
 اخباروگزارشات کارگری 29 و 30 اسفند ماه 1399

 با گرمترین شادباش ها وبهترین آرزوها به مناسبت فرارسیدن بهار ونوشدن سال

 هنگامه جوشش است خورشید دمید    سرسبزی خاک توده ها گشت پدید

 آوازه ما  شکفته زهرسوی   جهان       برخیز که  بشکفد  گل های امید

  - پیام تبریک سال نو 1400 از طرف کارگران و کارکنان راه آهن زنجان

 - پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو

  - شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران

 - خسرو  صادق  ی بروجنی:شكوفه های اوین چه مي گویند؟

 - پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت نوروز

بیان آزادی از دفاع و بهار فرارسیدن بمناسبت ( زیویە و سقز ) کردستان معلمان صنفی انجمن بیانیه -                   
 معلمان ورهایی اسماعیل عبدی از زندان

قانونی غیر برخوردهای به اعتراض و نو سال فرارسیدن بمناسبت گیالن فرهنگیان صنفی کانون بیانیه -                
 با اسماعیل عبدی

 - آخرین خبر از اسماعیل عبدی

سیاسی زندانیان تنبیهی انتقال به اعتراض در داودی امیرساالر و آبتین ایران:بکتاش نویسندگان کانون -               
 دست به اعتصاب غذا زدند

 - اطالعیه دوم اعالم اعتصاب

 - عفوبین الملل: اسماعیل عبدی فورا و بدون قید و شرط باید آزاد شود

 - اخراج تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در آستانه سال نو

 - «بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم»

  *پیام تبریک سال نو 1400 از طرف کارگران و کارکنان راه آهن زنجان

  سالم

که ای آینده است. آینده برای نو های تصمیم و نو کردار نو، افکار بخش نوید همیشه نو سال رسیدن                      فرا

و دوستی و مهر پیروزی، شادی، سالمتی، روز ٣۶۵ نو، سال در باشد. گذشته از بهتر داریم امید                    همه
 عشق را برای شما آرزومندم.

 جمعی از کارگران زحمتکش راه آهن زنجان

 *پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرارسیدن سال نو



در َتَغُیر و گیاه و جوانه دوباره زایش میدهد. شدن نو و تغییر نوید و رسید فرا طبیعت احیای                     موسم
مژده همواره ناکامی، و تلخی و زمستان ورای در بهار شادِی و شوق و شور سربرآوردن و                   طبیعت

تغییر برای تالش و امید با میشود را بشری زندگی زمستاِن که میدهد انسان به سرزندگی و                   شکوفایی
و بهتر دنیایی سوی به بشری زمستاِن این ورای از و ساخت ممکن را دیگری جهان و نمود                    روبرو

 بهاری قدم برداشت.

و درد هزاران بیکاری، و گرانی و فقر بود. ایران مردم به سهمگین زمستانی تحمیل سال گذشته                   سال

و مرگ سایه کرونا بیماری پاندمی تداوم اینها همه بر مضاف و کرد تحمیل جامعه به را                   بی خانمانی
نشده داغدار هولناک بیماری این اثر بر که مانده خانواده ای کمتر گسترانید. جامعه آحاد سر بر را                   سیاهی

روند و مردم قتل عام تداوم اما دارد طبیعی ریشه ای اگرچه کرونا بیماری که میداند خوبی به جامعه                   باشد.

نه دیگر یافته، دست پزشکی علوم و تکنولوژی رشد نهایت به بشر که روزگاری در بیماری این                   گسترش
در را جامعه ثروت و قدرت هیوال، بمانند که است مهلکی ویروس بخاطر خود بلکه نیست طبیعی                   تنها

و ثروت انباشت روزنه از را چیز همه سرمایه دارانه، حاکمیت می کند. بازی مردم جان با و گرفته                   دست
همین در هم انسانها جان اهمیت درجه برایش و میبیند خود حاکمیتی مناسبات بقای برای                 سیاست ورزی

 چارچوب معین میشود.

خوِن غلیان شاهد جامعه، معیشت و جان به تعرض و تعارض همه این با تقابل در و اخیر سال                     اما

و معیشت خواهی گسترده اعتراضات بودیم. جامعه اجزای سازمان دادن برای تالش و             اعتراض
حاکمان سرطاِن و کرونا بیماری تهدید سایه آرام آرام که مزدبگیران دیگر و کارگران                مطالبه گرِی

جامعه میکند. عمیق تر و رساتر را اعتراض اش غریو هفته هر و روزه هر می انگارد، نادیده  را                  چپاولگر

موجود مناسبات کردن گسسته و نگون درصدد و دردهد بندگی و فقر و ذاللت به تن نمیخواهد                   دیگر
عدم و مردم جان گرفتن بازی به فقر، خط زیر بار چندین دستمزدهای و فالکت تحمیل برابر در                    است.

مطالبات و خواست نادیده انگاشتن و معترض جوانان کشتار مطمئن، و عمومی واکسیناسیون برای               اقدام
و استثمار از فارغ جهانی سوی به موجود وضع از گسستن و تحول خواهی ندای و بپاخاسته                  برحق اش

روزه هر شدن تازه و زایش امکان که بندی و قید هرگونه بدون جامعه، آحاد تک تک برای برابر و                      آزاد

گردد شکوفا و گیرد دست به را خویش سرنوشت و اداره تا میخواهد ایران جامعه است. داده سر بدهد                     را
 و در این راه، عبور از تمامی ارکان مناسبات طبقاتی را سرمنشأ قرار داده است.

خانواده کنار در است، پیش در نوروز عید فرارسیدن مناسبت به که سرور و جشن روزهای این                   در

 کارگران زندانی، زندانیان سیاسی و جانباختگان خیزشهای مردمی باشیم و سرود سر دهیم که:

 به جوش آمدست خون، درون رگ گیاه

 بهار خجسته باز، خرامان رسد ز راه

  و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل

 به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

  بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٩ اسفندماه ٩٩



  *شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران

  "برخیز که می رود زمستان"

که سالی شد؛ کوچک تر و کوچک مردم سفره های که سالی گذاشتیم؛ سر پشت را رنج و درد از پر                     سالی

بیان، و اندیشه آزادی از دفاع و عقیده ابراز نوشتن، جرم به ایران نویسندگان کانون اعضای از                   تعدادی
سالی شدند؛ زندان روانه ی نداشتند، خود مطالبات بیان جز جرمی که صنفی و مدنی کنشگر ده ها                  همچون

سالی نیافتند؛ شنوایی گوش اما زدند، فریاد را شان برحق خواسته های و آمدند خیابان به بارها مردم                   که
 که همه گیری ویروس کرونا رنجی گران بر رنج های مردم افزود و جان های بسیاری را ربود ...

می توانیم است، زندگی و زایش نماد که نوروز از گرفتن الهام با بهار، آستانه ی در اکنون وجود، این                    با
چراکه بیفزاییم. بهتر زندگی به یافتن دست برای کوشش مان بر و بنگریم آینده افق های به کنیم، تازه                   نفسی

توست امیدانگیز چاووشی نیست/ مقدر معادی را مردم نومید " شاملو احمد ما بزرگ شاعر قول                  به
  بی گمان/ که این قافله را به وطن می رساند."

را نوروز جهان سراسر در که آنان همه ی و ایران مردم به را نوروز ایران نویسندگان کانون                   باری؛
ویژه به و کانون اعضای به آزادی خواه، و آزاده هنرمندان و نویسندگان شاعران، به می گیرند،                 جشن

 اعضایی که هم اکنون در زندان به سر می برند و همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی شادباش می گوید.

  کانون نویسندگان ایران

 ٢٩ اسفند ١٣٩٩

 *خسرو  صادق  ی بروجنی:شكوفه های اوین چه مي گویند؟

 زندان  اوین  بیست  و  نهم  اسفند  هزار  و سیصد و نود و نه

 اینجا  مي  گویند  به  افق  نگاه  كن،  بدور  دست،تا  چشم  هایت  كم  سو  نشوند

آبي.آنها آسمان انداز چشم در بگشاید بال و شود رها بند حصار از نگاه بند دست،تا كن،بدور نگاه افق                     به

 را هر روز مي دیدم اما متوجه شان نمي شدم.مي دیدمشان، بي آنكه به آنها نگاه كنم.

روز چند اند.همین كرده خوش جا خاردار دیواري آنسوي ي دامنه در كه باري بي درخت خشكیده                   دو

به تا شد مي اضافه آنها به چیزي باید حتما گویي بودند.تو شكوفه در كردند.غرق خودنمایي صبح،                   پیش،

تغییر دارد است.چیزي خبرهایي بیرون آن كه گفتند من بود.به داده شخصیت آنها به بیایند.شكوفه                 چشم
 مي كند.

 زمین گرم مي شود و بر سرما غلبه مي كند.

بازگشت بي هاي انداز چشم توالي نیست، فصول توالي "تاریخ اما شد طي قرني اینک و فصلي                   ماهي،
شدي كردي،بزرگ رشد دیگر سالي دوش بر اي وظیفه دشواري بار كوله با پویان، انسان، تو و                   است"،

حركت و خواندي،نوشتي برایش كه آوري.آني پدید را " جاودان ن آ " تا ایستادي.ایستادي                 و
 كردي.كوشیدي و پوینده مسیرش را پیمودي چونكه باور داشتي انسان شایسته بهترین هاست.



از انسانها جدایي كه باور بي قرني ی آستانه در و گیر عالم ویروسي به آلوده سالي فراز بر                     اكنون
اوین هاي تپه در خشكیده درخت دو آن به حتي توان مي كند مي تبلیغ بهداشتي فضیلتي سان به را                      یكدیگر

اند كرده راست كمر اشان بهاري هاي شكوفه با امروز كه سرما سوز از تكیده درخت دو آن داشت.                     باور
 تا گنجشكان را به ضیافت شاخ و

با بهار پیك اش پي ز و گذرد، زمستان تردید نیست بگویند:" چیزي نجوا به و بخواند فرا شان                     برگهاي
 هزاران گل سرخ آید".

 *پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت نوروز

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

  چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

محترم اولیا و آموزان دانش ، معلمان خصوصا عزیز هموطنان همه خدمت را نوروز و طب  یعت                  بهار
  تبریک  گفته و سالی سرشار از تندرستی ، شادابی و بهروزی را برای همگان آرزو  مندیم .

هزار ها ده جان کرونا ویروس انتشار سو یک از کردیم تجربه که بود سالی ترین تلخ گذشت که                     سال  ی

سابقه بی کاهش و گرانی دیگر طرف از و نمود سوگوار را بسیاری های خانواده و گرفت را                    هموطن
 ارزش پول ملی فقر مضاعفی را به اکثریت مردم تحمیل نمود .

معلمان شخصی دیجیتالی وسایل از استفاده و همت به بودیم. هم خوشی های رویداد شاهد ها ا ین همه                    با
مهربانی و همدلی شاهد و یافت استمرار اکثریت برای آموزش عزیز آموزان دانش کوشش و                 گرامی

به دسترسی عدم خاطر به آموزان دانش از بزرگی بخش که چند .هر بودیم یکدیگر از حمایت در                    مردم
  این امکانات از آموزش محروم بودند.

  ام  یدواریم سال نو، سالی توام با رویدادهای خوش برای ایران ، و هموطنان عزیز باشد .

بهداشت تائید مورد همگانی واکسیناسیون به نسبت که داریم انتظار درمان و بهداشت متولیان از پا یان                  در
 جهانی  اقدام نمایند تا زمینه مناسب جهت بازگشایی حضوری مدارس فراهم گردد .

  کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

 ١۴٠٠/١/١  خورشیدی

بیان آزادی از دفاع و بهار فرارسیدن بمناسبت ( زیویە و سقز ) کردستان معلمان صنفی انجمن                   *بیانیه
 معلمان ورهایی اسماعیل عبدی از زندان

 مردم شریف ایران،فرهنگیان بزرگوار ودانش آموزان گرانقدر:

بوده طبیعت جان بی برکالبد دوباره وحیاتی ،امید آور وپیام وتازگی شادی ، رویش نماد همواره                  بهار

زندگی های نکته بزرگترین عنوان رابه شکفتن وحق نوخواهی خواهد می طبیعت که ای گونه                 است،به
و رشد امکان همگان به تا درتکاپوست، پیوسته هستی جهان که بیاموزد او به و کند نهادینه بشر ذهن                     در

 نو شدن را هدیه نماید.



و اند بوده برنده ها جوانه ،همواره دانه و سنگ جدال در کرد، زندانی توان نمی را ها دانه طبیعت                      در
و حیات حق آن اجزای ی همه به طبیعت خالق که نکنیم فراموش است. بیگانه زندان مفهوم با دانه                     رشد

در ریشه و خاک از آزادی یعنی ، بخشیدن زندگی یعنی بهار که بفهماند ما به خواهد می و است داده                       رشد
 خاک دواندن و ایستادگی .

 بهارتان مبارک و دلهایتان بهاری باد، ریشه هایتان پر اندیشه وبی تیشه باد.

تغییر به امیدوار موجود،و وضعیت از گالیه نو،و سال تبریک ضمن 1399 سال پایانی لحظات این                  در
، کشور های زندان در معلمین صنفی فعالین بودن زندانی از را خود نگرانی دیگر وضعیت،بار                  این

مسؤلین است، وبوم مرز این فرزندان ی دلسوزانه آموزش همانا که خود رسالت اساس وبر نموده                  ابراز

به که کنیم می دعوت را وایشان نموده خود عملکرد در بازاندیشی به دعوت را کشور وقضایی                   امنیتی
فساد با مبارزه ی متوجه را خود نیروی گری، مطالبه و گویی حق جرم به معلمانشان کردن زندانی                    جای

تباهی مسیر به را جامعه و بپاشد هم از را جامعه پود و تار است نزدیک ،که نمایند ای                     افسارگسیخته
 سوق دهد.

  لذا کوتاه سخن اینکه گرامیان، مسئولین امروز و دانش آموزان دیروز ،

داریم سر در را ایرانیان و ایران سربلندی آرزوی ، شما از بیش حتی و شما چون هم معلمین ی                       ماجامعه

مسئله،در صورت کردن پاک جای به مشکالت، از درست درکی باداشتن باید که است روزی امروز .                 
جهت در معلمین ی جامعه ظرفیت بویژه ها ، ظرفیت ی همه از موجود، مشکالت واصالح تغییر                  جهت

به را آزادگی و عزت درس و کنیم تالش ایرانی ی جامعه به سرزندگی و امید اعتماد،                   بازگرداندن
 فرزندانمان بیاموزیم و تأکید می کنیم که چاره ی کار، زندانی کردن معلمین وفعالین صنفی نیست.

در عدیده ومشکالت معیشتی سخت های گردنه از عبور حال در ما فعلی شرایط در که است                   بدیهی
با معتقدیم، بلکه ، نیست ممکن عدالت و آزادی کردن زنجیر با ها گردنه این از عبور هستیم.                    کشور

 اعتماد و ایمان به همه ایرانیان ، عبور از این گردنه ها،آسانتر و ممکن تر خواهد شد.

را حق بر ی خواسته این ایران معلمین همه کنار در زیویه و سقز شاخه کردستان معلمین صنفی                    انجمن

آن به رسیدن برای خود نیروی تمام از و نشست نخواهد پای از خواسته این به رسیدن تا و زند می                       فریاد
 استفاده خواهد کرد.

اساس بر هایشان وخانواده آموزان دانش حقوق احقاق و ها واقعیت بیان در معلمان آزادی خواهان                  ما

 اصول قانون اساسی کشور هستیم.

 ما خواهان آزادی اسماعیل عبدی ها واحقاق حقوق از دست رفته ی آن ها هستیم.

قانونی غیر برخوردهای به اعتراض و نو سال فرارسیدن بمناسبت گیالن فرهنگیان صنفی کانون                *بیانیه
 با اسماعیل عبدی

و نو سال فرارسیدن بمناسبت زیر بشرح ای بیانیه اسفند 30 بتاریخ گیالن فرهنگیان صنفی                 کانون

 اعتراض به برخوردهای غیر قانونی با اسماعیل عبدی منتشرکرد:

 مردم شریف ایران و معلمان سرافراز:



 ضمن خجسته باش حلول سال نو و با آرزوی اینکه سال جدید سال امید و نوید باشد.

خود اندرون در سال این خورد،که پیوند ١۴٠٠ آغاز به و رسید خود پایان به ٩٩ سال حالی در                     اینک
و کفایتی بی محصول همه از بیش که داشت.رنجی همراه به ایران مردم برای را درد و رنج از                     انبوهی

از و اند گذاشته پرانتز در همواره را مالحظه دو که است اندرکارانی دست های تصمیم تدبیری                   بی
 دستور خارج کرده اند: نخست ایران و منافع ملی و دوم قانون و عمل به آن.

 معلمان ایران:

۵ زندان دوره که حالی در شطرنج الملی بین مربی و صادق کنشگر و سرافراز معلم عبدی                   اسماعیل

هم و آمده گرفتار دومی زندان به دیگر ای پرونده ورود دلیل به هم سال یک و کرده طی را اش                       ساله
است،او خویش دادرسی اعاده برای قضاییه قوه رئیس مستقیم دستور با ۴٧٧ ماده اعمال انتظار در                  اینک

در و کردند منتقل اوین زندان ۶ بند به ٨ بند از نخست اخالقی، و قانونی،عرفی موجه دلیل هیچ بدون                      را
حمایت و اسفند ١٧ در عبدی روزه چهار اعتصاب با که کردند قطع را او تلفن انتقال، اول                    روزهای

پایان اعتصابش به عبدی و کردند وصل اسفند ٢٠ در را او تلفن صنفی، های تشکل و هماهنگی                    شورای

چند در را عبدی اما بروی شهر رجایی زندان به باید که گویند می عبدی اسماعیل به آن از                     داد  .پس
این از بودند، شده،بسته قتل ارتکاب به متهم که فردی دستان به را او دستان که حالی در و                     کالنتری

پتو بدون را شب ها توهین و رفتارها بدترین با ١۴ کالنتری در نهایتا و برند می کالنتری آن تا                      کالنتری
وکیل و خانواده اعتراض و موضوع این شدن ای رسانه دنبال کند.به می سر گرمایشی وسایل                  و

اوین ۴ قرنطینه به را او و بوده هماهنگی عدم محصول اتفاق این که کردند اعالم قضایی                   عبدی،مقامات

بریم می شهر رجایی به را عبدی که کنند می اعالم باز نهایت شود.در تکلیف تعیین تا دهند می                     بازگشت
دهند.ابتدا می انتقال کرج ندامتگاه به پابند و بند دست با را فرهیخته معلم این تعجب و تأسف کمال در                      اما

می طی ساعت چهار و بیست همانجا در، بدون و باز راه دستشویی و زندانی ٣٠ حدود با ای قرنطینه                      در
تفکیک اصل دارند. حضور زندانی تعداد همین که کنند می منتقل ای سوله به را او آن از پس و                      کند

او اما باشد عقیدتی و سیاسی زندانیان کنار در باید عبدی و است زندانی حقوقی مسلم اصول از                    جرایم،

سازان تصمیم نادرست های سیاست قربانی آنها از بسیاری چند هر که است زندانی کسانی کنار در                   اینک
و است دست این از سختی جرایم و مخدر مواد قتل،دزدی،قاچاق آنها پرونده متاسفانه هستند،اما                 مملکتی

این در و آلوده محیطی در استراحت فضای داشتن بدون زندانی همه این کنار اینک عبدی                  اسماعیل
 شرایط سخت کرونایی کف خوابی می کند.

 معلمان سرافراز ایران:

ساالر امیر آقایان عبدی اسماعیل بندیان هم و دوستان کنیم می ورود جدید سال به که                  اینک
زندانیان دیگر ناروای تبعید و عبدی اسماعیل از حمایت در خسروی مصطفی و آبتین                داوودی،بکتاش

کوچک فرزند پرسیدند می خود از قضایی مقامات رفت می اند.انتظار زده غذا اعتصاب به                 سیاسی،دست

تمام که حسین امیر و بوده محروم خانه در پدر حضور نعمت از سالگی ٢ از که کوچولو ماندانا                     عبدی،
باید چنین شریعت و آیین کدام اساس بر همسرشان و دختر و رفت مدرسه به پدر بدون را ابتدایی سال ۶                     

 آزار ببینند و این لحظه ها را با دلهره و وحشت و نگرانی سر کنند؟



با انسانی غیر گرفته صورت برخوردهای شدید کردن محکوم ضمن گیالن فرهنگیان صنفی               کانون
و خانواده مظلومیت صدای قضایی دستگاه در شنوایی های گوش اگر دارد انتظار عبدی                اسماعیل

 فرزندان عبدی را می شنوند به خود آیند و بدانند که ظلم و ستم  برای کسی حجیت و اعتبار نمی آورد.

 *آخرین خبر از اسماعیل عبدی

همه خواستند، عبدی اسماعیل از کرج مرکزی ندامتگاه مسئولین 15 ساعت 99 اسفند 30 شنبه                 روز

کجا به را وی خواهند می که نگفتند زندان شود.مسیولین انتقال ی آماده و کرده آوری جمع را خود                     وسایل
 ببرند.

در دوستانش غذای خبراعتصاب از سپاسگزاری خود،ضمن ی خانواده با تماسی طی عبدی اسماعیل                
 زندان اوین ابراز نگرانی کرد.

است، تاب و تب در امنیتی نیروهای ی بوسیله ، است هفته دو که عبدی اسماعیل که شود می                     خاطرنشان
آمد و رفت در بند پا و دستبند با تهران و کرج های کالنتری و گوناگون زندانهای بین مرتب بطور                      و

وی آزادی خواهان و شده پشتیبانی اوین زندان در خود همبندیهای و کشور معلمان طرف از                  است،
 هستند.

 منبع اصلی خبر:  کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

سیاسی زندانیان تنبیهی انتقال به اعتراض در داودی امیرساالر و آبتین ایران:بکتاش نویسندگان               *کانون
 دست به اعتصاب غذا زدند

شروع از اطالعیه ای انتشار با اوین زندان سیاسی زندانیان از تن دو ماه، اسفند ٢٨ گذشته روز                   
 اعتصاب غذای خود در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی خبر دادند.

به اطالعیه  این در وکیل داودی، امیرساالر و ایران نویسندگان کانون عضو و شاعر آبتین، بکتاش                  
اعالم و اشاره عبدی اسماعیل و منفرد اکبری مریم قلیان، سپیده دائمی، آتنا سرکوبگرانه"ی                "جابجایی

انتقال عنوان تحت معترض زندانیان مجازات و تنبیه یافتن پایان که خواسته شان تحقق زمان تا                 کرده اند
 است هر روز یک نفر به این اعتصاب غذا خواهد پیوست.

عبدی اسماعیل خواست به اجرایی و قضایی مقام های عملی توجه خواستار پایان در داودی و                 آبتین
 شده اند.

 متن کامل اطالعیه:

 "اطالعیه ی اعالم اعتصاب غذا"

با انتقال که هرگاه است، مرسوم دیگر زندان به زندانی از یا دیگر بند به بندی از زندانی انتقال                     گرچه

و شهروندی حقوق مستقیم و آشکار نقض جز معنایی گیرد، انجام زندانی آزار و تنبیه منظور به و                    انگیزه
زندان های در رایج شیوه ی و شگرد منظور و سبک این با زندانیان "انتقال" ندارد. زندانی فرد                  انسانی

اخیر هفته ی چند در می شود. و شده اعمال سیاسی زندانیان درباره ی بیشتر شدتی با ویژه به و است                    ایران
جابجایی  که داد نشان دیگر بار مختلف زندان های به اوین زندان از سیاسی زندانیان از تن چند                   انتقال

رشت شهر الکان زندان به اوین زندان از دائمی آتنا روزها همین در دارد. ادامه همچنان                  سرکوبگرانه



معلم عبدی، اسماعیل و شده اند منتقل سمنان زندان به منفرد اکبری مریم و بوشهر زندان به قلیان                   ،سپیده
بیرون اوین زندان از شهر رجایی زندان به انتقال عنوان تحت است هفته یک به نزدیک اینکه ،با                    زندانی

که است سال ۶ عبدی اسماعیل است. نشده پذیرش کرج زندان های از یک هیچ در هنوز اما شده،                    برده
می شود. گردانده کرج شهر مختلف زندان های و کالنتری ها میان اکنون و می برد سر به زندان                 در

 پیگیری هم بندی های او نیز همواره با سد دروغ های مسئوالن زندان مواجه شده است؛ دروغ و دروغ .

و قضایی مقامات اینکه به توجه با نیست. اعتراض از گریزی مضاعف، ستم این مقابل                 در

عبدی اسماعیل وضعیت ساختن روشن بر مبنی ما خواست به پاسخ از تاکنون زندان                دست اندرکاران
روز ١٨ ساعت از داودی" ساالر امیر و آبتین "بکتاش ایشان، همبندان از تن دو ما کرده اند،                   خودداری

خواسته که زمانی تا و است هشداردهنده آغازی این زده ایم. غذا اعتصاب به ١٣٩٩دست ماه اسفند ٢٧                 
 ما محقق نشود، در هر روز یک زندانی به این اعتصاب غذا می پیوندد.

 در آستانه ی سال نو این عیدی نظام قضایی و حکومت به ما زندانیان سیاسی و خانواده های ماست!!

جریان از بخشی انتقال ها نوع این دهید. پایان "انتقال" عنوان تحت معترض زندانیان مجازات و تنبیه                  به

خواست به اجرایی و قضایی مقام های عملی توجه خواهان ما است. زندانیان به سکون و سکوت                  تحمیل
 اسماعیل عبدی و پایان دادن به بالتکلیفی سرگردانی ایذایی او هستیم.

  زندان اوین  بند ٨

  بکتاش آبتین

 امیرساالر داودی

٩٩/١٢/٢٨ 

 *اطالعیه دوم اعالم اعتصاب

تا شد برده اوین از شهر رجایی زندان 》به عنوان 《انتقال با عبدی اسماعیل جناب که هنگام آن                   از

جابه با بلکه نمیدهند همبندیانشان به خور در و مناسب پاسخ تنها نه اندرکاران دست و مقامات                   کنون

ایشان شان با متناسب تنها نه که کالنتری در ایشان نگهداری و تهران به کرج از ایشان مکرر های                     جایی

 نیست بلکه خارج از عرف 《انتقال  》زندان  ی است ؛سبب نگرانی انجانبان و خانواده های عبدی شدند.

داشته ادامه صحیح پاسخگویی عدم و تفاوتی بی این چنانچه نمودیم بیان اول اطالعیه در که گونه                   همان

مصطفی و بهشتی "سینا ما حال و شد خواهد افزوده کنندگان اعتصاب تعداد به روز هر                  باشد،
و برسد زندان در قضایی مسئولین گوش به واحدمان صدای شاید تا پیوستیم جمع این به                  خسروی"

 پاسخی در شان و نه مصداق رفع تکلیف به ما هم بندیان اسماعیل عبدی بدهند.

 سینا بهشتی

 مصطفی خسروی

  زندان اوین بندهشت

 29اسفند99



 *عفوبین الملل: اسماعیل عبدی فورا و بدون قید و شرط باید آزاد شود

به تنها که حالی در می کند سپری زندان در را دیگری نوروز معلمان حقوق مدافع عبدی، اسماعیل                   
 خاطر فعالیت های مسالمت آمیز صنفی خود هدف مجازات های ناعادالنه مقامات ایران قرار گرفته است.

 او یک زندانی عقیدتی است و فورا و بدون قید و شرط باید آزاد شود.

 *اخراج تعدادی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در آستانه سال نو

هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از تعدادی اخراج از حاکی اجتماعی های شبکه در منتشره                 خبرهای

مشهدی صادق مسحنه، محمد صنوبر مرتضی سید نیا، سعادت سجادی، مهدی بهمنی، سعید منجمله                تپه
 می باشد.

 همین منابع از اخراج تعدادی دیگر از کارگران هفت تپه درسال جدید خبرمی دهند.

 درهمین رابطه اسماعیل بخشی در توئیترش نوشت:

سابقه با همکاران از تن هشت عید شب مسئوالن،درست جانبه همه وحمایت وقاحت وبا است                 «زالوآزاد

کارگران به کجی دهن با اینگونه را جدید سال تلخ،تا را شان خانواده وکام کرد اخراج قانونی غیر را                     مان
 هفت تپه تبریک بگوید.عملی که بی پاسخ نخواهد ماند...»

 *«بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم»

 اسماعیل گرامی:بازنشسته، آبرو و حیثیت

چنین به حاضر ولی کرد خواهند پیاده را سازی همسان که میدادند وعده مسئولین ٩٩ سال اوایل همان                    از

و افتادگان کار از بازنشستگان، کشور، سطح در سراسری تجمع یک در سرانجام نبودند.                کاری
شتر سازی همسان این اما نمایند. پیاده را سازی همسان کردند مجبور را مسئولین تیر ٢۵ در                   بازماندگان

تجمعات؛ با نتیجه در نبود، بازماندگان و افتادگان کار از بازنشستگان، رضایت مورد پلنگ                گاو
مرحله اجرای و همسانسازی اصالح به که کردند مجبور را مسئولین و دادند نشان را خود                  مخالفتهای

میکشد طول دیگر سال تا سازی همسان اصالح که آوردند بهانه کاران اندر دست اما نمایند. اقدام آن                    دوم

بازنشسته هر به الحساب علی بعنوان تومان میلیون دو مبلغ نباشد خالی بازنشستگان جیب که آن برای                   و
تومان هزار دویست و میلیون یک به مبلغ این شد گفت که بود نگذشته روزی چند هنوز شد. خواهد                     داده

بعلت گفت بیات) و ساالری با مشورت (در کار وزیر اسفند ٢٧ روز عصر در اما است. یافته                    کاهش
پرداخت فروردین اوایل در و نمیشود پرداخت امسال هم مبلغ همین سال، پایان در بانکی                 مشکالت

عناصر دیگر و کار وزیر عملکرد این کردند. خودشان مضحکه را بازنشستگان اینچنین و                میگردد

آنها که دارد آن از نشان عملکرد این بلکه دانست اتفاقی آنرا نمیتوان و نیست وعده خلف هرگز                    حکومتی
خود بدنبال را آنها میتوانند نبات آب ای تکه با که میکنند فرض نادان کودک ای عده را                    بازنشستگان

سر بر صحبت بلکه نمیکنند، یا میکنند پرداخت آنرا که نیست پول مبلغی سر بر صحبت اینجا در                    بکشند.
که بود نگذشته کار وزیر گفته این از ساعت شش پنج از کمتر است. بازنشستگان حیثیت و                   آبرو

که حالی در دادند. را خود حیثیت و آبرو از دفاع برای تجمع فراخوان جوش خود بطور                   بازنشستگان

بنا ندارد وجود الحساب علی این پرداخت امکان که میگفت مختلف ترفندهای با پیش ساعاتی تا کار                   وزیر
۴ ساعت از که کردند اعالم رفاه بانک مدیر و اجتماعی تامین سازمان عامل مدیر کرد. تغییر وضع                    گاه



همیشه بازنشستگان که نیست جهت بی شد!!!!!! خواهد ریخته بازنشستگان حساب به مذکور مبلغ                صبح
همواره که خائن و کثیف افراد ای عده رابطه این در حقمون". میآد بدست خیابون کف "فقط میزنند                    فریاد

به نیاز عدم و الحساب علی واریز خبر پی در پی انتشار با کردند تالش هستند؛ خود اربابان بگوش                     حلقه
شهرهای از حاصله اخبار شد. برگذار تجمع حال بهر اما بیاندازند. تفرقه بازنشستگان بین در                 تجمع،

کمتر بسیار شده ذکر دالیل به قبلی تجمعات به نسبت تجمعات در افراد شمار که دارد آن از نشان                     مختلف
 بوده است، اما همین تجمعات کم؛ از آبرو و حیثیت بازنشستگان دفاع کردند نه مبلغی پول.

 بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم.

 ٢٨ اسفند ٩٩

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 28 اسفند ماه 1399

به نسبت اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی تجمع -             
 سطح نازل حقوق منجمله پرداخت نشدن علی الحساب همسان سازی

 - سومین روزاعتصاب وتجمع  کارگران پاالیشگاه هشتم پارس جنوبی (فازهای 20- 21)دراعتراض به

 لگدمال شدن حقوقشان

 - اعتصاب کارگران راه آهن ورامین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضات ادامه -                 
 وبی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع وپهن کردن سفره خالی مقابل استانداری خوزستان

  - ادامه تحریم غذای کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران درراه دست یابی به مطالبات برحقشان

 - آخرین اخبار درباره اسماعیل عبدی

 - سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه خواهان مختومه شدن پرونده کامیار فکورشد

زندان از شمالی خراسان استان فرهنگیان صنفی انجمن رئیس رمضانزاده محمدرضا مرخصی -             
 مرکزی بجنورد

 - جان باختن 92 کارگردراستان مازندران براثر حوادث کاری طی 11ماه درسال جاری

به نسبت اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی             *تجمع

 سطح نازل حقوق منجمله پرداخت نشدن علی الحساب همسان سازی

اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران دیگر، باری برای اسفند 28 شنبه               روزپنج

علی الحساب نشدن پرداخت منجمله حقوق نازل سطح به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش              برای
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خرم اراک،اردبیل،اهواز،تهران، شهرهای در اجتماعی تامین اداره مقابل تجمع به دست             همسان سازی
 آباد شهرکرد،کرمان و.....زدند.

 

و سنواتی افزایش ،96 ماده اعمال حاوی بازنشستگان فروردین حقوقی رابطه:فیش             درهمین
 متناسب سازی/ واریز یک  میلیون و 200 هزار تومان به حساب بازنشستگان تا امشب

حقوق متناسب سازی دوم مرحله علی الحساب پرداخت آغاز از اجتماعی تامین سازمان             مدیرعامل

مبلغ اسفند 28 پنج شنبه، امشب پایان تا که گفت و داد خبر سازمان این مستمری بگیران و                  بازنشستگان
 یک میلیون و200 هزار تومان به صورت علی الحساب به حساب این افراد واریز می شود.

اسفند 28 شنبه روزپنج ساالری مصطفی اجتماعی، تامین سازمان عمومی روابط کل اداره گزارش                به
دوم مرحله افزود: بازنشستگان، حقوق متناسب سازی وضعیت درباره خبرنگاران، با خبری نشستی              در

این می شود. انجام تومان هزار 200 و میلیون یک مبلغ الحساب علی صورت به حقوق ها                 متناسب سازی

در بازنشستگان حقوقی احکام اما شده آغاز ٩٩ اسفند از افزایش ها دوم مرحله هرچند که حالیست                  در
  فیش حقوقی فروردین ماه آن ها اعمال خواهد شد.

افزایش یعنی 96 ماده اعمال هم و دوم مرحله متناسب سازی هم یعنی موارد همه ما کرد: اضافه                   وی

صورت به پرداخت فروردین در دیگر تا می رسانیم ماه فروردین حقوقی فیش به را حقوق ها                 سنواتی
  علی الحساب نباشد و پرداخت بر مبنای حکم باشد.



به 21)دراعتراض -20 (فازهای جنوبی پارس هشتم پاالیشگاه کارگران وتجمع روزاعتصاب             *سومین
 لگدمال شدن حقوقشان

جنوبی(شرکت پارس هشتم پاالیشگاه کارگران متوالی، روز سومین برای اسفند 28 شنبه پنج               روز

نداشتن غذا، کیفیتی بی بیمه، واریز عدم حقوق، کسر به اعتراض برای 21 -20 فازهای در (oico                 

ازکار دست قرارداد، اجباری امضای و کارگران، از بعضی اخراج و تهدید کیفیت، با و ایمن                  سرویس
 کشیده ودرمحل کارشان اجتماع می کنند.

 

به مراجعه قبیل از قانونی مراحل و ها راه تمامی گفتند: ای رسانه خبرنگار به معترض                  کارگران
مشخصی پاسخ و جواب گونه هیچ کنون تا اما است شده طی اشتغال اداره مدیران و پاالیشگاه                   مسئولین

 دریافت نکرده اند.

تا دارند قصد گویند می و اند کرده تجمع خود حقوق احقاق جهت که است روز سه مدت به کارگران                      این
 دریافت کلیه مطالبات قانونی این رویه را ادامه دهند.

 *اعتصاب کارگران راه آهن ورامین دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

به دست حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض ورامین آهن راه کارگران اسفند، 28 شنبه                 روزپنج
 اعتصاب زدند وازرفتن برسر کار اجتناب کردند.



آهن راه کارگران اسفند) 28 شنبه اراک،امروز(پنج آهن راه اعتصابی کارگران از منتشره گزارش                برپیه
نمیرن راهدارها شب شیفت از دیگه باشیم نداشته واریزی اگر هم ظهر تا . نشدند حاضر سرکار                   ورامین

تا نمیکنه کار کسی دیگه هم خطی کارگران و نمیبندند رو راه هستند شیفت سر که هم اونهایی و                     سرکار
 حقوق واریز شه.

 درهمین رابطه:تعیین ضرب االجل  وفراخوان اعتصاب کارگران خشمگین راه آهن ورامین

28 شنبه پنج روز ظهر اگرتا کردند اعالم ورامین آهن راه خشمگین اسفند،کارگران 27 چهارشنبه                 روز
 اسفند مطالباتشان پرداخت نشود دست به اعتصاب وتجمع خواهند زد.

ما نکنه تسویه ما با شرکت ظهر فردا تا اگر است: آمده ورامین آهن راه خشمگین کارگران فراخوان                    در
پول ما. محور از بشه رد قطار دونه یه نمیزاریم و میکنیم مسدود رو قطارها مسیر شده که طوری                     هر

 مارو تا فردا دادین که دادین، اگر ندادین کاری میکنیم که صداش تو دنیا بپیچه…

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضات                 *ادامه
 وبی تفاوتی مسئوالن بابرپایی تجمع وپهن کردن سفره خالی مقابل استانداری خوزستان

دارشان دامنه اعتراضات اهوازدرادامه وفاضالب(آبفا) آب شرکت کارگران اسفند، 28 شنبه پنج              روز

سفره کردن وپهن تجمع به دست مسئوالن تفاوتی وبی بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به                   نسبت
 خالی مقابل استانداری خوزستان زدند.

 



اهواز آبفای کارگران بدهی های بر روز به روز گفتند: ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                 کارگران
 افزوده می شود ولی ما هیچ راه حل مناسبی از سوی مسئوالن آب و فاضالب، مشاهده نمی کنیم.

است ماه چندین طلبکاریم تیرماه و فروردین از مطالباتی و مزدی تعویق ماه دو از غیر افزودند:به                   آنها

آستانه در که نگرانند کارگران و است نشده واریز اجتماعی تامین سازمان به آبفا کارگران بیمه حق                   که
 سال نو، کارفرما بخشی از مطالبات معوقه و عیدی آن ها را نپردازد.

نهاد چند ساختمان مقابل خود مطابات پیگیری برای گذشته روزهای در کردند: اضافه معترض                کارگران
باشد، داشته کارگران ما مطالبات پرداخت از نشان که اتفاقی هنوز اما کردیم اجتماع غیردولتی و                  دولتی

 نیفتاده است.

شد، خواهند ما شغلی وضعیت پیگیر استانی مسئوالن که بود این ما تصور گفتند: خاتمه در کارگران                   این

و شده اند ناتوان خود معاش تامین از آنان و نیست مناسب کارگران مالی وضعیت حاضر حال                  در
 انتظارمان این است که مسئوالن کشور به این مساله ورود کنند.

  *ادامه تحریم غذای کارگران کارخانه تولید آلومینیوم ایران درراه دست یابی به مطالبات برحقشان

تغییر و حقوق نازل وضعیت،سطح تبدیل عدم به اعتراض برای ایران آلومینیوم تولید کارخانه                کارگران

واعالم دادند ادامه نوروزی تعطیالت آغاز تا غذایشان تحریم به مدیران توجهی وبی انضباطی نامه                 آیین
 کردند اعتراضاتشان پس از تعطیالت نوروزی کماکان ادامه خواهد یافت.

 جهت اطالع:

تبدیل عدم به دراعتراض ایران آلومینیوم تولید کارخانه کارگران غذای تحریم روز              +چهارمین
 وضعیت،سطح نازل حقوق و  تغییر آیین نامه انضباطی

واقع ایران(ایرالکو) آلومینیوم تولید کارخانه کارگران روز، چهارمین برای اسفند 12 شنبه سه               روز
آیین تغییر و حقوق نازل وضعیت،سطح تبدیل عدم به اعتراضشان صدای بیشتر انعکاس برای                دراراک

 نامه انضباطی از خوردن غذای شرکت خودداری کردند.

قراردادهای تغییر است: شرح بدین ایرالکو کارگران های محلی،خواسته خبری منبع یک گزارش               به

نه انضباطی کمیته توسط گیری تصمیم و قبل سنوات به انضباطی نامه آیین برگشت دائم، به معین                   مدت
پدران با پرسنل فرزندان جایگزینی تحصیل، نه تجربه براساس شغلی ارتقای مدیرعامل،              شخص

به کار فشار کاهش هدف با تولید بخش در نیرو جذب مشاغل، طبقه بندی طرح بازنگری                 بازنشسته،
و پیمانکاری پرسنل قرارداد وضعیت تبدیل فرزندشان، و شرکت ایثارگران استخدام قسمت، این               پرسنل

پرسنلی، سطوح تمام برای کاری اضافه ساعت سازی یکسان انسانی، نیروی تامین پیمانکاران               حذف

های خانه در پرسنل پرسنل(برخی به مسکن هزینه کمک اختصاص ها، کارگاه وسایل و ابزار                 تامین
 ویالیی زندگی می کنند)، پرداخت معوقه سرانه ورزشی و رفاهیات.

از بخشی به دستیابی بدنبال هفته ازیک پس ایران آلومینیوم تولید کارخانه کارگران غذای تحریم                 ++پایان

 خواسته هایشان

شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت بدنبال موافقت اراک(ایرالکو) ایران آلومینیوم تولید کارخانه              کارگران
 با بخشی از خواسته هایشان بتاریخ چهارشنبه 13 اسفند،به تحریم غذایشان پس ازیک هفته خاتمه دادند.



شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت درنشست اسفند 13 چهارشنبه شده،روز ای رسانه گزارش               بنابه
 ایرالکودررابطه با تحریم غذای کارگران تصمیمات زیر اتخاذ شد:

مدت افزایش بر مبنی موضوع کلیات با شرکت قراردادی پرسنل وضعیت تبدیل درخواست پیرو -1               

مدیرعامل نظر زیر کارگروهی توسط مذکور موضوع شد مقرر و شد موافقت پرسنل               قراردادهای

هیئت به تصویب جهت و ارائه آتی ماه 3 طی و تدوین خصوص این در مخصوصی نامه آئین و                     بررسی
 مدیره ارائه شود.

 2- آئین نامه انضباط کار اصالح شود.

خدمت سابقه لیسانس، مدرک نداشتن صورت در سرپرستان، و روسا های پست تصدی درخصوص -3               
 و ساعت های آموزشی گذرانده می تواند جایگزین لیسانس با نظر کمیته طبقه بندی مشاغل شود.

و بررسی را موضوع مدیره هیات مصوب انسانی نیروی وضعیت تبدیل نفره پنج کارگروه شد مقرر -4                 
کمبود هم باز چنانچه شوند می اضافه تولیدی های کارگاه به سال پایان در که نیروهایی تعداد به توجه                     با

فرزندان طریق از جدید نیروهای تعدادی بکارگیری مجوز تا کند اعالم مدیره هیات به داشتیم                 نیرو
سنوات حق کمتر ماه یک هستند حاضر و دارند را احراز شرایط و شوند بازنشسته توانند می که                    پرسنلی

 بگیرند اخذ شود.

پرداخت گذشته سال مشابه افراد، کلیه به 13000000ریال مبلغ به خدمات جبران پاداش شد مقرر -5                

پرداخت قبل سال روال طبق است نشده پرداخت که معمولی افراد به 1399 سال سبدهای نیز و                   شود.
 شود.

یک هر مدیره هیات مصوبه طبق شد مقرر و مطرح پیمانکاری پرسنل وضعیت تبدیل درخصوص -6                
 از پرسنل شرکت های تامین نیرو که سابقه پنج سال خدمت را داشته باشند تبدیل وضعیت شوند.

شد مقرر و مطرح سطوح همه در پرسنل کلیه برای کاری اضافه ساعت سازی یکسان درخصوص -7                 

 مدیرعامل در این خصوص تصمیم گیری نمایند.

مصوبات روال طبق شد مقرر و مطرح کرونا ویروس شیوع علت به کارگری رفاهیات درخصوص -8                

 ستاد ملی کرونا برای پرسنل نیز اعمال شود.

موجود امالک فروش محل از شمال در موجود اقامتی مراکز جایگزینی جهت تور آریان هتل خرید با -9                  
 موافقت شد.

 *آخرین اخبار درباره اسماعیل عبدی:

  1- تازه ترین خبر از اسماعیل عبدی

در خود بودن از وی ، است گرفته تماس خانواده با دقیقه دو فقط عبدی اسماعیل اسفند، 28 شنبه                     روزپنج
  ندامتگاه مرکزی خبرداده است.



 

کنند.این می نگهداری آن در را موقت بازداشت افراد هست،که سختی بسیار جای کرج مرکزی                 ندامتگاه
  بازداشتگاه  شرایط بسیار ناگواری دارد ، 30 نفر زندانی در یک اتاق نگهداری میشوند .

در بزهکار زندانیان اینکه برای ، نفره 30 اتاق همان در دیوار) بدون باز( بهداشتی سرویس با                   اتاقی
 دستشویی ها مرتکب رفتار خالف اخالق با همدیگر نشوند!!!!



 اما چرا اسماعیل عبدی را در چنین شرایطی نگهداری می کنند؟

 پرسشی است که مقامات مقدس جمهوری اسالمی به آن پاسخگو نیستند.

 منبع:  کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 2- گزارشی از وضعیت اسماعیل عبدی

ندامتگاه ۵ فاز در گذشته شب ٢ از ایران معلمان صنفی کانون سابق دبیر و زندانی معلم عبدی                    اسماعیل
تغییر را مکانش همانجا در دیگر بار دو شب دو همین در است. محبوس (قزلحصار) کرج                  مرکزی

نفر ٢۵ از بیشتر که باز دستشویی بصورت غیربهداشتی و نامناسب بسیار سالنی در اول شب                  داده اند.
و کثیف بسیار اتاق آن در را نفر ٣٠ حدود که نفره ١۴ سوله ای در دوم شب و بودند آنجا در                       زندانی

دیگر و مخدر مواد قاچاق و قتل از خطرناک جرائم محکومین زندانیان، اکثر و داده اند جا                  غیربهداشتی

باز تلفن تنها ۵ ساعت تا نمی شود. نگهداری قزلحصار زندان در سیاسی زندانی هیچ هستند. مشابه                  جرائم
 است که هر زندانی بیشتر از ٢ یا ٣ دقیقه اجازه تلفن ندارد.

و ببرند آنجا به را او نبوده قرار اینکه بر مبنی را درخواست هایش کشیک افسرنگهبان به عبدی                   اسماعیل

شده مواجه زندان مسئولین توجهی بی با اما یابد انتقال میشود اجرا جرائم تفکیک قانون که زندانی به                    باید

عمل جابجایی بر مبنی خواسته اش به چنانچه است کرده اعالم کشیک نگهبان افسر به نهایت در که                   است
 نشود دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

است. یافته بیشتری بسیار شدت سیاسی زندانیان با زندانها اداره سازمان و امنیتی نهادهای                دشمنی

بالیی میخواهند یا اینکه بر مبنی میکند مخابره را جدی سیگنالهای عبدی اسماعیل با اخیر                 برخوردهای

خود جان انداختن مخاطره به و غذا اعتصاب به ناچار که برسانند جایی به را وی یا بیاورند او سر                      به
 شود.

محبوس زندان در است سال ۶ همکارانش دیگر و خود صنفی مطالبات از دفاع اتهام به عبدی                   اسماعیل

 است و غیرقانونی به دوران زندان او میافزایند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران-٢٨ اسفند ٩٩

 *سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه خواهان مختومه شدن پرونده کامیار فکورشد

آزاد بود شده بازداشت وزارت کار مقابل در اسفند ١٧ تجمع در که کارگر طبقه حامیان از فکور                   کامیار
 شد .

مقابل در بازنشستگان و کارگران تجمع در که کارگر طبقه حامیان از فکور کامیار اسفند ٢٨ گذشته                   روز
 وزارت کار بازداشت شده بود با وثیقه سیصد میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شد.

می باشد. ایشان پرونده شدن مختومه خواهان وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران              سندیکا
 اعتراض، تجمع و اعتصاب حق کارگران است و هیچ کس رای نباید از این حق محروم کرد.

 امروز ٢٨ اسفند ٩٩



زندان از شمالی خراسان استان فرهنگیان صنفی انجمن رئیس رمضانزاده محمدرضا             *مرخصی
 مرکزی بجنورد

با شمالی خراسان استان فرهنگیان صنفی انجمن رئیس رمضانزاده محمدرضا اسفند، 28 شنبه پنج                روز

 استقبال گرم خانواده و همکاران از زندان مرکزی بجنورد به مرخصی نوروزی 15 روزه آمد.

 

 *جان باختن 92 کارگردراستان مازندران براثر حوادث کاری طی 11ماه درسال جاری

حوادث اثر بر جاری سال ماه 11 در کارگر 92 باختن جان از مازندران استان قانونی پزشکی کل                    مدیر
 کاری در استان خبرداد.

اساس افزود:بر عباسی علی ،دکتر مازندران قانونی پزشکی عمومی روابط اسفند 27 گزارش               به
با آمل ، 12 با بابل شهرستان ترتیب به سالجاری ماهه یازده در استان قانونی پزشکی مراکز                   آمارهای

موارد کمترین  ، فوتی مورد یک با بهشهر شهرستان و بیشترین مورد 10 با کدام هر ساری و نور و 11                     
 مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

بلندی از سقوط به مربوط کار حوادث در افراد مرگ دالیل عمده گزارش این اساس بر کرد: تصریح                    وی
در مورد 2 با موارد سایر و 4 با سوختگی ، 19 با سخت جسم اصابت ، 24 با گرفتگی برق ، نفر 43                          با

 رتبه بعدی قرار دادند.

ناشی مصدوم ( زن بقی ما و (792مرد 820 استان قانونی پزشکی مراکز آمار اساس بر : افزود                    عباسی

درصد 7 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در رقم این که کردند مراجعه قانونی پزشکی به کار حوادث                     از
 کاهش داشت .
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 ادامه اعتراضات کارگران راه با اعتصاب،برپایی تجمع،تعیین ضرب االجل وفراخوان اعتصاب:

اخراج به طلب حق کارگران متوالی،تهدید روز سومین برای اراک آهن راه کارگران اعتصاب ادامه -                
 از کار بجای پاسخگویی به مطالباتشان

 - تعیین ضرب االجل  وفراخوان اعتصاب کارگران خشمگین راه آهن اراک

از اخراج به طلب حق کارگران متوالی،تهدید روز سومین برای اراک آهن راه کارگران اعتصاب                 ادامه
 کار بجای پاسخگویی به مطالباتشان

آباد(شرکت مشگ نورآباد اراک آهن راه کارگران متوالی، روز سومین برای اسفند 27 چهارشنبه                روز
 جوش گستر)به اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ادامه دادند.

و عیدی و بهمن برج حقوق یعنی مزایا و حقوق نگرفتن بدلیل اعتصابی،کارگران کارگران گزارش                 به

 سنوات و بن سرکار حاضر نشدند استاندار هم جواب این کارگران را نداده است.

 همه را تهدید به اخراج کردند و نامه اخراج فرستادند. تعداد کارگران 270 نفر است .

 کارگران راه آهن اراک نورآباد(شرکت جوش گستر)

28 شنبه پنج روز ظهر اگرتا کردند اعالم ورامین آهن راه خشمگین اسفند،کارگران 27 چهارشنبه                 روز
 اسفند مطالباتشان پرداخت نشود دست به اعتصاب وتجمع خواهند زد.

ما نکنه تسویه ما با شرکت ظهر فردا تا اگر است: آمده ورامین آهن راه خشمگین کارگران فراخوان                    در
پول ما. محور از بشه رد قطار دونه یه نمیزاریم و میکنیم مسدود رو قطارها مسیر شده که طوری                     هر

 مارو تا فردا دادین که دادین، اگر ندادین کاری میکنیم که صداش تو دنیا بپیچه...

خدمتی سنوات فاصله حذف مصوبه به نسبت گیالن بازنشستگی شرف در فرهنگیان اعتراضی               تجمع
 مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

گذاشتن بنمایش برای گیالن بازنشستگی شرف در فرهنگیان از اسفند،جمعی 27 چهارشنبه              روز

و آموزش کل اداره مقابل تجمع به دست خدمتی سنوات فاصله حذف مصوبه به نسبت                 اعتراضشان
 پرورش استان در کالنشهر رشت زدند.
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های شرکت وحذف وضعیت تبدیل برای خوزستان مخابرات شرکت شرکتی کارگران های کنش               ادامه
 پیمانکاری وافزایش دستمزد ازجمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

های شرکت وحذف وضعیت تبدیل برای خوزستان مخابرات شرکت شرکتی کارگران های              کنش
 پیمانکاری وافزایش دستمزد ازجمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ادامه دارد.

خبرنگار با تماس در خوزستان منطقه مخابرات شرکتی کارگران از اسفند،جمعی 27 چهارشنبه               روز

کار اداره به شکایت با کارگران این از تعدادی ظاهرًا کردند. انتقاد موجود شرایط از ای،                  رسانه

طبقه بندی طرح و شود برداشته میان از تبعیض باید آرا، این براساس بگیرند؛ رای خود نفع به                   توانسته اند
 مطلوب و کارا برای پیمانکاری های مخابرات اجرایی شود.

 این کارگران ابراز نگرانی می کنند که این آرا پذیرفته نشود و نتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند.

 آنها می گویند: از تبعیض و بی عدالتی به ستوه آمده ایم؛ دستمزدمان نصف رسمی هاست.

یا واسطه شرکت های حذف مشاغل؛ طبقه بندی طرح اجرای تبعیض، رفع کارگران، این              خواسته های
 پیمانکار، بهره مندی از مزایای مزدی به اندازه رسمی ها و افزایش حقوق و مزایای مزدی است.

 اعتراض رانندگان استیجاری شهرداری رشت نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان از رشت شهرداری استیجاری رانندگان اسفند، 27 چهارشنبه               روز
 ومعیشتی با ثبت شکایت دراداره کار خبردادند.

در که استیجاری رانندگان گفت: ای رسانه خبرنگار به رشت شهرداری استیجاری رانندگان از                یکی
 مجموعه شهرداری رشت مشغول به کار هستند، یک ماه مزد و عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

 



مناطق در را مدیران و کارگران و بار حمل جابجایی مسئولیت که سواری راننده 120 حدود افزود:                   وی
 مختلف شهر رشت برعهده دارند، یک ماه مزد و عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

یکسال مدت به آینده سال ماه اسفند 29 تا سال هر ماه فروردین از خودروها این قرارداد اینکه بیان با                      او

از استفاده که کرده ارسال خود زیرمجموعه واحدهای به نامه ای شهرداری اخیرا افزود: می شود،                تمدید

ممنوع پیمانکار با جدید قرارداد عقد تا (1400) آینده سال ابتدای از استیجاری راننده های و                 خودروها
 بوده و راننده اجازه ورود به محدوده محل کار خودرا ندارند.

بهای اجاره همراه به را ما مزدی مطالبات ماهه هر باید شرکت مدیریت قرارداد طبق اینکه بیان با                    وی

در 12ساعت تا 8 روزانه هستند سواری غالبا که استیجاری رانندگان افزود: کند، پرداخت                خودروها

این راننده های که حالیست در این می کنند. کار روزمزدی صورت به شهر سطح در کرونا سخت                  شرایط
بهای اجاره فقط می کند پرداخت کارفرما آنچه و هستند اجتماعی بیمه و دستمزد فاقد                خودروها

 خودروهاست که آن هم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می شود.

سال در استیجاری خودروهای ورود ممنوعیت برای شهرداری اخیرا که نامه ای با اینکه بیان با                 وی

اشتغال زمان در افزود: هستیم، درآمد بدون و بیکار ما دو الی یک دست کم کارگران ما همه زده                    جدید
بهای اجاره فقط می کند پرداخت کارفرما آنچه و هستند دستمزد فاقد خودروها این               راننده های

 خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می شود.

مطالبات پیگیری در راننده ها از نفر 50 حدود گفت: همکارانش و خود مطالبات پیگیری در کارگر                  این
 صنفی خود به اداره کار شکایت کرده و پرونده آن ها در جریان است.

سایر و بنزین پول حتی رانندگان استیجاری، ماشین های راننده های از دیگر یکی اظهارت               طبق
 هزینه های خودرور را از جیب هزینه می کنند و با مشکالت بسیاری مواجه هستند.

 آزادی موقت کامیار فکور با قید وثیقه 300میلیون تومانی

بطور اوین زندان از تومانی 300میلیون وثیقه قید به فکور کامیار اسفند 27 چهارشنبه روز                 بعدازظهر
 موقت آزاد شد.

تامین سازمان بگیران ومسمری کارگران سراسری باتجمع همزمان اسفند 17 یکشنبه روز فکور               کامیار
 اجتماعی  نسبت به سطح نازل حقوق در خیابان آزادی تهران بازداشت شده بود.

  انتقال اسماعیل عبدی به زندان قزلحصار

رجایی زندان به را کنشگر معلم این بودند کرده اعالم عبدی اسماعیل خانواده به اینکه                 علیرغم
 شهرمنتقل کرده اند اما روز چهارشنبه 27 اسفند روشن شداو را به زندان قزلحصار منتقل کرده اند.

 در همین رابطه:هیچ اطالعی از مکان نگهداری اسماعیل عبدی در دست نیست

عبدی خانواده به زندانها بر ناظر دادیار و اوین دادسرای احکام اجرای سوی از اسفند ٢۶ گذشته                   روز
  اعالم می کنند که تا شب، اسماعیل به رجایی شهر منتقل می شود.



است شده منتقل شهر رجایی زندان به وی که میکردند گمان اسماعیل خانواده حالیکه در صبح                  امروز
تایید جهت مسکونی شان منزل سند داشتن همراه با تا میشوند فراخوانده کرج دادسرای به تماسی                 طی

  سکونت خود در کرج در دادسرا حاضر شوند.

به دادسرا اعالم علیرغم عبدی اسماعیل است این از حاکی نیز شهر رجایی زندان داخل از                  خبرها

به خبری بار هر و بالتکلیف اند و سراسیمه تاکنون هم اسماعیل خانواده است. نشده منتقل آنجا                  قرنطینه
 آنها می دهند. حتی اعالم کرده اند که احتماال به زندان قزلحصار منتقل شده است.

سوی از او خانواده و عبدی اسماعیل روانی و روحی شکنجه و آزار و اذیت که است این پیداست                     آنچه

زندانهای برسد. عبدی اسماعیل به آسیبی که می رود آن بیم حتی و دارد ادامه قضایی و امنیتی                   مسئولین

زمان هنوز دارد. قرار جدی خطر در سیاسی زندانیان جان بخصوص نیست. امن هیچوجه به                 ایران
 زیادی از مرگ بهنام محجوبی نگذشته است.

آزار و بالتکلیفی تداوم به نسبت تا فرامی خوانیم را اجتماعی و صنفی نهادهای و اجتماعی فعالین تمام                    ما

 اسماعیل عبدی و خانواده اش به هر شکل ممکن اعتراض کنند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٧ اسفند ٩٩

 جان باختن یک کارگر در شهرک سنگ نی ریز بدنبال سقوط زیرچرخهای تریلر

دراستان نی ریز شهرستان سنگ شهرک در کار حین ساله 40 کارگر اسفند،یک 26 شنبه سه روز                  عصر
جانش دردم بدنش روی از تریلر چرخهای شدن رد اثر بر تریلر، یک بار قسمت از سقوط از بعد                     فارس

 را ازدست داد.
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عدم به کشورنسبت سراسر برق نیروی توزیع شرکت های وحجمی شرکتی کارگران اعتراضی تجمع -              

وبرای نشدنش سازی وهمسان حقوق پرداخت در تبعیض منجمله حقوق نازل وسطح وضعیت               تبدیل
 حذف شرکت های پیمانکاری مقابل مجلس برای سومین بار درماه جاری

مقابل حقوق پرداخت عدم به دراعتراض اعتصابشان روز دومین در اراک آهن راه کارگران تجمع -                
  استانداری مرکزی

سوی از دریافتی وام اقساط نشدن پرداخت به نسبت متال پارس کارخانه کارگران اعتراض ادامه -                
 کارفرما بابرپایی تجمع

امنیت ونداشتن مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت جنوبی پارس کارگران اعتراضات ادامه -                

 شغلی و وعده های توخالی وزیر نفت و سایر مسئوالن ذیربط
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عدم به اعتراض شهربرای شورای ساختمان مقابل بهبهان شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب -             
 پرداخت بموقع حقوق و وعده های توخالی مسئوالن

 - ادامه کنش های کارگران قند ممسنی برای بازگشایی کارخانه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 - صدور قرار جلب به دادرسی برای 5 کارگر حق طلب کشت وصنعت هفت تپه

 - علی نجاتی:  سخنگوی قوه قضائیه چرارسما اعالم نمی کند که عفو شامل حالم نشده؟!

از انتقال در عبدی اسماعیل با رفتار نحوه محکومیت در (تهران) ایران معلمان صنفی کانون بیانیه -                 
 زندان اوین به رجایی شهر

 - کانون نویسندگان ایران:

علیه صادره احکام شرط و بی قید و فوری لغو خواستار پرث پن و سیدنی پن حمایت با ملبورن پن                     انجمن

 آرش گنجی شد

 - بازهم واژگونی وانت حامل کارگران واینبار مصدومیت 6 کارگر فصلی شوش

عدم به کشورنسبت سراسر برق نیروی توزیع شرکت های وحجمی شرکتی کارگران اعتراضی              *تجمع

وبرای نشدنش سازی وهمسان حقوق پرداخت در تبعیض منجمله حقوق نازل وسطح وضعیت               تبدیل
 حذف شرکت های پیمانکاری مقابل مجلس برای سومین بار درماه جاری

توزیع شرکت های وحجمی شرکتی کارگران جاری، ماه باردر سومین برای اسفند 26 شنبه               روزسه
نازل وسطح وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش کشوربرای سراسر برق               نیروی

های شرکت حذف وبرای نشدنش نشدنش سازی وهمسان حقوق پرداخت در تبعیض منجمله               حقوق
 پیمانکاری دست به تجمع مقابل مجلس زدند.



 

شرکت در سال ده باالی سابقه با من گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                   یکی
 توزیع برق کشور به صورت شرکتی استخدام شده ام و از تبدیل وضعیت ما خبری نیست.

بنده امثال برابر سه حدودًا کمتر تخصص و سابقه با توزیع شرکت رسمی نیروی یک حقوق افزود:                   وی
 است، حال اینکه کار ما دقیقًا یکسان است.



انتظار این کشور گذار قانون و اجرایی مسئوالن از ما گفت: همکارانش و خود درخواست مورد در                   او
به و دهند انجام کاری سابقه اولویت اساس بر را وضعیت تبدیل افراد کاری سابقه به توجه با که داریم                      را

 این بی عدالتی های به وجود آمده پایان دهند.

 درهمین رابطه:

به کشورنسبت سراسر برق نیروی توزیع شرکت های وحجمی کارگرشرکتی صدها اعتراضی تجمع -1             

حقوق نشدن سازی وهمسان حقوق پرداخت در تبعیض منجمله حقوق نازل وسطح وضعیت تبدیل                عدم
 مقابل مجلس

کشور سراسر برق نیروی توزیع شرکت های وحجمی کارگرشرکتی اسفند،صدها 19 شنبه سه              روز
در تبعیض منجمله حقوق نازل وسطح وضعیت تبدیل عدم به نسبت بیشترشان هرچه انعکاس                برای

مجلس،برافراشتن مقابل وباتجمع شدند تهران راهی حقوق نشدن سازی وهمسان حقوق             پرداخت
تبدیل آزمون حذف حواهان شعارهایی وسردادن نابرابر» حقوق ولی مساوی، کار ازجمله«              پالکاردها

شرکت های حذف و رسمی نیرو های با آن ها مزایای و حقوق سازی همسان شرکتی، نیرو های                وضعیت
 واسط تامین نیروشدند.
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در برق صنعت در شاغل فعلی نیرو های و کارکنان از نفر هزار شده،ده ها ای رسانه گزارش                  برپایه
چند فاصله رسمی نیرو های با مشابه وظایف با آن ها حقوقی شرایطی و نیستند دولت رسمی                 استخدام

جذب استخدامی آزمون کردن سپری بدون و گذشته دهه دو در نیرو ها این است. کرده پیدا                  برابری
و حقوق سازی همسان یا و آن ها جذب برای برنامه ای نتوانست نیرو وزارت و اند شده نیرو                   وزارت

 مزایای آن ها داشته باشد.

وضعیت تبدیل عدم به کشورنسبت برق توزیع شرکت های قراردادی کارگران اعتراضی تجمع -2             

 وسطح نازل حقوق مقابل مجلس

بیشتر هرچه انعکاس کشوربرای برق توزیع شرکت های قراردادی کارگران اسفند، 14 شنبه پنج               روز

مجلس مقابل تجمع به دست حقوق نازل وسطح وضعیت تبدیل عدم به کشورنسبت اعتراضشان                صدای
 زدند وخواهان حذف شرکت های پیمانکاری،تبدیل وضعیت و یکسان سازی حقوق شدند.

 

درب جلوی توزیع شرکت های قراردادی کارگر های اعتراضی تجمع شده،دلیل ای رسانه گزارش              برپایه
عنوان نیرو تامین شرکت های دست قطع و آزمون بدون ،استخدام حقوق سازی یکسان مجلس                 شمالی

 شده است.

مقابل حقوق پرداخت عدم به دراعتراض اعتصابشان روز دومین در اراک آهن راه کارگران                *تجمع

  استانداری مرکزی
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روز دومین در گستر) جوش نورآباد(شرکت اراک آهن راه اسفند،کارگران 26 شنبه سه               روز
 اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به تجمع مقابل استانداری مرکزی زدند.

پاسخگو کسی استانداری جلوی فنی ابنیه موتوری نورآباد اراک کارگران منتشره،تجمع گزارش              برپایه

 نیست.

به حاضر گستر جوش شرکت هنوز ولی است 1399 سال در اعتصاب چندمین این آوریست یاد به                   الزم

 پرداخت حقوق ومزایا نیست.

سوی از دریافتی وام اقساط نشدن پرداخت به نسبت متال پارس کارخانه کارگران اعتراض                *ادامه
 کارفرما بابرپایی تجمع

-تهران کرج مخصوص جاده 8 کیلومتر در واقع متال پارس کارخانه کارگران اسفند، 26 شنبه سه                  روز

به دست کارفرما سوی از دریافتی وام اقساط نشدن پرداخت به نسبت دارشان دامنه اعتراضات                 درادامه
 تجمع زدند.

 

با کارگران معوقه سنوات حساب تسویه برای شرکت این گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
کارخانه کارگران مانده عقب مطالبات بانکی، وام دریافت با تا است شده مذاکره وارد اقتصاد مهر                  بانک

را کارگران سنوات پرداخت توانایی ورشکستگی دلیل به زمانی برهه آن در کارخانه کند. تسویه                 را
کارگران که بود این بانک شرط است؛ بوده اقساط دریافت نهایی تضمین منظور به بانک است.                  نداشته

سوی از بانکی اقساط نشدن پرداخت دلیل به نفر 135 حاضر، حال در شوند. یکدیگر ضامن                  باید

بانکی امور انجام از بدهکاری دلیل به کارگران این نشده اند. خود چک های دریافت به موفق                 کارفرما
  محروم هستند.

است. نشده واقع مثمرثمر حقوق، احقاق برای کارگران مکرر تجمع های و دادند:پیگیری های ادامه               آنها

  تنها نتیجه حاصله، وعده های کارفرما بوده که هنوز جامه ی عمل بر آن پوشانده نشده است.

توانایی تا کند آزاد امروز را چک فقره تا بود داده وعده کارفرما گفت: تجمع کننده کارگران از                   یکی
 استفاده از خدمات بانکی را داشته باشیم اما چنین اتفاقی صورت نگرفت.



امنیت ونداشتن مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت جنوبی پارس کارگران اعتراضات                *ادامه
 شغلی و وعده های توخالی وزیر نفت و سایر مسئوالن ذیربط

اجرای عدم به نسبت را اعتراضشان جنوبی پارس کارگران دیگر، باری برای اسفند 26 شنبه سه                  روز

ذیربط مسئوالن سایر و نفت وزیر توخالی های وعده و شغلی امنیت ونداشتن مشاغل بندی طبقه                  طرح
 ،اعالم کردند.

پیمانکاری کارگران همه برای طبقه بندی طرح ماه، فرودین از بود قرار گفتند: ای خبرنگاررسانه                آنهابه
 نفت و گاز اجرایی شود اما سال به پایان رسید و خبری از اجرای این طرح نشد.

کارگران دریافتی می تواند پیمانکاری کارگاه های در طبقه بندی طرح اجرای کارگران، این گفته              به
 متخصص را باالتر ببرد و موجب شود که سابقه، تخصص و مهارت شغلی کارگران هدر نشود.

می گویند: ذیربط مسئوالن سایر و نفت وزیر وعده های یادآوری با جنوبی پارس پیمانکاری               کارگران
در نیز ما شغلی امنیت بلکه نکردند اجرایی را طبقه بندی طرح تنها نه شنیدیم؛ وعده بس از شدیم                    خسته

جدید، سال آغاز در کرده اند اعالم پیمانکاری شرکت های از برخی است؛ گرفته قرار خطر                معرض
عید شب که شده موجب مساله همین نمی کنند؛ تمدید را خود پیمانکاری نیروهای از برخی                 قرارداد

 کارگران نگرانی و دلهره داشته باشند.

اجرایی طبقه بندی می گوید: عسلویه در تبعیض رفع ضرورت بر تاکید با تعمیرات پیمانکاری کارگر                یک
 نشده است؛ احتمال تعدیل هم هست؛ در این شرایط، ما هیچ امیدی به آینده نداریم.

و می داند پیمانکاری ها خواسته های از دیگر یکی را مرخصی هفته دو و کار هفته دو کارگر،                  این

اما می کنیم کار ماه هر در روز یک و بیست می کنند، کار هفته دو فقط که رسمی ها برخالف                    می گوید:
 بسیار کمتر از آنها حقوق می گیریم؛ امنیت و امید به آینده هم نداریم.

عدم به اعتراض شهربرای شورای ساختمان مقابل بهبهان شهرداری کارگران وتجمع             *اعتصاب

 پرداخت بموقع حقوق و وعده های توخالی مسئوالن

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای بهبهان شهرداری شهری خدمات اسفند،کارگران 26 شنبه سه               روز

کارکشیدند از دست مسئوالن توخالی های وعده و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت                اعتراضشان
 ومقابل ساختمان شورای این شهر دراستان خوزستان زدند.

های وعده و نوروز عید آستانه در اقتصادی فشارهای از محلی،کارگران خبری منبع یک گزارش                 به
 محقق نشده چند باره شهرداری برای پرداخت حقوق و عیدی خود به شدت گالیه مند بودند.

 *ادامه کنش های کارگران قند ممسنی برای بازگشایی کارخانه وپایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

کماکان ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان کارخانه بازگشایی برای ممسنی قند کارگران های                کنش
 ادامه دارد.

درشهرستان واقع کارخانه تعطیلی شدن ساله 4 آستانه در ممسنی قند اسفند،کارگران 26 شنبه سه                 روز
دلیل به کارگر حدود300 با 95 سال اوایل گفتند:کارخانه ای رسانه خبرنگار به فارس استان                 رستم



انتظار در که مانده اند باقی واحد این در کارگر 40 حدود حاضر حال در شد. اعالم تعطیل مالی                    مشکالت
 بازگشایی کارخانه و دریافت مطالبات معوقه خود از سوی مسئوالن هستند.

گفتند: دارند، تاکید خود کار محل مجدد راه اندازی و بازگشایی بر که کارخانه این شده بیکار                  کارگران

به 79 سال در خصوصی بخش به واگذاری از بعد که داشت شاغل 300کارگر حدود تولیدی واحد                   این

افزایش با که جایی تا داد ادامه خود فعالیت به تعطیل نیمه صورت به و شد روبه رو مشکل با                     مرور
کارگری 300 حدود نتیجه در گرفت. کارخانه فعالیت کردن متوقف به تصمیم کارخانه مدیریت                مشکالت

تعداد نهایت در و شدند بازنشسته دیگر برخی و تعدیل برخی مرور به بودند کار مشغول آن در                    که
بازگشایی دنبال به سنواتی و مزدی معوقات ماه چندین با که یافت کاهش نفر حداقل40 به                  کارگران

 کارخانه هستند.

برای شانسی هیچ ما برای کار نامتعادل بازار در هم اکنون سنی، و جسمی شرایط به باتوجه گفتند:                   آن ها

سابقه سال 50 از بیش با کارخانه این بازگشایی از دولت اگر اما ندارد وجود جدید شغلی فرصت                    یافتن
بیکاری جوانان اشتغال امکان حال عین در و بازگردیم خود قبلی کار به می توانیم کند، حمایت قند                   تولید

 که جویای کار هستند، فراهم می شود.

نشده گرفته کارخانه مالکیت تغییر برای تصمیمی هیچ تاکنون تعطیلی زمان از اینکه بیان با کارگران                  این

به زیادی بدهی های و شده متوقف است سال چهار از بیش کارخانه تولیدی فعالیت افزودند:                 است،
 بخش های دولتی و خصوصی دارد.

و کرده عنوان نقدینگی نبود و چغندر و اولیه مواد کمبود را کارخانه بدهکاری و تعطیلی علت                   کارگران
مطالبات از بخشی بناست فارس استان دادگستری ورود با کارگری چالش سال ها از پس اکنون                 گفتند:

نیز طلبکاران طلب پرداخت بابت کارخانه حراج موضوع و شود پرداخت آتی روزهای در                کارگران
 منتفی است.

پرداخت افزودند: بازگرداند، تولید چرخه به را کارخانه دارد بنا قضاییه قوه اینکه بیان با کارگران                  این
 مطالبات کارگران از سوی مالکان فعلی کارخانه نیز قرار است با نظارت نماینده دادگستری انجام شود.

به خود معوقه مطالبات دریافت و کارخانه بازگشایی امید به بار چندین تاکنون داشتند: اظهار                 آن ها
 نهادهای صنفی و دولتی استان مراجعه کردیم اما هنوز پاسخی نگرفته ایم.

مجموعه این کارگران اینکه بر تاکید با هستند، کارخانه دوباره بازگشایی خواهان که کارگران                این

دست کم اشتغال و درآمدی منبع تنها کردند: تصریح خاتمه در هستند، جامعه حق به زحمتکشان از                  بزرگ

این مشکالت رفع درخصوص که داریم تقاضا مسئوالن شما از است، مستقیم به صورت               300کارگر
عاجل اقدام دارند، قرار معیشتی بد وضعیت در اکنون که آن کارگران کار به بازگشت و تولیدی                   واحد

 کنید.

 *صدور قرار جلب به دادرسی برای 5 کارگر حق طلب کشت وصنعت هفت تپه

یک در و تعقیب منع هفت تپه وصنعت کشت کارگران برای پرونده، 3 در شوش دادیاری دوم                  شعبه

و هستند اعتراض قابل که است کرده صادر دادرسی به جلب قرار طلب حق کارگر 5 برای                   پرونده
  قطعی محسوب نمی شوند.



7 و نفر 12 نفر، 31 از ترتیب به شرکت اول پرونده اسفند،در 26 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                     بنابه
شرکت شده، دادرسی به جلب قرار صدور به منجر که پرونده ای در و بود کرده شکایت کارگران از                    نفر

حمید حیوری، مسعود منجزی، عباسی ابراهیم بهمئی، یوسف نام های به مجموعه کارگران از نفر 5                 از
و داشته وجود هم شده یاد پرونده 3 در عده این اسامی البته است؛ کرده شکایت َحمدانی حسین و                     ممبینی

نظم در اخالل اتهام با دیگر پرونده های مانند 5کارگر این است. شده صادر تعقیب منع آن ها                  برای
 عمومی مواجه هستند.

 علی نجاتی:  سخنگوی قوه قضائیه چرارسما اعالم نمی کند که عفو شامل حالم نشده؟!

به اشاره با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت بازنشسته کارگر نجاتی، اسفند،علی 25 دوشنبه                  روز

آذرماه سال به شد صادر بنده برای که حکمی آخرین گفت: ای رسانه خبرنگار به خود پرونده                   وضعیت
مجوز هیچ داشتن بدون صبح، اولیه ساعات در امنیتی نیروهای روز یک آن، جریان در برمی گردد. 97                 

بازجویی، جریان در کردند. منتقل اندیمشک دادگستری به پابند و دستبند با و آمده ما منزل به حکمی                    و
هدایت را آن و داشته محوری نقش سال، آن اعتراضات و اعتصابات جریان در من که شدند                   مدعی

 کرده ام.

کارگری کنش های با ارتباطی هیچ هشتاد، دهه در دستگیری زمان از که گفتم هم پاسخ در من افزود:                    وی

اعتصابات در دخالتی هیچ و بودم شده بازنشسته من است. بوده بی اساس کامال اتهامات این و                  نداشتم
 نداشتم.

چگینی، جعفری با قضائیه قوه به منتسب خبرگزاری ماجرا، این از پس روز چند کرد: تصریح                  نجاتی،
بازداشت شخص این که شد مدعی گفتگو، این در ایشان که بود کرده صحبت شوش دادگستری                  رئیس

را بنده صحبت ها، این برخالف که حالی در است. شده دستگیر داشته قبال که پرونده ای دلیل به                   شده(بنده)
 به اداره اطالعات برده و پرونده جدیدی برایم تشکیل دادند.

در نقشی هیچ که کردم عنوان هم باز من نیز، اداره این در داشت: عنوان هفت تپه، بازنشسته کارگر                    این
و صنفی کامال اعتراضات، و اعتصابات این که گفتم هم را مسئله این البته و نداشتم کارگری                   اعتصابات

با می توانم که گفتم صراحت به من است. نداشته وجود مسئله این برای هم منعی هیچ و بوده                    قانونی
 کارگران هفت تپه ارتباط داشته باشم، مگر اینکه بر اساس قانون مرا از این مسئله منع کنند.

28 شعبه و تهران به قضائی مقامات دستور به اهواز از و اهواز به شوش از پرونده همین داد: ادامه                      وی
که گفتند من به جلسه اولین از پس و پرونده این به رسیدگی جریان در شد. منتقل مقیسه قاضی ریاست                      به

دادگاه به پرونده وکیل زیالبی، خانم همراه به که هم ابالغیه از پس رسید. خواهد دستم به دادگاه                    ابالغیه

عنوان بنده، البته دارید. پرونده سه شما، که گفتند و کرده تکرار را اتهامی عناوین هم باز کردیم،                    مراجعه
کارگران اعتراضات تنها و نداشته قبول نظام، علیه تبلیغ عنوان به را اتهامات این از یک هیچ که                    کردم

 را در چارچوب مطالبات صنفی و قانونی می دانم.

شد مطرح دست این از مسائلی و راست و چپ با ارتباط بحث جلسه همان در کرد: خاطرنشان                    نجاتی،

و صنفی مطالبات و حقوق راستای در ما فعالیت های همه که چرا نکردم. قبول را یک هیچ بنده،                    که
فرقه های از نظام معاند گروه های با ارتباط به را بنده متاسفانه هم، قبل از است. بوده کارگران                   قانونی

 کمونیستی گرفته تا منافقین متهم می کردند.



بعد کرده اند. صادر من برای حکم سال 5 که شدیم مطلع دادگاه از بعد پرونده، همین بابت شد: یادآور                     وی
را حکم همین نیز، تجدیدنظر دادگاه زد، اعتراض صادره حکم به پرونده وکیل زیالبی، که هم این                   از

 عینا تائید کرد.

نیز حکم این از بعد داشت: بیان خود، عفو به اشاره ضمن نیز، ادامه در تپه هفت بازنشسته کارگر                     این

حکم، این با رابطه در که کردند عنوان و گرفته تماس من با قضائیه قوه عمومی روابط از مرتبه                     سه
کند. مطرح محکومان عفو در هم را بنده نام انقالب رهبر به نامه در تا دارد نظر در قضا دستگاه                      رئیس

 بعد از چندماه نیز با ما تماس گرفته و از عفو خبر دادند.

اقدام همین کنیم. مراجعه سند کردن آزاد برای که گفتند و گرفته تماس اوین از مسئله این پیرو افزود:                     وی

معنای به شود آزاد سند که هم وقتی طبعا، گرفتیم. تحویل اوین از را خود سند و دادیم انجام هم                      را
 مختومه شدن پرونده خواهد بود.

 سخنگوی قوه قضائیه هم رسما و با اعالم اسامی گفت که عفو رهبری، شامل حال کارگران هفت تپه شده

عنوان آن، در که آمد من برای ابالغیه ای ،99 خردادماه در مدتی از بعد متاسفانه کرد: تصریح                   نجاتی،
همین کنید. مراجعه اوین، احکام اجرای یکم شعبه به روز چند ظرف خود حکم اجرای برای که بود                    شده

خود سند حتی و شده پرونده ام حال شامل عفو که گفتم شخصا و گرفتند تماس اوین از باز هم پیش                      دوماه

کارگران حال شامل رهبری، عفو که کرد عنوان رسما هم قضائیه قوه سخنگوی حتی گرفته ام. هم                  را
خود باید و نیست اینطور حال، هر به که گفتند جواب در کردند. اعالم هم را اسامی مان و شده تپه                      هفت

 را برای اجرای حکم به اوین معرفی کنید!

نکنم مراجعه اوین به اگر که کردند عنوان نیز، بعدی تماس در داد: ادامه تپه، هفت بازنشسته کارگر                    این

افتاد اتفاق همین هم زود خیلی البته، که کرد خواهند مسدود را بانکی ام حساب قضائی، دستگاه طریق                   از
 و تا این لحظه، همچنان با مسدودی حساب بانکی مواجه هستم.

و هستم مواجه قلبی مشکل با من داشت: بیان نیز خود جسمی مشکالت به اشاره ضمن ادامه، در                     نجاتی

گذشته هفته و شده زده من قلب به فنر بار دو داده ام. انجام را قلبی مراقبتی عمل های انواع بار 5 کنون،                       تا

مشکل همچنین، کردند. تجویز را آنژیو الزم، آزمایشات انجام از پس کردم، مراجعه پزشک که به                  هم
پزشکی نامه دو می برم. سر به آن درمان پروسه در که است مشکالتی دیگر از نیز پروستات و                    کلیوی

در من آزادی به البته و برمی گردد دزفول زندان در حضور زمان به آن نامه آخرین که دارم هم                     قانونی
اوین در حضور به مجبور که امیدوارم امکان، حد تا است. شده منجر قلبی مشکل دلیل به نیز سال                     همان

 نباشم اما اگر به این مسئله توجه نشود، چاره  دیگری نخواهم داشت.

قضائیه، قوه رئیس شخص قوه، این عمومی روابط گفته پیرو که همانگونه گفت: پایان، در همچنین                  وی

را آن رسما نیز، قوه سخنگوی و کرده مطرح رهبری با را کارگران ما عفو درخواست نامه ای                   طی
را مسئله این سخنگو، همان طریق از نبوده، ما حال شامل عفو این اگر که کنند مشخص داشته،                    اعالم

 اعالم و من را از بالتکلیفی بیرون بیاورند.

از انتقال در عبدی اسماعیل با رفتار نحوه محکومیت در (تهران) ایران معلمان صنفی کانون                 *بیانیه
 زندان اوین به رجایی شهر



نحوه محکومیت در زیر بشرح ای بیانیه (تهران) ایران معلمان صنفی کانون اسفند 25 دوشنبه                 روز
 رفتار با اسماعیل عبدی در انتقال از زندان اوین به رجایی شهرمنتشرکرد:

اوین زندان از عبدی اسماعیل انتقال در ماموران غیرقانونی و انسانی غیر برخورد معلمان صنفی                 کانون

ابتدایی ترین برخالف اقدامی را آن و می نماید محکوم شدیدًا را اسفند ٢٣ تاریخ در شهر، رجایی زندان                   به
 اصول اخالقی و حقوق شهروندی و مدنی می داند.

از محرومیت زندان، درون بی دلیل،برخوردهای جابجایی عبدی، درباره واقع خالف گزارش             ارسال
از یکی و انتظامی نیروی درجه دار برخورد نبود کافی عبدی با خصومت اثبات برای خانواده، با                  تماس

و غیرقانونی رفتارهای کلکسیون به نیز کرج انقالب و عمومی (!؟) دادسرای احکام اجرای                کارکنان

میثاق های با بلکه داخلی حقوقی موازین تمامی با تنها نه که اقداماتی شد. اضافه عبدی با                  کینه توزانه
 بین المللی پذیرفته شده در نظام نیز مغایرت دارد.

استیصال و ضعف از ناشی و نموده محکوم شدیدا را ضدقانونی اقدامات گونه این معلمان صنف  ی                  کانون

برای جدید پرونده گشودن برابر در خانواده اش و عبدی اسماعیل پایداری و صبوری دربرابر                مرتکبین

اهانت قصد به چه اگر برخورد شیوه این که است باور این بر می داند. محکومیتش دوران پایان از پس                     او
و حیثیت هتک آن از بیش اما می گیرد، صورت معلمان جامعه و صنفی کنش گران و عبدی اسماعیل                   به

می خواهد قضایی دستگاه مسئوالن از اکیدا لذا آورد. خواهد بار به را مسئول دستگاه های                مشروعیت
پایان از ماه سه که را عبدی اسماعیل شرط و قید بی آزادی شرایط خاطیان، با فوری برخورد                    ضمن

بیشمار از یکی شدن عملی بر شود گواهی که باشد نمایند؛ فراهم را گذشته نیز محکومیتش                  دوران
 شعارهای تاکنون غیرعملی!

 *کانون نویسندگان ایران:

علیه صادره احکام شرط و بی قید و فوری لغو خواستار پرث پن و سیدنی پن حمایت با ملبورن پن                     انجمن
 آرش گنجی شد

و مترجم گنجی، آرش پرونده ی به اشاره ضمن بیانیه ای انتشار با ملبورن پن انجمن ماه اسفند                  یازدهم

آزادی خواستار و کرده اعالم ایران در خود همکاران با را همبستگی اش ایران، نویسندگان کانون                 عضو
به زندان در بیان و اندیشه آزادی حق از استفاده دلیل به که شده زندانیانی کلیه شرط و قید بدون و                       فوری

شده گنجی آرش علیه صادره احکام شرط و قید بی و فوری لغو خواستار پایان در بیانیه این می برند.                     سر
 است.

و قضاییه قوه رییس به سرگشاره نامه ی دو پرث پن و سیدنی پن حمایت با همچنین ملبورن پن                    انجمن
آرش علیه شده صادر ناعادالنه ی حکم که شده اند یادآور و کرده  ارسال کانبرا در اسالمی جمهوری                  سفیر

آن اجرای به متعهد ایران که است سیاسی» و مدنی حقوق بین المللی «پیمان با مستقیم تناقض در                   گنجی
به فشار اعمال برای قانونی سیستم به «توسل به که خواسته اند ایران مقامات از همچنین آنها است.                   شده

استفاده خود اندیشه و بیان آزادی حق از که را زندانی نویسندگان کلیه ی فورا و دهند پایان                   نویسندگان»
  کرده اند، آزاد کنند.



تماس در بین الملل پن با «ما است گفته نو صدای به ملبورن پن انجمن پرزیدنت کینزی مک                   کریستین
چند هر دهیم، گسترش ایران در همکاران مان از حمایت در جهانی کمپین یک به را کمپین این که                    هستیم

 که پن بین الملل تا به حال از نویسندگان در ایران و آرش گنجی پشتیبانی کرده است.»

فارسی به استرالیا پن همکاران توسط و است انگلیسی زبان به نامه ها و بیانیه اصلی متن                  پی نوشت:
 ترجمه شده و به دست کانون نویسندگان ایران رسیده است.

 *بازهم واژگونی وانت حامل کارگران واینبار مصدومیت 6 کارگر فصلی شوش

فصلی کارگر و6 اهوازواژگون – شوش جاده در کارگران حامل وانت اسفند، 26 شنبه سه روز                  ظهر
 مصدوم وبه بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با اعتصاب وبرپایی تجمع

 اعتصاب همزمان کارگران راه آهن کرج،اراک و ورامین:

شغلی وضعیت و حقوق ماه 3 پرداخت عدم به دراعتراض کرج آهن راه کارگران وتجمع اعتصاب -1                 
 ناروشن

 2- اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

 3- اعتصاب کارگران راه آهن اراک

وعیدهای و وعده درآمدن توخالی به نسبت کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران اعتراضی تجمع -                
 مسئوالن مقابل دفتر امام جمعه کرمان

های وعده و وعیدی حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت آبادان نشانی آتش کارکنان اعتراضی تجمع -                 
 توخالی مسئوالن مقابل شهرداری

تجمع برپایی با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت یاسوج قند کارخانه کارگران اعتراضات ادامه -               
 مقابل بانک تجارت

 - ادامه بالتکلیفی و آزار اسماعیل عبدی - اسماعیل عبدی در قرنطینه زندان اوین محبوس است

 - بازگرداندن شاپور احسانی راد به بند ١٠ تیپ ٢ در زندان تهران بزرگ

کارگران حقوق مدافع و بریتانیایی ایرانی شهروند رئوف، مهران بین الملل: عفو فوری اقدام فراخوان -               
 باید آزاد شود

 *ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با اعتصاب وبرپایی تجمع
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 اعتصاب همزمان کارگران راه آهن کرج،اراک و ورامین:

شغلی وضعیت و حقوق ماه 3 پرداخت عدم به دراعتراض کرج آهن راه کارگران وتجمع اعتصاب -1                 
 ناروشن

ماه 3 پرداخت عدم به اعتراض تراورس)برای کرج(شرکت آهن راه کارگران اسفند، 25 دوشنبه                روز
 حقوق و وضعیت شغلی ناروشن دست به اعتصاب زدند ومقابل ایستگاه کرج تجمع کردند.

گفته به که ز یدآبادی اعتصاب تگرام،قبل کانال در منتشره کرج آهن راه کارگران از یکی گزارش                  به
حرفای چون نداد ای نتیجه و کرد صحبت ها خطی با کرد باز حساب روش نمیشه خط نیروهای از                     خیلی

 تکراری تحویل کارگران دادن و وقت اعتصاب برای بستن خط چون از قبل نامه نگاری شده بود .

هممون اونم که رسید تهران از محمدی اینکه تا کردن نمی دخالتی هیچ انتظامی نیروی و استاندار ی                   از
  جمالت همیشکی رو زدن تا این که یگان ویژه رسید با کارگران صحبت کرد.

با کنید درستش ریشه از نمیشه حل روز دو و روز یک با کار گفت محمدی به رو یگان فرمانده ا ینکه                       تا
بردن رو روئسا و رئیس و کارگران از نفر چند و اومدن نفراتی ملی امنیت از اینکه تا نشد حل گو                       گفت

 برای مناظره .

برخی روز آن و زدیم اعتراض به دست ماه اسفند 19 روز این؛ از پیش اینکه بیان با معترض                     کارگران

به می شود، مشخص اسفند 25 دوشنبه امروز تا مطالباتمان وهم شغلی وضعیت هم دادند وعده                 مسئوالن
طبق گرفتیم تصمیم درنهایت کارگران مطالبات به مسئوالن بی توجهی با گفتند: ای رسانه               خبرنگار

 فراخوانی که از قبل داده بودیم به اعتراضات خود ادامه دهیم.

بخش مدیریت فعالیت تهران بهشتی قضائی مجتمع 21 شعبه رای طبق کارگران؛ از یکی اظهارات                 طبق

کندی کرده نگران را کارگران آنچه می شود. واگذار دولت به جاری سال پایان تا تراورس                 خصوصی
 روند واگذاری است و نیز نامشخص بودن وضعیت شغلی کارگران و پرداخت مطالباتشان.

جز به هنوز اما هستیم دولتی بخش به کارگران وضعیت تبدیل و تغییر منتظر ماه آذر از گفت:                    او
مدیریت اینکه ضمن نبوده ایم دیگری خاص اتفاق شاهد تراورس دارایی های و امالک از بخشی                واگذاری

معرفی را تراورس شرکت جدید مدیره هیات اعضای و مدیرعامل زودی به کرده اعالم بارها                 راه آهن
 خواهد کرد.

واگذار خصوصی بخش به تراورس شرکت که مدتی طول در کارگران؛ از دیگر یکی اظهارات                 طبق
با آنهم حداقلی صورت به را خود مزدی مطالبات ماه هر و بوده شغلی امنیت فاقد کارگران است                    شده

 تاخیر چند ماهه دریافت می کنند.

هستند، قانون طریق از حقوقشان احقاق دنبال به همواره تراورس شرکت کارگران اینکه بیان با                 او

شرکت سابق پیمانکار فعالیت اتمام با همزمان نو سال آستانه در نگرانند کارگران داشت:                اظهار
پیمانکار خروج از قبل داریم قصد بنابراین کنند دریافت را خود مزدی معوقات نتوانند آن ها                 تراورس،

 بخش خصوصی از راه آهن همه طلب های مالی خود را از کارفرما وصول کنیم.

همزمان می شود گفته که دارد کارگر هزار 5 از بیش کشور ریلی نواحی در تراورس او،شرکت گفته                   به
 با کارگران ناحیه کرج، کارگران نواحی ریلی ورامین و اراک هم دست به اعتراض زده اند.



 2- اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

 روز دوشنبه 25 اسفند،کارگران راه آهن ورامین دست به اعتصاب زدند.

تحویل را شیفت ورامین های اسفندراهدار 25 دوشنبه تلگرام،روز درکانال منتشره گزارش              براساس
 نگرفتند و اعتراضشان را نشان دادند.

  کارگران گفتند:  تمام رئیس هارو از تهران آوردیم ورامین. بچه ها میگن یا پول یا نمی ریم سر کار.

 3- اعتصاب کارگران راه آهن اراک

از خودداری با ورامین و درکرج همکارانشان با همزمان اراک آهن راه کارگران اسفند، 25 شنبه                  روز

 رفتن برسرکارشان اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی اعالم کردند.

ومطالبات حقوق بموقع پرداخت عدم به آهن  دراعتراض راه کارگران وتجمع اعتصاب             یادآوری:ادامه

 واجرایی نشدن تجمیع قراردادها:

 1- ادامه اعتصاب کارگران راه آهن لرستان برای چهارمین روز متوالی

لرستان(شرکت فنی ابنیه و خط کارگران روزمتوالی، چهارمین برای اسفند 19 شنبه سه               روز

احقاق برای نواحی تمامی کارگران سراسری اعتصاب خواهان و دادند ادامه اعتصابشان              تراورس)به
 حقوقشان شدند.

تجمیع وعدم حقوق بموقع پرداخت نشدن به کرج  دراعتراض آهن راه کارگران وتجمع آغازاعتصاب -2              
 قراردادها

بموقع نشدن پرداخت  به دراعتراض تراورس) کرج(شرکت آهن راه کارگران اسفند، 19 شنبه سه                روز
 حقوق وعدم تجمیع قراردادها اعتصابشان را آغاز کردند ودست به تجمع زدند.

برای و بودند داده اعتصاب به فراخوان قبل روز از کرج آهن راه کارگران ، منتشره گزارشات                   براساس
دریافت بدلیل که بودند کرده اعالم آن در و بودند فرستاده جمعه امام و استانداری ، فرمانداری یعنی                    همه

 نکردن چندین ماه بیمه و حقوق درست به اعتصاب خواهیم زد تا به مطالبات ما پاسخ داده شود.

خواهند ادامه تجمعاتشان و اعتصاب به برحقشان مطالبات به دستیابی تا کردند اعالم معترض                کارگران
 داد.
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 3- اعتصاب وضرب االجل دوباره کارگران را ه آهن ورامین با خاتمه ضرب االجل تعیین شده

واعالم زدند اعتصاب به دست شده،دوباره تعیین ازپیش االجل ضرب خاتمه با اسفند 19 شنبه سه                  روز
 کردند در صورت پرداخت نشدن عیدی امروز،راهدارها شب شیفت را تحویل نخواهند گرفت.
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مطالبات باقی دوشنبه تا اگر کردند: اعالم ورامین آهن ه را کارگران عیدی، شدن پرداخت                 بدنبال
کار سر هیچکس کارگر نه و راهبان نه و راهدار نه و زد خواهند اعتصاب به دست نشود                    پرداخت

 حاضر نخواهد شد.

 4- تعیین ضرب االجل کارگران خط 5 مترو تهران

اسفند شنبه21 پنج روز تا کردند:اگر اعالم حقوق احقاق برای را راسخشان اسفند،عزم 19 شنبه سه                  روز

 عیدی و حقوق دی ماه و بن خرید کاالرا براشون واریزنکنند دست به اعتراض خواهند زد .

وعیدهای و وعده درآمدن توخالی به نسبت کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران اعتراضی                *تجمع
 مسئوالن مقابل دفتر امام جمعه کرمان

توخالی به اعتراض برای کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران از اسفند،جمعی 25 دوشنبه                روز

وضعیت تبدیل مشاغل، بندی طبقه طرح کامل نشدن اجرا منجمله مسئوالن وعیدهای و وعده                درآمدن
 و.... دست به تجمع مقابل دفتر امام جمعه کرمان زدند.

 

ضمن کرمان جمعه امام کرمان، سنگ زغال معدن کارگران جاری سال ماه اردیبهشت اعتصاب                درپی
به را مطالبات پیگیری قول ها آن مشکالت به رسیدگی برای کارگران از روزه 45 فرصتی                  درخواست

 کارگران داد.

خود اعتراض کرمان جمعه امام دفتر برابر در حضور با کارگران اینبار و 99است اسفندماه 25                  اکنون

امضاء استان مسئوالن توسط و شده تنظیم بند 8 در که ای نامه توافق های بند اجرای عدم بر مبنی                      را



بر همچنان روز 294 گذشت با اما شود محقق روز 45 بود قرار که مصوباتی اند، کرده اعالم بود،                     شده
 روی کاغذ مانده اند.

مسئوالن که هایی وعده از یک هیچ گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی

دولتی بر مبنی اداری عدالت دیوان ی رویه رای ما که آن به توجه با نشد عملی کردند، امضاء را آن                       پای

دولتی مرکز یک در شاغل عنوان به کارگران برای اقدامی هیچ اما داریم را سنگ زغال شرکت                   بودن
 انجام نشده است.

اداری عدالت دیوان ی رویه در که بافق آهن سنگ یا و دخانیات شرکت حاضر حال در داد: ادامه                     وی

رای داشتن با سنگ زغال شرکت اما است شده گرفته نظر در دولتی مراکز طبق برایشان شرایط                   نبوده،
 دیوان عدالت اداری چنین شرایطی برای کارگرانش در نظر نگرفته است.

نیز ما شده صادر اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آرای ی دادنامه رای اساس بر کارگرافزود:                  این
در ایثارگر و شهید فرزندان استخدام بر مبنی مجلس دستور طبق حتی و شویم دولت ی مجموعه                   زیر

 دستگاه های دولتی نیز برای ما انجام نداده اند.

بند 8 دارای توافقنامه یک امضای با کار اداره رئیس درحضور مسئوالن از بسیاری کرد: بیان                  وی

طبقه طرح و شد عوض عامل مدیر فقط اما کنند حل روزه 45 را کارگران مشکالت که شدند                    موظف

مصوبات اساس بر اما اند کرده کمک ما به چکانی قطره آن از بعد گذاشتند، اجرا به ناقص را                     بندی
 جلسه هیچ یک از کارها انجام نشده است.

سنگ زغال معدن کارگران ی خواسته ترین گفت:مهم درخاتمه کرمان سنگ زغال معدن کارگر                این

پس است دولت رای دارای و است دولتی سنگ زغال شزکت که این به توجه با است ما وضعیت                     تبدیل
 ما نیز باید استخدام دولت می شدیم اما هیچ جواب قانع کننده ای به ما نمی دهند.

 جهت اطالع:

تعیین هایشان خواسته تحقق برای روزه 45 االجل ضرب کرمان سنگ زغال معادن شرکت                +کارگران
 کردند

ضرب وتعیین اردیبهشت 22 دوشنبه روز جلسه مفاد به بند 6 افزودن اردیبهشت،با 28 یکشنبه                 روز

اعتراضاتشان به موقت بطور محلی خبری منبع یک گزارش تحققششان،بنابه برای روزه 45               االجل
 خاتمه دادند واز روزدوشنبه 29 اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند.

طی کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران محلی، خبری منبع یک اردیبهشت 29 گزارش                براساس

روز جلسه مفاد به بند 6 افزودن و کرمان جمعه امام شرکت با اردیبهشت 28 یکشنبه روز در                    نشستی

اعتراضاتشان به موقت بطور تحققششان، برای روزه 45 االجل ضرب وتعیین اردیبهشت 22               دوشنبه
 خاتمه دادند واز روزدوشنبه 29 اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند.

کرمان جمعه امام با کارگران گذشته روز نشست در گفت: درجلسه حاضر کارگران اعضای از                 یکی

زمانی بازه در و شده انجام سلیمانی علیدادی االسالم حجت سوی از کارگران مطالبات پیگیری شد                  مقرر
 45 روز مطالبات آن ها محقق شود.



کرمان استان رغالسنگ معادن و یافت پایان کرمان استان در کارگری تجمعات گذشته روز افزود:                 وی
 امروز صبح فعالیت خود را از سر گرفتند.

ها آن برای مانعی که کارگران مطالبات از دسته آن گذشته روز نشست نتیجه اساس بر کرئ:                   اواضافه

که هایی درخواست برای الزم سازی شفاف و شود محقق روز 45 زمانی بازه در باید ندارد،                   وجود
 محقق نشده، صورت گیرد.

اجرای برای استان و است مجلس عهده بر بازنشستگی ضریب تغییر مسئوالن دیدگاه از کرد: ابراز                  وی
پذیر امکان آن اجرای که است ای مطالبه کارگران دائمی قرارداد عقد مسئله اما کند، اقدامی تواند نمی                    آن

 است.

هستند.کارگری شغلی امنیت برقراری و خود قراردادهای شدن دائمی خواهان شد:کارگران آور یاد               وی

 که 20 سال سابقه کار دارد اکنون خواهان عقد قراردادی دائمی برای تضمین ادامه فعالیت خود است.

داالهو شرکت به زغالسنگ واگذاری از ممانعت کارگری مطالبات ترین مهم از یکی کرد: تصریح                 وی
 بود و مطالبه جدیدی به مفاد قرارداد پیشین افزوده نشده است.

ها شنیده بود، کرونا از ناشی تعطیلی دلیل به ماه فروردین حقوق پرداخت کارگران مطالبه اولین                  اوگفت:

در مسئوالن قدم اولین این و شود می واریز کارگران حقوق آینده روز چند در که است آن از                     حاکی
 راستای رسیدگی به مطالبات کارگری است.

اعتصاب ادامه با برحقشان مطالبات به دستیابی برای کرمان سنگ زغال معادن کارگران راسخ                ++عزم

 وتجمعات خانوادگی مقابل ساختمان شرکت

تجمع وبرپایی اعتصاب ادامه با کرمان سنگ زغال کارگرمعادن اردیبهشت،صدها 24 چهارشنبه              روز

بنمایش برحقشان مطالبات به یابی دست برای را راسخشان عزم شرکت ساختمان مقابل خانواده                بهمراه
 گذاشتند.

کار تعاون، اداره کل مدیر و کارگری بسیج مسئول تقاضای علیرغم کرمان سنگ زغال معادن                 کارگران
اعتراضی وتجمعات اعتصاب ادامه با اعتراضات خاتمه بر مبنی کرمان استان اجتماعی رفاه               و

 خانوادگی خواهان تحقق کامل خواسته هایشان بقرارزیر شدند:

 1-جلوگیری از تصاحب شرکت توسط شرکت های ساخته شده با عناوین و روش های خاص

 2-اجرای صحیح، کامل و بدون مشکل طرح طبقه بندی مشاغل

 3-اجرای ضریب شغلی بازنشستگی پانزده سال

 4-افزایش دستمزد ثابت اداره کار در شغل معدن

 5-نظارت شفاف بر مایملک شرکت و چگونگی واگذاری و محل استفاده آن ها

 6-تزریق نیروی جدید در معادن

 7-تامین مسکن کارگری با توجه به داشتن زمین در شهرستان

 8-تعیین تکلیف حقوق فروردین با توجه به شیوع کرونا



 9-برقرای امنیت شغلی با بستن قرارداد دائم

 10- عدم استفاده از مدیران بازنشسته در سطوح مدیریتی

امنیت نداشتن به اعتراض در کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران وتجمع اعتصاب               +++دومین
 شغلی ،سطح پایین حقوق و وعده های توخالی مسئوالن

کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران جاری، ماه در بار دومین برای اردیبهشت 15 دوشنبه                 روز

کارکشیدند از دست مسئوالن توخالی های وعده و حقوق پایین ،سطح شغلی امنیت نداشتن به                 دراعتراض
 ومقابل دفتر شرکت تجمع کردند.

 

سنگ زغال معادن شرکت کارگر جاری،3هزار سال ماه اردیبهشت اول دوشنبه روز صبح ازاین                پیش
وراور زرند،کوهبنان شهرهای سطح در تجمعات وبرپایی راهپیمایی وبا کارکشیدند از دست              کرمان

 اعتراضشان را نسبت به واگذاری به بخش خصوصی بنمایش گذاشتند.

سنگ زغال دار عهده که گفت:شرکتی محلی رسانه خبرنگاریک به درتجمع حاضر کارگران از                یکی

آرامش برای شرکت این مدیرعامل رو این از است داالهو شرکت شود، می خصوصی بخش در                  کرمان
 خاطر کارگران تضمین دادند که مشکلی در زمینه حقوق و مزایای آن ها ایجاد نمی شود.

شرکت این سازی خصوصی با که باورند این بر بسیاری و نیست کافی کارگران برای تضمین این                   اما

 پرداخت حقوق کارگران و تمدید قراردادها با مشکل رو به رو خواهد شد.

و است مشاغل بندی طبقه طرح کامل اجرای عدم برای کارگران اعتراض حاضر حال در افزود:                  وی

 آنچه که در اولویت پیگیری برای آن ها قرار دارد، برقراری امنیت شغلی و انعقاد قرارداد کاری است.



هستند مشاغل بندی طبقه طرح واجرای تصویب دنبال به کارگران که است سال چندین گفت: کارگر                  این
در آن ناقص شکل شود، اجرا طرح این است قرار ها سال از بعد که اکنون اند، نشده موفق تاکنون                      و

 دستور کار قرار گرفته است.

طرح اجرای با رابطه در سنگ زغال مسئوالن تصمیم ترین جدید به اعتراض در امروز هم                  کارگران
 طبقه بندی اعتراض کرده اند و تنها با برطرف شدن این مشکل به اعتراضات خاتمه می دهند.

 

طرح این اجرای دنبال به که چرا دارند بندی طبقه طرح اجرای بر بسیاری تاکید کارگران داد: ادامه                    وی
 بر اساس سابقه کار، مدرک تحصیلی و سختی کار حقوق و مزایای آن ها تعیین می شود.

حقوق تومان 300هزار و میلیون 3 حدود بهینه شرایط در کار معدن یک حاضر حال افزود:در                  وی
 دریافت می کند، در حالی که بسیاری از آن ها کمتر از این مبلغ را دریافت می کنند.

دارند موقت قرارداد همچنان 10سال از بیش کاری سابقه وجود با کارگران این از بسیاری داد: ادامه                   وی
 از این رو این کارگران خواستار دائمی شدن قراردادهای خود هستند.

مسئوالن این از پیش کنند، می کار مستمر صورت به کارگران اینکه به توجه با کرد: اضافه کارگر                    این
اعتراض سبب اکنون و نشد محقق امر این اما شود می دائمی ها آن قراردادهای که بودند داده                    وعده

 کارگران شده است.

رو این از گذارند می سر پشت مبهم شغلی آینده دغدغه با را خود روزهای کارگران اکنون داد:                    اوادامه

آن برای مناسب راهکاری و باشند شرایط این پاسخگوی مسئوالن که است این کارگران توقع                 کمترین
  ارائه دهند.

های وعده و وعیدی حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت آبادان نشانی آتش کارکنان اعتراضی                 *تجمع

 توخالی مسئوالن مقابل شهرداری



عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای آبادان نشانی آتش کارکنان اسفند، 25 دوشنبه                روز
در شهر این شهرداری مقابل تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده و وعیدی حقوق بموقع                  پرداخت

 استان خوزستان زدند.

فرا و سال پایانی روزهای به شدن نزدیک به اشاره با معترض کارکنان شده، ای رسانه گزارش                   برپایه

و کرده گالیه ابراز نشده عمل وعده های از و شدند خود مطالبات پرداخت خواستار نوروز عید                  رسیدن
 خوستار توجه مسئوالن به وضعیت معیشتی خود شدند.

تجمع برپایی با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت یاسوج قند کارخانه کارگران اعتراضات               *ادامه

 مقابل بانک تجارت

بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان سریال ادامه در یاسوج قند کارخانه کارگران اسفند، 25 دوشنبه                روز

 شغلی ومعیشتی برای باری دیگر مقابل جلوی بانک تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

 

معیشتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت یاسوج قند کارخانه کارگران اعتراضات رابطه:ادامه              درهمین

 بابرپایی تجمع مقابل استانداری وبانک تجارت

به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه یاسوج قند کارخانه کارگران بهمن، 14 شنبه               روزسه

و زدند تجارت وبانک بویراحمد و کهگیلویه استانداری مقابل تجمع به دست معیشتی و شغلی                 بالتکلیفی
 خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر وضعیت این کارخانه  وبازپس گیریش توسط بانک تجارت شدند.



حکم آخرین از ماه چندین گفتند: یاسوج قند کارخانه محلی،کارگران خبری منبع یک گزارش                برپایه
سهل انگاری و تعلل کارخانه گرفتن پس برای نامعلوم دالیل به بانک اما می گذرد، کارخانه معامله                 ابطال

 می کند.

سوی از ابطال حکم از بعد قند کارخانه انتقال و نقل کار یاسوج، قند کارخانه کارگران از یکی گفته                     به

تجارت بانک مدیران اما گرفت. انجام بویراحمد و کهگیلویه استان اسناد و ثبت اداره کل در قضا                  دستگاه
 کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد برای باز پس گرفتن کارخانه قند یاسوج تعلل و کم کاری می کنند.

دست به را استان عظیم سرمایه این سریعتر چه هر باید تجارت بانک گفت: کارگران از دیگر                   یکی

تالش به را یاسوج قند کارخانه و بدهد سامان و سر را آنها بزند. فراخوان کارگرانش برای                   بگیرد.
 مضاعف به مدار تولید بازگرداند.

 *ادامه بالتکلیفی و آزار اسماعیل عبدی - اسماعیل عبدی در قرنطینه زندان اوین محبوس است

در وی انتقال اینکه بهانه به را عبدی اسماعیل اوین زندان اینکه از اسفند)پس 24 (یکشنبه گذشته                   روز

نهایت در و نگه داشته اند زندان ماشین در را او شب ٨ ساعت تا نپذیرفت، است شده ثبت زندان                    سیستم
 وی را به قرنطینه زندان اوین بردند.

این چرایی از اطالعی بی ابراز ضمن اوین احکام اجرای شعبه رئیس نیز اسفند) 25 امروز(دوشنبه                  
شنبه روز همان را شهر رجایی زندان به انتقال دستور که است گفته عبدی خانواده به اسماعیل                   وضعیت

اسماعیل انتقال تکلیف آتی روزهای در و است تعطیل شعبه نیز فردا که گفته همچنین است. کرده                   صادر
 مشخص میشود. فعال تا تعیین تکلیف، اسماعیل عبدی در قرنطینه زندان اوین محبوس است.

 *بازگرداندن شاپور احسانی راد به بند ١٠ تیپ ٢ در زندان تهران بزرگ

تهران زندان ٢ تیپ در ١٠ بند به قرنطینه بند از را راد احسانی شاپور اسفندماه ٢۵ دوشنبه                    امروز
 بزرگ بازگرداند.

همراه به ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیات عضو راد احسانی شاپور اسفند ٢٠ چهارشنبه                 روز
رئیس دستور به و نگهبانی افسر توسط بزرگ تهران زندان در محبوس سیاسی زندانی دیگر قبادی                  پویا

این دو هر امروز که بودند شده منتقل است ٢ تیپ قرنطینه بند که ۶ سالن به تبیهی اقدامی در                      زندان

بود زندانیان این برای خطرناکی بسیار مکان قرنطینه سالن شده اند. بازگردانده خود قبلی بند به                 زندانیان
 و به جز آلودگی شدید بهداشتی چند زندانی مشکوک به کرونا آنجا نگهداری میشدند.

داده توضیحی هیچ نیز آنان خود به و نیست مشخص تاکنون سیاسی زندانیان این به برخورد اینگونه                   دلیل

 نشده است.

 منبع 2 خبرباال:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران

کارگران حقوق مدافع و بریتانیایی ایرانی شهروند رئوف، مهران بین الملل: عفو فوری اقدام               *فراخوان

 باید آزاد شود

در در ١٣٩٩ مهر ٢۵ تاریخ در دستگیریش زمان از که کارگران حقوق ساله ۶۴ فعال رئوف،                   مهران

وسایل و برده هجوم تهران در وی خانه به پاسداران سپاه مأموران می برد. سر به اوین زندان ٢الف                    بند



امکان هرگونه بدون ماه یک مدت به وی کردند. توقیف و جست وجو را رایانه اش جمله از وی                   شخصی
در دورش بستگان از یکی با یافته اجازه که این تا است بوده بازداشت تحت بیرون جهان با                    ارتباطی

از خارج همگی که یکش درجه بستگان با تماس امکان از وی کند. برقرار کوتاهی تلفنی تماس                   ایران
قضاییه قوه تأیید مورد وکالی میان از حتی حقوقی، مشاور به دسترسی حق از نیز و هستند ساکن                    ایران

انفرادی حبس در ماه ها برای وی است. شده محروم کرده اند، اختیار وی از نمایندگی به خانواده اش                  که
 طوالنی مدت نگه داشته شده است.

انسانی حقوق سایر نقض و بیشتر شکنجه جدی خطر معرض در وی که است آن نگران ب  ین الملل                   عفو
به بازداشت شدگان علیه شکنجه اعمال بر مبنی پاسداران سپاه الگوی به توجه با به ویژه است،                 خود

مورد غیرمنصفانه دادگاه های در محکومیت صدور برای متعاقبا که اجباری «اعترافات» اخذ              منظور
  استفاده قرار می گیرند.

بوده آمد و رفت در انگلستان و ایران بین و است بریتانیایی و ایرانی دوگانه تابعیت دارای رئوف                    مهران
به و انتخاب به را مستقلی وکیل کرده اند تالش وی دوستان که دارد اطالع بین الملل عفو سازمان                   است.

دادگاه زمان تا وکیلش به او پرونده دادن قرار اختیار در از مقامات اما کنند، اختیار وی از                    نمایندگی

سراسر در کارگران حقوق فعاالن دیگر از تن چندین با همزمان حدودا رئوف مهران کرده اند.                 خودداری
مقامات هماهنگ سرکوب کارزار از بخشی دستگیری ها این و شد دستگیر ١٣٩٩ ماه مهر در                 کشور

  ایران علیه مدافعان حقوق کارگران بوده است.

ایران مقامات به بین الملل عفو پیشنهادی متن از استفاده با یا خودتان قلم و زبان به است؛ موثر شما                     اقدام
 نامه بنویسید و از آن ها بخواهید که؛

به صرفا که است عقیدتی زندانی یک وی که چرا کنند، آزاد شرط و ق  ید بدون و فورا را رئوف                      مهران
شده دستگیر کارگران حقوق حوزه در فعالیت واسطه به انسانی اش حقوق از مسالمت آمیز استفاده                خاطر

  است.،

ایران، از خارج در خانواده اش به منظم دسترسی از وی که کنند حاصل اطمینان وی، آزاد ی زمان                   تا

 وکیل انتخابی و کلیه مراقبت های پزشکی مورد نیازش برخوردار باشد،

محافظت بدرفتاری ها سایر و بیش تر شکنجه مقابل در او از و دهید پایان وی انفراد ی حبس به                   بالفاصله

بریتانیا مقامات سوی از کنسولی کمک های به دسترسی امکان از وی که کنید تضمین همچنین                 کنید.
 برخوردار باشد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


به نسبت اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی تجمع -             
 سطح نازل حقوق

  - آخرین خبرها در باره  اسماعیل عبدی

برای مسئوالن تفاوتی وبی کارخانه تعطیلی به نسبت تبریز مایع ایران کارگران اعتراضات ادامه -               
 دومین روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری

اجرای عدم به نسبت گچساران نفت شرکت های باشگاه و سراها مهمان کارگران اعتراضی تجمع -                
 طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی

 - اعتراض کارگران کارخانه پارس متال نسبت به پرداخت نشدن اقساط وام دریافتی از سوی کارفرما

بیمه،عیدی حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت پامچال پارس کارخانه کارگران اعتراضات ادامه -               
 ومطالبات دیگر وشرایط کاری نامناسب وعده های توخالی  زیرسایه بی تفاوتی مسئوالن استان

  - تجمع  اعتراضی کارگران ساختمانی  سقز نسبت به نبود سهمیه بیمه مقابل اداره تامین اجتماعی

 - تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه چمران اهوازنسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی

مشاغل یارانه عدم دریافت به نسبت بیرجند اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان اعتراضی تجمع -             
 آسیب دیده از بیماری کرونا مقابل شهرداری

اعضای پرداخت تفاوت نامه آئین به نسبت اهواز آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای اعتراضی تجمع -                
  هیئت علمی

  - پایان اعتصاب کارگران راه آهن لرستان

 - عدم پرداخت 11 ماه حقوق کارگران شهرداری اندیمشک

مقابل منطقه این در پسماند تخلیه به نسبت ایذه شهرستان سرقنات محله اهالی اعتراضی تجمع -                
 شهرداری

 - تجمع  اعتراضی سهام داران متضرر بانک دی مقابل بنیاد شهید

 *حداقل حقوق سال 1400 کارگران 2میلیون 656 هزار و دویست و نود تومان

را کارگران 1400 سال حقوق افزایش،حداقل درصد 39 با کار عالی اسفند،شورای 23               روزشنبه
 2میلیون 656 هزار و دویست و نود تومان تعیین کرد.

ریال 82785 روزانه ثابت مقدار و 26درصدی افزایش نیز سطوح سایر شورابرای              این

 (ماهانه248355  ریال) را بتصوب رساند.

 *بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تصویب مزد کارگران برای سال ١۴٠٠

برای و تومان ٢۶۵۵٠٠٠ میزان به را کارگران پایه مزد کار عالی شورای ٩٩ اسفندماه ٢٣ گذشته                   شب
 سایر سطوح مزدی افزایش ٢۶ درصد به اضافه ٢۵٠٠٠٠ تومان مصوب نمود.



هزار ٨٩۵ میلیون ۶ مبلغ را خانوار معاش سبد هزینه نهاد، همین گذشته هفته که حالی است در                   این
 تومان تصویب کرده بود.

تا گرفته نفت رسمی غیر کارگران و اهواز فوالد کارگران از تولیدی و صنعتی مراکز در                  کارگران

١٢ باالی به کارگران دستمزد حداقل افزایش خواهان همگی کارگری، مستقل تشکلهای عضو               کارگران

تومان میلیون ١٠ باالی رقم به خود کارگری فرمایشی نمایندگان همین و بودند شده ماه در تومان                   میلیون
 در شهرستانها و ١١ میلیون تومان در تهران بعنوان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار اعتراف کرده بودند.

به تعرض برای خود اقدام سال، هر از پرواتر بی و صریح تر امسال کار عالی شورای ضدکارگری                   نهاد

بعنوان دولت چه و خصوصی کارفرمایان چه برد. پیش به را خانواده هایشان و کارگران معیشت و                  کار

ُگرده ی از را سود حداکثر که کرده اند جزم دوره ای هر از بیشتر را عزمشان کشور در بزرگ                   کارفرمای
بهره به جهان کارگران بیحقوق ترین و فقیرترین بعنوان را ایران کارگر طبقه و ِبکشند ایران                 کارگران

 بگیرند، کمااینکه تاکنون نیز به همین منوال بوده است.

در اما دربیاورند اجرا به را توافقی مزد تا خواستند دولتی آیین نامه طریق از و بیشرمانه نمایشی با                    امسال

برای را مزد کاهش سیاست همان عمًال مزدی سطوح دیگر برای درصد ٢۶ پایین افزایشی رقم با                   نهایت
 کارگران غیرحداقل بگیر قانونی کردند.

نفر میلیونها و است افزایش حال در ساعتی بسا چه و روزانه شکل به افسارگسیخته تورم و                   گرانی
هیچ، که سرگرمی و تفریح شده اند. درمانده روزمره شان هزینه های تامین در کارگران              خانواده های

بیشتر خوراِک و است شده خارج جامعه اکثریت اولویتهای میان از بهداشت و آموزش نام به                  چیزی
که نیست چیزی اینها و نمی شود نیز لبنیات حتی و میوه و مرغ و گوشت شامل دیگر                   خانواده ها

انتشار حال در دولتی روغن و مرغ خرید طوالنی صفهای از تصویر ده ها روزانه و باشد                  انکارشدنی
 است.

و میشود غیرممکن جامعه از زیادی جمعیت برای دارد دیگر نیز اجاره ای صورت به مسکن                 تامین
 بخشی از اقشار فرودست عمًال دارند به سوی بی خانمانی واقعی میروند.

طغیان حال در دارد نداری و فقر در ریشه که گسترده ای اجتماعِی معضالت در گرفتار افراد                  جمعیت
کار نوزادفروشی، موادفروشی، تن فروشی، تکدی گری، دزدی، اعتیاد، مانند شومی پدیده های            است.
 کودکان و هزاران درد بی درمان دیگر به حدی در جامعه عادی شده است که گویی اصًال مشکل نیستند.

خود تصاحب به را قدرت نهادهای و جامعه ثروتهای تمام که اندک بسیار اقلیتی دیگر، سوی                  از

غارتگرانی است. جهش حال در چپاولشان و غارت و اختالس رقم های روز هر و روز هر                  درآورده اند
به است درآمده اجتماعی و اقتصادی کالن سرمایه های و ثروتها شکل به که را کارگران ما دسترنج                   که

را جامعه اجتماعی و اقتصادی شیرازه و شیره میکنند، اختالس میکنند، قانونی بی میکنند، چپاول                 راحتی
و کارگران ما برای بلکه نمیکند اقدامی هیچ علیه شان َقضا و قانون تنها نه و فرومیپاشند هم و می َمکند                     هم

نمایندگانشان و مینمایند تحمیل ما به را قوانین شان و میکنند وضع قانون جامعه اقشار کل و                  مزدبگیران

خط زیر برابر چند دستمزدهایی و انداخته ُچرتکه کارگر طبقه جان شیره ارزش روی بر راحتی به                   نیز
 بقا تعیین میکنند.



معیشتی فالکتبار وضعیت این به نسبت لحظه هر و روزه هر بازنشستگان و کارگران گذشته ماه چند                   در
بی که بسته اند رو از را شمشیرهایشان چنان سرمایه داران و کارفرمایان اما بوده اند تجمع و اعتراض                  در

خانواده هایمان و کارگران ما برای را مرگ و گرسنگی حکم مطالبه گری، و اعتراض همه این به                  اعتنا
 امضا میکنند.

فنابردن به اجازه و ندارند را فاجعه بار وضعیت این تحمل تاِب دیگر ایران مزدبگیران و کارگر                  طبقه
از بیشتر میزان هر به ایران کارگر طبقه داد. نخواهند قدرتی هیچ به را خانواده هایشان معیشت و                   زندگی

انباشته تر، مطالبات اش میزان همان به میگیرد، قرار بیحقوقی و تعرض مورد سرمایه حاکمان               سوی
 خشم اش آتشین تر و قدرت اعتراض اش بیشتر و شدت تغییرآفرینی اش عمیق تر و بنیادی تر خواهد شد.

با تقابل در تمامًا موجود مناسبات که میداند نیک ایران مردم مطالباتی عظیم جنبش رأس در کارگر                   طبقه
ایجاد برای تالش جز راهی ناگزیر به و است کرده علم قد اجتماعی اش و اقتصادی بقای و                   زندگی

 تغییرات بنیادین اجتماعی، اقتصادی درمقابل خود نمیبیند.

از کمتر به و میکند سازمان یافته تر روز به روز را خود جمعی تالش ایران مزدبگیران سایر و                   کارگران

مناسبات علیه را طبقاتی اش عظیم جنبش و نیرو راستا این در و داد نخواهد در تن مطالبات اش ُکل                    تحقق
 موجود به پیش خواهد برد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۴ اسفندماه ٩٩

به نسبت اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی             *تجمع
 سطح نازل حقوق

اجتماعی تامین سازمان بگیران ومستمری بازنشسته کارگران دیگر، باری برای 24اسفند             روزیکشنبه
اداره مقابل تجمع به دست حقوق نازل سطح به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس                 برای

رشت، آباد، اراک،اردبیل،اصفهان،اهواز،تبریز،تهران،خرم آبادان، شهرهای در اجتماعی         تامین
 دزفول،سقز،سنندج،شوش ،شوشتر، کرج، کرمان،کرمانشاه،مشهد، یزد و…..زدند.

 



 

 

 +دو گزارش:



  1- تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

یکشنبه امروز اجتماعی تامین بازنشستگان مستقل تشکل های سوی از منتشره فراخوان ها ی به پاسخ               در
اجتماعی تامین سازمان شعبات و مراکز مقابل در کشور شهر ده ها در معترض بازنشستگان اسفند ٢۴                

خرم_آباد، شهرهای در اجتماعی تامین بازنشستگان اعتراضی تجمعات تاکنون زدند. تجمع به              دست
 کرج، یزد، تهران، تبریز، اهواز، اراک، اصفهان، رشت، اردبیل و مشهد برگزار شده است.

دیگر بار درصد ٣٩ میزان به کار عالی شورای در آ ینده سال دستمزد حداقل سر بر توافق خبر                    انتشار
امروز تا که است حالی در این است. داده شدت سال پایان آستانه ی در را بازنشستگان نارضایتی و                    خشم

به بازنشستگان به علی الحساب پرداخت خصوص در اجتماعی تامین سازمان مدیریت وعده های انجام               از
 جبران تاخیر در صدور احکام همسان سازی خبری نیست.

۴میلیون حدود به را بگیر حداقل شاغالن بزرگ اکثریت دریافتی دستمزدها حداقل درصدی ٣٩                افزا یش
و میلیون ١٢ را دستمزد حداقل کارگری مستقل تشکل های که حالی در می رساند. تومان ٢٠٠هزار                 و

 ۵٠٠ هزار تومان در ماه اعالم کرده بودند.

 اتحاد بازنشستگان

 2- تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم!

ها سازی همسان افتادن عقب به اعتراض در شهر 20 در اسفند 24 در بازنشستگان سراسری                  گردهمایی
تبریز، مشهد، اراک، رشت، اردبیل، کرمانشاه، سنندج، شوشتر، تهران، در سازی همسان غلط شیوه                و

در شد. برگزار خرمشهر و آبادان سقز، قزوین، و شوش کرمان، یزد، شیراز، ایالم، آباد، خرم                  کرج،

در تومانی هزار 800 میلیون دو حقوق پایه «با بر مبنی ای نوشته پارچه آوردن با بازنشستگان                   کرج
می حمل زنان که ندارد» وجود ها بازنشسته برای زندگی اداره امکان است میلیون 10 فقر خط که                    حالی
  کردند، شرکت کرده بودند. در مشهد بازنشستگان فریاد می زدند:« بازنشسته پیره، حقشو پس می گیره»

تلفنی های تهدید با فلزکارمکانیک پایتخت، گروه بازنشسته فعاالن از بسیاری قبل شب از تهران                 در

در و کرده صادر تجمع برگزاری عدم بر مبنی ای اعالمیه که بود شده خواسته آنان از و شدند                     روبرو
این چند هر نکردند. اعتنا تهدیدها این به فعاالن که کنند، منتشر را آن بازنشستگان مجازی                  گروههای

بطوریکه بود. گشته آغاز تهدیدها و احضارها قبل دوهفته از بلکه شد نمی شامل را دیشب فقط                   تهدیدها
کشور کل دادستانی و قضاییه قوه طریق از امروز پایتخت بازنشستگان گروه مسوول فراهانی                آقای

  احضار گردید.

از و داشتند اعالم را خود های خواسته و کرده تجمع پلیس حضور با تهران در بازنشستگان اینها همه                     با

جمله از داشتند. شکایت امسال اخر تا سازی همسان ادامه بر مبنی اجتماعی تامین مسووالن                 عهدشکنی
کارمندیه چرا نمیشنیم/عیدی پا از نگیریم خود حق رنجه/تا تو نشسته باز گنجه تو ما کشور                  شعارها:

 وقتی که ما کارگریم/بیمه های تکمیلی دزد سر گردنه.

.... چاپ برق، نفت، شرکت فلزکارمکانیک، واحد، شرکت بازنشستگان از شماری که تجمع این در                 

صحبت بازنشستگان برای نعمتی آقای و باقری خانم جمله از آقایان از نفر چند و خانم دو داشتند                    شرکت
نیز پایان در شدند. کامیارفکور دربندشان، فرزند آزادی خواستار بازنشستگان تجمع این در               کردند.

  بازنشستگان فلزکارمکانیک با آقای نعمتی صحبت کوتاهی داشتند.



 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 +گزارش رسانه ای شده:

تامین قانون ٩۶ ماده صحیح اجرای درخواست اجتماعی/ تامین ادارت مقابل بازنشستگان              تجمع
 اجتماعی و صدور احکام جدید

و کردند تجمع اجتماعی تامین ادارت مقابل کشور مختلف استان های در اجتماعی تامین               بازنشستگان

١۴٠٠ سال در متناسب سازی عادالنه اجرای و اجتماعی تامین قانون ٩۶ ماده صحیح اجرای                خواهان
 شدند.

 

و کردند تجمع اجتماعی تامین ادارت مقابل کشور مختلف استان های در اجتماعی تامین               بازنشستگان
١۴٠٠ سال در متناسب سازی عادالنه اجرای و اجتماعی تامین قانون ٩۶ ماده صحیح اجرای                خواهان

پیش تا را آنها حقوق ترمیم احکام سریعتر چه هر که خواهند می اجتماعی تامین سازمان از آنها                    شدند.
  از پایان سال صادر کند.

نوسانات مقابل در خود خرید قدرت حفظ برای اجتماعی تامین جبرانی اقدامات خواهان               معترضان
و تورم مقابل در آن ها درآمد شدن کوچک به توجه با باید حقوق ترمیم که دارند تاکید و هستند                     اقتصادی

عالی کانون مزد کمیته توسط آن محاسبات که شود انجام کارگران معیشت سبد هزینه های با                 متناسب
تومان هزار ٩٨۵ و میلیون ٨ به جاری سال در آن رقم و است گرفته صورت کار اسالمی                    شوراهای

  می رسد.

تامین درمان سرانه بابت از خود مستمری از درصد ٢ کسر به دادن پایان خواهان همچنین                  بازنشستگان

درمان صندوق سهم خود بیمه های حق روی از اشتغال دوران در آن ها که دارند تاکید و هستند                   اجتماعی
 را پرداخت کرده اند.

  +آخرین خبرها در باره  اسماعیل عبدی



رجایی زندان به اعزام خبردادتابرای عبدی اسماعیل آقای به اوین زندان قضایی اسفند،معاون 23                شنبه
زندانیان حمل ویژه ستادپیشگیری شدوباماشین ناجا بدرقه یگان ساعت10تحویل شود،وی            شهرآماده

کالنتری اورانپذیرفتند،تااینکه شد،هیچکدام معرفی چندکالنتری به وتاریک صندلی بدون           خطرناک
درتاریکی شده قتل مرتکب که فردی ازجمله کنارچندزندانی وتاصبح راپذیرفت او کرج              14رسالت

استواریکم بدرقه رساند.یگان صبح رابه مناسب،شب وپتوی گرمایشی وسایل           بازداشتگاه،بدون

دریافت هزارتومان 750 جمعا زندانی ازسه ازهرکدام وجوادکرمی          محمدنوروزی
راهی سرپوشیده نیسان باهمان مبلغ،زندانیان ازدریافت مقصدبرسانند،پس به          کردند،تاآنهاراباآژانس

زاده حسین علی استواریکم توسط کرج 14رسالت ی ناحیه درکالنتری امروزصبح عبدی              شدند.اسماعیل
شد.درمحل اجرای ریخته زندان درحیاط شخصیش ولوازم وسایل و گرفت هاقرار اهانت             موردبدترین

نهم)خانم کیفری(شعبه احکام اجرای در هم کرج وانقالب عمومی 10دادسرای ی شعبه کیفری               احکام
 بابایی پس از برخوردهای غیرانسانی،عبدی راتهدید به تبعید به ندامتگاه کرج یامناطق مرزی کرد.

 منبع:  کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

برای مسئوالن تفاوتی وبی کارخانه تعطیلی به نسبت تبریز مایع ایران کارگران اعتراضات               *ادامه
 دومین روز متوالی با تجمع مقابل فرمانداری

کارخانه تعطیلی به نسبت اعتراضشان روز تبریزدردومین مایع ایران کارگران اسفند، 24 یکشنبه               روز
 وبی تفاوتی مسئوالن دست به تجمع مقابل فرمانداری کالنشهر تبریز زدند.

از و کارخانه برتعطیلی مبنی کارفرما تصمیم به اعتراض برای کارگران این هم اسفند 23 شنبه                  روز
 دست دادن امنیت شغلی  مقابل کارخانه تجمع کرده بودند.

که است روز 4 الی 3 حدود ما کارخانه گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                    یکی
 توسط رئیس تعطیل شده و به ما گفته اند که بروید و چند ماه بعد بیایید.

آور نان همگی و نبوده مجرد کدام هیچ که دارد کارگر نفر 100 از بیش کارخانه این داد: ادامه                     وی

است روز 3 مدت به نیز ما و کردند اخراج ماه آذر در را نفر 40 حدود متاسفانه اما هستند خود                       خانواده
 که به علت تعطیلی کارخانه بیکار هستیم.

دوا را دردی تنها نه اما آمد کارخانه به نیز کار اداره نماینده گفت: کارخانه این کارگران از دیگر                     یکی
نیز کارگر و کند اخراج را کارگران مدتی از بعد که است کارفرما حق گفت:«این ما به بلکه                    نکرد

  می تواند به اداره کار شکایت کند!»

پول این با و ندهند را ما کار پایان هستیم راضی حتی ما و نیست اولیه مواد که می گویند ما به افزود:                        وی

 مواد اولیه الزم را بخرند اما بازهم به حرف ما گوش نمی دهند.

کارخانه این تولیدی مواد و کار هم یک روز حتی که اینجاست جالب گفت: دیگر معترض کارگر                  یک

دارد زیادی مشتریان دارد که ارزشی دلیل به کارخانه البته بود، دایر روز هر ما کار و است نشده                     تعطیل
 که حاضرند کارخانه را خریداری کنند.

رسیده ثبت به تهران در 1346 سال در ایران مایه(گلمایه) شده،کارخانه ای رسانه گزارش اساس                بر
دفتر 1391 سال در است. کرده آغاز مایع خمیر انواع تولید زمینه در را خود فعالیت زمان آن از و                      است



عنوان به شرکت این آمد. در خصوصی مالکیت به و یافت انتقال تبریز به تهران از شرکت                   مرکزی
 اولین تولید کننده خمیر مایه بهداشتی نان در ایران شناخته می شود .

اجرای عدم به نسبت گچساران نفت شرکت های باشگاه و سراها مهمان کارگران اعتراضی                *تجمع

 طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی

برای گچساران نفت شرکت های باشگاه و سراها مهمان کارگران از اسفند،جمعی 23 شنبه                روز

 اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی دست به تجمع زدند.

گفتند: محلی رسانه یک خبرنگار مشاغلبه بندی طبقه طرح ای سلیقه اعمال باره در کنندگان                 تجمع

به بندی طبقه طرح ولی ندارند، ای سابقه هیچ که است گرفته گذشته سال چند در نیرو 380 نفت                     شرکت
 آنها تعلق گرفته است، از طرفی ما که سابقه های 25 ساله هم داریم این طرح به ما تعلق نگرفته است.

نفت باشگاه و کارگری باشگاه پرسنل جمله از باشگاه و کمپ 10 پرسنل افزودند:چرا معترض                  کارگران
موقع و دارد سابقه سال 25 االن که ای حجمی هستید! حجمی گویند می ما به اند؟ نشده طرح این                      شامل

نورچشمی آورند، درمی خودشان از را ها اسم این شود؟ طرح این شامل نباید چرا است شدنش                   بازنشسته
 ها را استخدام می کنند.

 این کارگران می گویند هیچ مسئولی تاکنون پاسخگوی ما نبوده است.

 *اعتراض کارگران کارخانه پارس متال نسبت به پرداخت نشدن اقساط وام دریافتی از سوی کارفرما

تهران - کرج مخصوص جاده 8 کیلومتر در واقع متال پارس کارخانه اسفند،کارگران 24 یکشنبه                 روز

معوقات عنوان به که کارفرما سوی از دریافتی وام اقساط نشدن پرداخت به نسبت را                 اعتراضشان
 سنوات به آن ها پرداخت شده است،ارازکردند.

حساب تسویه برای شرکت ،91 سال : گفت ای رسانه خبرنگار به متال پارس کارخانه کارگران از                   یکی
عقب مطالبات بانکی، وام دریافت با تا شد مذاکره وارد اقتصاد مهر بانک با کارگران معوقه                  سنوات

پرداخت توانایی ورشکستگی دلیل به زمانی برهه آن در کارخانه کند. تسویه را کارخانه کارگران                 مانده
  سنوات کارگران را نداشت.

به چک فقره یک و کند پرداخت را بانکی اقساط تا می دهد تعهد زمانی برهه آن در کارفرما افزود:،                     وی
بانک همچنین می دهد. بانک به اقساط پرداخت ضمانت عنوان به تومان میلیون پانصد و 6میلیارد                 مبلغ

  مهر اقتصاد شروطی مطرح می کند.

که بود این بانک شرط است؛ بوده اقساط دریافت نهایی تضمین منظور به بانک شروط داد:                  اوادامه

از بانکی اقساط نشدن پرداخت دلیل به نفر 135 حاضر، حال در شوند. یکدیگر ضامن باید                  کارگران
  سوی کارفرما موفق به دریافت چک های خود نشده اند.

بیمه،عیدی حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت پامچال پارس کارخانه کارگران اعتراضات               *ادامه

 ومطالبات دیگر وشرایط کاری نامناسب وعده های توخالی  زیرسایه بی تفاوتی مسئوالن استان



نسبت قزوین استان در واقع پامچال پارس کارخانه کارگران دیگر، باری برای اسفند 24 یکشنبه                 روز
توخالی های وعده نامناسب کاری وشرایط دیگر ومطالبات بیمه،عیدی حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم                به

 زیرسایه بی تفاوتی مسئوالن استان اعتراض کردند.

مطالبات نشدن برآورده از ای، رسانه خبرنگار تمگفتگوبا در پامچال پارس کارخانه کارگران از                جمعی

شغلی شرایط به نسبت مشکالتمان موضوع کردن رسانه ای علیرغم کردند: اضافه و دادند خبر                خود
پاداش و عیدی نشدن پرداخت و بیمه حق 10ماه تا 9 و حقوق 5ماه دست کم پرداخت عدم و                    نامناسب

 پایان سال، هم مدیریت کارخانه و هم مسئوالن استانی نسبت به مطالبات آن ها همچنان بی توجه مانده اند.

را مطالباتمان از بخشی زودی به که می دهند وعده مرتبا مدیران جاری سال دوم نیمه از افزودند:                   آنها

پرداختی ها از خبری هنوز جدید سال آغاز به مانده چندروز که ماه اسفند 24 امروز تا اما                   می پردازند
 نیست.

کامل رفع برای جدیت به کسی مسئوالن اطالع گفت:علی رغم نیز معترض کارگران ازاین               یکی

در و موقتی اقداماتی داشته اند اعتراضی کارگران هرگاه و نشده میدان وارد صنعتی واحد این                 مشکالت
 حد مسکن انجام شده است.

از نفر 110 جوابگوی باید پامچال پارس شرکت مدیریت و استانی مسووالن اینکه بر تاکید با                  وی

لطمه باعث شرکت این در کارگران به بی توجهی گفت: باشند، صنعتی واحد این زحمتکش                 کارگران
که است شده قزوین استان و رنگ انواع تولید زمینه در کشور صنعت قطب محوری ترین به آمدن                   وارد

مسئوالن پیگیری از کارگران ما هرچند بگیرند را نابسامانی این جلوی استان و کشور مسووالن                 باید
 دولتی مستقر در قزوین قطع امید کرده ایم.

  *تجمع  اعتراضی کارگران ساختمانی  سقز نسبت به نبود سهمیه بیمه مقابل اداره تامین اجتماعی

بیمه سهمیه نبود به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر انعکاس برای از اسفند،جمعی 24 یکشنبه                روز
 دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرستان دراستان کردستان زدند.



 

 *تجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه چمران اهوازنسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی

حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت اعتراض اهوازبرای چمران دانشگاه کارکنان 19اسفند، شنبه سه                 روز
 وعیدی دست به تجمع مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه زدند.

مشاغل یارانه عدم دریافت به نسبت بیرجند اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان اعتراضی             *تجمع
 آسیب دیده از بیماری کرونا مقابل شهرداری

به نسبت اعتراض برای بیرجند اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان اسفند، 24 یکشنبه              روز
خراسان استان در شهر این شهرداری مقابل کرونا بیماری از آسیب دیده مشاغل یارانه               عدم دریافت

 جنوبی زدند.

اعضای پرداخت تفاوت نامه آئین به نسبت اهواز آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای اعتراضی                *تجمع
  هیئت علمی

تفاوت نامه آئین به نسبت اعتراض برای اهواز آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای اسفند، 23 شنبه                  روز

دراستان عالی آموزش واحد دراین تجمع به دست ب و الف گروه علمی هیئت اعضای                 پرداخت
 خوزستان زدند.



 

  *پایان اعتصاب کارگران راه آهن لرستان

دادند خاتمه اعتصابشان تراورس)به لرستان(شرکت فنی ابنیه و خط کارگران اسفند، 24              روزیکشنبه
 وبرسرکارشان بازگشتند.

بموقع پرداخت عدم دراعتراض  به لرستان آهن راه کارگران اعتصاب هفته دومین رابطه:آغاز              درهمین
 حقوق ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها

حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران اسفند،اعتصاب 23 شنبه               روز
 ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها وارد دومین هفته شد.

از کارگران همه های خواسته وصول و شدن برآورده تا اعتصابشان به کردند اعالم کارگران                 این
دهه بن ، زن روز ، رمضان ماه بن ، معوق سنوات هاو حقوق ، شرکت تکلیف و تعیین و                      جمله:تجمیع

 فجر ، بن های خرید (عیدانه )  ادامه خواهد داشت.

 *عدم پرداخت 11 ماه حقوق کارگران شهرداری اندیمشک

 11 ماه حقوق کارگران شهرداری اندیمشک پرداخت نشده است.

خبرنگار با گفتگو در خوزستان استان در اندیمشک شهرداری کارگران از اسفند،جمعی 24 یکشنبه                روز

واضافه دادند خبر حقوق 11ماه حدود دریافت عدم نتیجه  در خود زندگی دشوار شرایط از ای،                  رسانه

11 اندیمشک شهرداری کارگران حقوق کرونا، تهدید وجود علیرغم و اقتصادی اوضاع این در                کردند:
 ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی ها در آستانه سال نو هنوز عیدی خود را دریافت نکرده ایم.

ماهه یازده تاخیر با را خود ماه فروردین حقوق گذشته روز سه دو در که اندیمشک شهرداری                   کارگران
چرا گفتند: جدید سال آستانه در کرونایی شرایط این در خود معیشتی اوضاع به باتوجه کرده اند،                  دریافت



بودجه می کند ادعا حالی در اندیمشک شهرداری کنیم؛ دوندگی خود مزدی معوقات دریافت برای باید                 ما
به اقدام ماه هر که ندارند اوضاع بر نظارتی هیچ شهر شورای همانند نیز باالدستی نهادهای و                   ندارد

 ساخت و ساز انواع پروژه های غیرضروری و زیباسازی در شهر می کنند.

حفظ برای ما کار و می دهیم انجام نامناسب شرایط این در را کار سخت ترین اینکه بیان با کارگران                    این

مقامات حتی و استانداری ها شهر، شوراهای باید افزودند: است، مهم بسیار شهرها نظافت و سبز                 فضای
مطالبات پرداخت برای خاص بودجه و باشند کارگران فکر به شهرداری ها عملکرد بر نظارت با                 استانی

 مزدی آن ها اختصاص دهند.

صورت به اندیمشک شهرداری مجموعه در 700کارگر حدود حاضر حال در که مطلب این بیان با                  آن ها

و داخلی ها قرارداد افزود: کارند، مشغول پیمانی» «قرارداد و استانی» «قرارداد داخلی»              «قرارداد
استانی، قرارداد کارگران اما هستند قرارداد طرف پیمانکار و شهرداری با مستقیما              پیمانکاری ها

حقوقشان ولی کارند مشغول شهرداری در فرمانداری و استانداری مسئولیت تحت که هستند               کارگرانی
 را شهرداری می پردازد.

مقابل منطقه این در پسماند تخلیه به نسبت ایذه شهرستان سرقنات محله اهالی اعتراضی                *تجمع
 شهرداری

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای ایذه سرقنات محله اهالی از اسفند،جمعی 24 یکشنبه                روز
دراستان شهرداری این شهرداری مقابل تجمع به دست کوره ها به موسوم منطقه این در پسماند                 تخلیه

 خوزستان زدند.

 

 

 *تجمع  اعتراضی سهام داران متضرر بانک دی مقابل بنیاد شهید



تجمع شهید بنیاد مقابل خود شدن متضرر به اعتراض در دی بانک داران اسفند،سهام 24                 روزیکشنبه
 کردند.

نیمه در بورس بازار گیری اوج با همزمان که است قرار این از شده،ماجرا ای رسانه گزارش                   برپایه

در تومان 8هزار سهم هر قیمت به برابری 14 با تومان 559 سهم هر قیمت از دی بانک سهام سال                      اول
 تاریخ بیست مرداد 99 رسیده بود تا این که سهام داران دیگر امکان فروش سهام خود را پیدا نکردند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 23 اسفند ماه 1399

حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران اعتصاب هفته دومین آغاز -               
  ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به اهوازنسبت فاضالب و آب اداره کارگران اعتراضات ادامه -                 
 وعیدی مقابل ساختمان استانداری خوزستان

 - تجمع اعتراضی 2 هزار نفره نسبت به روند استخدام ها  در پتروشیمی گچساران

 - انتقال اسماعیل عبدی از بند 6 زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج

تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگربازنشسته نجاتی علی فراخواندن درباره زیالبی فرزانه اظهارات -              
  برای اجرای حکم

 - به آزار و اذیت شاپور احسانی راد و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی پایان دهید

رعب جو ایجاد با فرمانداری مقابل کولبران کشتار به نسبت سیریک اهالی اعتراضی تجمع از ممانعت -                 
 و وحشت

 - جان باختن 2 کارگر مرغداری  روستای نوشار اردبیل بر اثر مسمومیت با گاز

 - جان باختن دومین کارگر مصدوم حادثه آتش سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان

حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران اعتصاب هفته دومین               *آغاز
  ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها

حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران اسفند،اعتصاب 23 شنبه               روز

 ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادها وارد دومین هفته شد.

از کارگران همه های خواسته وصول و شدن برآورده تا اعتصابشان به کردند اعالم کارگران                 این

دهه بن ، زن روز ، رمضان ماه بن ، معوق سنوات هاو حقوق ، شرکت تکلیف و تعیین و                      جمله:تجمیع
 فجر ، بن های خرید (عیدانه )  ادامه خواهد داشت.

 درهمین رابطه:ادامه اعتصاب کارگران راه آهن لرستان برای چهارمین روز متوالی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


لرستان(شرکت فنی ابنیه و خط کارگران روزمتوالی، چهارمین برای اسفند 19 شنبه سه               روز
احقاق برای نواحی تمامی کارگران سراسری اعتصاب خواهان و دادند ادامه اعتصابشان              تراورس)به

 حقوقشان شدند.

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به اهوازنسبت فاضالب و آب اداره کارگران اعتراضات                 *ادامه
 وعیدی مقابل ساختمان استانداری خوزستان

عدم به نسبت اعتراضشان درادامه اهواز(آبفا) فاضالب و آب اداره کارگران اسفند، 23 شنبه                روز
خوزستان استانداری ساختمان مقابل تجمعی دیگر باری برای وعیدی بیمه وحق حقوق ها ماه                پرداخت

 برپاکردند.

 

اهواز فاضالب و آب شبکه کارگران از نفر ده ها مطالبات گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع

مطالبات این پرداخت خواستار بارها کرونایی سخت شرایط این در ما و نشده پرداخت است ماه                  چند
 شده ایم.

تیرماه تا فروردین ماه های از مطالباتی عیدی، و مزدی معوقات ماه دو از جدا اینکه بیان با                   آن ها
به ماه هر افزودند: ادامه در است، نشده پرداخت ماه چندین ما اجتماعی بیمه حال عین در                   طلبکاریم

ما مشکل به هنوز داریم قرار جدید سال آستانه در که حاضر حال در و می شود افزوده                   مطالباتمان
 رسیدگی نشده و در سال های اخیر دریافت منظم حقوق به دل مان مانده است.



تحت که استان شهرهای سایر و شهر این آبفای معترض کارگران همه گفت: معترض کارگران از                  یکی
کارگران این از برخی طلبکارند. مزدی معوقات کارند، مشغول پیمانکاری شرکت چند تا یک                مسئولیت

مسافرکشی و دستفروشی خانوادهایشان معاش تامین و معاش امرار برای کاری ساعت از بعد روز                 هر
 می کنند.

آبفای اداره مسئوالن و نیستند قائل کارگران برای اهمیتی پیمانکاری شرکت های وی، اظهارت               طبق
 شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی دهند.

 *تجمع اعتراضی 2 هزار نفره نسبت به روند استخدام ها  در پتروشیمی گچساران

اعتراضشان گچساران پتروشیمی مقابل تجمع با گچساران اهالی از نفر اسفند،2هزار 20 چهارشنبه               روز
 را نسبت روند استخدام ها در این مجتمع واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد بنمایش گذاشتند.

 

به اقدام اطراف های شهر از گچساران پتروشیمی پلیمر و o1 محلی،قسمت خبری منبع یک گزارش                  به
20 روز صبح نفر 2000 بر غالب جمعیتی و شد وسیعی اعتراضات باعث امر این که کرده نیرو                    جذب

  اسفند با تجمع مقابل پتروشیمی اعتراض خود را نشان دادند.

 *انتقال اسماعیل عبدی از بند 6 زندان اوین به زندان رجایی شهرکرج

عبدی اسماعیل ی شکنجه پی در امنیتی نیروهای دست در دست اوین زندان مسئولین روزها                 این

 ،خانواده ،همکاران و هواداران وی هستند .



و 6 بند به اوین زندان 8 بند از آموزان دانش و معلمان حقوق مدافع و فرهیخته معلم ا ین انتقال دنبال                       به
هیچگونه بدون شهر، رجایی زندان به انتقالی درخواست برای ایشان بر فشار علیرغم ، وی تلفن                  قطع

دنبال به اسفند 23 شنبه ،امروز اش خانواده یا خود سوی از درخواستی هیچگونه بدون و ، قضایی                    حکم
 انتقال ایشان به زندان گوهردشت کرج هستند.

حاکمان آمیز خشونت برخوردهای کردن محکوم ،با ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی              شورا ی
می زندانی معلمان ی همه قیدوشرط بی آزادی خواهان ، ایران فرهنگیان تشکلهای و مدنی ی جامعه                   با

 باشد.

تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگربازنشسته نجاتی علی فراخواندن درباره زیالبی فرزانه              *اظهارات
  برای اجرای حکم

اول شعبه به حکم اجرای برای که شد گفته نجاتی آقای به پی در پی تماس های در اخیر هفته های                     در
که نشده اعالم او به حتی اولیه تماس های “در که اینجاست اما نکته کند»، مراجعه اوین احکام                   اجرای

به اجبار قانون، خالف اقدام یک “در و شود” حاضر باید دلیل این به و است حکم اجرای                    موضوع
 حضور از طریق مسدود کردن حساب بانکی این کارگر اخراجی و بازنشسته صورت گرفته است.

که نبوده مشکالتی تنها بیمه دفترچه تمدید عدم و شغلی بالتکلیفی کارخانه، از اخراج حقوق،                 نگرفتن

احقاق راستای در آنها کرده اند. نرم پنجه و دست آن با گذشته سال های طول در هفت تپه نیشکر                   کارگران
میان از بارها شده اند. مواجه زندان حکم صدور و بازداشت با بارها گفته پیش مشکالت رفع و                   حقوق شان

گرفته را گریبانشان حقوق نگرفتن راستای در که نان غم کنار و شده باز زندان به پایشان                   اعتراضات
هم نجاتی” “علی می رفتند. هم قضایی مشکالت حل و وکیل گرفتن خود، از اتهام رفع دنبال به باید                    بود،

اکنون کارگر این است؛ شده بازداشت سال ها این طول در هفت تپه نیشکر کارگران از برخی مانند                  به
 “بازنشسته” شرکت در طول این مدت با دو پرونده قضایی مواجه بوده است.

به دارد، برعهده را نجاتی جمله از هفت تپه کارگران برخی وکالت که دادگستری وکیل زیالبی،                 فرزانه
مذهبی ملی فعاالن پرونده به موسوم 94 سال در امنیتی پرونده موجب گفت:به ای رسانه                 خبرنگار

و نظرخواهی تجدید از انصراف با حبس میزان این که شده محکوم حبس ماه شش به اندیمشک                   شهرستان
 اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری به چهارماه کاهش و قطعیت یافته است.

همراه به او آن، در که است 97 سال در تپه هفت کارگران به موسوم پرونده نجاتی، علی پرونده                     دومین
اسماعیل آقایان جمله از تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگری نمایندگان و کارگران از                  تعدادی

مدت طوالنی حبس های به گام دانشجویی نشریه تحریریه هیئت عضو دانشجویان و خنیفر محمد و                 بخشی

محکوم حبس سال پنج به نجاتی علی هم پرونده این “در داده؛ توضیح زیالبی چنانچه شدند.                  محکوم
کیفری احکام اجرای قاضی دستور به اول پرونده حبس حکم اجرای دادگستری، وکیل این گفته به                  شده”.

با دوم پرونده در شوش شهرستان انقالب و عمومی دادستان دستور به بازداشت و اندیمشک                 شهرستان
 هم انجام شد.

حبس، مدت پایان به مانده هفته دو اول پرونده در است: شده مواجه عفو با پرونده دو هر در اما                      نجاتی،
خنیفر بخشی، (آقایان تپه هفت کارگران دیگر با همراه هم دوم پرونده در و شد او حال شامل عمومی                     عفو

گرفت”. قرار قضائیه قوه ریاست پیشنهاد به موردی عفو لیست در گام) نشریه تحریریه هیئت اعضای                  و
سعید عید به مناسبت که است جاری سال ماه خرداد سوم عمومی عفو نجاتی، علی وکیل اشاره مورد                    عفو



انقالب، و عمومی محاکم محکومان از نفر 3721 مجازات تخفیف یا عفو با آن در و گرفت صورت                    فطر
نیز، زمان همان و گرفت صورت موافقت مسلح نیروهای قضایی سازمان و حکومتی تعزیرات                سازمان

 نام سه نفر از کارگران نیشکر هفت تپه به عنوان عفو شدگان اعالم شد.

سه هر به تلفنی تماس طریق از اوین احکام اجرای سوی از موضوع این که می گوید زیالبی،                   فرزانه

برای و گرفتند قرار عفو لیست در که شده گفته آنها به و اعالم خنیفر) و نجاتی بخشی، (آقایان                     موکلش
 رفع توقیف از وثیقه حاضر شوند و برهمین اساس هم از وثیقه ها هم رفع توقیف به عمل آمده است.

خنیفر بخشی، کارگران عفو و داد انجام عفوها این روی جدی رسانه ای کار قضایی دستگاه زمان،                  همان

قوه این سخنگوی و قوه قضائیه ارشد مسئوالن ازسوی آن ها، خود با مکرر تماس های بر عالوه نجاتی                  و
 بارها خبر رسانی شد.

برای را نجاتی و کرده لغو را عفو که گرفته تصمیم قضایی دستگاه و شده عوض ماجرا ظاهرا اما،                     حاال
«اشتباه» نجاتی کارگر شدن عفو در که است مدعی حالی در قضایی دستگاه بخواند. فرا حکم                  اجرام

کلیوی، باال، خون فشار قلبی، متعدد بیماری های دارای هفت تپه نیشکر کارگر این که گرفته                صورت

“برخی حتی که است جدی آنقدر ماجرا این می گوید وکیلش چنانچه و است مشکالت دیگر و                  پروستات
 از کارکنان دادگاه به مزاح می گفتند پرونده پزشکی آقای نجاتی از پرونده قضایی او سنگین تر است.

برخی و نجاتی علی می دهد:وکیل توضیح چنین را نجاتی» عفو گرفتن «پس ماجرای زیالبی،                فرزانه
تپه، هفت پرونده که نیست پوشیده کسی «بر که نکته این به اشاره با هفت تپه نیشکر کارگران از                    دیگر

با که بود سال پرونده صداترین و سر پر و جهان و ایران کارگران مبارزات تاریخ در ماندگار                    پرونده ای
رسانه، دغدغه مند اهالی و مدنی فعاالن و دانشجویی فعاالن کارگری، فعاالن کارگران، متحد               خواست

و یافته دیگری سیر کارفرما، تخلف های و اقتصادی مفاسد پرونده شدن عیان با ویژه به و مردم                   خواست
عجیب البته و جدید اقدام درباره کارگران پرسش شد»، عفو به منجر قوه رئیس پیشنهاد با نهایت                   در

از توقیف رفع و کارگران به خاص عفو تلفنی اعالم از پس “چرا کرد: مطرح را قضایی                   دستگاه

خبری، رسمی تریبون های طریق از مردم به قضائیه قوه سوی از عفو اعالم همچنین و آن ها                  وثیقه های
که می شود چگونه برود؟ زندان به حکم اجرای برای باید نجاتی آقای و است شده اشتباه می گویند                   اکنون

 عفو پس گرفته شود؟.

اجرایی کارگران به عفو اعالم برخالف قضیه این «چنانچه، اینکه به نسبت هشدار با پایان در                  زیالبی

موضوع، این به رسیدگی برای تا خواسته قضاییه قوه مسئوالن از داشت» نخواهد خوبی بازتاب                 شود،
 اقدامات الزم را انجام دهند.

 *به آزار و اذیت شاپور احسانی راد و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی پایان دهید

زندان ٢ تیپ قرنطینه سالن به راد احسانی شاپور انتقال پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه                 بیانیه
 تهران بزرگ

سالن به دلیلی هیچ بدون را سیاسی زندانی قبادی پویا و زندانی کارگر راد احسانی شاپور اسفند ٢٠                    روز
و جدیدالورود زندانیان قرنطینه سالن در کردند. منتقل است معروف قرنطینه سالن به که ٢ تیپ ١٠                 

که است جایی بدترین سالن این می شوند. نگهداری کرونا به مشکوک زندانی چند و خطرناک                 زندانیان
 ممکن است یک زندانی را بعنوان تنبیه به آنجا منتقل کنند.



آزاد اتحادیه مدیره هیات عضو ساوه، پروفیل کارخانه کارگران سابق نماینده راد احسانی               شاپور
چهل نماینده اجتماعی(بستا)، تامین بازنشستگان کارگری شورای موسس هیات عضو ایران،             کارگران

و ٩٣ تا ٩١ سالهای فاصله در دستمزدها نازل سطح علیه اعتراضی طومار امضاکننده کارگر                 هزار
تامین سازمان در کارگران اموال چپاول بخاطر مرتضوی سعید از کننده شکایت کارگر هزار                نماینده

به بازداشت روز ٣۶ از پس و شد دستگیر سپاه اطالعات توسط ٩٨ مرداد ٧ تاریخ در که است                     اجتماعی

قاضی که افشاری ایمان قاضی توسط تهران انقالب دادگاه ٢۶ شعبه در سپس و گردید آزاد وثیقه                   قید
۶ به است ایران کارگران آزاد اتحادیه اعضای و اعتراضی جنبشهای فعالین از زیادی تعداد                 سرکوب

 سال زندان محکوم شد و از تاریخ ٢٧ خرداد ٩٩ در زندان تهران بزرگ محبوس میباشد.

مسئولین اذیت و آزار مورد همواره سیاسی زندانیان دیگر و راد احسانی شاپور زندان مدت طول                  در

مصداق که دیگری موارد و خانواده با مالقات از ممنوعیت ،٢ تیپ به ۵ تیپ از انتقال بوده اند.                    زندان
 شکنجه زندانیان سیاسی است.

از و کارگر میلیونها و خود حقوق از تنها و تنها و است نشده مرتکب جرمی هیچ راد احسانی                     شاپور

کارگران اعتراض نماد راد احسانی شاپور است. کرده دفاع کارگری خانواده میلیون ده چند                معیشت

نماد راد احسانی شاپور است. دستمزد افزایش برای تالش جنبش نماد و خواهی معیشت به                 ایران
فعال و رهبر صدها و ده ها و راد احسانی شاپور است. اجتماعی تامین بازنشستگان                تشکل خواهی

کارگر طبقه عظیم جنبش و میشوند نهاده ارج ایران کارگر طبقه شانه های روی بر روزی دیگر                  کارگری
مورد حد این تا اکنون هم که اینروست از و کرد خواهند رهبری نهایی مقصد تا رهایی مسیر در                     را

 غصب و خشم حاکمان سرمایه دار قرار گرفته اند.

جدیدی اجتماعی تالطمات آستانه در کارگر طبقه اعتراضی جنبش آن رأس در و ایران جامعه که                  اکنون

کف در بلندتر روز هر و هفته هر بازنشستگان و کارگران فریاد و اعتراض صدای و است گرفته                    قرار
کارگران و کارگر طبقه سرکوب نیز آنان میلرزاند، را طبقاتی استثمار بانیان و سرمایه داران تن                 خیابانها

معلمان و بازنشستگان و کارگران تجمع به اینکه با همزمان میبرند. پیش به قبل از تعرضی تر را                   پیشرو

برخورد تعرضی تر مزدبگیران دیگر و کارگران اعتراض هر به میبرند، یورش کار وزارت مقابل                در
 میکنند، فشار را بر زندانیان سیاسی و رهبران زندانی جنبش های اعتراضی نیز بیشتر می کنند.

عمومی جرائم زندانیان بند به را عبدی اسماعیل میکنند، منتقل خطرناک مکانی به را راد احسانی                  شاپور

مختلف زندانهای به سرکوب و آزار هدف با را زنان برابری طلبی جنبش زندانی فعالین میکنند،                 منتقل

زمان در می خواستند و کردند منتقل شهر رجایی به را عظیم زاده جعفر پیش چندی همین میکنند،                  منتقل
را خداجو ناهید و محمدی پروین ُبُکشند، را او قاتل زندانیان طریق از یا و کرونا بیماری به وی                     ابتالی

فعالین سرکوب سیاست راستای در که دیگر مورد ده ها و بروند زندان به تا داده اند قرار فشار                   تحت
 جنبشهای اعتراضی چه در زندان و چه در خارج از زندان در دستور گذاشته اند.

را همه جانبه سرکوب و معیشتی فاجعه بار وضعیت این دیگر کارگر طبقه آن رأس در و ایران                  جامعه
 تاب نمی آورد و در مقابل این همه بیحقوقی و ظلم به شکلی گسترده تر و جدی تر خواهد ایستاد.

اعالم ٢ تیپ قرنطینه سالن به راد احسانی شاپور انتقال از خشم ابراز ضمن ایران کارگران آزاد                   اتحادیه

پایان سیاسی و کارگری زندانیان دیگر و راد احسانی شاپور اذیت و آزار به سریعتر چه هر که                    میکند

فورا باید و هستند کارگر طبقه جنبش و ایران مردم مطالباتی عظیم جنبش پیشروان و رهبران اینان                   دهید.



از یکی را اعتراضی و مطالباتی جنبشهای فعالین آزادی امر ایران جامعه گردند. آزاد شرط و قید بی                    و
عمومی خشم به این از بیشتر سرکوبگرانه برخوردهای این با و می داند خود خواسته های                اصلی ترین

 دامن خواهید زد.

 شاپوراحسانی راد آزاد باید گردد

 کارگر زندانی آزاد باید گردد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٣ اسفندماه ٩٩

رعب جو ایجاد با فرمانداری مقابل کولبران کشتار به نسبت سیریک اهالی اعتراضی تجمع از                 *ممانعت
 و وحشت

به نسبت اعتراضی تجمع ،قراربربرپایی اسفند 23 شنبه روز بود شده داده قبل از که فراخوانی                  بدنبال
با امنیتی نیروهای که بود هرمزگان استان در سیریک شهرستان فرمانداری مقابل کولبران               کشتار

 حضورسنگینشان وایجاد جو رعب و وحشت مانعش شدند.

به گذشته، روز مردمی فراخوان از پس سیریک اهالی از تن صدها محلی، خبری منبع یک گزارش                   به

از تن دو شدن زخمی و کشته چرایی خصوص در سیریک فرمانداری مقابل در آمیز مسالمت تجمع                   قصد
 سوخت بران شده بودند. اما نیروهای امنیتی مانع تجمع معترضان شدند.

ماموران توسط خودروها تردد و اهالی آمد و رفت و است امنیتی سیریک شهر گزارش،جو بهمین                  بنا
 امنیتی کنترل می شود.

به بندرعباس و میناب شهرهای از سرکوب تجهیزات با ویژه یگان و شورش ضد خودروی ها                  ده

 سیریک آمده و راه های مواصالتی را بسته اند.

و کندال روستای اهل غریبی حسین بنام معترض دو اسفند،دستکم 23 شنبه گزارش،روز این                برپایه

ساعت از وپس بازداشت امنیتی نیروهای توسط سیریک شهرستان در کوهستک بندر اهل مالحی                فرهاد
 ها بازجویی آزاد شده اند.

 *جان باختن 2 کارگر مرغداری  روستای نوشار اردبیل بر اثر مسمومیت با گاز

مونوکسید گاز با مسمومیت اثر بر اردبیل نوشار روستای مرغداری کارگر اسفند،2 23 شنبه                روز
 کربن در داخل مرغداری جان باختند.

 *جان باختن دومین کارگر مصدوم حادثه آتش سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان

اخگر دوا کارخانه آتش سوزی حادثه مصدوم کارگران از دیگر اسفند،یکی 22 جمعه روز               بعدازظهر
 زنجان بنام معصومه میر مصطفی دربیمارستان مطهری تهران جانش را ازدست داد.

دربیمارستان زنجان اخگر دوا کارخانه سوزی آتش حادثه مصدوم ان کارگر از رابطه:یکی               درهمین
 جان باخت

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن



اسفند 11 دوشنبه سوزی آتش حادثه مصدوم ان کارگر از یکی محبی معصومه اسفند)، شب(21 شنبه                  پنج
با کردن نرم وپنجه دست روز 10 از پس اشراق زنجان صنعتی شهرک در واقع اخگر دوا کارخانه 99                   

 مرگ دربیمارستان مطهری تهران جانش را ازدست داد.

که باخته کارگرجان ،این اخگر دوا کارخانه کارگران از ازیکی بنقل شده ای رسانه گزارش                 براساس
 دختری جوان است به همراه سایر مصدومان این حادثه  به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده اند.

 در میان آسیب دیدگان سه کارگر زن به شدت دچار سوختگی شده بودند که متاسفانه باخبر شدیم یکی

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن

در مطلع منبعی از آمده بدست اطالعات و برآورد اسفند،طبق 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه

13 زنجان داواخگر شرکت در استانداری، مسئوالن و زنجان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،                 اداره

تامین ودرسازمان 19نفر زنجان کار اداره در موجود اسامی و آمار این تعداد اما داشتند فعالیت                  نفر
 اجتماعی 27 نفر و در اداره بهداشت 32 نفر اعالم شده است.

حادثه در ناظر مسئوالن و داواخگر شرکت کارفرمای تخلف و فعال افراد تعداد گزارش،تناقص                بنابهمین

شوینده و بهداشتی مواد تولید برای زنجان داواخگر شرکت فعالیت مجوز است. محرز               آتش سوزی

مواد شرکت این در اقالم این تولید خط گذاشتن کنار با شرکت مدیران که صورتی در است بوده                    بی خطر
 آتش زا و الکل تولید می کردند و بحث جانمایی این تولیدات نیز در این کارگاه اشتباه بوده است.

و بودند تهدید مورد خود حقوق و حق برای اعتراض با واحدتولیدی این گزارش،کارگران این                 براساس

 از آنها امضاء گرفته شده بود و پرداختی آنها نیز یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است .

کارگر هزار 7 با تولیدی واحد 730 بر بالغ زنجان اشراق صنعتی درشهرک افزاید می گزارش                  این

این نشانی آتش و ندارد وجود مجموعه این در آمبوالنسی کارگری جمعیت تعداد این با دارند.                  فعالیت
کارگران جان حفظ راستای در خطر مواقع برای که مرکزی جز است چیزی هر شبیه صنعتی                  شهرک

 باشد.

3 حال وخامت و سوزی آتش درحادثه زنجان علی آباد صنعتی شهرک کارخانه یک کارگر 9                 سوختگی

 نفرشان

در واقع الکل و دارویی مواد کارخانه یک در سوزی آتش حادثه اسفند،در 11 دوشنبه روز                  عصر

نفرشان 3 حال که شدند سوختگی دچار کارگر گاز،9 نشت براثر زنجان یک شماره صنعتی                 شهرک
 وخیم گزارش شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن قم دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق
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روستایی هادی طرح به نسبت بویراحمد شهرستان مختار غوره جدول روستای اهالی اعتراضی تجمع -               
 مقابل  استانداری کهگیلویه و بویراحمد

 - یکی از کارگر ان مصدوم حادثه آتش سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان دربیمارستان جان باخت

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن

  - کشته وزخمی شدن 4 کارگر معدن زغال سنگ هشونی کوهبنان در حادثه ریزش معدن

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی اهل سنندج حین کار در اقلیم کردستان براثر سقوط از داربست

 *فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن قم دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

 روز جمعه 22 اسفند، کارگران راه آهن قم(شرکت فلق)با انتشار فراخوانی اعالم کردند  روز شنبه
 برایاعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به اعتصاب خواهند زد.

روستایی هادی طرح به نسبت بویراحمد شهرستان مختار غوره جدول روستای اهالی اعتراضی               *تجمع
 مقابل  استانداری کهگیلویه و بویراحمد

برای بویراحمد شهرستان مختار غوره جدول روستای اهالی اهالی از اسفند،حمعی 21 شنبه پنج                روز

تجمع بویراحمد و کهگیلویه استانداری مقابل روستایی هادی طرح به نسبت اعتراضشان گذاشتن               بنمایش
 کردند.

 

مختار غوره جدول روستایی هادی طرح گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به کنندگان تجمع از یکی                 

دهند. قرار مدنظر را موضوع این استان مسئوالن می رود، انتظار که نیست، جامع بویراحمد                شهرستان
زمین یا و شده تبدیل باغ به مسکونی یا و مسکونی به باغ مثًال؛ هستند. طرح این اجرای نگران                     مردم

 کشاورزی از طرح خارج یا الحاق شده است، آنهم بدون هماهنگی با اهالی.



صورت به را خود اعتراضات ،97 سال از مردم است. شده ضایع مردم حقوق طرح این در افزود:                    وی
  کتبًا اعالم کرده اند. که انتظار می رود بنیاد مسکن این موضوعات را مدنظر قرار دهد.

بدون که نمی شود نگرفته اند. جوابی اما کرده اند، پیگیری را موضوع این مرتب مردم کرد: اضافه                 وی

 اجازه افراد، حیاط خانه مردم را به خیابان تبدیل کرد.

 *یکی از کارگر ان مصدوم حادثه آتش سوزی کارخانه دوا اخگر زنجان دربیمارستان جان باخت

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن

اسفند 11 دوشنبه سوزی آتش حادثه مصدوم ان کارگر از یکی محبی معصومه اسفند)، شب(21 شنبه                  پنج
با کردن نرم وپنجه دست روز 10 از پس زنجان اشراق صنعتی شهرک در واقع اخگر دوا کارخانه 99                   

 مرگ دربیمارستان مطهری تهران جانش را ازدست داد.

که باخته کارگرجان ،این اخگر دوا کارخانه کارگران از ازیکی بنقل شده ای رسانه گزارش                 براساس
 دختری جوان است به همراه سایر مصدومان این حادثه  به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده اند.

  در میان آسیب دیدگان سه کارگر زن به شدت دچار سوختگی شده بودند که متاسفانه باخبر شدیم یکی

 گزارشی درباره لگدمال شدن حقوق کارگران این واحدتولیدی زیر سایه سکوت مسئوالن

در مطلع منبعی از آمده بدست اطالعات و برآورد اسفند،طبق 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه
13 زنجان داواخگر شرکت در استانداری، مسئوالن و زنجان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،                 اداره

تامین ودرسازمان 19نفر زنجان کار اداره در موجود اسامی و آمار این تعداد اما داشتند فعالیت                  نفر
 اجتماعی 27 نفر و در اداره بهداشت 32 نفر اعالم شده است.

حادثه در ناظر مسئوالن و داواخگر شرکت کارفرمای تخلف و فعال افراد تعداد گزارش،تناقص                بنابهمین
شوینده و بهداشتی مواد تولید برای زنجان داواخگر شرکت فعالیت مجوز است. محرز               آتش سوزی

مواد شرکت این در اقالم این تولید خط گذاشتن کنار با شرکت مدیران که صورتی در است بوده                    بی خطر
 آتش زا و الکل تولید می کردند و بحث جانمایی این تولیدات نیز در این کارگاه اشتباه بوده است.

و بودند تهدید مورد خود حقوق و حق برای اعتراض با واحدتولیدی این گزارش،کارگران این                 براساس
 از آنها امضاء گرفته شده بود و پرداختی آنها نیز یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است .

کارگر هزار 7 با تولیدی واحد 730 بر بالغ زنجان اشراق صنعتی درشهرک افزاید می گزارش                  این
این نشانی آتش و ندارد وجود مجموعه این در آمبوالنسی کارگری جمعیت تعداد این با دارند.                  فعالیت

کارگران جان حفظ راستای در خطر مواقع برای که مرکزی جز است چیزی هر شبیه صنعتی                  شهرک
 باشد.

و سوزی آتش درحادثه زنجان علی آباد صنعتی شهرک کارخانه یک کارگر 9 رابطه:سوختگی               درهمین
 وخامت حال 3 نفرشان

در واقع الکل و دارویی مواد کارخانه یک در سوزی آتش حادثه اسفند،در 11 دوشنبه روز                  عصر

نفرشان 3 حال که شدند سوختگی دچار کارگر گاز،9 نشت براثر زنجان یک شماره صنعتی                 شهرک
 وخیم گزارش شده است.



  *کشته وزخمی شدن 4 کارگر معدن زغال سنگ هشونی کوهبنان در حادثه ریزش معدن

یک کرمان دراستان کوهبنان هشونی سنگ زغال معدن ریزش حادثه در شب(21اسفند)، شنبه               پنج
دیگر کارگر و3 باخت جان دردم 4فرزند ودارای متاهل زابل شهرستان اهل یاروش حسین بنام                 کارگر

 مصدوم و  به بیمارستان منتقل شدند.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی اهل سنندج حین کار در اقلیم کردستان براثر سقوط از داربست

شهر در کار حین سنندج اهل علیزاده کیوان بنام ساله 27 ساختمانی کارگر یک اسفند، 21 شنبه پنج                    روز
 هولیر اقلیم کوردستان براثر سقوط از داربست جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 21 اسفند ماه 1399

عدم به دراعتراض جاسک کوهمبارک نفت مخازن ساخت شرکت کارگران روزاعتصاب دومین -             
 پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی وقراردادهای ناروشن

 تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار

3ماه پرداخت عدم به نسبت مال)خرمشهر (اروند کنزالمال تجاری مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -              

 حقوق،عیدی ومطالبات دیگر با تجمع مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد اروند

تجاری آزاد منطقه تعاون توسعه شرکت مدیران طرف از کار از اخراج به طلب حق کارگران                  تهدید
 اروند

مقابل مطالبات پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به نسبت یاسوج دانشگاه کارکنان اعتراضی تجمع -               
 ساختمان مدیریت

استانداری مقابل معیشتی بالتکلیفی به نسبت سنندج فردوسی خیابان دستفروشان اعتراضی تجمع -             
 کردستان همزمان باسفر قالیباف

17 طلبانه حق تجمع شدگان بازداشت فکوراز کامیار برای تومانی میلیون 200 وثیقه قرار صدور -                
 اسفند خیابان آزادی تهران

 - آخرین دفاعیات 5 کارگر حق طلب کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بنقل ازوکیل فرزانه زیالبی:

را کارگران تعقیب منع قرار صدور انتظار دلیل همین به و دارد وجود پرونده در آشکاری                  تناقض های
 داریم

 - آخرین اطالعات درباره 12 بازداشتی اعتراضات نسبت به قتل سوختبران

 - جان باختن یک کارگر شرکت حمل ونقل اثاثیه بجنورد براثر سقوط از ماشین

عدم به دراعتراض جاسک کوهمبارک نفت مخازن ساخت شرکت کارگران روزاعتصاب             *دومین
 پرداخت 3 ماه حقوق وعیدی وقراردادهای ناروشن

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار

در نفت مخازن ساخت کار که کیسون شرکت متوالی،کارگران روز دومین برای 20اسفند               روزچهارشنبه
3 پرداخت عدم به دراعتراض اعتصابشان دارند،به برعهده را هرمزگان استان در جاسک               کوهمبارک

 ماه حقوق وعیدی وقراردادهای ناروشن ادامه دادند.

دادها قرار مبالغ نبودن گفت:مشخص محلی خبری منبع خبرنگاریک به اعتصابی کارگران این از                یکی

یک نیست حاضر شرکت این که است کارگران ابهامات جمله از مرخصی موضوع و کار قانون                  طبق
  نسخه از قرار داد را در اختیار ما بگذارد.

آنها شرکت مسئولین اما هستند خود مزدی معوقات پرداخت خواستار کننده اعتصاب افزود:کارگران               وی
 را تهدید به اخراج کرده اند.

3ماه پرداخت عدم به نسبت مال)خرمشهر (اروند کنزالمال تجاری مجتمع کارگران اعتراضات              *ادامه
 حقوق،عیدی ومطالبات دیگر با تجمع مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد اروند

تجاری آزاد منطقه تعاون توسعه شرکت مدیران طرف از کار از اخراج به طلب حق کارگران                  تهدید

 اروند

تعاون توسعه مال»خرمشهر(شرکت «اروند کنزالمال تجاری مجتمع کارگران اسفند، 20 چهارشنبه             روز

دست مطالبات بموقع پرداخت عدم به نسبت دارشان دامنه اعتراضات اروند)درادامه تجاری آزاد               منطقه
 به تجمع مقابل سازمان بازرسی منطقه آزاد اروند زدند.

توسعه شرکت سوی از کنزالمال تجاری مجتمع طلب حق کارگران از تعدادی اعتراضی تجمع                بعدازاین
 تعاون منطقه آزاد تجاری اروند احضار و تهدید به اخراج شده اند.

دفتر به کارگران از تعدادی حضوری مراجعه دنبال به گفتند: ای خبرگاررسانه به کننده تجمع                 کارگران
توسعه شرکت مسئوالن از تعدادی احضار با اروند، آزاد منطقه بازرسی بالفاصله اروند، آزاد                منطقه

عیدی حقوق، پرداخت کتبی دستور تجاری، مجتمع مدیران و پیمانکار اروند، تجاری آزاد منطقه                تعاون
 و سنوات کارگران پیمانکاری شاغل در مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) را تا 25 ماه جاری صادر کرد.

تاسیسات، نگهبانی، بخش در که هستیم کارگر 40 حدود گفت: خبر این تایید ضمن کارگران از                  یکی
سال 8 تا 6 سوابق با خرمشهر مال اروند عبارتی به یا کنزالمال تجاری مجتمع سبز فضای و                    خدمات

است. نشده پرداخت کارگران ما اسفند و بهمن دی، ماه های حقوق ماه سه حاضر حال در کاریم.                   مشغول
مسئوالن بی توجهی به انتقاد در بین المللی و بزرگ مجتمع این کارگران ما گذشته روز دلیل همین                  به

 منطقه آزاد تجاری به پرداخت مطالباتمان به حراست و بازرسی منطقه آزاد مراجعه کردیم.

منطقه تعاون توسعه شرکت نظارت با و نیرو تامین پیمانکار یک مسئولیت تحت ما همه اینکه بیان با                    وی

اعتراض شرکت این به مطالباتمان پرداخت عدم به  بارها ما افزود: کاریم، مشغول اروند تجاری                 آزاد
نداریم. حقوق پرداخت برای مالی منابع ما و پیمانکارید نیروی شما می گویند ما، به پاسخ در اما                   کرده ایم

400 تا 300 حدود با هکتاری 17 تا 16 زمین قطعه یک در که کنزالمال بزرگ مجتمع می شود                    مگر
 واحد تجاری بزرگ و کوچک دارد، توانایی مالی 40 کارگر را نداشته باشد.



از تعدادی آزاد، منطقه بازرسی سازمان از کارگران مراجعه از بعد گذشته گفت:روز درخاتمه                وی
 کارگران از سوی شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند احضار و تهدید به اخراج شده اند.

مقابل مطالبات پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به نسبت یاسوج دانشگاه کارکنان اعتراضی               *تجمع

 ساختمان مدیریت

نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای یاسوج دانشگاه کارکنان اسفند، 20 چهارشنبه               روز

این مدیریت ساختمان مقابل تجمع به دست سنوات و عیدی و پاداش پرداخت وعدم حقوق نازل سطح                   به
 دانشگاه دراستان کهگیلویه و بویراحمد زدند.

 

جریان در و مطالعه از پس و یافت حضور معترض کارکنان جمع در دانشگاه مالی و اداری معاون                    
کارهای من گفت کارکنان به خطاب عصبانیت با و عجیب سخنانی در کارکنان مطالبات گرفتن                 قرار

 خیلی مهم تری دارم مناقصه داشتم و از جلسه بلند شدم و اینجا آمدم نباید می آمدم.

دانشگاه مالی و اداری معاون صحبت های از انتقاد ضمن یاسوج دانشگاه کارکنان از رابطه،یکی                درهمین

آنان حرفه های و صحبت ها و می شد حاضر کارکنان جمع در دانشگاه رئیس می رفت انتظار اوًال                 گفت:
آن ها برای مناقصه و نیستند مهم یاسوج دانشگاه کارمند 150 از بیش یعنی سخنان این ثانیًا می شنید                   را

 ارجعیت دارد.

انجام که کارهایی تمامی گفت کرد مطالعه را ما مطالباتی بندهای اینکه از پس دانشگاه معاون افزود:                   وی

و چارچوب از خارج ما خواسته کردیم اعالم هم ما نمی کنم عدول قانون از و است قانون قالب در                     می دهم



این در که سازمان هایی سایر مانند دانشگاه کارکنان که است این دانشگاه کارکنان خواسته نیست.                 قوانین
زن روز مثل مذهبی و ملی مناسبت های و اعیاد رفاهیات، سال، آخر پاداش پرداختی های در هستند                  استان

  و روز مرد دیده شوند.

مبلغی و هستند شما مثل کارکنان که داریم دانشگاه هایی گفت ما جواب در دانشگاه معاون داد:                  اوادامه

است شیراز و بوشهر دانشگاه های دانشگاه ها از منظورش دانشگاه معاون نمی شود. پرداخت آنها               برای
باشگاه، اما ندارد کارکنان برای پاداش پرداختی اگر شیراز دانشگاه مثل دانشگاهی است این ما                 حرف

را کارکنان شام و نهار یا می کنند خرید مناسب قیمت با را اجناس آنجا از کارکنان که دارد تعاونی                     شرکت
 در اختیار آنها می گذارد که این عدم پرداخت ها جبران شود.

نظر در کار اضافه و نشستی مأموریت کارکنان، معیشت برای سازمان ها سایر کرد: عنوان وی                 
 می گیرند ما می خواهیم در ماه 50-60 ساعت برای کمک معیشتی ما در نظر بگیرند و پرداخت کنند.

همسان سازی و درصد 50 معوقات مانند مطالبات از برخی اینکه بیان با یاسوج دانشگاه کارمند این                  

تصویب به علمی هیات اعضای و معلمان برای مجلس در که علمی هیات اعضای و کارکنان                  حقوق

این هم ما و شود پیگیری وزارتخانه طریق از باید موارد این گفت: شده رد کارکنان برای ولی                    رسیده
می توانند را کار سختی فوق العاده پیگیری یا کار اضافه مذهبی، ملی اعیاد پاداش، اما می پذیرم را                  موارد

این بگویم باید که هستیم پیگیر گفت اما نداد قولی دانشگاه معاون بگنجانند ما احکام در و کرده                    پیگیری
 جلسه نتیجه ای برای کارکنان دانشگاه نداشت.

جواب دانشگاه مسئوالن اگر کرد: عنوان یاسوج، دانشگاه کارکنان صنفی شورای نبود به اشاره با                  وی
رسیدگی خواستار آرام مصالحت آمیز، تجمع در هم باز کارکنان مجددًا آینده هفته احتماًال ندادند                قطعی

 مسئوالن دانشگاه به خواسته آنها شود.

گفته دانشگاه رئیس شده شنیده افزود: بود، ناچیز بسیار اما می شد پرداخت ما رفاهیات اینکه بیان با                    وی
  امسال عیدی به کارکنان دانشگاه پرداخت نشود.

و احترام ما اصلی بحث کرد: عنوان نیستیم مالی مسائل دنبال به تنها اینکه بیان با دانشگاه کارمند                    این

بگوید باید دانشگاه معاون چرا است. قضیه دیگر طرف یک مالی مسائل است کارکنان به گذاشتن                  عزت
 من کار داشتم و لزومی نداشت بیام این بی احترامی به کارکنان است، احترام به کارکنان احیاء شود.

و بشنوند را ما صدای استان ارشد مسئوالن و وزارت دانشگاه، مسئوالن امیدوارم کرد: خاطرنشان                  وی

  تصمیم خوب و قانع کننده ای برای ما داشته باشند.

از مشاغل بندی طبقه طرح نام به طرحی گفت: یاسوج دانشگاه شرکتی نیروهای وضعیت به اشاره با                   وی

50 دارای کارگاه هر قانون، و کار اداره دید از که حالی در نشده اجرا دانشگاه در کاران پیمان                     سوی
شرکتی نیروهای به کمک راستای در دانشگاه مسئوالن امیدوارم شود اجرا طرح این باید باشد                 نیرو

 همکاری و مساعدت کنند.

استانداری مقابل معیشتی بالتکلیفی به نسبت سنندج فردوسی خیابان دستفروشان اعتراضی             *تجمع

 کردستان همزمان باسفر قالیباف



انعکاس برای سنندج فردوسی خیابان دستفروشان قالیباف، باسفر همزمان اسفند 20 چهارشنبه              روز
باسفر همزمان کردستان استانداری مقابل معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر              هرچه

 قالیباف اجتماع کردند.

 

17 طلبانه حق تجمع شدگان بازداشت فکوراز کامیار برای تومانی میلیون 200 وثیقه قرار                *صدور
 اسفند خیابان آزادی تهران

اسفند 20 چهارشنبه روز که کرده اعالم خانواده اش با تماسی در اسفند 21 شنه روزپنج فکور                  کامیار
 تفهیم اتهام شده و قرار وثیقه 200 میلیون تومانی برایش صادر شده است.

 *آخرین دفاعیات 5 کارگر حق طلب کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بنقل ازوکیل فرزانه زیالبی:

را کارگران تعقیب منع قرار صدور انتظار دلیل همین به و دارد وجود پرونده در آشکاری                  تناقض های
 داریم

ای رسانه خبرنگار به تپه هفت طلب حق کارگران علیه امنیتی فشارهای به اشاره با ز یالبی                  فرزانه

خود بیمه حق و حقوق ناقص پرداخت به نسبت کارگران از تعدادی جاری، سال آبان ماه                 گفت:اوایل
بیان صدد در شرکت در کارفرما االختیار تام نماینده آمیلی، حضور از پس که داشتند                 اعتراض

 خواسته های خود برآمدند.

داشتند را خود مطالبات و خواسته ها بیان برای آمیلی حضور با نشستی درخواست کارگران،                نما یندگان
 که متأسفانه با پاسخ و برخورد نامناسب و ناموجه وی مواجه شدند.

منجزی، عباسی ابراهیم بهمنی، یوسف نام های به کارگران از تعدادی علیه پرونده ای مسئله، همین                پیرو
 مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حمدانی شکل گرفت.



و زمان همان در شد. مطرح حق از ممانعت و توهین عمومی، نظم در اخالل مطروحه: اتهامی                   عناو ین
زندان در کرونا به ابتال بیم وجود با کارگران از تن چهار دادستان، تأیید البته و کشیک دادیار تصمیم                     با

شرایط دارای و بیمار بازداشتی، کارگران از تن دو که گرفت صورت حالی در اقدام این شدند.                   بازداشت
 خاص بودند.

 

تعطیل روز در غیرضروری جلب و منزل به ورود دستور از پس نامبرده، کارگری نما یندگان و                  فعاالن
که بود حالی در این شدند. آزاد وثیقه قرار با روز چند از پس موجه علت بدون بازداشت، تداوم                     و

  متاسفانه بازجویی و تفهیم اتهام از آن ها، بدون حضور وکیل صورت گرفته بود.

مورد که شد صادر تعقیب منع قرار شوش داسرای دوم شعبه دادیار توسط توه  ین، اتهام به                  نسبت

آخرین شعبه در حضور با گذشته روز عمومی، نظم در اخالل اتهام به نسبت و واقع کارفرما                   اعتراض
 دفاع آن ها شنیده شد.

قضایی، ضابطان گزارش های شاکی، درشکایت که آشکاری تناقض های وجود با که رود می آن                انتظار
منع قرار پرونده، در موجود قرائن و شواهد سایر البته و کارفرما ناشناس شاهدان شهادت پیوست،                  فیلم

 تعقیب کارگران صادر شود.

 *آخرین اطالعات درباره 12 بازداشتی اعتراضات نسبت به قتل سوختبران

که را معترض 3 دستکم مردمی اعتراضات پی در سراوان اطالعات 5اسفند:مأموران سه شنبه روز -               

  یکی از آنها کودک بود بازداشت کردند.

 1- محمد شهرسان زهی اهل مهرستان فرزند کاهم داد

 2-عزیز شهرسان زهی،16ساله اهل مهرستان فرزند لهداد

 3- محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک

بازداشت شتم و ضرب با همراه شورو در را معترضان از شماری امنیتی اسفند:مأموران 7 شنبه پنج -                  
 کردندازجمله:

 1- عبدالجلیل فرزند مالحسین

 2-زکریا فرزند یارمحمد

  3- سعید  فرزند یارمحمد

 4- عمرفرزند مالحسین

   که همگی از طایفه شه بخش هستند.

دست به گلوله دو امنیتی نیروهای تیراندازی اثر بر که شد بازداشت حالی عمردر که است آوری                   قابلیاد
  و یک گلوله به پایش اصابت کرده بود و در بیمارستان به سر می برد.



از پس را نفر 4 دستکم معترضان، سمت به تیراندازی با ایرانشهر آگاهی اسفند:،مأموران 8 جمعه -                 
 ضرب و شتم بازداشت کردند. ازجمله:

ناحیه از و گرفت قرار گلوله اصابت مورد آگاهی مأموران تیراندازی جریان در که زهی شکل یحیی -1                  

  پا مجروح شد.

 یکشنبه 10 اسفند:

 1- ایرج دهواری

  2- عبدالطیف ملک زاده فرزند محمدامین

   توسط اداره اطالعات در محله شهرک سراوان بازداشت شدند.

اتهام به را آنها عبدالطیف اتومبیل بنگاه و ایرج مغازه به یورش با صبح 10 ساعت اطالعات                   نیروهای

 "مشارکت در اعتراضات" بازداشت کردند.

 - شنبه 16 اسفند:

اتهام به پاسداران سپاه نیروهای توسط ایرانشهر شهرستان توابع از ابتر روستای اهل خیری                مالک

 "انتشار ویدیوهای اعتراضات در فضای مجازی" بازداشت شد.

 - یکشنبه 17 اسفند:

 فرزاد سپاهی به اتهام تجمع در برابر فرمانداری سراوان توسط اداره اطالعات سپاه بازداشت شد.

 *جان باختن یک کارگر شرکت حمل ونقل اثاثیه بجنورد براثر سقوط از ماشین

بجنورد شهرستان به روستایی از وسایل جابجایی حین اثاثیه ونقل حمل شرکت ساله 43 کارگر                 یک
 براثر ترمز شدید وناگهانیاز پشت وانت نیسان به پایین پرت میشود وجانش را ازدست می دهد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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