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معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضاتی تجمعات -              
 وشغلی درپی واگذاری به بخش خصوصی ادامه دارد

 - از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم و در کنار آنها ایستاده ایم!

و حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت سیرجان گنبد چهار مس معدن کارگران اعتراضات ادامه -                 
 مطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل اداره کار سیرجان

برای مجلس کشورمقابل سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان تجمع متوالی روز سومین -             
  اعتراض به بالتکلیفی استخدامی

وضعیت تبدیل عدم و حقوق نازل سطح به نسبت کشور معین کار قرارداد معلمان اعتراضی تجمع -                 
 مقابل مجلس

 - عدم پرداخت 2 سال حقوق کارگران پارک ملت زابل علیرغم کنش های دامنه دارشان

 - محمود صالحی:پلیس امنیت به دنبال چیست؟

 - جان باختن 2 کارگر درحادثه انفجار وحریق یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع تهران

 - جان باختن یک کارگرجوان معدن بام گزیک درمیان براثراصابت سنگ بر سرش

معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضاتی              *تجمعات
 وشغلی درپی واگذاری به بخش خصوصی ادامه دارد

مقابل تجمع برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران از تیر،جمعی 3 شنبه سه                  روز
وضعیت و حقوق ماه 3 پرداخت عدم به اعتراض ضمن سخنرانی وایراد شرکت مدیریت                ساختمان
بکار بازگشت شغلی،خواستار امنیت ونداشتن خصوصی بخش به واگذاری پی در شرکت              نابسامان

 همکاران حق طلب اخراجیشان شدند.



 

 *از مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم و در کنار آنها ایستاده ایم!

یاد از است،را شده تپه نیشکرهفت شرکت کارگران بر که اجحافاتی ایران زحمتکش مردم و                 کارگران
و بیمه های دفترچه تمدید از کردن خالی شانه و معوقعه های حقوق به پاسخگوئی عدم تکرار برند.                    نمی
سر بر اخراجیان دیگر و بیژنی ساالر و خنیفری محمد و اخضری ایمان و بخشی آقایان نگردانیدن                   باز



حمایت و سازی خصوصی نام به هم آن تپه هفت نیشکر شرکت کننده تصاحب دزدان طریق از                   کار
و تجمع و اعتراض به خود مطالبات به دستیابی برای را شرکت این کارگران بازهم آنها از                   حکومتیان

 کشانیدن به خیابان های شهر شوش وادار نمود.

و مصمم مطالباتشان به تپه نیشکرهفت شرکت کارگران رسیدن تا بازنشستگان و کارگران،معلمین               ما
 استوار در کنار آنها ایستاده ایم.

 - شورای بازنشستگان ایران

 - سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 - اتحاد بازنشستگان ایران

 - سندیکای نقاشان استان البرز

 - بازنشستگان فلزکارمکانیک

 - بازنشستگان بافنده سوزنی

 - گروه نوزده اسفند

 - گروه شورای همبستگی کارگری

 ١ تیرماه ١٣٩٩

و حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت سیرجان گنبد چهار مس معدن کارگران اعتراضات                 *ادامه
 مطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل اداره کار سیرجان

در فوالد بازنشستگی صندوق مجموعه زیر گنبدسیرجان چهار مس معدن کارگران تیر، 3 شنبه سه                 روز
بندی طبقه طرح ناقص دیگرواجرای مطالبات و حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان                 ادامه

 مشاغل دست به تجمع مقابل اداره کار سیرجان زدند.

و خرج و تورم اوضاع این با کارگران ما گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                    یکی
قرارداد مورد شرکت متأسفانه که داریم حقوق و دستمزد معوقه و نگرفته حقوق ماه دو زندگی،                  مخارج

 ما پرداخت نکرده است.

روستای بافت جاده کیلومتری در35 واقع سیرجان گنبد چهار مس معدن معترض کارگران از دیگر                 یک
مورد ما مطالبات است نیاز و شده دشوار کارگران برای زندگی اقتصادی شرایط این با گفت:                  بلورد
مطالبات مهم ترین از خرداد و اردیبهشت معوقه حقوق و مشاغل بندی طبقه مسئله گیرد. قرار جدی                  توجه

 ماست.

از گنبدسیرجان چهار مس معدن کارگران جاری، سال خرداد 11 یکشنبه روز که است یادآوری                 قابل
حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان معدن در تجمع وبا کرده اجتناب برسرکارشان                  رفتن
بنمایش شرکت مسئوالن توخالی های وعده مشاغل و بندی طبقه طرح ناقص دیگرواجرای               ومطالبات
حق ندای بیشتر هرچه انعکاس برای خرداد 12 دوشنبه اعتصابشان روز دومین ودر بودند                گذاشته

 طلبیشان راهی کرمان شده وتجمعی مقابل استانداری برپا کرده بودند.



برای مجلس کشورمقابل سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان تجمع متوالی روز             *سومین
  اعتراض به بالتکلیفی استخدامی

از که سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان متوالی، روز سومین برای تیر 3 شنبه سه                 روز
احقاق راه در را راسخشان عزم مجلس مقابل تجمع اندبا آمده تهران کشوربه مختلف استان های و                  شهر ها

 حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند.

 

آموزش وزارت بی توجهی دلیل به گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع در حاضر آموزشیاران از                 یکی
برگزاری با که استخدامی آزمون لغو خصوص در نهضتی ها ما حق به مطالبه به رسیدگی در                  پرورش
گرفته ایم تصمیم آنها می دهند، دست از خدمت سالها از بعد را خود شغل نهضتی ها از زیادی شمار                   آن

 برای لغو این طرح مقابل مجلس اجتماع کنیم.

نشده داده ما به کننده ای قانع جواب تاکنون گفت: معترض سوادآموزی نهضت آموزشیاران از دیگر                 یکی
 اما همه ما مصمم به ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته های به حق صنفی خود هستیم.

وضعیت تبدیل عدم و حقوق نازل سطح به نسبت کشور معین کار قرارداد معلمان اعتراضی                 *تجمع
 مقابل مجلس

تا رساندند پایتخت به را خودشان کشور سراسر از قراردادی ازمعلمان جمعی تیر، 3 شنبه                 روزسه
مقابل تجمع با وضعیت تبدیل عدم و حقوق نازل سطح به نسبت را واعتراضشان خواهی حق                  صدای

 مجلس هرچه بیشر منعکس کنند.



 

16 که هستیم کشور کل در معین کار قرارداد نیروهای گفتند:ما ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
تا دارند حضور سابقه سال 5 باالی از اینجا است. وضعیت تبدیل خواستمان در می شوند. نفر                  هزار
مسکن، حق نه نمی گیرد تعلق ما به مزایایی هیچ چون معترضیم ما کار. سابقه سال 20 از بیش با                     کسانی
رتبه آزمون حتی ما از برخی که حالی در نمی شود حالمان شامل بندی رتبه هم حاال و… اوالد حق                     نه

 بندی دادیم و قبول شدیم و اصًال قرار نبود احکاممان این طور تغییر کند.

چند در پیمانی ها برای کرده ایم. زندگی نمیر و بخور قراردادی حقوق با است سال ها ما افزودند:                  آنها
حتی حاال و دادند تغییر کشوری خدمات به کارگری از را ما حقوقی فیش اما شد اضافه حقوقشان                    نوبت
به تومان هزار 800 ما اگر بهار در گذشته سال است. شده حذف هم و… مسکن و خواربار حق                     همان

 حقوقمان اضافه شد، امسال با این همه تورم 400 هزار تومان به حقوقمان اضافه شد.



 

هزار نهصد و میلیون 2 کار، سابقه سال 8 و لیسانس با من حکم االن گفت: معترض ازمعلمان                    یکی
است. میلیون 4 باالی حقوقش است پیمانی چون شرایط همین با من همکار معلم که حالی در است.                    تومان
می کنیم. را کار یک و ساعت یک می دهیم. درس مدرسه یک در پیمانی و رسمی نیروهای با همه                    ما
و است فرهنگیان دانشگاه دوم سال من همکار دختر االن داریم. گالیه آن از که است تبعیضی همان                    اینها

 ماهی دو میلیون و هشتصد هزار تومان حقوق می گیرد.

هم سال هر و دارد نیاز ما به نیرو کمبود این همه با پرورش و آموزش افزودند: کنندگان                   تجمع
به دبستانی پیش مربیان و حق التدریسی ها نمی کند. روشن را تکلیفمان ولی می کند تمدید را                قراردادمان

 دیوان عدالت اداری شکایت کردند و حق به آنها داده شد تا پیمانی شوند.

بعد و بگیرید مصوبه تا کنید تجمع مجلس جلوی باید شما می گوید پرورش و گفتند:آموزش خاتمه در                   آنها
اگر که است این ما حرف باشیم. شما کار پیگیر نمی توانیم پرورش و آموزش در ما بیاید. اش                    بودجه
می گذارند؟ برایمان تبعیض چرا داریم کارایی اگر می شود؟ تمدید قراردادمان سال هر چرا نداریم                کارایی
800هزار و میلیون 2 بین سابقه ای هر با نیروها همه و کردند سازی همسان را حقوق ها آمدند هم                    بعد
شود؟ حالتان شامل تا بدهید بندی رتبه آزمون گفتند ما به چرا می گیرند. حقوق تومان میلیون سه تا                    تومان
بیمه نشد. اعمال اما شد هم بخشنامه بیاید. حکم هایمان در بندی رتبه پیمانی نیروهای درصد 80 بود                   قرار
در هم آن نمی کند. رها را ذهنمان تبعیض نمی دهند. ما به حقوق از کسر گواهی است. ناقص امان                    تکمیلی

 آموزش و پرورشی که شدیدًا به نیرو نیاز دارد.

 *عدم پرداخت 2 سال حقوق کارگران پارک ملت زابل علیرغم کنش های دامنه دارشان

 2 سال حقوق کارگران پارک ملت زابل علیرغم کنش های دامنه دارشان پرداخت نشده است.



به وابسته زابل ملت پارک کارگرروزمزد 40 حقوق 2سال تیر، 3 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
از آنها شکایت وعلیرغم است نشده پرداخت بلوچستان و سیستان استان در شهرستان این                شهرداری
نرسیده بدستشان مبلغی تاکنون دیگر زیربط ونهادهای زابل شهرداری به ومراجعه پیمانکاری              شرکت

 است.

 *محمود صالحی:پلیس امنیت به دنبال چیست؟

) من خانواده برای ممکن شکل هر به تا است ای بهانه دنبال به سقز شهر امنیت پلیس که است سالی                       چند
به میشه راستا این در بکشانند. دادگاه به را ما و کنند سازی پرونده اسماعیلی عثمان و ( صالحی                     محمود

  چند مورد از آن بهانه ها و پرونده سازیها اشاره کرد.

امنیت پلیس به را همسرم صالحزاده نجیبه بار ها ده 25/5/1395 لغایت 5/2/1395 تاریخ از -1                
دادند. تشکیل او برای ای پرونده له کومه های نوشته نشر و بوک فیس داشتن جرم به او برای و                      احضار
مختومه پرونده و شد صادر او برائت رای نتیجه در و احضار دادگاه به را صالحزاده نجیبه بار                    چندین

  اعالم شد.

و مختلف های مناسبت به خیابان در ما برای امنیت پلیس ماموران سوی از مزاحمت و تحقیقب -2                  
  بخصوص در روز 18 اسفند سال 1398 .

آگاهی مامور را خود که شخصی لبلس مامور نفر 4 صبح 8 ساعت 16/7/98 مورخ شنبه سه روز -3                   
بهانه این به شوند. ما منزل وارد خواستند می زور با و کردند حمله ما مسکونی منزل به کردند                     معرفی
تا داد نخواهم اجازه مجوز بدون ، گفتم آنها به و شدم آنها ورود مانع است.من مرادی بهنام منزل اینجا                      که
و کردند پیدا اطالع واقعه این از محله تمام ماموران با من درگیری به توجه با شوید. ما منزل                     وارد

  ماموران بعد از تهدید و .... آن محل را ترک کردند.

تماس ما منزل با ...... بنام شخصی صبح دقیقه سی و هشت ساعت 23/7/98 مورخ شنبه سه روز -4                   
  گرفت و مرا به اداره اماکن احضار کردند که من جواب رد دادم و مراجعه نکردم.

به و دادم رد جواب مذکور فرد درخواست به من که 10/2/99 تاریخ در اماکن به تلفنی احضار -5                   
  ایشان گفتم رسما" برای من احضاریه ارسال کنند.

دادیاری 5 شعبه در ( انتظامی مراجع در حضور عدم اتهام به ) 13/2/99 تاریخ در پرونده تشکل -6                   
 و در نتیجه رای به برائت ما صادر شد.

کومه برای و پخش را له کومه آرم مجازی دنیای در ما اینکه اتهام به دیگر شکایت یک طرح بار این -7                      
  له تبلیغ کرده ایم.

به را ما است ممکن برایشان که شکلی هر به که است این برای ها سازی پرونده و ها مزاحمت                      این
مراجعه مراکز آن به و نگفته لبیک آنها تلفنی های تماس به ما که جرم این به تنها کنند. محکوم                      زندان
مراجع طریق از باید که ایم گفته سقز شهرستان امنیت پلیس محترم گیرنده تماس به بارهای ما کنیم.                    نمی
آنها برای ما اظهارات کرد. نخواهیم مراجعه مرکز آن به تلفن با ما اینصورت غیر در کنید، اقدام                    قضائی
را ما و بگشانند دادگاه به را ما خواهند می ای بهانه به روز هر دلیل همین به نیست هضم قابل و                        سنگین
آرم نشر اتهام به بار این و دیگر بار یک ما علیه ها سازی پرونده این نتیجه کنند. درگیر موضوع این                       با



دادیاری 5 شعبه در ای پرونده و است کرده شکایت ما از امنیت پلیس است. مجازی دنیای در له                     کومه
  دادگستری شهرستان سقز تشکیل و در دست بررسی است .

شماره با دادیاری 5 شعبه دفتر سوی از صبح دقیقه 9 / 50 ساعت 29/3/99 مورخه پنجشنبه                   روز
به و تعیین 1/4/99 مورخه شنبه یک روز را ما دادگاه جلسه وقت دفتردار و گرفتند تماس من                    موبایل

  من ابالغ کرد.

را ما پرونده شعبه دفتردار کردیم. معرفی شعبه دفتر به را خودمان و مراجعه دادگاه به موعود روز                    ما
و گرفت تحویل ما از را پرونده قاضی کنیم. مراجعه قاضی نزد به ما خود که نمود اظهار و داد                      تحویل

  اظهار نمود خارج از اتاق منتظر بمانیم تا ما را صدا می کنند.

  چند مدت طول نکشید که من ( محمود صالحی ) را صدا کردند و من داخل اتاق قاضی شدم.

 قاضی : نام و نام خانوادگی ؟ محمود صالحی .

 قاضی : نام پدر ؟ محمد .

 قاضی : چند سال سن دارید ؟ 58 سال دارم .

 قاضی : شغل شما چیست ؟ بازنشسته هستم .

  قاضی : بازنشسته کجا هستی ؟ خبازی  ( نانوا )

 قاضی : سواد دارید؟ خواندن و نوشتن.

 قاضی : سابقه دارید؟ خیلی زیاد.

  قاضی : چقدر؟ خیلی زیاد.

  قاضی : به چه اتهامی زندان رفتید؟ به اتهام کومه له ، روز جهانی کارگر و روز جهانی زن .

 قاضی : چند سال زندان کشیده اید؟ 6 سال قانونی و 2 سال غیر قانونی .

  قاضی : ما زندان غیر قانونی نداریم.

قانونی غیر زندان 1374 سال در من دارید حضور شما که شهر همین در قاضی جناب ؟ چرا                    جواب:
  بودم و در همان زندان بر اثر سرمازدگی  یکی از انگشتان پایم را از دست دادم.

  قاضی : شما متهم هستی که در دنیای مجازی آرم کومه له را پخش کرده اید، چه توضیحی دارید؟

  جواب: هیچ توضیحی ندارم، به دلیل اینکه این اتهام کذب محض است.

  قاضی: یعنی شما آرم کومه له را پخش نکردید؟

  جواب : خیر من آرم کومه له را پخش نکردیم.

  قاضی: پرچم های سرخ مگر آرم کومه له نیست؟



و شده تاسیس که است ساله 45 مدت له کومه و ندارد له کومه به ربطی چه هیچ سرخ پرچم خیر :                        جواب
  پرچم سرخ 170 سال پیش به نماد طبقه کارگر تبدیل شده و هیچ ربطی به کومه له ندارد.

 قاضی: مگر ستاره سرخ آرم کومه له نیست ؟

  جواب : خیر؛ ستاره سرخ به معنای 5 قاره است و هیچ ربطی به کومه له ندارد.

  قاضی : پس آرم کومه له چه شکلی است؟

  جواب: کامپیوتر خود را باز کنید تا من آرم کومه له را به شما نشان دهم.

 قاضی : شما قبول ندارید که آرم کومه له را پخش کردید؟

له کومه سالگی 16 سن در من کنم.؟ پخش را له کومه آرم باید من چرا آخر ندارم. قبول من خیر                       جواب:
  بودم و بعد به اتهام کومه له به زندان رفتیم و جرم آن را متحمل شدم.

 قاضی : یعنی حال توبه کرده اید؟

  جواب : خیر، من نگفتم توبه کرده ام.

 قاضی : پس چه ؟

نمی فعالیت له کومه با دیگر من اما باشد. نادم خود گذشته از که کسی یعنی توبه قاضی جناب :                      جواب
  کنم.

  قاضی : شما هر چیزی بگویید من آن را می نویسم .

  جواب : درسته من چیزی نگفتم .

روی که عکس قطعه چند ، رفتم قاضی میز مقابل به وقتی بروم. ایشان نزد تا کرد صدا مرا                     قاضی
هستید"؟ عکس این در شما " گفت و داد نشان من به را ها عکس بودند. گرفته پرنت را آن و بود                        پرونده

  بلی این عکس من است. ( عکس ها مربوط به اول ماه مه روز جهانی کارگر بود. )

 قاضی: آقای صالحی این برگه را مضاء کنید.

  من برگه تفهیم اتهام و آن چند سئوال  را امضاء کردم.

باید و شود ناامن نیز ما کشور عراق ، سوریه همچون تا کرد قانونی غیر کار نباید صالحی آقای                     قاضی:
 ما امنیت داشته باشیم.

این اما باشیم. داشته امنیت که داریم دوست نیز ما و کرد قانونی غیر کار نباید قاضی جناب بلی :                      جواب
زور با خواهند می و کنند می حمله ما خانه به صبح 8 ساعت آگاهی مامور نفر 4 که است امنیتی                       چه
چند هر که است امنیتی چه این است. مرادی بهنام به مربوط منزل آن اینکه بهانه به شوند؛ ما منزل                      وارد

  روز یک بار ما را به اماکن احضار و بازجویی می کنند.؟

  قاضی : ما حکم ورود به منزل شما را صادر نکرده ایم.

  جواب : من می دانم که قوه قضائیه حکم ورود به منزل ما را صادر نکرده است.



  قاضی : این پرونده مربوط به احضار تلفنی شما به اماکن نیست.

  جواب : پس این یک پرونده جدید است؟

  قاضی : بلی این یک پرونده جدید است.

اسماعیلی عثمان و ترک را قاضی اتاق من پرونده، قاضی سوی از سئوال چندین و اتهام تفهیم از                    بعد
این به ندارد. قبول را آن که نموده اظهار و رد را اتهامی مورد نیز اسماعیلی عثمان شد. اتاق                     وارد
ما از مجازی دنیای در له کومه آرم نشر اتهام به امنیت پلیس و تشکیل ما برای جدید پرونده                     ترتیب

  شکایت کرده است.

 نکته جالب این است، افرادی که علیه ما شکایت کرده اند، اسم خود را پلیس امنیت گذاشته اند.!

شکایت واهی اتهامات به کارگر نفر چند از بار دو ماه یک درطول که است امنیتی پلیس چه                     واقعا"این
جهان سراسر در دولتی و بهداشتی مسئوالن اینکه به توجه با و جهان امروز وضعیت به توجه با                    کنند؟
ما بار یک روز چند هر ما شهر امنیت پلیس اما نشوید. خارج خود منازل از که کنند می تشویق را                       مردم
باشند، داشته قضایی دستور یا و باشیم شده مرتکب جرمی اینکه بدون و دلیل بدون و احضار اماکن به                     را

  از ما بازجویی می کنند.

این از من که دارد، خود کنترل تحت را ما منزل مرتب امنیت پلیس اینکه به توجه با و دیگر سوی                       از
را ما مسکونی منزل های شیشه افرادی یا افراد سوی از بار چند سال 2 طول در اما . خوشحالم                      بابت
که کنند می ادعا امنیتی مسئوالن که شهر این در زمان آن اما کشیدند. آتش به را ما منزل یا و اند                        شکسته

 امنیت مردم را تامین کرده ایم؛ خبری از پلیس امنیت نبوده و کسی در این مورد دستگیر نشد.

  مردم ، حقوق دانان و مسئوالن محترم قضایی به نظر شما این امنیت است ؟.

را اظطراب و استرس کرونایی، شرایط این در بار یک مدت چند هر امنیت پلیس سوی از ما احضار                     آیا
 در خانواده ما ایجاد نمی کند؟.

   نظر خوانندگان محترم در مورد این نوشته برای من مهم است.

 محمود صالحی 3/4/99

 *جان باختن 2 کارگر درحادثه انفجار وحریق یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع تهران

مایع گاز سیلندر شارژ کارگاه یک وحریق انفجار درحادثه در کارگر تیر،2 3 شنبه ه روز ظهر از                    بعد
 واقع در خیابان 17 شهریور تهران در دم جانشان را ازدست دادند.

  *جان باختن یک کارگرجوان معدن بام گزیک درمیان براثراصابت سنگ بر سرش

در درمیان شهرستان گزیک بام گرانیت سنگ معدن ساله 2 کارگر تیرماه،یک 2 دوشنبه روز                 عصر
دچارخونریزی سرش روی وافتادن برش سیم دستگاه در سنگ براثرشکست جنوبی خراسان              استان

 شدید شد و پیش از اتنقال به بیمارستان جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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حقوق از اتحاد دیگر:با نواحی در همکارانش به خطاب زاگرس ناحیه آهن راه طلب حق کارگر -                 
 مشترکمان دفاع کنیم

معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضاتی تجمعات ادامه -               
 وشغلی

شغلی بالتکلیفی به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب شرکت کارگران اعتراضات ادامه -              
 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن باتجمع دوباره مقابل استانداری

 - تجمع اعتراضی کارگران کارخانه عقاب افشان نسبت به اخراج از کار مقابل استانداری سمنان

بالتکلیفی به نسبت کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان اعتراضی تجمع ادامه -             
 استخدامی مقابل مجلس برای دومین روزمتوالی

 - اعتراض کارگران شهرداری دهدشت نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی

بدنبال 4ماهه معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان مربیان های کنش ادامه -               
  بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19 و وعده های توخالی مسئوالن

شرکت توسط حقوقشان کاری،پایمالی سخت نان،شرایط از خالی های سفره از صنعت کارگران سخنان -               
  های پیمانکاری ونداشتن امنیت شغلی

 - کانون نویسندگان ایران: احضار یک شاعر برای اجرای حکم زندان

 - اخراج حداقل 15 نفر از خبرنگاران و کارکنان روزنامه شرق و کاهش حقوق شاغلین

مقابل زباله های بسته شهربا سطح از ها زباله آوری جمع عدم به نسبت زابل اهالی اعتراضی تجمع -                   
 شهرداری زابل

برای باریت معادن ارمغان کارگران حقوق پرداخت عدم و محیطی زیست خسارات مراتع، تخریب -               
 اهالی  شهرستان محروم و مرزی راز و جرگالن در خراسان شمالی

حقوق از اتحاد دیگر:با نواحی در همکارانش به خطاب زاگرس ناحیه آهن راه طلب حق                 *کارگر
 مشترکمان دفاع کنیم

در همکارانش به خطاب اجتماعی های شبکه در ای نامه انتشار با ناحیه آهن راه طلب حق کارگر                    یک
 نواحی دیگر خواهان اتحاد کارگران راه آهن نواحی مختلف برای دفاع از حقوقشان شد.

 متن این نامه که روز دوشنبه 2 تیر منتشر شده  بقرار زیراست:



 عرض  من  به  همکاران  تراورس  ا ینه که آیا دوستان من در این شرکت درد برادران زاگرسی را ندارن؟

را رمضان بن گرفتن؟ را خود سنوات گرفتن؟ را خود افتاده عقب حقوق دوستان این آ یا واقع                   به
های بنده این فقط و شد راحت خیالشون و شدن وضعیت تعیین نکنه مهمتر؛ همه از گرفتن؟                   گرفتن؟لباس

 خدا تو زاگرس تکلیفشان نامشخصه که مدیر کل بی شرم ناحیه اونها را تهدید به اخراج میکنه.

را دردتون زاگرسی همکاران با هماهنگ شما اگر آیا تهران؛ غرب شرق جنوب شمال نوا حی                 دوستان
اید نشسته تا قسم کنه.بخدا تهدید بدبختی و درد همه این علیرغم را کارگر میتونه احدی آیا بزنید                    فریاد
در سخت خبریه میکنید فکر و دارید آینده به نگاه نمیشه.اگه انجام کاری اید نشسته نمیبینه.تا را شما                    کسی

 اشتباهید.هیچ خبری نیست.

 مگر  ا ینکه متحد از حق خود دفاع کنید و همگام با دالور مردان زاگرسی جلوی این قوم الظالمین وایسید.

معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضاتی تجمعات               *ادامه
 وشغلی

بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر،اعتراضات 2 دوشنبه               روز
از دیگر جمعی وهمچنین شرکت مدیریت ساختمان مقابل کارگران از جمعی تجمع با وشغلی                معیشتی

 کارگران مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه یافت.

 



 

تفرقه ایجاد و معترض کارگران تخریب برای اجتماعی،افرادی های شبکه در منتشره گزارشات               برپایه
شان توطئه طلب حق کارگران باهوشیاری که زدند کشاورزی اداره های شیشه شکستن به دست آنها                  بین

 خنثی شد.

بیمه ای سوابق در تپه هفت کارگران بیمه حق ماه سه تیر اول یکشنبه روز شده، ای رسانه گزارش                    بنابه
 آنها ثبت و همزمان دفترچه های درمانی کارگران قابل تمدید و تعویض شد.

شغلی بالتکلیفی به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب شرکت کارگران اعتراضات              *ادامه
 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن باتجمع دوباره مقابل استانداری

به نسبت اعتراضشان درادامه خوزستان روستایی فاضالب و آب شرکت کارگران تیر، 2 دوشنبه                روز
استانداری مقابل دوباره تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی               بالتکلیفی

 خوزستان زدند.



 

کاری، قراردادهای تکلیف تعیین و حقوق پرداخت عدم به اعتراض با درتجمع حاضر کارگران از                 یکی
از گرهی هیچ مسئوالن، قول های از زیادی زمان مدت گذشت از پس گفت: ای رسانه خبرنگار                  به
شرکت درآمد وضع زیرا است شده هم سخت تر گذشته به نسبت شرایط و نشده باز روستایی آبفا                   مشکالت

 مانند سال های گذشته همچنان ضعیف است و مشکل حقوق و بیمه ما کارکنان نیز حل نشده است.

عدم موضوع نیست . مشخص ما قراردادهای وضعیت و نشده پرداخت ما به حقوق ماه شش افزود:                  وی
و درمانگاه هیچ توسط دیگر ما تکمیلی بیمه و رسیده سال دو مرز به نیز اجتماعی تامین بیمه                    پرداخت

 بیمارستان و یا مطب پزشکان و داروخانه ها قابل پذیرش نیست.

است دشوار بسیار زندگی وضعیت که شرایط این در گفت: خوزستان روستایی آبفای کارگرمعترض                این
کاری قراردادهای بودن نامشخص و حقوق پرداخت عدم دارند، اقتصادی مشکالت مردم همه               و
سریع تر چه هر قراردادمان و حقوق پرداخت وضعیت به امیدواریم و داریم ما همه که است                  دغدغه ای

 رسیدگی شود.

 *تجمع اعتراضی کارگران کارخانه عقاب افشان نسبت به اخراج از کار مقابل استانداری سمنان

گذاشت بنمایش برای سمنان صنعتی شهرک در واقع افشان عقاب کارخانه کارگران تیر، 2 دوشنبه                 روز
 اعتراضشان نسبت به اخراج از کار مقابل استانداری سمنان تجمع کردند.



 

قصد اسکانیا - عقاب اتوبوس انواع کننده تولید عقاب افشان شده،شرکت ای رسانه گزارشات               براساس
خودرابرای شده خواسته آنها از گذشته روزهای طی و کند اخراج را 461نفر کارگرش 950 از                  دارد

 دریافت بیمه بیکاری معرفی کنند.

محلی رسانه خبرنگاریک به سمنان استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی رابطه،معاون             درهمین
گردد برمی کشور از خارج از که هایی شاسی تامین و اولیه مواد به کارخانه این مشکل از                    گفت:بخشی

 که بدلیل مشکالت تحریمی با مشکل مواجه شده است.

بیکاری بیمه از استفاده برای را کارگران از تعدادی دارد قصد شرکت این که شدیم متوجه                  پریروز
مبلغی دریافت جمله از را هایی درخواست که شدیم جویا شرکت مدیرعامل از را وعلت کند                  معرفی

 بعنوان تسهیالت مطرح کرد.

امروز تجمع بدنبال کرد واضافه داد خبر افشان عقاب شرکت به تسهیالت پرداخت با موافقت از                  وی
بیمه یعنی خود حق از فعال کرد اعالم کارخانه مدیر گرفتیم: تماس کارخانه مدیرعامل با                 کارگران
خواهد پرداخت نیز آنها حقوق و بیمه و برگردند کار محل به کارگران گذرم، می نیز کارگران                   بیکاری

  شد.

بالتکلیفی به نسبت کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان اعتراضی تجمع             *ادامه
 استخدامی مقابل مجلس برای دومین روزمتوالی

استان های و شهر ها از که سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان ، تیر 2 دوشنبه                روز
کنند منعکس بیشتر استخدامی بالتکلیفی به رانسبت اعتراضشان صدای تا اند آمده تهران کشوربه                مختلف

 برای دومین روز متوالی مقابل مجلس تجمع کردند.



قانون اجرای لغو ماندن بی نتیجه آنها اعتراض استمرار دلیل گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
از که است اسالمی شورای مجلس مصوب سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان و آموزشیاران              جذب

 قرار معلوم وزارت آموزش پرورش اصرار به برگزاری این آزمون دارد.

مطالبات پیگیری وعده تجمعشان در حضور با نشینان بهارستان از نفر دیروزچند تجمع در افزودند:                 آنها
 آنها که تامین امنیت شغلی است را دادند.

برای سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان همه نارضایتی از جدا گفتند: درخاتمه              آنها
حال در شود، برگزار جاری تیرماه بیستم جمعه روز در است قرار که استخدامی آزمون                 برگزاری

 حاضر همه نگران ابتال به ویروس کرونا با برگزاری این آزمون بزرگ هستیم.

 *اعتراض کارگران شهرداری دهدشت نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی

نسبت را اعتراضشان بویراحمد و کهگیلویه استان در دهدشت شهرداری کارگران تیر، 2 دوشنبه                روز
 به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی ابراز کردند.

تک که است ماه سه مدت االن گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به دهدشت شهرداری کارگران از                  یکی
قانع جواب می کنیم مراجعه شهردار به هرچقدر و نکردیم دریافت خود عیدی و حقوق بابت                 ریالی
بهم کرونا خاص شرایط بخاطر کشور فعلی وضعیت که است این شهردار حرف تنها و نمی دهد                  کننده ای

 ریخته است و نمیتوانیم حقوق هایتان را پرداخت کنیم.

دهدشت شهرداری حساب به تهران از ماهانه شهرداری رسمی نیرو های ماهیانه حقوق افزود:               وی
 واریز می شود، اما شهردار حقوق نیرو های رسمی را پرداخت نمی کند.

بدنبال 4ماهه معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان مربیان های کنش               *ادامه
  بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19 و وعده های توخالی مسئوالن

بدنبال 4ماهه معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان مربیان تیر، 2 دوشنب                روز
 بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19 و وعده های توخالی مسئوالن خبر دادند.

حقوق هنوز گفتند: ای رسانه خبرنگار ،به مربوطه مسئوالن با مکرر جلسات برگزاری به اشاره با                  آنها
 اسفندماه ما را نپرداخته اند؛ به هرکجا مراجعه می کنیم پاسخ روشنی نمی شنویم.

با مدتهاست و می شود پرداخت دانش آموزان شهریه از درصدی صورت به آنها دستمزد که مربیان                 این
 تعطیلی سالن ها و اماکن ورزشی بیکار شده اند، منبع درآمد دیگری برای گذران زندگی ندارند.

مطالبات به زودتر هرچه رسیدگی شهر،خواهان شورای و تهران شهرداری مجموعه به اعتراض با                آنها
 و خواسته های خود  وخاتمه دادن  به  بالتکلیفی و بحران معیشتشان شدند.

وعده و معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان مربیان اعتراض رابطه:               درهمین
 های توخالی مسئوالن بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19

با مقابله راستای در بیکاری بدنبال معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان                مربیان
 بیماری کووید 19 و وعده های توخالی مسئوالن معترضند.



خبرنگار به تهران شهرداری ورزش سازمان در شاغل مربی 1200 نمایندگان 9خرداد              روزجمعه
مربیان از بسیاری نمی گیرد. تعلق ما به بیکاری بیمه حتی و بیکاریم است ماه گفتند:چهار ای                  رسانه
سازمان از ما ندارند. امور گذران برای جایگزینی درآمد منبع هیچ و هستند خانوار سرپرست                 ورزش،

 تامین اجتماعی و سازمان ورزش درخواست داریم در زمینه تعلق بیمه بیکاری به مربیان اقدام کنند.

مربیان به ورزش، سازمان مسئوالن و مربیان نمایندگان میان شده برگزار جلسات در که حالیست در                  این
 وعده داده شده به زودی مشکالت و مطالبات آنها پیگیری خواهد شد.

شرکت توسط حقوقشان کاری،پایمالی سخت نان،شرایط از خالی های سفره از صنعت کارگران               *سخنان
  های پیمانکاری ونداشتن امنیت شغلی

راه هرکدام که است کرده منعقد کارگرانش با را قراردادها از «متعددی» مدل های سالهاست نفت                 صنعت
و دائم» مدت «قرارداد موقت»، مدت «قرارداد «پیمانکاری»، ثالث»، «ارکان دارد، خاصی رسم               و
میلیونی اختالف های ایجاد به منجر که است صنعت این در قراردادی مدل های از بخشی                 «رسمی» تنها

 در میزان حقوق دریافتی کارگران و کارمندان این صنعت شده است.

پتروشیمی بزرگ مجتمع های آالیندگی تسخیر در که هوایی سانتیگراد، درجه 62 دمای در کار                شرایط
شلوغ و پرازدحام کمپ های در کردن سر و خانواده بدون کار شرایط می کند، تنگ را نفس و                   است

 کارگری را می توان از عمده ترین شرایط سخت کارگران نفتی دانست .

به و هست منطقه این باالی بسیار آلودگی (عسلویه) کشور انرژی پایتخت کارگران بزرگ مشکالت                 از
برخی گفته به بنا و زیان آورهست و سخت بسیار شرایط این در کشیدن نفس که گفت توان می                    جرأت
خودشان سالمتی ذره ذره دارند ریالش هر برای می گیرند کارگران که حقوقی این واقع در                 کارشناسان،

 را از دست می دهند.

مشکالت و خانوادگی روابط در نابسامانی و روانی روحی، شدید تبعات مشکالت این تمام                برآیند
خواهد نمایان کاری نشاط و بهره وری و کار در مشکالت این تمام بازتاب قطعًا که داشته زیاد                   اجتماعی
با قابل مقایسه شاید که داشت خواهد نفت وزارت برای جبران ناپذیری و جدی آسیب های قطعًا که                 گردید

 بار مالی ساماندهی این نیروها نباشد.

کار پیمانکار نظر زیر که کارگرانی مخصوصا کارگران نفت،حقوق صنعت کارگران از یکی گفته                 به
 می کنند بسیار پایین است و مهمترین مشکل همه کارگران شاغل نداشتن امنیت شغلی هست!

که صنعتی نفت، صنعت در هم آن پیمانکاری بازی دالل و گری واسطه ازکارگران، دیگر یکی عقیده                   به
معضالت از کند پایمال را کارگر حق تا نباشد پیمانکار محتاج که است برخوردار سرمایه همه این                   از
و شود می نصیبشان هنگفتی سود باشند، داشته کار در دخالتی اینکه بدون ای عده چراکه است حوزه                    این
پرداخت خواست دلشان که هرزمانی کارگر به را دستمزد حداقل و شده زده گر کار حق از حال همین                     در

 می کنند.

و شده قلمداد پیمانکار بنام معضلی نفت صنعت مشکل ترین بزرگ نفت، کارگران از دیگر یکی عقیده                   به
 تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری برای آن ها به یک آرزو تبدیل شده است.



مشکالت بارزترین از را مهندسین و کارگران کارمندان، حقوق و حق شدن ضایع ها نفتی از دیگر                   یکی
که است درحالی این است؛ فقر خط زیر افراد این از بسیاری درآمد است گفته و کرده عنوان نفت                     صنعت

 زمانی کارمندان وابسته به صنعت نفت و گاز جزو مرفه ترین اقشار جامعه محسوب می شدند.

سلیقه برخوردهای و مشاغل بندی طبقه طرح نشدن اجرایی نفت، شرکت کارگران دیگراز یکی عقیده                 به
پرداخت تعویق و مستقیم قرارداد و پیمانکار حذف عدم پیمانکار، کار در نظارت عدم حوزه، این در                   ای

 حقوق، از جمله مشکالت صنعت نفت است.

  منبع اصلی سخنان: یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 2 تیر

 *کانون نویسندگان ایران:  احضار یک شاعر برای اجرای حکم زندان

کانون عضو و شاعر نوری علی رضا همدان، احکام اجرای پنج شعبه از تلفنی تماس با امروز                  ظهر
 نویسندگان ایران برای اجرای حکم دو سال زندان احضار شد.

دادگاه به بازپرسی و بازجویی مراحل طی از پس و شد گشوده ١٣٩۵ مهر در نوری علی رضا                   پرونده ی
دو کیفری دادگاه ١٠۴ شعبه در اسالم" مقدسات به "توهین اتهام به ١٣٩۶ سال خرداد در نوری                   رفت.
در که است نوری شعرهای بعضی اتهام این "مستندات" شد. مجکوم زندان سال دو به و محاکمه                   همدان
نطر تجدید دادگاه بود، نپذیرفته را اتهام این او آنکه وجود با بود. شده منتشر مجازی اجتماعی                   شبکه های

 در آبان ١٣٩۶ حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

زندان سال دو حکم اجرای برای را شاعر این همدان احکام اجرای پنج شعبه ی تیر، دوم                  امروز،دوشنبه
 احضار کرده و گفته است فردا، سوم تیر، خود را به آن شعبه معرفی کند.

 *اخراج حداقل 15 نفر از خبرنگاران و کارکنان روزنامه شرق و کاهش حقوق شاغلین

فنی نیروی و خبرنگار 15 دست کم ، صفحه 12 در تیر اول یکشنبه روز شرق انتشارروزنامه از                   پس
 این روزنامه اخراج شدند.

مهفام و حسینی امیرمحمد مرادی، عاطفه خرمی، سپهر حالج، شاهد جزینی، مهسا طلوعی،               سحر
 سلیمان بیگی از خبرنگاران اخراج شده هستند که سابقه برخی از آنها در این رسانه به 10 سال می رسد.

بود، کرده اعالم مجموعه این اعضای به شرق روزنامه مسئول مدیر رحمانیان مهدی 99 سال ابتدای                  در
 دخل این روزنامه با خرجش نمی خواند و توانایی پرداخت دستمزد مصوب امسال را ندارد.

افزایش لحاظ بدون یا کنند کار حق التحریر صورت به  شرق تحریریه اعضای تمامی یا کرد پیشنهاد                  او
 حقوق امسال، با همان دستمزد سال گذشته همکاری خود با شرق را ادامه دهند.

گذشته شان سال حقوق به نسبت درصد سی شرق خبرنگاران خردادماه حقوق توافق، این                اما برخالف
 کاهش یافت.

مقابل زباله های بسته شهربا سطح از ها زباله آوری جمع عدم به نسبت زابل اهالی اعتراضی                   *تجمع
 شهرداری زابل

آوری جمع عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای زابل اهالی از تیر،جمعی اول یکشنبه                 روز
 زباله ها از سطح شهربا بسته های زباله مقابل شهرداری زابل اجتماع کردند.



برای باریت معادن ارمغان کارگران حقوق پرداخت عدم و محیطی زیست خسارات مراتع،               *تخریب
 اهالی  شهرستان محروم و مرزی راز و جرگالن در خراسان شمالی

استخراج اخیر های سال طی است: کارکرده خطه این باریت معادن در ها سال که جرگالنی کارگر                   یک
کار انجام حین در کارگران از برخی که جایی تا دادیم می انجام ایمنی و امکانات کمترین با را                     سنگ

 دچار حادثه شدند، ولی چون بیمه نبودند، مبلغی هم دریافت نکردند.

تنها که بود آن تصورمان و باشد تخریبگر هم معدن که کردیم نمی گمان ها والیتی هم از خیلی و                      من
را اشتغال برای کار چاره آمده پیش وضعیت با ولی شد خواهد اشتغالزایی و منطقه شکوفایی                  باعث

 دوباره در مهاجرت به تهران و کالنشهرها یافتیم.

های تپه بلندای بر گفتند:اگر ای رسانه خبرنگار به جرگالن و راز اهالی از تیر،تعدادی 2 دوشنبه                   روز
و لودر پای رد و سنگ و خاک ویرانی جز چشم اندازی انتظار، برخالف بایستی، جرگالن                 روستاهای

 بیل مکانیکی نمی بینی و گویا حیات در حال رخت بستن از مراتع این منطقه است.

سنگ پی در پی های محموله ارسال و استخراج آغاز از ها سال گفت: مرزی منطقه این اهالی از                     یکی
مراتع و ها کوه معدنی، های فعالیت این از ها جرگالنی سهم متاسفانه ولی گذرد می منطقه این از                     باریت

 زخمی و چاه های عمیق است.

اهالی از خیلی و شده شکافته منطقه در معدنی های فعالیت برای زیادی های کوه واقع در افزود:                    وی
اند، ریخته عرق ها، تونل در قلم و چکش با کار نیروی قالب در پیش سال چند تا خود که منطقه                       همین

 االن نه تنها بیکار شده اند، بلکه برای چرای دام خود در مراتع نیز با مشکل مواجه شده اند.

دلیل به شد، می برداشت باریت آنجا در زمانی که مراتعی گفت: منطقه این اهالی از دیگر                   یکی
انگیزه به تنها سودجویانی گویا که شده سوراخ سوراخ ای گونه به دشت، و کوه و رفته بین از                     حفاری ها

 یافتن گنج آنجا را جسته و سپس به عزم مکانی دیگر رها کرده اند.

سهم و است رفته معدود عده یک جیب به منطقه این معادن از برداشت سود واقع در کرد: اضافه                     وی
 مردم منطقه هم، جز ضرر و سرزمینی ویران شده چیزی نیست.

پتروشیمی، صنایع نفت، های چاه در که باریت سنگ استخراج و کشف که است یادآوری                 قابل
 وبهداشتی و آرایشی کاربرد دارد، زمان قبل از تفکیک سه استان خراسان در سال 82 برمی گردد.

به معدن یک و باریت سنگ به معدن 13 تعداد این از استکه معدن 14 دارای رازوجرگالن                   شهرستان
در نیز الشه سنگ معدن و جرگالن بخش در باریت معادن که دارد اختصاص ساختمانی الشه                  سنگ

 روستای باغلق بخش مرکزی واقع شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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