیم

کھگرفتتابیدندلھابھامیدیبارقھقانوناینتصویبباگردید،سپریکخمقتصویبازسال١۴
ھاحقوقدیگربودنخواھیمحقوقپرداختدرنظاموبیعدالتیتبعیضشاھدکشوردرمادیگرالحمدهللا

براساس سنوات خدمت ، مدرک تحصیلی و شغل تعیین میگردد.

کھقانوناینتصویبازبعدگرددبالفاصلھادارهقانوناساسبرخواستنمیکشوراینکھآنجاامااز
وزارتخانھاز،بسیاریمیباشدکشوروواستخدامیادارینظامقانونترینمدوناساسیقانونازبعد

کھقانونایناجرایبارزیرمرکزیبانک،علوموزارت،قضائیھقوهنفت،وزارتنظیرمتمولھای
نرفتندباشدمیکنندارتزاقعمومیبودجھازکھدولتکارکنانومزدبگیرانھمھحالشاملمیبایست



درکھلیسانسفوقیکمثالبراینمودندتنظیمجداگانھپرداختیمقرراتخودھایدستگاهوبرای
رشتھھمانبیشتربلکھدوبرابرعلمیھیئتبعنواندریافتیشمیکندتدریسواسطھباعلوموزارت

یکبرابرچندینقضائیھقوهدرشاغلحقوقلیسانسیکویااستوپرورشآموزشدرتحصیلی
نظامدربیعدالتیوتبعیضبارزھاینشانھھمھاینھاودارددریافتیوپرورشآموزشدرلیسانس
مقبرابراندکمقدارھمینستمگرانوظالمانطرفداردولتھایاینھابرعالوهمیباشدحقوقپرداخت

١٢۵مواداجرایعدمبارزشنمونھاندنداشتھاعمالھاخانھوزارتکارمندانسایربرایراکخ
وبگیرانحقوقسفرهسالھھرھمواره۶۴و١٢۵مادهاجرایعدمبراساسکھمیباشد٨۵و۶۴و

ششمبرنامھدر٩۵درسالکھرسیدبجاییکارحتیوگردیدوخالیترخالیبازنشستگانبخصوص
واتحادباکشورسراسرازگرانمطالبھابتداازھماناندداشتھاعالمخنثیرا١٢۵مادهعمالتوسعھ
گذشتمیکھروزوھرآوردندبدستھاییموفقیتھمکمابیشبودهخودقانونیحقوقبدنبالانسجام

ایمزورانھچارهدرصدددولتراھمدیگربازنشستگانوپیداکردنمجازیفضایشروعبابخصوص
مطالبھبینرااختالفاتوتفرقھموجباتونمودهپیدارسوخبازنشستگانیکپارچھدرصفوفبرآمده
اختالفاتھمینازاستفادهوبابازنشستگانپتانسیلازوبااستفادهراحتچھدیدیمونمودندفراھمگران

بازنشستگانازبسیاریبرماهچندیناینگذشتباحالبکشانندانحرافبھرامامطالباتوچنددستگیھا
کھمعدودتعدادیبازھرچندگردیدهثابتدولتیانھایترفندوھاحیلھودلسوزانگرانومطالبھ

برایدستشانولینمودهھمراهباخودجعلیاتازاستفادهباراناآگاهایعدهھستنددولتیانگماشتگان
اکثریت بازنشستگان روگردیده

بدنبالھمصداویکدلگذاشتھکنارراوسوتفاھماتھاکدورتاستبازنشستگانمابرھمھبنابراین
حضورھماناقانونیمانھایخواستھبھرسیدنراهتنھاکھداریمراسخایمانباشیمخودقانونیمطالبات

خواھدعملیوکارسازمھماینھاستخیابانکفدرحقوقمانآوردنبدستوگریمطالبھمیداندر
رااستحقمانکھراھرآنچھوشدهواحدهیدگذشتھوماننددادهپایاناختالفاتبھدرصورتیکھبود

ما موفق خواھیم شد چون حق با ماست .بدست آوریم  ما موفق خواھیم شد ھرگاه کھ با ھم باشیم

منوچھراکبری فریاد گر صنفی

درنشستگانبازاجتماعسومین-99فروردین22یکشنبھروزدربازنشستگاناجتماعاز*گزارشی
این ماه و سال

محلبھترپیشایدقیقھ30نظرموردمنطقھبررسیبرایھمیشھانقالبازپیشعادتطبقمن
ازمجلسجلویکھھمیشھخالفبرباشم.داشتھکافیاطالعوضعیتازتارفتمشدهاعالمتظاھرات
ھیچھمپلیسازشدنمیدیدهآنجادرھمنفریکحتیبودپرموقتقراردادفرھنگیانیاوھابازنشستھ

زدند.میپرسھاناطرافدرسربازتوکیوتککھبودشدهساختھپلیسپاسگاهیکولینبودخبری
میعبورسرعتباکھھاییماشینتوقفبدونیرودخانھتماشایوبھایستادمھمیشگیمحلدرمن

درشد.نفرهسھماجمعوآمدندسواینبھمندیدنباخیابانسویآنازبازنشستھدوایستادم.کردند
پاییندرجاتباپلیسدووآمدماسویبھوشدخارجمقرازقپھمقداریباافسریکدیدیمموقعھمین

شایدوپایتختقرمزوضعیتدلیلبھدولتچونکنیم.ترکرامحلخواستندماازوپیوستنداوبھتر
شدآغازپلیسگفتگوبااست.کردهاعالمتعطیلیروزدهھانشستھبازفرسایشیتظاھراتازگیریپیش

مقرسویوبھکردشروعرابیسیمباگزارشجاھمانفرماندهپلیسکردیم.داریخودرفتنازماو
لحظھبھلحظھماتعدادپلیسمجددبرگشتنتاکردند.شروعولینفرند،سھفقطکرداعالموبرگشت



ماتعداددیدوبرگشتدقیقھ5ازکمترپلیسپیوستند.مابھخیابانسویآنازگروھیشد،میبیشتر
راماوملخمورمانندپلیسدیدیمکھکرد.کردنگزارشبھشروعبازاستشمارشقابلسختیبھدیگر

کشیدهبودجھبرنامھسازمانتامجلسجلویازسربازوازپلیسطویلخطیکواستکردهمحاصره
راخودھانشستھبازلیدرخواستند:وآمدندماسمتبھارشدپلیسچنددیدیمزمانھمیندروشد

کند.منعکسراونظراتکندگفتگواوبابودآمدهمجلسدرونازکھشخصیلباسیکتاکندمعرفی
پلیس:گوست.پاسخوگروپرسشاستلیدریکنشستھبازھرنداریملیدرماگفتھابازنشستھازیکی

–بازنشستھ:دارد.وجودمیرومرگخطرنداریدخودتانسالمتیدلیلبھتجمعحقروزدهاینشما-

یکوسیلھبھشعاراولینایم.آمدهاینجابھمردنبرایماواستتدریجیمرگداریمماکھزندگیاین
باپلیسپاسخدرھمھواوست)سویبھھمھبازگشت(راجعونالیھاناو�شد:اناآغازنشستھباز

اینطرحبابودندایستادهتماشابھخیابانسویآنکھبازنشستھتعدادیزدند.فریادراشعاربلندصدای
ونشستندعقبارشدھایپلیسوپیوستندجمعبھوآمدندخیابانسویاینبھدادمیمرگبویکھشعار

ھا.نردهکشیدنبھکردندشروعسربازھاودادنسازمانرااجتماعاطرافھایپلیسکردندشروع
کردهپررافضاھابازنشستھفریادباھمیشگیوشعارھایشدمیبیشترلحظھبھلحظھجمعیتولی
داشتھانشستھبازاتحادرویکیدتاجدیدشعارھایولیجا.ھمینیکشنبھھرنگیریمخودحقتابود.
کھاینشستھبازگرامیآقایآزادیشعارباھمراهبود،شدهمنجرھاشعارشدنرادیکالبھواقعدرکھ

ازکھراحاکمیتدیگریازپسیکیسخنرانانوشورآوردبھراجمعیتشعارھا.بوددستگیرشده
کردند.میتاکیدسازیھمسانوقانوناجرایبروگرفتندچالشبھاست،گودروغھابازنشستھنظر

فرزندگوییکھجوانخانمیکصفانتھایدربودگذشتھھمنفرھزارازھانشستھبازانبوهکھزمانی
خانمشخصیلباسپلیسدوحملھموردداشت،مراقبتبھنیازکھبوداینشستھبازآقاییاوخانمیک

فریادجواندخترکھببرندخودباخواستندمیزوربھوگرفتنداوبازویگرفت.قرارمردپلیسیکو
چنانراھاپلیسنفردویستازبیششایدبرگشتکنندگانحملھسویبھجمعیتبارهیکبھزد.کمک

چنگازرادختروبودندشدهپدیدناجمعیتمیاندرکھدادندقرارحملھموردوتوھیننفرتوخشمبا
ازنفرتازپروشجاعانھبسیارماھیتیھابزرگپدروھابزرگمادرحملھوتھاجمکردند.رھاھاآن

تفرقھجمعدربرخیوکردندمیبرداریتصویرھایشاندوربینبامرتبکھداشتھاییمخفیپلیس
نیرویولیبود.کردهشکدچارراھاپلیسھابازنشستھبزرگتھاجموحملھاینانداختند،می

باخودفاصلھھاپلیسبعدبھانازبودنددرگیریشاھدتنھاونکردنددخالتیموردایندرانتظامی
ھابازنشستھخشمشدنآرامازپسنکردند.تظاھراترونددردخالتیوکردندحفظراتظاھرکنندگان

کھقانونیاصولطبقماکرد:اعالمفریادباودادقرارمخاطبراھاپلیسدستاشارهباسخنرانیک
ندارد.رامااجتماعبھحملھحقنیروییھیچوداریمتجمعحقاینجادراست،دادهمشروعیتشمابھ
پذیرفتنرا،قوانیناجرایعدموجنگازپسھایدولتصداقتعدمعلتشاسخنرانیادامھدر

خالفبرروندیزیراکندتغییربایدمیکھکرداعالمسازیخصوصیوساختارتعدیلمناسبات
بازاکثرگوشبھشصدایگوبلندنبودندلیلبھکھکردسخنرانیخانمیکاوازپساست.قوانین

نشستھ ھا نمی رسید.

ھایخودروفنیمعاینھوجودعدمبھدراعتراضبندرعباسشھردارانتاکسیوتجمع*اعتصب
دوگانھ سوز و جریمھ ھای مکرر توسط راھنمایی و رانندگی



فنیمعاینھوجودعدمبھاعتراضبرایبندرعباسشھردارانتاکسیفروردین،24شنبھسھروز
دستساعتیچندبرایرانندگیوراھنماییتوسطمکررھایجریمھوسوزدوگانھھایخودرو

ازکارکشیدند وتجمع کردند.

شھردرموجودتاکسی ھایاکثرگفت:محلیرسانھیکخبرنگاربھمعترضتاکیدارنازیکی
فنیمعاینھداشتنعلتھمینبھاستسال10ازبیشآنانعمروھستندقدیمیوفرسودهبندرعباس

فنیمعاینھنداشتندلیلبھراتاکسی ھامکررانیزرانندگیوراھنماییپلیسنیست.ممکنآن ھابرای
جریمھ می کند.

ھمجوارھایاستانسورگانھدوھایخودروفنیمعاینھمراجعھبرایشھرتریننزدیکافزود:وی
امکانونیستمناسببندرعباسھواییوآبوضعیتبھتوجھبانیزترددوآمدورفتھزینھوھستند

تردد نیز با توجھ بھ محدودیت ھای کرونایی وجود ندارد.

چقدرتاکسیرانندهیکدرآمدندارد،وجودتاکسیناوگاننوسازیبرایحمایتیھیچداد:ادامھوی
شود،جریمھخودروفنیمعاینھنداشتنبرایتومانھزار50مبلغبارسھالیدوھفتھدرکھاست

بسیارنیزتعمیراتوھزینھاستکردهکوتاهبسیاررابندرعباسدرتاکسی ھاعمرھواییوآبشرایط
باال است.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com
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سطح  نازل حقوق مقابل مجلس- تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت بھ

مناطقدرواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضیتجمع-
شمول طرح طبقھ بندی مشاغل وبیمھ تکلمیلیعملیاتی پارسیان، آغار و داالن نسبت بھ خارج شدن از

باردومینبرایوضعیتتبدیلعدمبھنسبتبجنوردشھرداریپسماندکارگراناعتراضیتجمع-
درسال جاری

دیگرتجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتایذهدبستانیپیشمربیاناعتراضاتسلایرادامھ-
مقابل استانداری خوزستان

جسمانیانتقال چند نفر ازتجمع کنندگان بھ اورژانس بدلیل ضعف

دورانکارسختیحقازمحرومیتبھنسبتگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکناناعتراض-
کرونا

بنیادمقابلواکسیناسیونوضعیتبھنسبتنادربیماری ھایانجمن ھای ھایاعضایاعتراضیتجمع-
بیماری ھای نادر

نشوندتبدیلقتل گاهبھزندان ھااوین:زندان٨بندزندانیانازایران:جمعینویسندگانکانون-

- آزادی بازنشستگان بازداشت شده در تجمع روز گذشتھ رشت

- گزارش تجمع تامین اجتماعی از رشت

سالھ18بالتکلیفیبھنسبتبختیاریوچھارمحالدرصدی70جانبازانازجمعیاعتراضیتجمع-
برای ساخت درزمین ھای واگذارشده مقابل استانداری

نسبت بھ بی آبی مقابل معدن مس تخت گنبد- ادامھ اعتراضات اھالی روستاھای منطقھ چھارگنبد سیرجان

چنینچطوراست.رانتایناست.آبجنگجنگ؛اینگرفتھ.ماازراآبمعدناینکنندگان:تجمع
چیزی ممکن است؟

گرفتگیبرقاثربربوکانصنعتیشھرککارگر2مرگ-

- مرگ یک کارگر در سنندج

و آھک- جان باختن یک کارگردرآشتیان بر اثر سقوط در مخزن آب

سطح  نازل حقوق مقابل مجلس*تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت بھ

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

میلیون10فقرخطمیلیون2ماحقوق-

- 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

درھمین رابطھ:

بھ سطح  نازل حقوق مقابل مجلس+تجمع اعتراضی دوباره معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت



بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشگذشتھ،برایدوھفتھطیباردومینبرایبھمن12روزیکشنبھ
سطح نازل حقوق مقابل مجلس تجمع کردند.

بھارستانبھخطابداشتنددردستکنندگانتجمعکھازبنرھاییدریکیشدهایرسانھگزارشبراساس
نشینان آمده است:

حقوقمیانکھھماھنگیعدمواقتصادیشرایطنامساعدوضعیتبھتوجھبامی رسانداستحضاربھ
دکتریوارشدکارشناسیمدرک(با28مادهجدیدورودی ھایبرایزندگیجاریھزینھ ھایودریافتی

داریم:تقاضادارد،وجودلایر)میلیون28دریافتیحقوقبابودنمتأھلوضعیتودولتیدانشگاه ھایاز

حقوق(پایھنمودهاقدامنھادھاسایرباھمسان سازیراستایدرفرھنگیانحقوقپایھافزایشبھ نسبت–
است)لایرمیلیون70نھادھاسایر

تبعیض آمیز است از دستور کار خارج نمایید.– قانون رتبھ بندی (سابقھ بندی) معلمان را کھ قانونی

سطح  پایین حقوق مقابل مجلس+تجمع اعتراضی معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت بھ

صدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایشدهاستخدامتازهمعلمانازدی،جمعی29دوشنبھروز
مجلس زدند.اعتراضشان نسبت بھ سطح  پایین حقوق دست بھ تجمع مقابل
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بھاشارهباکھداشتندحضورنیزبویراحمدوکھگیلویھشده استخدامتازهمعلمان ازتعدادیجمعایندر
ازآنھاستتدریسسالاولینکھمعلمانیحقوقیگفتند:حکمایرسانھخبرنگارخود،بھحقوقبودنپایین
15ایناست،تکلیفشدهشروعماهشھریور15ازتحصیلیسالکھحالیاست،درخورده99مھراول

 روز کھ نھ بیمھ داریم و نھ حقوق چیست؟

معلمانحقوقبایدگفتند:دیگرایرسانھخبرنگاربھدولتسیاست ھایازانتقاددراستخدامتازهمعلمان
با کارمندان سایر ارگان ھا ھمسان سازی شود.

آنھاحالشاملچندانرتبھ بندیمزایایاماشده اندپرورشوآموزشاستخدامتازگیبھکھمعلماناین
دائمیبعضاًکھدھندافزایشرتبھ بندیمانندترفندھاییبارامعلمانحقوقاینکھکردند:نمی شود؛اضافھ

ھمسان سازیارگان ھاسایرکارمندانبامعلمانحقوقبایدنیست؛عادالنھاصالًنیست، شمولھمھو
شود.

معلمانبایدسالھردیگر،سویازونمی شودجدید الورودمعلمانمشمولرتبھ بندیمعلمان،اینگفتھبھ
قانوندررارتبھ بندیبرایالزماعتبارتاباشندبودجھوبرنامھسازمانودولتمابھ التفاتمنتظر

بودجھ اختصاص داده و برای آن نقدینگی تعریف کنند.

دولتی،ارگان ھایبرخیدردولت،افزودند:مزدیسیاست ھایبرحاکمتبعیضازانتقادبامعلماناین
برایاگرواماھزارمی رسد،کھمعلمانبھولیاستتومانمیلیونھفتکارمندان،حقوقمتوسط

افزایش حقوق تعریف می کنند!

مناطقدرواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضی*تجمع
شمول طرح طبقھ بندی مشاغل وبیمھ تکلمیلیعملیاتی پارسیان، آغار و داالن نسبت بھ خارج شدن از

زاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریپیمانی(رانندگان)کارگرانفروردین،23دوشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرواقعجنوبی
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بھدستتکلمیلیوبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبرمبنیساپناسامانھازحذفشان
و داالن زدند.تجمع مقابل ساختمان اداری منطقھ عملیاتی پارسیان و آغار

اسفند29روزدرجنوبیزاگرسگازونفتشرکتگفتند:مدیرانایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
مستمرسابقھسال25تا10یکھرکھراترابریواحدرانندگانھمھنفت)ملیصنعت(سالروز99
صنعتکلدرانسانینیرویپیمانکاراناطالعاتسامانھ(کھساپناسامانھازدارند،راواحدایندرکار
طبقھ بندیطرحھمانندمطالباتیازرانندهکارگرانھمھآننتیجھدرکھکرده اندحذفمی باشد)نفت

پیمانکارینیروھایسایروقراردادیرسمی،پرسنلھمھکھعرفیوقانونیمزایایسایرومشاغل
دریافت می کنند، محروم خواھند شد.

حدودوپارسیانعملیاتیمنطقھدرنفر145حدودحاضرحالافزود:درمعترضکارگراناینازیکی
جابجاییمشغولکارسال25تا10کاریسوابقباداالنوآغارعملیاتیمناطقدردیگرنفر131

ھستند.چاهحلقھ250حدودرویکارنیروی

باردومینبرایوضعیتتبدیلعدمبھنسبتبجنوردشھرداریپسماندکارگراناعتراضی*تجمع
درسال جاری

عدمبھنسبتاعتراضشاندومیندربجنوردشھرداریپسماندکارگرانفروردین،23دوشنبھروز
دراستانشھرستاناینفرمانداریساختمانمقابلتجمعبھدستاستخدامیوبالتکلیفیوضعیتتبدیل

خراسان شمالی زدند.

برپاکردهاستانداریمقابلرااعتراضیشانتجمعاولینگذشتھھفتھبجنوردشھرداریپسماندکارگران
بودند.



دربارهمحلیرسانھخبرنگاریکبھشمالیخراساناستانداریشوراھایوشھریاموردفترسرپرست
بھاستانداریدربمقابلگذشتھھفتھوشمالیخراسانپسماندسازمانکارگرانامروزتجمع

استخداموجذببجنوردشھرداریسویازکھاستآنکارگراناینمطالبھگفت:ایخبرنگاررسانھ
شوند.

کارگراناینبھندارد،راکارگراناینجذبمالیتوانبجنوردشھرداریاینکھبھتوجھافزود:باوی
برای حفظ شغل خود ادامھ دھند.توصیھ کرده ایم کھ بھ فعالیت خود در سازمان پسماند استان

بھکشورھایاستخدامیسازمانوکشوروزارتبھراآنانمطالبھوجود،اینباگفت:اودرخاتمھ
وپاسخمنتظرحاضرحالدرکھایمدادهانتقالرابجنوردشھرداریدراستخدامیمجوزصدورمنظور

اجازه این دو نھاد ھستیم.

تجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتایذهدبستانیپیشمربیاناعتراضاتسلایر*ادامھ
دیگر مقابل استانداری خوزستان

جسمانیانتقال چند نفر ازتجمع کنندگان بھ اورژانس بدلیل ضعف

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھایذهدبستانیپیشمربیانفروردین،23دوشنبھروز
اجتماع کردند.بالتکلیفی استخدامی برای باری دیگرمقابل استانداری خوزستان

بھجسمانیضعفبدلیلشدنبدحالدرپیکنندگانازتجمعنفرچندخبری،منبعیکگزارشبھ
اورژانس منتقل شدند.

دورانکارسختیحقازمحرومیتبھنسبتگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکنان*اعتراض
کرونا

بھنسبترااعتراضشانگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکنانفروردین،23دوشنبھروز
محرومیت از حق سختی کار دوران کرونا،رسانھ ای کردند.

اینکھوجودباکردنداعالمایخبرنگاررسانھدرگفتگوباگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکنان
بھکرونادورانکارسختیحقپرداختبابترابودجھ ایپزشکیآموزشودرمانبھداشت،وزارت

درگیرکروناباکھدرمانوبھداشتکادرازگروهآنمیانپولیتاکنوناماداده،تخصیصدانشگاهاین
ھستند، توزیع نشده است.



درگذشتھسالازرابودجھاینبھداشتوزارتگلستان،استانپزشکیعلومدانشگاهکارکنانگفتھ یبھ
وکرده اندپرداختخودکادربھراآنکشورپزشکیعلوممراکزبیشترلحظھاینتاوبودگرفتھنظر

کار را انجام نداده است.علوم پزشکی گلستان جزو معدود دانشگاه ھایی است کھ این

قرارکھجزویمبالغشدند:یادآورملیپولارزشکاھشواقتصاددرموجودتورمبھاشارهباآن ھا
است.شدهارزششدیدافتدچارزمانگذردرشود،توزیعدرمانوبھداشتکادرمیانروزیاست
قرارکاردستوردربایدآنسریع ترپرداختونداردھمراگذشتھسالخریدقدرتپولاینحتیدیگر
گیرد.

درمانیوبھداشتیمسائلباخوددرگیریبھاشارهباگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکنان
برایتعھدیاگرکھداریمانتظارافزودند:دیده اند،آسیبکروناچھارمخیزشیفازازکھبیمارانی

وسنگینکاربی خوابی،تحملباماامروزکنند.اجراراآنمی شودتعریفپزشکیعلومدانشگاه ھای
راخودکارسختیحقکھاستاینانتظارمانحداقلومانده ایمدورخودخانواده ھایازجانفرسا

دریافت کنیم.

ھزینھ یمحلکھمی کنداستداللدانشگاهرئیساینکھبیانباگلستاناستانپزشکیعلومدانشگاهکارکنان
بودجھ اینیستمشخصکھکرداعالمگلستانپزشکیعلومرئیسافزودند:نیست،مشخصبودجھاین
دورانکارسختیپرداختصرفبایداینکھیعنیشود؛ھزینھشکلچھبھبایدرسیدهدستشانبھکھ

کادربرایمشکلبدونرابودجھایندیگردانشگاه ھایالبتھشود؛ھزینھدیگریمحلدریاشودکرونا
گلستان ھم باید ھمین کار را انجام دھد.بھداشت و درمان خود ھزینھ کرده اند و قاعدتا دانشگاه

بنیادمقابلواکسیناسیونوضعیتبھنسبتنادربیماری ھایانجمن ھای ھایاعضایاعتراضی*تجمع
بیماری ھای نادر

عدمبھاعتراضبراینادربیماری ھایانجمن ھایاعضایازفروردین،جمعی23دوشنبھروز
نادر تجمع کردند.رسیدگی بھ واکسیناسیون بیماران نادر مقابل بنیاد بیماری ھای

ومدیرانایران؛نادربیماری ھایبنیادعمومیروابطازنقلبھشدهایرسانھگزارشبراساس
ایمنی،سیستمنقصگراویس،میاستنیآلوپسی،نوروفیبروماتوز،بی،ایایکتیوز،انجمن ھاینمایندگان

کروناویروسبرابردربیماراناینبیشترآسیب پذیریبھباتوجھایمپرفکتا،استئوژنزوکتونوریفنیل
کردند.بھ نامشخص بودن اولویت بندی در واکسیناسیون عمومی اعتراض

تحتبیمارانازتعدادی،1399اسفند26تاریخدربھداشتوزارتدرمانمعاونتابالغیھاساسبر
،MPSاس،امتاالسمی،ھموفیلی،صفاقی،دیالیزخونی،دیالیزبیمارانشاملخاصبیمارانعنوان

CF، SMA،،بدنایمنیسیستمنقصبھبیمارانسرطان،بھمبتالیانواعضاپیونداتیسم)PID(بھ
بیمارانتنھاآنھابینازکھگرفتندقرارواکسیناسیوناولویتدروشدهشناختھپرخطرگروه ھایعنوان
MPSوSMAھستند.نادربیمارانجزوایمنیسیستمنقصو

بیمارینوع355تعدادنادربیماری ھایبنیادپزشکیکمیسیونآمارآخریناساسبرکھحالیستدراین
مشکلدچارخودگرانقیمتوکمیابداروھایدریافتدرتنھانھکھاستشدهشناساییتاکنوننادر

مشخص است.ھستند، بلکھ وضعیت آنھا در برنامھ واکسیناسیون نیز نا



بازیادیمکاتباتتاکنونایراننادربیماری ھایبنیادمدیرعاملادراکی،حمیدرضادکترگفتھبھ
برنامھدرنادربیماراناولویت بندیخصوصدردارووغذاسازمانوبھداشتوزارتدرمانمعاونت

شدهشناختھبیشتروصعب العالجبیماری ھایتنھاھمچنانامااست؛گرفتھصورتواکسیناسیونملی
در نظر گرفتھ شده است.

ونداردوجودبیمارانایناولویت بندیشیوهبرایمشخصیپروتکلھیچداشت:بیانادامھدرادراکی
بھصدایشاناستبسیارکمآنھاتعدادیانشده اندثبتھنوزبیماریانجمن ھایازبرخیاینکھبھباتوجھ

جایی نمی رسد.

وایمنیسیستمضعفافزود:وشدبیماری ھاازگروهاینبرایواکسنتھیھخواستارادامھدرادراکی
این وضعیت نیاز بھ توجھ ویژه تری دارند.نقص ژنتیکی ویژگی مشترک اکثر بیماران نادر است و در

نشوندتبدیلقتل گاهبھزندان ھااوین:زندان٨بندزندانیانازایران:جمعینویسندگان*کانون

"اعطایخواستاربیانیھ ایانتشاربااوینزندان٨بندزندانیانازجمعیماه،فروردین٢٢گذشتھ،روز
بندزندانیانازبرخیامضایبھکھبیانیھاینشدند.زندانیانبھکرونا"ویژه یمرخصیعاجلوفوری

وکروناچھارمموجشروعبھاشارهبارسیدهخارجی"اتباعحتیوغیرهومالیسیاسی،از"اعم٨
فیلمسازشاعر،آبتین،بکتاشاجباریبازگرداندنبیماری،اینبھبنداینزندانیانازنفر۵حداقلابتالی

انتقالواوبیماریتشدیدعاملکرونا،بھاوابتالیوجودبارا٨بندبھایران،نویسندگانکانونعضوو
است.کرده عنواننفره٣٠٠بندایندربیماری

بھمرخصیاعطایخواستارزندان ھا،درناگواراتفاقوقوعازپیشکرده انداعالمامضاکنندگان
یکدیگربانزدیکبسیارفواصلدروجمعیصورتبھ"اجباراکھکشورندسراسردرزندانیھزاران

زندگی می کنند".

*آزادی بازنشستگان بازداشت شده در تجمع روز گذشتھ رشت

دراجتماعیتأمینبگیرانمستمریو بازنشستگانتجمعبھانتظامینیرویفروردین٢٢یکشنبھدیروز
فلفل مورد حملھ قرار دادند.رشت یورش برده و مردان و  زنان سالخورده را با اسپری

۵گرفتصورتبگیرانمستمری وبازنشستگاناجتماعکردنمتفرققصدبھکھحملھاین جریاندر 
نفر از این تجمع کنندگان دستگیر شدند.

کھاستذکربھالزمشدند.آزادشدگانبازداشتازنفر۵ھربازداشتشبیکازپسوامروز
نبودند.بازداشت شدگان بنا بھ دالیل شخصی مایل بھ انتشار اسامی شان

بایدکھکسانیکھمیداریماعالمانتظامیوامنیتینیروھایآمیزخشونتبرخوردازتنفرابرازضمنما
دولتینھادھایواجتماعیتأمینسازماندربازنشستگان  وکارگراناموالغارتگرانشونددستگیر

بھ اعتراض زده اند.ھستند نھ بازنشستگانی کھ تنھا بھ مطالبھ حقوق خود دست

نفر۵دستگیریورشتدربگیرانمستمریو بازنشستگانتجمعبھحملھایرانکارگرانآزاداتحادیھ
وبازنشستگانبھامنیتیبرخوردھایبھدادنخاتمھخواھانومینمایدمحکومقویاًراعزیزانایناز

کارگران است.



١۴٠٠فروردین٢٣-ایرانکارگرانآزاداتحادیھ

*گزارش تجمع تامین اجتماعی از رشت

بازنشستگانھمھ یازاطالعیھ ھاییھمرسانیبابازنشستگان،گروه ھایاغلبدرقبلھفتھیکحدوداز
شھرستان ھادرومجلسجلویتھراندرکھبودشدهدعوتلشگریوکشوریاجتماعی،تأمینازاعم

١٠ساعتناعادالنھ،احکامووعده ھانکردنعملیبھاعتراضبھ عنواناجتماعیتأمیناداراتجلوی
آیند.ھمگردفروردین٢٢یکشنبھروز

اطرافدربازنشستگانازتعدادیوکلّھ یسر١٠ساعتازقبلدقایقیاز١۴٠٠فروردین٢٢امروز،
بازنشستگانازھمگیتقریبامتآسفانھکھشدپیدارشتگلسارشھرکدرواقعاجتماعیتأمیناداره ی
تعدادشانبرلحظھبھلحظھداشتند.حضورندرتبھبازنشستگانبقیھ یازوبودنداجتماعیتأمین

افزوده می شد.

انتظامینیرویماشینچندبازنشستگان،آمدنگردشروعباھمزمانھمشایدبودنگذشتھزیادیزمان
پیادهباانتظامینیروھایوکردندپارکاجتماعیتأمیناداره یمجاورتدردرستونیکھمراهبھ

کھخواستنداست،جرماینجادرشماتجمعکھاینگفتنباوآمدندبازنشستگانسمتبھماشین ھاازشدن
وانتظامینیروھایدوربھزدنشانحلقھوبازنشستھ ھاجمعیتشدناضافھولیکنند.متفّرقراآنھا

وتجمعزدنبرھمبھموفقاولدقایقھماندربتوانندکھشدآنازمانععمالآنان،باکردنصحبت
نیروھایباکھنفریچندکھبودمشھودراحتیبھحالھمیندربشوند.معترضینکردنپراکنده

ازخارجفردیاگرھستند.معترضینازفیلمبرداریوگرفتنعکسحالدربودند،ھماھنگانتظامی
اوازراموبایلرویش،بھنفریچندھجومبابالفاصلھمی کرد،گرفتنعکسیافیلمبھمبادرتافراداین

می گفتندمادرانھزبانیباانتظامینیروھایبھبازنشستھخانم ھایمخصوصابازنشستگان،می گرفتند.
وضعیتاینباودروغوعده ھایدادنبادولتمردانچطورکھکنیددرکرامانمی توانیدواقعاشماکھ

حقوقاینباکھنمی دانیدکشانده اند؟استیصالبھراماکرده اند،فراھممامعیشتبرایکھدشواری
انتظامینیروھایازبرخینیستیم؟ھایماننیازمندیحداقلتأمینبھقادرمامی دھند،مابھکھناچیزی

واستقانونیغیرشماکاراینکھمی گفتندولیاستبازنشستگانباحقکھپذیرفتندمیکھاینضمن
جوابیمامی گفتندومی ماندندواجوھاجشدند،میجویاراقانونیاعتراضشیوه یآنھاازکھوقتی
حرف ھایبھتوّجھیکمترینبدونھمدیگربرخیباشید.نداشتھجوابانتظارماازونداریمشمابرای

زمزمھ یتدریجبھبودند.تجمعکردنپراکندهدرصددفقطدادن،ُھلوتشروتوپبابازنشستگان،
رسا شد:شعارھا شنیده شد کھ بالفاصلھ زمزمھ ھا تبدیل بھ فریادھای

*درآمدا ریالیھ

ھزینھ ھا دالریھ

*سفره ی ما خالیھ

دروغ دیگھ کافیھ

*فقط کف خیابون

بھ دست میاد حقمون



*از بس دروغ شنیدیم

ما دیگھ رأی نمی دیم.

* اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

معترضینسمتبھبیشتریھجومدستبھبی سیمانتظامینیروھایکھبودشعارھادادنسرازبعد
مالحظھ ایقابلتعدادلحظھایندرکردند.کنندگانتجمعازازنفر۶_۵دستگیریبھشروعوآوردند

خواستارونحرکتازممانعتباورفتندخیابانوسطبھبازنشستھزنانعمدهبھ طوروبازنشستگاناز
کھگرفتندتصمیمشدند،مواجھانتظامینیروھایبیشترتحکمباکھزمانیشدند.شدگاندستگیرآزادی
بامرتبوبودندشدهسراسیمھبسیاربود.آشکارکامالانتظامینیروھایکالفگیبنشینند.خیابانوسط

بی سیم ھایشان صحبت می کردند.

ریھ ھایدرونبھگازرفتنباکھزدندفلفلگازناگھانلحظھ ایدرکوتاھی،زمانگذشتازبعد
نیروھایکھحالیدرگرفتند.فاصلھوافتادندُسرفھبھھمھسنشانکھولتبھتوجھبابازنشستگان

صدایباھممعترضانوکردحرکتجلوبھوکردبازراراهونماشینمی دادند،ھلرامردمانتظامی
ھربھوگرفتندراونجلویبازنشستھزنانعمدتادوبارهترجلومتر۵٠مجددامی کردند.ھوبلند

شدگان را آزاد کنند.طریقی بود نیروی انتظامی را راضی کردند کھ ھمھ ی دستگیر

کھاینبدونرسید،پایانبھرشتشھردر١۴٠٠فروردین٢٢روزدربازنشستگانتجمعترتیباینبا
را چشیدند.تغییری در زندگی آنان رخ داده باشد اما طعم شیرین اتحاد

نویدبخشمی تواندلشگریوکشوریوتأمینیبازنشستگانبیشترھمبستگیاست،مسلّمکھآنچھ
احساسوتدبیراگرکھراستیبھآید.پیشچھاینازبعدتاببینیمباشد.بازنشستگانزندگیدرگشایشی
وجسمانیقوایضعفباکھنسالی،دربازنشستگانکھبودنیازیداشت،وجوددولتمرداندرمسئولیت

معمولی،زندگییکبرایرامطالباتشانخیابان ھادرمی کند،بیدادھمکروناویروسکھشرایطیدر
برود؟!فریاد بزنند؟! و این گونھ کرامت انسانی شان زیر سوأل

ارسالی از یک بازنشستھ

سالھ18بالتکلیفیبھنسبتبختیاریوچھارمحالدرصدی70جانبازانازجمعیاعتراضی*تجمع
برای ساخت درزمین ھای واگذارشده مقابل استانداری

انعکاسبرایبختیاریوچھارمحالاستاندرصدی70جانبازانازجمعیفروردین،23دوشنبھروز
مقابلواگذارشدهھایسازدرزمینوساختبرایسالھ18بالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدای

استانداری تجمع کردند.



آن ھابھشدهواگذاراراضیباتکلیفتعییناصلیشانگفتند:مطالبھایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
باشد.می82سالدر

درصد70باالیجانبازانبھاراضیاینواگذاریازسال18بھنزدیکگذشتازافزودند:پسآنھا
بودهبی نتیجھذی صالحمراجعازآن ھاپیگیری ھایونشدهصادرسازوساختبرایمجوزیھنوز
است.

اموردراستاندارمشاورایثارگران،اموروبنیادشھیدمدیرکلحضورباجلسھ ایتجمعاینبدنبال
مشکلحلبرایاستانداریمحلدراستاندارعمرانیمعاونواستانداریبازرسیمعاونایثارگران،

این جانبازان برگزار شد.

مسمعدنمقابلآبیبیبھنسبتسیرجانچھارگنبدمنطقھروستاھایاھالیاعتراضات*ادامھ
تخت گنبد

چنینچطوراست.رانتایناست.آبجنگجنگ؛اینگرفتھ.ماازراآبمعدناینکنندگان:تجمع
چیزی ممکن است؟

بیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھسیرجانچھارگنبدمنطقھروستاھایاھالیفروردین،21روزشنبھ
آبی مقابل معدن مس تخت گنبد تجمع کردند.

ومی کننداعتراضسیرجانچھار گنبداھالیکھنیستاولیبارشده،اینایرسانھگزارشبراساس
نیست.چھارگنبدبرایفقطنگرانی شانداده.قرارتحت تاثیررازندگی شانتخت گنبدمسمعدنمی گویند

فعالیت معدنی خواھد خورد.آن ھا می گویند این معدن آب شرب این منطقھ را ھم برای

روستاھایبھومی گیردسرچشمھمنطقھارتفاعاتازکھتنگوییھرودراهکھاستقراراینازماجرا
سدیرودخانھحرکتمیانھ ھایدرمسمعدنشد.بستھگذشتھسالزمستاندرمی ریزد،پایین دست

پایین دستروستای60ازبیشکارایندنبالبھگرفت.معدنی اشفعالیتبرایراروداینآبوبست
منطقھ چھارگنبد بی آب شده اند.



وکشاورزیفصلکھحاالونشدندمطلعروستاییانوبستندراآبراهزمستاندرمعدنصاحبان
اینبھوگرفتندراخشکیردھمینبراینمی آید.جاریھمیشھرودھایازآبیدیده اندرسیده،دامداری

می گفتندکھپیچیدمنطقھکوه ھایدرصدایشانورفتندمحلبھآنھاازعده ایشنبھروزرسیدند.آب بند
ممکنچیزیچنینچطوراست.رانتایناست.آبجنگجنگ؛اینگرفتھ.ماازراآبمعدن«این

است؟»

بھھمگذشتھسال ھایدراھالیاعتراضگفت:صدایایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرانازیکی
نتواندسازمانیھیچکھکردهخرجپولیونفوذچنانمعدناینصاحبمی گویندھمھونرسیدهجایی

پیگیر مطالبات آن ھا باشد.

نفرھزارششحدودھمحاضرحالدرومی رسدپیشسالھفتصدحدودبھمنطقھاینقدمتمی گویداو
درروستاھاسومدوودارندقرارباالدستدرروستاھاسوم«یکھستند.منطقھاینروستاھایساکنان

دامداریوکشاورزیبرایآبیدیگروشده اندمواجھفعلیمشکلباپایین دستروستاھایپایین دست.
چطورمی شوند.محسوبملیاموالجزورودخانھ ھاھمقانوناساسبرکھاستحالیدراینندارند.
آبھمینبھوابستھزندگیشانوشغلروستاییانببندد.روستاییانرویراآبمعدن داریکمی شود

رویازآنھاازبسیاریومی خریدروستاییانازراآبقبلسالدوتامعدناین ھابرعالوهاست.
راآبوزدهسدرودخانھرویخودشدیگرحاالامامی فروختندراآبسودجویییاعواقبشازناآگاھی

محصور کرده است.»

ریختھتنگوییھسدبھرودخانھ اینآبنمی شود.ختمآببھفعلیشاننیازوروستاییانبھفقطمشکل
دروضعیتاینشدنادامھ دارصورتدرومی کندتامینراسیرجانشربآبھمسداینومی شود

درگیررااستانکلبزرگیمشکلنتیجھدروداشتنخواھدآبدیگرھمسدایننزدیکسال ھای
می کند.

گرفتگیبرقاثربربوکانصنعتیشھرککارگر2*مرگ

دچاربرقبوکانصنعتیدرشھرکواقعکارگاهیکتولیدخطھایدستگاهآوریجمعکارحینکارگر2
گرفتگی شدند وجان باختند.

اھلفردیکبھقبالکارگاهاینبھاشارهبابوکانصنعتیشھرکفروردین،مدیرعامل23روزدوشنبھ
کارگاهاینبھھادستگاهقطعاتبرچیدنبرایراتبریزیکارگرنفر2اینمالکوشدهواگذارتبریز

بدنھگویاکھحوضیکدرکارگرانازیکیکارحینگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھبود،فرستاده
دیگرکارگردھدومیدستازراخودجاندمدروشودمیگرفتگیبرقدچاربودهوصلبرقبھآن
دربعدساعتچندوشدهگرفتگیبرقدچارھماووشودمیحوضواردوینجاتبراینیز

بیمارستان فوت می شود.

*مرگ یک کارگر در سنندج

حفاریھنگامدر١۴٠٠فروردین٢٣دوشنبھامروزایرانکارگرانآزاداتحادیھبھرسیدهخبرطبق
فاضالبچاهکندنمشغولکھکارگرنفرسھوکردریزشزمینسنندج،ارشادشھرکدرفاضالبچاه

متری۴/۵عمقبھکھکارگرانازیکیامایافتندنجاتآناناز نفردوکھشدندگرفتارخاکزیربودند



وزدهکنارراھاخاکتوانستنشانیآتشیکساعتازپسوداددستازراجانشبودکردهسقوطجاه
جسدش را بیرون آورد.

١۴٠٠فروردین٢٣ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

و آھک*جان باختن یک کارگردرآشتیان بر اثر سقوط در مخزن آب

"مزرعھصنعتیشھرکدرواقعایدرکارخانھکارحینسالھ42کارگرفروردین،یک22روزیکشنبھ

آب و آھک جان خود را از دست داد.نو "شھرستان آشتیان در استان مرکزی بر اثر سقوط در مخزن

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین22کارگریاخباروگزارشات

حقوقاحقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمع-
برای سومین بار در فروردین ماه

- زنده باد ھمبسگی کارگران:

رابطھ با اجحاف آموزش و پرورش نسبت بھبیانیھ کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی در
فارغ التحصیالن دانشسراھای کل کشور

نسبت بھ اخراج از کار  مقابل استانداری- تجمع  اعتراضی جمعی ازکارگران جھاد کشاورزی خوزستان

مقابلتجمعبرپاییباکارفرمازدنتعھدزیربھنسبتمتالپارسکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-
قوه قضائیھ

بھادار- تجمع اعتراضی سھامداران مقابل ساختمان بورس اوراق

استانداریمقابلشرکتمدیرهھیئتبھاکریلپلیتحویلبرایشپلیسھامدارانتجمعاتادامھ-
اصفھان

وپایھعلومآزمون ھایدرقبولیحدنصاببھنسبتپزشکیعلومدانشجویانازجمعیاعتراضتجمع-
پره انترنی مقابل وزارت بھداشت

حین کار- جان باختن کارگر اداره آب و فاضالب درروستای ایلخچی

- جان باختن یک کارگر در کرمانشاه براثرسقوط از ارتفاع

دربیمارستان- جان باختن کارگراداره برق اھواز بدنبال سقوط از تیربرق

حقوقاحقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسری*تجمع
برای سومین بار در فروردین ماه

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بگیرانومستمریبازنشستھکارگرانجدید،ازسالماهباردراینسومینبرایفرورین22یکشنبھروز
ھایشھرستاندرحقوقشاناحقاقبرایاجتماعیتامینسازمان

رشت،زنجان،دزفول،آباد، خرماراک،اردبیل،اصفھان،اندیمشک،اھواز،ایالم،بجنورد،بھشھر،تبریز،
نیشابور،مشھد،نوشھر،شاھرود،شوش،شوشتر،شیراز،قزوین،کرج،کرمان،کرمانشاه،ساری،سنندج،

یزد و….. دست بھ تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی زدند.

مقابلتجمعبرپاییازپساجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتھراندر
شعارباسازماناینمقابلتجمعشانوبھکردندراھپیماییوبودجھبرنامھبطرفدربھارستانمجلس

«نوبخت بیا پایین» ادامھ دادند.

کھباشدمیدرتھرانکنندگانازتجمعیکیبازداشتازحاکیتلگرامیھایکانالدرمنتشرهگزارشات
با شعار«بی شرف بی شرف ولش کن» حاضرین ھمراه شد.

آذربایجاناستانکلادارهمقابلاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتبریزدر
بھسخنرانیوایرادشعارھاسردادنوباشدندساختمانوارددرادامھوکردندپھنخالیسفرهشرقی

تجمعشان ادامھ دادند.

کلادارهمقابلگیالناستانمقابلاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمع
شد.ھمراهکنندگانتجمعازنفر5دستکموبازداشتامنیتینیروھاییورشبارشتدر





+شعارھا:

- اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

- خیلی وعده شنیدیم   ما دیگھ رای نمیدیم

- ما دیگھ رای نمیدیم      از بس دروغ شنیدیم

- عدالتی ندیدیم ما دیگھ رای نمیدیم

- دشمن ما ھمینجاس  دروغ میگن آمریکاس

- ھزینھ ھادالریھ     حقوق ماریالیھ

- تاحق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم

- می بینید؟  می بینید؟        سفره ھای ماخالیھ

- فقط کف خیابون بھ دست میاد حقمون

- منزلت معیشت حق مسلم ماست

- وزیر بی لیاقت       استعفا  استعفا

- فریاد فریاد     ازاین ھمھ بیداد

- وعده وعید کافیھ سفره ی ما خالیھ

- تا حق خود نگیریم    از پا نمی نشینیم

- دشمن  ما ھمین جاس   دروغ میگن آمریکاس



- می میریم می میریم حقمونو میگیریم

- بودجھ فالکت ملغی باید گردد

- کشتی بازنشستھ امروز بھ گل نشستھ

- گرانی  تورم      بالی جان مردم

- ھمسان سازی کجا بود    دروغ، تزویر، ریا بود

- این ھمھ بی عدالتی       ھرگز ندیده ملتی

- مسئول بی کفایت  نمی خواھیم  نمی خواھیم

- اندوختمون کجا رفت  بھ جیب زالوھا رفت

- تامین اجتماعی عدالت عدالت

- تامین اجتماعی خجالت خجالت

+گزارشات برگرفتھ از شبکھ ھای اجتماعی:

وحومھ:تھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکاکانال-1

درھمزمانوتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانوسراسریبزرگاعتراضیتجمعفروردین،٢٢
دھھا شھر درکشور

ودرتھرانھمزماندیگربار١۴٠٠سالماهاولیندربارسومینبرایاجتماعیتامینبازنشستگان
شیراز،کرمانشاه،بجنورد،تبریز،،بھشرمازندراناصفھان،آباد،،خرم،اراکقزوین،کرجشھرھای
ومسئوالندروغینھایوعدهومعیشتیسختوضعیتبھاعتراضدرنیشابورنوشھر،زنجان،

اینھمچنانگزارشاینارساللحظھتاوآمدندھاخیابانبھموجودوضعیتازشدیدنارضایتی
اعتراضات ادامھ دارد .

اجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمعدربارهبازنشستھیکگزارش-2
گیالن در رشت:

عصبانیھمھبازنشستگانوبودانبوهجمعیتبود.غوغاییگیالناجتماعیتأمینجلویفروردین٢٢
زدند.ھمفلفلکردند.گازدستگیررانفر۶_۵آمد.پیشھمتنشدروغ.وعده ھایاز

فلفلگاززدنباپلیسولینشستندخیابانتویوکردندسدخیاباندرراپلیسونجلویبازنشستگان
ببرند. نزدیک بھ دو ساعت طول کشید.توانست خیابان را باز کند و دستگیر شدگان را با خودشان

رشتدراجتماعیتامینبازنشستگانتجمعبھانتظامیوامنیتینیروھاییورش-3

بافروردین٢٢امروزاجتماعی،تامینبازنشستگانسراسریوبزرگتجمعھاگزارشبراساس
دربازنشستگانانبوهجمعیتبرابردرسرکوبنیروھایبود.ھمراهرشتدربازنشستگانبھیورش
کرد.بازنشستگانازتعدادیبازداشتبھاقدامبودند،آمدهخشمبھمسئوالندروغھایوعدهازکھرشت
بردنازجلوگیریبرایمعترضبازنشستگانزدند.ھمفلفلگازوکردنددستگیررانفر۵حداقل



فلفلگاززدنباپلیسولینشستندخیاباندروکردندسدخیاباندرراپلیسونجلویگانشدهبازداشت
ببرد.توانست خیابان را باز کند و دستگیر شدگان را با خود

رشت!درتجمعازگزارشی-4

باراولینبرایماهچندینازبعدپیوستند.تجمعبھکمکمبازنشستھ300شد.آغازتجمع10ساعتاز
ازنفرچندشد.میزیادترلحظھھرجمعیتبودند.شدهحاضرتجمعمحلدرراپلیسنیرویھمھاین

ازیکیھنگاماین.درمیگرفتندفیلمخودسینھرویبرکوچکھایدوربینباانتظامینیرویافراد
شدهامنیتیبسیارجوکردند.برخوردآنباشدیدنپلیسکھبگیردفیلمخواستخودموبایلبابازنشستھا

کردندرامان»حقمیادبدستخیابانکففقطشعار:«سردادنبھشروعخانمھا١١حدودساعتبود.
عوضدرولیدادند.راشدنمتفرقدستوروآمدندجمعبمیانپلیس٣شعاردقیقھ١٠حدودازبعد

بودگذشتھدادنشعارازساعتنیمحدودشنیدیم»دروغبسازنمیدیمرایدیگھماشد:«تندترھاشعار
شعاربزند.حرفخواھدمیمدیرکلندھندشعاربگوئیددوستانتانبھگفت:ھاشخصیلباسازیکیکھ

کلمدیربطرفسرعتباخطیکدرنفرچندکھبودندزدهحلقھکلمدیردوربازنشستگانشد.قطع
نشد.واقعموثرھمکارانشانآزادیبرایھابازنشستھتالشگرفتند.رابازنشستگانازیکیورفتھ

بسیارخشونتبارادیگرنفرچندھمبازکھبودنددوستانشانآزادیبرایمذاکرهحالدربازنشستگان
گرفتاریاینمسئولشماکرد:«اعالمورفتھکلمدیرطرفبھایبتزنشستھکردند.ونسوارزیاد

باعثنیرنگھایتاندزدیھایتانباشماباشیدپاسخگوبایدشمابیاییدمادوستانسربربالییاگرھستید
بازنشستگانھمھشدند»شماتدبیریبیگرفتارمادوستانحاالوشودکشیدهاینجابھماپایکھشدید
ھابازنشستھازنفر٢٠حدودھمسرشانباالینشستندماشینچرخزیرخانمھاوگرفتھراماشیندور
ولیکردحرکتماشینمتر٢٠حدودولینشدبدھندحرکتراماشینخواستندھرچھبودند.آمدهگرد
دادهپاسخاسپریباھابازنشستھدوبارهتالششدند.بازداشتھابازنشستھازنفرچندبازحالھمیندر
جلومیزدند:«جیغدوبارهفشارھمھآنباخانمھاگردید.مدامسرفھودھانوچشمسوزباعثکھشد

و ھمھ بازنشستگان را آزاد کردند.ماشین را بگیرید» کھ ناگھان ھورای بازنشستگان بلند شد

ھستند .درود بر شرفشانباید اقرار کنیم کھ خانمھا بسیار شجاع تر از ما آقایان

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

+دستگیری یکی از بازنشستگان در تھران

وشخصیلباسوانتظامینیروھایمحاصرهباھمتھراندراجتماعیتامینبازنشستگانتجمع
بیشرفشعار:باجمعیتکھبودھمراهمجلسمقابلدربازنشستگانازنفریکحداقلدستگیری

بیشرف ..ولش کن ولش کن بھ این تھاجم واکنش نشان داد.

+تداوم بازداشت اسماعیل گرامی

در١۴٠٠ماهفروردین١۴شنبھروزکھاجتماعیتأمینمعترضبازنشستگانازگرامیاسماعیل
سربھبازداشتدرواوینزنداندرھنوزشددستگیراطالعاتوزارتمامورینتوسطخودمنزل

میبرد.

شبھمانوبودشدهدستگیرھم٩٩اسفند١٧روزبازنشستگانوکارگرانتجمعدرگرامیاسماعیل
آزاد گردید.



صورتآنھااعتراضاتسرکوبراستایدرکارگرانوبازنشستگانبرفشاراعمالودستگیری
می گیرد .

گرامیاسماعیلواستمحکوممستمری بگیرانوبازنشستگانکارگران،سرکوبوبازداشتنوعھر
باید بھ فوریت و بی قید و شرط آزاد گردند.و تمامی کارگران و بازنشستگان بازداشت شده و زندانی

١۴٠٠فروردین٢٢-ایرانکارگرانآزاداتحادیھ

+گزارشات رسانھ ای شده:

بامستمرینشدنبرابربھاعتراضاجتماعی/تامینشھرستانیادارتمقابلبازنشستگانتجمع-1
ھزینھ سبد معیشت

مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند.بازنشستگان تامین اجتماعی از دقایقی پیش در شھرستان ھا

میلیون6کھمعیشتسبدھزینھ ھایبامتناسبخودمستمریافزایشعدمبھاجتماعیتامینبازنشستگان
یانزدیکمقداراینبھبایدمستمریحداقلکھمی گویندوھستندمعترضشده،تعیینتومانھزار89و

با آن منطبق شود.

نبایدکھمی گویندوھستنددوممرحلھ متناسب سازیصحیحاجرایخواھانبازنشستگاناساسھمینبر
دریافتمستمریمعیشتسبدھزینھ ھایخطزیرحداقلی بگیربازنشستگانھمچناندوممرحلھاجراییبا

کنند.

کھھستندکارافتادگانازوبازماندگانکف بگیران،وضعیتبھتوجھخواھانھمچنینبازنشستگان
است.تومانمیلیون4ازپایین ترھمچنانآنھااززیادیتعدادمستمری

حقوقپایھدراولمرحلھمتناسب سازیمحاسبھعدمدارنداعتراضآنبھبازنشستگانکھدیگریمورد
است.1400سنواتیافزایشو96مادهاعمالبابت

حکموشاغلینبامزایامتناسب سازیازجملھمتعددمواردیدراداریعدالتدیوانآرایبھتوجھعدم
ھممزدیسطوحسایربازنشستگیضرایببھتوجھعدمزیان آور،وسختمشاغلبارابطھدردیوان

از دیگر مواردی است کھ بازنشستگان را نگران کرده است.

برای خود معترض ھستند.ھمچنین بازنشستگان جدید نسبت بھ عدم اجرای دقیق متناسب سازی

است!فقرخطنصفدریافتی مانھنوزمجلس/مقابلکارگریبازنشستگانتجمع-2

خودمطالباتپیگیریخواستاراسالمی،شورایمجلسمقابلحضورباتھرانکارگریبازنشستگان
توسط نمایندگان شدند.

صادرهاحکامبھاعتراضدربازنشستھکارگرانازجمعی١٠:٣٠ساعتازفروردین)٢٢(امروز
تجمع اعتراضی برگزار کردند.توسط سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای اسالمی

اجازهوکنندورودقانون گریزیبھداریمدرخواستمجلسنمایندگانازاینکھبیانباتجمعدرحاضران
احکاماصالحوتبعیضرفعخواستارباشد،بحراندچارحداینتابازنشستھکارگرانمعاشندھند

حقوقی شدند.



دورمتناسب سازیاست؛فقرخطنصفدستمزدمانھنوزوعید،ووعدهاینھمھعلیرغممی گویند:آنھا
دادبھبایدکسیچھاست؛نشدهاجرانیزدومدورمتناسب سازیونشدهمنظورحقوق ھاافزایشدراول

ما برسد؟

کشوربازنشستھکارگرانحقمکفی،حمایتیخدماتورایگاندرمانشایستھ،معاشکردند:اعالمآنھا
است.

اھوازدراجتماعیتامینبیمھبگیرانحقوقاعتراضوتجمع-3

واقتصادیبدشرایطخود،مطالباتپیگیریبرایخوزستاناجتماعیتامینبازنشستگانوکارگران
اجتماعی استان دست بھ تجمع زدند.اعتراض بھ تبعیض در پرداختی ھا مقابل اداره کل تامین

کلادارهمقابلماه)،فروردین22یکشنبھ(امروزصبحاجتماعیتامینبیمھبگیرانحقوقازتعدادی
خصوصدرقانونیمصوباتاجرایعدمومعیشتیشرایطبھنسبتوتجمعخوزستاناجتماعیتامین

یکسان سازی حقوق ھا اعتراض دارند.

حقتورم،با«افزایشمضامین:باھایینوشتھدستوپالکاردھاداشتندستدرباکھکنندگانتجمع
تامینسازمانازرا٩۶و٨٩مادهصحیحاجرایاجتماعیتامینبازنشستگان«ماماست»،مسلم

«اجرایلشکری»،وکشوریواجتماعیتامینبازنشستگانبینتبعیض«عدمخواستاریم»،اجتماعی
مسووالنبھراخوداعتراض»،٩۶مادهاجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیھمسانکامل

سازمان تامین اجتماعی اعالم کردند.

اجتماعیتامینبازنشستگانوکارگرانواستھمراهمطالباتیشعارھایباکھتجمعایناستگفتنی
مقابلپرداختی ھادرتبعیضبھاعتراضواقتصادیبدشرایطخود،مطالباتپیگیریبرایخوزستان

اداره کل تامین اجتماعی  استان دست بھ تجمع زدند.

ھستیمحداقل بگیرھمچنانھفت تپھ/وشوششھرستانکارگریبازنشستگاناعتراض-4



شوش،شھرستاناجتماعیتامینادارهمقابلحضورباتپھھفتوشوششھرستانکارگریبازنشستگان
پیگیر مطالبات بازنشستگی خود شدند.

حضورباتپھھفتوشوششھرستاندرکارگریبازنشستگانازجمعیماه)فروردین٢٢(امروز
آورده شدن مطالبات خود شدند.مقابل اداره تامین اجتماعی این شھرستان، خواستار بر

گستردهانتقاداتموجبفروردین،بیستمدرکارگریبازنشستگاناحکامصدورگفتند:بازنشستگاناین
مستمری بگیرانمختلفگروه ھایشد.تپھھفتوشوششھرستانبازنشستگانازجملھبازنشستگاناین
میانایندرامادارندانتقاد١۴٠٠افزایشدراولدورمتناسب سازیافزایشنشدناعمالاز

بودند،کردهدوندگیمتناسب سازیاصالحوحقاحقاقبرایماه ھاکھزیان آوروسختبازنشستگان
بیش از دیگران شاکی ھستند.

و٩۶مادهاعمالبابتحقوقپایھدراولمرحلھمتناسب سازیمحاسبھعدمبھ مااعتراضافزودند:آنھا
حاضرسکونتمانمحلشھرستاناجتماعیتامینادارهمقابلدلیلھمینبھاست.١۴٠٠سنواتیافزایش

پاسخ دھد.شده ایم و از این نھاد درخواست داریم بھ مطالبات ما

برایھیچ یکمردادماه،دراولیھمتناسب سازینھومتناسب سازیاصالحاتنھکردند:اضافھآن ھا
پاسخ دھید.بازنشستگان سخت و زیان آور منظور نشده است. بھ مطالباتمان

مرکزیاستاناجتماعیتامینکلادارهمقابلتجمع-5

وکردندتجمعاراکاجتماعیتامینساختمانمقابلدیگربارامروزمرکزیاستانبازنشستگان
شدندخواستار اجرای صحیح طرح ھمسان سازی حقوق بازنشستگان



سازماناینساختمانمقابلدرتبریزاجتماعیتامینبازنشستگانتجمع-6

فروردین22یکشنبھ-امروزصبحاجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیمتناسبشدناجراییعدم
ماه- بار دیگر تجمع اعتراضی این قشر را رقم زد.

بعدامااستکردهخوددرگیرراقشراینکھاستسالھ ایچندمطالبھبازنشستگان،حقوقسازییکسان
ھمچناناجتماعیتامینبازنشستگانمشکلکشوریولشکریبازنشستگانحقوقسازییکساناز

واعتراضموجبمسئلھھمیننیست.افزایش ھادیگربامتناسبحقوقافزایشازخبریوپابرجاست
اعتبارکھکردهاعالممجلساست.شدهکشورشھرھایسایروتبریزدربازنشستگانبارهچندینتجمع
حاضردالیلبرخیبھدولتاماشدهتامیناجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیمتناسببرایالزم

بھ اجرای آن نیست.

عیانھم١۴٠٠سالپرداختیاولیندراجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیمتناسباعمالعدم
سازمانساختمانمقابلتبریزدرامروزصبحاجتماعیتامینبازنشستگانمسالھھمیندنبالبھوشده

تامین اجتماعی استان تجمع کردند.

ماندهبی نتیجھپیشینوعده ھای/ھاتبعیضبھاعتراضدرتبریزیبازنشستگانتحصن-7

حقوقسازیمتناسبشدناجراییعدمبھاعتراضدرتبریزیبگیرانمستمریازجمعیامروزصبح
دست بھ تحصن زدند.بازنشستگان تامین اجتماعی در محل اداره کل تامین اجتماعی



کردند.بسیارانتقاداتصادرهاحکامازکارگریبازنشستگانفروردین،بیستمدراحکامصدورازبعد
اینگونھ برشمردند:گروھی از بازنشستگان تخلفات رخ داده در صدور احکام را

٩٨پایھباحقوقمحاسبھ

٩٩مردادماهسازیمتناسبمبلغحذف

اجتماعیتامینقانون١١١مادهبرابربازماندگانوافتادگانکارازحقوقنکردنمحاسبھ

٩٩اسفندماهتومانھزار٢٠٠ومیلیونیکعلی الحسابنیاوردنحساببھ

٩٩مستمریپایھدرعلی الحسابمبلغنکردناضافھو١٣٩٩سالمتناسب سازیترمیمعدم

کھ حتی از دیوان عدالت ھم رای دارندحذف مبلغ اضافھ شده اسفندماه بھ حقوق مشاغل سخت و زیان آور

بودجھ متناسب سازیافزایش مزایای ساالنھ بھ عنوان متناسب سازی و از محل

استنشدهانجام١۴٠٠احکامدردوممرحلھمتناسب سازی

عدم افزایش حق سنوات ھر سالھ



تبعیضوغیرھمکاروھمکاربازنشستگانبینتبعیضاست؛برقرارتبعیضھمچنانمی گویند:آنھا
ماندهبی نتیجھپیشینوعده ھایتمامکشوری.صندوق ھایبازنشستگانوکارگریبازنشستگانمیان

است و در عمل محقق نشده است.

*زنده باد ھمبسگی کارگران:

بھنسبتپرورشوآموزشاجحافبارابطھدرشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقلصنفیکانونبیانیھ
فارغ التحصیالن دانشسراھای کل کشور

مردماقشارتمامیبررا....عرصھوفرھنگیوسیاسی،اقتصادینامناسبوضعیتکھیطیشرادر
وآموزشوزارت،میشودتروخیمروزھرمردماسفبارزندگیوضعیتونمایدمیتنگتروتنگتر

سراسردانشسراھایازکھنیروھاییبھنسبت،واربردهوانسانیغیرکامالاقدامیکدرپرورش
شرفدر١۴٠٠_١٣٩٩تحصیلیسالپایاندروشدهسازماناینجذب٧۵_٧۴_٧٣سالازکشور

قروناجحافیکباداردسعی،اداریعدالتدیوانازکذاییراییکگرفتنبابودند،بازنشستگی
کند.وسطایی ، این نیروھا را دو سال دیگر بھ کار اجباری وادار

قراردادداشتنعلیرغمووقتمدیرانمدیریتسوعلتبھزمانآندرنیروھااینکھاینست عیتواق 
کھقضاییپروسھیکماندند،طیاستخدامبدونراسالدوپروشوآموزشونیروھااینبینرسمی
ازسالدوآنبیمھحقکسربھمکلفپروشوآموزششدزمینھایندررویھوحدترایبھمنجر
آستانھدروموضوعاینازسالھاگذشتشد.بانیروھااینسنواتدرآناحتسابوکارکنانحقوق

وقبلیرایشکستنباتوام،پرورشوآموزشوزارتدرمدیریتسوھمبازنیروھااینبازنشستگی
صادر شدن رای جدید مبنی بر حذف آن دو سال از سنوات شد.

فراشکایتبھراشدند،انھامواجھنیروھاایناعتراضباوقتیکارنابلدمدیراناینکھینجاستاجالب
بھاعتراضاتایناگرحتیکھمیدانندخوبحالیکھمیدھند،درنشانفرھنگیانطرفدارراخودوخوانده
بھمنجرقطعازمانمروروھاکشیوقتاینوبردخواھدزماندوسالحداقلشودمنجرمثبتیپاسخ

تضییع حقوق این عزیزان خواھد شد.

ھایانگیزهتمامیسالھااینطولدربی شرمانھووقیحانھسیاستھایچنینیکاجرایکھاستیھیبد
قدریبھدروپیکربیوطویلوعریضسازمانایندرمدیریتاست.سوبردهبینازرافرھنگیاناین

کارمندان خود  ندارد.مرسوم و عادی  شده است کھ حتی ابایی از کسر سنوات خدمت

وآموزش،وقیحانھاقدامایننمودنمحکومضمنشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقل یصنف کانون
دوسالھاجبارایناگراستمعتقدومیخواندفرانیروھااینانسانیوشغلیحقوقرعایتبھراپرورش

قانونیغیراقداماینازناشیتبعاتوانگیزگیبیازحاصلدود،شودتحمیلفرھنگیاناینبھزوربھ
در مرحلھ بعد بھ چشم حاکمیت خواھد رفت.آموزش و پرورش ، در مرحلھ اول بھ چشم دانش آموزان و

١۴٠٠فروردین

کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی

نسبت بھ اخراج از کار  مقابل استانداری*تجمع  اعتراضی جمعی ازکارگران جھاد کشاورزی خوزستان



خوزستانکشاورزیجھاداداریقسمتوحراستکارگرانازنفر196فروردین،22یکشنبھروز
مقابلتجمعبھدستجاریماهازپایانکارازاخراجبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرای

ساختمان استانداری زدند.

خودکارپایاننامھکھپرسنلیازنفر196حدودگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضرانازیکی
است.شدهصادرمابرایکارپایاننامھکارسال ھاازبعدودارندکارسابقھسال15تا2دریافترا

تانشدهبستھجدیدپیمانکارباجدیدیقراردادوھستیدپیمانکارینیرویشماشدگفتھما بھداد:ادامھوی
خودطریقازونشدیمکاربھمشغولپیمانکارطریقازماکھصورتیدربمانید،خودکاردرشما

قرار گرفتیم.سازمان وارد کار شدیم و بعد از آن زیر نظر پیمانکار

است،بودجھکمبودماهھمین آخردرنفر196کارپایاننامھصدوربرایآنھابھانھاینکھبیاناوبا
امکاناتومرخصیکمترینازکردیمکارشبانھ روزیبھ صورتکھسالیانیطولدرافزود:

برخوردار بودیم .

ھرسالھماکنند؟اخراجرامابایدچراشده اند،بازنشستھزیادینیروھایاخیرمدتچنددرگفت:وی
مراحل گزینش را نیز طی می کردیم.

حقکار،اضافھکرد:عنوانسال ھا،ایندرکارقانونازکمترحقوقدریافتبھاشارهباپایاناودر
برخوردارحقوقحداقلازونگرفتتعلقمابھنیزسال ھااینطولدرنیزآننظیرولباسحقشیفت،
بودیم.

مقابلتجمعبرپاییباکارفرمازدنتعھدزیربھنسبتمتالپارسکارخانھکارگراناعتراضات*ادامھ
قوه قضائیھ



زیربھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایمتالپارسکارخانھکارگرانفروردین،21شنبھروز
زدند.تعھد زدن کارفرمادست بھ تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیھ

بانکباکارگرانمعوقھسنواتحسابتسویھبرایشرکتاین،91شده،سالایرسانھگزارشبرپایھ
راکارخانھکارگرانماندهعقبمطالباتبانکی،وامدریافتباتااستشدهمذاکرهوارداقتصادمھر

نداشتھراکارگرانسنواتپرداختتواناییورشکستگیدلیلبھزمانیبرھھآندرکارخانھکند.تسویھ
بایدکارگرانکھبوداینبانکشرطاست؛بودهاقساطدریافتنھاییتضمینمنظوربھبانکاست.

کارفرماسویازبانکیاقساطنشدنپرداختدلیلبھنفر135حاضر،حالدرشوند.یکدیگرضامن
محرومبانکیامورانجامازبدھکاریدلیلبھکارگرانایننشده اند.خودچک ھایدریافتبھموفق

ھستند.

*تجمع اعتراضی سھامداران مقابل ساختمان بورس اوراق بھادار

دردارد،ادامھھمچنانکھبورسمداومریزشدلیلبھسھامدارانازفروردین،جمعی22یکشنبھروز
آباد پایتخت تجمع کردند.برابر ساختمان شرکت بورس اوراق بھاداردرخیابان سعادت

زیانوضرروبورسدرفعلیوضعیتایجادمسئولراجمھوررئیسودولتخودشعارھایدرآنھا
الدنگدولتماننگماتجمع«ننگایندرآنھاشعارھایجملھازکردند.اعالمآنازناشیھای

ما»،«عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز» و.... بود.

استانداریمقابلشرکتمدیرهھیئتبھاکریلپلیتحویلبرایشپلیسھامدارانتجمعات*ادامھ
اصفھان

مدیرهھیئتبھاکریلپلیتحویلبرایھایشانکنشدرادامھشپلیسھامدارانفروردین،22روزیکشنبھ
شرکت دست بھ تجمع مقابل استانداری اصفھان زدند.

ایران(شپلی) مقابل وزارت صنعتدرھمین رابطھ:تجمع اعتراضی سھامداران شرکت پلی اکریل

دستحقوقشانتضییعاعتراضبرایایراناکریلپلیشرکتسھامدارانفروردین،18روزچھارشنبھ
رسیدگیوتخلفاتپایانمدیره،ھیئتبھکارخانھتحویلوخواھانزدندصنعتوزارتمقابلتجمعبھ

قضایی بھ تخلفات و شفافیت مالی شرکت بود.

پایھعلومآزمون ھایدرقبولیحدنصاببھنسبتپزشکیعلومدانشجویانازجمعیاعتراض*تجمع
و پره انترنی مقابل وزارت بھداشت

بھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایپزشکیعلومازدانشجویانفروردین،جمعی22یکشنبھروز
بھ تجمع مقابل وزارت بھداشت زدند.حدنصاب قبولی در آزمون ھای علوم پایھ و پره انترنی دست



نصابحدجاری،سالماهفروردیندربھداشتوزارتاعالماساسشده،برایرسانھگزارشبنابھ
داروسازیجامع،200از76دندانپزشکیپایھعلوم،200از86پزشکیپایھعلومآزموندرقبولی

است.200از90پزشکیکارورزیپیشو200از96

حین کار*جان باختن کارگر اداره آب و فاضالب درروستای ایلخچی

درآبانتقالخطکارتعمیرحینشرقیآذربایجاناستانکارگرآبفارفروردین،یک22یکشنبھروز
آب جان خود را از دست داد.مسیر یکی از روستاھای بخش ایلخچی براثر ترکیدگی لولھ

*جان باختن یک کارگر در کرمانشاه براثرسقوط از ارتفاع

بدنبالکرمانشاهشھرآقاآلبلواردرواقعساختدرحالدرساختمانیکارسالھ،حین32کارگریک
داد.ازدستراجانشدردم2منفیآسانسوردرطبقھچاھکبھاولازطبقھسقوط

دربیمارستان*جان باختن کارگراداره برق اھواز بدنبال سقوط از تیربرق

حینپیشروزچندکھسارینژادحسیناھوازبنامبرقکارگرادارهفروردین،22یکشنبھروزصبح
بود، در بیمارستان جان باخت.کارتعویض المپ  ازتیرچراغ برق سقوط و بھ شدت زخمی شده



akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین21کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

ساز مان تامین اجتماعی*فراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

10.30ساعت-1400ماهفروردین22زمان:یکشنبھ

اماکن:

تھران:مقابل مجلس

شھرستان ھا:مقابل تامین اجتماعی

استانداریمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتشھرکردنشانانآتشازجمعیاعتراضیتجمع-
چھارمحال و بختیاری

کرجمرکزیندامتگاه6بندبھعبدیاسماعیلانتقال-

سیاسی و عقیدتی در خطر است- کانون نویسندگان ایران:جان بکتاش آبتین و دیگر زندانیان

جعفر عظیم زاده- بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران بھ مناسبت آزادی

آزادی جعفر عظیم زاده- پیام تبریک عثمان اسماعیلی و محمود صالحی بمناسبت

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

ازبھره برداریامکانعدموکم آبیبھنیشابورنسبتجنگلحسین آبادروستایاھالیاعتراضیتجمع-
چاه عمیق آستان قدس رضوی

مقابلکشورھایاستانبادیگریکسانقیمتعدمبھنسبتسمنانمرغداراناعتراضیتجمع-
استانداری

محیط  بان خواھان تغییر قوانین شدند- جمعی از محیط بانان کشور در اعتراض بھ کشتھ شدن دو

زرندتصادفدرحادثھگازانتقالطرحشرکتکارگر3باختنجان-

استانداریمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتشھرکردنشانانآتشازجمعیاعتراضی*تجمع
چھارمحال و بختیاری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھاعتراضبرایشھرکردنشانانآتشازجمعیفروردین،21روزشنبھ
بکارشدند.مقابل استانداری چھارمحال و بختیاری تجمع کردند وخواستاربازگشت

درونآزمونیدر97سالگفت:درمحلیرسانھخیرنگاریکبھدرتجمعحاضرنشانانآتشازیکی
وچھارمحالاستاندارنمایندهوآتش نشانیسازمانفرمانداری،شھرکرد،شھردارینظارتتحتاستانی

بختیاری شرکت کردیم.

شدند.پذیرفتھنفر30کھداشتندشرکتنفر120ازبیشآزمونایندرافزود:وی

آزموندرکھکردنداعالموگرفتھتماسمابا98سالاردیبھشتگفت:درادامھمعترضنشانآتشاین
کردیم.شرکتدورهایندرنیزماه2حدودکھکنید،شرکتآموزشیدورهدروشده ایمپذیرفتھ

موقعھمانحقوقمانوحقالبتھکردیمکارعملیاتیشیفت ھایدرماهھشتبھنزدیککرد:اضافھوی
ھم بھ درستی پرداخت نمی شد.

سرکردنداعالمکھبودسالھماندی ماهبود،حجمیقراردادبھ صورتقراردادمانکرد:اوخاطرنشان
کار نیایید تا مشکلی کھ پیش آمده رفع شود.

مجدداًروز10ازبعدوشداعالممابرایروزه10کاربھبازگشتیک98سالاسفندماهافزود:وی
تانکنیدشکایتجاییشدندمتذکرالبتھشود،رفعمشکلتانیاییدکارسرفعالًآمدهپیشمشکلیشداعالم

درست شود.

کھشداعالمفرمانداریسویازکاربھبرگشتمصوبھھمچنینیادآورشد:معترضنشانآتشاین
بھ ھیچ وجھ بھ آن عمل نشد.

شھرکردشھرشورایدرشخصیمسائلبرخیدلیلبھولیدارندکمآتش نشاننیروگفت:درخاتمھوی
و پافشاری عده ای موجب بیکار شدن ما شدند.

کرجمرکزیندامتگاه6بندبھعبدیاسماعیل*انتقال

11قرنطینھازمرکزیندامتگاهدرزندانیمعلمعبدیاسماعیلفروردین،21شنبھصبح8ساعت

شد.منتقلکرجمرکزیندامتگاه6بندبھخدمات



اینمسئولیتکنونتامقامیایران،ھیچفرھنگیانصنفیتشکلھایھماھنگیشورایکانالگزارشبھ
اسماعیلکھجوییوپرسطیاست.امانگرفتھعھدهبرراعبدیپیدرپیآزارھایوھاجاییجابھ

معطیبھرااودربارهگیریتصمیمھرگونھاست.آنھاپرسیدهزندانمددکارازانتقالازپسعبدی
تھراندادستانیازمستقیمعبدیھایجاییجابھدربارهھاگیریتصمیمیعنیانددادهنسبتنیابت

صورت می پذیرد.

کفتکلیفتعیینتخت،تاداشتنبدونونفرهبیستاتاقیکدرانتقالازپساکنونھمعبدیاسماعیل
خواب است.

سیاسی و عقیدتی در خطر است*کانون نویسندگان ایران:جان بکتاش آبتین و دیگر زندانیان

بودنمثبتوجودباایران،نویسندگانکانونزندانیعضووفیلمسازشاعر،آبتین،بکتاشگذشتھروز
بدن دردوتببویایی،وچشاییحسدادندستازشدید،سرفھ ھایریھ ،اسکنوکروناتستنتیجھ ی
کھآبتینشد.بازگرداندهعمومیبندبھبھداریازاوینزندانمسئوالنفشارباروزچھارازپسشدید،
اجتنابھشتبنددرخوداتاقبھورودازبوده،بستریکرونابھمبتالبیمارانسایرکناردرروزچھار
عملاست.کردهقرنطینھبندحسینیھ یدرراخودزندانیان،دیگرسالمتوجانحفظبرایوکرده

انداختھخطربھرااوینھشتبندزندانیاندیگرواوسالمتوجانکھزندانمسئوالنجنایتکارانھ ی
مراقبت ھایبھنیازریویزمینھ ایبیماریسابقھ یدلیلبھآبتینکھگرفتھصورتحالیدراست،

بھمعترضبیمارزندانیانانتقالاززندانمقاماتخودداریدارد.زندانازبیرونپزشکیویژه ی
مرگ بھ این زندانیان را دارند.بیمارستان، این شبھھ را تقویت می کند کھ آنھا قصد تحمیل

ناتوانآنکنترلدرتنھانھحاکمیتواستکروناکشنده یبیماریدرگیرکشورسراسرکھروزھااین
شدهبسیاریجان ھایرفتندستازوبیماریبیشترشیوعموجبانسانیغیربرنامھ ھایبابلکھبوده

جبران ناپذیریپیامدھایمی توانددرمانیامکاناتنبوددرزندان ھابستھ یفضایدروضعیتاست،
کردنزندانیاست،آوردهستوهبھرامردمگرانیوتورمبیکاری،وفقرکھشرایطیدرباشد.داشتھ

ستبدیھیدارد.مضاعفوآشکارستمیازنشانمعترضکارگراِنومعلماندانشجویان،نویسندگان،
وقضاییھقوهامنیتی،نھادھایازاعمحاکمیتعھده یبرزندانیاناینجانوسالمتمسئولیتکھ

درراآبتینبکتاشجانایراننویسندگانکانونسیاه،وسختروزھایایندرزندان ھاست.مسئوالن
و ھمھ ی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.خطر می بیند و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط او

١۴٠٠فروردین٢٠

جعفر عظیم زاده*بیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران بھ مناسبت آزادی

دورانپایانبا١۴٠٠فروردین٢١روزایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتدبیرزادهعظیمجعفر
محکومیت خود از زندان رجایی شھر کرج آزاد شد.

شددستگیراطالعاتوزارتمامورینتوسطحالیدر٩٣سالاردیبھشتنھمشامگاهزادهعظیمجعفر
دستمزدھانازلسطحبھاعتراضپرچمدارکشور،کارگرانازنفرھزارچھلازبیشنمایندهبعنوانکھ
برای وکارگرجھانیروزازپیشامنیتینیروھایوبودایرانکارگراندستمزدافزایشخواھانو

کارگرانشجاعرھبرایندستگیریبھاقدامکاروزارتمقابلدرکارگرانتجمعبرگزاریازممانعت
نمودند.



سالششبھرازادهعظیمجعفرصلواتیقاضیریاستبھتھرانانقالبدادگاه١۵شعبھآنازپس
زندان محکوم نمود.

زندانیاوینزنداندرخودمحکومیتدورانکردنسپریبرای٩۴سالآبانماهدرکھزادهعظیمجعفر
روزازصنفیفعالیتھایکردنامنیتیبھاعتراضدرزندانی،معلمعبدیاسماعیلباھمراهبود،شده

کردن“امنیتیبھاعتراضجنبشپرچموزدنامحدودیغذایاعتصاببھدست٩۵سالکارگرجھانی
شد.آزادزندانازغذااعتصابروز۶۴ازپسوبرافراشتراصنفی”فعالیتھای

باقیماندهکردنسپریبرایوشددستگیر٩٧سالبھمننھمدر تاریخودوبارهزادهعظیمجعفر
محکومیت شش سالھ اش زندانی شد.

نھادھایاماشدزودھنگامآزادیمشمولکرونابخشنامھطریقاززادهعظیمجعفر٩٩سالاسفند٢٨
کارگراینآزادیازممانعتبخاطروجدیدپرونده سازییکدروشدندویآزادیازمانعامنیتی
نمودند.محکوممجددحبسماه١٣بھراویواھیاتھامیبھ٩٩خرداد١٨تاریخدرزندانی

پسوظالمانھ اشمحکومیتدورانیافتنپایانبازادهعظیمجعفر١۴٠٠فروردین٢١تاریخدراکنون
رجایی شھر کرج آزاد شد.از چند سال آزار و اذیت نھادھای امنیتی و قضایی از زندان

رسایفریادکارگران،تشکلیابیبرایتالشمسیردرایرانکارگرطبقھپرشورنمایندهزادهعظیمجعفر
علیھایرانجامعھآزادی خواھیجنبشصدایودستمزدھاافزایشخواستبرایایرانکارگرطبقھ

برخوردھای امنیتی بھ فعالیتھای صنفی و اجتماعی است.

ومیگویدتبریکایرانکارگرانتمامیبھرازادهعظیمجعفرآزادیایرانکارگرانآزاداتحادیھ
خداجوناھیدمحمدی،پروینازقضاییتعقیبمنعوزندان،ازراداحسانیشاپورفوریآزادیخواھان

زندانی است.، نسرین جوادی، حیدر قربانی، جوانمیر مردای و دیگر کارگران

١۴٠٠فروردین٢١ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

جعفر عظیم زاده*پیام تبریک عثمان اسماعیلی و محمود صالحی بمناسبت آزادی

احکامکردنسپریبازندانیکارگرزادهعظیمجعفرکھشدیممطلع21/1/1400مورخشنبھامروز
صادره از زندان آزاد شد.

کلیھآزادیخواستاروگویممیتبریکایرانکارگرانھمھوخانوادهبھرازادهعظیمجعفرآزادیما
زندانیان  سیاسی ھستیم.

از طرف عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

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.

ازبھره برداریامکانعدموکم آبیبھنیشابورنسبتجنگلحسین آبادروستایاھالیاعتراضی*تجمع
چاه عمیق آستان قدس رضوی

درنیشابورشھرستانمیان جلگھبخشتوابعازجنگلحسین آباداھالیازفروردین،جمعی21شنبھروز
ازبھره برداریامکانعدموکم آبیبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایرضویخراساناستان

و امالک آستان قدس درنیشابورزدند.چاه عمیق آستان قدس رضوی دست بھ تجمع مقابل اداره اراضی

دادهاجارهکسیبھراروستاعمیقچاهقدسآستانگفت:ایخبرنگاررسانھبھتجمعحاضرینازیکی
راچاهبھشدننزدیکحقھمماگوسفندانحتینمی دھد،اھالیبھراچاهآبازاستفادهاجازهاوکھ

ندارند.

موقوفاتجزوکھداردوجودعمیقچاهحلقھچھارروستاایندرشده،اگرچھایرسانھگزارشبرپایھ
امتیازقبلسال ھاآنانچراکھھستند،مواجھآبکمبودباروستااینساکنینامااسترضویقدسآستان

کھھمچاھیباقیمانده،چاهحلقھ2ازوفروختھ انددیگرروستاھایبھراچاهحلقھ2ازبھره برداری
فردی است کھ در مزایده برنده  شده است.فشار بیشتری دارد بر اساس تنظیم قرارداد اجاره در اختیار

جزوروستااینعمیقچاهحلقھچھاروجنگلحسین آبادروستایاراضیتمامیشودکھمیخاطرنشان
موقوفات آستان قدس رضوی است.

مقابلکشورھایاستانبادیگریکسانقیمتعدمبھنسبتسمنانمرغداراناعتراضی*تجمع
استانداری



بادیگریکسانقیمتعدمبھاعتراضبرایوشاھرودسمناندامغان،مرغدارانفروردین،21روزشنبھ
مالقات با استاندار سمنان شدند.استان ھای کشور مقابل استانداری اجتماع کردند وخواستار

جھاددرمسئولمقاماتازمناسبپاسخیآنکھازپسگفتند:محلیرسانھخبرنگاریکبھکنندگانتجمع
استانداری تجمع کردند.کشاورزی دریافت نکردند جھت اعالم اعتراض خود در مقابل

سویازکند"نمیمالقاتھرکسیبااستاندار"ونفروشید"استارزاناگر"افزودند:جمالتآنھا
وعصابانیتشان شده است.مقامات امنیتی مستقر در استانداری موجب شدیدترشدن اعتراض

محیط  بان خواھان تغییر قوانین شدند*جمعی از محیط بانان کشور در اعتراض بھ کشتھ شدن دو

دوشدنکشتھبھاعتراضضمنایانتشاربیانیھباکشوربانانمحیطازفروردین،جمعی21شنبھروز
، خواھان تغییر قوانین شدند.محیط  بان دراستان زنجان بدست شکارچیان با سالح جنگی

میکاییلومجللکرد:مھدیاعالمایرانزیستمحیطحفاظتشده،سازمانایرسانھگزارشبراساس
گلولھضرببھفیلھ-خاصھنامبھزنجاناستاندرشدهحفاظتمنطقھیکدرفروردین16ھاشمی،

جنگی کشتھ شدند.

جانوری و گیاھی خاص است.قابل یادآوری است کھ منطقھ فیلھ-خاصھ ، زیستگاه گونھ ھای

زرندتصادفدرحادثھگازانتقالطرحشرکتکارگر3باختن*جان

درحاملشانخودرووآژگونیگازبراثرانتقالطرحشرکتکارگر3فروردین،20جمعھروزصبح
منتقلبیمارستانوبھخودرومصدومورانندهباختندجانکرماندراستانحتکن-زرندجاده42کیلومتر

شد.

بودند.جان باختگان کارگران میھمان از کشورھمسایھ افغانستان

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین20کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
ساز مان تامین اجتماعی*فراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

10.30ساعت-1400ماهفروردین22زمان:یکشنبھ

اماکن:

تھران:مقابل مجلس

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


شھرستان ھا:مقابل تامین اجتماعی

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ:

بزرگ منتقل گردیداسماعیل گرامی فعال بازنشستھ بھ قرنطینھ زندان تھران

- کشف جسد سوختھ ی کارگر شھرداری چمران(جراحی) در نیزارھا

1399ماهمرداداعتراضاتروزشمار-

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ:

بزرگ منتقل گردیداسماعیل گرامی فعال بازنشستھ بھ قرنطینھ زندان تھران

درمنزلشامنیتیعواملتوسطفروردین١۴شامگاهکھبازنشستگانحقوقازفعالینگرامیاسماعیل
بودهبازداشگاھھاازیککدامدرنبودهمشخصکھانفرادیزندانازروز۵بعدازبودگردیدهبازداشت

بھ قرنطینھ زندان تھران بزرگ منتقل شد.

شدهوزندانیدستگیربازنشستھوھمکارانخودمعیشتیسختوضعیتبھدراعتراضگرامیاسماعیل
است .

زونابیماریدرمانتحتحاضردرحالومیباشدایزمینیھھایبیماریدارایبازنشستھفعالاین
جسمانیمشکالتمیتواندواستخطرناکایشانبرایجسمانیازنظربسیارزندانمحیطکھمیباشد

غیرقابل جبرانی برای ایشان بوجود آورد .

شدیدابازنشستھفعالیکباامنیتیعواملازسویراھارفتاراینگونھواحدشرکتکارگرانسندیکای
میباشد.محکوم میکند و خواستار آزادی بی قید وشرط این فعال بازنشستھ

*کشف جسد سوختھ ی کارگر شھرداری چمران(جراحی) در نیزارھا

نیزارھایدرخوزستاناستانماھشھردرشھرستانچمران(جراحی)شھرداریکارگرسوختھجسد
اطراف این شھر کشف شد.

وبودشدهخارجمنزلازپیشروزدوکارگرفروردین،این20بتاریخشدهایرسانھگزارشاتبرپایھ
از آن زمان دیگر از او خبری نبود.

*1399ماهمرداداعتراضات*روزشمار

مرداد:1

وراھپیماییباتجمعراتابستاندومماهروزاولینتپھنیشکرھفتوصنعتکشتمجتمعکارگران-1
پشت سرگذاشتند**

ماھیانھحقوقکاملوبموقعپرداختعدمبھنسبتکوت عبدهللاشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-2
با تجمع مقابل استانداری خوزستان

- دور جدید اعتراضات نسبت بھ بی آبی در کشور:



اصلیجادهآشامیدنینبودوقطعبھاعتراضبرایمعموالنگاوزردهکبودچمروستایاھالی-3
معموالن- پلدختر را مسدودکردند

آبمکررقطعیبھنسبتشھرکردکاکلکروستایاھالیاعتراض-4

مسئوالنناشنوایوگوشآبیبیبھنسبتزنجانسھلھروستایاھالیاعتراض-5

دوستیسدازآبھحقنرخدرصدیصدافزایشبھنسبتسرخسکشاورزاناعتراضیتجمع-6
درفرمانداری

مرداد:2

شھرستانفرمانداریمقابلتجمعباتپھنیشکرھفتوصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-7
شوش

باماھیانھحقوقکاملوبموقعپرداختعدمبھنسبتکوت عبدهللاشھرداریکارگراناعتراضات-8
تجمع مقابل فرھنگسرای مھدیھ این شھر ادامھ یافت

دیگرومطالباتحقوق،عیدیچندماهپرداختعدمبھنسبتلودابشھرداریکارگراناعتراض-9

روزانھوکیکشیرمعوقاتپرداختعدمازیکسامانھآرتیبیخطوطرانندگاننارضایتی-10

مرداد:3

کشتمجتمعکارگراناعتراضاتدورجدیدوادامھکارگرینمایندگانمجمعسالروزتشکیل-11
وصنعت نیشکرھفت تپھ با تجمع مقابل فرمانداری شوش

مرداد:4

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-12

شغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-13
درشھرشوشومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن با راھپیمایی وتجمع

!+ ھمگی ما ، کارگر ھفت تپھ ایم، ھمبستھ ایم ھمبستھ ایم

مقابلمطالباتھاماهپرداختعدمبھنسبتیاسوججلیلبیمارستانکارکناناعتراضیتجمع-14
استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

امنیتونداشتنحقوقماه4عدمبھنسبتتھرانسپیردکتربیمارستانکارکناناعتراضیتجمع-15
شغلی

کشوراستخدامیواداریامورسازمانکارکنانوحدتمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-16
نسبت بھ عدم صدور مجوز ساخت پس از سی و یک سال خرید

مرداد:5



وعدهووضعیتتبدیلعدمبھنسبتدرمانوبھداشتوزارتشرکتیکارکناناعتراضیتجمع-17
ھای توخالی مسئوالن مقابل مجلس

حقوقیاحکامدرصدی50افزایشعدمبھشیرازنسبتبھشتیبیمارستانکارکناناعتراضیتجمع-18

ومشکالتحقوقچندماهپرداختعدمبھاعتراضدرلرستانناحیھآھنراهکارگراناعتصاب-19
بیمھ ای و وعده ھای پوچ مسئوالن

درلرستاناعالم ھمبستگی کارگران راه آھن ناحیھ زاگرس باھمکارانشان

ھفتھومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضات-20
ششم را پشت سرگذاشت

بھبازگشتوعدهتحققعدمبھنسبتلوشانسیمانکارخانھبیکارشدهکارگران اعتراضیتجمع-21
کارمقابل ورودی معدن سنگ آھک تخت آسمان

مقابلحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتشھردارییاسوجسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-22
ساختمان شورای شھر

عدموحقوقھاماهنشدنپرداختبھایرانشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-23
پاسخگویی مسئولین امر

مسئوالنتوخالیھایوعدهوآبیبیبھنسبتحرداناھوازدبروستایاھالیاعتراضیتجمع-24
مقابل استانداری خوزستان

دربمقابلمواصالتیمسیرھایشدنبستھبھنسبتمورتانروستایاھالی اعتراضیتجمع-25
ورودی پایگاه سپاه

گمرکازکاالترخیصعدمبھدراعتراضقشمبازاردرگھانکسبھوراھپیماییتجمع-26

مرداد:6

بالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضھفتھھفتمینآغاز-27
شغلی ومعیشتی با راھپیمایی وتجمع در شھرشوش

خدمتسنواتپرداختعدمبھاعتراضدرمرکزیساختمانمقابلواحدشرکتبازنشستگانتجمع-28

دریافتخرمشھربرایسازیصابون کارخانھبیکارشدهکارگرانداردامنھھایکنشادامھ-29
مطالبات وبازگشت بکار

ھایشرکتتازییکھبھنسبتامامبندرشھرداریسبزفضایوخدماتیکارگراناعتراض-30
شھردار وشورای شھرپیمانکاری منجملھ اخراج یک ھمکار حق طلب زیرسایھ سکوت

مرداد:7

ایستادنبازسرمطالباتشانبھدستیابیدرراهتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمع کارگران-31
ندارند



وعدهووشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-32
ھای پوچ مسئوالن با تجمع دوباره مقابل استانداری قزوین

بھبازگشتوعدهتحققعدمبھنسبتلوشانسیمانکارخانھبیکارشدهکارگراناعتراضاتادامھ-33
کاروبی خیالی مسئوالن شھرستان

وعدهوحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضسریش آبادشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب -34
ھای توخالی مسئوالن

مازندراناستانجنگلیاراضیازھکتار5600واگذاریعلیھاعتراضیکارزار-35

مرداد:8

تپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتشدنداتر دامنھ-36

با تجمع  مقابل درب ترابریخنثی کردن توطئھ کارفرما برای خروج اموال شرکت جھت فروش

بھ دولت و خانھ کارگربند وبست ھیئت اعزامی از بھارستان با اعضای شورای وابستھ

وزارتساختمانمقابلمنفیحقوقیفیشبھنسبتنفتصنعتجانبازکارکناناعتراضیتجمع-37
نفت ودخالت نیروی انتظامی

حقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضریگانرفسنجانیھاشمیبیمارستانکارکناناعتصاب-38
ومطالبات

مرداد:10و9

تپھ:ھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگرانازاخبارآخرین-39

وراھپیمایی درسطح شھر شوش+ادامھ اعتراضات کارگران ھفت تپھ با تجمع مقابل فرمانداری

مطالباتپرداختبرمبنیوکشورشھرستان،استانمنصبانصاحبوعیدھایووعدهآمدندر+توخالی
مرداد10تاکارگران

+احضار یکی از کارگران نیشکر ھفت تپھ بھ دادگاه

مقابلومعیشتیاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاصفھاناستانخدمتخریدمعلماناعتراضیتجمع-40
دفتر بھارستان نشینان استان

مطالباتشانماه4پرداختعدمبھنسبتایرانشھرشھرستانبھداشتمرکزرانندگاناعتراض-41

آشامیدنیآبنداشتنبھنسبتسرپل الیاسیمجتمعوزھابپشتنگدھستاناھالیاعتراضیتجمع-42
مقابل فرمانداری شھرستان پل ذھاب

معدندوبارهفعالیتبھنسبتتنگستانودشتیھایشھرستاناھالیازنفرصدھااعتراضیتجمع-43
سنگ مرمریت در کوه بیرمی

مرداد:11



وشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضات ادامھ-44
معیشتی

نشینبھارستان3حضورباھمزمان

مطالباتشانبھکارفرماپاسخگوییعدمبھشوشترنسبتصنعتوکشتکارگراناعتراضیتجمع-45
واخراج یک ھمکار حق طلب مقابل فرمانداری

وکارخانھدرتجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضاتادامھ-46
زیر پل بختیاری

پرداختوعدمحقوقنازلسطحبھدراعتراضقشمسنگیننفتشرکتکارگرانوتجمعاعتصاب-47
بموقعش

ترمینالدرمطالباتپرداختعدمبھنسبتکرمانشاهشھریاتوبوسھایرانندهاعتراضیتجمع-48
کاویانی

جنگل وروستاازوقفجلوگیریبرایساریآق مشھدروستایاھالیتجمع-49

سنگمعدندوبارهفعالیتبھنسبتتنگستانودشتیھایشھرستاناھالیاعتراضاتادامھ-50
مرمریت در کوه بیرمی

مرداد:12

مسئوالنتوخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتکارگراناعتراضات-51
ھفت ھفتھ ای شد

نفتی!مراکزدراعتصابدومروز-52

بندیخالیوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھپکوکارگراناعتراضاتجدیدروزدوردومین-53
مسئوالن با تجمع درکارخانھ و زیر پل بختیاری

بھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمعاتسلایرازدیگرایشماره-54
تجمعمقابل فرمانداری شھرستان البرزبالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن با

مجلسمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکشورعدالتسھامدفاترکارگراناعتراضیتجمع-55
برای باری دیگر

شرکتتوسطحقوقشانپایمالیبھنسبتاھوازوفاضالبآبادارهکارگراناعتراضیتجمع-56
پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره

شھرداریسویازپرداختیغرامتمبلغبھتبریزنسبتآبادمحلھ ییوسفاھالیاعتراضیتجمع-57

فرمانداریمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتآبشارجادهتفریحیباغ ھایصاحباناعتراضیتجمع-58
بویراحمد

مرداد:13



تپھھفتکارگراناعتراضاتدربارهخبرھاآخرین-59

وپترشیمی:نفتصنایعکارگراناعتراضاتروزسومیندربارهگزارشاتی-60

توخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھپکواراککارگراناعتراضاتادامھ-61
برای سومین روز متوالیمسئوالن با راھپیمایی وتجمع درکارخانھ و زیر پل بختیاری

شغلیبالتکلیفیبھنسبتپایتختدراعتراضشانروزدومینکشوردرعدالتسھامدفاترکارگران-62
و قوه قضائیھ زدندومعیشتیدست بھ تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی

بالتکلیفیبھنسبتاعتراضدرارومیھشھرداریاتوبوسناوگانرانندگانتجمعواعتصاب-63
دولتحمایتوعدم19کوویدبیماریشیوعدرپیمعیشتی

بکاربازگشتبرایاھوازشھرداریاجرائیاتاخراجیکارگرانتجمع-64

نامھانتشارباحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتمریوانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-65
سرگشاده

مرداد:14

پتروشیمی:ونفتصنایعکارگرانروزاعتراضاتچھارمیندربارهاخبارآخرین-66

گذشتھروز3وارطیسلسلھصورتبھکشورجنوبدرنفتیپاالیشگاهچندکارگران+اعتصاب

ھمچنان با قدرت پیش می رود+ اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چھارمین روز خود

حقوق،تبعیضنازلسطحبھاعتراضدرماھشھررازیکارگرپتروشیمیصدھاتجمعو+اعتصاب
درپرداخت مطالبات واخراج یک ھمکار حق طلب

مسئوالنتوخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھاھپکوییاعتراضاتجدیددور-67
چھارمین روز پشت سرگذاشت

مقابلحقوقاحقاقبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-68
فرمانداری شھرستان شوش

وعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-69
ھای توخالی مسئوالن با تجمع مقابل استانداری قزوین

وشھرداریشغلیمقابلامنیتنداشتنبھنسبتبروجردکارگرشھرداریصدھااعتراضیتجمعات-70
فرمانداری

داردادامھاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتسوادآموزینھضتدھندگانآموزشاعتراضات-71

وعدهدرپیروز2ازپسکشوردرپایتختعدالتسھامدفاترکارگراناعتراضیتجمعاتخاتمھ-72
پایان دادن بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشایشان

فرمانداریمقابلزھکشیازوزیانضرربھنسبتآزادگاندشتشلتوک کاراناعتراضیتجمع-73



استانداریدربھرمزگانمقابلمھراستانمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-74

مرداد:15

برق:ھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزپنجمیندربارهایمجموعھ-75

+اعتصاب کارگران نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون

نازل حقوق+اعتراضات کارگران پاالیشگاه پارسیان سپھر نسبت بھ سطح

شدخودروزپنجمینوارد99مرداد15امروزایپروژهکارگرانسراسری+اعتراضات

کمیسیونمحلجلسھدروبرگزاریشوششھرستانفرمانداریمقابلتپھھفتکارگرانتجمعادامھ-76
ھفت تپھ:تلفیق مجلس با شرکتتعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران

شوش+ادامھ تجمع کارگران ھفت تپھ مقابل فرمانداری شھرستان

از نمایندگان مجلس و کارگران ھفت تپھ+برپایی جلسھ در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکتتعدادی

نشدنمقابلرتبھ بندیومشمولمطالباتپرداختعدمبھنسبتفرھنگیبازنشستگاناعتراضیتجمع-77
وزارت آموزش و پرورش

بیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریدارکارگراندامنھھایکنشادامھ-78
زیرسایھ سکوت مسئوالن

وکالتآزمونازظرفیتحذفبرایمجلسمقابلحقوقدانش آموختگانتجمع-79

مرداد:16

برق:ھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزازششمیناخبارآخرین-80

اعتراضاتادامھبھمی تواندواستبرخوردارباالییاھمیتازنفتصنعتکارگران+اعتراض
کارگری دامن بزند

روزششمین99مرداد16درکارگراناعتراضاتوگسترش+ادامھ

تپھ:ھفتکارگراناعتراضاتدربارهوگزارشاتخبرھاآخرین-81

+ادامھ تجمع مقابل فرمانداری شھرستان شوش

سکوتزیرسایھبھارستانمرداد15چھارشنبھروزنشستدربارهھاازرسانھ+انتشارگزارشاتی
کارگران شرکت کننده درجلسھ:

مطالباتحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتمیرجاوهشھرداریکارگراناعتراض-82

جاریدرسالبارپنجمینبرایآدینھرشتتجاریمجتمعمالباختگاناعتراضیتجمع-83

کنندگاندخالت نیروھای انتظامی برای جلوگیری از حق طلبی تجمع

مرداد:17



برق:ھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروز ھفتمین-84

درایرانکارگرانازاعتصابفرانسویسندیکای5+پشتیبانی

پروژه ھای کشور+ھفتمین روز اعتراض سراسری بھ اجحافات کارفرمایان در

تپھ؟ھفتنیشکروصنعتکشتازخبرچھ-85

+تجمع کارگران ھفت تپھ مقابل فرمانداری شوش

+ محاصره ی چند ساعتھ ی پزشک مجتمع کشت و صنعت نیشکر

حقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراضدراندیمشکراه آھنکارگراندوبارهاعتصاب-86

مرداد:18

خبر؟چھشوششھرستانفرمانداریجلویمحوطھاز-87

شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری شوش+ادامھ اعتراضات کارگران ھفت تپھ نسبت بھ بالتکلیفی

کردن آب وماھی گرفتن»+حضور امام جمعھ اھواز در تجمع کارگران برای «گل آلود

چھاسالمیجمھوریھایرسانھومسئولینگویند،میچھتپھھفتنیشکربخشی:کارگران+اسماعیل
می شنوند

حقپرداختعدمبھنسبتآبادمیانصنعتوکشتشرکتبازنشستگانھمزماناعتراضی+تجمع
سنوات مقابل قرمانداری شوش

برق:ھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزھشتمین-88

بھ عدم پرداخت چند ماه حقوق+ اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیھ دراعتراض

در پروژه ھای کشور+ھشتمین روز اعتراض سراسری نسبت بھ اجحافات کارفرمایان

مرداد:19

ومعیشتی:شغلیبالتکلیفیبھنسبتکشورخریدخدمتمعلمانسراسریاعتراضیجمع-89

وزارت آموزش پرورش+تھران:تجمع معلمان خرید خدمت استان ھای مختلف مقابل

+یزد:تجمع مقابل استانداری

+کرمان:تجمع مقابل استانداری

مجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیتجمع-90

برقھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزنھمین-91

ازجلوگیریبرایبھبھان2بلندبیدپاالیشگاهدرمپناشرکتکارگرانازجمعیاعتراضیتجمع-92
اخراج



ومعیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتروزدورجدیدنھمین-93
وعده ھای توخالی مسئوالن

معترضش:وکارگرانتپھھفتدربارهایمجموعھ-94

شدھفتھ9معیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتکارگران+اعتراضات

فرمانداری شوش+حضور جمعی از بازنشستگان فرھنگیو تامین اجتماعی مقابل

ھفتکارگرانشدهپایمالازحقوقحمایتدرشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقلصنفی کانون+بیانیھ
تپھ

تپھ اخراج کردند+دکتر یاسر رحمانی را بھ خاطر حمایت از کارگران ھفت

نیشکر ھفت تپھ+برگزاری دادگاه محمد رضا دبیریان  کارگر کشت و صنعت

بیمھحقماه8وحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-95
مقابل فرمانداری

مرداد:20

وضعیتتبدیلبرایاستانداری ھامقابلکشوردرمانوبھداشتشرکتیکارکنانھمزمان تجمع-96
وحذف شرکت ھای پیمانکاری:

درارومیھ+گزارش تجمع پرستاران شرکتی آذربایجان غربیمقابل استانداری

دخالت نیروھای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان

+گزارش تجمع مقابل استانداری خوزستان

+گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان

+گزارش تجمع مقابل استنداری خراسان رضوی در مشھد

شرکتحذفوبرایوضعیتتبدیلعدمبھشیرازدراعتراضپزشکیعلومشرکتیکارکنان+تجمع 
ھای پیمانکاریمقابل دانشگاه

وعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-97
ھای توخالی مسئوالن

مسئوالنتوخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتکارگراناعتراضات-98
وارد دھمین ھفتھ شد

شرکتوعملکردوضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانفاضالبوآبکارگراناعتراضیتجمع-99
مقابل ساختمان شرکت دراھوازھای پیمانکاری ازجملھ عدم پرداخت ماه ھا حقوق وحق بیمھ

ماهچندگذشتباھاوعدهنشدنعملیبھنسبتکرمانسنگزغالشرکتکارگراناعتراضات-100

بویراحمدوکھگیلویھاستاندارمقابلیاسوجگلخانھ داراناعتراضیتجمع-101



مرداد:21

برقھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزویازدھمیندھمینگزارش-102

ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھپکواراککارخانھکارگراناعتراضیتجمعات-103
توخالی مسئوالن ادامھ دارد

-ھپکویی ھا درب  دفترکارمدیریت را پلمبک ردند

کاراستان مرکزی- نامھ سرگشاده جمعی از کارگران ھپکو در پاسخ بھ مدیرکالداره

توخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتکارگراناعتراضاتادامھ-104
مسئوالن

تبدیلاستخدامیبرایواداریسازمانمقابلتھراناستاندرمانوبھداشتشرکتیکارکنانتجمع-105
وضعیت وحذف شرکت ھای پیمانکاری

بالتکلیفیبھنسبتآموزیسوادنھضتآموزش دھندگاناعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-106
استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش

پرداختعدمبھنسبتتھرانخصوصیشرکتیکاتوبوسرانندگاناعتراضیوتجمعاعتصاب-107
ھنگامخیاباندرحقوقماه4

حقوقماه2پرداختعدمبھنسبتقشمآزادمنطقھسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-108

شرکتتوسطحقوقشانلگدمالیبھاھوازنسبتصفیرهپسماندسایتکارگرانداردامنھھایکنش-109
ھای پیمانکاری زیر سایھ سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

پیگیریوشغلی امنیتنداشتنبدلیلمسافریقطارھایمھماندارانپرسنلتجمعبھفراخوان-110
مطالبات

مرداد:22

ھا:رسانھروزاخبارکارگریصدربھتپھھفتکارگراناعتراضاتبازگشت-111

شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری شوش+ادامھ اعتراضات کارگران ھفت تپھ نسبت بھ بالتکلیفی

بھارستاننشستدومیندرھاایتپھھفتازنفر9+حضور

تپھ بھ چھارشنبھ ھفتھ بعد موکول شد+تعیین تکلیف با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران ھفت

برقھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزدوازدھمینگزارش-112

توخالیھایوعدهومعیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضیتجمعادامھ-113
مسئوالن در کارخانھ

مقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھاھوازنسبتصفیرهپسماندسایتکارگراناعتراضیتجمع-114
شھرداری



مرداد:23

مطالبات:پرداختعدمبھنسبتآھنراهکارگرانوتجمعاتاعتصابجدیددور-115

پرداختعدمبھدراعتراضریلرویوتجمعشانکرجبتنیتراورسکارخانجاتکارگران+اعتصاب
حقوقماه3

عدمبھنسبتتھرانناحیھخططولوھاایستگاهتاسیساتوبرقنگھداریکارگراناعتراضی+تجمع
پرداخت مطالبات وخصوصی سازی

بموقع حقوق+اعتصاب کارگران راه آھن خراسان دراعتراض بھ عدم پرداخت

اعتراض بھ عدم پرداخت بموقع حقوق+یادآوری:اعتصاب دوباره کارگران راه آھن اندیمشک در

راهدر(شاھرود)شرقشمالآھنراهکارگرانازیکی توسطنقابایستگاهدربیلمکانیکی+توقیف
دست یابی بھ مطالباتش

برقھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزسیزدھمینگزارش-116

تپھ؟ھفتازخبرھاچھ-117

شوش+ادامھ تجمعات کارگران ھفت تپھ مقابل فرمانداری شھرستان

روز60ازبعددھیگزارشمثبت+اقدام

منجر بھ رفع مسدودیت دوحساب بانکی شد+بازی اسد بیگی با معیشت ھزاران کارگر وخانواده شان

شغلیبالتکلیفیبھھپکونسبتکارخانھکارگراناعتراضاتصدایخواباندنبرایدرمانیوعده-118
ومعیشتی

تھران(ندایخصوصیشرکتاتوبوسیکرانندگاناعتراضیوتجمع اعتصابدربارهگزارشی-119
بھ آوران)

فارسخلیجآزادراهعوارضاخذبھنسبتاھوازغیزانیھبخشروستاھایاھالیاعتراضیتجمع-120

مرداد:24

تپھ:ھفتکارگراندربارهخبرھایی-121

شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن+ادامھ اعتراضات کارگران ھفت تپھ نسبت بھ بالتکلیفی

وحشتورعبجوایجادبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگر2منازلبھ+حملھ

برقھایونیروگاهوپترشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزچھاردھمیندربارهگزارشی-122

خارجدرآن ھاخانواده ھایوپتروشیمی ھاکارگراندرمانیوبھداشتیخدماتقطعبھاعتراض-123
از ماھشھرتوسط سازمان بھداشت و درمان صنعت نفت



اعتصاببدنبالکرجبتنیتراورسکارخانجاتکارگرانماهاردیبھشتحقوقپرداخت-124
وتجمعشان روی ریل قطار

عدمبھنسبتخمینجلماجردومزاین،قیدوروستاھایاھالیوکشاورزاناعتراضیتجمع-125
اختصاص حقآبھ از سد کوچری مقابل فرمانداری

مرداد:25

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتاجتماعیتامینبازنشستھکارگرانسراسریاعتراضی تجمع-126
ھمسان سازی وپرداخت نشدن بدھی دولت بھ سازمان

ھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزپانزدھمیندربارهاخبارآخرین-127
برق:

کنخرابخانھدستمزدھایبھسراسریاعتراضروزمین15+

واجراحقوقنازلسطحبھاعتراضدراروندآراجھانفوالدکارخانھکارگرانوتجمعاعتصاب+ادامھ
نشدن طرح طبقھ بندی مشاغل

نیروگاه ھایوھاپتروشیمیھا،پاالیشگاهوسیویلپایپینگپروژه ایازکارگرانجمعی سرگشاده +نامھ
سراسر ایران برای دست یابی بھ مطالبات

وومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتسومآغازھفتھ-128
وعده ھای توخالی مسئوالن

ھا؟ایتپھھفتازخبرچھ-129

شدماھھ2تپھھفتکارگران+اعتراضات

ازکارگران ھفت تپھ رسانھ ای شد+میزگرد اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با تعدادی

وآموزشمدیریتساختمانمقابلساختمانیکدادنپسبرایآبادانمعلوالناعتراضیتجمع-130
پرورش آبادان

تھرانفردوسیھتلکارگرانازیکیخودکشیبھاقدام-131

مرداد:26

استخدامی دربھارستان:فریاد اعتراضات جمعی ازمعلمان شور نسبت بھ بالتکلیفی

بھکشورنسبتسوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمون نشدگانپذیرفتھاعتراضیتجمع-132
بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

مجلسمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکشورخصوصیمدارسمعلماناعتراضیتجمع-133

مجلسمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورقراردادیقرآنمعلماناعتراضیتجمع-134

برقونیروگاھھایوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزازشانزدھمینگزارشی-135



ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتھپکواراککارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-136
توخالی مسئوالن

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمعاتسلایر-137
و وعده ھای پوچ مسئوالن ادامھ دارد

شوششھرستانفرمانداریمقابلتجمعباتپھ ھفتکارگراناعتراضاتماهسومینآغاز-138

برحقشانحقوقاحقاقراهاھوازدرصفیرهپسماندسایتکارگرانداردامنھھایکنشادامھ-139

بانکمقابلسالھ12بالتکلیفیبھ نسبتبرازجانمھرمسکنمتقاضیاناعتراضیتجمعات-140
مسکن و فرمانداری دشتستان

مرداد:27

توخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضات-141
مسئوالن ادامھ دارد

توخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتکارگراناعتراضاتادامھ-142
مسئوالن  با تجمع مقابل فرمانداری شھرستان شوش

خبر؟چھبرقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزھفدھمیناز-143

سالھ18بالتکلیفیبھنسبتپاکدشتامیرالمومنینشھرکمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-144
درخیابان اصلی شھر

مقابلھاخیاباننامناسبوضعیتنسبتھمدانفرھنگیانشھرکاھالیاعتراضیتجمع-145
فرمانداری

قضائیھقوهمقابلزمین ھایشانسھمیھواگذاریبھنسبتآزادگاناعتراضيتجمع-146

بانکتوسطاموالمصادرهبھتھدیدنسبتاندیمشکشیریگاومجتمعدامداراناعتراضیتجمع-147
مقابل فرمانداریکشاورزی بدنبال ورشکستگی بدلیل وعده ھای توخالی مسئوالن

چھارازبیشساختمجوزصدورعدمبھنیشابورنسبتساختمانصنعتفعاالناعتراضیتجمع-148
طبقھ مقابل فرمانداری

مرداد:28

حقوقسازیھمسانعدمبھنسبتکشورروستاییمخابراتکارگزاراناعتراضی تجمع-149
وتبعیض در پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت مقابل مجلس

برق:ھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزھیجدھمینازاخبارآخرین-150

افتادهعقبوحقیرانھدستمزدھایبھسراسریاعتراضروزمین18واست99مرداد28+امروز
گردیده است.ھمچنان با قدرت ادامھ داشتھ و موجب شکستھ شدن کمر پیمانکاران

+اعتراض کارگران پیمانکاری نفت جنوب نسبت بھ شرایط کاری



ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ -151
توخالی مسئوالن

دادندادامھشوشفرمانداریمقابلتجمعشانبھمطالباتشانیابیدستراهدرتپھھفتکارگران-152

عدمبھنسبتواحدشرکتیکسامانھآرتیبیھایاتوبوسازتعدادیروشنچراغاعتراض-153
پرداخت بموقع حقوق

شغلیبالتکلیفیبھنسبتقزوینجاده ایحمل ونقلوراھداریاخراجیکارگرناعتراضاتادامھ-154
ومعیشت مقابل اداره کل استان

 بدلیلبازنشستگیحکماجرایعدمبھ نسبتساوهپروفیلکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-155
ساوهخروج از مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور مقابل اداره کار

شورایمقابلحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتسراوانشھرداریکارگراناعتراضیتجمعات-156
شھر وفرمانداری

سنواتمحاسبھدرکارفرماتعھدنقضبھنسبتمینوپارسکارخانھبازنشستھ کارگراناعتراض-157

مرداد:29

کارگری:اخبارصدربھتپھھفتنیشکروصنعتکشت بازگشت-158

+ادامھ تجمع کارگران ھفت تپھ مقابل فرمانداری شوش

ھفت تپھ+ پرداخت حقوق ماه ھای اردیبھشت وخرداد اکثریت کارگران

خالل بازدید صاحب منصبان از مجتمع+ طرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران ھفت تپھ در

ھفت تپھ+برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران

برقھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزدھمیننوزگزارش-159

+ اتفاقات خوب در راه است!

و سایر اعتراضات کارگری+ارزیابی اولیھ از  اعتصاب ھماھنگ کارگران پتروشیمی ھا

تغییر–اراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتبھدادنخاتمھبرایوعیدھاوعدهوادامھ-160
مدیرعامل ھلدینگ ھپکو

کشورنسبتسوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمونپذیرفتھ نشدگاناعتراضاتادامھ-161
مقابل مجلسبھ بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع

معیشتینابسامانوضعیتبھنسبتایذهاورژانسپزشکانسرگشادهنامھ-162

فرمانداریمقابلخواریزمینبھکنگاورنسبتاھالیاعتراضیتجمع-163

برجذبووکالتازانحصاررفعبرایمجلسمقابلحقوقآموختگانداردانشدامنھتجمعات-164
اساس صالحیت ھای علمی



مرداد:30

داردبرسرشاناھوازراابوالفضلخانوارروستای300سرپناهتخریبقصدمستضعفان»«بنیاد-165

وثیقھتامینتوانایینداشتنبدلیلحبسشانوادامھمنازلتخلیھعدمبدلیلروستااھالیازتعدادیبازداشت
و یا ندادن تعھد برای تخلیھ خانھ ھاییشان

گرمھوایدراینرااھالیتانکنندنصبرابرقپایھ ھایکھخواستبرقادارهازمستضعفان»«بنیاد
وشرجی زمین گیر وفراری دھد

برق:ھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزبیستمینگزارش-166

دھلرانعباسدشتIDCشرکتکارگراناعتصاب

تپھ؟ھفتکارگراناعتراضاتخبرازچھ-167

+ادامھ تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش

+آخرین خبرھا درباره نشست سوم در مجلس

ھاماهپرداختعدمبھنسبتیاسوجشھرداریشھریونقلحملناوگانکارگراناعتراضیتجمع-168
حقوق مقابل ساختمان شورای شھر

یاسوجشھرداریکارگرانتمامیحقوقماه9پرداختعدم

تھدید کارگران معترض بھ کسر حقوق و اخراج از کار

سوادآموزینھضتآموزشیاراناستخدامیآزمونپذیرفتھ نشدگانروزهچندتجمعموقتیپایان-169
چند بھارستان نشینکشورنسبت بھ بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده

مرداد:31

برق:ھایونیروگاهوپتروشیمینفتصنایعکارگراناعتراضاتروزویکمینبیست گزارش-170

بھ سرکار بازنگشتھ است.+ شرکت پتروشیمی آپادانا، پایپینگ کلن تعطیل ھست و کارگری

اعالمی کمپین آغاز بھ استخدام کرده اند+ پتروشیمی مرجان و سبالن قرارداد ھایشان بر طبق لیست

نموداستخدامتومانمیلیون٩بافیترپیشروزچندھمآرینپلیمردی+

لیست اعالمی کمپین+افزایش حقوق جوشکاران شرکتی در میدان نفتی آذربر طبق

شوشفرمانداریمقابلتپھھفتکارگرانازشماریتجمع-171

6وحقوقماه11پرداختعدمبھنسبتاللیشھرداریکارگرانداردامنھاعتراضیتجمعات-172

ماه حق بیمھ

پایمالیبھنسبتکوھھدوپدیدهمھندسیوفنیشرکتکارگراناعتراضصدایشدنبلند-173
تھدید بھ اخراج ازکار وقطع بیمھحقوقشان وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم



*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری

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

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین19کارگریاخباروگزارشات

توافقبھپایبندیعدمبھاعتراضدرزرندواگن سازیکارخانھکارگرانوتجمعاعتصابروزسومین-
صورت گرفتھ مبنی برافزایش حقوق

عدم پرداخت حقوق،حق بیمھ وسنوات- تجمع اعتراضی کارگران پسماند شھرداری بوشھر نسبت بھ

- تجمع اعتراضی معلمان فارغ التحصیل دانش  سرایی تبریز

دانشگاهازطرفحقوقشانپایمالیبھبوشھرنسبتاستان115اورژانسکارکنانداردامنھھایکنش-
بھپاسخوییبرایاالجلضربوتعییناستاناولطرازمسئوالنتفاوتیبوشھروبیپزشکیعلوم

خواستھ ھایشان

- فراخوان:بکتاش آبتین و دیگر اھالی قلم را آزاد کنید!

دارندمعوقھحقوقماه۴تبریزدرآذرساختاریارانشرکتکارگران-

مسدودراخیابانحصھبھمنطقھاینجادهایمنناوضعیتبھاعتراضبرایاصفھانجلواناھالی-
کردند

حمایتوعدمستادکروناتصمیمھابراساسمغازهشدنبستھبھنسبتزنجانکسبھاعتراضیتجمع-
دولت مقابل اتاق اصناف

مقابل وزارت صنعت- تجمع اعتراضی سھامداران شرکت پلی اکریل ایران(شپلی)

آسانسور- جان باختن یک کارگر جوان دراھواز براثر سقوط در چاھک

تھرانآجودانیھخیابانسوزیآتشحادثھدرسالھ21کارگریکسوختنزندهزنده-

توافقبھپایبندیعدمبھاعتراضدرزرندواگن سازیکارخانھکارگرانوتجمعاعتصابروز*سومین
صورت گرفتھ مبنی برافزایش حقوق

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


عدمبرایزرندواگن سازیکارخانھکارگرانمتوالی،روزسومینبرایفروردین18چھارشنبھروز
اینومقابلکردندخودداریبرسرکاررفتنازحقوقبرافزایشمبنیگرفتھصورتتوافقبھپایبندی

تجمع کردند.زیرمجموعھ گروه صنعتی پلور سبزدراستان کرمانواحدتولیدی

زرند بھ خبرنگار یک رسانھ محلی گفت:درھمین رابطھ،علیرضا کریمی نیک مدیر کارخانھ واگن سازی

ان شاهللا این مشکل کارگران تا شنبھ حل خواھد شد.

کنیماستقبالخوبیبھجدیدمدیرعاملازداریمقصدماافزود:مدیرعامل،تعویضبھاشارهباوی
تقاضاکارگرانازھمینبرایباشیم؛داشتھایشانازخوبیاستقبالشرایطایندرنمی توانیمبنابراین

کھکردخواھیمتقاضاطاھریشیخدکترازنیزطرفآنازبیایند،کارخانھداخلبھشنبھازکھکردیم
ان شاهللاحقوق،درتومانیمیلیونیکافزایشبرمبنیقبلیمدیرعاملتوافقلغوباوآمدهکارخانھبھ

شاھد توافق جدیدی با افزایش مناسب در حقوق کارگران باشیم.

دلیلبھعیدازقبلکارگرانداشت:بیانعیدازپیشکارگراناینحقوقافزایشوعدۀمورددراو
باکھصحبت ھاییبااماممھندسکھداشتندوقتمدیرعاملباراتوافقییکداشتند،کھمالیمشکالت

پانصدھزاربودقرارودادندبچھ ھابھرااسفندحقوقدرتومانمیلیونیکافزایشقولداشتتھران
باجدیدسالدرکاراینباتاجذب،حقآیتمدرھمدیگرتومانپانصدھزاروبنشیندپایھدرآنتومان

حقوق بیشتری ضریب افزایش حقوق اعمال شود.

ونبودجدیدحکمزدنفرصتوقتکمبوددلیلبھاماکرد،عملخودتعھدبھاماممھندسداد:ادامھوی
کردندفکرکارگرانوشدپرداختموقتموردِیتشویقیوکاراضافھعنوانبھتومانمیلیونیکاین



ورودیجلویدرونشدندراضیکارگراندادیمتوضیحھرچھماواستکردهدبھاماممھندسکھ
این تجمع ادامھ دادند.کارخانھ جمع شدند و ھنوز تا امروز (چھارشنبھ) ھم بھ

عدم پرداخت حقوق،حق بیمھ وسنوات*تجمع اعتراضی کارگران پسماند شھرداری بوشھر نسبت بھ

اعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایبوشھرشھرداریپسماندکارگرانفروردین،18چھارشنبھروز
مقابلتجمعبھدستسنواتتومانمیلیون6وبیمھحقماه4ماه،اسفندحقوقپرداختعدمبھنسبت

شھرداری مرکز استان بوشھر زدند.

حقوقگذشتھروزبوشھرگفت:شھرداریپسماندمدیریتسازمانفروردین،سرپرست19شنبھپنجروز
اسفند ماه کارگران واریز شده است.

کھبودندمسئلھاینپیگیرخودسنواتمطالبھوضعیتازشدنمطلعبرایکارگرانازبرخیافزود:وی
آن ھم در روال قانونی شھرداری برایشان واریز خواھد شد.

راآنپیمانکارشرکتمتأسفانھکھاستسالاولبھمربوطوداردمشکلکارگرانبیمھماهسھاوگفت:
تأمینسازمانھمکاریباودادهانجامراماهسھکارھایشھرداریمیانایندربود،ندادهانجام

اجتماعی برای ادامھ سال مشکلی وجود ندارد.

*تجمع اعتراضی معلمان فارغ التحصیل دانش  سرایی تبریز

درھمکارانشانتجمعباھمزمانتبریز سراییدانشفارغ التحصیلمعلمانفروردین،17شنبھسھروز
خدمتییفاصلھسنواتحذفبھاعتراضو…+برایاصفھان،بوشھر،شیراز،کرج،گرگانشھرھای

شرقی زدند.اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجاندست بھ تجمع مقابل

یفاصلھسنواتحذفبھنسبتکشوردانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسری+تجمع
مقابل اداره کل آموزش وپرورش خدمتی



کلادارهمقابلتجمعھمزمانبرپاییبادانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانفروردین،17شنبھسھروز
حذفبھنسبتراو….اعتراضشاناصفھان،بوشھر،شیراز،کرج،گرگانشھرھایدروپرورشآموزش

سنوات فاصلھ ی خدمتی بنمایش گذاشتند.

ازطرفحقوقشانپایمالیبھبوشھرنسبتاستان115اورژانسکارکنانداردامنھھای*کنش
برایاالجلضربوتعییناستاناولطرازمسئوالنتفاوتیبوشھروبیپزشکیعلومدانشگاه

پاسخویی بھ خواستھ ھایشان

کنشازسرگشادهاینامھانتشاربوشھربااستان115اورژانسفروردین،کارکنان19شنبھپنجروز
مسئوالنتفاوتیبوشھروبیپزشکیعلومدانشگاهازطرفحقوقشانپایمالیبھنسبتدارشاندامنھھای

استانکلبازرسیواستانداریبازرسیبوشھر،استانداری،مجلسنمایندگانازجملھاستاناولطراز
بوشھرخبردادند.

اعالمبقرارزیرراحقوقشانپایمالیشدهایرسانھناھھاینبوشھردراستان115اورژانسکارکنان
کردند:



٨٨سالازمطالباتپرداختوبھره وریقانوناجرایعدم-1

قبلسالیانازپرسنلواقعیکاریاضافھپرداختعدم-2

لباسحقسالچندینپرداختعدم-3

غذاحقپرداختعدم-4

ذھابوایابھزینھپرداختعدم-5

استانھاسایربھنسبتشرکتینیروھایواقعیمبلغازکمترحقوقپرداخت-6

تومانیھزار30پرداخت کارانھ-7

یادآورشدند:نامھبوشھردرخاتمھاستان115اورژانسمعترضکارکنان

طبقرا1400ماهفرودین،115ھمکاراننظرموردنتیجھحصولوعدممتعددپیگیری ھایبھتوجھبا
اینکھکردخواھندکاربھره وریقانونطبقشیفتانجامبرمبنیمحضرینامھتعھدوبھره وریقانون

پایگاه ھایتعطیلیاحتمالیعواقبتاریخ،آنازبعدودادخواھدپوششراماهفرودینبیستمتاموضوع
علوم پزشکی بوشھر است.استان با توجھ بھ مکاتبات متعدد متوجھ مسؤولین دانشگاه

*فراخوان:بکتاش آبتین و دیگر اھالی قلم را آزاد کنید!

خطاب بھ مقامات قضایی و اجرایی کشور

(آزادی بیان و آزادی قلم جرم نیست)

 یانیھ ی اھالی مستقل قلم وفرھنگب 

شرطوقیدبیوفوریآزادیخواستارمصّرانھفرھنگ،وقلممستقِلاھالیوشاعراننویسندگان،ما
درفرھنگیفعاالنونویسندگانسایروباژنکیوانصمیمی،کیوانمھابادی،خندانرضاآبتین،بکتاش

بند ھستیم.

درھمکارانازبرخیابتالیواوینزنداندرکرونابیماریشیوعازکھ یموحش اخباربھتوجھبا
میشماعھدهبرراآنانسالمتیوجانحفظتماموتاممسوولیتاست،شدهمنتشربیماریاینبھبندمان
درنویسندگانخصوصاعقیدتی،وسیاسیزندانیانفرستادنمرخصیبھوخیم،شرایطایندردانیم.

ارزشمند ھمکاران ما می توانستید انجام دھید.بند، کمترین اقدامی بود کھ شما در راستای صیانت از جان

اودرمانکھموضوعبدینیقینبااست،شدهکرونامھلکبیماریدرگیر ینآبت بکتاشمتاسفانھکھاکنون
زندانسازمانودولتقضاییھ،(قوهشماازشود،انجاموپیگیریزندانمحیطازخارجدرحتماباید
بھرابندماندرقلماھلیاراندیگرواوناپذیر،جبرانایفاجعھوقوعازپیشتاخواھیممیھا)

بھآسیبھرگونھوھستندسرزمیناینفرھنگبینایچشمانیارانش،وآبتینبکتاشکنید!آزادفوریت
مرز و بوم بھ شمار می آید.جان و سالمت آنان، لطمھ ای گران بھ پیکره ی فرھنگ این

جزجرمیکھخواه،آزادینویسندگانومستقلفرھنگیفعاالناندیشان،دگرھمھامیدواریمیان،پادر
بھویابندرھاییناروابندوحبساززودترچھھرندارند،قلمآزادیوبیانآزادیبھراسخباور

آغوش خانواده ھا و دوستدارانشان بازگردند.



کانال  تلگرام شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران مراجعھ شود.برای امضا بھ

دارندمعوقھحقوقماه۴تبریزدرآذرساختاریارانشرکت*کارگران

ایرانکارگرانآزاداتحادیھکانالباشرکتکارگرانازیکیگفتگویاساسبرکھاختصاصی(گزارش
تنظیم شده است)

راسالآخرپاداشوعیدیونکرده انددریافتحقوقماه۴آذرساختاریارانصنعتیگروهکارگران
کارخانھمدیریتومالکیتتکلیفتعیینبھانھبھشرکتکارفرمایھمچنیندارند.طلبکارفرماازنیز

درحضوروشرکتبھورودحقکارگرانواستکردهتعطیلراتولیدخطکھاستماهیکبھنزدیک
سر کار را ندارند.

کارفرماسویازبودندوضعیتشانتکلیفتعیینوخودحقوقپیگیرکھکارگرانازنفرچندتاکنون
اخراج شده اند.

درامورادارهاکنونواستکردهفوتگذشتھسالمھرماهشناسحقجعفرآقایشرکتسابقمالک
انسداداعالمووراثتانحصارروندبھانھبھمدتایندرواستشناسحقاحسانویپسراختیار

خطوطامرھمینبخاطرنیزاسفندماهازواستنکردهپرداختراکارگرانحقوقشرکت،حسابھای
تولید را تعطیل کرده است.

واقعسلیمیشھیدصنعتیشھرکدرآذرشھرسمتبھتبریزکیلومتری۴٠درکھساختاریارانشرکت
دارد.کارگرنفر٢٠٠حدوداستشده

و ھمگی چندین سال سابقھ کار دارند.کارگران شرکت با قراردادھای یکسالھ مشغول بھ کار ھستند

بستھ بندی کارخانجات سیمان استفاده میگردد.این شرکت تولید کننده کیسھ ھای پروپتلین است کھ برای

١۴٠٠فروردین١٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

مسدودراخیابانحصھبھمنطقھاینجادهایمنناوضعیتبھاعتراضبرایاصفھانجلوان*اھالی
کردند

درادامھاصفھانشھرستانمرکزیبخشتوابعازجلواناھالیازفروردین،جمعی16دوشنبھروز
ازتعدادیباختنوجانحصھبھمنطقھاینجادهناایمنوضعیتبھنسبتدارشاندامنھاعتراضات

اھالی براثرتصادف خیابان ولی عصر را باتجمع مسدود کردند.

حمایتوعدمستادکروناتصمیمھابراساسمغازهشدنبستھبھنسبتزنجانکسبھاعتراضی*تجمع
دولت مقابل اتاق اصناف

ھابراساسمغازهشدنبستھبھاعتراضبرایزنجانکسبھازفروردین،جمعی18چھارشنبھروز
اتاق اصناف زدند.تصمیم ستادکرونا وعدم حمایت دولت دست بھ تجمع مقابل

درکشورکرونایستادقوانینزنجان،شھرستانوضعیتشدنقرمز،باشدهایرسانھگزارشبراساس
گروه ھایوتجاریمجتمع ھایاساسھمینبروشداعمالنیززنجانشھربرقرمزشھرھایخصوص



ادامھکروناییقرمزوضعیتازشدنخارجزمانتارونداینالبتھشدند.بستھچھاروسھدو،شغلی
خواھد داشت.

زیادیفشارمغازه ھاشدنمسدوددیگرسویازوجامعھاقتصادیخوبچنداننھوضعیتسویکاز
تواناییکاسباناینازبسیاریکھطوریبھاستکردهوارداصنافوکاسبانبھروزھااینرا

گذشتھسالازکروناویروسشیوعخاطربھبماندالبتھندارند.مالکانبھراخودکرایھ ھایپرداخت
بسیاری از کاسبان مجبور بھ جمع آوری مغازه ھای خود شدند.

شھرستانکاسبانازجمعیچھارشنبھروزگفت:زنجاناستاناصنافاتاقرابطھ،رئیسدرھمین
اینالبتھشدند.تجاریمجتمع ھایومغازه ھابازگشاییخواستاروکردندتجمعاصنافاتاقمقابلزنجان
دروکردهواردآسیبقشراینبھشدتبھکشوراقتصادیوضعیتکھچرادارندحقنوعیبھکاسبان

ھزینھ ھای جاری زندگیشان معطل مانده اند.

سرانجامشدکاسبانایننمایندگانباکھصحبت ھاییباداد:ادامھزنجاناستاناصنافاتاقرئیس
دراصالواست"کشوری"چھاروسھدو،شغلیگروه ھایشدنبستھقانونکھشدندقانعتجمع کنندگان

استان زنجان تصمیم گیری نشده است.

مقابل وزارت صنعت*تجمع اعتراضی سھامداران شرکت پلی اکریل ایران(شپلی)

دستحقوقشانتضییعاعتراضبرایایراناکریلپلیشرکتسھامدارانفروردین،18روزچھارشنبھ
رسیدگیوتخلفاتپایانمدیره،ھیئتبھکارخانھتحویلوخواھانزدندصنعتوزارتمقابلتجمعبھ

قضایی بھ تخلفات و شفافیت مالی شرکت بود.

آسانسور*جان باختن یک کارگر جوان دراھواز براثر سقوط در چاھک

منطقھدرساختحالدرساختمانیککاردرحینسالھ25کارگرفروردین،یک19شنبھروزپنج
راجانشآسانسوردردمچاھکداخلبھھفتمطبقھازسقوطاھوازبراثرکالنشھرکارمندیزیتون

ازدست داد.

تھرانآجودانیھخیابانسوزیآتشحادثھدرسالھ21کارگریکسوختنزنده*زنده

درساختمانسوزیآتشحادثھدرافغانستانتبعھسالھ21کارگرفروردین،یک19شنبھپنجروزبامداد
حال احداث خیابان آجودانیھ تھران زنده زنده سوخت.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین18کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
دستیابیدرراهاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمعدومین-

بھ مطالبات برحقشان درسال جدید

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بامشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمبھنسبتنفتصنعتموقتقراردادکارگراناعتراضاتادامھ-
شکایت202ثبت

حقوقی آنیران:سازماندھی کرونایی و ابزارھایامستقلروزنامھ نگاران-

کارگر میرویم- با پرچم خواست افزایش دستمزد بھ استقبال روز جھانی

روز جھانی کارگربیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران بھ مناسبت فرارسیدن

سدازشدهرھاسازیآبسھمیھبھنسبتُکربالکشاورزانخانوادگیاعتراضیروزتجمعدومین-
درودزن وعدم پرداخت خسارت بیمھ سال ھای گذشتھ

بھ بالتکلیفی شغلی مقابل مجلس- تجمع اعتراضی فارغ التحصیالن بیکار رشتھ حقوق  نسبت

نسبتبیرجندصنعتیدانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعاتادامھ-
ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند

خطروبازداشتمورددرترکیھدرایرانیگانپناھندهوجویانپناهھمبستگیشورایاطالعیھ-
دیپورت چھار پناھجوی ایرانی

دستیابیدرراهاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمع*دومین
بھ مطالبات برحقشان درسال جدید

بگیرانومستمریبازنشستھکارگرانجدید،درسالباردومینبرایفروردین18چھارشنبھروز
تامینوادارهسازمانمقابلتجمعبھدستبرحقشانمطالباتبھدستیابیدرراهاجتماعیتامینسازمان

آباد،     دزفول،اجتماعی در شھرھای اراک،اردبیل،اصفھان،اندیمشک،اھواز،ایالم،تبریز،تھران،خرم

مشھد، نیشابور،یزد و…..زدند.رشت،ساری، شاھرود،شوش، شوشتر،قزوین،کرج، کرمان،کرمانشاه،

.کارگرانشدندمشھددرتجمعادامھازمانعانتظامیھا،نیروھایکانالدرمنتشرهگزارشاتبراساس

وبھرفتنداجتماعیتامینکلادارهبطرفدرخیابانشعاروسردادنراھپیماییبادراھوازبازنشستھ
خالی مقابل اداره تامین اجتماعی پھن کردند.اجتماع خودادامھ دادند.کارگران بازنشستھ درشوشتر سفره

+ شعارھا:

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

تاحق خود نگیریم از پای نمی نشینیم

مادیگھ رای نمیدیم  ازبس دروغ شنیدیم

مادیگھ رای نمیدیم  عدالتی ندیدیم

معیشت منزلت حق مسلم ماست

ھمسان سازی  حق مسلم ماست



ھمسان سازی کجا بود دروغ بود ریا بود

وعده وعید کافیھ      سفره ی ما خالیھ

این ھمھ بی عدالتی  ھرگز ندیده ملتی

فریاد فریاد       ازاین ھمھ بیداد

تامین اجتماعی  تامین اجتماعی  خجالت

تامین اجتماعی این آخرین پیام است

گزارشات:

+سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

بھمعیشتیسختوضعیتبھدراعتراضاجتماعیتامینبازنشستگاندیگریکبارفروردین١٨امروز
خیابان ھا آمدند

بایدآزادگرامیاسماعیلاینکھداشتجدیدشعاریکفروردین١٨امروزبازنشستگاناعتراضیتجمع
گردد .

امنیتیعواملتوسطفروردین١۴درشبکھمیباشدبازنشستگانمستقلفعالینازگرامیاسماعیل
درمنزلش بازداشت وبھ زندان اوین منتقل شد .

ودرتھراناجتماعیتامینبازنشستگاناعتراضیتجمعدومیناینجدیدسالدرفروردینماهدراولین
ھمزمان دھھا شھرکشور میباشد .

ومیخوردچشمبھاجتماعیتامینسازمانمقابلانتظامینیروھایچشمگیرحضوردرتھرانامروز
مرتب قصد متفرق کردن معترضین را داشتند .

برنخواھند .بازنشستگان اعالم کرده اند تا احقاق حقوقشان دست ازاعتراض

،اھوازشوشتر،،شوشآبادخرمساری،،قزوینرشت،،کرجوتھراندرھمزماناعتراضاتاین
کرمان و اصفھان برگزار شده است.

شعارھای امروز معترضین : اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

فقط کف خیابون بدست میاد حقمون.

این ھمھ بی عدالتی  ھرگز ندیده ملتی

مادیگھ رای نمیدیم  ازبس دروغ شنیدیم

مادیگھ رای نمیدیم  عدالتی ندیدیم

گرامی+اتحادیھ آزاد کارگران ایران:تداوم بازداشت اسماعیل



دستگیرخودمنزلدرامنیتينیروھایتوسطفروردین١۴شنبھروزبازنشستھکارگرگرامیاسماعیل
شد و تاکنون در بازداشت بھ سر میبرد.

بود.شدهدستگیرنیزماهاسفند١٧روزبازنشستگانوکارگرانتجمعدروی

بھدستمزدبگیراندیگروکارگرانحق خواھانھاعتراضاتازجلوگیریبرایھموارهامنیتینھادھای
سرکوب و زندانی کردن آنھا میزنند.

مرتکب نشده اند.کارگران تنھا خواستار تحقق مطالباتشان ھستند و جرمی

آزاد گردند.اسماعیل گرامی و دیگر کارگران زندانی باید بھ فوریت

١۴٠٠فروردین١٨

گزارشات رسانھ ای شده:

فقرخطبھرامستمری ھاحقوقیاحکامدرمختلف/استان ھایدرکارگریبازنشستگانتجمع+
نزدیک کنید

تامیناداراتمقابلشده،دادهوعده ھایومعیشتیبدوضعیتبھاعتراضدرکارگریبازنشستگان
اجتماعی اعتراض کردند.

قزوین،والبرزمازندران،جملھازاستانچندیندرکارگریبازنشستگانفروردین)(ھجدھمامروز
مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع کردند.



١۴٠٠مستمریتعییندرمی گویند:اجتماعیتامین٩۶مادهاجرایلزومبرتاکیدبابازنشستگان
ھشتاززندگیھزینھ ھایامروزشود.گرفتھنظردرزندگیھزینھ ھایحداقلومعیشتسبدبایستی

میلیون تومان فراتر است.

وبازنشستگانمزدیحقوقبایدکننداجراییرامتناسب سازیمی خواھنداگرمی گویند:بازنشستگاناین
تامینبرایتومانیمیلیون۴مستمریدھند.قرارنظرموردرافقرخطبھحداقلیدریافتیرساندن

حتینمی کند.کفایتکشورشھرھایدورافتاده ترینوکوچک تریندرحتیزندگیحداقلیھزینھ ھای
نیمی از ھزینھ ھای زندگی را پوشش نمی دھد.

خدماتارائھمختلف،صندوق ھایبازنشستگانمیانتبعیضواقعیرفعخواستارتجمع،درحاضران
بازنشستگان شدند.درمانی رایگان بھ بازنشستگان و بھ رسمیت شناختن حق مشارکت

تومانیمیلیونچھارمستمریاجتماعی/تامینمقابلتپھھفتوشوشبازنشستگاندوبارهتجمع+
کافی نیست



خواستاراجتماعی،تامیناداراتمقابلحضورباتپھھفتوشوششھرستانکارگریبازنشستگان
رساندن مستمری ھا بھ خط فقر حداقلی شدند.

باتپھھفتوشوششھرستاندرکارگریبازنشستگانازجمعیدیگربارماه)فروردین١٨(امروز
توجھ بھ مطالبات و خواستھ ھای خود شدند.حضور مقابل اداره تامین اجتماعی این شھرستان، خواستار

وھستندقانونیموازینرعایتبامتناسب سازیدومدورعادالنھاجرایخواستاربازنشستگاناین
زندگیکفافتومانیمیلیونچھارمستمریشده،اعالمتومانمیلیوندهفقرخطکھوقتیمی گویند:

ھستیم.اجتماعیتامینقانون٩۶مادهدقیقاجرایخواستاربنابرایننمی دھد،رابازنشستگان



بازنشستگانسایربااجتماعیتامینبازنشستگانمیانتبعیضرفعبازنشستگان،ایندیگرخواستھ ی
می گویند:وھستندموجودتبعیض ھایرسیدنصفربھخواستاربازنشستگاناست؛مختلفصندوق ھای

باید بھ معیشت کارگران بازنشستھ توجھ شود.

مکفیورایگاندرمانیخدماتارائھمعیشت،سبداندازهبھمستمری ھاافزایشخواستارھمچنینآن ھا
حقوقدولتی،مدیرانبایدچرامی گویند؛وھستندمناسبرفاھیخدماتآوردنفراھموبازنشستگانبھ

مادستمزدامااستدالریھزینھ ھاشود؟تعیینتومانمیلیونچھاربازنشستھدستمزدامابگیرندنجومی
ریالی و ناچیز است.

وکردندتجمعاراکاجتماعیتامینساختمانمقابلدیگربارامروزمرکزیاستانبازنشستگان+
شدندخواستار اجرای صحیح طرح ھمسان سازی حقوق بازنشستگان

بامشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمبھنسبتنفتصنعتموقتقراردادکارگراناعتراضات*ادامھ
شکایت202ثبت

بامشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمبھنسبتاعتراضاتشانبھنفتصنعتموقتقراردادکارگران
دادند.ادامھشکایت202ثبت

شنبھروزکارادارهدرتشخیصھیئتجلسھفروردین،اولین18بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
طرحنشدناجراباارتباطدرنفتموقتمدتکارگرانوضعیتبھکھشدخواھدبرگزارفروردین)28(

خواھدقراربررسیموردپرونده202وضعیتجلسھ،ایندرکرد.خواھدرسیدگیمشاغلطبقھ بندی
گرفت.



اینموقتمدتقراردادکارگرانونشدهاجراموقتمدتکارگرانبرایمشاغلطبقھ بندیطرح
می کنند.پیگیریقضاییمراجعطریقازکارقانون50مادهاساسرابرموضوع

شرایطرعایتباکارگرانکھاستاینکارقانونمشموالنکارگرانمشاغلطبقھ بندیطرحازمنظور
اگرچھشوند.برخوردارسنواتمزدوشغلمزدگروه،ازخودشغلیشناسنامھدرشدهپیش بینیاحراز
موقتمدتکارگرانامااستگرفتھقرارتوجھموردقانونمتندرمشاغلطبقھ بندیطرحاجرای

وارد کرده اند.منطقھ ویژه پتروشیمی بھ اجرا نشدن این طرح انتقاداتی

حقوقی آنیران:سازماندھی کرونایی و ابزارھایامستقل*روزنامھ نگاران

دیگرھمچوننیزخبرنگارانمی برند،سربھقرمزوضعیتدرایرانشھرھایاغلبکھروزھاینادر
می شود،مطرحبقابرایگریمطالبھاینجادرکھآنجاازھستند.کرونابھابتالمعرضدرکارگران
وکارفرمابامذاکرهبراینمایندهانتخابکارفرما،مقابلدرخودحقوقازکاملآگاھیبابایدکارگران

خودمطالباتپیگیرکرونایی،شرایطدرخودجمعیحقوقسربرجمعیمطالبھ گریوسازماندھی
مسئولیتوکارگرانسایرحقوقکرونا،بھشدهمبتالکارگرانحقوقدربارهنکاتیرواینازباشند.

کارفرما در ادامھ می آید:

خصوصدراجتماعیتامینقانونبندھایتمامیمشمولشوند،مبتالکرونابھکارگراناگر.١
تامینسازمانرسمیپذیرشاجتماعی)تامینقانون۶۴تا۶١می شوند.(موادکار»ازناشی«بیماری
برکارگرانشمولیتبرمبنیتلویحاخودایامایندرکارگراندستمزدغرامتپرداختبرایاجتماعی

پزشکیکمیسیون ھایعھدهبھکارازناشیبیماریتشخیصاست.قانوندرشدهذکردیگرحقوقتمام
تامین اجتماعی است.

بگیرندبیماری»ایامدستمزد«غرامتبایدکمیسیون ھااینتاییدباشوندبیماریدچارکھکارگرانی.٢
حقوقنباشدحاضرکارفرماکھاستصورتیدرایناست.اجتماعیتامینسازمانآنھاحسابطرفکھ

درشدهتعیینمبلغاجتماعیتامینسازمانصورتایندربپردازد.راکروناییکارگرانخانھ نشینی
قانون را باید بپردازد.

وایمنیوبھداشتحفظجھتالزموسایلوامکاناتاستموظفکارفرماکارقانون٩١مادهطبق.٣
ازکارمحیطایمن سازیوماسکوضدعفونی کنندهتھیھاساساینبرکند.تھیھراکارگرتندرستی
سپردهفراموشیبھکروناشیوعازیکسالگذشتباویژهبھمسئلھاینمی آید.شماربھکارفرماوظایف

شده و کارفرمایان از انجام آن سر باز می زنند.

کار»محلدربھداشتوسالمت،«حفاظتبرقراریمسئولکارفرماکار،قانون٩١مادهبامطابق.۴
بھمجبوررابقیھکارفرماکرونا،بھروزنامھ نگارانازتعدادیابتالیوجودباکھشدهدیدهاست.

قانون٩١مادهطبقعملاینکھنکردهفراھمخاصیتمھیداتھیچواستکردهکارمحلدرحضور
حقحتیکار،ازناشیبیماریبحثدرنھایتدرومی کندکارفرمامتوجھراکیفریمسئولیتکار

وضعیتکھکنونیشرایطدراست.محفوظکارفرماازعمومیدادسرایدرکیفریشکایتبرایکارگر
درآنھمکارمحلبھخبرنگارانکشاندنوکارفرماقصورنیزدرآمدهھشدارآمیزصورتبھکرونا

است.شرایطی کھ امکان کار غیرحضوری وجود دارد، عمالً تخلف



وزارتکھکردهپایمالراکارگرانمنافعھمان قدرایراندرقضایینھادکھمی دانیمخوبیبھاین حالبا
کارگران.کار با عدم ابالغ بخشنامھ ھای صریح در ارتباط با وضعیت

حال باید چھ کرد؟

ازآگاھیبود.خواھدتاثیربیزیادیموارددرکارگریاجتماعاتفشاربدوننھایتدرحقوقیظرفیت
کانالتحریریھاعضایدارد.مفھوممعناابزارھادیگرکناردرکھاستاھرمیدرباالسطور

تبیعضپیشازبیشروزھااینکھایرانرسانھبدنھازبخشیعنوانبھایران»مستقل«روزنامھ نگاران
فھرستاینتکمیلبھراھمکارانوپیشنھادموجودوضعتغییربرایراھکاردومی کند،لمسرا

دعوت می کند.

راھکارھای پیشنھادی بھ شرح زیر است:

خواستدرجمعیظرفیتوقدرتازاستفادهگری:مطالبھپیشبردمنظوربھسازماندھیضرورت.١
محیطدرکارگرانمستمروجمعیعملطریقازکھاستامریدورکاریبرایفشاروشدهیادموارد

ومستمرجمعی،کنشگرینگارانروزنامھاستضروریراستا،ھمیندرمی شود.ممکنکارشان
صنفیفعالیتازمنسجمشکلیعنوانبھراخودصنفیمطالباتوحقوقاحقاقبرایھماھنگ

وجودعدموارگانیکارتباطعدمنگاران،روزنامھکنشگریانسجامعدمحاضر،حالدربرگزینند.
ورسانھصاحبانقدرتاعمالنگاران،روزنامھمطالباتپیشبرداصلیموانعازمستقلصنفیتشکل
محدودیت ھایوکروناشیوعفعلی،شرایطدرھرچنداست.آنھاسرکوبواستثمارتداومودولت

امااستکردهمحدودیاسلبماازراجمعیفعالیتبرایعمومیفضایازبھره مندیامکانبھداشتی
صنفیفعالیتوتشکل یابیبرایرامجازیفضایھمچونفرصت،وامکانھراستواجبمابر

مستقل را مغتنم بشماریم.

بیاندرخبرنگارانکھداردتأسفجایبسیصنفی:مسائلومشکالتدربارهرسانیاطالع.٢
بھره مندیعدمدلیلبھنگارانروزنامھکھھستیمآنشاھدامروزحالباشند!نداشتھصداییمشکالتشان

سرازعده ایکھجاییتانمی رسد؛جاییبھمطالبھ گری شانودادخواھیفریادمستقلصنفیتشکلاز
خبریاگرچھدھند.میترجیحمقاومتوایستادنبرراتبعیضواستثماربھدادنتنوسکوتناامیدی،

داد.انجامامن تریطرقازرااینکارمی توانشود،کارگراناخراجبھمنجراستممکنشرایطکردن
درخبرنگارانبرایامنیفضایایجادنیزایرانروزنامھ نگارانمستقلکانالشکل گیریدالیلازیکی

انعکاس شرایط محیط کارشان بوده است.

کارگر میرویم*با پرچم خواست افزایش دستمزد بھ استقبال روز جھانی

روز جھانی کارگربیانیھ اتحادیھ آزاد کارگران ایران بھ مناسبت فرارسیدن

بخش ھایدیگروایرانکارگرطبقھمبارزهوتالشمحوراصلی ترینبھدستمزدافزایشمطالبھ ی
مزدبگیران جامعھ بدل شده است.

ورطھ ی فالکت عمومی افتاده است.کل جامعھ ھشتاد میلیونی ایران بھ شکلی فاحش و عیان در



وضعبھکھنیستجامعھازبخشیھیچآنان،حکومتگرحامیانوفاسدوچپاولگراقلیتیازغیربھ
وسقوطمعرضدرراخانواده اشوخودمعیشتیواقتصادیبنیان ھایتداوموباشدراضیموجود

فروپاشی نبینید.

گریبانشدیدوفراوانچناناجتماعی،شکلبھھموفردیبصورتھمزندگی،بدبختی ھایومعضالت
لیست کرد!تک تک آحاد جامعھ را گرفتھ است کھ نمیشود تمامی آن را

وبی مسکنیاست.یافتھعمومیتواقعبطورخانواده ھااولیھنیازھایتأمینتواناییعدموگرسنگی
روزه یھرشدنکوچکنمی کند.متعجبراکسیدیگرکھکردهپیداافزایشآنقدرافرادبی خانمانی

شدهجامعھپدیده ھایشایع ترینخانواده ھامایحتاجسبدازخوراکیاقالمازبسیاریحذفوسفره ھا
تنھااینھا،آورده اند.رویبدناعضایفروشبھخوداولیھنیازھایتأمینبرایافرادازبسیاریاست.
استواقعیاتیھماناینماست.جامعھبھشدهتحمیلمشکالتومعضلموردھزارانازکوچکیموارد

بھ ارمغان آورده اند.کھ سردمداران حاکم طی بیش از چھار دھھ برای جامعھ ایران

ورأسدرمزدبگیرانوکارگرطبقھاعتراضیجنبشکھمردممطالباتیعظیمجنبشوایرانجامعھاما
کفدرچھکارمحیطدرچھتبعیض،وتضادوبی حقوقیھمھاینبامقابلھدرھستند،آنپرچمدار

و کشاکشی بی وقفھ بوده اند.خیابان ھا، گاه پنھان و گاه آشکار، ھمواره در مبارزه

اوجبھانسانیکرامتاعادهومعیشت خواھیمطالبھحولمبارزات،اینثقلنقطھ یاخیرسالھایدر
خود رسیده است.

تصویبطریقازکھحاکمیتینھادھایگسترده یتعرضمقابلدرایرانمزدبگیراندیگروکارگران
اکثریتبھگرسنگیوفالکتوفقربیشترچھھرتحمیلقصدفقرخطزیربرابرچندیندستمزدھای

دوره ای در سطح خیابانھا میخروشند.جامعھ را دارند، تماماً بپاخاستھ و گسترده تر از ھر

نفتصنایعکارگرھزارانباھمبستگیوھمسوییدرومیرویمکارگرجھانیروزپیشوازبھکھحال
روزاستقبالبھتومانمیلیون١٢باالیبھکارگراندستمزدحداقلافزایشخواستباکرده انداعالمکھ

در روز جھانی کارگر امسال برمی افرازیم.جھانی کارگر میروند، پرچم خواست افزایش دستمزدھا را

بساطورفتنخواھندفالکتوفقرتحمیلتداومبارزیردیگرمزدبگیرانتمامیوایرانکارگرطبقھ
خواھند کشید.تصویب و اجرای چنین دستمزدھای حقارت آمیزی را بھ زیر

کھبوده ایممعلمانوکارگرانبازنشستگان،پرشورتجمعاتبرگزاریشاھدھفتھھرجاریماه ھایدر
خواھان افزایش میزان حقوق و دستمزدھا بوده اند.

مبارزهدھھیکازبیشترتالشحاصلدستمزدھانازلسطحبھاعتراضجنبشکنونیموقعیت
ازدستمزدافزایشخواستاعالممستمری بگیران،وبازنشستگاناعتراضاتاست.ایرانکارگران

دستمزد،افزایشخواستباگذشتھمرداددرنفتپیمانیکارگراناعتصاباھواز،فوالدکارگرانسوی
۴٠طومارسازماندھیدستمزد،افزایشخواستباقبلسالچنددرپتروشیمی ھاگستردهاعتصابات

١٣٩١سالکارگرجھانیروزازکھدستمزدھانازلسطحبھاعتراضبرایکارگراننفرهھزار
١۵طومارمتأخرترومیشد،شاملراکشوراستانپنجازبیشکارگریمراکزکارگرانوشدشروع
کارگرانآزاداتحادیھتوسط١٣٨٧سالدرنیزآنکھدستمزدافزایشخواستباکارگراننفرهھزار

ایران سازماندھی شد.



ھزار۶۵۵ومیلیون٢دستمزدحداقلحقارت آمیزتصویببھاعتراضدرایرانکارگراننیزامسال
خواستقواتمامباوکنندتعیینبایدکارگرانخودرادستمزدمیزانکھمیداریماعالمدولت،تومانی
برد.خواھیمپیشبھراتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایش

سراسر کشور؛کارگران و ھمکاران در مراکز مختلف کاری و تولیدی در

ازدفاعخواستروزاینمناسبتبھاست.کارگرانجھانیھمبستگیواتحادروزکارگرجھانیروز
بایدکارگرانخودتوسطدستمزداینکھاعالمباوزدخواھیمفریادراخانواده ھایمانوخودمعیشت

جھانیروزتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایشمطالبھباممکنطریقھربھشود،تعیین
کارگر را گرامی خواھیم داشت.

و چھارصداتحادیھ آزاد کارگران ایران- ھجدھم فروردین ماه یکھزار

سدازشدهرھاسازیآبسھمیھبھنسبتُکربالکشاورزانخانوادگیاعتراضیروزتجمع*دومین
درودزن وعدم پرداخت خسارت بیمھ سال ھای گذشتھ

درخرامھشھرستانُکربالبخشکشاورزانمتوالی،روزدومینبرایفروردین18چھارشنبھروز
ازشدهرھاسازیآبسھمیھبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایخانوادهباھمراھیفارساستان

تجمعبھدستخسارتمیزانتعیینوجودباگذشتھسال ھایبیمھخسارتپرداختوعدمدرودزنسد
زدند.

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایُکربالمعترضکشاورزانھمفروردین17شنبھروزسھ
کشاورزیزمین ھایآبیاریدرناتواناییوکررودخانھآبجریانشدیدکاھشبھنسبتاعتراضشان

مقابل فرمانداری خرامھ اجتماع کرده بودند.



کشاورزیجھادمدیرکلدعوتبھاستقراراعتراض،اینپیشده،درایرسانھگزارشبراساس
ومرودشتخرامھ،شھرستانسھکشاورزیجھادمدیرانوفرماندارانحضورباجلسھ ایاستان،

زرقان در سازمان جھاد کشاورزی فارس برگزار شود.

اراضیبرایفروردین7تااسفند17ازدرودزنسدآبمکعبمترمیلیونصدکھاسیادآوریقابل
فارس رھا سازی شد .کشاورزی شھرستان ھای زرقان، خرامھ و مرودشت در استان

بربالغتولیدیوھزارھکتار100ازبیشزیرکشتسطحبازرقانوخرامھومرودشتشھرستان ھای
محصوالتتولیداصلیقطب ھایازاستان)تولیدکلدرصد25از(بیشجووگندمتنھزار450

کشاورزی در استان ھستند.

بھ بالتکلیفی شغلی مقابل مجلس*تجمع اعتراضی فارغ التحصیالن بیکار رشتھ حقوق نسبت

مقابلتجمعبرپاییباحقوقرشتھبیکارالتحصیالنفارغازفروردین،جمعی18چھارشنبھروز
شدند.مجلس خواھان رفع انحصار از وکالت، سردفتری و کارشناسی

نسبتبیرجندصنعتیدانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعات*ادامھ
ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند

نسبتبیرجندصنعتیدانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعاتجدیددور
دارد.ادامھکماکاناستشدهآغازفروردین14شنبھروزازکھبیرجنددانشگاهدردانشگاهاینادغام

دانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایھمفروردین18و17وچھارشنبھشنبھسھروزھای
خراساندراستانعالیآموزشواحدایندرتجمعاتوبرپاییانسانیزنجیرهباتشکیلبیرجندصنعتی

جنوبی اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.





تاوبوده اندمخالفطرحاینبااولروزازدانشجویانگفت:خبرنگارانبھمعترضدانشجویانازیکی
توقف کامل آن بھ مخالفت خود ادامھ خواھند داد.

دانشگاهواستاندرعالیآموزشحوزهریشھبھتیشھصنعتیدانشگاهادغامطرحاینکھبیانباوی
الزمبررسی ھایوکارشناسیکارنشدنانجامطرحاینمھماشکاالتازیکیافزود:می زند،صنعتی

نیز اعالم کرده اند.برای اجرای آن است و این موضوع را ھمھ مسؤوالن استانی

دانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعروزرابطھ:سومیندرھمین
و خلف وعده وزارت علومصنعتی بیرجند نسبت ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند

وعلمیھیئت کارکنان،اعضایازروزمتوالی،جمعیسومینبرایفروردین16دوشنبھروز
دربیرجنددانشگاهدردانشگاهاینادغامنسبتاعتراضبرایبیرجندصنعتیدانشگاهدانشجویان

اجتماع کردند.محوطھ این واحد آموزش عالی در مرکز استان خراسان جنوبی

خطروبازداشتمورددرترکیھدرایرانیگانپناھندهوجویانپناهھمبستگیشورای*اطالعیھ
دیپورت چھار پناھجوی ایرانی

زینبکرمانی،محمدپوراکبریفرجی،لیلینامھایبھایرانیجویپناهچھارآوریلپنجمدوشنبھروز
علتامنیتپلیسشدند.بازداشتدنیزلیشھردرترکیھامنیتپلیستوسطفتاحیاسماعیلوصحافی

ازترکیھدولتخروجباارتباطدرغیرقانونیتجمعدرشرکتراایرانیشھروندچھاراینبازداشت
تجمعاینبرگزاریکھاستحالیدرایناست.کردهاعالمزنان)علیھخشونتاستانبول(منعکنوانسیون

جرمتجمعاتیچنیندرشرکتپناھجویاناینوکالیگفتھبھبنااینحالبااست.داشتھقانونیمجوز
کردهمطرحآنانعلیھرااتھاماینپناھجویاندادنقرارفشارتحتبرایتنھاترکیھدولتونیست
است.

برایایرانیجویپناهچھارایناکنونھماسترسیدهھمبستگیشورایبھکھخبریآخرینطبق
خانوادهودوستانگان،نامبردهاظھاراتبھتوجھبااند.شدهفرستادهآیدینکمپبھایرانبھدیپورت

امنیت جانی و زندگی آنھا می شود.ھایشان، دیپورت نامبردگان بھ ایران باعث بھ خطر افتادن

کرده،بازداشتتنھانھمجوزبدونتجمعدرشرکتواقعیغیراتھامبھراپناھجویاناینترکیھدولت
ونھادھاارگانھا،مسئول،مقاماتازمالذااست.دادهقرارآنھادیپورتبرایایبھانھراآنبلکھ

محمدپوراکبریفرجی،لیلیزاده،صحافیزینبدیپورت:مانعخواھیممیبشرحقوقمدافعاشخاص
کھ اکنون در کمپ آیدین ھستند شوند.کرمانی و اسماعیل فتاحی چھار پناه جوی بازداشتی ایرانی

شورایکنند.رسیدگیآنبھترکیھدرذیصالحمقاماتاند،شدهمرتکب"جرمی"گاننامبردهاگر
گیپناھندهحقوقوحقفاحشنقضآنراومخالفجویانپناهدیپورتباشرایطیھرتحتھمبستگی
می داند.

شورای ھمبستگی پناه جویان و پناھنده گان ایرانی در ترکیھ

١۴٠٠فروردین١٨

٢٠٢١آبریل٧



akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین17کارگریاخباروگزارشات

کارگر زندانی آزاد باید   گردد
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

سراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوکارگرشرکتیصدھااعتراضیتجمعسومین-
وعدم تبدیل وضعیت مقابل مجلسکشورنسبت سطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات

خدمتییفاصلھسنواتحذفبھنسبتکشوردانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسریتجمع-
مقابل اداره کل آموزش وپرورش

ماه4پرداختعدمبھخرمشھرنسبتفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضیروزتجمعچھارمین-
حقوق وعیدی مقابل ساختمان شرکت

وحقکاملحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبکارگراناعتراضیتجمع-
دومینبرایاستانداریساختمانمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھ

باردرسال جاری

مقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
ساختمان بازرسی میراث فرھنگی کشور

مقابلواقعخالفگزارشپخشبھشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-
صداوسیما

ھاحاشیھوفروردین15تظاھرات-

ماھھ14تعطیلیبھنسبترامھرمزماسھوشنتولیدیواحدھایکارگرانومدیراناعتراضیتجمع-
بھ دلیل نبود جاده مقابل استانداری خوزستان

نیروگاهتوسطدرچھفاضالبآبانتقابلبھنسبتاصفھانوغربشرقکشاورزاناعتراضیتجمع-
اسالم آباداصفھان

سراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوکارگرشرکتیصدھااعتراضیتجمع*سومین
وعدم تبدیل وضعیت مقابل مجلسکشورنسبت سطح نازل حقوق،تبعیض درپرداخت حقوق ومطالبات
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حجمیوشرکتیکارگرصدھا+،99ماهاسفند14بارازسومینبرایفروردین17شنبھروزسھ
سطحنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھای

مقابلوضعیتتبدیلوعدمنابرابر)حقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازل
وپیمانکاری،حقوقھایشرکتدستشدنوخواستارقطعزدندمجلسمقابلتجمعبھدستمجلس

شدند.مزایای برابر با نیروھای رسمی و لغو آزمون تبدیل وضعیت

توانیردرتوسط99ماهفرودین20بودقرارقبالقراروضعیتتبدیلآزمونایرسانھگزارشبنابھ
شد.موکولماهاردیبھشت31بھکارگراناعتراضاتبدنبالکھبرگزارشودجاریسال

شرکتانسانیمنابعوتحقیقاتیمعاونتسجادیدوباره،سیدحسین1400فروردین15روزیکشنبھ
برگزاریمتولیکھبرقوآبصنعتتخصصیآموزش ھایموسسھرئیسفدائیبھنامھ ایطیتوانیر
تغییرامکانکھاستخواستھاست،کشورسراسربرقتوزیعشرکت ھایاشتغالحالتتغییرآزمون

شیوه برگزاری آزمون را بررسی نماید.

بھکشورنسبتسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایوحجمیکارگرشرکتیصدھااعتراضی+تجمع
حقوقنشدنسازیوھمسانحقوقپرداختدرتبعیضمنجملھحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدم

مقابل مجلس

کشورسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایوحجمیکارگرشرکتیاسفند،صدھا19شنبھسھروز
درتبعیضمنجملھحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتبیشترشانھرچھانعکاسبرای

مجلس،برافراشتنمقابلوباتجمعشدندتھرانراھیحقوقنشدنسازیوھمسانحقوقپرداخت
تبدیلآزمونحذفحواھانشعارھاییوسردادننابرابر»حقوقولیمساوی،کارازجملھ«پالکاردھا
شرکت ھایحذفورسمینیرو ھایباآن ھامزایایوحقوقسازیھمسانشرکتی،نیرو ھایوضعیت

واسط تامین نیروشدند.
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دربرقصنعتدرشاغلفعلینیرو ھایوکارکنانازنفرھزارشده،ده ھاایرسانھگزارشبرپایھ
چندفاصلھرسمینیرو ھایبامشابھوظایفباآن ھاحقوقیشرایطیونیستنددولترسمیاستخدام
جذباستخدامیآزمونکردنسپریبدونوگذشتھدھھدودرنیرو ھاایناست.کردهپیدابرابری
وحقوقسازیھمسانیاوآن ھاجذببرایبرنامھ اینتوانستنیرووزارتواندشدهنیرووزارت

مزایای آن ھا داشتھ باشد.

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناعتراضی+تجمع
نازل حقوق مقابل مجلس

بیشترھرچھانعکاسکشوربرایبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناسفند،14شنبھپنجروز
مجلسمقابلتجمعبھدستحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتاعتراضشانصدای

یکسان سازی حقوق شدند.زدند وخواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری،تبدیل وضعیت و
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دربجلویتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگر ھایاعتراضیتجمعشده،دلیلایرسانھگزارشبرپایھ
عنواننیروتامینشرکت ھایدستقطعوآزمونبدون،استخدامحقوقسازییکسانمجلس شمالی

شده است.

خدمتییفاصلھسنواتحذفبھنسبتکشوردانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانسراسری*تجمع
مقابل اداره کل آموزش وپرورش

کلادارهمقابلتجمعھمزمانبرپاییبادانشسراھایالتحصیلفارغمعلمانفروردین،17شنبھسھروز
حذفبھنسبتراو....اعتراضشاناصفھان،بوشھر،شیراز،کرج،گرگانشھرھایدروپرورشآموزش

سنوات فاصلھ ی خدمتی بنمایش گذاشتند.

گزارش تصویری:
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گزارش رسانھ ای شده:

تاتحصیلازفراغتفاصلھاحتسابعدمبھنسبتگلستاناستاندانشسراییمعلماناعتراضیتجمع
و پرورشاستخدام فارغ التحصیالن دانشسراھا از سوی وزارت آموزش

کلادارهمقابلتجمعباگلستاناستاندانشسراییمعلمانازفروردین،جمعی17شنبھسھروزظھر
تاتحصیلازفراغتفاصلھاحتسابعدمبھنسبترااعتراضشانگلستاناستانوپرورشآموزش

و پرورش بنمایش گذاشتند.استخدام فارغ التحصیالن دانشسراھا از سوی وزارت آموزش



شدهدانشسراییمعلمانحقدراجحافاینگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھکنندگانازتجمعیکی
سنواتمذکورھممعلمان،پرورشوآموزشاعالمبھبنااماھستندبازشستگیآستانھدراالنکھاست
.کنندخدمتاضافھچھارسالتا2ھموشودبازگرداندهراسالچند

شوند.میاداریعدالتدیوانجدیدرایمشمولمعلمھزار4حدودکشورکلدرداد:ادامھوی

دانیمنمیامااستدادهدانشسراییمعلماننفعبھرای88-87سالدراداریعدالتدیوانکرد:اواضافھ
این قشر را در بیاورند .چرا در آخرین روزھای عمر دولت می خواھند صدای اعتراض

دانشسراھایازالتحصیلفارغمعلماناعتراضنامھگلستانبھمجلسرئیسسفرزمانپیشچندی
کھدانشسراھافارغ التحصیالناستخدامتاتحصیلازفراغتفاصلھاحتسابعدمقانونبھمعلمتربیت

ازموضوعتاشدتحویلوی،بھھستندآنپیگیرمستندیچھبادوازدھمدولتدولتمرداننیستمشخص
طریق مجلس شورای اسالمی نیز پیگیری شود .

فعالیتپایانیسالھایدرکھشوندمیقانوناینمشمولگلستاناستاندرسراییدانشمعلم700حدود
خود ھستند.

درایاطالعیھصدورباپرورشوآموزشوزارتامسال،ماهفروردینمنبع،ھفتمھمینگزارشبھ
فارغ التحصیالناستخدامتاتحصیلازفراغتفاصلھ«احتساببودنقانونیازخانھ،وزارتاینسایت

دانشسراھا»در آخرین سالھای خدمت این معلمان ، خبر داد.



سویازظلماینپیگیرقانونیطرقازکشورسراسردرمجازیگروھھایتشکیلبامعلمانازجمعی
مسئولین وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدھم شدند.

اساسبر74تا69سال ھایدرکھپرورشوآموزشرسمیمعلماناززیادیمعلمان،تعداداینگفتھبھ
ثبتباواندشدهمعلمتربیتدانشسراھایجذب1369مصوبپرورشوآموزشخدمتمتعھدینقانون
دردانش آموزیسنواتاحتسابباآموزشسال4ازپسکھشدمقررعنواناینبھمحضریتعھد

خویشتعھدبارزیرپرورشوآموزشسال ھاآندرمتأسفانھاماشونداستخدامپرورشوآموزش
شدند.پرورشوآموزشواردرسمیصورتبھ77سالنھایتاًونرفت

بافارغ التحصیلیازپسوقفھسنواتاداریعدالتدیوانرویھوحدترأیاساسبر88سالدر
آموزششدانجامکاراینکارگزینیاحکاماصالحباوایجابپرورشوآموزشبھحقوقپرداخت

پرداخت شده است.وپرورش کسورات این چند سال فاصلھ خدمتی محاسبھ کرد و

اداریعدالتدیوانقضاییمعاونتدارندقرارخدمتآخرسالدرکھاکنونافزایند؛میمعلماناین
آموزشوزارتوبازنشستگیصندوقاساسبراینواستکرده88سالرویھوحدترأینقضبھاقدام

می کند.و پرورش از پذیرش سنوات وقفھ پس از فارغ التحصیلی امتناع

تجمعطریقازراخوداعتراضمعلمانقانونی،حقاحقاقعدمصورتدرمعلمان،اینقبلیاعالمبا
شکل قانونی انجام خواھند داد.در جلوی وزارت آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسالمی بھ

ماه4پرداختعدمبھخرمشھرنسبتفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضیروزتجمع*چھارمین
حقوق وعیدی مقابل ساختمان شرکت

خرمشھربرایفاضالبوآبادارهکارگرانروزمتوالی،چھارمینبرایفروردین17شنبھروزسھ
ساختمانمقابلتجمعشانبھوعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

شرکت ادامھ دادند.



دریافتحقوقکنونتا99سالماهدیازگفتند:ایخبرنگاررسانھبھحاضردرتجمعازکارگرانیکی
پرداخت نکرده است.نکرده اند، ھمچنین اداره آبفا عیدی کارکنان خود را نیز

مخارجتامینبرایرمضانماهبودنپیشدروکروناواقتصادیشرایطبھتوجھباگفتند:ادامھدرآنان
می خواھند بھ این موضوع رسیدگی کنند.زندگی خود  و خانواده با مشکل مواجھ شدند و از مسئوالن

وحقکاملحقوق،عیدیھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبکارگراناعتراضی*تجمع
دومینبرایاستانداریساختمانمقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھ

باردرسال جاری

فاضالبوآبازکارگرانجمعیجاری+،باردرسالدومینبرایفروردین17شنبھروزسھ
عیدیحقوق،ھاماهپرداختعدمبھاعتراضبرایھزارنفرازھمکارانشانحدودازاھوازبنمایندگی

ساختمانمقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقپرداختدر،تبعیضبیمھوحقکامل
استانداری خوزستان زدند.

مطالباتپرداختبرایاھوازآبفایادارهقبالاینکھوجودگفتند:باایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
طلبکاریم.معوقھمزدماهسھکارگرانماونشدهعملیاتیھنوزامابوددادهوعدهاپرتورکارگرانمعوقھ

در عین حال عیدی ما ھم کامل پرداخت نشده است.

آغاززمانیکارسابقھسال15تا10بااھوازآبفایکارگرانمشکالتگفت:معترضکارگرانازیکی
تقریباوندارندرضایتخودکارشرایطازکارگرانحاضرحالدرشدند.ادغامآبفارشرکتباکھشد



کارگراندریافتیمیزانحالعیندرمی کنند.دریافتعلی الحسابصورت بھراخودحقوقماهھر
بھ صورت حداقلی پرداخت می شود.پیمانکاری نسبت بھ سایر کارگران قراردادی بھ ویژه رسمی ھا

چندینخواستھ ھایشانتحققبرایگذشتھسالدوالییکطیدراھوازآبفایکارگرانگفت:ادامھدراو
مسئوالن روبرو شدند.بار تجمع اعتراض بر پا کرده اند کھ در ھر نوبت با بی توجھی

تامینسازمانحساببھماهچندینواستروبرومشکالتیبانیزکارگراناینبیمھافزود:حقوی
اجتماعی واریز نشده است.

بابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضات+ادامھ
برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری خوزستان

مستقیم شدندتجمع کنندگان خواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتاھوازدرادامھفاضالبوآبادارهکارگرانفروردین،7شنبھروز
خواھانوزدندخوزستاناستانداریمقابلتجمعبھدیگردستباریحقوق،برایھاماهپرداختعدم

حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند.

بھکھاھوازفاضالبوآبشبکھکارگر700حدودمطالباتگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ھستند،فعالیتمشغولانشعاباتبخشدرھمچنینواپراتوروتصفیھ خانھ ھابھره بردارکارگرانعنوان

مطالباتاینپرداختخواستاربارھاکروناییسختشرایطایندرماونشدهپرداختاستماهدو
شده ایم.

وطلبکاریمنیزتیرماهتافروردینماه ھایازمطالباتیمزدی،معوقاتماهدوازجدااینکھبیانباآن ھا
افزودهمطالباتمانبھماهھرافزودند:ادامھدرنشده،پرداختماهچندیناجتماعی مانبیمھحالعیندر

ازمکررپیگیری ھایعالرغمداریمقرار1400سالماهفروردیندرکھحاضرحالدرومی شود
ماندهدل مانبھحقوقمنظمدریافتاخیرسال ھایدرونشدهرسیدگیمامشکلبھھنوزاستانیمسئوالن

است.

تحتکھاستانشھرھایسایروشھراینآبفایمعترضکارگرانھمھگفت:معترضکارگرانازیکی
اصلیخواستدروطلبکارندمزدیمعوقاتکارند،مشغولپیمانکاریشرکتچندتایکمسئولیت

با شرکت آب و فاضالب است.ھمھ این کارگران حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم

آبفایادارهمسئوالنونیستندقائلکارگرانبرایاھمیتیپیمانکاریشرکت ھایوی،اظھارتطبق
انجام نمی دھند.شھرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری

مقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
ساختمان بازرسی میراث فرھنگی کشور

دارشان+دامنھاعتراضاتدرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگرانفروردین،17شنبھروزسھ
وعزمکردندتجمعکشورفرھنگیمیراثبازرسیساختمانمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبت

گذاشتند.راسخشان را درراه دستیابی بھ مطالبات برحقشان بنمایش



درتجمعبرپاییازماھدفگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعایندرحاضربازنشستھکارگرانازیکی
خدماتیمجموعھاینمدیریتبی اعتناییباوقتیامابودمعوقھمطالباتپیگیریاللھھتلداخلیمحدوده
حضورکشورفرھنگیمیراثسازمانبازرسیسازمانمقابلدراین بارگرفتیمتصمیمشدیم،مواجھ
یابیم.

ومزدیمعوقاتپرداختزمانشدنطوالنیبھکارفرمابی توجھیاینکھبیانبابازنشستھکارگراین
اماشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازافزود:است،شدهبازنشستھھمکاراننارضایتیباعثسنواتی

خود نشده ایم.ھنوز موفق بھ دریافت کامل سنوات و بخشی از معوقات مزدی

تا60حدودکاریسوابقبراساسبازنشستگانازھریکخدمتپایانسنواتمیانگیناینکھبیانباوی
شدهروبرومشکلباآنپرداختاستسالچھارتاسھحاضرحالدرکھاستتومانمیلیون150
ارزششده،ایجادبازنشستگانسنواتازبخشیپرداختدرکھسالھ ایچندتاخیرباکرد:تاکیداست،

نقدی طلبمان امروز بھ حداقل کاھش یافتھ است.

بافرھنگیمیراثباررسیسازمانمسئوالنازیکی،اجتماعاینبرپاییجریانکرد:دراضافھاو
رسیدگی بھ مشکالت را در چند روز آینده داد.تعدادی از نمایندگان کارگران بازنشستھ دیدار و وعده

بھاماھستیمخوشبینشدهدادهوعدهبھنسبتآنکھوجودباداشت:اظھارادامھدربازنشستھکارگراین
کنیم.دلیل مشکالت معیشتی نمی توانیم از پیگیری ھای خود صرفنظر

نسبت بھ عدم پرداخت مطالباتکارگران بازنشستھ ھتل اللھ تھران+ادامھ وگسترش اعتراضات



بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناسفند،19شنبھسھروز
این ھتل در تھران زدند.عدم پرداخت مطالبات برای باری دیگر دست بھ تجمع مقابل

بھھمکارانشوخوداعتراضشدنگسترده ترتشریحدراللھھتلمجموعھبازنشستھکارگرانازیکی
برایاکنون)ھمتا95سال(ازبازنشستگی مانازسالچندینگذشتازبعدگفت:ایرسانھخبرنگار

حاضراللھھتلمجموعھدرمسئولیھیجمتاسفانھشده ایم،سرگردانخودسنواتیکاملمطالباتوصول
نمی شود و پاسخگوی مطالباتمان باشد.

ھنوزراخودعرفیوقانونیمزایایبرخیخود؛سنواتیمعوقاتازجدابازنشستھافزود:کارگرانوی
وصول نکرده اند.

بھ عدم پرداخت مطالبات+تجمع اعتراضی کارگران بازنشستھ ھتل اللھ تھران نسبت

عدمبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناسفند،12شنبھسھروز
خیابان دکتر فاطمی پایتخت زدند.پرداخت مطالبات دست بھ تجمع مقابل ساختمان این ھتل در

واحداینازکھکارگرانیگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضربازنشستھکارگرانازیکی
ماحالعیندرندارند.راخودکارپایانسنواتمطالباتآنیدریافتامکانمی شوندبازنشستھ
نشده ایم.خودسنواتکاملدریافتبھموفقھنوزشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازکھکارگرانی
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خودعرفیمزایایبرخیسنواتی،طلبازجدابازنشستھکارگرانھمھحاضردرحالاینکھبیانبااو
میلیون150تا50دستکممی شوندبازنشستھاللھھتلمجموعھازکھکارگرانیافزود:طلبکارند،نیزرا

تومان بر اساس سابقھ کار سنوات دریافت می کنند.

بھتوانستیمخدماتوتالشسال30ازبعدگفتند:ھمچنینتھراناللھھتلمعترضبازنشستھکارگران
المللیبینبزرگمجموعھایناززیان آوروسختمشاغلقانونازاستفادهباوعادیصورت

دلیل پرداخت نشدن سنوات ما عنوان می کند.بازنشستھ شویم اما ظاھرا کارفرما نبود منابع مالی را

مقابلواقعخالفگزارشپخشبھشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگراناعتراضی*تجمع
صداوسیما

پخشبھاعتراضبرایشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگرانفروردین،17شنبھسھروز
شیرازتجمعدرکالنشھرفارساستانصداوسیمایمقابلشرکت،وضعیتمورددرواقعخالفگزارش
کردند.

میزگردیدروبودشدهتنظیمیکطرفھصورتبھگزارشگفتند:اینایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
اخذ نشد.کھ پس از آن پخش شد، نظر نمایندگان کارگران بازنشستھ

شداینبرقراروکردنددیدارفارسسیمایمدیرکلبامعترضانامروز،تجمعجریانآنھاافزودند:در
تھیھ شود.کھ گزارشی با محورت مطالبات کارگران بازنشستھ این شرکت

سنواتبابتازتومانمیلیارد200ازبیششرکتاینکارگربازنشستھ1500کھاستیادآوریقابل
ھیاتبھگستردهاعتراض ھایو80دھھبحراندنبالبھکھشرکتاینکارفرمایازو…کارپایان

حمایت از صنایع واگذار شد، طلبکار ھستند.

اماشودپرداختطلبکارانمطالباتشرکت،ایناموالمزایدهازپسکھشدمصوب99ماهاسفند
مخابراتاموالفروشضرورتبھاشاره ایفارس،استانصداوسیمایگزارشدرمی گویندمعترضان

راه دور شیراز نشده است.

ھاحاشیھوفروردین15*تظاھرات

اجرایدردولتیارادهدرموردفروردین14روزدردقیقھ30و18ساعتدرتلویزیوناعالمبرغم
شعارکھارجمندییبازنشستھدستگیریرغموبھبازنشستھکارگرانازتبعیضرفعوسازیھمسان

اجتماعیتامینمقابلدرتظاھراتدادند.میتظاھراتبھنظمیوکردندمیمطرحرااجتماعاتھای
خبری ش اعالم کرده بود:در تھران برگزار شد. برخالف نظر بی بی سی کھ در گزارش

تامین96یمادهطبقتبعیضرفعوحقوقسازیتنھاھمسانکارگرینشستگانبازاصلیخواستھ
اجتماعی است.

گوشوکورشچشماناجتماعیھایبحرانفاجعھبرغمحاکمیتکھدورانیدرتطاھراتمایھدرون
میادامھسازیخصوصیوساختاریتعدیلگرویرانروندبرچنانھمواستبستھراکرشھای
نمیاجازهھایشولیبرالنولیبرالمتعددمشاورانشاید،یاونداردراواقعیتایندرکتواناییودھد
میاجتماعی-اقتصادیبحرانسویبھراجامعھخواهناخواهداریسرمایھکھبرسددرکاینبھدھند

کھنولیبرالیمناسباتخصوصبھواستمناسباتاینسرشتجزوایدورهھایبحرانزیراکشاند



ھایبحرانباراامپریالیستیھایاقتصادبزرگترینوایراناست،شدهحاکمیتجدیدیزادهامام
اقتصادیرونداینزاییبحران"کرونا"ویروسگیریھمھواستگرفتھبزرگچالشیبھناگزیرش

کشورترینبزرگدرانسانیتلفاتبیشترینکھاستکردهآشکارروشنیبھراامپریالیستیھاینھاد
ازبدترایویرانھبھراایرانآنتداومباکھمناسباتیاست.کردهواردزحمتکشانبھامپریالیستیھای

کمکبااسد""مانندتواننددیگرنمیامروزاندرکاراندستکھتفاوتاینباکرد،خواھدبدلسوریھ
زمانیواقعیت:ایناساسبرببخشند.تداوم"اسد"سلسھدیکتاتوریحاکمیتبرچنانھمروسیھوایران

وساختاریتعدیلطبلبرچنانھمزداییقانونبادولتکھشرایطیدرازانقالب،پسنسلکارگرانکھ
وساختاریتعدیلواقعدرقانون""اجرایتقاضایباکارگریبازنشستگانکوبدمیزداییقانون

تصوردلیلبھتنھابرخیاند.گرفتھچالشبھدارد،تداومزداییقانوناساسبرکھراسازیخصوصی
دارایقانون"اجرای"یخواستھآورند.نمیزبانبھراآنسیاسیازصنفیمبارزهجداییتوھمو

باھمراهفروردین15تظاھراتصورتھردراست.حاکمیتساختاریتعدیلزداییقانوننفیسرشت
حاکمیتزداییقانونازتداومکارگریھایبازنشستھنفرتوگرخشمبیانکھبودجدیدیھایشعار

بود. در کنار شعار ھای ھمیشگی:

ھرگزعدالتیبیھمھمان،اینحقمیاددستبھخیابانکفنشینیم،فقطنمیپایازنگیریمخودحقتا
شدتگویایکھشدمطرحجدیدیھایشعار...وتورمطبقحقوقبازنشستھملتی،خواستھندیده

و قانون زدایی بھ آن دامن می زند. مانند:گرفتن خشم و نفرتی است کھ حاکمیت با ادامھ تعدیل ساختاری

تورفت،کجاسازیھمسانبازنشستھ،دشمنورشکستھ،دولتآزادند،گرانغارتزندانند،طلبانحق
باراآنھابازنشستھشدمیباعثکھشعاریولیگردد.بایدآزادزندانیکارگررفت،زالوھاجیب

دست زدن ھمراھی کنند اخطاری بھ حاکمیت بود:

، دیگھ رای نمی دیدم. مرگ بر دروغ گو.بی عدالتی دیدیم، دیگھ رای نمی دیم. از بس دروغ شنیدیم

داشتدنبالبھراجمعیتحیرتکھشدخارجاجتماعیتامینازروحانییکتظاھراتگرمگرمادر
مظھرازنفرتکھحرکتیکردندبدرقھرااوکشیدنھوباسپسوشدقراربرسکوتایثانیھچند

(امپریالیسممالینھادھایراهایران،کشیدهرنجمردمبھاعتنابیباکھحاکمیتیرساند.میراحاکمیت

چندمیانایندراست.بردهمیانازراایراناقتصادیاستقاللوپیمایدمیراپول)المللیبینصندوق
مطرحخواستمیچینبانامھتفاھمعلیھبرشعاریکھفردیجملھازدادندانحرافیشعارھاینفری

آیندهدرتریتندھایشعارگرآغازتوانندمیکھھاییشعاریا،نکرد.ھمراھیاوباجمعیتکھکند
اندکیازناشیوکردندمطرحبرخیکھکفایت،بیوزیربرمرگوگودروغبرمرگمانند:باشند،

بی نظمی در طرح شعار ھا بود. ولی شعار:

حاکمیتییکایجادورسیدنتاتظاھراتتداومدررابازنشستگانارادهندارد.اثردیگھوزندانتھدید
بازنشستگانآگاھیگربیانکھدیگریشعاررا.ھاآنتزلزلبدونگیریپیودادمینشانمدارقانون

دولتوسیلھبھکارگریھایبازنشستھوکارگرانصنایعومالیمنابعشستاغارتازکارگری
تامینجلویازکوتاھیراھپیماییباھمراهشستامطالبھشد.مطرحبود،نژاداحمدیوروحانی
خانمندادند.راکاروزارتمقابلایستادناجازهپلیسکھگرفتکارصورتوزارتجلویتااجتماعی

وسنکھبودندافرادیجمعیتمیاندرشدند.اجتماعیتامینجلویشعارھاوتظاھراتگرآغازھا
صدایباھاآنبابازنشستگانباھمراھیبرایولیباشندبازنشستھتوانندنمیدادمینشانشانسال



حرکتیافراداینوجودجمعیتمیاندرھاشخصیلباسوجودتوجھباکھکردند،میھمراھیبلند
آخرینبود.تظاھرات،نشدنبرگزاریبرایوحشتورعبایجاددرحاکمیتتالشبھنسبتاسثنایی
قانوننفیمان،حقبھرسیدنتابوداجتماعیتامینمقابلشنبھیکھرتظاھراتبرگزاریشعار،

زدایی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) و عدالت اجتماعی.

ناصر آقاجری

1400ماهفروردین16

ماھھ14تعطیلیبھنسبترامھرمزماسھوشنتولیدیواحدھایکارگرانومدیراناعتراضی*تجمع
بھ دلیل نبود جاده مقابل استانداری خوزستان

جوبجیدرماسھوشنتولیدیواحد50حدودکارگرانومدیرانازفروردین،تعدادی17شنبھروزسھ
کردند.اجتماعخوزستاناستانداریمقابلجادهنبوددلیلبھماھھ14تعطیلیبھاعتراضرامھرمزبرای

ومعادنبھدسترسیراهماه14حدودگفت:ایخبرنگاررسانھبھتولیدیواحدھایمدیرانازیکی
میراثکلادارهاست.شدهمعادناینتعطیلیباعثوشدهمسدودفرھنگیمیراثتوسطکارخانھ ھا



گذشتباولیکردهعنوانمنطقھبودنباستانیاحتمالراجادهاینکردنمسدوددلیلخوزستانفرھنگی
روشن کردن موضوع نکرده است.مدت زیادی از این موضوع، اقدامی برای بررسی منطقھ و

ھیچتاکنونسازماناینومی کنندفعالیتصمتسازماننظرزیرتولیدیواحدھایایناینکھبیانبااو
کیلومتریکحدودداریمنیازماکھمسیریکلافزود:است،نکردهتولیدیواحدھایاینبرایاقدامی
نشد.دادهماشین آالتبھتردداجازهروز7ازبعدولیشداحداثنیزگذشتھدرجادهایناست،

اولیھموادواستانشھرستان16ماسھوشنمعادن،اینگفت:تولیدیواحدھایمدیرانازدیگریکی
می کنند.تأمینراسنگ شکن50حدود

فعالیتمعادنایندرنیرو800ومختلفسنگینماشین آالتدستگاه500حدوداینکھبھاشارهبااو
سال15حدودوشده اندواقعجوبجیروستایدرمعادناینکرد:اضافھشده اند،بیکارحاالکھمی کردند

بودند.تأثیرگذارنفرھزار2شغلبرغیرمستقیمبھ طورومی کنندفعالیت

فوالدصنایعونفتشرکتمثلبزرگیپروژه ھایماسھوشنمعادن،این داد:ادامھمعترضمدیراین
وجوبجیمعادنبودنتعطیلدلیلبھخمینیامامبندردرپتروشیمی2فازھمچنینمی کرد.تأمینرا

است.خوابیدهماه6نیازموردمصالحنشدنتأمین

ازماشین آالتگذشتھدرھستند.خوزستانمخلوطمعدنیذخایرمھم ترینجزومعادناینگفت:او
تغییربھاقدامآن ھاجانودامامنیتوروستاییانحالرفاهبرایولیمی کردندعبورجوبجیروستای

کردندمتحملگذرانسرمایھبھراجادهساخت وسازھزینھ ھایتماماستجالبکردیم.جاده
برای آن ھا قائل می شدند.درصورتی کھ اگر شرکت ھای خارجی بودند احترام بیشتری

دالیلبھرااعالودوکوھکجاده2خوزستانفرھنگیمیراثکلادارهکرد:تصریحپایاندراو
واحدھایتکلیفتاکنیدبررسیرامنطقھگفتھ ایمبارھااست.کردهمسدودباستانیمنطقھوجوداحتمال

مختلف از این کار سرباز زدند.تولیدی مشخص شود ولی ھر بار بھ بھانھ نبود بودجھ و دالیل

نیروگاهتوسطدرچھفاضالبآبانتقابلبھنسبتاصفھانوغربشرقکشاورزاناعتراضی*تجمع
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.

akhbarkargari2468@gmail.com
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