
1400ماهخرداد8کارگریھایاخباروگزارش

مشھدطالبکوی1371ماهخرداد9اعتراضباختگانجانخاطرهبادگرامی

مشھدشھرداریومامورانبولدوزر ھاخراسانوقتاستاندارجنتیبدستورعلی،1371ماهخرداد9
اھالیمقاومتبارسندمیکھطالبکویبھمیشوندمشھدشھرایحاشیھمناطقمنازلتخریبراھی
راجانشنوجوانویککنندمیشلیکمعترضینبسویانتظامیشوند.نیروھایمیروبرومحلھ

ازدست می دھد.

میواردکارزارھممشھدشھردیگرمناطقاھالیوماندنمیپاسخبیسرکوبگرنیروھایجنایتاین
سازمانشھرداری،ساختمانوآیدمیدرتظاھرکنندگانبتصرفمشھد4و3شوند.کالنتری ھای

خارجدولتینیروھایکنترلازشھرومی شوندکشیدهآتشبھو…بانکچندیناسالمی،تبلیغات
می شود.

سپاهھمراھیوباشدندمشھدراھیانتظامی-امنیتیکمکینیروھایپایتختبھخبررسیدنازپس
ازدیگرنفرروز،سھدوایندرخاللشود.می سرکوبمشھداھالیاعتراضروز،دوازپسپاسداران

ششایرسانھگزارشاتبراساسشدند.بازداشتنفرصدھاودادندازدستراجانشانمشھداھالی
مامور امنیتی ھم کشتھ شدند.

مشھداسالمیانقالبھایدادگاهصادرهاحکامخراسان،براساسروزنامھ1371خرداد21گزارشبھ
خانلو،غالمحسینگنججوادھایبنامشدگانازبازداشتچھارنفرکشوردیوانعالیوتنفیذوتایید

پورشیرزاد،علی صادقی وحمید جاوید بدارآویختھ شدند.

بھارچاهشھرداریطلبحقکارگر5برایسازیپرونده-

باید گردد- کارگر زندانی آزاد باید گردد - اسماعیل گرامی آزاد

معلمان- آزادی موقت محبوبھ فرحزادی عضو ھیات مدیره کانون صنفی



حقوقنازلسطحبھنسبتفارسخلیجھلدینگشرکتمعینمدتقراردادکارگراناعتراضیتجمع-
در دروازه سایت یک منطقھ ویژه ماھشھر

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتازدیگریآغازدور-
تجمع مقابل وزارت آموزش وپرورشکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی  با

آموزشادارهساختماندراستخدامیتکلیفیبالبھنسبتایذهپیش دبستانیمربیاناعتراضاتادامھ-
وپرورش

بھارستاندفترمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکرمانغیردولتیمدارسمعلماناعتراضیتجمع-
نشین

محوطھدرباتجمعومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکرجامامبیمارستانکارگرانھایکنشادامھ-
این مرکزدرمانی

سلمان مانع بستنش شدند- کشاورزان اھواز با برپایی تجمع مقابل کانال آبرسانی

مقابلشلتوککشتممنوعیتبھنسبتخوزستاناستانکشاورزانازجمعیاعتراضیتجمع-
استانداری

نسبت بھ شیوه  نامھ جدید امتحانات پایان ترمدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ھمدان- تجمع اعتراضی

بھارچاهشھرداریطلبحقکارگر5برایسازی*پرونده

شھریخدماتمعاونبھار،چاهشھرداری،کارگران1400خرداداولاعتراضیتجمعبدنبال
اینحراستبھراآنانازنفرپنجپروندهمعترض،کارگرانخواندناخالل گرشھربااینشھرداری

اداره تحویل داد.

حقوقماه3پرداختعدمبھنسبتچابھارشھرداریکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین

عدمبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایچابھارشھرداریکارگرانخرداد،اولشنبھروز
بلوچستانوسیستاندراستانشھراینشھرداریساختمانمقابلتجمعبھدستحقوقماه3پرداخت

زدند.



باید گردد*کارگر زندانی آزاد باید گردد - اسماعیل گرامی آزاد

گذشت!صنفیفعالوبازنشستھگرامیاسماعیلآقایبازداشتازروز56

اگرآنانکھدرحالیبودندشدهسپردهفراموشیبھسالھاکھبودبازنشستگانیرسایصدایفقطایشان
حضورراراهتنھانتیجھنگرفتنوپیگیریسالھاازبعدآناناند.ننشستھپایازولیاندبازنشستھچھ

چندین سالھ خود را فریاد زدند.درکف خیابان دیدند و آمدند ، درکنار ھم و یک صدا مطالبات

<< تا حق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم>>

گرامی ھستند.حال مطالبھ دیگر بازنشستگان آزادی بی  قید وشرط آقای

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

برگرفتھ از صفحھ اینستاگرام ھمسر اسماعیل گرامی

معلمان*آزادی موقت محبوبھ فرحزادی عضو ھیات مدیره کانون صنفی

صنفیفعالشد.اینآزادوثیقھقراربابودشدهبازداشتمنزلدرامروزصبحکھمعلمانصنفیکانون
پرونده با قید وثیقھ آزاد شد .پس از تفھیم اتھام در شعبھ ھفت دادسرای اوین و تشکیل

١۴٠٠خرداد٨ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

محبوبھ فرحزادی دستگیر شددرھمین رابطھ:

تھرانمعلمانصنفیکانونمدیرهھیأتعضووبازنشستھمعلمفرحزادیمحبوبھخرداد٨شنبھامروز
توسط پلیس امنیت دستگیر و بھ مکان نامعلومی منتقل شد.

بارچندواستداشتھحضوربازنشستگانو کارگرانمعلمان،تجمع ھایدرھموارهفرحزادیمحبوبھ
نیز توسط نیروھای امنیتی تھدید و  احضار شده است.
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امنیتپلیسبھکارگرجھانیروزازبعدکھداشتندراویدستگیریقصدنیزاخیرتجمع ھایدر
احضار و بازجویی شد.

ھفتگیتجمع ھایوکارگرجھانیروزسراسریتجمع ھایازپسامنیتینھادھایکھبودیمگفتھپیش تر
ازمانعتادارندرابازنشستگانومعلمانکارگران،ازکشیانتقاموسرکوبقصدبازنشستگان

اعتراضی آینده شوند.ھمبستگی و اتحاد عمل بیشتر تمامی این مزدبگیران در تجمع ھای

وفوریآزادیخواھانومیکندمحکومقویاًرافرحزادیمحبوبھبازداشتایرانکارگرانآزاداتحادیھ
بی قید و شرط این فعال صنفی است.

چھارصداتحادیھ آزاد کارگران ایران- ھشتم خردادماه یکھزار و

حقوقنازلسطحبھنسبتفارسخلیجھلدینگشرکتمعینمدتقراردادکارگراناعتراضی*تجمع
در دروازه سایت یک منطقھ ویژه ماھشھر

گذاشتنبنمایشبرایھم+فارسخلیجھلدینگشرکتمعینمدتقراردادکارگرانخرداد،8شنبھروز
سایت یک منطقھ ویژه ماھشھرزدند.در دروازهاعتراضشان نسبت بھ سطح نازل حقوق دست بھ تجمع

ضریباعمالومعینمدتمخصوصفوق العادهپرداخت،10مادهاجرایخواھانکنندگانتجمع
تجمیعی جنوب ھستند.

صدایکسھیچواستماندهبی نتیجھآن ھاچندین سالھپیگیری ھایشده،ایرسانھگزارشبراساس
اجراآناندرقبالدرستیبھقانونوبودهبی ثمرخلیج فارسھلدینگبامکاتبھھمچنیننمی شنود.راآن ھا

وعملعالرغموشده انداستخدامرسمیآزمونوقانونیمسیرازعملیاتیمعینمدتپرسنلنمی شود.
کالم برخی مدیران ارشد، جزئی از بدنھ پتروشیمی ھستند.

امااستشدهدرنظرگرفتھثالثارکاننیروھایوھلدینگرسمینیروھایبرایمزایاییوافزایشات
نیروھای مدت معین از آن محروم ھستند.

ویژهمنطقھدرحقوقنازلسطحبھنسبتفارسخلیجھلدینگشرکتکارگراناعتراضی تجمع+
اقتصادی پتروشیمی بندر امام

بندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرفارسخلیجھلدینگشرکتکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
منطقھبھورویجادهحاشیھدر1سایتمقابلتجمعبھدستحقوقنازلسطحبھاعتراضبرایامام

درصدی25افزایشطرحشدناجراییخواھانبارچندمینبرایوماھشھرزدنداقتصادیویژه
حقوقشان شدند.



خلیجھلدینگدرنفتوزارتکارگررسمیھزارپنجازگفتند:بیشایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
قوانیناساسبردرصدی25حقوقافزیشپرداختخواھانکھدارنداشتغالمنطقھایندرواقعفارس

وزارت کار ھستند.

کارمنداندیگربرایطرحاینحالیکھدرکردند:دارند،اضافھنیزدیگریمطالباتکھکنندگانتجمعاین
بھنامعلومدالیلبھفارسخلیجھلدینگشرکتدرھستند،برخوردارآنمزایایازوشدهاجراییدولتی

حالت تعلیق درآمده است.

ھستند NPCبامنعقدهقراردادبھفارسخلیجھلدینگتعھدخواھانکنندگانتجمعاین

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتازدیگری*آغازدور
تجمع مقابل وزارت آموزش وپرورشکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی  با

آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولخرداد،8شنبھروز
بالتکلیفیبھنسبترااعتراضاتازجدیدیدوروپرورشآموزشوزارتمقابلتجمعبرپاییبا)

استخدامی آغاز کردند.
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)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانرابطھ:قبولدرھمین

استخدامی مقابل وزارت آموزش وپرورشدر دومین روز از دور جدید اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاردیبھشت،29چھارشنبھروز
تجمعبھدستاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانجدیددورازروزدومیندر)آزمونسبز

مقابل وزارت آموزش وپرورش زدند.

آموزشادارهساختماندراستخدامیتکلیفیبالبھنسبتایذهپیش دبستانیمربیاناعتراضات*ادامھ
وپرورش

بالتکلیفیبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھایذهپیش دبستانیمربیانخرداد،8شنبھروز
اینھایوفعالیتتجمعخوزستاناستاندرشھرستاناینوپرورشآموزشساختماندراستخدامی

اداره متوقف کردند.

بھارستاندفترمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکرمانغیردولتیمدارسمعلماناعتراضی*تجمع
نشین

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایکرمانغیردولتیمدارسمعلمانازخرداد،جمعی8شنبھروز
نشین اجتماع کردند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل دفتر بھارستان

قیدبیاستخدامخواھانفرمانداریمقابلتجمعبا رفسنجانغیردولتیمدارسرابطھ:معلماندرھمین
وشرط در آموزش وپرورش شدند



فرمانداری مقابلتجمعبھدستکرماناستانغیردولتیمدارسمعلماناردیبھشت،29چھارشنبھروز
دروشرطقیدبیاستخدامخواھانکرماناستاندرھمکارانشانازوبنمایندگیزدندرفسنجانشھرستان

آموزش وپرورش شدند.

کارسابقھسالچندینوجودباچراگویندمیوھستندپرورشوآموزشدراستخدامخواھانمعلماناین
است.در شغل معلمی، برای استخدام ما شرایط خاص گذاشتھ شده

ماکنیم،میدفاعخودماناستخدامحقازتاشدیمجمعاینجاماگفتند:محلیرسانھیکخبرنگاربھآنھا
تالشنداریم،حکمینشدیم،دیدهجاھیچاماھستیمسالدهازبیشکارسابقھباانتفاعیغیرنیروھای

ھای ما دیده نمی شود.

شغلیامنیتشود،میردروزه15مابیمھکنیم،میکارتومانھزار500ماھانھحقوقباکھگفتندآنھا
نداریم و ھیچ قانونی نیست کھ از ما حمایت کند.

بھاگرگوییممیامابریمنمیزیرسوالرادولتیھمکارانکارماافزودند:معترضغیرانتفاعیمعلمان
اندازه انھا کار نکنیم اما کمتر ھم کار نمی کنیم.

ادامھھمچنانھاتجمعاینوبفھمدراماصدایدولتخواھیممی گفتند:مادرخاتمھمعترضمعلمان
دارد تا بھ پاسخ درست برسیم.

محوطھدرباتجمعومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتکرجامامبیمارستانکارگرانھایکنش*ادامھ
این مرکزدرمانی
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بالتکلیفیبھنسبتدارشاندامنھھایکنشدرادامھکرجامامبیمارستانکارگرانخرداد،8شنبھروز
دراستان البرز زدند.شغلی ومعیشتی دست  بھ تجمع در محوطھ این مرکزدرمانی

ازبخش ھایینشدنپرداختبھاعتراضدرکرجامامبیمارستانشده،کارکنانایرسانھگزارشبرپایھ
تجمع کردند.معوقات سال ھای گذشتھ خود در محوطھ ی این بیمارستان

صورتبھگذشتھسال ھایدرکھآنھاستبیمھ ھایحقودستمزدازبخشیبھمربوطمعوقات
علی الحساب پرداخت شده است.

آور،زیانوسختمشاغلمقرراتازاستفادهباکھبیمارستان اینبازنشستگانازتعدادیحالھمیندر
خود ھستند.بازنشستھ شده اند، منتظر واریز مابھ تفاوت سنوات ارفاقی

نیستمشخصکھھستندبیمارستانمالکیتوضعیتتکلیفتعیینخواھانحالھمیندرکنندگانتجمع
در آینده بھ چھ نھادی یا اشخاصی واگذار می شود.

امامبیمارستانوبازنشستھشاغلکارگراناعتراضیتجمعاتسلایرازدیگرایرابطھ:شمارهدرھمین
و شھرداری ھاالبرزنسبت بھ عدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان ھمیاری

سلایرازدیگرایالبرزشمارهامامبیمارستانوبازنشستھشاغلکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
استانشھرداری ھااینوھمیاریسازمانمقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبترااعتراضاتشان

ینمایش درآوردند.

مطالباتازایبھھمبازنشستگانونکرده انددریافتراخوددستمزدازبخشیبیمارستاناینکارگران
خوردهبرگشتچک ھااینازبرخیکھکرده انددریافتبیمارستانمدیریتسویازراچک ھاییخود

است.

مزایاگرفتننظردربدونودستمزدحداقلقالبدرتنھابیمارستاناینکارکناندستمزدازبخشی
نشدهپرداختاجتماعیتامینسازمانبھکاملصورتبھھمآن ھابیمھ ھایحقضمندروشدهپرداخت

است.

دارند؛اعتراضبیمارستانمالکیتواگذاریوضعیتدربالتکلیفیبھھمچنینبیمارستانکارکنان
برگزارپیشترکھمزایده ایبرنده یاختیاردربیمارستاناینکھنیستمشخصآن ھا،گفتھ یبھچراکھ

و امور ایثارگران واگذار می شود.شده بود قرار می گیرد یا بھ شھرداری یا بھ بنیاد شھید

سلمان مانع بستنش شدند*کشاورزان اھواز با برپایی تجمع مقابل کانال آبرسانی

بستنشمانعسلمانآبرسانیکانالمقابلتجمعبرپاییبااھوازکشاورزانازخرداد،جمعی8شنبھروز
توسط عوامل سازمان آب و برق شدند.



راروستا30دستکمکشاورزیوشربآباھوازسلمانآبرسانیکانالشده،ایرسانھگزارشبراساس
تامین می کند.

مقابلشلتوککشتممنوعیتبھنسبتخوزستاناستانکشاورزانازجمعیاعتراضی*تجمع
استانداری

و...مالثانیکارون،شعیبیھ،بستان،سوسنگرد،شھرھایکشاورزانازجمعیخرداد،8شنبھروز
تجمع کردند.برای اعتراض بھ ممنوعیت کشت شلتوک مقابل استانداری خوزستان



استان در اعتراض بھ ممنوعیت کشتپیش از ظھر امروز تعدادی از شلتوک کاران شھرھای مختلف
شلتوک در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

پایانامتحاناتجدید نامھشیوهبھنسبتھمدانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضی*تجمع
ترم

امتحاناتجدید نامھشیوهبھاعتراضبرایھمدانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویانخرداد،8روزشنبھ
پایان ترم دست بھ تجمع در این مرکز آموزش عالی زدند.

فرصتثانیھ45سالھربھپاسخبرایدانشجویانقبلینامھشیوهشده،براساسایرسانھگزارشبنابھ
امکاندانشجویانوداشتاضافیزمانسواالترویتوقفبرایثانیھ120تادانشجوھروداشتند

اختیاردرسواالتبھپاسخبندیزمانقبلینامھشیوهدرواقعدرنداشتند.راقبلیسوالبھبازگشت
صرفکمتریزماندیگرسواالتبرخیوبیشترزمانسواالتبرخیبرایمی توانستوبوددانشجو



درصد10بھتنھاودارندفرصتثانیھ50سوالھربرایدانشجویانجدیدنامھشیوهبراساساماکند.
سواالت می توانند بازگردند.
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تجمع  خواھان بازگشت بکارشدند- کارگران اخراجی شھرداری یاسوج ازجملھ آتش نشان بابرپایی

اسماعیلی و محمود صالحی- صدور رای بدوی شعبھ اول دادگاه انقالب سقز برای عثمان

حملکرایھپایینسطحبھنسبتیزداستاننفتیھایفرآوردهپخششرکترانندگاناعتراضیتجمع-
سوخت

دیواره کانال- جان باختن یک کارگرپروژه عمرانی شھر ری در حادثھ ریزش

- جان باختن کودک کار در قم براثر سقوط از ارتفاع

تجمع  خواھان بازگشت بکارشدند*کارگران اخراجی شھرداری یاسوج ازجملھ آتش نشان بابرپایی

گذاشتنبنمایشبراینشانآتشازجملھیاسوجشھرداریکارگرانازجمعیخرداد،7جمعھروز
وکھگیلویھشھر،مرکزاستاناینمصالیدرتجمعبھکاردستازاخراجبھنسبتاعتراضشان

بویراحمد زدند وخواھان بازگشت بکارشدند.

غیروقانونیغیرنیروییاوگرفتھصورتتخلفیاگرگفتند:چراایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
حکممعیشتیواقتصادیسختروزگاردراکنونتانشدبرخوردپیشسال15یا10ھمانھستیممجاز

اخراج بھ دست ما داده شود.

اسماعیلی و محمود صالحی*صدور رای بدوی شعبھ اول دادگاه انقالب سقز برای عثمان

عثمانبرایرابدویرایسقزانقالبدادگاهاولشعبھماه،اردیبھشتششمپنجشنبھروزصبح
اسماعیلی و محمود صالحی صادر کرد.

بھدومردیفمتھمبعنواناسماعیلیعثمانواولردیفمتھمبعنوانصالحیمحموددادنامھاینطی
تصاویرانتشاروعکسگرفتنوکارگرجھانیروزدرقانونیغیرتجمعطریقازنظامعلیھتبلیغاتھام
مجازاتقانونبازدارندهمجازاتھایوتعزیراتپنجمکتاباز۵٠٠مادهبھاستنادبا،مجازیفضایدر

دومردیفمتھموتعزیریحبسماهسھبھ)صالحیمحمود(اولردیفمتھم،١٣٧۵مصوباسالمی
مجازاتقانون٣٨مادهبھتوجھبااما.شدندمحکومتعزیریحبسماهششبھ)اسماعیلیعثمان(

قانون٣٧مادهبرناظرتعزیریحبسمجازاتقانون۶مادهعلیاستنادا١٣٩٢مصوباسالمی
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عثمانماهششحبسونقدیجزایلایرمیلیونبیستبھصالحیمحمودماهسھحبس،اسالمیمجازات
.اسماعیلی بھ چھل میلیون لایر جزای نقدی بدل شده است

اساسوپایھبیراناعادالنھاحکاماینصدوربازداشتیکارگریفعالینخانوادهماکھاستذکربھالزم
واسماعیلیعثمانگذشتھ،روزسھطیاستگفتنی.دانیممیمجرمنھومتھمنھرانامبردگانودانستھ
بھتوجھباآنانوضعیتازاطالععدماند،نداشتھزندانداخلازراتماسیھیچصالحیمحمود

داشتھ است.وضعیت وخیم جسمانی شان  بشدت موجبات  نگرانی ما را بھمراه

محکوم شدنددرھمین رابطھ:محمود صالحی و عثمان اسماعیلی بھ زندان

عثمانوماه٣بھراصالحیمحمودحکمیطیسقزانقالبشعبھدادگاهخردادششمپنجشنبھامروز
ازیکھرزندانمحکومیتکھاستشدهاعالمحکمایندرکرد.محکومزندانماه۶بھرااسماعیلی

می شود.آنھا بھ بیست میلیون و چھل میلیون لایر جزای نقدی تبدیل

بھمراسمیبرگزاریبخاطرکارگریفعالیناینبراینقدیجزایبھآنتبدیلوزندانحکمصدور
مجازی است.مناسبت روز جھانی کارگر و انتشار تصاویر آن در فضای

کارگرجھانیروزتجمع ھایومراسمکھدارندحقکارگرانتمامیواسماعیلیعثمانصالحی،محمود
را برگزار کنند و ھیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد.

مزدبگیرانسایرومعلمانبازنشستگان،کارگران،ھمبستگیوقدرتنقطھ یامسالکارگرجھانیروز
تجمعاتاینگستردهوسراسریخصلتگذاشت.نمایشبھرااجتماعیمختلفعرصھ ھایفعالینو

وکشیانتقامدرصددحکومتیوامنیتینھادھایاینروازبودحاکمسرمایھ دارانسویبھتیریھمچون
سرکوب فعالین جنبش کارگری ھستند.

ازسرکوبسیستممقابلدروشدنخواھدسرکوبگری ھااینمرعوبکھاستدادهنشانایرانجامعھ
زندگی و معیشت و آزادی خود دفاع خواھد کرد.

عثمانوصالحیمحمودعلیھزندانحکمصدورازانزجارابرازضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھ
تمامی کارگران و معلمان زندانی است.اسماعیلی خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان و

چھارصداتحادیھ آزاد کارگران ایران- ششم خردادماه یکھزار و

حملکرایھپایینسطحبھنسبتیزداستاننفتیھایفرآوردهپخششرکترانندگاناعتراضی*تجمع
سوخت

گذاشتنبنمایشبراییزداستاننفتیھایفرآوردهپخششرکترانندگانگذشت،کھایھفتھدرخال
تجمع زدند.اعتراضشان نسبت بھ سطح پایین کرایھ حمل سوخت دست بھ

تجمعاینتاییدیزدبااستاننفتیھایفرآوردهونقلحملشرکتانجمنخرداد،رئیس6شنبھپنجروز
یدکیقطعاتولوازم،کاالھزینھافزایشبھتوجھبارانندگانگفت:ایرسانھخبرنگاربھاعتراضی

ھا و قولھای مساعد مسئولین برطرف شد.خواستار افزایش ھزینھ حمل بودند کھ این موضوع با صحبت

مشارکتیخریدبھاقدامنفتیھایفرآوردهپخششرکت93و87،88سالھایدراینکھبیانبازارع
درکھقراردادیطبقداد:کرد،ادامھخاصشرایطبارانندگانازتعدادیبرایسوختحملماشین



راسوختحملوظیفھسال7تاشدندمتعھدرانندگانشدمنعقدھاماشیناینخریدقراردادانعقادزمان
دولتی انجام دھند.براساس نیاز شرکت پخش فرآورده ھا و با قیمت مشخص شده

توزیعرانندگانعلتھمینبھورسیدهاتمامبھرانندگانتعھداتاکثرتقریباگذشتھسالافزود:ازوی
ھاماشینیدکیقطعاتوکاالقیمتیتغییراتبامتناسبسوختحملھزینھافزایشخواستاریزدسوخت
بودند.

وھاھزینھافزایشعلتبھکرد:تصریحیدکیقطعاتوالستیکشدیدقیمتافزایشبھاشارهبااو
رانندگانازنیمیحدودتاکنونگذشتھسالازرانندگانبرایھاھزینھایننبودنصرفھبھمقرون

شرکت پخش فرآورده ھای نفتی شغل خود را رھا کرده اند.

دیواره کانال*جان باختن یک کارگرپروژه عمرانی شھر ری در حادثھ ریزش

،شھرریدرآبانتقالعمرانیپروژهیکدرکارحینسالھ47کارگرخرداد،یک6شنبھپنجروز
آوار گرفتار شد وجانش را ازدست داد.جاده امین آباد براثر ریزش دیواره کانال زیر تلی از

*جان باختن کودک کار در قم براثر سقوط از ارتفاع

درحالساختمان ھایازیکیدرآرماتوربندیکارحینحسنیحسینامیربنامسالھ17کارگریک
طبقھ دوم جان باخت.ساخت در مقابل بوستان علوی قم بر اثر سقوط از ارتفاع
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افزایشمنجملھحقوقاحقاقبرایجدیددرسالنفتصنعترسمیکارگرانسراسریتجمعدومین-
دستمزد

عسلویھ نسبت بھ سطح نازل حقوقتجمع  اعتراضی کارگران سازمان منطقھ ویژه پارس در-

حق طلب ایران ایر- یورش نیروھای انتظامی وامنیتی بھ کارگران بازنشستھ

دامنھاعتراضیتجمعاتبدنبالشغلیامنیتتامینبرایزنجانشھرداریکارگرانبجلویگامی-
کارگراناینھایکنشادامھ-زنجانشھرداریکارگران900یکسالھومستقیمقرارداددارشان:عقد

برای عقد قراداد دائمی

سومینکاربرایوزارتمقابلبیکاریبھکارکشورنسبتبھداشتوایمنیمشاوراناعتراضیتجمع-
بار درسال جاری
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عدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضاتجدیدروزدوردومین-
استانداریمقابلباتجمعبیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیتتبدیل

مقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-
ساختمان شرکت توسعھ گردشگری ایران

- برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

- احضار مظفر صالح نیا بھ اطالعات نیروی انتظامی

نقدی در دادگاه تجدیدنظر- تبدیل حکم یک سال حبس تعزیری جوانمیر مرادی بھ جزای

ترانزیتیمسیرمرگبارتصادفاتوجادهنامناسبوضعیتبھاعتراضدرلردگانمنطقھاھالی-
خوزستان - چھارمحال بختیاری را مسدود کردند

پتروشیمیشرکتازاکسیژنانتقالخطانفجارحادثھدرکارگردوشدیدوسوختگیکارگریکمرگ-
مبین بھ شرکت پتروشیمی انتخاب در عسلویھ

- کارگر ساختمانی بھ دلیل سقوط از ارتفاع جان باخت

افزایشمنجملھحقوقاحقاقبرایجدیددرسالنفتصنعترسمیکارگرانسراسریتجمع*دومین
دستمزد

حقوقاحقاقبراینفتصنعترسمیکارگرانجدید،درسالباردومینبرایخرداد5چھارشنبھروز
بھرگان،تھران(مقابلاھواز،آبادان،درشھرھایسراسریتجمعبھدستدستمزدافزایشمنجملھ

.....وخلیج فارسدرابوذرنفتیسکویدروالوانعملیاتیمنطقھ،عسلویھ،گچساران،ماھشھرمجلس)،

زدند.

+تصاویر:







/گزارشات رسانھ ای شده:

+تجمع کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت آبادان

علت مطالبات مالی تجمع کردند.جمعی از کارکنان رسمی پاالیشگاه نفت آبادان امروز بھ

مالیپرداخت ھایکاھشراپاالیشگاهاینرسمیکارکنانتجمععلتآبادانپاالیشگاهدرآگاهمنبعیک
اعالم کرد.

کنندگانتجمعوشدبرگزارآباداننفتپاالیشگاهشرکتاداریساختمانمقابلدرامروزصبحتجمعاین
شدند.خواستار تجدید نظر دولت و مسئوالن ذیربط در این باره

+تجمع کارکنان شرکت نفت با شعار علیھ وزیر

حملباخودحقوقافزایشنحوهبھاعتراضدرچھارشنبھروزامروزنفتشرکترسمیکارکنان
سرشعارنفتوزیرعلیھوکردندتجمعاھوازدرجنوبنفت خیزمناطقمجموعھمقابلدرپالکاردھایی

دادند.



کشورجنوبیمناطقدروپایتختدرھم زمانصورتبھایرانگازونفتصنایعکارکنانازنفرصدھا
شرکترسمیدادند.کارکنانسرشعارنفتوزیرعلیھوکردندتجمععسلویھواھوازآبادان، جملھاز

مقابلدرپالکاردھاییحملباخودحقوقافزایشنحوهبھاعتراضدرخردادپنجمچھارشنبھروزنفت
مجموعھ مناطق نفت خیز جنوب در اھواز تجمع کردند.

وتوجھخواستارمجلسمقابلتجمعباصنایعاینکارکنانوکارگرانازدیگریشمارنیزتھراندر
درکارگراناینشعارھایجملھازمنتشرشده،ویدیوھایاساسشدند.برخودمطالباتبھرسیدگی
نداره»حقوق سقفتولید،خط«نیرویکن»،رھاراوزارتکن،حیا زنگنھ،«زنگنھ،مختلفشھرھای

ویژهمنطقھسازمانپیمانکاریوگازمجتمعکارکنانمعیشتیواعتراضتجمعازتصاویریھمزمانو
پارس در عسلویھ منتشر شده است.

زدند.اعتراضیتجمعبھدستھمالوانعملیاتیمنطقھقارهفالتنفترسمیکارمندانازجمعی
شدهگزارشخلیج فارسدرابوذرنفتیسکویدروبھرگانماھشھر،گچساران،درمشابھتجمعات

است.

اگرچھکھاستنفتوزارتاختیاراتووظایفقانون١٠مادهکارکنان،اعتراض ھاییادآوری:مبنای
امااست،شدهمستثناکشوریخدماتمدیریتقانونازنفتصنعتکارکنانپرداختنظامآن،اساسبر
٢۵حقوقافزایشکھاستشدهتصریحکشورکلامسالبودجھقانون١٢تبصرهالفجزء)١(مادهدر

برنامھقانون)٢٩(مادهاجراییدستگاه ھایحقوق بگیرمختلفگروه ھایجملھازحقوق بگیراندرصدی
لایرمیلیون٢۵ازحقوقافزایشاینمیزانکھشوداعمالنحویبھ٩٩سالبھنسبتتوسعھششم

مزایایوحقوقناخالصسقفنیزبودجھقانون١٢تبصرهالفجزء)٧(مادهاساسبرنکند.تجاوز
سالبرایکشورمناطقھمھدرحقوق بگیرگروه ھایایندریافتی)(مجموعغیرمستمرومستمر
دستمزدوحقوقحداقلبرابر١۵بھدستمزدوحقوقشورایمصوبحقوقحداقلبرابر٢١از،١۴٠٠



قانوندرکھآنجاازمیان،ایندرکھمی یابدکاھشکشوریخدماتمدیریتقانون)٧۶(مادهموضوع
شرکت ھایبنابرایناست،شدهاشارهتوسعھششمبرنامھقانون)٢٩(مادهاجراییدستگاه ھایبھبودجھ

زیرمجموعھ وزارت نفت را نیز شامل می شود.

محدودیت ھایایجادبھ١۴٠٠سالبودجھدرمجلستلفیقکمیسیونمصوبھ ھایدیگر،عبارتبھ
نفتوزارتپیگیری ھایواستشدهمنتھینفتوزارترسمیکارکناندستمزدوحقوقدرقابل توجھ

اردیبھشت ماه٢٠کھنفترسمیکارکنانازجمعیدلیلھمینبھاست.برنداشتھدرنتیجھ ایتاکنوننیز
مسجدسلیمان،درنفتکشفسالروزباھم زمانخرداد)(پنجمامروزبودند،کردهتجمعمنظوراینبھ

بار دیگر تجمع کرده اند.

دستمزدافزایشمنجملھحقوقاحقاقبراینفتصنعترسمیکارگرانسراسریرابطھ:تجمعدرھمین
فردینمادینواقداماتاھوازدرجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستاد ومجلسمقابلتجمعبابرپایی

وجمعی در محل کار

افزایشمنجملھبرحقشانحقوق احقاقبراینفتصنعترسمیکارگراناردیبھشت،20دوشنبھروز
درجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستادومجلسمقابلتجمعبھدستھمزمانبطوردستمزد 

اھواززدند.

فردینمادیناقداماتبانداشتندراتجمعاتدرحضورامکانشغلیوضعیتبدلیلکھھمکارگرانی
بنمایش گذاشتند.وجمعی در محل کاروبرافراشتن پالکاردھایی ھمبستگی خودرا

+گزارش تصویری:

/مقابل مجلس:

/اھواز:
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/در محل ھای کار:
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نسبت بھ سطح نازل حقوق*تجمع  اعتراضی کارگران سازمان منطقھ ویژه پارس در عسلویھ

گذاشتنبنمایشبرایعسلویھدرپارسویژهمنطقھسازمانکارگرانخرداد،5چھارشنبھروز
سردادن شعاروبرافراشتن پالکاردھاییاعتراضشان نسبت بھ سطح نازل حقوق دست بھ تجمع زدند وبا

خواھان پاسخگویی بھ خواستھ ھایشان شدند.
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حق طلب ایران ایر*یورش نیروھای انتظامی وامنیتی بھ کارگران بازنشستھ

طلبحقبازنشستھکارگرانوتجمعراھپیماییبھوامنیتیانتظامینیروھایخرداد،3دوشنبھروز
بدلیلنفرشانوچندقراردادندوشتمضربموردراطلبانحقاینازوتعدادیآوردندایریورشایران

مصدوم شدن بھ بیمارستان منتقل شدند.

متخصصانجھانیروزباھمزمانخرداد3دوشنبھخرداد،روز5بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
اعتراضبرایایرایرانشرکتتعمیراتومھندسیبخشبازنشستگانازجمعیھواپیمایی،تعمیرات

وضعیت معیشتیشان دست بھ راھپیمایی وتجمع زدند.

وضربموردآنانازبرخیخردادسومروزاعتراضگفتند:درایرسانھخبرنگاربھبازنشستگاناین
است.شتم قرار گفتھ و حتی کارشان بھ بیمارستان کشیده شده







دامنھاعتراضیتجمعاتبدنبالشغلیامنیتتامینبرایزنجانشھرداریکارگرانبجلوی*گامی
کارگراناینھایکنشادامھ-زنجانشھرداریکارگران900یکسالھومستقیمقرارداددارشان:عقد

برای عقد قراداد دائمی

اعتراضیتجمعاتبدنبالزنجانشھرداریسبزفضایوکارگرخدماتی900حدودکاریدادقرار
دامنھ دارشان مستقیم و یکسالھ شد.

ادامھ دارد.کنش ھای این کارگران برای عقد قرار داد دائمی کماکان

کھبودسالدهحدودگفت:ایرسانھخبرنگاربھزنجانشھرداریکارگرانازیکیرابطھدرھمین
امنیتفاقدموقتقراردادھایسبببھزنجانشھرداریخدماتیوسبزفضایکارگرانزیادیشمار
اولتاریخازکارگر900حدودموقتقراردادھایھمھپیشروزدوازپیگیریباکھبودندشغلی

فروردین ماه بھ یکسالھ تغییر کرد.

یکافزود:باشند،داشتھشغلیامنیتتاھستنددائمیقراردادعقدبدنبالکارگرانھمھاینکھبیانبااو
است؛راحت ترمزدی،مزایایودستمزدپرداختوشغلیامنیتبابتخیالشمستقیم،قراردادکارگر
آن ھابابایدبلکھشوند،مستقیمقراردادبایدتنھانھکارگراناست،«دائمی»شھرداریدرکاروقتی

قرارداد دائم منعقد شود.

بھواگذاریبھنسبتزنجانشھرداری4منطقھسبزفضایکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مقابل استانداریشرکت پیمانکاری  وشکننده ترشدن امنیت شغلی ومعیشتیشان

بیشترھرچھانعکاسبرایزنجانشھرداری4منطقھسبزفضایکارگراناردیبھشت،18روزشنبھ
ومعیشتیشانشغلیامنیتترشدنوشکنندهپیمانکاریشرکتبھواگذاریبھنسبتاعتراضشانصدای

دست بھ تجمع مقابل استانداری زدند.



چھارگانھمناطقدرثابتوسابقھباکارگرده ھاگفت:ایخبرنگاررسانھبھمعترضکارگرانازیکی
جایبھزنجانشھرداریحاالواستسال10ازبیشآن ھاسابقھمیانگینکھداردوجودشھرداری

بھاقداممتاسفانھبگیردکاربھشھرداریخوددروکندوضعیتتبدیلراکارگرانایناینکھ
یعنیاینبگذارد.پیمانکاراختیاردرراسابقھباکارگرانتماماستقراروکردهمناطقبرون سپاری

پیمانکاراختیاردربایدکرده اندسپریشھرداریدرراعمرشانکھشھرداریسابقھباکارگراناینکھ
قرار بگیرند و بھ عنوان کارگر صفر فعالیت کنند.

ھیچبدونمربوطھپیمانکاروخوردشکست96سالدربرون سپاریدرزنجانشھرداریافزود:وی
شھربھھمکلیونکردواریزراکارگرانبیمھوحقوقازماهیکوگذاشتفراربھپامحاکمھ ای

ریشھازشدیممجبوروشدتنومنددرخت200شدنخشکسببپیمانکارآنالبتھکرد.واردخسارت
مناطقمجدداکھگرفتندتصمیمضمانتیچھباشھرداریمسئوالنحاالدھیم.برشرادرختاناین

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

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

زمانیدیگرسویازاست.شدهصالحیتردآن ھانفرششحدودفعلیشورایعضو9ازداد:ادامھاو
قطعاجدیدشورایآمدنباآمد.خواھدکارپایششمشورایزودیبھونماندهپنجمشورایعمرپایانبھ

چگونھشھرداریوشھرشورایفعلیمسئوالنتفاسیراینباحاالوشدخواھدمعرفیجدیدشھردار
آمیز باشد.تضمین می دھند کھ واگذاری مناطق بھ پیمانکاران موفقیت
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کارگرانحقوقوحقکھگفتھ ایماکیدامربوطھپیمانکاربھکھمی دھدوعدهشھردارمعاونافزود:وی
درآیندهماهچندتاشماخوداستاینشھردارمعاونھمتیانازمنسوالولیشودپرداختموقعبھ

شھرداری سمتی نخواھید داشت؛ پس چگونھ تضمین می دھید؟

یخچالندارمپولیاینکیخاطربھومی شودتمامرمضانماهگفت: معترضکارگرانازدیگریکی
بھراکدامیکنمی دانیمواستبسیارمشکالتندادند.حقوقمابھکھاستروز40است.خالیماخانھ
اساسبرماحقوقنداریم،شغلیامنیتنمی شود،واریزآورزیانسختیعنوانبھمابیمھبگوییم.شما

سکوتفقطشھرداریمسئوالناستجالبوھستندمادغدغھ ھایاینھاھمھونمی شودواریزطبقھ بندی
می کنند.

شغلیامنیتوآیندهازماونشدهواریزپیمانکارتوسطماحقوقگفت:درتجمعحاضرکارگرانازیکی
آیندهدرکھداردوجودضمانتیچھونمی کندپیمانکاربرنظارتیھیچشھرداریمی ترسیم.خودمان

بازھم در زمینھ واریز حقوق بھ مشکل نخوریم.

درشد.واگذارپیمانکاربھزنجانشھرداریچھارمنطقھشھریامورگذشتھسالاواخریادآوری:از
بھھمراچھارمنطقھسبزفضایقسمتگرفتندتصمیمزنجانشھرداریمسئوالنھمامسالراستاھمین

مقابلزنجانشھرداریچھارمنطقھکارگرانتابودکافیموضوعھمینکنند.واگذارپیمانکار
شوند.استانداری زنجان تجمع کنند و خواستار لغو برون سپاری

موفقیتعدمشدهبرون سپاریموضوعبھشھرداریکارگراناعتراضسببکھدالیلیازیکی
سبزفضایزمانآندربود.97-96سالدرزنجانشھردارییکمنطقھسبزفضایبرون سپاری

کاھشدلیلبھمربوطھپیمانکارولیشدسپردهپیمانکاربھماه15حدودزنجانشھردارییکمنطقھ
شدنخشکسببوکردخودداریشھریسبزفضایبھخدماتازبسیاریازاینکھبرعالوهھزینھ ھا

مسئوالنخوابغفلتدرخودوظایفانجامدرشد،زنجانسبزفضایدرتنومنددرخت200ازبیش
شھرداری زنجان کوتاھی کرد.

بیمھازماهیکواریزعدموکارگرانماهیکسنواتوحقوقندادنازبعدپیمانکاراینھمینطور
فقطکارگراندوندگیوشکایتسالدوازبعدالبتھگریخت؛زنجاناستانازشھرداری،کارگران

حکماینکھبامی گویدشھرداریکارگراننمایندهکھبماندحاالشد.زندهکارگرانبیمھوحقوقازبخشی
حسابمسدودیازعامل”“بانکچرانیستمعلومولیگرفتھ ایمرامتخلفپیمانکارحسابمسدودی

پیمانکار خودداری می کند.

سومینکاربرایوزارتمقابلبیکاریبھکارکشورنسبتبھداشتوایمنیمشاوراناعتراضی*تجمع
بار درسال جاری

کارکشوربرایبھداشتوایمنیمشاورانجاری،درسالبارسومینبرایخرداد5چھارشنبھروز
پایتختآزادیخیاباندرکاروزارتمقابلتجمعبھدستبیکاریبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

زدند.



دوبارهتجمعبرپاییبابیکاریبھکارکشورنسبتبھداشتوایمنیمشاوراناعتراضاتیادآوری:ادامھ
 مقابل وزارت کار

کاروزارتمقابلتجمعبرپاییجاری،بادرسالباردومینبرایاردیبھشت29چھارشنبھروز
وفنیحفاظتمشاوراننامھآییناصالحلغووخواھانگذاشتندبنمایشبیکاریبھنسبترااعتراضشان

خدمات ایمنی شدند.
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صاحبنظرانحضوربادستورالعملوآیین نامھبازنگریفراخوان،اینفوریتوقفخواھانمعترضان
اسالمیشورایمجلسایمنیارزیابیکمیتھشدهارائھپیشنھاداتطرحوحقیقیمشاوراننمایندگانو

در شورای عالی حفاظت فنی ھستند.

متعددیحوادثگذشتھھفتھ ھایگفتند:درایرسانھخبرنگاربھایمنیخدماتوفنیحفاظتمشاوران
قم،شکوھیھصنعتیشھرکلیا،صنعتیشھرکدرانفجارجملھازافتاد؛اتفاقصنعتیمحیط ھایدر

باختندجانکارگرانازتعدادیکھمبل سازیکارگاهآتش سوزیوساختمانیحوادثطزره،معدنحادثھ
ھستکھاینازراکارمحیط ھایایمنیوضعیتنظارت ھا،یافتناستمرارازجلوگیریشدند.مصدومو

بدتر می کند.

مجوزھایاعتبارکردنساقطبھدادنپایانخواھانایمنیخدماتوفنیحفاظتافزودند:مشاورانآن ھا
بی اندازد.خطربھراایرانیمیلیون80ازبیشایمنیمی تواندرویکرداینکھمی گویندوھستندخود

عدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضاتجدیدروزدور*دومین
استانداریمقابلباتجمعبیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیتتبدیل

روزدوردردومینخوزستان(آبفار)روستاییوفاضالبآبشرکتکارگرانخرداد،5چھارشنبھروز
حقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیتتبدیلعدمبھنسبتاعتراضاتشانجدید

بیمھ دست بھ تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.



تبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
خالیسفرهکردنوپھنباتجمعبیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیت

مقابل شرکت

اعتراضاتدرادامھخوزستانروستایی(آبفار)وفاضالبآبشرکتکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
بیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیتتبدیلعدمبھنسبتدارشاندامنھ

دست بھ تجمع وپھن کردن سفره خالی مقابل شرکت زدند.

آبفابایکپارچھ سازیطرحازبعدمی گویند:می رسد،نفر600ازبیشبھتعدادشانکھکارگراناین
شھری ھیچ گونھ قراردادی با ما منعقد نشده است.

رادرمانھزینھ ھایتمامونشدهپرداختکارکنانبرایبیمھحقسال3بھنزدیکمی افزایند:آنھا
بھ صورت آزاد پرداخت می کنیم.

شھریوروستاییآبفاییکپارچھ سازیطرحازبعدمی گوینددارند،معوقھحقوقماه3کھکارگراناین
کار کنند.کارکنانی کھ سال ھا سابقھ کار دارند باید زیر نظر پیمانکار

شھری و روستایی شدند.آنھا در پایان خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای



مقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراندوبارهاعتراضی*تجمع
ساختمان شرکت توسعھ گردشگری ایران

عدمبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگراندوباره،خرداد4شنبھسھروز
واقع در ولنجک تھران اجتماع کردند.مقابل ساختمان شرکت توسعھ گردشگری ایرانپرداخت مطالبات

پسگفت:ایرسانھخبرنگارداشت،بھحضوراعتراضیتجمعایندربازنشستھکارگرانازیکی
شرایطبھاعتراضدراللھھتلبازنشستھکارگرانازشماریخرداد)(چھارمگذشتھروزازآنکھ

تجمعایرانگردشگریتوسعھشرکتساختمانمقابلدرخودسنواتیمطالباتپرداختنامشخص
رسیدگیآن ھاخواستھ ھایبھکھدادندوعدهمعترضانجمعدرحضوربامربوطھمسئوالنکردند،

خواھند کرد.

تاخیربھ95سالازکھبازنشستگیمطالباتکاملپرداختگفت:تھراناللھھتلبازنشستھکارگراین
آنھادرخواستازدیگریبخشحالعیندراست.تھراناللھھتلبازنشستگاناصلیخواستھافتاده

مطالبات خود آگاه شوند.دریافت احکام بازنشستگی است کھ بر اساس آن از جزئیان

17روزدرگفتگوبرایبازنشستھکارگرانسویازنماینده5شنبھ،سھروزتجمعازپسافزود:وی

مذکورتاریخدرشدمقررھمچنینشدندانتخابایرانگردشگریتوسعھشرکتمدیریتباماهخرداد
تحویل نمایندگان صنفی منتخب شود.ھمھ احکام بازنشستگی کارگران بازنشستھ ھتل اللھ تھران

عدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگران اعتراضیتجمعاتسلایررابطھ:ادامھدرھمین
پرداخت مطالبات وبی تفاوتی مسئوالن

تازدندتجمعبھدستتھراناللھھتلبازنشستھکارگرانبار،چندمینبرایاردیبھشت28شنبھسھروز
مسئوالن منعکس کنند.صدای اعتراضشان را نسبت بھ عدم پرداخت مطالبات وبی تفاوتی



مراجعبھزیادیگفت:نامھ نگاری ھایایرسانھخبرنگاربھمعترضبازنشستھکارگرانازیکی
نمایندگانبرخیوکاروزارتفرھنگی،میراثوزارتبازرسیقضایی،نھادھمانندکنندهپیگیری

مشکالتمانشدنبرطرفازنشانکھپاسخیھنوزمتاسفانھاماشدهانجاممجلسگردشگریفراکسیون
باشد، دریافت نکرده ایم.

کاملراخودمزدیوسنواتیمطالبات95سالازکھتھراناللھھتلمعترضبازنشستھکارگران
راماحقوقوحقتنھانھنیستند؛ماحامیمسئوالننھوکارفرمانھمی گویند:نکرده اند، وصول

نمی دھند بلکھ صدای ما را ھم نمی شنوند.

*برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

(سیاسیفعالاتھامبھصالحیمحمودواسماعیلیعثماندادگاھیماهخردادچھارمشنبھسھروزصبح

قانونیغیربرگزاری)،نظاممعاندھایگروھکبھمنتسبمجازیفضایدرخودتصاویرانتشار
شعبھقاضیبازندانداخلازآنالینوکنفرانسویدئوبصورتنظام،علیھتبلیغوکارگرجھانیروز

انقالب دادگستری سقز ، برگزار گردید.

باودانستھکارگرانحقراکارگرجھانیروزمستقلبرگزارینامبردهکارگریفعالیندادگاھیایندر
داشتنداعالمونکردهقبولراپروندهقاضیسویازصادرهقراردیگربارخودھایفعالیتازدفاع

کردندتاکیدوباشدمیبرحقاقتصادیوسیاسیاسفبارشرایطاینبھکارگرطبقھومردماعتراض
کردند.اتھامات انتسابی ھیچ پایھ و اساسی ندارد و آن را رد

بیمارستانبھھفتگیدیالیزانجامبرایدیگربارراصالحیمحمودشنبھسھامروزکھاستذکربھالزم
ھمینبھونبودهمناسبایشانجسمانیوضعیتسرماخوردگیبدلیلدیالیزانجامحیندر،دادندانتقال
دراماکردهتزریقراکروناواکسنباردوصالحیمحموداینکھبھتوجھبادیالیزبخشپزشکدلیل
عملبھویازبیشتراطمینانبرایراکروناتستتاخواستھزندانبھداریومسئولینبھرواینامھ

آورند.

*احضار مظفر صالح نیا بھ اطالعات نیروی انتظامی

باایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتاعضایازصالح نیامظفرخردادپنجمچھارشنبھامروز
سنندج مورد بازجویی قرار گرفت.مراجعھ بھ اداره گذرنامھ توسط حفاظت اطالعات نیروی انتظامی

روزتلفنیاحضاراینگرفت.صورتاطالعاتینھاداینسویازتلفنیاحضارازپسویمراجعھ
اداره گذرنامھ مراجعھ کند.گذشتھ صورت گرفتھ است و بھ مظفر گفتھ اند کھ باید بھ

ھمیشگیومشخصسؤاالتبازتکرارضمناستنمودهمعرفیمحمدیراخودکھاطالعاتبازجوی
کھاستکردهاعالمزندگیوکارمحلجدیدآدرس ھایاخذقبلی،بازجویی ھایودستگیری ھادرباره

مظفر حق ندارد در ھیچ تجمع و حرکت اعتراضی شرکت کند.

واستجمھوریریاستانتخاباتشدننزدیکبخاطرجلسھاینکھاستکردهاعالمبازجوادامھ در
درشرکتحقمظفرگرفتصورتانتخاباتازپسیاانتخاباتجریاندراعتراضاتییاتحرکچنانچھ

شد.آن را ندارد وگرنھ با پرونده سازی خطرناکی مواجھ خواھد



ندارداوبھارتباطیانتخاباتمسئلھکھاستکردهاعالمبازجواظھاراتاینبھپاسخدرصالح نیامظفر
راخودومسئولینمنصوبانجلویبایدحاکمیتواستبودهصنفیومطالباتیکامالًویفعالیتھایو

بگیرد کھ از سر قدرت طلبی در حال حملھ بھ یکدیگر ھستند.

شرکت در تجمعات اعتراضی میکند.در نھایت بازجو مظفر را تھدید بھ برخوردھای جدی در صورت

نیرویاطالعاتتوسطسنندجشھرفعالیناززیادیتعداداخیرروزھایدرکھاستذکربھالزم
انتظامی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتھ اند.

اتحادیھ آزاد کارگران ایران- پنجم خرداد یکھزار و چھارصد

جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظرتبدیل حکم یک سال حبس تعزیری جوانمیر مرادی بھ    *

وبرقکارگرانصنفیانجمندبیروایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهعضوھیأتمرادیجوانمیر
تعزیریحبسسالیکبھکرمانشاهانقالبدادگاهیکشعبھدرنظامعلیھتبلیغاتھامبھکرمانشاهفلزکار

محکوم گردید.

واقعمرادیجوانمیرخواھیتجدیدنظرواعتراضموردکرمانشاهانقالبدادگاهیکشعبھبدویحکم
بھ جزای نقدی تبدیل گردید.گردید و در نھایت این حکم در شعبھ یک تجدیدنظر کرمانشاه

لغوخواھانومینمایدمحکومقویاًرامرادیجوانمیرعلیھحکمصدورایرانکارگرانآزاداتحادیھ
فوری حکم صادره علیھ وی می باشد.

١۴٠٠خردادپنجم-ایرانکارگرانآزاداتحادیھ

ترانزیتیمسیرمرگبارتصادفاتوجادهنامناسبوضعیتبھاعتراضدرلردگانمنطقھ*اھالی
خوزستان - چھارمحال بختیاری را مسدود کردند

استاندرلردگانمنطقھاھالیازومرگبار،جمعیخونینتصادفپیدرخرداد5چھارشنبھروز
جادهنامناسبوضعیتبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایبختیاریوچھارمحال

ماشین ھایبرراوراهکردندمسدودبریدهُپلحوالیدربختیاریچھارمحال-خوزستانترانزیتیمسیر
دیدار با فرماندار لردگان شدند.عبوری بستند وبا جلوگیری از عبور ماشین ھای سنگین،خواھان



پتروشیمیشرکتازاکسیژنانتقالخطانفجارحادثھدرکارگردوشدیدوسوختگیکارگریک*مرگ
مبین بھ شرکت پتروشیمی انتخاب در عسلویھ

شرکتبھمبینپتروشیمیشرکتازاکسیژنانتقالخطانفجارحادثھدرخرداد،5چھارشنبھروز
و85سوختگیدچاردیگردوکارگرودادازدستخودراجانکارگریکعسلویھدرانتخابپتروشیمی

شدند.منتقلشیرازسوختگیسوانحبیمارستانوبھدرصدی55



*کارگر ساختمانی بھ دلیل سقوط از ارتفاع جان باخت

حادثھوارتفاعازسقوطدلیلبھاوھنگروستایاھلساختمان)نقاش(فضلیاسعداسمبھکارگری
دلیلبھمتاسفانھاستبودهنقاشیکارمشغولزھابسرپلشھردرکھکارگراینباخت.جانساختمانی

سقوط از ارتفاع جان باختھ است.

وکارگراینپدربرھانکاکبھراتلخحادثھاینسروابادومریوانساختمانیکارگران یصنف انجمن
خانواده و بستگان این کارگر عزیز تسلیت عرض می نماید.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهخرداد4کارگریھایاخباروگزارش

وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراناعتراضیتجمعدومین-
جدیدسازی نشدن حقوق و وعده ھای توخالی مقابل مجلس درسال

ویژهمنطقھدرحقوقنازلسطحبھنسبتفارسخلیجھلدینگشرکتکارگراناعتراضیتجمع-
اقتصادی پتروشیمی بندر امام

دیگرمقابلتجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورخدمتخریدمعلماناعتراضاتادامھ-
مجلس

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضاتادامھ-
شرکتمقابلخالیسفرهکردنوپھنباتجمعبیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدم

عدم پرداخت بموقع حقوق مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی کارگران کارخانھ لبنیات پاژن نسبت بھ

مقابلتجمعباکارفرماکالھبرداریبھنسبتمتالپارسکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
ساختمان روزنامھ قانون

بھالبرزنسبتامامبیمارستانوبازنشستھشاغلکارگراناعتراضیتجمعاتسلایرازدیگرایشماره-
عدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان ھمیاری و شھرداری ھا

سپاهتوسطاراضیشانتصرفبھنسبتتھرانپگاهشیرصنایعکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-
پاسداران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیھ

1400ماهاردیبھشتدومنیمھدرکشورھاشھرداریکارگرانھایکنش-

بھ بی آبی جاده اھواز بھ ایذه  را بستند- اھالی خشمگین روستای بارانگرد باغملک برای اعتراض

رویبھآبشدنقطعبھنسبتگمبوعھبخشنخل دارانوصیفی جاتکشاورزاناعتراضیتجمع-
زمین ھای کشاورزی شان مقابل بخشداری گمبوعھ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


دارانمعدنتوسططبیعیمنابعتخریببھنسبتتکابشھرستانفاقلوروستایاھالیاعتراضاتادامھ-
طال با تشکیل زنجیره انسانی

حق خود!!- تجمع دانشجویان مرکز آموزش عالی استھبان جھت احقاق

اوین آزاد شد- امروز سھ شنبھ چھارم خرداد ھیراد پیر بداغی از زندان

- ھیراد پیربداقی آزاد شد

صاعقھ در حین کار جانش را ازدست داد- محمد سرخھ کارگر فصلی نیشکر ھفت تپھ دراثر برخورد

وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراناعتراضیتجمع*دومین
جدیدسازی نشدن حقوق و وعده ھای توخالی مقابل مجلس درسال

تھرانکشوربھنفتصنعتغیررسمیکارگرانجدید،درسالباردومینبرایخرداد4شنبھسھروز
وحقوقنشدنسازیوھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشوبرایآمدند

وعده ھای توخالی دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.

تبدیلنفتقراردادیکارکناناماشوندمیوضعیتتبدیلھاوزارتخانھتمامیقراردادیکارکنانچرا
وضعیت نمی شوند؟!؟!

یا کارمند؟!؟!چرا ھنوز مشخص نیست این دستھ از کارکنان کارگر ھستند



چرا در تمام طول سال کارگر ھستیم و در ھنگام پرداخت عیدی و افزایش حقوق کارمند می شویم؟!؟!؟

چرا ھمچنان از ھمسان سازی حقوق خبری نیست؟!؟!

اجرایی نشده است؟!؟! و...چرا ھنوز فوق العاده ھای شغلی برای این دستھ از کارکنان

استخدامی،بھوضعیتتبدیلبراینفت،وزیرزنگنھ،نامداربیژنوعده ھایبھاشارهباکنندگانتجمع
دھم،مجلسدراعتمادرایاخذزماندرنفتوزیروعده ھایازیکیگفتند:ایرسانھخبرنگار
نفت،وزارتمدیرانناقِصاصالحاتانجامدلیلبھمنتھابود؛موقتمدتکارکنانوضعیتبھرسیدگی

قانونوکارقانونبینخودحقوقاحقاقبرایراماکھگونھ ایبھمی بریم؛سربھبیشتریبالتکلیفیدر
وزارت نفت پاسکاری می کنند.

باید٩٠سالاسفند١مورخ۴٧۶۴٣٢١٢۴٧١شمارهبھدولتھیئتنامھتصویباساسافزودند:برآنھا
بندمطابقحالھمیندرمی شدند.وضعیتتبدیلمعین»«مدتبھوزارتموقتمدتکارمندھزار٣۴
منعقدمعینمدتقراردادخود،کارکنانبابایدنفتوزارتتابعھشرکت ھایوزیرانھیاتتبصره۶

نمی کنند.کنند اما متاسفانھ مدیران وزارت نفت بھ تکلیف خود عمل

نفتوزارتدرخدماتیمشاغلقراردادبایدوزیرانھیاتمصوبھمطابقموقتمدتکارکنانگفتھ یبھ
حدوددرشدهباعثاجحافاینشود.منعقدموقتمدتصورتبھوپیشخدمتآشپز،آبدارچی،مانند
فوق العادهجذب،العاده فوقمانندنفتوزارتکارمندھزار٣۴شغلیآیتم ھایگذشتھ،دھھیک

و… بھ ما پرداخت نشود.کارگاھی، بدی آب و ھوا، سختی کار، سابقھ، مدرک تحصیلی

درھمین رابطھ:



وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراندوبارهاعتراضی+تجمع
سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

کشوربراینفتصنعتپیمانی)وحجمی(غیررسمیکارگرانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
بھنسبترااعتراضشانصدایمجلسمقابلتجمعبرپاییباتارساندندپایتختبھخودرادیگرباری

کنند.عدم تبدیل وضعیت وھمسان سازی نشدن حقوق بیشتر منعکس

تجمع کنندگان شعار می دادند:

«وضعیت شرکتی تبدیل باید گردد»

«فیش حقوقی ما ھمسان باید گردد»

حقوقنازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبتنفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھااعتراضیتجمع+
مجلسازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم ھمسان سازی حقوق مقابل

برپاییوبارساندندپایتختبھخودرانفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھا،99اسفند19شنبھسھروز
نازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبترااعتراضشانپالکاردھابرافراشتنومجلسمقابلتجمع

بنمایش گذاشتند.حقوق ازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم ھمسان سازی حقوق
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میلیون15حداقلنفتوزارترسمیشاغلکھحالیدرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
تومانمیلیون4حدودتنھاماھانھوی،رده یھمموقتمدتشاغلیکمی کند،دریافتحقوقتومان

دریافت می کند.

تنھانفتوزارتامااستموقتمدتنیروھایدوشبرکشورنفتصنعتبارافزودند:درحالیکھآنھا
راکاریموقتی ھا،مدتحقوقترمیمبرایومی شناسدرسمیتبھرارسمینیروھایمزایایوحقوق

انجام نمی دھد.

بھآزموناینافزودند:نفت،وزارتمجموعھ یدرنیروجذبآزمونبرگزاریبھاشارهبامعترضان
درکند؛حلراماھمگیمشکلنمی تواندداشت،موقتمدتنیروھایجذبدرکھمحدودیت ھاییدلیل
خواھانمانتیجھدرھستند.خودھمکارانتماموضعیتتبدیلخواھانموقتمدتنیروھایکھحالی

باید برداشتھ شود.تبدیل وضعیت بی قید وشرط خود ھستیم و می گوییم کھ بی عدالتی

رسمی،نیروھایوخودمیانرفاھیمزایایبرقراریدرتبعیضوجودبھاشارهباکنندگانتجمع
مسکنمانندامتیازاتیازاینھاامانیستند؛کمموقتمدتنیروھایتعدادنفتوزارتافزودند:در

رفاھی دیگر محروم ھستند»سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و ھوا و ده ھا امتیاز

ثبتوتوسعھ)ششمبرنامھقانون29ماده(موضوعحقوق ھاھمسان سازیخواھانافزودند:معترضان
وجودتبعیضیھیچرسمی ھاوقراردادی ھامیانحقوق ھاسطحدرتاھستیمایرانکارمندسامانھدرآنھا

نداشتھ باشد.

نیرویھزار120وموقتقراردادشاغلھزار34حدودحاضرحالدرکھمیشودخاطرنشان
پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند.

ویژهمنطقھدرحقوقنازلسطحبھنسبتفارسخلیجھلدینگشرکتکارگراناعتراضی*تجمع
اقتصادی پتروشیمی بندر امام

بندرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھدرفارسخلیجھلدینگشرکتکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
منطقھبھورویجادهحاشیھدر1سایتمقابلتجمعبھدستحقوقنازلسطحبھاعتراضبرایامام

درصدی25افزایشطرحشدناجراییخواھانبارچندمینبرایوماھشھرزدنداقتصادیویژه
حقوقشان شدند.



خلیجھلدینگدرنفتوزارتکارگررسمیھزارپنجازگفتند:بیشایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
قوانیناساسبردرصدی25حقوقافزیشپرداختخواھانکھدارنداشتغالمنطقھایندرواقعفارس

وزارت کار ھستند.

کارمنداندیگربرایطرحاینحالیکھدرکردند:دارند،اضافھنیزدیگریمطالباتکھکنندگانتجمعاین
بھنامعلومدالیلبھفارسخلیجھلدینگشرکتدرھستند،برخوردارآنمزایایازوشدهاجراییدولتی

حالت تعلیق درآمده است.

ھستند.NPCبامنعقدهقراردادبھفارسخلیجھلدینگتعھدخواھانکنندگانتجمعاین

تجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورخدمتخریدمعلماناعتراضات*ادامھ
دیگرمقابل مجلس

صدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایخدمتخریدمعلماندیگر،باریبرایخرداد4شنبھسھروز
مجلس زدند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی دست بھ تجمع مقابل

درھمین رابطھ:

استخدامی مقابل مجلس+تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت کشور نسبت بھ بالتکلیفی

بنمایش)برای1393سالازبعدکشور(ورودیخدمتخریدمعلمانازخرداد،جمعی2یکشنبھروز
دست بھ تجمع  مقابل مجلس زدند.گذاشت اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی برای یکباردیگر



+ رنجھای معلمان خرید خدمات آموزشی

 ی رنج کشیده خرید خدمتمعلم 

ازپیشبازنشستگیقانونشدناجرابخاطر١٣٩٠سالتا١٣٨٧سالازپروروآموزشوزارت
گریواسطھ باوشدروبرو)(معلمانسانینیرویکمبودباحقوق)روز٣٠اماسابقھسال٢۵(موعد

گرفت.بکارآموزشی»خدمات«خریدنامبامعلم١٩٠٠٠خصوصیشرکت ھای

١٣٩٢سالازقبلرسمیغیرمعلمگروه ھایبرایاستخدامیقوانین97تا90سال ھایطولدر
١٣٩٢سالازقبلرسمیغیرمعلماناستخدامگروه ھایجزوھمفرھنگیانازقشراینکھشد،مصوب

را می گذرانند.قرار گرفتند، ھم اکنون  دوره ی استخدامی دانشگاه فرھنگیان

بر١٣٩٣سالازدوازدھمویازدھمدولت ھایپرورشوآموزشخصوصی سازیبخاطرسیاست ھای
اسفندمصوب)٢دولت(مالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبھموادبرخیالحاققانون۴١مادهاساس
خصوصیموسساتتوسطآموزشی»خدماتخرید«معلماننامبھمعلم١۶٠٠٠باردیگر١٣٩٣سال
خریدمعلمانبامشابھشرایطیبامرزیوعشایریصعب العبور،محروم،مناطقدولتیمدارسدر

گرفت.بکارگیری90و87سال ھایآموزشیخدمات

شورای»٣١٧٧«تبعیض سراسرمصوبھدوازدھمدولتپیشنھادبھ١٣٩٩/٩/٣٠تاریخدرمتاسفانھ
انقالبشورایمصوباتاینکھوجودقانون(باعنوانبھجمھوررئیستوسطومصوبفرھنگیانقالب

تاریخازکھاستشدهتاکیدمصوبھایندرشد!ابالغقانون)نھداردسیاست گذاریحکمفرھنگی
رسمیغیرمعلمانواستغیرقانونیمجلستوسطرسمیغیرمعلماناستخداممصوبھاینتصویب

و پرورش شوند.صرفاً بھ واسطھ ی آزمون استخدامی می توانند جذب آموزش

ومعلم،آموزشیار،آموزش دھندهآموزگار،دبیر،سربازعنوانبافردیاگرکھاستحالیدرفوقموارد
روزیکمستمرغیرچھومستمرچھ١٣٩٢سالتا١٣٧٨سالازرسمیغیرپیش دبستانیمربی



درتدریسسابقھسال٧بھتوجھباآموزشیخدماتخریدمعلمولیمی شوداستخدامباشدداشتھسابقھ
خودخواستھ یممانعتو٣١٧٧مصوبھواسطھ یبھآموزشیشرایطسخت تریندردولتیمدارس
اینسالھچندسوابقوداشتنخواھدراحقاینگذاریقانونونویسیقانونازاسالمیشورایمجلس

معلم بھ ھیچ مبدل خواھد شد!

وکردهپاکرامسئلھصورتمربوطھمسئولیناینکھجایبھھستیماینخواستارمافعلیشرایطدر
سال ھایرسمیغیرمعلمانگروه ھایبرایکنند؛مبدلھیچبھرافرھنگیانازقشراینآموزشیسوابق
اینتامعلمغیربامعلمتفاوتقراردادنمدنظرباجامعداخلیآزمونبابنویسندقانونی١٣٩٢-١۴٠٠

گروه نیز بھ استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآیند.

شیوه نامھ ھایبھتوجھباورودبدودرآموزشیخدماتخریدمعلمانکھاستاھمیتحائزنکتھاینذکر
وتخصصیمصاحبھ ھایظرفیت،برابرنیمویکآزمون،اعالمواسطھ یبھآموزشیخدماتخرید

بھوشدهبکارگیریتابعھاداراتوکلاداراتتوسطخدمتضمنوبدودوره ھایوعقیدتی-سیاسی
دوره ھایپرورشوآموزشوزارتبخشنامھ یاساسبرنیزجاریسالدروشده اندمعرفیموسسات

سراسریوھماھنگآزموننیز١۴٠٠/٠٣/١٢تاریخوگذراندهرامعلمیحرفھ ایصالحیتسنجش
١٠گواھیوباشندداشتھآموزشیفعالیتادامھمی توانندآزمونایندرموفقیتصورتدرکھدارند

 شود.سالھ صالحیت حرفھ ای معلمی بھ این قشر از فرھنگیان اعطا

حقوق ھای،ناقصبیمھ ھایبھنسبت١٣٩۵سالاز١٣٩٢سالازبعدرسمیغیرمعلمانازگروهاین
اداراتوپرورشوآموزشوزارتتحقیروتبعیضسراسربرخوردھایومکفیغیرووقتپاره
خانواده یمظلومقشراینازحمایتیمتاسفانھامابودهمعترضھموارهفرھنگیانازقشراینباتابعھ

فرھنگیان صورت نگرفت.

کنند،مبدلوقتتمامبھراوقتپارهحقوقتوانستند،1400سالدرگرچھآموزشیخدمتخریدمعلمان
ھستند.اما ھمچنان مانند گذشتھ با تاخیر چند ماھھ حقوق روبرو

٩١ازقبلخریدخدماتمعلمینبامطابقیکسانشرایطایجادواستخدامخواھان،خدمتخریدمعلمان
می باشند.

منبع:کانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضات*ادامھ
مقابلخالیسفرهکردنوپھنباتجمعبیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدم

شرکت

اعتراضاتدرادامھخوزستانروستایی(آبفار)وفاضالبآبشرکتکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
بیمھحقھاماهنشدنوپرداختحقوقماه3پرداختوعدموضعیتتبدیلعدمبھنسبتدارشاندامنھ

دست بھ تجمع وپھن کردن سفره خالی مقابل شرکت زدند.



آبفابایکپارچھ سازیطرحازبعدمی گویند:می رسد،نفر600ازبیشبھتعدادشانکھکارگراناین
شھری ھیچ گونھ قراردادی با ما منعقد نشده است.

رادرمانھزینھ ھایتمامونشدهپرداختکارکنانبرایبیمھحقسال3بھنزدیکمی افزایند:آنھا
بھ صورت آزاد پرداخت می کنیم.

شھریوروستاییآبفاییکپارچھ سازیطرحازبعدمی گوینددارند،معوقھحقوقماه3کھکارگراناین
کار کنند.کارکنانی کھ سال ھا سابقھ کار دارند باید زیر نظر پیمانکار

شھری و روستایی شدند.آنھا در پایان خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای



تبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
وضعیت وپرداخت نشدن ماه ھا حق بیمھ مقابل استانداری

اعتراضبرایخوزستانروستایی(آبفار)وفاضالبآبشرکتکارگراناردیبھشت،28شنبھسھروز
کالنشھردراستانداریمقابلباردیگربیمھحقھاماهنشدنوپرداختوضعیتتبدیلعدمبھ

اھوازاجتماع کردند.



ردکارکنانبرایبیمھ ایماه30حدودگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
می کنیم.کارقراردادیھیچ گونھبدونتاکنونسالابتدایازھمچنیننداریم.بیمھدفترچھماه9ونشده

دانشگاھیتحصیالتحتیوباالسوابقباخوزستانروستاییآبفاپرسنلازنفر630اینکھبیانباوی
شده اند،مواجھزیادیمشکالتباومی کنندکارپیمانکارنظرزیرشھریآبفابایکپارچھ سازیازبعد

بھراروستاییآبفاکارکنانجدیدقراردادانعقادبابودقرارکشورآبفامدیرعاملدستورطبقافزود:
نشده است.حالت تأمین نیرو (نیروی انسانی) دربیاورند کھ ھنوز اقدامی

یعدم پرداخت بموقع حقوق مقابل فرماندارتجمع اعتراضی کارگران کارخانھ لبنیات پاژن نسبت بھ*

بموقعپرداختعدمبھنسبتشھرنسیمدرواقعپاژنلبنیاتکارخانھکارگرانخرداد،اولروزشنبھ
زدند.حقوق دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این شھر دراستان تھران

مقابلتجمعباکارفرماکالھبرداریبھنسبتمتالپارسکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
ساختمان روزنامھ قانون

نسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھمتالپارسکارخانھبازنشستھکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
قانون زدند.مقابل ساختمان روزنامھبھ کالھبرداری کارفرما دست بھ تجمع
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وعده ھاینکردنعملبھاعتراضدرمتالپارسکارخانھشده،بازنشستگانایرسانھگزارشبراساس
کارفرما مقابل روزنامھ قانون تجمع کردند.

نشده اند.خودبانکیچک ھایدریافتبھموفقکارخانھاینبازنشستھکارگرانازنفر120حدود

اقتصادمھربانکباکارگرانمعوقھسنواتحسابتسویھبرای،شرکت91سالکھاستیادآوریقابل
کارخانھکند.تسویھراکارخانھکارگرانماندهعقبمطالباتبانکی،وامدریافتباتاشدمذاکرهوارد

اظھاراتبربنانداشت.راکارگرانسنواتپرداختتواناییورشکستگیدلیلبھزمانیبرھھآندر
بھچکفقرهیکوکندپرداخترابانکیاقساطتامی دھدتعھدزمانیبرھھآندرکارفرماخبری،منبع
بانکھمچنینمی دھد.بانکبھاقساطپرداختضمانتعنوانبھتومانمیلیونپانصدومیلیارد6مبلغ
است؛بودهاقساطدریافتنھاییتضمینمنظوربھبانکشروطمی کند.مطرحشروطیاقتصادمھر

پرداختدلیلبھنفر135حاضر،حالدرشوند.یکدیگرضامنبایدکارگرانکھبوداینبانکشرط
نیکوییعلیرضا،94سالنشده اند.خودچک ھایدریافتبھموفقکارفرماسویازبانکیاقساطنشدن

مجموعھایناصلیسھام دارشرکت،سھامازعمده ایبخشخریدباقانون)روزنامھ(مدیرعامل
می شود.

اردیبھشتآخرتاکارگرانباحسابتسویھازکارفرماامانشده اندخودچکدریافتبھموفقآنھااگرچھ
ماه خبر داده بود.

بھالبرزنسبتامامبیمارستانوبازنشستھشاغلکارگراناعتراضیتجمعاتسلایرازدیگرای*شماره
عدم پرداخت مطالبات مقابل سازمان ھمیاری و شھرداری ھا

سلایرازدیگرایالبرزشمارهامامبیمارستانوبازنشستھشاغلکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
استانشھرداری ھااینوھمیاریسازمانمقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبترااعتراضاتشان

ینمایش درآوردند.

مطالباتازایبھھمبازنشستگانونکرده انددریافتراخوددستمزدازبخشیبیمارستاناینکارگران
خوردهبرگشتچک ھااینازبرخیکھکرده انددریافتبیمارستانمدیریتسویازراچک ھاییخود

است.

مزایاگرفتننظردربدونودستمزدحداقلقالبدرتنھابیمارستاناینکارکناندستمزدازبخشی
نشدهپرداختاجتماعیتامینسازمانبھکاملصورتبھھمآن ھابیمھ ھایحقضمندروشدهپرداخت

است.

دارند؛اعتراضبیمارستانمالکیتواگذاریوضعیتدربالتکلیفیبھھمچنینبیمارستانکارکنان
برگزارپیشترکھمزایده ایبرنده یاختیاردربیمارستاناینکھنیستمشخصآن ھا،گفتھ یبھچراکھ

و امور ایثارگران واگذار می شود.شده بود قرار می گیرد یا بھ شھرداری یا بھ بنیاد شھید

سپاهتوسطاراضیشانتصرفبھنسبتتھرانپگاهشیرصنایعکارخانھکارگراناعتراضات*ادامھ
پاسداران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیھ

دارشاندامنھاعتراضاتدرادامھتھرانپگاهشیرصنایعکارخانھکارگرانخرداد،4شنبھسھروز
تجمع مقابل ساختمان قوه قضائیھ زدند.نسبت بھ تصرف اراضیشان توسط ن سپاھھ پاسداران دست بھ



ریاستحوزهساختمانمقابلدرکارگرانتجمععلتتوضیحدرتھرانپگاهصنایعکارگرانازیکی
زمین ھایتخلیھحکممدتھاستگفت:کالنتریخیابانروبرویولیعصر،خیاباندرواقعقضائیھقوه

کمکمابھحکمایناجرایبرایدولتیارگانھیچاماداریمدستدرقضائیھقوهازراشدهتصرف
مراجعھ کنیم.نمی کند بنابراین ناچار شدیم بھ نھاد ریاست قوه قضائیھ

بازپس گیریخواستارحالیدرتھرانپگاهشیرکارخانھکارگر700حدودشد:یادآورکارگراین
بھنتوانستھ اندھنوزقضائیھدستگاهازتخلیھحکمداشتنعالرغمکارگرانکھھستندخودزمین ھای

زمین ھای خود برسند.

کارگر700ازبیشکردنخانھ داربرایپگاهشیرصنایعپیشسال20حدودازکھشودمیخاطرنشان
تھرانحکیمیھشھرکمحدودهدررامترھزار150حدودیوسعتبھزمینیقطعھصنعتی،واحداین

پارس تھیھ و واگذار می کند.

تخلیھحکمگرفتنعالرغمپگاهکارگرانوشدهتصرفنھادھاازیکیتوسطبعدھازمین ھااینظاھرا
برسند.از دستگاه قضائیھ ھنوز نتوانستھ اند بھ زمین ھای خود
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توضیحات رخداد تحت نظر
بخش

محل خدمت شھرداری شھر تاریخ شماره

کارگران این بخش با
اعتصاب و تجمع

مقابل شھرداری بھ
عدم افزایش حقوق

خود توسط پیمانکار
اعتراض کردند

اعتصاب خصوصی خدمات شھری شھرکرد 16/02/140

0

با تجمع مقابل
استانداری اعتراض

خود را نسبت ب
خصوصی سازی

بخش ھای خود
اعالم کردند

تجمع دولتی امور شھری و
فضای سبز

زنجان 1400/02/1

7

200ازبیشتجمھ

تن از کیوسک داران
تھران مقابل شورای

شھر تھان بھ بھانھ
افزایش اجاره بھا

کیوسک ھا

تجمع خویش فرما کیوسک داران تھران 18/02/140

0

بھ دلیل تغییر طرح
تفصیلی شھر مقابل

تجمع خویش فرما انبوه سازان ارومیھ 18/02/140

0



شھرداری تجمع
کردند

نسب بھ قطع حق
عائلھ مندی کارگران

شرکت

اعتراض خصوصی اتوبوسرانی تھران 19/02/140

0

نسب بھ عدم
ھمسانزازی حقوق

ھا

اعتراض دولتی کل بخش ھا قروه/کردستان 20/02/140

0

کارگرانازتن150
مترو در مقابل

سازمان قطار شھری
بھ دلیل عدم دریافت

حقوقماه4الیسھ
خود از پیمانکار

شکایت کردند

تجمع خصوصی مترو شیراز 21/02/140

0

بھ دلیل عدم پرداخت
چندین ماه حقوق و

مزایا مقابل
فرمانداری دست بھ

تجمع زدند

تجمع دولتی کل بخش ھا خرمشھر 21/02/140

0

بھ دلیل عدم دریافت
ماه ھا حقوق و حق

بیمھ مقابل شھرداری
دست بھ تجمع زدند

تجمع دولتی کل بخش ھا اروند کنار /
خوزستان

21/02/140

0

بھ دلیل عدم دریافت
ماه ھا حقوق و حق
بیمھ مقابل شورای
شھر دست بھ تجمع

زدند

تجمع دولتی کل بخش ھا سراوان /
سیستان و
بلوچستان

22/02/140

0

نسب بھ باال کشیدن
دستمزد ھا

بیانیھ خصوصی مترو تھران 24/02/140

0



تسلیم نامھ بھ شورای
شھر بابت احقاق

حقوق خود

نامھ دولتی اتوبوسرانی تھران 24/02/140

0

نسبت بھ عدم دریافت
حقوقماه6

تجمع دولتی کل بخش ھا لوشان 25/02/140

0

نسبت بھ عدم تبدیل
وضعیت خود از
حالت شرکتی بھ

رسمی دست بھ تجمع
زدند

اعتصاب شرکتی نامعلوم کرمانشاه 26/02/140

0

با اعتصاب و تجمع
مقابل شھرداری
اعترض خود را

نسب بھ عدم دریاف
ابرازحقوقماه6

کردند.

شایان بھ ذکر است
کھ شھردار با ماشین
خود بھ یک کارگر
صدمھ زده است و

برخورد بدنی
نامطلوب (کشیدن
گوش) با کارگر

دیگرا داشتھ است

اعتصاب دولتی کل بخش ھا لوشان 26/02/140

0

تعدادی از رانندگان
برای بازنگری طرح

طبقھ بندی مشاغل
مقابل شورای شھر
دست بھ تجمع زدند

تجمع دولتی اتوبوسرانی تھران 28/02/140

0

مقابل شھرداری
بوشھر بھ دلیل

افزایش ھزینھ ھای
پروانھ ساخت

شھرداری

تجمع

خویش فرما بسازبفروش بوشھر 28/02/140

0



*اھالی خشمگین روستای بارانگرد باغملک برای اعتراض بھ بی آبی جاده اھواز بھ ایذه  را بستند

برایخوزستاندراستانباغملکبارانگردروستایاھالیازخرداد،جمعی4شنبھروزسھعصر
ایذه  را بستند.انعکاس صدای اعتراضشان نسبت بھ بی آبی جاده اھواز بھ

آبیبیباستمدتھااست،شدهواقعتلقلعھبھایذهمسیردرکھروستاشده،اینایرسانھگزارشبرپایھ
است.در بھ گریبان بوده و تا کنون مشکل آنان بر طرف نشده

ودادهنشانخوزستانشمالیشھرھایدرخصوصبھراخودمنفیآثارپیشھامدتازآبیبیبحران
امر صورت نگرفتھ است.تا کنون اقدام موثر و قابل لمسی از سوی مسئولین متولی

رویبھآبشدنقطعبھنسبتگمبوعھبخشنخل دارانوصیفی جاتکشاورزاناعتراضی*تجمع
زمین ھای کشاورزی شان مقابل بخشداری گمبوعھ

شدنقطعبھگمبوعھبخشنخل دارانوصیفی جاتکشاورزانازخرداد،جمعی4شنبھسھروزصبح
تجمعخوزستاندراستانحمیدیھشھرستانبخشداریاینمقابلکشاورزی شانزمین ھایرویبھآب

کردند.



معدنتوسططبیعیمنابعتخریببھنسبتتکابشھرستانفاقلوروستایاھالیاعتراضات*ادامھ
داران طال با تشکیل زنجیره انسانی

طبیعیمنابعتخریببھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایتکابشھرستانفاقلوروستایاھالی
طال زنجیره انسانی تشکیل دادند.این شھرستان در استان آذبایجان غربی توسط معدن داران



بھزیستمحیطداراندوستحمایتباوفاقلوروستایشده،اھالیایرسانھگزارشاتبراساس
درخودروداروییگیاھانگاهذخیرهاینداغ،آغگوناللھسینھتخریبمسیردرنمادینصورت

کارانمعدنمجازغیرفعالیتمقابلدرزیستمحیطحفظبرایانسانیزنجیرهبلقیس،کوهدامنھ ھای
در روستای فاقلو شکل دادند.

حق خود!!*تجمع دانشجویان مرکز آموزش عالی استھبان جھت احقاق

ایندرکشورنقاطاکثرازخودجوشحرکتیدراستھبان،عالیآموزشمرکزدانشجویانازتعدادی
ھمچنینوعمرانیرشتھمجوز لغومرکز،اینآمایشبھنسبتوکردندتجمعاستھبانشھردرمرکز
دکترجنابالوقوعقریبپیگیریخواستاروکردنداعتراضمرکزاینریاستمدیریتیسیستمضعف

جعفرزاده، ریاست مرکز شدند.

دانشجویان پالکاردھایی با نوشتھ ھای زیر در دست داشتند:

- نھ بھ لغو مجوز عمران آموزش عالی استھبان

- نھ بھ آمایش

- استقالل آموزش عالی استھبان

...



قولعصبانیومضطربدانشجویانبھاستھبان،عالیآموزشمرکزریاستجعفرزاده،دکترپایاندر
حقبھمطالباتویابندحضورتھراندراستھبانیپایھبلندمقاماتبافرصتاولیندردادند

دانشجویان و مردم استھبان را بھ جد پیگیری کنند.

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

اوین آزاد شد*امروز سھ شنبھ چھارم خرداد ھیراد پیر بداغی از زندان

بازداشتوسایلشگرفتنبرایامنیتپلیسبھمراجعھدرکھکارگرحقوقحامیانازبداغیپیرھیراد
شد.آزاداوینزندانازخرداد۴امروز،بودشده

وکارگرانباوپلیسیامنیتیبرخوردھایکردنمحکومضمن،واحدشرکتکارگرانسندیکای
کارگری و صنفی دربند میباشدبازنشستگان و فعالین کارگری ، خواستار آزادی تمامی فعالین

*ھیراد پیربداقی آزاد شد

اوین آزاد شدھیراد پیربداقی فعال کارگری زندانی عصر امروز از زندان

کردهمراجعھامنیتپلیسبھخودگوشیدریافتبرایکھحالیدراردیبھشت٢۵روزپیربداقیھیراد
شدهمنتقلاوینزندانبھودستگیربودشدهصادراو برای٩٨سالکھزندانماه۶حکمبھانھبھبود

بود.بود. حکمی کھ پیشتر از سوی رئیس قوه قضائیھ نقض شده

کارگراناززیادیتعدادھمراهبھکاروزارتنزدیکنیزامسالکارگرجھانیروزدرپیربداقیھیراد
و فعالین کارگری دستگیر شده بودند.

خواھانومیگویدشادباشخانواده اشواوبھراپیربداقیھیرادآزادیایرانکارگرانآزاداتحادیھ
کارگران و فعالین کارگری است.آزادی دیگر کارگران زندانی و لغو احکام صادره علیھ تمامی

١۴٠٠خردادماهچھارمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

در حین کار جانش را ازدست داد*محمد سرخھ کارگر فصلی نیشکر ھفت تپھ دراثر برخورد صاعقھ

راجانشسرخھمحمدبنامکارگرانازیکیکار،حیندرصاعقھبرخورددراثرشدیمخبربامتاسفانھ
وشدندمصدومبشدتھمامیریعظیمولطیفیمھدیبنامھایدیگرکارگردوودادازدست

دربیمارستان بستری ھستند.

درونیستندبرخوردارکارحینایمنیامکاناتھیچگونھازتپھھفتنیشکرفصلیکارگرانمتاسفانھ
بابرخوردخطرمعرضدردائماکنندکاروسیعھایدشتدربایداجباربھکارگرانکھبھارفصل

صاعقھ قرار دارند .

پیشگیریوجلوگیریکارحوادثاینگونھازمیشودھواووآبجویوضعیتبموقعرسانیاطالعبا
حوادثازجلوگیریدرکاربازرسیسازمانتوجھعدموکارایمنیامکاناتنبودمتاسفانھکھکرد

میشوند.ناشی از کار ساالنھ صدھا کارگر قربانی اینگونھ حوادث

دوبھبودیآرزویجانباختھکارگرخانوادهباھمدریابرازضمنواحدشرکتکارگرانسندیکای
کارگر مصدوم را دارد.



akhbarkargari2468@gmail.com
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وشیرازدورراهمخابراتکارخانھطلبحقبازنشستھکارگرانبھانتظامینیروھایددمنشانھحملھ-
مقاومت آنھا با شعار « نیروی انتظامی خجالت خجالت»

مخابرات راه دور شیراز محکوم است- یورش وحشیانھ نیروی انتظامی بھ تجمع بازنشستگان شرکت

وبیمھحقماهوچندینحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضتھران5خطمتروکارگراناعتصاب-
باال کشیدن بخشی از حق اضافھ کاری توسط کارفرما

و بودجھ- تجمع بازنشستگان بھداشت و  درمان مقابل سازمان برنامھ

سازیھمسانعدموتبعیضبھنسبتخوزستانآزاددانشگاه ھایاستادانوکارکناناعتراضاتادامھ-
حقوق  مقابل دانشگاه اھواز

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتشرقیآذربایجاناستانآزادھایدانشگاهاساتیداعتراضیتجمع-
پرداخت بموقعش مقابل درھای بستھ دانشگاه آزاد تبریز

مقابلاجراییضمانتبدونھایابالغیھبھنسبتنفتصنعتکارکنانازجمعیاعتراضیتجمع-
وزارت نفت

- معوقات مزدی دو ماھھ روزنامھ نگاران اعتماد

جریمھوکامیون ھاترددساعتمحدودیتبھدراعتراضمشھددیزلیناوگانرانندگاناعتصابادامھ-
شدن

آیندهونداشتنحقوقنازلسطحبھنسبتتھرانسرویسخودروشرکترانندگاناعتراضیتجمع-
شغلی مقابل ساختمان مرکزی شھرداری و شورای شھر

صالحی- عدم برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و محمود

محمودواسماعیلیعثمانبازداشتمحکومیتبیانیھکنندگانامضاازیکیحکیمیکاوهاحضار
صالحی

- بھزاد محمودی جوان پناھجو جانش را از دست داد

برسرشانسنگتن15ریزشحادثھدرنیلچیاننسوزخاککارگرمعدن2باختنجان-

وشیرازدورراهمخابراتکارخانھطلبحقبازنشستھکارگرانبھانتظامینیروھایددمنشانھ*حملھ
مقاومت آنھا با شعار « نیروی انتظامی خجالت خجالت»

دریافتشیراز+برایدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگرانتجمعخرداد،2یکشنبھروز
انتظامی روبرو شد.مطالباتشان مقابل استانداری فارس با حملھ ددمنشانھ نیروھای

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


سردادنوبانکردندخالیجاسرکوبنیروھاییورشایندربرابرطلبحقبازنشستھکارگراناین
عزم راسخشان را بنایش گذاشتند.شعار« نیروی انتظامی خجالت خجالت»با مقاومت دربرابرشان

مطالباتپرداختعدمبھشیرازنسبتدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضات+ادامھ
استانداری فارسو وعده ھای توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل

دامنھاعتراضاتشیرازدرادامھدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگرانخرداد،2یکشنبھروز
مقابلتجمعبھدستیکباردیگرمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھنسبتدارشان

استانداری فارس زدند.

حقوقاحقاقبرایکھمی خواھیمفارساستانداریگفتند:ازایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ھمراهبھخودقانونیمطالباتماکند.ورودقاطعانھشیراز،دورراهمخابراتبازنشستھکارگر1300

است.انجامیدهطولبھسال15آنپرداختکھمطالباتیمی خواھیم؛راآنتاخیرخسارت

قضاییھ،قوهرئیساستانیسفرمصوبھ یبھاشارهباشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگران
امااستنشدهپرداختبازنشستھکارگرانمطالباتھنوزمصوبھ،اینازماه ھاگذشتوجودباافزودند:
مطالباتپرداختبرایعملیاتیراھکارھیچسال15گذشتباچراکھاستاینماپرسشامروز

بازنشستگان پیاده سازی نشده است؟»

کارگر1300مطالباتپرداختوقضاییھقوهرئیسمصوبھ یبھعاجلکردند:رسیدگیاضافھمعترضان
استانداریکھاستدرخواستیمھم ترینکارخانھ،مجددراه اندازیبرایاقدامھرگونھازپیشبازنشستھ
شاھدبازھمنشود،انجامالزمھماھنگیکھصورتیدرکند؛ورودآنبھبایددستگاه ھاسایرباھماھنگ
بود.خواھیمسرگردانیسال15ایناستمرار

مخابرات راه دور شیراز محکوم است*یورش وحشیانھ نیروی انتظامی بھ تجمع بازنشستگان شرکت



عدمبھاعتراضدرشیرازدورراهمخابراتشرکتبازنشستگانازجمعیخرداددومیکشنبھروز
تجمع کردند.پرداخت مطالبات قانونی خود مقابل استانداری استان فارس

آنتأخیرخسارتنیزوخودمطالباتپرداختخواھاناستنفر١٣٠٠آنھاتعدادکھبازنشستگاناین
.استافتادهتعویقبھاستسال١۵کھمیباشند

مقابلدر تجمعباآنھاکنند؟اقدامخودحقوقاحقاقبرایطریقیچھازبایدبازنشستگانو کارگران
زحمت شانوکارسالسیدسترنجوحقوقو حقدریافتبرایاستاندارعملیاقدامخواھاناستانداری

بھراآنانچنیناینمردمو کارگرانخوردهقسمدشمنانمقامدرانتظامینیرویمأمورینکھبودندشده
باد لگد و کتک میگیرند.

چنانشیرازاستانداریمقابلدرسالخوردهبازنشستگانبھانتظامینیرویمأمورحملھتصاویر
نفرت انگیز است کھ خشم ھر انسانی را می افروزد.

درھموارهحاکمطبقھپاسدارانبعنوانکھامنیتیوانتظامینیروھایھمیشگیاماددمنشانھ رفتاراینما
وکارگراندیگرگستردهحمایتخواھانومیکنیممحکومرابوده اندمردموکارگرانبادشمنیوتقابل

قانونی شان ھستیم.اقشار مردم از این بازنشستگان در راستای تحقق مطالبات

١۴٠٠خرداد٣ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

وبیمھحقماهوچندینحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضتھران5خطمتروکارگران*اعتصاب
باال کشیدن بخشی از حق اضافھ کاری توسط کارفرما

بھتھرانتھران(مسیر5خطمتروپیمانینگھداریوحراستکارگرانخرداد،3دوشنبھروز
حقازبخشیکشیدنباالوبیمھحقماهوچندینحقوقماه4پرداختعدمبھاعتراضکرج)برای

اضافھ کاری توسط کارفرما دست از کار کشیدند.

مطالباتشانپرداختدرتراورسپیمانکاریشرکتکارفرمایبی توجھیبھاشارهبااعتصابیکارگران
معیشتیمشکالتدچارحقوقماننشدنپرداختباکھھستیمنفر200حدودگفتند:ایرسانھخبرنگاربھ

معوقات مزدی است.شده ایم و درخواست کارگران در تجمع امروز تسریع در پرداخت

ازبخشیکارفرمابودقرارکھکرده ایمبرپاحالیدرراخودامروزاعتراضافزودند:کارگراناین
مطالباتمان را در ھفتھ جاری پرداخت کند.

فعالیتکرج-تھران5مترویخطدرکارگرپنجاهوصدازبیشمعترض؛کارگرانازیکیگفتھبھ
تھرانمتروی5خطنگھداریبخشدرھمنفر80وانتظاماتواحددرنفر90تعداداینازکھدارند
حقماهچندینوحقوقچھارماهحدوداماھستندکاربھمشغولپیمانکاریشرکتیکمسئولیتتحت

بیمھ پرداخت نشده طلبکارند.

است.کاری ھااضافھبھمربوطمانگرانیازدیگریبخشکردند:اضافھخاتمھدرمعترضکارگران
کارفرمایامامی دھندانجامکاریاضافھساعت70تا60ازیشماھانھآنکھوجودباکارگراناکثر

شرکت پیمانکاری یک سوم آن را بھ کارگران می پردازد.

و بودجھ*تجمع بازنشستگان بھداشت و  درمان مقابل سازمان برنامھ



مقابلدرمانو بھداشتبازنشستگانتجمعازایرانکارگرانآزاداتحادیھبھاختصاصیگزارش
سازمان برنامھ و بودجھ

پرداختعدموحقوقینابرابریبھاعتراضدردرمانوبھداشتوزارتبازنشستگانتجمعدومین
اشعھکار،حقمحیطشرایطجذب،سختیحقویژه،العادهفوقنظیرمواردیمحاسبھعدمومطالبات

اولسازیمتناسباحکامدرامااستشدهکسربازنشستگیکسوراتآنھاازاشتعالزماندرکھو...
برگزارشد.تجمعوبودجھبرنامھسازمانمقابلخرداددومدوشنبھامروزاستنگردیدهاعمال٩٩مھر

:باشعار تاحق خود نگیریم از پای نمی نشنیم شروع وبا شعارھای

فقط کف خیابون بدست میاد حقمون

کشتی بازنشستھ دیگھ بھ گل نشستھ

ھمسانسازی کجابود دروع،فریب ریا بود

بازنشستھ بیداراست

از وعده ھا بیزاراست

با حق جذب و ویژه

حقوق ھا کامل میشھ

سپس جمعیت شعارداد :

ازبس دروغ شنیدیم  ما دیگھ رای نمیدیم

راشعارایننداریدحقگفتندایشانوشدروبروانتطامینیرویمامورشدیداعتراصباکھ
مسئولینوگداشتھجامعھمختلفقشرھایاجتماعیجنبشدرراتاثیرخودشعاراینکھبدھید.مشخصھ

از مردم می گیرند.را بھ ھراس انداختھ است تا انجا کھ این حق طبیعی را

بھپاسخجھتبازنشستگانبیندرنوبختحصورخواھانپایینبیانوبختشعارباسپسجمعیت
وسرباالھایجوابباوحاضرجمعیتبیندرنوبختمعاوندھستانیآقایکھشدندخودمطالبات

ازمنگفتکھھمکاریدرجوابداشتند.ایشانپرداختھادرعدالتیبیتوجیھدرسعیوعیدوعده
انواعباشرایطترینسختدرودادمشیفتوکردمنخوابیشبسالسیزدمامخانوادهآسایش

ھربیماریوسنیشرایطاینبانیستمنحقایناماامشدهحاضرخودکارسرواگیرداربیماریھای
ایشان گفتند مجبور نبودی این شعل را انتخاب کنی!!دفعھ بیام اینجا داد بزنم. کھ آقای دھستانی در جواب

درست نمیشھدرجواب ایشان جمعیت شعار دادند تا سالمت نباشھ ھیچی

١۴٠٠خردادسومدوشنبھ

ھمسانعدموتبعیضبھنسبتخوزستانآزاددانشگاه ھایاستادانوکارکناناعتراضات*ادامھ
سازی حقوق  مقابل دانشگاه اھواز



بھنسبتاعتراضاتشاندرادامھخوزستانآزاددانشگاه ھایاستادانوکارکنانخرداد،3دوشنبھروز
آزاد و دولتی دست بھ تجمع مقابلتبعیض و عدم ھمسان سازی حقوق و تبعیض بین اساتید دانشگاه

دانشگاه اھواز زدند.

وحقوقدرصدی50افزایشمصوبھاجرایھمچنینوبوالفبخشنامھلغوخواستارکنندگانتجمع
ھستند.1399فروردین ماهابتدایازکارکنانمزایای

دانشگاه آزاد اسالمی با دانشگاه ھای دولتی وآن ھا ھمسان سازی و ھم ترازی حقوق اساتید و کارکنان
را از دیگر مطالبات خود عنوان کردند.ساماندھی شخصیت حقوقی و اساسنامھ دانشگاه آزاد اسالمی

از مسئوالن و رؤسای دانشگاه ھای آزاد تایکی ازحاضران درتجمع بھ خبرنگار رسانھ ای گفت: برخی
نمی کنند.درکراکارکنانواساتیدشرایطدلیلھمینبھداشتھ اندحقوقافزایشدرصد300

وعدمحقوقنازلسطحبھنسبتشرقیآذربایجاناستانآزادھایدانشگاهاساتیداعتراضی*تجمع
پرداخت بموقعش مقابل درھای بستھ دانشگاه آزاد تبریز

بھنسبتاعتراضبرایشرقیآذربایجاناستانآزادھایدانشگاهاساتیدازخرداد،جمعی3دوشنبھروز
دانشگاه آزاد تبریزاجتماع کردند.سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش مقابل درھای بستھ



جھتدانشگاهایناساتیدازجمعیامروزگفت:محلیرسانھیکخبرنگارآزادبھدانشگاهاساتیدازیکی
دانشگاهمحوطھبھوروداجازهحتیکھبودحالیدراینرفتیم،دانشگاهبھخودحقوقوحقاعتراض

وھمدلییکازدریغوبودکردهمخفیاتاقشدرراخودتبریزآزاددانشگاهرییسگویاندادند؛مابھرا
امیدواری بھ اساتید خود نھایت بی احترامی را ادا نمود.

ارشدمدیرانامانظیر،بیوگستردهھایدارائیازدانشگاهبودنبرخورداروجودباافزود:وی
تماممنابع،افزایشبرایتالشجایبھوکردهبھانھرامنابعکمبودودانشجوکمبودآزاد،دانشگاه

بھاستشدهمظلوماساتیددستمزدوحقوقھزینھکاھشویژهبھھاھزینھکاھشبھمعطوفتالشھایشان
مسائل عدیده روبرو کرده اند.گونھ ای کھ بر اساتید فشار آورده و زندگی آن ھا را با

بودهتورمازکمتربسیارگذشتھھایسالطیدرحقوقافزایشگفت:آزاددانشگاهاساتیدازدیگریکی
(یکدریافتیتومانمیلیون4ازکمترسابقھسال15بااستادیاریک1400سالدرکھایگونھبھاست
اختیاردرپژوھشیامکاناتوبودجھدارد.بھداشت)وزارتوعلوموزارتدرمشابھھمکارانپنجم

آن متمسک شوند و ده ھا مشکل دیگر….استادان قرار ندارد کھ بتوانند برای ارتقای علمی بھ

استانداردومتناقضاستراتژییکاتخاذبادانشگاهاینمدیرانآزادگفت:دانشگاهاساتیدازدیگریکی
یاکاراختیاریترکبھوادارراآنھاتاکنندمیواردفشارفعلیاستادانبرطرفیکازدوگانھ،

عجیباقدامیدرحتیودھندمیفراخوانمدامجدید،استادانجذببرایطرفیازونمایندبازخریدی
وآنھااخراجواساتیدبر(فشاراصولیغیرھدفبھرسیدنمسیرکردنھمواربرایمتناقضو

دانشگاھیواحد ھایواستانیمدیرانسرپرستیحقچشمی)،نورجدیدنیروھایباآنانکردنجایگزین
اند.دادهافزایشدرصد300تارا



دغدغھدرکتواناسالمی،آزاددانشگاهبرحاکمدولتیدغدغھبیرئیسانومدیرانکرد:ابرازوی
دولتیھایدانشگاهنجومیحقوقمحلازخودشانوندارندرادانشگاهاینتوانمندامامظلوماساتیدھای

شدتبھنگاهدانشگاهایناستادانبھوھستندشغلھچندبعضاًوکنندمیمعاشامراروارتزاقآزادو
تحقیر آمیزانھ ای را دارند.

برفشارآوردنواردبرایدغدغھبیمدیرانایناقدامآخرینافزود:آزاددانشگاهاساتیددیگراز
بھاساتیدآندرکھاست«الفبا»بھموسوممنطقیغیروظالمانھمعیشتی،ضدایبخشنامھابالغاستادان

دروشودمیکمتومانمیلیوندو«ب»گروهحقوقازوشوندمیتقسیم«ب»و«الف»گروهدو
شدهتعریفھایرسالتووظایفوکاریحیطھازخارجوممکنغیرشرایطھادهوضعباعوض
میاضافھ«الف»علمیھیئتاعضایحقوقبھتومانمیلیوندوھمینعلمی،ھیئتاعضایبرای
شود.

شوندتبدیل«ب»بھزودیبھھم«الف»استادانھمھکھاستشدهتعریفایگونھبھشرایطافزود:وی
عمرصرفباھاسالکھدانشگاھیباالجبار،یاخواستھخودنھایتدروباشندداشتھحقوقکاھشو

را بر قرار ترجیح دھند.خود برای بالندگی آن زحمت کشیده اند را ترک کنند و فرار

مقابلاجراییضمانتبدونھایابالغیھبھنسبتنفتصنعتکارکنانازجمعیاعتراضی*تجمع
وزارت نفت

نسبتاعتراضشانصدایچندبارهانعکاسبراینفتصنعتکارکنانازجمعیخرداد،3دوشنبھروز
ساختمان وزارت نفت در پایتخت زدند.بھ ابالغیھ ھای بدون ضمانت اجرایی  دست بھ تجمع مقابل

16اجرایبرایوزارتخانھاینزیرمجموعھ یشرکت ھایبھنفتوزیردستوربھاشارهبامعترضان

حالتمشموالنبھبھره وریحق الزحمھوذھابوایابپرداختافزودند:ایثارگران،بامرتبطابالغیھ
ایثارگران از جملھ این ابالغیھ ھا ھستند.اشتغال، پرداخت فوق العاده ایثارگری و استخدام فرزندان

یادآوریراخودمطالباتتاشدیمجمعنفتوزارتمقابلامروزاینکھبیانبانفتوزارتایثارگران
دندان پزشکیدرمانھزینھدرصد100وایثارگراندرمانھزینھدرصدی100پرداختافزودند:کنیم،

است؛ اما چرا آن را بھ اجرا نمی گذارند؟از دیگر مطالباتی است کھ ابالغیھ ھای آنھا صادر شده

دیگرازاداریعدالتدیوانآرایاجرایو)16(مادهکمیسیونآرایاجرایحالھمینافزودند:درآنھا
ارسالنفتمجموعھ ھایوشرکت ھایبھوزیرتوسطابالغیھ  ھایکھماستمانده یصفدرمطالبات
شده اند.

*معوقات مزدی دو ماھھ روزنامھ نگاران اعتماد

پرداختخبرنگارانبھراماهاردیبھشتدستمزدتماموفروردیندستمزدازبخشیاعتمادروزنامھ
نکرده است.

ازبخشیماهفروردینمجموعھاینمدیرمسئولحضرتی،الیاسمی گویند:رسانھاینروزنامھ نگاران
پرداختبعداًراآناماکردیملحاظدستمزدافزایشدرصد٣۵کھکردهادعاوکردهواریزرادستمزد

جدید ما چقدر افزایش یافتھ است.خواھیم کرد. بھ این ترتیب عمالً نمی دانیم دستمزد سال



نیزاکنونوداشتھدستمزدھاپرداختدرتأخیرروز١٠تااصوالروزنامھاینکھاستدرحالیاین
طبق روال ھر ماھھ ھنوز خبری از مزد اردیبھشت ماه نیست .

بھوھستیممعاشامرارحالدرسختیبھگرفتیمسالابتدایازکھقطره چکانیمبلغبامی گویند:آنان
شدت نسبت بھ این بی مسئولیتی کارفرما معترض ھستیم.

وضعیتی دارند.گویا خبرنگاران اعتماد آنالین و روزنامھ تعادل نیز چنین

اسالمی بوده است.گفتنی است الیاس حضرتی طی چندین دوره نماینده مجلس شورای

یرانامستقلروزنامھ نگارانبرگرفتھ از کانال

جریمھوکامیون ھاترددساعتمحدودیتبھدراعتراضمشھددیزلیناوگانرانندگاناعتصاب*ادامھ
شدن

محدودیتبھاعتراضبرایمشھددیزلیناوگانرانندگانروز،چندمینبرایخرداد3دوشنبھروز
نخریسیبلواردرھایشانکامیونپارکردنوباکارکشیدندازدستشدنجریمھوکامیون ھاترددساعت

مقابل شھرداری این کالنشھر تجمع کردند.



مشھدشھرمناطقنیمھ سنگینوسنگینخودروھایترددبارابطھدرشده،ایرسانھگزارشاتبراساس
مناطقدرشھرمرکزیھستھکھقرمزمحدودهدرمی شود.تقسیمسبزوزردقرمز،محدودهسھبھ

نیمھ سنگینوسنگینخودروھایدربرمی گیرد،راوکیل آبادمناطقازبرخیواحمدآبادترافیک،طرح
21تا17ساعتازخودروھاترددسبزمحدودهدرکنند.ترددمی توانندصبح9تا23ساعتازفقط

ترددامکان17تا15ساعتوصبح11تا22ساعتاززردرنگمحدودهدرھمچنیناست.ممنوع
بھوشدهحذفزردمحدودهاستانترافیکشورایجلسھدروگذشتھروزازکھاستداشتھوجود
است.تومانھزار50نیزترددمنعدرساعت ھایرانندگانورودجریمھاست.شدهاضافھسبزمنطقھ

اصلیجریانصدمتریگفت:ایرسانھخبرنگاربھمعترضکامیونرانندهیکرابطھھمیندر
راصدمتریگذاشتند.سبزمنطقھراقاسم آبادمنطقھمی کند.وصلھمبھراشھرمرکزکھراننده ھاست

مامشکلکردند.تعیینماترددبرایساعتکردند.تعیینمابرایساعتھمبعدوگذاشتندزردمنطقھ
گازکھمجبوریمدلیل،ھمینبھنشویم؛جریمھکھشویمرددوربیناینازباید11ساعتتاکھاستاین

راترمزاولیناگرمی کندحرکتماشینکھتن19بایعنیھستند؛تن19باالیماشین ھاھمھدھیم.
می دھد.کشتھ10نگیرد،



کردند،تعیینمابرایترددساعتکھوقتیواسترس زاستکافیاندازهبھماکارمی دھد:ادامھوی
ازھرکداممی شود.تصادفباعثگازدادن ھااینودھیمگازکھمجبوریمومی گیریمبیشتریاسترس

پولخودمانمادارد.قیمتتومانمیلیاردیکباالیماشینیھروھستیماقتصادیبنگاهیکخودمانما،
وقوانینباشھرداریاالنولیمی دھیمشھراینبھخدماتومی کنیمرانندگیگذاشتیم،سرمایھو

مصوبات جدیدش چوب الی چرخ ما می گذارد.

جمعرامی کندایجادمزاحمتودوردورشھرخیابان ھایدرکھکسیگفت:دیگریکامیونراننده
مگرمی کنند.جمعشھرسطحدرراماماشین ھایمی دھیم،خدماتشھراینبھکھماھاییامانمی کنند،

اینباخرابجادهدروفرمانپشتبنشینیمبایدشب9ساعتمانداریم.زندگیونیستیمآدمما
داشتھ باشیم.ماشین ھای فرسوده رانندگی کنیم. مگر ما نباید استراحت

بھرورانندهجامعھاست.سال40ازبیشترراننده ھااغلبسنگفت:معترضراننده ھایازدیگریکی
اطالعخودمرانندهمِندھیم.خدماتنمی توانیمواستشدهکمخودمانتوانکافیاندازهبھاست.پیری
ساعت بندیخودمبراینتیجھدرببرم،بارآنجامی توانمشبفقطحرم،اطرافترافیکدلیلبھکھدارم
انجاممی توانیمبھترخیلیراساعت بندیخودماننروم.شھرمرکزبھترافیکھنگاممی کنمسعی ودارم
پایینسرویس ھاکرایھھمچنیندھیم؟خدماتمی توانیمساعت بندیاینبامامگرشھرداری.تادھیم

باالیمجبورمبگیرد.رادستمکھباشدمعقوالنھ ایکرایھبایدکردمبندراسرمایھ اممیلیاردیکمناست.
در حق مصرف کننده می شود.کرایھ ام بکشم و ھزینھ کرایھ ام را زیاد کنم و این اجحاف

بھشھرداریشود.برداشتھبایدساعت بندیوقرمزوزردوسبزمنطقھ بندیاینمی دھد:ادامھاو
کامیون جمعیت اھمیت نمی دھد.

جلویبرودبایدکند،حلراترافیکمعضلمی خواھدشھرداریاگر:گفتدیگریکامیونراننده
مامزداینواقعاآیامی کشیم،زحمتخاکوسرماگرما،آفتاب،درکھمابگیرد.راتک سرنشینان

کوتاهمسئلھاینبخاطرولیگرفتاریمھمھ ماننیامده ایم،اینجاخوشدلوبیکاریازماکدامھیچاست؟
نیامدیم.

گرفتھراپولشفقطشھرداریکھدادندانجامخالفکارشھرسطحدرمردمآنقدرمی کند:تصریحوی
است.

آیندهونداشتنحقوقنازلسطحبھنسبتتھرانسرویسخودروشرکترانندگاناعتراضی*تجمع
شغلی مقابل ساختمان مرکزی شھرداری و شورای شھر

مرکزیساختمانمقابلتجمعباتھرانسرویسخودروشرکترانندگانخرداد،3دوشنبھروز
بنمایششغلیآیندهونداشتنحقوقنازلسطحبھنسبترااعتراضشانشھرپایتختشورایوشھرداری

گذاشتند.



االجارهمالاز،یعنیاستقراردادتغییراول : اولویتگفتایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمعازیکی
دستمانداشتنباھمکاریادامھقصددیگرفردااگرکارسابقھسال17بابدانیمکمدستکھبیایمبیرون

کم بتوانیم ، بیمھ بیکاری بگیریم.

رانندگانخودتوسطشودمیھشتصدھزارتومنکھماماھیانھبیمھتمامحاضرحالدر:دادادامھوی
بھنسبتحقوقافزایشمادیگردرخواستھمچنینداریمراآنبھرسیدگیتقاضایکھشدهپرداخت

ازکھاینبدون.شودمیپرداختمابھتومانمیلیون4حدودحاضردرحالواستکنونیتورم
سھندبرنامھلغوخواستارمعترضان.باشیمداشتھتعطیلیوباشیمداربرخوردشھرداریپرسنلمزایای
است .

پرداخترانندگانبھتومانمیلیون8ماھیانھکھمالیمعاونتازنقلیبھاشارهبامعترضرانندگاناین
کسرشده چرا بھ ما پرداخت نمی شود .می شود اعالم کردند : اگرواقعا ھشت میلیون بھ نام ما

کھبودکردهاعالمشوراصحندرتذکریدرزادهحبیبافشیننیزاینازپیشکھشودمینشانخاطر
استکردهفراھمشرکتاینرانندگانبرایشغلیناامنیودرآمدکاھشدغدغھ ھایسھندطرحاجرای

ھوشمند شده است.و موجب افزایش ھزینھ ھای آنھا برای خرید اینترنت و گوشی

*عدم برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

محمودواسماعیلیعثمانبازداشتمحکومیتبیانیھکنندگانامضاازیکیحکیمیکاوهاحضار
صالحی



یابالغیھطبقکھشودمیسپریحالیدرصالحیمحمودواسماعیلیعثمانبازداشتازروزنھمین
کارگریفعالیناتھاماتبھرسیدگیجلسھبودقرار،سقزدادگستریانقالبشعبھسویازصادره

گروھکبھمنتسبمجازیفضایدرخودتصاویرانتشار،سیاسیفعال(ابالغیھدرمندرجبازداشتی،
بھبنامذکورجلسھاماشودبرگزار،مقررساعتدرماهخردادسومدونشبھروز)نظاممعاندھای

دلیل یا دالیل نامشخصی برگزار نگردید .

کنندگانامضاازیکیوحکیمیکاوه،کارگریفعالماهخردادسومدوشنبھروزاستذکربھالزم
محکومیتدراجتماعیوکارگریفعالینوکارگرانازنفر۵٠٠ازبیشامضابھکھایبیانیھ

وبیانیھتنظیمنحوهازبازخواستجھت،بودشدهتنظیمصالحیمحمودواسماعیلیعثمانبازداشت
خانوادهماطریقھمینازشد .احضارسقزاطالعاتادارهخبریستادبھآن،کردنامضاچگونگی
کنیممیمحکومرانامبردهبازخواستواحضار)صالحیمحمودواسماعیلیعثمان(شدگانبازداشت

بودهشدگانبازداشتخانوادهمامذکورییانیھدھندهفراخوانوریزپایھکھمیداریماعالمطریقاینازو
طبقاتیمبارزهگرودردلکھکسآنھروکارگرطبقھ،آزادیخواهانسانھایتمامیازدیگربارو

اینبھکھاجتماعیوکارگریفعالین,کارگرانبازداشتبھنسبتخواھیممیدارند،کارگرطبقھ
راخودنارضایتی،صالحیمحمودواسماعیلیعثمانبویژه؛ھستندمعترضاجتماعیاسفبارشرایط

بھ ھر طریق ممکن ابراز دارند.

*بھزاد محمودی جوان پناھجو جانش را از دست داد

ماه١٨تاریخدرکھبوکاناھلپناھجویمحمودی)(محمدبھزادکھشدیممطلعاندوهوتاسفکمالبا
شدتعلتبھبود،کردهخودسوزیعراقکردستاناربیلشھردرپناھندگانعالیکمیساریامقابلمی

سرنوشتانشھموخودشدهپایمالحقوقوحقازدفاعبرایبھزاد.داددستازراجانشسوختگی
پناھندهحقوقوحقازبرخورداریورسیدگیواقعدرپناھجویاندیگروبھزادخواستگردید.قربانی

گی براساس اعالمیھ جھانی حقوق بشر بوده و ھست.

جمھوریفاشیستوفاسدحکومتقساوتوجنایتبیعدالتی،نابرابری،وتبعیضخاطربھبھزاد
ونشنیدراصدایشکسیمتاسفانھامابیاورد.پناهعراقکردستانبھبودشدهناچارایراناسالمی

قربانی روابط سیاست  ضد بشری شد.

حیندرعراقکردستانخبریھایرسانھازتاچندچشمجلوانگیزغمودھشتناکماجرایاین
کمالدراماافتاد.اتفاقاربیلشھردرمللسازمانگانپناھندهعالیکمیساریایدفترمقابلومصاحبھ
جانچگونھدریغاوافسوسنگرفت.انجامبھزادکردنمنصرفوجلوگیریبرایاقدامیھیچناباوری
قربانیچنیناینبشرحقوقدروغینمدافعینوایرسانھطلبیمنفعتوتوجھیبیقبالدرانسانھا

وجویانپناهھمبستگیشورایکرد؟سکوتوبودانگیزغمماجراھایاینشاھدبایدتاکیشود.می
کھھاییرسانھوکردستاناقلیمحکومتگان،پناھندهعالیکمیساریایترکیھدرایرانیگانپناھنده

میدردناکماجرایاینمسئولکشیدندتصویربھھمگانبرایدوربینچشمجلورابھزادخودسوزی
وبشریحقوقمجامعدرماجرااینمسببینعلیھکیفرخواستینامبردهخانوادهجاداردمبناھمینبرداند.

بین المللی ارائھ دھند تا مسببین  رسوا و مجازات شوند.

کسانیتمامومحمودیبھزادعزیزانوخانوادهبھراخودھمدردیوتسلیتمراتبھمبستگیشورا
می دارد .کھ خود را در غم از دست دادنش شریک می دانند، ابراز



ماجراھایچنینتکرارشاھدودیگرکردهبیدارراخفتھوجدانھایجھانیوھمبستگیتالشباامیدواربم
غم انگیز و دردآوری نباشیم.

شورای ھمبستگی پناه جویان و پناھنده گان ایرانی در ترکیھ

١۴٠٠خرداد٣

برسرشانسنگتن15ریزشحادثھدرنیلچیاننسوزخاککارگرمعدن2باختن*جان

(شھرستانشھرکردغربیجنوبدرواقعنیلچیاننسوزخاککارگرمعدن2خرداد،3دوشنبھروز

باختند.جاندمدربرسرشانسنگتن15حدودریزشبراثربختیاریمحالچھاراستاناردل)

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهخرداد2کارگریھایاخباروگزارش

برایمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشوردولتیغیرمدارسمعلماناعتراضیتجمع-
چندمین بار

استخدامی مقابل مجلس- تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت کشور نسبت بھ بالتکلیفی

استخدامی مقابل مجلس- تجمع اعتراضی معلمان پیش دبستانی کشور نسبت بھ بالتکلیفی

برحقشانحقوقاحقاقبرایمتروراھبرانجملھازتھرانمترویبھره برداریشرکتکارگرانتجمع-
مقابل ساختمان شورای شھرپایتخت

بھاعتراضدرخراسانآھنراهفنیابنیھوخطنگھداریکارکنانوکارگرانازجمعیقطعنامھ-
شورای اسالمی کارپایمالی حقوقشان توسط شرکت تراورس و عملکرد ضد کارگری

ومسئوالنتفاوتی،بیمطالباتپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-
رفتار و گفتار ضدکارگری شھردارلوشان

ایابھایھزینھماه4پرداختعدمبھنسبتایرانحفاریملیشرکتاقماریکارگرصدھااعتراض-
و ذھاب

مطالباتپرداختعدمبھشیرازنسبتدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
استانداری فارسو وعده ھای توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل

شھر،شورایکارگریکمیسیونرئیسحبیب زادهآقایوعدهخلفوواحدشرکتمدیریترایزنیبا-
سندیکااعضایحضوربدونخرداددومامروزشھر،شورایدرکارگرانمشکالتبھرسیدگیجلسھ

برگزار شد

محمود صالحی- تعیین زمان برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


- کارگران و فعالین کارگری را فوراً آزاد کنید!

غیر استاندارد- جان باختن یک کارگر نوجوان آشپزخانھ ای در باالبر

برایمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشوردولتیغیرمدارسمعلماناعتراضی*تجمع
چندمین بار

گذاشتنبنمایشکشوربرایدولتیغیرمدارسمعلمانبار،چندمینبرایخرداد2یکشنبھروز
کردند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس تجمع





استخدامی مقابل مجلس*تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمت کشور نسبت بھ بالتکلیفی

بنمایش)برای1393سالازبعدکشور(ورودیخدمتخریدمعلمانازخرداد،جمعی2یکشنبھروز
دست بھ تجمع  مقابل مجلس زدند.گذاشت اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی برای یکباردیگر



استخدامی مقابل مجلس*تجمع اعتراضی معلمان پیش دبستانی کشور نسبت بھ بالتکلیفی

برای)1398تا1391سالازکشور(ورودیدبستانیپیشمعلمانازخرداد،جمعی2یکشنبھروز
استخدامی بازھم  مقابل مجلس تجمع کردند.انعکاس ھرچھ بیشتر صدای اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی

حقوقاحقاقبرایمتروراھبرانجملھازتھرانمترویبھره برداریشرکتکارگران*تجمع
برحقشان مقابل ساختمان شورای شھرپایتخت

متروراھبرانجملھازتھرانمترویبھره برداریشرکتکارگرانازخرداد،جمعی2یکشنبھروز
شورای شھرپایتخت زدند.برای احقاق حقوق برحقشان دست بھ تجمع مقابل ساختمان





وجذبحقاعمالخواھانکنندگاناجتماعی،تجمعھایوشبکھھارسانھدرمنتشرهگزارشاتبراساس
بخشنامھ  ھایکاملاجرایشغلی،عناویناصالحواکسیناسیون،اولویتدرگرفتنقرارکار،سختی

قطار،کمکیراھبرحذفطرحاجرایعدمکار،عالیشورایمصوبکارگریدستمزدافزایش
پرسنلوعملیاتیکارکنانمیانتبعیضرفضپرسنل،حقوقبرمالیاتمحاسبھنحوهوفرمولاصالح

راھبران ھستند.ستادی، احیا و اجرای دستورالعمل تامین تجھیزات انفرادی

بھاعتراضدرخراسانآھنراهفنیابنیھوخطنگھداریکارکنانوکارگرانازجمعی*قطعنامھ
شورای اسالمی کارپایمالی حقوقشان توسط شرکت تراورس و عملکرد ضد کارگری

درخراسانآھنراهفنیابنیھوخطنگھداریکارکنانوکارگرانازجمعیخرداد،اولشنبھروز
کاراسالمیشورایکارگریضدعملکردوتراورسشرکتتوسطحقوقشانپایمالیبھاعتراض

،قطعنامھ ای بقرار زیر صادرکردند:

اعتراضکارگریھراستکارگرانعلیھونیستماازخراسانکارگریشورایعضوسعیدیـ1
شدبکند بھ حقوق دریافت نشده سعیدی در صدد اخراج او خواھد

برروزھرمدتایندرکھچرانیستخراسانآھنراهدرمامنتخبشرکتتراورسشرکت-2
مشکالت ما در اینجا اضافھ میشود

وبنبھمدتایندرواستنکردهپرداختکارگرانمابھکاملحقوقوقتھیچتراورسشرکت-3
زدن پرداخت حقوق بوده استبیمھ و مزایای دیگر کھ حق ما کارگران است در جھت دور

خراساننیرویبھ1400فروردینکاملحقوقبایدتراورسشرکتبادادقرارطبقخرداداولدر-4
پرداخت شود ولی ھنوز از پرداختی حقوق خبری نیست

اعتمادخراسانکارگریشورایدرتراورسشرکتنمایندهھمچنینوتراورسشرکتبھکارگران-5
نکنید

انتخابھممعینیآقایونخوریدرامدیراناینھایحرفگولداریمتقاضاھمکارانتمامیازما-6
کنندنمیحمایتوپشتیبانیماازاساساکھاستکارگریھایشورایانتخاببلکھنیستکارگرانما

بلکھ از شرکت حمایت می کنند .

ومسئوالنتفاوتی،بیمطالباتپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریکارگراناعتراضات*ادامھ
رفتار و گفتار ضدکارگری شھردارلوشان

عدمبھنسبتاعتراضاتشانادامھازگیالندراستانلوشانشھرداریکارگرانخرداد،2یکشنبھروز
ضدکارگری شھردارلوشان ،خبردادند.پرداخت مطالبات وبی تفاوتی مسئوالن و رفتار و گفتار

ادامھدرلوشانشھرداریزیرمجموعھسازمان ھایدرشاغلگفتند:کارگرانلوشانشھرداریکارگران
ھنوزاماکردیممراجعھآناندفاتربھشھرشورایاعضایحمایتبھامیدباگذشتھھفتھتجمعات

واکنشی کھ بیانگر توجھ آن ھا بھ مشکالتمان باشد را ندیده ایم.

دستمزدماهچندینکھماھمانندکارگرانیباظاھربھشھرشورایوشھریمسئوالناینکھبیانباآنان
تجمعدرکردند:تصریحادامھدرھستیم،حامیبدونماواقعدراماھستندھمراهدارندطلبنیزمعوقھ



صورتبھنمی خواھندلوشانشھرشورایاعضایوشھریمسئوالنشدیممتوجھخودروزهسھ
مستقیم درگیر مشکالتمان بشوند.

سعیبلکھنمی کنندرسیدگیمشکالتمانبھشھریمسئوالنتنھانھلوشان؛شھرداریکارگرانگفتھبھ
ازیکیباشھرداراخیرمصاحبھآننمونھکھکنندتکذیبھمرامطالباتمانموضوعنحوھربھدارند

رسانھ ھای رسمی کشور بود.

ودارندطلبحقوقلوشانشھرداریکارگرانکھاستماهششازبیشکارگران؛ایناظھاراتطبق
استمدعیکھشھردارواقعدراست.بوده99سالماهآبانبھمربوطکرده انددریافتکھحقوقیآخرین

درواقعداده اند،حقوقماهھرخودمدیریتآغازازایشانواستقبلیشھرداربھمربوطمطالباتاین
شھرداران قبلی بوده است.مطالباتی کھ تا آبان ماه پرداخت شده مربوط بھ معوقات

تصریحلوشانشھرداریکارگرانمجموعھبرایآمدهبوجودوضعیتازنگرانیابرازباکارگراناین
دریافتبھ روزراخودحقوقکارگرانازتعدادیاستگفتھخودمصاحبھازبخشیدرشھردارکردند:
شھرداریکارگرانبگویمبایدشھردارآقایبھپاسخدردارند.طلبماهدودیگرتعدادیومی کنند
کھکارگرانیحالعیندرنکرده اند.دریافتبھ روزراخودحقوقوقتھیچگذشتھسالدهدرلوشان
روزمزدیصورتبھراخودکارپیشماهدوازکھنفرند10حدوددارندطلبدوماهمدعی اندایشان

آغاز کرده اند.

پروژهھمانندغیرضروری،مخارجبھ جایمی تواندشھردارکردند:تاکیدشھردارازانتقادباکارگران
معوقھمطالباتازبخشیمی توانستندشھرسبزفضایازبخشیدرختکارییابسیجمیدانچراغانی

کارگران را بپردازد.

کارگرانازتندوباکھتوھین آمیزیرفتارازبعدشھردارآقایداشتیمانتظاراینکھبیانباکارگران
اتمامازبعدبخواھدشھردارکھصورتیدرافزود:پایاندرمی کرد،عذرخواھیآن ھاازحداقلداشت،

خوداعتراضاتمجددادھد،نشانبی توجھیگرفتھحقوقپرداختبرایکارگرانازکھفرصتیھفتھدو
را از سر خواھیم گرفت.

ماهپرداختعدمبھاعتراضدرلوشانشھرداریکارگرانوتجمعروزاعتصابرابط:دومینھمیندر
ھا حقوق وحق بیمھ و برخورد ھای وحشیانھ شھردار

وکشیدندکارازدستلوشانشھرداریمتوالی،کارگرانروزدومینبرایاردیبھشت26یکشنبھروز
پرداختعدمبھنسبترااعتراضشانگیالندراستانشھراینشھرداریساختمانمقابلتجمعبرپاییبا

باطلبحقکارگریکگرفتنزیربرشھردارمبنیوحشیانھھایبرخوردوبیمھوحقحقوقھاماه
ماشین وکشیدن گوش کارگر حق طلب دیگربنمایش گذاشتند.



برعالوهاعتراضشاندلیلگفتند:ایرسانھخبرنگاربھلوشانشھردارومعترضخشمگینکارگران
شھردارتوھینشھرداری،اینکارگرانازنفر80حدودبیمھ ایومزدیمطالباتنامشخصوضعیت

در برخورد با کارگران قدیمی شھرداری بوده است.

اعتراضازروزاولیندرماه)اردیبھشت25(شنبھروزصبحخبرافزودند:اینجزئیاتتشریحدرآنھا
برخوردشھردارشھرداری؛ساختمانمقابللوشانشھرداریکارکنانوکارگرانمجموعھکارگران

واکنشکھدادانجامساختمانوداخلحیاطمحوطھدرخدماتیکارگرانازتنچندباتوھین آمیزی
اعتراضی کارگران را بر انگیخت.

گرفت،شکلکارگراناعتراضکھگذشتھروزصبحششساعتحوالیگفتند:ادامھدرکارگران
شدتدلیلبھوشدمواجھمعترضکارگرانباباوقتیشھرداریساختمانبھورودحینشھردار

خدماتیکارگرانازیکیبامانور،یکازبعدشھرداریپارکینگمحوطھدرخودروباعصبانیت،
شھردارھمزمانترکید.خاردارسیمبھبرخوردباخودروالستیکھمزمانبطوریکھکردبرخورد

وشدشھرداریساختمانواردنقلیھواحدساختماننگھبانیدرضربھبادیدهحادثھکارگربھتوجھبدون
متفرق کردن ھمھ کارگران کرد.با کشیدن گوش یکی از کارگران خدماتی شروع بھ تھدید و

ازدستدیروزصبحازاقداماینبھواکنشدرلوشانشھرداریکارگراناینکھبیانباکارگرانازیکی
قصدموضوعاینحقوقیپیگیریبرایافزود:کرده اند،تجمعشھرداریساختمانمقابلوکشیدهکار

ساختمانمقابلبھشھرشورایاعضایبی توجھیصورتدرراخوداعتراضآیندهروز ھایدرداریم
دادسرای لوشان انتقال دھیم.

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/05/photo_2021-05-16_23-07-41.jpg


شورایاعضایازنفرسھھمراهبھوقتشھردار98سالماهشھریورگفت:خودسخنانتکمیلدراو
ادارهسرپرستدوباپیشسالماهشھریورتاشھرداریوشدندبازداشتمالیتخلفاتاتھامبھشھر

شدنبھ روزبرمبنیشدهدادهوعده ھایعالرغمجدیدشھردارورودباپیشسالماهشھریورازمی شد.
ماهیکھردرحقوقپرداختاست.نشدهایجادحقوق ھاپرداخترونددرتغییریھیچمتاسفانھحقوق ھا

ماه بھ ما یک حقوق می دادند.یکبار در حالی انجام می شود کھ شھرداران سابق نیز ھر

کھحقوقیآخرینوبودهبدھکارکارگرانبھحقوقماه6دست کملوشانکرد:شھرداریاضافھاو
بدونحقوقپایھصورتبھکھبوده99سالماهآبانبھمربوطکھبودهاخیراکرده ایمدریافت

معوقاتاجتماعیتامینبھکارگرانبیمھپرداختدرشھرداریھمچنیناست.شدهپرداختاضافھ کاری
است.شدهپرداختناقصصورتبھ90سالازکھدارددوسالھحدودا

ایابھایھزینھماه4پرداختعدمبھنسبتایرانحفاریملیشرکتاقماریکارگرصدھا*اعتراض
و ذھاب

ھزینھماه4پرداختعدمبھنسبتایرانحفاریملیشرکتاقماریکارگرصدھاخرداد،2یکشنبھروز
ھای ایاب و ذھاب اعتراض کردند.

اقماریپرسنلذھابوایابھایھزینھھمچنانایرانحفاریملیشرکتنوشتند:ایرسانھبرایآنھا
توسطایراننفتملیشرکتدستورالعملاجرایخواھانواستنکردهپرداختگذشتھماهچھاردررا

NIDCشدند .خصوصایندر

حالیدرشرکتایناقماریپرسنلذھابوایابھزینھپرداختعدمشده،ایرسانھگزارشبراساس
بود:کردهاعالمحفاریملیشرکتبھاینامھدر1400ماهفروردینایراننفتملیشرکتکھاست
وتجمعمرکزتاسکونتمحلازاقماریطرحدرشاغلکارمندذھابوایابجھتنقلیھوسیلھتامین
ارائھبامذکورھزینھ،تامینعدمصورتدرکھباشدمیمربوطھشرکتعھدهبربالعکسوکارمحل

نرخنامھ مصوب قابل پرداخت است.الشھ بلیط یا بر اساس مسافت طی شده بر حسب کیلومتر و

مطالباتپرداختعدمبھشیرازنسبتدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
استانداری فارسو وعده ھای توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل

دامنھاعتراضاتشیرازدرادامھدورراهمخابراتکارخانھبازنشستھکارگرانخرداد،2یکشنبھروز
مقابلتجمعبھدستیکباردیگرمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھنسبتدارشان

استانداری فارس زدند.



حقوقاحقاقبرایکھمی خواھیمفارساستانداریگفتند:ازایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ھمراهبھخودقانونیمطالباتماکند.ورودقاطعانھشیراز،دورراهمخابراتبازنشستھکارگر1300

است.انجامیدهطولبھسال15آنپرداختکھمطالباتیمی خواھیم؛راآنتاخیرخسارت

قضاییھ،قوهرئیساستانیسفرمصوبھ یبھاشارهباشیرازدورراهمخابراتبازنشستھکارگران
امااستنشدهپرداختبازنشستھکارگرانمطالباتھنوزمصوبھ،اینازماه ھاگذشتوجودباافزودند:
مطالباتپرداختبرایعملیاتیراھکارھیچسال15گذشتباچراکھاستاینماپرسشامروز

بازنشستگان پیاده سازی نشده است؟»

کارگر1300مطالباتپرداختوقضاییھقوهرئیسمصوبھ یبھعاجلکردند:رسیدگیاضافھمعترضان
استانداریکھاستدرخواستیمھم ترینکارخانھ،مجددراه اندازیبرایاقدامھرگونھازپیشبازنشستھ
شاھدبازھمنشود،انجامالزمھماھنگیکھصورتیدرکند؛ورودآنبھبایددستگاه ھاسایرباھماھنگ
بود.خواھیمسرگردانیسال15ایناستمرار

شھر،شورایکارگریکمیسیونرئیسحبیب زادهآقایوعدهخلفوواحدشرکتمدیریترایزنی*با
سندیکااعضایحضوربدونخرداددومامروزشھر،شورایدرکارگرانمشکالتبھرسیدگیجلسھ

برگزار شد

آقایدستوربھتوجھباشھر،شورایمقابلدرواحدشرکتکارگراناردیبھشت٢٨مورختجمعدر
کارگراننمایندگانازتندوحضورباشدمقررشھر،شورایکارگریکمیسیونعضوحبیب زاده
درجلسھ ایشھرداری،مالیمعاونتنمایندهوواحدشرکتعاملمدیر،زادهحبیبآقایمعترض،

طبقھ بندیطرحدربازنگریاجرایجملھازکارگرانمعوقھمطالباتحلوبررسیبرایشھرشورای
مشاغل، معوقات شارژ کارت اعتباری و ... برگزار شود.

اسالمیشورایرئیسمیرعبدالھآقایوواحدشرکتعاملمدیررایزنیبارسیدهاخباربربنامتاسفانھ
حضورجلسھایندرفرمایشیکاراسالمیشورایاعضایازتنسھواحد،شرکتمرکزیادارهکار



کسالتبھتوجھبااماشد.دعوتجلسھبھشھرشورایانتخاببھحیدریآقایفقطسندیکاازامادارند
جایگزین ایشان گردد.ایشان شورای شھر نپذیرفت نماینده دیگری از کارگران معترض

آمیزمسالمتاعتراضاتکارگراننباشد،کارگرانمعوقمطالباتپرداختجلسھایننتیجھ یچنانچھ
حقوق خود ادامھ خواھند داد.خود نظیر روشن کردن چراغ اتوبوس ھا در روز را تا احقاق

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

محمود صالحی*تعیین زمان برگزاری جلسھ دادگاھی عثمان اسماعیلی و

محمودواسماعیلیعثمانبرایسقزدادگستریانقالبدادگاهشعبھسویازکھایابالغیھبھبنا
خصوصدرماهخردادسومدوشنبھروزصبحدهساعتنامبردگانبایستی،گردیدهارسالصالحی
فضایدرخودتصاویرانتشار(سیاسیفعالبرمبنیدادستانی_انقالبوعمومیدادسرایشکایت

حضور پیدا کنند.مجازی منتسب بھ گروھک ھای معاند نظام ) در شعبھ مذکور،

بھدیالیزانجام برایبندپاودستبندباراصالحیمحمود،خرداداولشنبھروزکھاستذکربھالزم
وقرصعفونتوادرارسوزشبخاطرصالحیمحمود،دیالیزحیندر،کردندمنتقلبیمارستان

بازگرداندند.زندانبھراویحالھمانباوکردندتجویز۵٠٠پنسیلین

صالحیدرھمین رابطھ:تداوم بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود

آنانپروندهاینکھبھتوجھباوگذردمیصالحیمحمودواسماعیلیعثمانموقتبازداشتازھفتھیک
دادگاھی آنان ھنوز مشخص نیست.بھ شعبھ دادگاه انقالب سقز ارجاع داده شده اما زمان

باصالحیمحمودھمواسماعیلیعثمانھمکھاستشرایطیدرآنانپروندهوضعیتبودنناروشن
انداختھمخاطرهبھسختراآنانسالمتیکھکنندمینرمپنجھودستمتعددیوسختھایبیماری

نظربھ،بناھاکلیھدرگیریوقلبی،ریویبیماری،شدیدآسمعلتبھاسماعیلیعثمانبطوریکھ
عالوهصالحیمحمودھمچنین،باشددرمانتحتالعمرمادام،مداومومنظمبطوربایدمعالجپزشک

سلولدرداروبھدسترسیعدمازناشیھا،کلیھدادندستازعلتبھ،قلبیپیشرفتھبیماریبر
بناکھشوددیالیزبایستیبیمارستاندرساعت۴بمدتبارھروباردوایھفتھ١٣٩۴سالدرانفرادی

بھتوجھبارواینازندارد.راحبستحملتواننامبردهسقز،قانونیپزشکیسرپرستگفتھبھ
زندانفضایمعالج،پزشکانگفتھبھنظروصالحیمحمودواسماعیلیعثمانجسمانیوخیموضعیت

را موجب می شود.کامال برای آنان مضر بوده و موجبات تشدید بیماری نامبردگان

و فعاالن کارگریبیانیھ کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از کارگران

*کارگران و فعالین کارگری را فوراً آزاد کنید!

یازدھمجملھازدارد؛اسالمیجمھوریدردیرینیسابقھآنانسرکوبوکارگرانعلیھتبعیض
وکارگرانگستردهحضوربادیگرشھر٢٠وتھراندرکارگر»جھانی«روزبزرگداشتاردیبھشت،

درامنیتینیروھایاستقرارودخالتباکھبودھمراهدانشجویانوزنانبشری،حقوقمدنی،فعاالن
محل ھای تعیین شده، تجمع برگزار نشد.



«عسلجملھازکارگریومدنیفعال٢٧تجمع،برگزاریازامنیتینیروھایممانعتوجودبااما

وبازداشتسنندجدر»مانیشیثا«وتھراندر»موالییسعید«وبداغی»پیرھیراد«محمدی»،
کارگرروزتجمعبرگزاریازممانعتگرفتند.قرارپرونده سازیوبازجوییوتھدیدوتوھینمورد

«»،پیربداغیھیراد«بازداشتدیگرسویازاست.غیرقانونیامریواساسیقانون٢٧اصلخالف

جھانیروزتجمعدرحضوردلیلبھگذشتھروزھایطی»اسماعیلیعثمان«و»صالحیمحمود
ھماووثیقھحتیولغوحبس اشسال۵حکمکھبازنشستھ)(کارگر»علینجاتی«احضارنیزوکارگر

قانونیفعالیتازجلوگیریوکارگرانتجمعاتسرکوببرایحکومتارادهازنشانبود،شدهآزاد
ازدفاعجرمبھھفت تپھشرکتکارگرانشجاعوکیل»زیالبیفرزانھ«برایھمچنیندارد.آن ھا

ازمحرومیتماه۶بھدادسراتوسطکیفری،دادرسیآئینبھ خالفوتشکیلکیفریپروندهکارگران
اشتغال بھ حرفھ وکالت محکوم شد.

تجمعاتازجلوگیریوکارگرانبازداشتوسرکوبمحکوم کردنضمنبشر»حقوقمدافعان«کانون
اعالمباونمودهمحکومراشھرونداناینوکیل مدافعوکارگریفعالینوحامیانبابرخوردآنان،

وکارگرانشرطوقیدبیوفوریآزادیخواھانکارگری،تجمعاتوسندیکاھاوتشکل ھاازحمایت
اعالمباتامی خواھدجھانکارگریبین المللینھادھایوبشریحقوقمجامعازواستکارگریفعالین
ایراندرمبارزوزحمتکشقشراینسرکوبتداوموتشدیدمانعایران،کارگرانازپشتیبانیوحمایت
شوند.

خرداد١بشرحقوقمدافعانکانون

استاندارد*جان باختن یک کارگر نوجوان آشپزخانھ ای در باالبر غیر

عملبدلیلشمالیخراسانبجنورد،استاندرآشپزخانھیکنوجوانکارگرخرداد)،یکشب(اولشنبھ
ازدست داد.نکردن سنسوردر باالبر غیر استاندارد گرفتار وجان خودرا

برخیدراستانداردغیروحفاظبدونبرھایباالفعلیشرایطشده،درایرسانھگزارشاتبراساس
گیردمیقراراستفادهموردشمالیخراساناستانمرکزدرھاطالفروشیوھاآسپزخانھھا،رستوران

کھ تھدید اصلی برای بھره برداران است.

وخطرناکانسانینیرویاستفادهگونھھرواستبارحملبرایحفاظتبدونباالبرھایاینحالیکھدر
ممنوع است.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهخرداداولکارگریھایاخباروگزارش

باختند:جانجداگانھکاریحادثھ4براثرکارگر7خردادماهاولدر-

معدنجھانیروزباھمزمانسقوطاثربرنیشابورنمکمعدنکارگر2باختنجان-1

شیمیاییمواددیگداخلبھالبرزبراثرسقوطچسبتولیدکارخانھکارگر5ومصدومیتمرگ-2

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


سنگریزشاثربرشمالتھران-آزادراهپروژهکارگر2باختنجان-3

طبقھ5ساختمانازسقوطبراثردرپایتختکارگریکباختنجان-4

بموقع حقوقاعتراض کارگران رسمی صنعت نفت نسبت بھ عدم پرداخت-

وخانوادهخودجانباکردنبازیبھنسبتپارسانرژیویژهمنطقھپیمانیکارگراناعتراضاتادامھ-
ھایشان

POGCپارسگازونفتشرکتجنوبی،پارسدریاییسکوھایعملیاتیرسمیکارگراناعتراض-

حقوقپایینسطحنسبت14فازسیجیآیشرکتایپروژهکارگراناعتصاب-

ازکاراخراجبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتشرکتکارگرانازتعدادیاعتراضیتجمع-
مقابل اداره کار شوش

تبدیل وضعیت ورفع تبعیضکنش ھای دامنھ دارکارگران پیمانی شھرداری شیراز برای-

حقوقماه3پرداختعدمبھنسبتچابھارشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-

نازل حقوق وبرای انحالل انجمن صنفینامھ سرگشاده کارگران خباز مریوان دراعتراض بھ سطح-

گذشتکشورکامیوندارانسراسریاعتصابازسال3-

کشیوقتوسالھ8بالتکلیفیبھکشورنسبتسالمتنظامکارکنانتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-
دستگاه قضایی مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیھ

آبی مقابل تصفیھ خانھ شرکت نفت و گازتجمع اعتراضی جمعی از روستائیان خرمشھر نسبت بھ بی-
اروندان

اطالعیھ شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه-

تظاھرات کردندایران: کارگران معدن آسمینون در خیابان ھای شھر منوجان

باختند:جانجداگانھکاریحادثھ4براثرکارگر7خردادماهاولدر

معدنجھانیروزباھمزمانسقوطاثربرنیشابورنمکمعدنکارگر2باختنجان-1

نیشابورواقعنمکمعدنسالھ48و33کارگر2معدن،جھانیباروزھمزمانخرداداولشنبھظھرروز
باختند.جانمتری5ارتفاعازاثرسقوطبرآبقوروستایدر

شیمیاییمواددیگداخلبھالبرزبراثرسقوطچسبتولیدکارخانھکارگر5ومصدومیتمرگ-2

ازسقوطاثردربرواقعچسبتولیدکارخانھیکسالھ34و31کارگر2خرداد،اولشنبھبعدازظھرروز
حادثھمحلدرکھھمکارانشانازنفر3وباختندجاندمدرشیمیاییمواددیگداخلبھارتفاعاز

بودگذشتھکارازکارچونامارفتند،دیدهحادثھکارگرانیاریبھاتفاقایندیدنباداشتندحضور
بھومصدومخودشانتاشدباعثشیمیاییموادباآن ھادرگیریوببرندپیشازکارینتوانستند

بیمارستان منتقل شدند.



سنگریزشاثربرشمالتھران-آزادراهپروژهکارگر2باختنجان-3

روستایدرچالوسجاده60کیلومتردرشمالتھران-آزادراهکارگرپروژه2خرداد،اولشنبھروز
دادند.ازدستراجانشانریزشبراثر32شمارهتونلدروکوشکک

طبقھ5ساختمانازسقوطبراثردرپایتختکارگریکباختنجان-4

براثرسقوطدرتھرانطبقھ5ساختماندریککارحینافغانستانتبعھکارگرخرداد،یکاولشنبھروز
ازارتفاع در دم جانش را ازدست داد.

حقوق*اعتراض کارگران رسمی صنعت نفت نسبت بھ عدم پرداخت بموقع

رسانھیکبھپیامارسالبانفتصنعترسمیکارگرانازنفرخرداد،ھزاراناولشنبھروز
اعتراضشان را نسبت بھ عدم پرداخت بموقع حقوق اعالم کردند.

سابقھبیگذشتھسال ھایدرصنعترسمیکارگرانحقوقبموقعپرداختعدماینکھبھاشارهباآنھا
کارگران رسمی خود را پرداخت کرده اند.بوده است،اضافھ کردند،سایر نھادھا  و سازمان ھا حقوق

وخانوادهخودجانباکردنبازیبھنسبتپارسانرژیویژهمنطقھپیمانیکارگراناعتراضات*ادامھ
ھایشان

کارگران پیمانی پارس جنوبی:

منطقھ(محدودهکنگانوعسلویھشھرستانھایبھداشت،وزارتکرونایِیبندیرنگآخریناساس«بر
بخشنامھ ھایویژه،منطقھشدنقرمزعلیرغمامادرآمده اندقرمزرنگبھپارس)انرژیاقتصادیویژه

کرونایی و اصول ایمنی رعایت نمی شود.»

رسانھخبرنگاربھوضعیتاینازنگرانیابرازباجنوبیپارسپیمانیخرداد،کارگراناولشنبھروز
کانکس ھایدرھمچناننمی شود؛رعایتوجھھیچبھدستورالعمل ھاوکروناییپروتکل ھایگفتند:ای

کانکس ھابھدستبھدستنیزراغذایمانومی نشینیماجتماعی،فاصلھ گذاریرعایتبدوناستراحت
بھپرخطربسیارشکلبھوباروانتباراغذاپاالیشگاه ھا،ازبرخیدرکھحالیستدراینمی رسانند.

ورفتوترددسرویس ھایاست.چرخیدهدستچندبرسد،کارگردستبھتاغذااینمی آورند؛محوطھ
بیماری شود.آمد کارگران نیز خطرناک است و می تواند موجب انتقال

می گویند:آن ھاھستند؛تعطیلیروزھایافزایشوکارشدنشیفتیخواستارجنوبی،پارسکارگران
حتیشود؛اجراییجنوبیپارسکارکنانھمھبرایچھاردهچھارده-سیستمبایدکھاستزمانیاکنون

راکارگرانکار،فشردگییااورھالبھانھ یبھنبایداست؛خطرناکبسیارنیزمنطقھدرماندنھفتھدو
بیشتر از دو ھفتھ در منطقھ ی پارس جنوبی نگھ دارند.

ھمیندرپاالیشگاه ھاازیکیمی گویند:مثالًدارند؛بسیارانتقادپاالیشگاه ھااورھالشرایطازکارگران
ھریعنیشده اندپاالیشگاهوارداورھالقالبدرنیرونفر700بربالغوکردهآغازرااورھالوضعیت

ھستند.فعالیتحالدرودارندترددپاالیشگاهدرنیرونفر2000بھنزدیکروز

دیدنبھپرخطروشلوغمحیط ھایدرماندنروزھاازبعدکارگرانوقتیمی گویند:کارگراناین
باشند و خانواده ھا را درگیر بیماری کنند.خانواده ھایشان می روند، می توانند بھ راحتی ناقل کرونا



POGCپارسگازونفتشرکتجنوبی،پارسدریاییسکوھایعملیاتیرسمیکارگران*اعتراض

ازنمایندگیبھجنوبیپارسدریاییسکوھایعملیاتیرسمیکارگراناردیبھشت31روزجمعھ
حقوقافزایشاجرایوتصویبنحوهبھنسبتجنوبیپارسحوزهدرعملیاتیسکوی30کارگران

کردند.راھپیماییواعتراضسکوھارویبر1400سالدرخود

درزیادیمشکالتگذشتھماهچندایران،طیفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
کردهبرابرچندکارکنانبرایرامشکلسکوھاومنطقھدرغذاییاولیھموادتامینوخدماتزمینھ
درسختکارتردیدبیبودند.کردهتجمعنیزمجلسمقابلدرنیزاردیبھشت20درکارگرانایناست.
داشتھراخودمناسبحقوقبایدھا،خانوادهازمداومدوریوباالرطوبتباودرجھ50ازبیشدمای
باشد.

حقوقپایینسطحنسبت14فازسیجیآیشرکتایپروژهکارگران*اعتصاب

پایینسطحبھاعتراضبرای14فازسیجیآیشرکتایپروژهکارگرانخرداد،اولروزشنبھ
حقوق از رفتن برسرکارشان خودداری کردند.

شرکتایپروژهکارگر200ازبیشایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
زدند.اعتصاببھھا،دستحقوقزدنپایینوکارفرماتقلبدلیلبھ14فازسیجیآی

کردهاعالمکارگرانھمھبھامسال،99سالمرداددرحقوقافزایشکمپینطراحاناینکھبھتوجھ
امسالبرایافزایشدرصد40بااعالمیحقوقلیستطبقبربایستمیامسالحقوقافزایشکھبودند
یکماهازبعدوواداشتھکاربھراکارگرانخودھایدروغگوییباکارفرمایانمتاسفانھگردد،لحاظ

شده است.حقوق ھای ناچیز را اعالم کرده اند کھ باعث اعتصاب کارگران

ازکاراخراجبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتشرکتکارگرانازتعدادیاعتراضی*تجمع
مقابل اداره کار شوش



بھاعتراضبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتشرکتکارگرانازتعدادیخرداد،اولشنبھروز
اخراج ازکار دست بھ تجمع مقابل اداره کار شوش زدند.

تبدیل وضعیت ورفع تبعیض*کنش ھای دامنھ دارکارگران پیمانی شھرداری شیراز برای

سبزفضایبخشدرکھشیرازشھرداریحجمیقراردادکارگرانازخرداد،جمعیاولشنبھروز
ورفع تبعیض خبردادند.مشغول کارند از کنش ھای دامنھ دارشان برای تبدیل وضعیت

وجودتبعیضکارگرانبینبایدشھری،بزرگمجموعھیکدرچراگفتند:ایرسانھخبرنگاربھآنھا
بھمامثلنیزعده ایوبگیرندباالتردستمزدھایوباشندقراردادیورسمیتعدادیباشد.داشتھ

مطالباتمانپرداختبھاھمیتیکھپیمانکاریشرکت ھایحسابطرفوباشندحجمیقراردادصورت
رسمی ھااندازهبھدستمزدماننھوداریمشغلیامنیتنھمانمی دھند.قانونیصورتبھآن ھمکارگران

و قراردادی ھاست.

وضعیتتبدیلخواستارفعالند،پیمانکارمسئولیتتحتکھشیرازشھرداریحجمیدادقرارکارگران
ھستند.خود از قرارداد حجمی بھ قرارداد مستقیم با مجموعھ شھرداری

برایماوقتیاست؛کارگرانمامسلمحقوقانونیخواستھیکتبعیض،رفعمی گویند:کارگراناین
نداشتھ باشیم؟شھرداری در سطح شھر کار می کنیم، چرا قرارداد مستقیم



ازقانونیمطالباتدریافتووضعیتتبدیلپیگیراستسالچندینگفتند:ھمچنینکارگراناین
خدماتدریافتازشھریمجموعھایندرحجمیکارگرانھمچنیننمی شود.انجامکھھستیمشھرداری

بیمھ ای در برخی ماه ھای سال محروم ھستند.

حقوقماه3پرداختعدمبھنسبتچابھارشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع

عدمبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایچابھارشھرداریکارگرانخرداد،اولشنبھروز
بلوچستانوسیستاندراستانشھراینشھرداریساختمانمقابلتجمعبھدستحقوقماه3پرداخت

زدند.

نازل حقوق وبرای انحالل انجمن صنفی*نامھ سرگشاده کارگران خباز مریوان دراعتراض بھ سطح

اینکارادارهرئیسبھخطابسرگشادهاینامھانتشاربامریوانخبازکارگرانخرداد،اولشنبھروز
وخواھان انحالل انجمن صنفی شدند.شھرستان اعتراضشان را نسبت بھ سطح نازل حقوق ابرازکردند

دراین نامھ سرگشاده کھ رسانھ ای شده ازجملھ آمده است:

امایافتھافزایشمریوانشھرستاندرنانقیمتاستماهیکبھنزدیکھستیدمستحضرکھھمانگونھ
افزایشوتوافقبھحاضرجنابعالیمیانجیگریووساطتباحتیکارفرمایان،اتحادیھوانجمنمتاسفانھ

دستمزد قانونی کارگران خباز نیستند.

گرانقیمتباخودخانوادهمصرفبرایکارفرمامی کنیم؛تولیدماکھرانانیھمیناستذکربھالزم
دستمزدیباراکارگرسھمبیمھحقاجتماعیتامینسازمانومی فروشدھممابھتومان300یعنیشده
می کنیم.کارپیشدوسالدستمزدباھنوزماامامی کند.دریافتماازومحاسبھنکرده؛دریافتھنوزکھ

دستمزدکارعالیشورایاعالمطبقفروردیناولازسالھھربایدکارقانون41مادهطبقدرحالیکھ
ازکمترھیانھمادرآمدمریوانخبازکارگراناکثرنبوده؛چنینھیچگاهدرحالیکھیابد،افزایشماھم



ونمی کندراکارگرانزندگیکفافبازارگرانیوکنونیشرایطدراینودارندتومانمیلیون5/1
یانداردراخودوظیفھوکارگرانصنفیحقوقاحقاقوچانھ زنیتوانکارگرانصنفیانجمنچون

انتخابراانجمناینزیرامضاکنندگانوکارگرانماکند)تالشکارگراندستمزدبرای(نمی خواھد
جدید ھستیم.خود نمی دانیم و خواستار منحل شدن و انتخابات ھیٔت مدیره

گذشتکشورکامیوندارانسراسریاعتصابازسال3*

برخیدستبھامورزمامحقوقیلحاظبھکامیونداران97سالسراسریاعتصابازپس»متاسفانھ
درولیصنفلباسدرکھافتادصنفیمشروعحقوقوحقازدفاعحامیومدافعاصطالحبھمدعیان

کردنددنبالرابوددوش شانبرکھاصلیوظیفھنھوگرفتنددستبھراکارآنانحقبھمطالباتمقابل
بابلکھکردندحرکتکامیوندارانورانندگان صنفیھایخواستھومطالباتریلرویبرکھایننھو

بھمطالباتعمالچندم،دستھایخواستھواموراتبھصنفکلکردندرگیروھاحاشیھبھپرداختن
کامیوندارانورانندگان صنفبھمدیرانبرخیوجامعھنگاهشدندباعثوبردهحاشیھبھرااصلیحق

نگاھی طلبکارانھ و زیاده خواھانھ باشد»

(اولکامیونرانندگانگستردهاعتراضسالگردباھمزمانکاالایجادهنقلوحملبخشفعالیک
وکامیوندارانورانندگان آگاھیوصنفیبیداریوجودباگذشتھسالسھدرگفت:)97سالخرداد
منفعتافرادبرخیوجوددلیلبھای،جادهنقلوحملبخشفعاالنجانبازاساسیراھکارھایارائھ

پیشرفتی حال نمایند.طلب و نفوذی، بخش حمل و نقل جاده ای کاال نتوانستھ است

برتنکلیدیطرحپیشنھادازاندتوانستھنھواقعیکامیونداران ورانندگان سالسھایندرافزود:وی
راایجادهنقلوحملناوگاننوسازیبحثدرواقعیمشارکتاینکھنھوشوندبھره مندواقعیکیلومتر

داشتھ باشند.

حملدرقبل،ھایسالدرگفت:97خرداددرکامیوندارانورانندگانسراسریاعتراضشرحدروی
وحملامورراسدرمحوریشرکتنقل،وحملتوسعھقانوناصالحاتباھمزمانایجادهنقلو

درمعنیبھموضوعاینکھملکیناوگانبدونمحوریشرکتامابودگرفتھقرارکشورایجادهنقل
سویازمطلقگیریتصمیمتابویشکستنصرفاکاراینباوبودخودمالکانناوگانگرفتنانحصار
تالشآنازبرداریبھرهردهدرنوعیبھفقطونبودندشرایطواجدآنکھازغافلبود،نظرمدخودشان

تاراکشورکامیوندارانورانندگانصنفوکشورایجادهنقلوحملعمالکھنحویبھکردندمی
مرز نابودی مطلق سوق دادند.

گذاشتند،گریمطالبھعرصھدرپاکھبودندنقلوحملعرصھدرتالشگرانیمیانایندرافزود:وی
برایراملکیناوگانداشتنبدونمحوریشرکتبھالتزامازحاصلسالھچندظلمزوایایکھچنان

نرخعرصھدراساسیراھکارھایارائھوپیشنھادباوگشودندکشورباالیردهمسئوالنوجامعھ
درعظیم،تحولیداران،کامیونورانندگانصنفحقبھمطالباتبرخیوکاالحملقیمتدرگذاری

این عرصھ ایجاد کردند.

مدافعاصطالحبھمدعیانبرخیدستبھامورزمامحقوقیلحاظبھبینایندرمتاسفانھداد:ادامھوی
آنانحقبھمطالباتمقابلدرولیصنفلباسدرکھافتادصنفیمشروعحقوقوحقازدفاعحامیو

ریلرویبرکھایننھوکردنددنبالرابوددوش شانبرکھاصلیوظیفھنھوگرفتنددستبھراکار
وھاحاشیھبھپرداختنبابلکھکردندحرکتکامیوندارانورانندگان صنفیھایخواستھومطالبات



حاشیھبھرااصلیحقبھمطالباتعمالچندم،دستھایخواستھواموراتبھصنفکلکردندرگیر
وطلبکارانھنگاھیکامیوندارانورانندگان صنفبھمدیرانبرخیوجامعھنگاهشدندباعثوبرده

زیاده خواھانھ باشد.

کشیوقتوسالھ8بالتکلیفیبھکشورنسبتسالمتنظامکارکنانتعاونیاعضایاعتراضی*تجمع
دستگاه قضایی مقابل ساختمان حوزه ریاست قوه قضائیھ

عضوتھراناورژانسمراکزوبیمارستان ھادرمانیکادروپرستارانازخرداد،جمعیاولشنبھروز
اعتراضشانگذاشتنبنمایشپرستاران)برای(تعاونیکشورسالمتنظامکارکنانتعاونیشرکت

حوزهساختمانمقابلتجمعبھدستقضاییدستگاهکشیوقتوسالھ8بالتکلیفیبھکشورنسبت
ریاست قوه قضائیھ (معاونت ارتباطات مردمی) زدند.



کھشدهشناختھفردیکتوسطسپھربرجپروژهتاکنون،1392سالشده،ازایرسانھگزارشبراساس
دادگاه ھاخموپیچدرآنھاقضاییپروندهوگردیدهعدوانیتصرفاستپروندهدارایقضاییسیستمدر

و مراجع قضایی زمان بر شده است.



برایبرگتکسند1398مھرماه9ریختادرپرستارانتعاونیفراوان،نشیب ھایوفرازازپس
ماهھشتویکسالگذشتازپساماانداختندجریانبھرایدخلعدادخواستآنپیروواخذمذکورملک

و پرونده دستخوش حوادث زیادی شده است.ھنوز رای بدوی شکایت خلع ید در دادگاه مفتح صادر نشده

تغییرزمان،ازبرھھ ایدرشعبھبودنبالتصدیمثلمختلفبدالیلمذکوردادگاهمعترضان،گفتھبھ
جھتپروندهقاضیدیرھنگامدستوروپروندهمشکوکشدنمفقودپرونده،قاضیتغییرشعبھ،ریاست
ومالکیتاصلبھتوجھعدمودادرسیجلسھزماندادنتغییروتعویقاست.افتادهتعویقبھصدور

ثبت،قانون47و46و22موادبھبی توجھیوکشورامالکواسنادثبتسازمانسویازصادرهسند
مالکیتشرعیوفقھیقاعدهگرفتننادیدهوپرستارانحقوقوحقتضییعورسیدگیدرکندیباعث

شده است.

آبی مقابل تصفیھ خانھ شرکت نفت و گاز*تجمع اعتراضی جمعی از روستائیان خرمشھر نسبت بھ بی
اروندان

دامنھاعتراضاتادامھکارون)درغربخرمشھر(حومھروستائیانازجمعیاردیبھشت،31جمعھروز
گاز اروندان تجمع کردند.دارشان نسبت بھ بی آبی مقابل تصفیھ خانھ شرکت نفت و

سال4بھنزدیکجمعیتنفرھزار6باکارونغربیحومھروستای12شده،ایرسانھگزارشبرپایھ
است با بحران بی آبی دست و پنجھ نرم می کنند.

*اطالعیھ شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه



ایران: کارگران معدن آسمینون در خیابان ھای شھر منوجان تظاھرات کردند

اطالعیھ شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه

تظاھرات کردندایران: کارگران معدن آسمینون در خیابان ھای شھر منوجان

شھرایناست.کرماناستاندرخودکھداردقرارمنوجانشھرمجاورتدرآسمینونکرومیتمعدن
نامبھبزرگکارفرماییکبھمتعلقمعدناست.ایرانپایتختتھران،جنوبکیلومتری١٣۶٩در

کارفرمامی کنند.کارآسمینونمعدندرکارگر١٢٠٠دارد.ایراندردیگریمعادنکھعلی محمدی  ست
کندتقسیمشرکتچندبھرامعدنداردقصداوکند.اخراجراکارگرانوتعطیلرامعدنگرفتتصمیم

٢٠روزھرکھگفتمعدن چییککنند.امضاءجدیدکارقراردادپیمان کارانباتاواداردراکارگرانو
دارد.تولیدمعدنپسمی شود.خارجمعدنازمحصولباکامیون٢۵تا

اعتراضبھمعوقھدستمزدھایپرداختوکاربھبازگشتبرایکارگرانکھاستروزچھار
اشکالآنانکنند.اعتصابنمی توانستندکارگرانبود،شدهتعطیلمعدنکھاینبھتوجھبابرخاستھ اند.

پایانخواھانکرماناستانداربرگزیدند.رابندرعباسبھکھنوججادهانسدادجملھازومبارزهدیگر
دادن بھ بستن جاده شد و آن را غیرقانونی توصیف کرد.

نشانھبھمنوجاناھالیوکارگرانخانوادهاعضایکردند.تظاھراتمنوجانشھردربارچندکارگران
رادیوییکبامصاحبھدرمنوجانساکنانازیکیکردند.شرکتتظاھراتدرمھ٢٠روزھمبستگی

شدند.گسیلمحلبھ«نوپو»بھموسومضدشورشنیروھایاززیادیتعدادکھدادتوضیحمرزیبرون
می شودگفتھکھنیروییدارد،تنگاتنگیروابطاسالمیانقالبپاسدارانباآسمینونبزرگکارفرمای

یک سوم کل اقتصاد ایران را در دست دارد.

بین المللی«شبکھعضوتشکالتندارند.راآزادسندیکایایجادوتشکلحقآسمینونمعدن چیان
را منتشر و از آنان پشتیبانی می کنند.سندیکایی ھمبستگی و مبارزه» اخبار مبارزات کارگران آسمینون

٢٠٢١مھ٢١

-------------

تشکالت عضو شبکھ بین المللی سندیکایی ھمبستگی و مبارزه

تشکالت ملی سندیکایی بین حرفھ ای:

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - برزیل



Confederación General del Trabajo (CGT) – اسپانیاحکومت

Union syndicale Solidaires (Solidaires) - فرانسھ

Confederazione Unitaria di Base (CUB) - ایتالیا

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) – بورکینا

Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - اندونزی

Confederación Intersindical (Intersindical) – اسپانیاحکومت

Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - الجزایر

Batay Ouvriye - ھائیتی

Unione Sindacale Italiana (USI) - ایتالیا

Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - فرانسھ

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – اسپانیاحکومت

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti

(OGTHI) - ھائیتی

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - ایتالیا

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - فرانسھ

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - کاتالونیا

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – غربیصحرای

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - سرزمینباسک

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement

(CNTS/FC) – سنگال

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - ایتالیا

General Federation of Independent Unions (GFIU) - فلسطین

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - پاراگوئھ

Red Solidaria de Trabajadores - پرو

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - نیجر

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - سنگال

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - السالوادور



Solidaridad Obrera (SO) – اسپانیاحکومت

Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - انگلستان

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - لھستان

Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – مارتینیک

Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – ایتالیا

Pakistan Labour Federation (PLF) – پاکستان

Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC)

– مرکزیآفریقایجمھوری

Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions) – فلسطین

حرفھ ایسندیکاییملیتشکالت :

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - انگلستان

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne

(CNE/CSC) - بلژیک

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario

(SINALTRAINAL/CUT) - کلمبیا

Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing

Companies in the financial sector - یونان

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine

(SYNTRASEH) – بنین

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - برزیل

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - ایتالیا

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - ھائیتی

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - ایتالیا

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - ایتالیا

Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du

Mali (SYTRAIL/CDTM) – مالی

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

(GIDA-IŞ/DISK) – ترکیھ



Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - سنگال

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social

(ANFACSS) – پاناما

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - فلسطین

Union Syndicale Etudiante (USE) - بلژیک

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - پرتغال

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - ونزوئال

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - مکزیک

Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des

postes (CUPW- STTP) – کانادا

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - سوئیس

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chile) - .شیلی

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public –

عاجساحل

Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du

Travail (UMT-Collectivités locales) - مراکش

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB

Cheminots) - Belgique.

Botswana Public Employees Union (BOPEU) - بوتسوانا

Organisation Démocratique du Rail – Organisation Démocratique du Travail

(ODR/ODT) – مراکش

Federacao Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) -

برزیل

Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - برزیل

Namibia Football Players Union (NAFPU) – نامیبی

Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – فلسطین

Missão Publica Organizada – پرتغال

Syndicat National des Travailleurs du Secteur Industriel du Togo (SYNATSITO) –

توگو



محلیسندیکاییتشکالت :

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - انگلستان

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - ایتالیا

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - سوئیس

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - کاتالونیا

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - ترکیھ

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - سوئیس

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB

Bruxelles) – بلژیک

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – آلمان

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia

Blanca (SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) - آرژانتین

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - آرژانتین

UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) -

انگلستان

Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - ایتالیا

United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – متحدهایاالت

Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – شیلی

Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires

(SUBTE/CTAt) – آرژانتین

ایران–)واحد(حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای

Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, (SutNotimex) - مکزیک

Eğitim Sen section de Diyarbakır (Eğitim Sen Diyarbakır/KESK) – ترکیھ

بین المللیسندیکاییتشکالت :

Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

سندیکاییشبکھ ھاییاگرایش ھاجریان ھا، :

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - آلمان

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - فرانسھ



Globalization Monitor (GM) – ھنگ کنگ

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - فرانسھ

Fronte di lotta No Austerity - ایتالیا

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - فرانسھ

Basis Initiative Solidarität (BASO) - آلمان

LabourNet Germany - آلمان

Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - ایتالیا

Workers Solidarity Action Network (WSAN) – متحدهایاالت

United Voices of the World (UVW) - انگلستان

Unidos pra Lutar - برزیل

Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – آرژانتین

Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) –

ایتالیا

National Association of Human Rights Defenders – فلسطین

Red de Trabajadores – آرژانتین

Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena (CSSC) – کلمبیا

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت31کارگریھایگزارشواخبار

توافقنامھبراساسمنوجانآسمینونمعدنکارگرانروزه4اعتراضآمیزموفقیتپایان-

کنید!- فعالین کارگری زندانی را بدون قید شرط و فورا آزاد

برقنیرویتوزیعشرکتکارگرانوضعیتتبدیلآزمونبرگزاریجلسھبھمسلحانھحملھماجرای-
چیست؟خوزستان و مصدومیت یکی از کارکنان شرکت توزیع برق امیدیھ

ارتفاع- جان باختن یک کارگر جوان در ھشتگرد براثر سقوط از

کھریزکدرچاهحفرکارحینمقنیکارگر3ومصدومیتمرگ-

توافقنامھبراساسمنوجانآسمینونمعدنکارگرانروزه4اعتراضآمیزموفقیت*پایان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


گذاشتنروزبنمایش4ازپسمنوجانآسمینونمعدنخشمگینکارگراناردیبھشت)،30شب(شنبھپنج
یکبراساسمنطقھواھالیھایخانوادهھمراھیبابرحقشانحقوقاحقاقبرایراسخشانعزم

اصلیجادهمسیردرمنوجانتونلودادندخاتمھاعتراضاتشانبھکارفرماباایماده18توافقنامھ
بندرعباس- جنوب کرمان – سیستان بلوچستان بازگشایی شد.

ازتعدادیوکارگرانونمایندگانکارفرماحضورباایجلسھدرگذشتھمنتشره،شبگزارشاتبراساس
ھایخواستھکرمانجنوبتجارتومعدنصنعت،سازمانرئیسفرمانداروجملھازدولتیمسئولین

گرفت:کارگران بقرارزیرمورد پذیرش رییس شرکت بھره بردارمعدن

شود- مقرر گردید قراردادھای کارگران بصورت یکسالھ منعقد

صورت پذیرد- قرارداد طبق روال گذشتھ فقط با شرکت معادن فاریاب

بندی ظرف یک ھفتھ آینده انجام گیرد- طرح طبقھ بندی مشاغل باید اجرا شود و کمیتھ طرح طبقھ

- طرح محدودیت حق اوالد برداشتھ شود

تعیینھستندکارگراننزدمقبولیتداریکھمنطقھمتخصصوبومینیروھایمیانازمعدنمدیران-
گردد

برابر قانون حق تردد داده شود- سرویس ایاب و ذھاب باید فراھم و از ظرفیت حمل و نقل

- وضعیت بیمھ بیکاری کارگران حل و فصل گردد



- قرارداد کارگران در اسرع وقت منعقد گردد

- ایمنی در محل کار بھ صورت کامل رعایت گردد

کمیتھواخذکارشناسیلیستچکتاییدبااالتماشیناستفادهبرایتضمینبعنوانسفتھگردیدمقرر-
فنی ارزیابی ماشین االت تشکیل شود

نیروی انسانی معدن اقدام شود- مقرر گردید در اسرع وقت نسبت بھ انتصاب مدیر واحد

- حضور حیدری بیزنو در معدن ممنوع می باشد

دلجوییومالقاتکارفرماتوسطاندشدهمصدوموعضوقطعکھکارگرانازبعضیازگردیدمقرر-
شود

برای تامین امنیت شغلی ومعیشتیدرھمین رابطھ:ادامھ اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان

- سیستان بلوچستان کماکان مسدوداستتونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان

شدندکارگران خواھان خلع ید از رییس شرکت بھره بردار معدن

نودژمقابل شھرداریتجمع خانواده ھای کارگران با ھمراھی جمعی از اھالی

منوجانآسمینونمعدنکارگرانروزمتوالی،اعتراضاتچھارمینبرایاردیبھشت30شنبھپنجروز
اصلیجادهمسیردرمنوجانتونلروزسومینبرایویافتادامھومعیشتیشغلیامنیتتامینبرای

کارگران خشمگین مسدود ماند.بندرعباس- جنوب کرمان - سیستان بلوچستان کماکان باتجمع

حقکارگرانباھمبستگیبراینودژاھالیازجمعیھمراھیباکارگرانھایخانوادهشنبھروزپنج
طلب دست بھ تجمع مقابل شھرداری زدند.



راتحصنپایاناکنونھمآنانواستکردهپیداتغییرکارگرانشده،مطالبھایرسانھگزارشبراساس
قراردادانعقادپیشنھادھمچنینکارگراناند.کردهمنوطمعدنبرداربھرهشرکترییسازیدخلعبھ

دوماھھ برای بازگشت موقت بھ کار را رد کرده اند.

میشماربھخاورمیانھکرومیتمعادنترینپردرآمدوبزرگترینازیکیمعدناینکارگرانگفتھبھ
ابرازمعدنازدولتسھمافزایشازبرداربھرهشرکتکھشدآغاززمانیازآنمشکالتکھرود

گذشتھھایسالدرکرومیتودالرقیمتافزایشبھتوجھبامعتقدندکارگرانامااستکردهنارضایتی
تاثیری بر درآمد ھای آن ندارد.شرکت بیش از ھمیشھ در حال سوددھی است و افزایش سھم دولت



کنید!*فعالین کارگری زندانی را بدون قید شرط و فورا آزاد

ازفیلموعکسنشراتھامبھسقزشھرکارگریفعالینازاسماغیلیعثمانھمراهبھصالحیمحمود
ھمانجاازواحضارسقزانقالبدادسرایبھاردیبھشت٢۶یکشنبھروزمھ،ماهاولمراسمبرگزاری

ھمجنانآنانحامیانوکارگریفعالینکردنزندانیودستگیری،جانیھای.تھدیدشدندزندانروانھ
ایراناسالمیجمھوریتوسطکارگرانبرحقوابتداییکامالخواستھایبھپاسخگوییدرمتداولروش
است.

شد.صادرتپھھفتنیشکرشرکتکارگرانوکیلزیالییفرزانھخانموکالتحرفھدراشتغالمنعحکم
خودشریفوکیلازدفاعوحکماینکردنمحکومضمنمتعددیافرادوھاتشکلوتپھھفتکارگران

خواھند کرد .اعالم کرده اند کھ با تمام توان برای لغو این حکم تالش

خواستھایترینابتداییازدقاعبدلیلتھرانمعلمانصنفیکانونمدیرهھیئتعضوعبدیاسماعیل
در زندان بسر میبرد.معلمان بھ عنوان نماینده برگزیده و حقوقی آنان ھمچنان

جرمیبانشستگاندیگروخودحقوقازدفاعبجزرادروحخانمھمسرشبقولکھگرامیاسماعیل
در زندان بسر میبرد .مرتکب نشده است نزدیک بھ دو ماه است کھ بدون محاکمھ

رفتھایرانبھخانوادهبادیداربرایکھایرانی(و)انگلیسیشھروندیدوکارگریفعالرئوفمھران
بود دستگیر و زندانی شده است .



زندانودستگیریبرعالوهمیشود.شاملرازندانیکارگریفعالینازکوجکیبخشتنھافوقاسامی
اندگرفتھقرارجانیتھدیدموردبکراتشھابیرضاوزادهعظیمجعفرجملھاززیادیکارگریفعالین

.

مقاماتازقویاسرکوبگرانھروشھایاینکردنمحکومضمنسوئدکارگریسندیکاھایپالتفرم
جمھوری اسالمی

وفورارازندانیکارگریفعالینتمامیودادهپاسخکارگرانبرحقخواستھایبھکھمیخواھدایران
بخشمسئولینرگریکافعالینتھدیدمورددرپالتفرمقبلیاطالعیھمتعاقبکند.آزادشرطوقیدبدون
ومعلماناتحادیھکمونال،اتحادیھفلز،سندیکایترانسپورت،کارگرانسندیکایال.او،المللیبینھای

امووزیر،سوئدمجلسبھآنرونوشتوتصویبراپالتفرماطالعیھسوئدکارکنانسراسریاتحادیھ
بینعفوسازمان،کارگریھایاتحادیھالمللیبینکنفدراسیونکار،جھانیسازمان،سوئدرخارجھ

ارسالاروپااتحادیھوایراندربشرحقوقوضعیتبارابطھدرمللسازمانویژهگزارشگرواللمل
ادامھکوششتمامباراخودمستمرھایفعالیتبھرابطھایندرسوئدکارگریسندیکاھایپالتفرمشد.

خواھد داد .

پالتفرم سندیکاھای کارگری سوئد خواھان آن است کھ:

آزادی فوری ھمھ فعالین کارگری زندانی•

ھاینامھمقاولھو٢٣نامھمقاولھملل،سازمانبشرجقوقھاینامھمقاولھاجرایوتصویب•
کارجھانیسازمان٩٨و٨٧

تھدیدخشونت،ازترسبدونآنھااعضایومنتخبنمایندگانوسندیکاییکارگریسازمانھای•
زندان و اخراج از کار اجازه فعالیت داشتھ باشند.

١٢٠٢مھ٩١

پالتفرم سندیکاھای کارگری سوئد/ایران

برقنیرویتوزیعشرکتکارگرانوضعیتتبدیلآزمونبرگزاریجلسھبھمسلحانھحملھ*ماجرای
چیست؟خوزستان و مصدومیت یکی از کارکنان شرکت توزیع برق امیدیھ

گزارش رسانھ ای شده:

خوزستانبرقنیرویتوزیعشرکتنیرو ھایبھناشناسافرادمسلحانھحملھاردیبھشت31جمعھروز
شرکتکارکنانازیکیشدنزخمیبھمنجراھوازنورپیامدانشگاهجنباشتغالتغییرآزمونمحلدر

محل مورد حملھ وارد شد.توزیع برق امیدیھ و خسارات مختلفی بھ خودرو ھا و تاسیسات

وخوردنتیربرعالوهگرفتصورتبرقینیرو ھایوضعیتتبدیلآزمونحوزهبھکھحملھایندر
حملھ وارد گردید.مجروح شدن وی، خساراتی بھ خودرو ھا و تاسیسات محل مورد

5بجزکشورسراسردرھمزمانصورتبھامروزبرقوضعیتتبدیلمنبع،آزمونھمینگزارشبنابھ

تعویقبھمرتبھدوتوانیربرقھایشرکتشرکتینیروھایوضعیتتبدیلآزمونگردید.برگزاراستان
افتاده بود.



کردستان،کرمانشاه،شرقی،آذربایجاناستانبرقنیرویتوزیعشرکت ھایاشتغالحالتتغییرآزمون
خواھد شد موکول شده.لرستان و زنجان بھ زمان دیگری کھ متعاقباً اطالع رسانی

مشخصھنوزولیبودشدهبرگزارآزمونبرگزاریعدمخصوصدراعتراضاتیافزود:قبالمنبعاین
بھاعتراضراستایدرخوزستاناستاندرآزمونبرگزاریمحلبستنرگباربھکھاستنشده

آزموناینبرگزاریمجریومتولیبرقوآبصنعتیآموزشھایموسسھنھ.یااستبودهبرگزاری
برعھده آنھا بوده است.در کشور بوده و ھماھنگی برقراری امنیت حوزه آزمونی نیز

*جان باختن یک کارگر جوان در ھشتگرد براثر سقوط از ارتفاع

کارهنیمھساختمانیکچھارمطبقھدرباالبروسیلھبھابزارکشیدنباالکارحینسالھ22کارگریک
صدماتشدتدلیلبھوکردسقوطپایینبھبکسلسیمشدنپارهبراثرساوجبالغھشتگردشھردر

داد.وارده در حین انتقال بھ بیمارستان جان خود را از دست

کھریزکدرچاهحفرکارحینمقنیکارگر3ومصدومیت*مرگ

براثرکھریزکبخشدوتویھروستایدرچاهحفرکارحینکارگرمقنی2اردیبھشت،30شنبھروزپنج
ناحیھازبود،رفتھچاهداخلبھھمکارانشنجاتبرایکھکارگرانازیکیوباختندجانگازگرفتگی

پا دچار شکستگی شد کھ بھ مراکز درمانی منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت30کارگریھایاخباروگزارش

تامین امنیت شغلی ومعیشتی- ادامھ اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان برای

- سیستان بلوچستان کماکان مسدوداستتونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان

شدندکارگران خواھان خلع ید از رییس شرکت بھره بردار معدن

نودژمقابل شھرداریتجمع خانواده ھای کارگران با ھمراھی جمعی از اھالی

وآزارشاناذیتبھاعتراضدرتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگراناعتصاب-
بدلیل حق طلبی

دادگاه انقالب سقز- ارجاع پرونده عثمان اسماعیلی و محمود صالحی بھ شعبھ

کرج- گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در زندان مرکزی

- کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:

و فعالین کارگری را محکوم می کنیمدستگیری، بازداشت و ھر گونھ پرونده سازی علیھ کارگران

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مقابلکشاورزیجھادتوسطباغھایشانتخریببھنسبتکریمرباطباغداراناعتراضیتجمع-
فرمانداری

امنیت شغلی ومعیشتی*ادامھ اعتراضات کارگران معدن آسمینون منوجان برای تامین

- سیستان بلوچستان کماکان مسدوداستتونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان

شدندکارگران خواھان خلع ید از رییس شرکت بھره بردار معدن

نودژمقابل شھرداریتجمع خانواده ھای کارگران با ھمراھی جمعی از اھالی

منوجانآسمینونمعدنکارگرانروزمتوالی،اعتراضاتچھارمینبرایاردیبھشت30شنبھپنجروز
روز تونل منوجان در مسیر جاده اصلیبرای تامین امنیت شغلی ومعیشتی ادامھ یافت و برای سومین
کارگران خشمگین مسدود ماند.بندرعباس- جنوب کرمان - سیستان بلوچستان کماکان باتجمع

اھالی نودژ برای ھمبستگی با کارگران حقروزپنج شنبھ خانواده ھای کارگران با ھمراھی جمعی از
طلب دست بھ تجمع مقابل شھرداری زدند.



راتحصنپایاناکنونھمآنانواستکردهپیداتغییرکارگرانشده،مطالبھایرسانھگزارشبراساس
قراردادانعقادپیشنھادھمچنینکارگراناند.کردهمنوطمعدنبرداربھرهشرکترییسازیدخلعبھ

دوماھھ برای بازگشت موقت بھ کار را رد کرده اند.

میشماربھخاورمیانھکرومیتمعادنترینپردرآمدوبزرگترینازیکیمعدناینکارگرانگفتھبھ
ابرازمعدنازدولتسھمافزایشازبرداربھرهشرکتکھشدآغاززمانیازآنمشکالتکھرود

گذشتھھایسالدرکرومیتودالرقیمتافزایشبھتوجھبامعتقدندکارگرانامااستکردهنارضایتی
تاثیری بر درآمد ھای آن ندارد.شرکت بیش از ھمیشھ در حال سوددھی است و افزایش سھم دولت



شنبھسھروزازومعیشتیشغلیامنیتتامینبرایمنوجانآسمینونمعدنرابطھ:کارگراندرھمین
- سیستان بلوچستان را مسدود کردندتونل منوجان در مسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان

بھنسبتاعتراضشانروزدومیناردیبھشت28شنبھسھروزازمنوجانآسمینونمعدنکارگران
سیستان-کرمانجنوببندرعباس-اصلیجادهمسیردرمنوجانتونلومعیشتیشغلیامنیتنداشتن

بلوچستان را مسدود کردند.

نیروھایواستمسدودھمچنانمنوجانتونلگزارشاینتنظیمتامنتشرهگزارشاتآخرینبھبنا
بازرسیایستمحلدرکارگراناعتراضبامقابلھبرایکرماناستانپلیسویژهیگانفرماندھی

مستقر شده اند.





وآزارشاناذیتبھاعتراضدرتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگران*اعتصاب
بدلیل حق طلبی

اعتراضبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتآفاتدفعبخشکارگر160اردیبھشت،حدود30پنجروز
بھ اذیت وآزارشان بدلیل حق طلبی دست از کارکشیدند.

مدیرانوخصوصیبخشنوشتند:اینازجملھاجتماعیھایدرشبکھمعترضکارگراناین
درکارموندنبالکھروزھاییتمامیعنیزدنغیبتمابرای1برجشیتتایمدرروز17خائنش،

شرکت بودیم.

دادگاه انقالب سقز*ارجاع پرونده عثمان اسماعیلی و محمود صالحی بھ شعبھ

جھانیروزبرگزاریطریقازنظامعلیھتبلیغاتھامبھکھحالیدرصالحیمحمودواسماعیلیعثمان
راخودموقتبازداشتازروزچھارمینمجازی،دنیایدرآنبامرتبطفیلموعکسانتشاروکارگر
شعبھبھسقزانقالبوعمومیدادسرایبازپرسیسومشعبھازنامبردگانپروندهکھکنتدمیسپری
خودھایفعالیتازدفاعباصالحیمحمودواسماعیلیعثماناست.شدهارجاعشھراینانقالبدادگاه

استنکافکماکان،بازپرسیسومشعبھسویازصادرهقرارتامینازکارگر،طبقھمبارزاتحقانیتو
می ورزند.

بھدیالیزانجامجھتصالحیمحمود،ماهاردیبھشت٢٨)شنبھسھ(گذشتھروزکھاستگفتنی
شد.بیمارستان منتقل و پس از آن ، مجددا بھ زندان بازگردانده

کرج*گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در زندان مرکزی

زنداندرراخودسالھ١٠محکومیتدورانازماهچھارمینمعلمانصنفیفعالعبدی،اسماعیل
زندانسال۵محکومیتدورانپایانیھایماهکھحالیدرعبدیاسماعیلمی کند.سپریکرجمرکزی



٩٠سالدرکھشدمواجھحکمیاجرایباگذشتھسالکرد،میسپریراپیشینپروندهبابتازخود
صادر و بھ حالت تعلیق در آمده بود.

راسالھ١٠محکومیتاینخصوصدردادرسیاعادهدرخواستنیزعبدیآقایپروندهوکیلاخیرا
دیوان١۴شعبھتوسطدادرسیاعادهبرایشھروندایندرخواستگذشتھسالمھرماهاست.کردهثبت

عالی کشور رد شده بود.

مرخصیتقاضای«اخیراگفت:ویشرایطخصوصدرمعلمانصنفیفعالاینھمسرعبدی،منیره
بااست.شدهتبعیدکرجندامتگاهبھگویاکھمی شودرفتارعبدیآقایبانحویبھمتاسفانھاماکرده ایم

تنھاکند.طیراحبسدورانازسومیکبایدکھگفتھ اندوشدهمخالفتمرخصیبھاعزامدرخواست
١تلفنیکوتاهتماس ھایاجازهبار٣تا٢روزانھوداریممالقاتامکانکابینیصورتبھیکبارماھی

میشودزندانیانبھمربوطکھتسھیالتیومکاتباتتمامباالست.نیزایشانخونفشاردارد.دقیقھ ای
زندانیکھاستسال۶عبدیاسماعیلداریم.اعتراضشرایطاینبھماوشدهبستھعبدیآقایبرای
وانداختھ اندجریانبھراپیشسال١٠بھمربوطقدیمیپروندهاماشدمیآزادبایدقاعدتاواست

اعزام بھ مرخصی نمی کنند.»ھیچگونھ رسیدگی چھ درباره اعاده دادرسی و چھ در خصوص

برگرفتھ از یک گزارش کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

*کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:

و فعالین کارگری را محکوم می کنیمدستگیری، بازداشت و ھر گونھ پرونده سازی علیھ کارگران

ایجادبرایحاکمیتباھمیشگیجدالورویارویییکدرگذشتھدھھچھارطیایراندرکارگرطبقھ
بھبود در وضع معیشتی خود قرار داشتھ است.

اقتصادیبحرانواسترسیدهگستردگیوانباشتازحدیبھمزدبگیرانھمھوکارگرانمامطالبات
میشکلکشورگوشھگوشھدراعتراضیتجمعدھھاروزانھکھگشتھوسیعوایریشھچنانموجود
گیرد.

خودمتحدانھوجانانھمقاومتباکھتپھھفتجبھھدرمانھمرزمانپیروزیپسدراعتراضاتاین
قضاییھقوهبررااستداریسرمایھچپاولوفسادنمادکھگراختالسکارفرمایازیدخلعرایصدور

تحمیل کردند، اینک شدت و قوت بیشتری گرفتھ است.

قابلغیروذھنازدورگیریانتقامبرایسرکوب،چماقبھحکومتبردندستشرایطیچنیندر
پیش بینی نبود.

پیشرویازجلوگیریومھارھدفبامادشمناننموده،کسبدستاوردیکارگریجنبشکھزمانھر
بردندستباوچرخاندهآنھاحامیانوفعالینوکارگرانسرباالیراسرکوبآختھشمشیربیشتر،ھای

و کنترل اوضاع بھ نفع خود داشتھ اند.بھ حربھ احضار و تھدید و بازداشت سعی در فرار از بحران

وکارگری،معلمانفعاالنبازداشتواحضاروکارگرجھانیروزدرایفلھھایبازداشت
تزایدروندازحکومتدستپاچگیووحشتوھراسازنشانکھاستاقداماتیدستاینازبازنشستگان

اعتراضات دارد.



اولگرامیداشتمراسمدرشرکتدلیلبھسقزدرکارگریفعالدوصالحیمحمودواسماعیلیعثمان
نظام» مواجھ و دستگیر شده اند.ماه می و انتشار عکس و تصاویر آن با اتھام «تبلیغ علیھ

مراسمدرروزهیکبازداشتازپسکھکارگرانطلبحقحامیوکارگریفعالینازپیربداقیھیراد
نقضقضاییھقوهسویازترقبلکھحبسیماهششحکمبھانھبھبود،شدهآزادتھراندرکارگرروز
جملھازشدگانبازداشتازدیگرنفرسیحدودبرایوشدهزندانروانھوبازداشتمجددابودشده

تشکیلقضاییھایپروندهمالییسعیدوروحزندهجمیلھمحمدی،عسلقدرتی،جمیلھاصغری،سمانھ
شده است.

می برد.اسماعیل گرامی کارگر بازنشستھ ھمچنان در بازداشت بسر

بھراایرانزنانندایانجمناعضایازومعلمانصنفیفعالبازنشستھ،معلمفرحزادیمحبوبھ
کنند.میاحضاراویندادسرای٧شعبھبازپرسی

مشمولمحکومیتشپیربداقیھیرادھمچونکھاینعلیرغمتپھھفتنیشکربازنشستھکارگرنجاتیعلی
نیشکرکارگرانوکیلزیالبیفرزانھوشودمیخواندهفراحکماجرایجھتبودگرفتھقراربخشش!!!

اھوازدادسرایبھملی»امنیتعلیھاقدامجھتتبانیو«اجتماعونظام»علیھ«تبلیغاتھامبھتپھھفت
فراخوانده شده و از وکالت منع می گردد.

علیھسازیپروندهوھادستگیریاینکردنمحکومضمنفوالدملیگروهکارگرانمستقلصدایکانال
پروندهگونھاینبھدادنپایانوشدگانبازداشتفوریآزادیکارگری،خواستارفعالینوکارگران

سازی ھاست.

پیوندومتحدانھمبارزاتادامھدرراموجودوضعوسرکوبسیاستبرابردرمقاومتوایستادگیما
وظیفھکھعملیھمبستگیوخودھایایطبقھھمازدفاعبرایودانیممییکدیگربھاعتراضاتزدن

کرد.اصلی و یک نیاز فوری طبقاتی مان است، تالش و کوشش خواھیم

مقابلکشاورزیجھادتوسطباغھایشانتخریببھنسبتکریمرباطباغداراناعتراضی*تجمع
فرمانداری

بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایکریمرباطباغدارانازاردیبھشت،جمعی30شنبھروزپنج
تھراندراستانشھرستاناینفرمانداریمقابلتجمعبھدستکشاورزیجھادتوسطباغھایشانتخریب

زدند.



ادلھ"،برابرراباغاتشانبرخودمالکیت"حقمعترضشده،کشاورزانایرسانھگزارشبراساس
مساحتازاطالعیوبودهقانونیسنددارایآنھازمینھایاینکھباگویند،میوکردندعنوانتجمعدلیل

اقدام بھ تخریب باغ ھای آنھا کرده است.زمین برای صدور فنس و غیره.. نداشتھ اند، جھاد کشاورزی

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت29کارگریھایاخباروگزارش

درمنوجانتونلشنبھسھروزازومعیشتیشغلیامنیتتامینبرایمنوجانآسمینونمعدنکارگران-
را مسدود کردندمسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان - سیستان بلوچستان

روزدومیندر)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبول-
وزارت آموزش وپرورشاز دور جدید اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

دروشرطقیدبیاستخدامخواھانفرمانداریمقابلتجمعبارفسنجانغیردولتیمدارسمعلمان-
آموزش وپرورش شدند

مقابلدوبارهتجمعبرپاییبابیکاریبھکارکشورنسبتبھداشتوایمنیمشاوراناعتراضاتادامھ-
وزارت کار

سطحبھنسبتجوینسیمانکارخانھکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصابجدیددورموقتیپایان-
کشیدن بخشی از مطالبات پس از یک ھفتھنازل حقوق ازجملھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل وباال

بھ پلیس امنیت- احضار محبوبھ فرحزادی معلم بازنشستھ وکنشگر اجتماعی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


واسماعیلیعثمانبازداشتمحکومیتدراجتماعیوکارگریفعالینوکارگرانازجمعیبیانیھ-
محمود صالحی

کارگری را محکوم می کند- سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت ھای اخیر فعالین

شدعبدیاسماعیلآزادیخواھانفرانسھسندیکای5ازمتشکلایرانکارگرانازکلکتیوحمایت-

صنفیانجمنبھدراعتراضبارگیریسیلوھایازیکیمقابلاراکدارانکمپرسیوتجمعاعتصاب-
عدمھمچنینوباراعالمبرایمشخصمکاننبودبار،نوبتساماندھیعدمبھنسبتدارانکمپرسی

ھمکاری راھداری برای چندمین روز

بوکسسالنشدنگذاشتھمزایدهبھنسبتکارونبوکسپیشکسوتانوورزشکاراناعتراضیتجمع-
این شھرستان مقابل استانداری خوزستان

تصادفسانحھدرغربگیالنبیمارستانکارکنانازنفر2ومصدومیتمرگ-

درمنوجانتونلشنبھسھروزازومعیشتیشغلیامنیتتامینبرایمنوجانآسمینونمعدن*کارگران
را مسدود کردندمسیر جاده اصلی بندرعباس- جنوب کرمان - سیستان بلوچستان

بھنسبتاعتراضشانروزدومیناردیبھشت28شنبھسھروزازمنوجانآسمینونمعدنکارگران
سیستان-کرمانجنوببندرعباس-اصلیجادهمسیردرمنوجانتونلومعیشتیشغلیامنیتنداشتن

بلوچستان را مسدود کردند.

نیروھایواستمسدودھمچنانمنوجانتونلگزارشاینتنظیمتامنتشرهگزارشاتآخرینبھبنا
بازرسیایستمحلدرکارگراناعتراضبامقابلھبرایکرماناستانپلیسویژهیگانفرماندھی

مستقر شده اند.





فرمانداریمقابلوتجمعشھرسطحدرمنوجانآسمینون کارگرمعدنصدھارابطھ:راھپیماییدرھمین
مسئوالنبرای اعتراض بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی

صدایبیشترھرچھانعکاسباریمنوجانآسمینونکارگرمعدنصدھااردیبھشت،27یکشنبھروز
شغلیشانامنیتوبخطرافتاندپیمانکاریشرکتباقراردادعقدتحمیلبیکاریبھنسبتاعتراضشان

سطحدرراھپیماییبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوماهفروردینبیمھوحقحقوقپرداختوعدم
شھروتجمع مقابل فرمانداری شھرستان منوجان زدند.

رھا کنتجمع کنندگان شعارمیدادند:فرماندار حیا کن  صندلی رو

منوجان می باشد.خبرھا حاکی از حمایت اھالی شھر از کارگران معدن آسمینون

بیکاری،نداشتنباکھھستماهچندمنوجانآسمینونمعدنکارگر1200کھمیشودخاطرنشان
نرموپنجھدستدرحالمسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختوعدمقراردادکار

کردن ھستند.

خبرنگاررسانھبھمنوجانآسمینونمعدنکارگرانازاردیبھشت،یکی28شنبھروزسھرابطھدرھمین
سالسھازشود،میبرداریبھرهفاریابشرکتتوسطکھمنوجانآسمینونمعدنمشکالتگفت:ای

لغومعوق،حقوقانباشتشغلی،بندیطبقھطرحاجرایعدمجملھازآنھاازبرخیبھکھشدآغازپیش
توان اشاره کرد.سرویس ایاب و ذھاب کارگران و عدم پرداخت حق اوالد می

بھکھاندکردهمجبورراکنندمیکارمعدنھایدستگاهرویبرکھکارگرانازبرخیافزود:وی
بھھاضمانتنامھاینارزشگاھاکھدھندارائھبانکینامھضمانتراھادستگاهازدرصد10میزان
رسد!میتومانمیلیون500

تومان1500تا1000شودمیپرداختمعدنایندرکارگرانغذایبرایکھایھزینھکرد:اواضافھ
است کھ ھزینھ خرید تنھا یک نان است.

رغمعلیمعدنخصوصیمالکگفت:جدیدسالدرکارگرانشدنبیکارخصوصدرھمچنیناو
راشرکت99سالاسفنددراینکھتاکردمیپرھیزکارگرانحقوقپرداختازتامینشورایمصوبات

اردیبھشتابتدایازکھشداینبرقرارھارایزنیازپسوماندندبیکارکارگرانماهیکوکردتعطیل
ازوشودمیبستھکارکنانباماھھیکقراردادیککردهاعالمشرکتمدیریتکھشویمکاربھمشغول

شرکت اصلی کھ بھره بردار فعلی معدن است.ابتدای خرداد بایستی با پیمانکار قرار داد ببندید نھ

راشرکتپیمانکاران،باقراردادنکردنامضاصورتدرکھبودکردهتھدیدکارفرمااینکھبیانباوی
برخیحضورباایجلسھامروزمعدن،مجددشدنتعطیلازپسکرد:بیانکرد،خواھدتعطیل

سرویسگردیدمقررآندرکھشدتاکیدکارگرانحقوقرعایتلزومبرآندرکھشدبرگزارمسئولین
رییسمتاسفانھکھشودلحاظبرداربھرهشرکتتوسطقراردادتمدیدواوالدحقذھاب،ایابھای

کارگرانباقراردادتمدیدعدمبرمبنیخودتصمیمبرجلساتلحظاتآخرینتامصرانھشرکت
بندند وگرنھ شرکت را تعطیل می کند.پافشاری کرد و گفت آنھا باید با پیمانکاران قرارداد

بھرهشرکتازغیرپیمانکاریباقراردادانعقادازکارگرانچرااینکھبرمبنیسئوالیبھدرپاسخاو
سویازکھمعدنیمالکعنوانبھاصلیشرکتخودباماکھمادامیگفت:کنند،چنینمیمخالفبردار



برقرارمعدنایندرمعدنیمنابعوجودزمانتامانشغلیامنیتداریمقراردادشده،واگذاراوبھدولت
شرکتسالیکازبعداستممکنبرویمپیمانکارنظرزیراگرامادھیممیادامھخودکاربھواست

کھ کارگر او نبودیم نپذیرد و اخراج شویم.مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و ما را بھ این خاطر

وادامھکرداشارهخوردهرقمپیمانکاراندستاینتوسطگذشتھدرکھتلخیھایتجربھبھھمچنینوی
مانندتعطیلروزھایحقوقوبیمھحقکھبودندکاربھمشغولمعدندرپیمانکاراناینازبرخیداد:

درفعلیپیمانکارھایازیکییاایدنکردهکارچونگفتندمیوکردندنمیپرداختراھاجمعھ
خواھیمشمااختیاردرراآناسنادکھاستکردهاخراجراحتیبھراخودنیرویچندیناخیرروزھای

کھ ھم اکنون در حال اخراج کارگران ھستند!گذاشت. می خواھند ما را زیر نظر پیمانکارھایی ببرند

کنداقداماصلیشرکتباقراردادھاتمدیدبھنسبتکارفرماکھھستندمنتظرکارگرانگفت:اودرپایان
دیگری بزنند.در غیر این صورت گفتھ اند کھ ممکن است دست بھ اقدامات

روزدومیندر)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگان*قبول
وزارت آموزش وپرورشاز دور جدید اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

کارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاردیبھشت،29چھارشنبھروز
تجمعبھدستاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانجدیددورازروزدومیندر)آزمونسبز

مقابل وزارت آموزش وپرورش زدند.





کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتسرگیریرابطھ:ازدرھمین
تجمع مقابل مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با

پرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولدیگر،باریبرایاردیبھشت28شنبھسھروز
مجلسمقابلتجمعبابرپاییتارساندندپایتختبھخودرا)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

اعتراضشان را نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی بنمایش بگذارند.

دروشرطقیدبیاستخدامخواھانفرمانداریمقابلتجمعبارفسنجانغیردولتیمدارسمعلمان*
آموزش وپرورش شدند

فرمانداریمقابلتجمعبھدستکرماناستانغیردولتیمدارسمعلماناردیبھشت،29چھارشنبھروز
دروشرطقیدبیاستخدامخواھانکرماناستاندرھمکارانشانازوبنمایندگیزدندرفسنجانشھرستان

آموزش وپرورش شدند.

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/05/photo_2021-05-18_22-31-40.jpg


کارسابقھسالچندینوجودباچراگویندمیوھستندپرورشوآموزشدراستخدامخواھانمعلماناین
است.در شغل معلمی، برای استخدام ما شرایط خاص گذاشتھ شده

ماکنیم،میدفاعخودماناستخدامحقازتاشدیمجمعاینجاماگفتند:محلیرسانھیکخبرنگاربھآنھا
تالشنداریم،حکمینشدیم،دیدهجاھیچاماھستیمسالدهازبیشکارسابقھباانتفاعیغیرنیروھای

ھای ما دیده نمی شود.

شغلیامنیتشود،میردروزه15مابیمھکنیم،میکارتومانھزار500ماھانھحقوقباکھگفتندآنھا
نداریم و ھیچ قانونی نیست کھ از ما حمایت کند.

بھاگرگوییممیامابریمنمیزیرسوالرادولتیھمکارانکارماافزودند:معترضغیرانتفاعیمعلمان
اندازه انھا کار نکنیم اما کمتر ھم کار نمی کنیم.

ادامھھمچنانھاتجمعاینوبفھمدراماصدایدولتخواھیممیگفتند:مادرخاتمھمعترضمعلمان
دارد تا بھ پاسخ درست برسیم.

مقابلدوبارهتجمعبرپاییبابیکاریبھکارکشورنسبتبھداشتوایمنیمشاوراناعتراضات*ادامھ
وزارت کار

کاروزارتمقابلتجمعبرپاییجاری،بادرسالباردومینبرایاردیبھشت29چھارشنبھروز
وفنیحفاظتمشاوراننامھآییناصالحلغووخواھانگذاشتندبنمایشبیکاریبھنسبترااعتراضشان

خدمات ایمنی شدند.



صاحبنظرانحضوربادستورالعملوآیین نامھبازنگریفراخوان،اینفوریتوقفخواھانمعترضان
اسالمیشورایمجلسایمنیارزیابیکمیتھشدهارائھپیشنھاداتطرحوحقیقیمشاوراننمایندگانو

در شورای عالی حفاظت فنی ھستند.

متعددیحوادثگذشتھھفتھ ھایگفتند:درایرسانھخبرنگاربھایمنیخدماتوفنیحفاظتمشاوران
قم،شکوھیھصنعتیشھرکلیا،صنعتیشھرکدرانفجارجملھازافتاد؛اتفاقصنعتیمحیط ھایدر

باختندجانکارگرانازتعدادیکھمبل سازیکارگاهآتش سوزیوساختمانیحوادثطزره،معدنحادثھ
ھستکھاینازراکارمحیط ھایایمنیوضعیتنظارت ھا،یافتناستمرارازجلوگیریشدند.مصدومو

بدتر می کند.

مجوزھایاعتبارکردنساقطبھدادنپایانخواھانایمنیخدماتوفنیحفاظتافزودند:مشاورانآن ھا
بی اندازد.خطربھراایرانیمیلیون80ازبیشایمنیمی تواندرویکرداینکھمی گویندوھستندخود

بھ بیکاری مقابل وزارت کاردرھمین رابطھ:تجمع اعتراضی مشاوران ایمنی و بھداشت کارکشورنسبت

بیشترھرچھانعکاسکارکشوربرایبھداشتوایمنیمشاورانازفروردین،جمعی16دوشنبھروز
کاردرپایتخت زدند.صدای اعتراضشان نسبت بھ بیکاری دست بھ تجمع مقابل وزارت

2300تعدادگفت:ایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرکارمحیطبھداشتوایمنیمشاورانازیکی

عنوانباکارگاه ھادرزیستمحیطوبھداشتایمنی،مسؤولوفنیمشاورعنوانبھکھکسانیازنفر



ازکھکارروابطمعاونتبخشنامھخاطربھبودند،کارمشغولکارمحیطبھداشتوایمنیمسؤوالن
شده اند.بیکارنمی کند،تمدیدراافراداینفعالیتمجوزوشدهاجرا98سالماهمھراول

خصوصیبخشبھدولتیتصدی ھایواگذاریو44اصلکلیسیاستاجرایراستایدرافزود: وی
تدوین98شھریوردرآئین نامھ ایکاروزارتتحقیقاتمرکزھمچنینوکاروزارتکارروابطمعاونت

بخشدرکھکسانیتمامکردندمقرروشدهتشکیلخصوصیبخشبھشرکت28آناسا سبرکھکرد
ازمی کردند،کارشرکتاینتولیدیکارگاه ھایدرکاربھداشتخدماتوفنیحفاظتوایمنیمشاوره
شوند.کاربھمشغول14نمرهکسبوآزمونگذراندنازبعدوشرکت28اینطریق

وایمنیبامرتبطآنھاتحصیلیمدرککرده اندتجمعامروزکھکسانیکھاستحالیدراینگفت:وی
معیارطبقافراداینازبرخیودارندکارسابقھسال17تا15بینکدامھرواستکارمحیطبھداشت

اکنونواستکاراینبرگواهآنھاسالھ15سابقھاکنونوشده اندکارمشغول13یا12نمرهباقبلی
کھکسانیومی گیرندنیرومکانیکوبرقمھندسیرشتھ ھایازفقطجدیدشدهتشکیلشرکت ھای

ھستند را بھ کار نمی گیرند.دارای لیسانس و یا فوق لیسانس ایمنی و بھداشت محیط کار

باکارمحیطبھداشتوفنیخدماتعرصھدررقابتایجادوانحصاررفعجایبھدولتداد:اوادامھ
ایجادشده اندتشکیلجزئیفراخوانیکدرکھشدهیادشرکت28برایانحصارنوعیبخشنامھاین

ایمنیکارکھحالیدرکرده،ایجادانحصارمکانیکوبرقمھندسیرشتھ ھایبرایفقطاکنونوکرده
ارائھبھھستند،امرایندرمتخصصکھکسانیبایدواستتخصصیرشتھیککارمحیطبھداشتو

خدمات در بنگاه ھای تولیدی و کارگاه ھا اقدام کنند.

ازراخودمجوزقبالکارمحیطبھداشتوایمنیعرصھفعاالنتمامگذشتھرویھگفت: طبقھمچنینوی
ازامامی شد،تمدیدسالسھھرمجوزھااینومی کردنددریافتسابقکاروزارتیاکارروابطمعاونت
قبلیمجوزھایطبقکھافرادیآخرینونشدهتمدیدجدیدآئین نامھطبقمجوزھااینبعدبھ98مھرماه

اعتبار دارد و بعد از آن بیکار می شوند.مشغول کار ھستند، حداکثر تا خرداد سال جاری مجوزشان

وایمنیخدماتزمینھدرحرفھ ایکارسابقھسال17تا15کھکسانیکھاستاینگفت: سوالوی
چراوشوندبیکاربایدچراداشتندکارخانھ ھاوبنگاه ھاوکارگاه ھادرکارمحیطبھداشتمشاوره
شوند.گرفتھکاربھافرادآنھاکانالازفقطکھشودتشکیلخصوصیشرکت28برایانحصار

شرکتتجمعایندرکھبودندکرده آمادگیاعالمرشتھاینفعاالنازنفر200حدودامروز:افزودوی
معاونتآئین نامھبھاعتراضدرکاروزارتمقابلدروکردهشرکتآنھاازتعدادیاکنوناماکنند

روابط کار تجمع کرده اند.

مکانیکوبرقمھندسیرشتھ ھایجذبدرانحصاریکھاستاینافراداینگفت:خواستھاودرخاتمھ
ایندربتوانندکارمحیطبھداشتوحفاظتایمنی،فوق لیسانسولیسانسمدرکدارندگانبایدونباشد

بپردازند.بنگاه ھاوکارگاه ھابھخدماتارائھبھگذشتھسال15مانندوکردهشرکتآزمون ھا

سطحبھنسبتجوینسیمانکارخانھکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصابجدیددورموقتی*پایان
یکازپسمطالباتازبخشیکشیدنوباالمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھحقوقنازل
ھفتھ



حقوقنازلسطحبھاعراضدروتجمعاتشاناعتصابجدیددوربھجوینسیمانکارخانھکارگران
اردیبھشت20روزازکھمطالباتازبخشیکشیدنوباالمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھ

اردیبھشت28روزچھارشنبھودادندخاتمھموقتاکارفرماوعدهدرپیھفتھازیکبودپسآغازشده
برسرکارشان بازگشتند.

بھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغلدرھمین رابطھ:اعتراض کارگران کارخانھ سیمان جوین نسبت

دراینمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمبھنسبتجوینسیمانکارخانھدی،کارگران9شنبھروزسھ
اعتراض کردند.واحدتولیدی واقع در شھرستان جغتای استان خراسان رضوی

وکارخانھمدیربانشستیخصوصھمیندرسیمانکارخانھکارگرانشده،ایرسانھگزارشاتبنابھ
مسئوالن شھرستان جغتای برگزار کردند.

اجرایدنبالبھاستسالچندینگفتند:ایرسانھخبرنگاربھجوینسیمانکارخانھمعترضکارگران
طرحاجرایبودنالزامیبرنیزکارقانوندروھستیمتولیدیواحدایندرمشاغلطبقھ بندیطرح

ھمچناناخیرطرحاجرایاین حالبااستشدهتاکیدنفر50باالیکارگاه ھایدرمشاغلطبقھ بندی
مسکوت مانده است.

باعثکارگرانمورددرمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمتولیدی؛واحداینکارگراناظھاراتطبق
قانونی باقی بماند.شده درآمد مزدبگیران این کارخانھ در حد و اندازه حداقل ھای

دستمزدشدنھمسانمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایباکارفرمامخالفتدالیلازیکیآنھا؛گفتھبھ
کردنعملیاتیقصدمالیمشکالتبھانھ یبھکارفرمایانکھاسترسمیکارگرانباقراردادیکارگران

این طرح را ندارند.

چنانچھمشاغل،طبقھ بندیطرحاجرایپیگیریوظیفھ یکار،قانون50ماهاساسبرگفتند:درآن ھا
باشند،نکردهارزیابیراخودکارگاه ھایمشاغلشدهتعیینمھلت ھایدرقانوناینمشمولکارفرمایان

برعھده ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

برایمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایماندنمسکوتدربارهکاروزارتمسئوالنکارگران؛اینگفتھبھ
الزم را نیز ندارند.کارگران شرکت سیمان جوین پاسخگو نیستند و ظاھرا پافشاری ھای

گازبھنسبتمازوتشدهتمامقیمتبرابریچندافزایشدلیلبھکارخانھاینفعلیوضعیتآنھا؛گفتھبھ
راه حل مناسبی برای این وضعیت ھستند.دچار مشکل شده و ھم اکنون مسئوالن کارخانھ بھ دنبال

برزمستاندرگازسوختمصرفکاھشبراییکسوازمسئوالنمی شود؛گفتھکارگراناینازنقلبھ
ایندیگرسویازودارندتاکیدپرمصرفکارخانجاتبرخیدرمازوتقیمتارزانسوختمصرف
نھنیزدولتمی رسد.پرمصرفتولیدیواحد ھایوکارخانھ ھادستبھگازبرابرسھقیمتبھمحصول
کارگرانبنابراینمی اندیشد.مشکلاینبرایدیگریراھکارنھومی دھدسیمانقیمتافزایشاجازه ی

فعالیت کارخانھ ھستند.با آنکھ ھر روز سر کار خود حاضر می شوند، نگران ادامھ ی

بھ پلیس امنیت*احضار محبوبھ فرحزادی معلم بازنشستھ وکنشگر اجتماعی



بھکارکودکانوکارگران،زنان،بازنشستگانحقوقمدافعبازنشستھمعلمفرحزادیمحبوبھ(فاطمھ)
پلیس امنیت احضار شد.

واسماعیلیعثمانبازداشتمحکومیتدراجتماعیوکارگریفعالینوکارگرانازجمعی*بیانیھ
محمود صالحی

کارگران، مردم آگاه ایران !

محمودواسماعیلیعثمانقبلی،احضاریھطیجاری،سالماهاردیبھشتششموبیستیکشنبھروز
شھرانقالبوعمومیدادسرایبازپرسیسومشعبھدرایرانکارگریجنبشجسورفعالینازصالحی

اینبھمربوطفیلموعکسانتشاروکارگرجھانیروزمراسمبرگزاری،نظامعلیھتبلیغاتھامبھسقز
حقوقازخود،ھایفعالیتدانستنبرحقباکارگریفعالیناینشدند،محاکمھمجازی،دنیایدرروز

بدانجامعھدرکھھاییظلمعلیھکارگرطبقھاقدامھرداشتنداعالموکردهدفاعکارگرطبقھاجتماعی
وکردهاعتراضآنبامقابلھدرکھاست،کارگرانماچرایوچونبیحقشود،میداشتھرواھا



میلیونچھلوثیقھقرارنامبردگانبرایمذکور،شعبھبازپرسنھایتدردھیم.نشانالعملعکس
تامینباتامجرم؛نھوھستیممتھمنھماکھکردنداعالمکارگریفعالینایناماکند،میصادرتومانی

این)یکشنبھ(روزھمانظھررواینازونکردهقبولراصادرهوثیقھقرارلذاکنند.آزادمانوثیقھ
فعالین را بھ زندان مرکزی شھر سقز منتقل کردند.

باھمصداصالحی،محمودواسماعیلیعثمانبازداشتکردنمحکومضمنبیانیھاینکنندگانامضاما
کارفرماظلممقابلدرداردحقکارگرطبقھونیستجرمکارگرطبقھخواھیحقداریم،میاعالمآنھا

حتیکھاست،کارگرانمعیشتیاسفباروضعیتاینبانیوباعثکھکارفرمابزرگترینبعنواندولتو
دربایستیکارگرطبقھباوریماینبرماکند.اقدامکرده؛سلبکارگرطبقھازراکشیدننفسمجال

تمامیشرطوقیدبدونآزادیخواھانپایان؛درکند.اقدامخودیابیسازمانبھسراسریسطحی
عثمانبویژهدربندکارگرانوبازنشستگاندانشجویان،زنان،معلمان،فعالینوسیاسیزندانیان

اسماعیلی و محمود صالحی ھستیم.

اسامی امضا کنندگان

آرمان–توحیدیھانا–اسماعیلیبھار–زادهصالحنجیبھ–پورشریفمروارید–صالحیھایا
-صالحیآمینھ–اسماعیلیآرزو–اسماعیلیکژال–صالحیسیامند–صالحیسامرند–اسماعیلی

جعفر-نوریدریا–بامدادشھیر–حبیبیمحمد–صابریمھدی–مرتضویحسن–اسماعیلیآزاده
–لطفیاسکندر–نژادکریمکژال–محمدیشعبان–محمدیپروین–ابراھیمیجعفر–زادهعظیم

ھوشیار–احمدیشیرین–پوربھمننسرین–فرھیختھمسعود–ھاشمیاولدوز–سرخیصالج
–شبانیاقبال–زمانیوالھ–صفرزادهھالھ–ثقفیعلیرضا–جوادینسرین–خداجوناھید-محمدی

–صدیقیمیکاییل-فتحیفواد–زادنوریفائزه–عبدالھیریبوار-روحیآرزو–میرکیفردین

–سنندجیحافظ–نیکخواهمسعود-مصطفیتحسین–شفیعیمسعود–سنندجیعلی-بلواسیعبدالھ

پورهحسنمحمد–قادریادیب-مظھریانیفردین–کریمیامید–دوستیجبار–سعیدپورامینمحمد
کریمسارا–محمدیآرام–نژادکریمسرگل–نژادکریمسنور–رشادیمجید–پوربھمننسرین–

_مینویینسرین_یادگار.نسربن_رحیمیشھال_ابادیناصر–فراستپوشیکھنھگالویژ-نژاد

شھرام–مرادیساالر–پوشیکھنھلیال–محمدیامیر–سلیمانیسیوان_رحیمیلیال_احمدیگاللھ
پورافسانھ–عبدیھاوار–مرادیآروین–طالبیمسعود–آزادیصالح–قادریآرام–کریمی
صادقینسار–رستمیفرزین–شجاعیبھرام–حسینیمسعود–سیدهواحد–فالحیبرھان-رحیمی

مھرداد–ابراھیمیفرھاد–رحمانیجلیل–محمدیآرمان–نادریعرفان–دیوارگررفیق–
–رحمانیپوران-ندیمیسیروس–ندیمیکامران–مارابیافسانھ–روحانیفرزانھ–صبوری

–سیدیمرتضی–پورپارسینسرین–قربانیگالویژ–قربانیالیاس–قربانیثریا–قربانیحسین

–پورحسنحریره–قربانیالھلطف–قربانیمنیره–قربانیادریس–قربانیفاطمھ-صادقیزھرا

عادل-رحمانیخلیل–قربانیانور–سلیمانیکاوه–قربانیافسانھ–کریمیآزیتا–قربانیزھرا
–صادقیمحمود–شادیجعفر–سلیمیجبار–کمانگرھیوا–مرادیفاتح–احمدیفرزین–فکوری

معصومھ–قادریھیوا–جباریرضا–مارابیمحسن–محمودیانور–صادقیبھار–افضلیجواد
سیما–باقرییدهللا–باقریبھاران–گلرخطھ–باقریسپیده–باقریسکینھ–قربانینبی–رحمانی
–قادرنیافرخ-فرجیپیام–عبدیمعصومھ–کریمیخلیل–کریمیبیان–کیخسرویفواد–رادمنش

احمدیریبوار–قادرزادهسروه–فتحیرحمان–سلیمانیھادی–محمدیفریده–سلیمانیفخرالدین



–غفاریکاوه–محمدیسنور–محمدیسعیده–کرمیسیوان–احمدیسیوان-موسویمریم–

–محمدیجمیل–محمدیآرام–محمدیعدالت–محمدیعادل–محمودیانھیوا–فرھادیفرھاد

طھماسبیتوران–معارفیشریف–فرھادیخالد–مرادویسیآرزو–فخریمھدی–سلیمانیرزگار
–مباشرھدایت–مباشرمریم–مبصریمھدی–شاھرخیپدرام–قدیمیناصر–ویسیغالم–

–فرھادیرمضان–اسدیشیدا–بھمنیآرزو–زادهعربیاسین–شریفیجمشید–جدیدیشھرام

مرادیجوانمیر–راجیفرزانھ–سلیمیباباتھمینھ–اسدیپرستو–شیخینورالدین–فرھادیجبار
علیمدد–مکوندیتورج–وندپورزارعرودابھ–الھیاریپرویز–نظریحقرضا–خالصفوزیھ–

–آبادیخیرعبدالھ-حسینیعلی–شمعیریبوار–قاسمیمھدی–آذرخشالدیننجم–مکوندی

–ویسیھوشیار–پیشکاریشورش–کریمیکمال–کمانگرشادمان-امینیدلشاد–فرجیناصح

پرویز–محمدیانژیال–مرادیانزاھد–صادقیمریم–خانیعبدالھ–نایبرسول–ویسیشیخیاسر
فاطمھ–عبدیاسکندر–رشیدیتوران–غفوریآرمان–زمانیامید–حاتمیفرھاد-محمدیان

نوریپیمان–ظاھزیژینا–فرجیفرھاد–محمودیخبات–فالحیحسین–عبدالھیصالح–فالحی
عمران_خاصپورفریاد_عباسیکیوان_میرزاییلطیف–صمدیمریم–زادنوریعزت-زاد

آزیتا–رماییعلیسامان–محمدیبرزان–محمدیآرش–ساعدیصباح-محمدیانآرام–محمدیان
مھین–قادرنژادسامان–صالحیعبدالھ–صالحیفریده–صالحیرابعھ–روحیاسحاق–پوررضا

–صمدیسارا–عبدالھیروینسھ–احمدیفرامرز-فتحیاھون–گفتاریآرمان–عبدالھی

بھداد–شریفینگین-نادریخلیل-برتنیمجید–عبدالھینسیم–صمدیشنو–عبدالھیشپریناس
شھرکیمیالد–الیاسیجبار–قادریغالم–ویسیھوشیار–مالییطیب–زرمرادیاقبال-مرادی

-بشربنیشادمان–فالحیفواد-عبدالھیسرشین–نادریصھیب–ریحانیصدیق_سعیدیآرمان-

فالحی–ژیال–زررحیمیایرج-پیشکاریاقبال-عبدالھیحصیبھ–رستمیکاوه–صمدیعبدالھ
–کمانگرآزاده–رحیمیصالح–عبدالھیستار–فتحیامجد–نصرالھیکژال–گویلیانفاروق

صالحیمریم_پوراحمدفرشتھ–نصریعزت–حسنیسامان–بابامیریپرند–رحیمیمحمدرضا
–ساعدیافسانھ–توحیدیمحمد–توحیدیعلی–توحیدیھادی-محمدیعایشھ–زادهحسنعلی–

_شجیرانیپیمان_رخشانرضا–امیریمھری–سیامکیمنصور-شریفیحسین–سعادتآذین

رضاامینمحمد–میرزاییفائزه–صالحیمجید–لگزیافسانھ–شوکتمصطفی_ترابیانسعید
محمد–مصری_مصطفیقانعیعرفان_نگھدارفردین_مرتضییسوگول_قاسمی_زینبپور

مرادیهللابھزاد–محمدیمصطفی–حکیمیآروین–ستیزهمصطفی–توفیقیمحمد–کریمی
سروه_حسینیقانع_عباسیفاطمھ_اکبریزانیار–حکیمیکاوه–امانینشمیل_لگزی_ارسالن

ژیال_ذکریاییشیخپژمان_آشنازیالن–خاتونیاسعد_مولودیپرشنک_حسینیکیوان_رنجبر
کریمیمحمد_امانتیفرناز_عثمانیزانیار_تابعیسارا_عابدینیثنا_زادەحسنپریا_اسماعیلی

شریفصنوبر–مرادیاقبال–نوریناصر–زارعیحسین–پوررحمانخالد_جنیانیافشین_
نیشتمان–اسماعیلیفواد–گالویژقاسمی–اسماعیلیعلی–الماسیفاطمھ–پورشریفگوھر–پور

_وکیلیکیھان_شعبانیھوشیار_احمدیآزاد–رنجبرزادهسحر–الھیکاکفرزانھ–اسماعیلی

_حسینیزھرا_دوستاقدامعالیھ_رضاییعبدهللا_زادروحژالھ_بیاترضا_بھشتینصرت

یونس_خداکرمیانادریس_مولودزادهاسعد–آبخراباتیوسف–حسنیمحراب_الماسیفاطمھ
چنور_بینراستکژال_محمدیمختار–کریمیعباس–کریمیسامان–خداکرمیانصفر–کریمھ
عرفان–شریفیادریس–محمدیاحمد–محمدینسرین_پناهقادرلیال–کریمیآرمان–آقایی

شیرزادیایرج–آقاییفریده_فرجزادهصابر_کریمیآراس–کھزادیفواد–آقاییفریباکھزادی–



_لطیفیھاوژین–محمدیشادی–روشنکاوان–فرجیندا–داربرزینامید–سیدیرومینا–

_کریمیآرمان_بخشیاسماعیل_محمدفرجی_میرزاییفائزه_پیرحیاتینرمین_شریفھآرمین

_نیامحمودیکمال_فرجزادهسھیل_پناھیمھدی_آخرتیکمال_محمدیموسی_لطیفیامید

غالم_سرابیزادهمرادعلی_داوریدیمن_پورکریمبیان_مجیدیآکو_ساعدپناهشریف
_فتحیآرام_لطیفیوترکھسھ_قانعیعرفان_فیروزیمجید_زمانیشمیال_رضاشریفھ

رھام_محمدیملیکا_معینیرضا_غفاریعمران_عبدیفرانک_بھرامیشادیھ_لیداحاجی
سیروان_میرزاییحاجھیمن_مولودیشادی_امینیدانا_موسویامیر_محمدیشیدا_یگانھ
_پیشاھنگشھین_ابراھیمیبھمن_سیدنژادمازیار_خداییکامران_محمدیانمژگان_امینی

فاتحی-عادل_زمانیصالح_ھیواچوری_ساعدیامجد_فتواتیزارعیاردشیر_انتظارامجدی
ھاشمیمجتبی_محمدیجمال_رمضانیفوئاد_محمدیانعمر_زادهولیپرویز_محمدیانشھناز

_نظریادریس_سلیمیفرزاد_پناهقادرزاھد_افشارکمال_انگیزدلوریا_دادعلیکارو_

شرمین–خالدیستیرهئھ-کریمیھیوا-باقیھانیا–باقینادیافرد–محمدیامیرحسین_فرھادشیخی
خالد–صالحیمصطفی–صالحیخلیل–مھدویحامد–محمدیسعدهللا–شیرعلیاشکان_سعیدی

کریم–احمدیحسین–حسینیرحمان–محمدیمحمود–رسولیسعید–محمودیرحیم–رحمانی
کریمیخالد–کریمیشریف–سلیمیرحیم–عزیزیاحمد–رحیمیصالح–سعیدیاحمد–خدری

شریفیجمال–قادریمنصور–قادریامین–محمدیرحمان–رحیمیمحمد–محمودیمنصور–
عبدالھ–قادریکاملصالحیمجید–رحیمیجلیل–محمدیاکرم–رسولیجالل–رسولیطالب–

ساکو–صالحیسامان–کریمیحسین–رحیمیصالح–مرادیمحمود–جلیلیابراھیم–قادری
یدی-باسامیمنصور–رشیدیافشین–احمدیعبدالھ–امجدیپروانھ–نژادکریممحمود–خدری
صمدی

کارگری را محکوم می کند*سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت ھای اخیر فعالین

حقوقحامیانازایشانشد.بازداشتغیرمعمولروندیدرپیربداغیھیرادابتداگذشتھروزچنددر
برایبعدروزچندشدآزادشبھماندروشدبازداشتجاریسالکارگرروزدرومی باشدکارگر
شدهبخشودهاینازپیشکھمحکومیتیحکمبابتکھمی کندمراجعھامنیتپلیسبھشدهضبطوسایل

بود بازداشت و بھ زندان اوین منتقل می شود.

درخودشانعکسانتشاردلیلبھنیزسنندجکارگریفعالینازصالحیمحمودواسماعیلیعثمان
کھمی کنندمراجعھدادسرابھابالغیھ،اساسبروپرونده سازیبرایشانکارگرروزگرامی داشت

سالمتبھنسبتشوددیالیزدوبارھفتھ ایمی بایستصالحیمحموداینکھبھتوجھبامی شوند.بازداشت
ایشان نگرانی جدی وجود دارد.

وکارگریفعالینبازداشتازدوبارهموجیحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
و بی قید و شرط  آنان می باشد.حامیان حقوق کارگر را محکوم می کند و خواھان آزادی فوری

شدعبدیاسماعیلآزادیخواھانفرانسھسندیکای5ازمتشکلایرانکارگراناز*کلکتیوحمایت



آیت هللا سید علی خامنھ ای رھبر جمھوری اسالمی ایران

دفتر رھبری ،تھران، ایران

٢٠٢١مھ١٨پاریس

آقای رھبر،

راشماتوجھآ،اساناوسولیدر،او.اسافت،ژست،دافسفرانسویسندیکاییھایسازمان
رسیده،مابھکھاطالعاتیطبقبرکند.میجلبعبدیاسماعیلدھندهھشداروضعیتبھنسبت

بھمجموعدر(تھران)ایرانمعلمانصنفیکانونمدیرهھیاتعضووریاضیاتمعلمعبدی،اسماعیل
شانزده سال و نیم حبس محکوم شده است.

نامبردهھایفعالیتواقعدراست.توجیھقابلغیروانسانیغیرمحکومیتاینکھباوریماینبرما
آنمراعاتبھمتعھدکارجھانیسازمانعضوکشورھایھمھکھاستمعیارھاییچارچوبدرکامال

ھا ھستند:

حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،-

رعایت آزادی بیان و احترام بھ کرامت انسانی،-

رایگان و ھمگانی مبارزه می کرد.در این چارچوب است کھ اسماعیل عبدی عمدتا برای آموزش

چندینعبدیاسماعیلزندان،شرایطبھتوجھباباچنینھمشود،میزدهاوبھکھاتھاماتیبھتوجھبا
شدن، متوسل بھ اعتصاب غذا شده است.بار در زندان در اعتراض بھ شرایط زندان و برای آزاد

ما سازمان ھای سندیکایی:

وشرطوقیدبدونآزادیخواھاننتیجھدرکنیم.میحمایتاوھایخواستازقواتمامبا-
فوری و ھم چنین لغو ھمھ محکومیت ھا او ھستیم؛

حقوقمدافعفعالینھا،سندیکالیستمعلمان،علیھآزارھایواذیتوسرکوبگرایانھاعمال-
کنیم؛کارگران و حقوق بشر، و ھنرمندان در ایران را محکوم می

ھمھستیم.بنیادیحقوقوھایآزادیخالفوغیرعادالنھھایمحکومیتھمھلغوخواھان-
مدافعفعالینوھاسندیکالیستھمھفوریوشرطوقیدبدونآزادیخواھاناپیدمیدوراندرچنین

اشان ھستیم؛حقوق کارگران زندانی شده بھ خاطر فعالیت ھای سندیکایی

حقجملھازکرده،امضاایراندولتکھالمللیبینھایپیمانبھکھخواھیممیایرانرژیماز-
احترامجمعی،قراردادھایحقواعتصاب،حقتجمعات،برگزاریحقمستقل،ھایتشکلایجاد

بگذارد.



سالم ھای محترمانھ ما را بپذیرید.

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف ِد ِت)

کنفدراسیون عمومی کار (س ِژ ِت)

فدراسیون سندیکائی متحد (ِاف ِاس او – فرھنگیان)

اتحادیھ سندیکائی برای ھمبستگی (سولیدر)

اتحادیھ ملی سندیکاھای مستقل (اونسا)

رونوشت بھ:

آقای حسن روحانی، رئیس جمھور

آقای ابراھیم رئیسی، رئیس قوه قضائیھ

در پاریسآقای محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش سفیر ایران

صنفیانجمنبھدراعتراضبارگیریسیلوھایازیکیمقابلاراکدارانکمپرسیوتجمع*اعتصاب
عدمھمچنینوباراعالمبرایمشخصمکاننبودبار،نوبتساماندھیعدمبھنسبتدارانکمپرسی

ھمکاری راھداری برای چندمین روز

ازدستبااراکدارانکمپرسیازمتوالی،جمعیروزچندمینبرایاردیبھشت29چھارشنبھروز
دارانکمپرسیصنفیانجمنبھرااعتراضشانبارگیریسیلوھایازیکیمقابلوتجمعکشیدندکار

راھداریھمکاریعدمھمچنینوباراعالمبرایمشخصمکاننبودبار،نوبتساماندھیعدمبھنسبت
بنمایش گذاشتند.



سالنشدنگذاشتھمزایدهبھنسبتکارونبوکسپیشکسوتانوورزشکاراناعتراضی*تجمع
بوکس این شھرستان مقابل استانداری خوزستان

مقابلتجمعباکارونبوکسپیشکسوتانوورزشکارانازاردیبھشت،جمعی29چھارشنبھروز
شھرستاناینبوکسسالنشدنگذاشتھمزایدهبھنسبترااعتراضشانخوزستاناستانداری

بنمایش گذاشتند.



تصادفسانحھدرغربگیالنبیمارستانکارکنانازنفر2ومصدومیت*مرگ

انتقالکارحیندرغربگیالنبیمارستانآمبوالنسرانندهاردیبھشت،یک28شنبھسھروزعصر
و ھمراه بیمارنیز مصدوم شدند.بیماربراثر تصادف جانش را ازدست داد ویک پرستار، بیمار

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت28کارگریھایاخباروگزارش

روابطوارتباطاتجھانیروزباھمزمانکشورمخابراتشرکتیکارگرانسراسریاعتراضیتجمع-
عمومی

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتسرگیریاز-
آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل مجلس

بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلسآموزشیاران نھضت سواد آموزی کشور نسبت- چھارمین روز

اعتراضبرایفرمانداریمقابلوتجمعشھرسطحدرمنوجانآسمینونکارگرمعدنصدھاراھپیمایی-
بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن

تمدیدعدماحتمالبھاعتراضبرایایران)ملیھما(ھواپیماییشرکتیکارگرانوتجمعاعتصاب-
قرارداد وبیکاری

شھرشورایمقابلاردیبھشت٢٨شنبھسھامروزواحدشرکترانندگانازتعدادیاعتراضیتجمع-
تھران

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضیتجمع-
وپرداخت نشدن ماه ھا حق بیمھ مقابل استانداری

3پرداختعدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھفاضالب(آبفا)وآبشرکتکارگراناعتراضیتجمع-

فاضالبوآبادارهمقابلقراردادکاریدیگرونداشتنمطالباتنپرداختنوھمچنینبیمھوحقحقوقماه
گچساران

وبیمطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضیتجمعاتسلایرادامھ-
تفاوتی مسئوالن

17بالتکلیفیبھنسبترودھنسماءآزاددانشگاهکارکنانمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-

سالھ مقابل فرمانداری شھرستان دماوند

در اعتراض بھ طرح رتبھ بندی :- بیانیھ ی شورا ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران

ھر وعده کھ دادند بھ ما باد ھوا بود.

قضاییتعقیببھدادنپایانوپیربداقیھیراداسماعیلی،عثمانصالحی،محمودآزادیخواھان-
بازداشت شدگان روز جھانی کارگر ھستیم

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

را قویا محکوم می کنیمپرونده سازی علیھ فرزانھ زیالبی وکیل کارگران ھفت تپھ

عوارض مقابل شورای شھر- تجمع اعتراضی بسازبفروش ھای بوشھر نسبت بھ افزایش

آسانسور- جان باختن یک کارگر در کرمانشاه براثرسقوط در چاه

روابطوارتباطاتجھانیروزباھمزمانکشورمخابراتشرکتیکارگرانسراسریاعتراضی*تجمع
عمومی

کارگرانکمعمومی،دستروابطوارتباطاتجھانیروزباھمزماناردیبھشت27دوشنبھروز
گذاشتنبنمایشبرایاحمدبویروکھکیلویھوغربی،زنجانآذربایجانھایاستانمخابراتشرکتی

دستمشاغلبندیطبقھطرحنشدناجراجملھازمطالباتشانبھپاسخگوییعدمبھنسبتاعتراضشان
ویاسوج زدند.بھ تجمع ساختمان شرکت مخابرات در شھرھای ارومیھ،زنجان







تجمع کنندگان خواستھ ھایشان را بقرارزیراعالم کردند:

مالیشفافیت-1

الناسحق-2

جذبحق-3

گیتاستریمبیت-4

مشاغلبندیطبقھ-5

اولوھمراهمخابراتادغام-6

اندازکارکنانپسھایصندوقنقدینگی-7

استانھامخابراتواولھمراهکارکنانبینتبعیضرفع-8

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضاتسرگیری*از
آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل مجلس

پرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولدیگر،باریبرایاردیبھشت28شنبھسھروز
مجلسمقابلتجمعبابرپاییتارساندندپایتختبھخودرا)آزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

اعتراضشان را نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی بنمایش بگذارند.

پرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمعروزرابطھ:چھارمیندرھمین
استخدامی مقابل مجلسکشور(صاحبان کارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی



وآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھامتوالی،روزچھارمینبرایاردیبھشت،22چھارشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاس)برایآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورش

تاکیدوپرورشآموزشدرجذببرمبنیوبرخواستشانکردندتجمعمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفی
کردند.

بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلسآموزشیاران نھضت سواد آموزی کشور نسبتچھارمین روز*

آموزیسوادنھضتآموزشیارانازمتوالی،جمعیروزچھارمینبرایاردیبھشت28شنبھروزسھ
مقابل مجلس ادامھ دادند.کشوربھ تجمع اعتراضیشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مقابل مجلس برای سومین روز متوالی

آموزیسوادنھضتآموزشیارانازمتوالی،جمعیروزسومینبرایاردیبھشت27دوشنبھروز
پایانبرایمجلسمقابلتجمعشانبھشفتشھرستانفعالشاگردیتکنھضتیمعلمانکشورازجملھ

دادن بھ بالتکلیفی شغلیشان ادامھ دادند.

گیالناستاندرشفتشھرستانسوادآموزینھضتآموزشیارانازجمعیشده،ایرسانھگزارشبنابھ
خواستاروشدهحاضراسالمیشورایمجلسساختمانمقابلدرپایتختبھسفرباشنبھروزعصراز

تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

انھاشغلیوضعیتھنوزامابرمی گردد1392سالازقبلبھآن ھاکاریسوابقکنندگانتجمعگفتھبنابھ
مشخص نشده و بالتکلیف  ھستند.

وابراھیمامام زادهمناطقازجملھشفتتوسعھ یافتھکمترمناطقدرسال ھاآموزشیاران؛ازیکیگفتھبھ
اماکرده اندسپریرابی سوادوکم سوادافرادبرایآموزشمشقت باروسختدورانشفتسیاھمزگی

آن ھامشکلھمچنانساماندھی،برایمجلسنمایندگانومسئوالنپیشینوعده ھایعلیرغمھمچنان
مرتفع نشده است.

نیروھایبامقایسھوسوادآموزینھضتآموزشیارانشغلیوضعیتخواندنناعادالنھباوی
ومجلسساختمانمقابلمختلفتجمعاتازبعدگفت:معلمان،سربازودبستانیپیشحق التدریس

مجلسمنتخبنمایندگانعملکردازنتیجھ ایامروزتامتاسفانھآموزشکمیسیوناعضایپیگیری
نگرفتھ ایم.

وزارتدرسوادآموزی،نھضتدرکارسال2ازپسبودندگفتھمابھکاربھشروعبدودرافزود:او
مانده ایم.جاآزمونسدپشتسال15ازبعدحاالامامی شویماستخدامپرورشوآموزش

معلمان،سربازمثلگروه ھاسایربرایپرورشوآموزشاینازپیشاینکھبیانباآموزشیاراین
نھضتیآموزش دھندگانمورددرنبایدافزود:ادامھدرکرد،حذفراآزمون.و.حق التدریسی ھا

روستاییودورافتادهمناطقدردستمزدکمترینباسال ھانھضتآموزش دھندگانمی داشتند.رواتبعیض
راشغلمانخدمتسال ھاازبعداینکھنھداشتندمسئوالنازرابیشترتوجھاستحقاقوکرده اندکارکشور

از ما بگیرند و ما را بھ حال خود رھا کنند.



اعتراضبرایفرمانداریمقابلوتجمعشھرسطحدرمنوجانآسمینونکارگرمعدنصدھا*راھپیمایی
بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن

صدایبیشترھرچھانعکاسباریمنوجانآسمینونکارگرمعدنصدھااردیبھشت،27یکشنبھروز
شغلیشانامنیتوبخطرافتاندپیمانکاریشرکتباقراردادعقدتحمیلبیکاریبھنسبتاعتراضشان

سطحدرراھپیماییبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوماهفروردینبیمھوحقحقوقپرداختوعدم
شھروتجمع مقابل فرمانداری شھرستان منوجان زدند.

رھا کنتجمع کنندگان شعارمیدادند:فرماندار حیا کن  صندلی رو

منوجان می باشد.آسمینونخبرھا حاکی از حمایت اھالی شھر از کارگران معدن

بیکاری،نداشتنباکھھستماهچندمنوجانآسمینونمعدنکارگر1200کھمیشودخاطرنشان
نرموپنجھدستدرحالمسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھوحقحقوقبموقعپرداختوعدمقراردادکار

کردن ھستند.

خبرنگاررسانھبھمنوجانآسمینونمعدنکارگرانازاردیبھشت،یکی28شنبھروزسھرابطھدرھمین
سالسھازشود،میبرداریبھرهفاریابشرکتتوسطکھمنوجانآسمینونمعدنمشکالتگفت:ای

لغومعوق،حقوقانباشتشغلی،بندیطبقھطرحاجرایعدمجملھازآنھاازبرخیبھکھشدآغازپیش
توان اشاره کرد.سرویس ایاب و ذھاب کارگران و عدم پرداخت حق اوالد می

بھکھاندکردهمجبورراکنندمیکارمعدنھایدستگاهرویبرکھکارگرانازبرخیافزود:وی
بھھاضمانتنامھاینارزشگاھاکھدھندارائھبانکینامھضمانتراھادستگاهازدرصد10میزان
رسد!میتومانمیلیون500

تومان1500تا1000شودمیپرداختمعدنایندرکارگرانغذایبرایکھایھزینھکرد:اواضافھ
است کھ ھزینھ خرید تنھا یک نان است.

رغمعلیمعدنخصوصیمالکگفت:جدیدسالدرکارگرانشدنبیکارخصوصدرھمچنیناو
راشرکت99سالاسفنددراینکھتاکردمیپرھیزکارگرانحقوقپرداختازتامینشورایمصوبات

اردیبھشتابتدایازکھشداینبرقرارھارایزنیازپسوماندندبیکارکارگرانماهیکوکردتعطیل
ازوشودمیبستھکارکنانباماھھیکقراردادیککردهاعالمشرکتمدیریتکھشویمکاربھمشغول

شرکت اصلی کھ بھره بردار فعلی معدن است.ابتدای خرداد بایستی با پیمانکار قرار داد ببندید نھ

راشرکتپیمانکاران،باقراردادنکردنامضاصورتدرکھبودکردهتھدیدکارفرمااینکھبیانباوی
برخیحضورباایجلسھامروزمعدن،مجددشدنتعطیلازپسکرد:بیانکرد،خواھدتعطیل

سرویسگردیدمقررآندرکھشدتاکیدکارگرانحقوقرعایتلزومبرآندرکھشدبرگزارمسئولین
رییسمتاسفانھکھشودلحاظبرداربھرهشرکتتوسطقراردادتمدیدواوالدحقذھاب،ایابھای

کارگرانباقراردادتمدیدعدمبرمبنیخودتصمیمبرجلساتلحظاتآخرینتامصرانھشرکت
بندند وگرنھ شرکت را تعطیل می کند.پافشاری کرد و گفت آنھا باید با پیمانکاران قرارداد

بھرهشرکتازغیرپیمانکاریباقراردادانعقادازکارگرانچرااینکھبرمبنیسئوالیبھدرپاسخاو
سویازکھمعدنیمالکعنوانبھاصلیشرکتخودباماکھمادامیگفت:کنند،چنینمیمخالفبردار



برقرارمعدنایندرمعدنیمنابعوجودزمانتامانشغلیامنیتداریمقراردادشده،واگذاراوبھدولت
شرکتسالیکازبعداستممکنبرویمپیمانکارنظرزیراگرامادھیممیادامھخودکاربھواست

کھ کارگر او نبودیم نپذیرد و اخراج شویم.مالک با آن پیمانکار قرارداد نبندد و ما را بھ این خاطر

وادامھکرداشارهخوردهرقمپیمانکاراندستاینتوسطگذشتھدرکھتلخیھایتجربھبھھمچنینوی
مانندتعطیلروزھایحقوقوبیمھحقکھبودندکاربھمشغولمعدندرپیمانکاراناینازبرخیداد:

درفعلیپیمانکارھایازیکییاایدنکردهکارچونگفتندمیوکردندنمیپرداختراھاجمعھ
خواھیمشمااختیاردرراآناسنادکھاستکردهاخراجراحتیبھراخودنیرویچندیناخیرروزھای

کھ ھم اکنون در حال اخراج کارگران ھستند!گذاشت. می خواھند ما را زیر نظر پیمانکارھایی ببرند

کنداقداماصلیشرکتباقراردادھاتمدیدبھنسبتکارفرماکھھستندمنتظرکارگرانگفت:اودرپایان
دیگری بزنند.در غیر این صورت گفتھ اند کھ ممکن است دست بھ اقدامات

بالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھمنوجانآسمینونمعادنخشمگینرابطھ:کارگراندرھمین
سیستان بلوچستان رامسدود کردندشغلی ومعیشتی جاده ترانزیتی استان ھرمزگان ، کرمان و

منوجانآسمینونمعادنخشمگینکارگرانفروردین،15یکشنبھروز18ساعتتاصبح10ساعتاز
وکرمان،ھرمزگاناستانترانزیتیجادهومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھ
ازکیلومتری20ترافیک وموجبکردندجلوگیرینقلیھوسیلھآمدرفتوازرامسدودبلوچستانسیستان

تا دوراھی سررس منوجان شدند.ایست بازرسی نودژ تا پل آبنمای رودان از سمت منوجان

باجلسھبرگزاریوعدهومعترضکارگرانجمعدرمنوجانحضورفرماندارباانجامسر
ماه2ازجملھ کارگرانمعوقھ  مطالباتوپرداختآیندهدرھفتھمعدنبازگشایی برایاستاندارکرمان

حقوق وعیدی و پاداش راه بازشد.
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شھرستاندرفرمانداریتجمعبھدستمنوجانآسمینونمعادنکارگرانفروردین،14شنبھروز
منوجان دراستان کرمان زده بودند.

کمبودعلتبھگفت:کرمانجنوبصمتکلادارهمعدنیمعاونشده،ایرسانھگزارشاتبراساس
مرخصیبھکارگرانوتعطیلمنوجانفاریابمعادنشرکتآن،سھمیھندادناختصاصوسیمان

اجباری فرستاده شده اند.

نیزوگمرکیتعرفھحذفیاوکاھشخواستارمنوجانفاریابمعادنشرکترئیسھھئیتافزود:او
کلادارهسویازشرکتمشکالترفعخصوصدررایزنی ھاییکھاندشدهدولتمالکانھبھرهکاھش

صمت جنوب کرمان در حال انجام است.

استدادهاستعفاخودسمتازفاریابمعادنشرکتمدیرعاملنوبختنیزگفت:منوجانفرماندارمعاون
رفعازبعدکردهاعالمکارگرانقرارداداتمامبھتوجھباشرکتمدیرهھیئترئیسعلیمحمدیو

مشکالت موجود، فعالیت معدن را از سر خواھد گرفت.

معادنشرکتگفت:کارگرانمشکالتوتعطیلیدربارهمنوجانآسمینونمعادنکارگرانازیکی
با در بستھ شرکت مواجھ شده اند.آسمینون تعطیل شده و با وجود حضور کارگران در محل کار

باقیکھراکارگرانعیدیازبخشیوماه2حقوقوحقکردهاعالممعدنمدیرهھیئترئیسافزود:او
بستھجدیدقراردادنیاز،موردکارگرانبامشکالترفعازبعدوکردخواھدتسویھاردیبھشتتامانده

خواھد شد.
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ازدرصد60حدودگفت:وخواندنادرستراسیمانکمبودخاطربھمعدنتعطیلیموضوعوی
می توانداستخراجوتولیدروندونداردوجودسیمانبھنیازیکھمی کنندکارروبازمعادندرکارگران

ادامھ یابد.

ازنفر16ازكھمعدنمدیرانازگالیھ،ضمنمنوجانآسمینونمعادنکارگراناعتصاببھبااشارهوی
حقوقازدفاعبرايصرفاكارگران«اینگفت:اندكردهشكایتكارگریاعتراضاتبدلیلكارگران

خود و ھمكارانشان اعتراض كرده اند».

ھستند.كاربھمشغولنفر1200ازبیشمنوجانآسمینونمعادنشركتدرکھمیشودخاطرنشان

تمدیدعدماحتمالبھاعتراضبرایایران)ملیھما(ھواپیماییشرکتیکارگرانوتجمع*اعتصاب
قرارداد وبیکاری

خدماتدربخششاغلایرایرانپیمانکاریشرکتیککارگراناردیبھشت،28شنبھروزسھبامداد
ترمینالودرکارکشیدندازدستوبیکاریقراردادتمدیدعدماحتمالبھاعتراضبرایمھرآبادفرودگاه

شد.ھمراهساعت4برایدستکمازپروازھاتعدادیتاخیرباکھکردندتجمعفرودگاهاین2

ازخبرنگارانباوگوگفتدرایراناسالمیجمھوریھواپیماییمدیرعاملکھاستیادآوریقابل
ایرایرانسبزفضایوخدماتیشرکتی،نیروھایقراردادھایتمدیدعدمبرایشرکتاینریزیبرنامھ

وحقوقپرداختدرناتوانیوبازنشستھوشاغلازاعمشرکتاینپرسنلتعدادبودنباالدلیلبھ
مزایای کارکنان آن خبر داده بود.

شھرشورایمقابلاردیبھشت٢٨شنبھسھامروزواحدشرکترانندگانازتعدادیاعتراضی*تجمع
تھران





عدمپیگیریبرایماهاردیبھشت٢٨امروزتھراناتوبوسرانیواحدشرکترانندگانازتعدادی
اجرایخواستارواندزدهتجمعبھدستافتادهعقبمطالباتسایرومشاغلبندیطبقھطرحبازنگری

بازنگری طرح طبقھ بندی مشاغل شدند .

طبقھطرحبازنگریاجرایدرخواستواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازتعدادیگذشتھھفتھ
.بندی مشاغل را در شورای شھر وشھرداری تھران بھ ثبت رساندند

وشھرشورایباگفتگوونگارینامھباسندیکااعضایبارھاگذشتھچندسالدرزمینیھھمیندر
اندکردهراالزمھایپیگیریمشاغلبندیطبقھطرحدرخصوصواحدشرکتمدیریتوشھرداری

برای اجرای این طرح صورت نگرفتھ است.کھ تاکنون قول ھایی داده اند اما در واقع ھیچ اقدامی

مقابلدرواحدشرکترانندگانازتعدادیاردیبھشت٢٨امروزاعتراضیتجمعتکمیلیگزارش
شورای شھر تھران

طبقھطرحبازنگریطرحاجرایعدمبھاعتراضدرآرتیبیخطوطرانندگانازتنشصتحدود
اعتراضی زدند.بندی مشاغل درشرکت واحد مقابل شورای شھر دست بھ تجمع

راگفتگوھاییشھرشورایمسئوالنباواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازتنسھدردیدار
،بودهمشاغلطبقھطرحبازنگریاجرایعدمآنمھمترینکھکردندمطرحمعوقھمطالباتدرجھت

مسئوالنوواحدشرکتمدیریتبینمشترکدیداری،شدقرارامروزشدهانجامدیدارھایطبق
اجرای این طرح بررسی شود.شورای شھر و نمایندگان سندیکایی صورت بگیرد تا نحوه

نمایندگان سندیکا اصرار بر نحوه اجرای طرح را دارند.

حقوقافزایشدرزیادیبسیارتاثیرمیتواندمشاغلبندیطبقھطرحبازنگریاجرایدرستنوعلذا
رانندگان وکارگران شرکت واحد بگذارد.

بودواحدشرکتکارگرانسندیکایاعتصاباتبعدازاجراشد،مشاغلبندیطبقھطرحکھباریآخرین
طرحوکشیدندازکاردست١٣٨۴سالماهبھمن٨ودی۴درتعمیرگاھھاکارگرانورانندگانکھ

.درآمداجرابھپرسنلتمامبرایواحددرشرکت٨۵سالفروردینازمشاغلبندیطبقھ

تھران و حومھبرگرفتھ از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

گزارش رسانھ ای شده:

طبقھ بندیطرحاجرایعدمبھاعتراضدرواحدشرکترانندگانازتعدادیامروزظھرازپیش
شورایساختمانمقابلدرتغذیھوکارلباستحویلعدممعوقات،پرداختعدمشرکت،ایندرمشاغل

اسالمی شھر تھران تجمع کردند.

شھراسالمیشورایکارگریفراکسیونرئیسوترافیکونقلوحملوعمرانکمیسیونرئیسنایب
مشکالت رانندگان شرکت واحد قرار گرفت.تھران با حضور در جمع تجمع کنندگان در جریان مسائل و

عاملمدیربارانندگاناینمشکالتشنیدنازپسگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعایندربارهوی
اینرفعبرایگرفتھصورتاقداماتخصوصدرگزارشاتیوکردمصحبتاتوبوسرانیشرکت

مشکالت ارائھ کرد.



شورایترافیکونقلوحملوعمرانکمیسیوندرجلسھ  ایآیندهروزچندطیاستقرارافزود: او
وشرکتاینمدیرانحضورباواحدشرکترانندگانمشکالتومسائلبررسیمنظوربھشھراسالمی

گیرد.نمایندگان رانندگان برگزار و تصمیم گیری ھای الزم انجام

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبشرکتکارگراناعتراضی*تجمع
وپرداخت نشدن ماه ھا حق بیمھ مقابل استانداری

اعتراضبرایخوزستانروستایی(آبفار)وفاضالبآبشرکتکارگراناردیبھشت،28شنبھسھروز
کالنشھردراستانداریمقابلباردیگربیمھحقھاماهنشدنوپرداختوضعیتتبدیلعدمبھ

اھوازاجتماع کردند.



ردکارکنانبرایبیمھ ایماه30حدودگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
می کنیم.کارقراردادیھیچ گونھبدونتاکنونسالابتدایازھمچنیننداریم.بیمھدفترچھماه9ونشده

دانشگاھیتحصیالتحتیوباالسوابقباخوزستانروستاییآبفاپرسنلازنفر630اینکھبیانباوی
شده اند،مواجھزیادیمشکالتباومی کنندکارپیمانکارنظرزیرشھریآبفابایکپارچھ سازیازبعد

بھراروستاییآبفاکارکنانجدیدقراردادانعقادبابودقرارکشورآبفامدیرعاملدستورطبقافزود:
نشده است.حالت تأمین نیرو (نیروی انسانی) دربیاورند کھ ھنوز اقدامی

3پرداختعدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھفاضالب(آبفا)وآبشرکتکارگراناعتراضی*تجمع

وآبادارهمقابلقراردادکاریدیگرونداشتنمطالباتنپرداختنوھمچنینبیمھوحقحقوقماه
فاضالب گچساران

برایبویراحمدوکھگیلویھفاضالبوآبشرکتکارگرانازاردیبھشت،جمعی28شنبھروزسھ
مطالباتنپرداختنوھمچنینبیمھوحقحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

و فاضالب گچساران زدند.دیگرونداشتن قراردادکاری دست بھ تجمع مقابل اداره آب

استانفاضالبوآبشرکت(خدماتی)حجمینیروینفر42حدودمحلی،خبریمنبعیکگزارشبھ
باالبھسال5سابقھباشیفتیصورتبھآبمخازننگھبانآنھامی شود،گفتھکھبویراحمدوکھگیلویھ

وآبادارهجلویدلیلھمینبھونکرده انددریافتراخودمزایایوحقوقماهسھحدودھستند،
فاضالب گچساران تجمع کردند.



وآبکرد:شرکتاست،اضافھحقوق شانوحقبرایآنھاتجمعاینکھبیانباکنندگانازتجمعیکی
پیمان ھایدرراو...کاریجمعھشب کاری،اضافھ کاری،آیتمبویراحمدوکھگیلویھاستانفاضالب

پرداختکارادارهحقوقکفونمی کندلحاظقراردادطرفخصوصیشرکت ھایبھشدهواگذار
نمی شود.

نشده است.وی افزود: االن نزدیک بھ سھ ماه کھ حقوق و بیمھ واریز

نبستند،قراردادخدماتی)(حجمینیروھایباھنوز)1400(جدیدسالمعترضانگفت:ازدیگریکی
پیمانکاریھیچگرفتھنظردربویراحمدوکھگیلویھاستانفاضالبوآبشرکتکھقیمتیاینبازیرا

کار را بعھده نمی گیرد.

مطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضیتجمعاتسلایر*ادامھ
وبی تفاوتی مسئوالن

تازدندتجمعبھدستتھراناللھھتلبازنشستھکارگرانبار،چندمینبرایاردیبھشت28شنبھسھروز
مسئوالن منعکس کنند.صدای اعتراضشان را نسبت بھ عدم پرداخت مطالبات وبی تفاوتی

مراجعبھزیادیگفت:نامھ نگاری ھایایرسانھخبرنگاربھمعترضبازنشستھکارگرانازیکی
نمایندگانبرخیوکاروزارتفرھنگی،میراثوزارتبازرسیقضایی،نھادھمانندکنندهپیگیری

مشکالتمانشدنبرطرفازنشانکھپاسخیھنوزمتاسفانھاماشدهانجاممجلسگردشگریفراکسیون
باشد، دریافت نکرده ایم.

کاملراخودمزدیوسنواتیمطالبات95سالازکھتھراناللھھتلمعترضبازنشستھکارگران
راماحقوقوحقتنھانھنیستند؛ماحامیمسئوالننھوکارفرمانھمی گویند:نکرده اند،وصول

نمی دھند بلکھ صدای ما را ھم نمی شنوند.

درھمین رابطھ:

تجمعیبرپاییبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضات+ادامھ
دیگر

نسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناردیبھشت،19یکشنبھروز
ساختمان ھتل اللھ زدند.بھ عدم پرداخت مطالبات برای باری دیگردست بھ تجمع مقابل

مقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضات++ادامھ
ساختمان بازرسی میراث فرھنگی کشور

دارشان+دامنھاعتراضاتدرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگرانفروردین،17شنبھروزسھ
وعزمکردندتجمعکشورفرھنگیمیراثبازرسیساختمانمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبت

گذاشتند.راسخشان را درراه دستیابی بھ مطالبات برحقشان بنمایش

درتجمعبرپاییازماھدفگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعایندرحاضربازنشستھکارگرانازیکی
خدماتیمجموعھاینمدیریتبی اعتناییباوقتیامابودمعوقھمطالباتپیگیریاللھھتلداخلیمحدوده



حضورکشورفرھنگیمیراثسازمانبازرسیسازمانمقابلدراین بارگرفتیمتصمیمشدیم،مواجھ
یابیم.

ومزدیمعوقاتپرداختزمانشدنطوالنیبھکارفرمابی توجھیاینکھبیانبابازنشستھکارگراین
اماشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازافزود:است،شدهبازنشستھھمکاراننارضایتیباعثسنواتی

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

تا60حدودکاریسوابقبراساسبازنشستگانازھریکخدمتپایانسنواتمیانگیناینکھبیانباوی
شدهروبرومشکلباآنپرداختاستسالچھارتاسھحاضرحالدرکھاستتومانمیلیون150
ارزششده،ایجادبازنشستگانسنواتازبخشیپرداختدرکھسالھ ایچندتاخیرباکرد:تاکیداست،

نقدی طلبمان امروز بھ حداقل کاھش یافتھ است.

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

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

17بالتکلیفیبھنسبترودھنسماءآزاددانشگاهکارکنانمسکنتعاونیاعضایاعتراضی*تجمع

سالھ مقابل فرمانداری شھرستان دماوند

برایرودھنسماءآزاددانشگاهکارکنانمسکنتعاونیاعضایاردیبھشت،28شنبھسھروزظھر
کردند.تجمعدماوندشھرستانفرمانداریمقابلسالھ17بالتکلیفیبھاعتراض



ادارهکھاستسال17حدودگفت:محلیرسانھیکخبرنگاربھتعاونیاینمعترضاعضاازیکی
اعضاازنفر700حدودرودھنشھرشورایوشھرداریجملھازمربوطھارگان ھایودماوندتعاون

پاسخگو نیستند.را بالتکلیف گذاشتھ اند و اصالً بھ مطالبات بھ حق اعضا

میزانونکرده انداقدامیقوانینمبنایبرتعاونیباتوافقاتبھاالنتارودھنشھرشورایوشھرداری
دادهافزایششھریقوانینازبیشتعاونیاینزمین ازمترمربعھزار450درراشھریسرانھ ھای

است.

حالبھ تاوشدتشکیلرودھنشھرابن سینامدرسھ درتعاونیعمومیمجمع1399سالشھریورماه29
نگھبالتکلیفراموضوعمذکورمجمعرد،وتاییدمبنی برخودقانونیتکلیفعالوه برتعاوناداره

داشتھ و در این باره ھیچ گونھ توضیح منطقی ارائھ نمی دھد.

فرمانداریمقابلتجمعبااعضاھمامروزوماندهبالپاسخمربوطھمراجعبھتعاونیمسئوالنمراجعھ
دماوند با درخواست از فرماندار پیگیر حق خود شدند.



*بیانیھ ی شورا ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران در اعتراض بھ طرح رتبھ بندی :

ھر وعده کھ دادند بھ ما باد ھوا بود.

برایھاییوعدهقالبدرگاھیازھرآنچھاندکردهثابتاخیرسالھایطولدرایران یحکومت مقامات
نشده است.جامعھ معلمان ابراز داشتھ اند،در نھایت مھندسی و عملیاتی

بھموظفراخودنھوخواستھعذرمعلمانجامعھازنھمداوم،ھایشکنیعھداینقبالدرھرگزآنان
پاسخگویی دانستھ اند.

قشربویژهجامعھگوناگوناقشاربھذاتیحرمتوخواھیحقسراند،ازکردهثابتحکومتیمقامات
انسان ساز معلم نمی نگرند.

کردنگرمیابرای،سیاسیھایبازیبراییااقشارجامعھسایرومعلمانمنافعکردنبھانھبلکھ
کھراشکنپیمانتامتقلبانیاستآنازترآگاهوھوشیارترمعلماناست.جامعھبودهانتخاباتیبازیھای
اندبردهجامعھمختلفاقشارومعلمانمنافعبرتھاجمچشموتطاولودستاندکردهشیردرآبھمواره

را نشناختھ باشد.

وجویانھمطالبھحضورمحصولمعلمان،وضعیتدرجزئیتغییراتاندککھاستاینواقعیت
پافشاری آنان برخواستھ ھای خود بوده است.

نمایندگانآموزشکمسیونرابھبندیرتبھدرستاجرایمعلمان،طرحازجامعھبزرگیروزھابخشاین
وتوجھیبیداد،نمایانگررخمعلمانحقوقیاحکامودرصدورعملدرآنچھامااند،کردهارائھمجلس

فریبکاری مدعیان عدالت اجتماعی بوده است.

دهازبیشگذشتازپسکھبود،بندیرتبھنظامدرستاجرایمعلمانھایخواستھترینمھمازیکی
ھزارصدھااعتراضیزمینھروزھاایندرنکرده،وراطینگھبانشورایتامجلسمسیرھنوزسال

فرھنگی را فراھم نموده است.

فقرخطبھدستمزدشانودریافتمیزان،معلمیھفتھبازمانھمکھداشتند،انتظارمعلمانآنچھ
تعریف شده دولت نزدیک شود،بھ قرار زیر است:

رتبھھربرایحقوقافزایشضرایبدقیقنمودن-مشخص١

آنمطابقبندیرتبھاعمالوقبلیھایرتبھماندن-باقی٢

آزمونجایبھتحصیلیمدرکوتجربیسابقھگرفتندرنظر-٣

رتبھاخذبراینیافتنیدستمدارکگونھوھرآزمونحذف-۴

محروممناطقدرتعجیلامتیازاعمال-۵

١۴٠٠فروردینازطورکاملبھالیحھاجرایوسالھسھزمانییبازهحذف-۶

بندیرتبھالیحھکاملاجرایبرایمیلیاردھزار٣٠بودجھ.اختصاص٧



رتبھدریافتازمعلمانمحرومیتعدموسابقھشرطبدونبندیرتبھبھمعلمانھمھدستیابی.امکان٨
ھای باال

رتبھ بندینظامازاداریپستدرشاغلآموزشیھمکاران.برخورداری٩

مقاماتمیانازکارشناسانیشبھکھشودمیانجامحالیدرستیزعدالتوآشکارتبعیضاتاینیھمھ
بھمعلماندربارهاخباردروغتزریقدرسعیمیلی،ھموارهرسانھرنگوبانگدربنگاهحکومتی

جامعھ نموده اند.

یجامعھھایخواستھدانستنمحقضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگییشورا
توسعھ(ششمیبرنامھ29یمادهاز3یتبصرهبویژهبندی،رتبھطرحعادالنھاجرایدرفرھنگیان

آنھاابرازمطالباتخودراازقاطع)حمایتعلمیھیاتاعضای%حقوق80میزانبھحقوقافزایش
عمومینارضایتیکھمیدھد،درشرایطیھشدارانتخابیتاانتصابیازحکومتیمقاماتبھوداشتھ
داده،بیخودقرارتاریخینقطھرادرباالترینملت_حکومتشکافعدالتی،وبیازفقرگستردهناشی

راکنار بگذارد.اعتنایی بھ خواستھ اقشارگوناگون جامعھ وقشر فرھنگیان

تنوسندیکاییصنفیھایخواستھبھباشد،بایدماندهسازانتصمیمازایپارهدردرایتیاگراندک
دھند.

ومدنینھادھایخواستبھحاکماناعتناییبیدھھاسالینتیجھاعتراضات،بیشترھرچھگسترش
گواهآن،یودامنھوتنوعگستردگیووکیفیکمیلحاظبھاعتراضاتروزهھراست،گسترشصنفی
مانده،جامعھاقشارگوناگونرویپیشازفالکترھاییبرایکھایچارهتنھاراهکھاستبراین

چیزیدیگرھیچروھستند،کھروبھبامردمیحاکمانامروزهاست.آنانوھمراھیھمبستگی،ھمدلی
برای ازدست دادن ندارند.

ارائھازحکومتیمقاماتدارد،انتظارایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای
سیاسیبحرانھایحلبرایمزدومنتبیواصناف،مدنییجامعھکھایخرمندانھراھکارھای

کردن آن رادرمان دردھای جامعھ بداند.،اجتماعی واقتصادی،پیشنھاد می دھد،استقبال کرده وعملی

وخردوآگاھیآنانھستند،جامعھاصناف،خیرخواه،مولدومرجعومردمیوتشکلھایمدنییجامعھ
کھاستمعارفیمجموعجامعھیکاصلیدھند.سرمایھقرارمیحاکمسیاسیونپایراپیشروشنایی

عالمکجایدرھیچکھاستاستراتژیکیدیدن،خطایکنندهمصرفچشمرابھآموزانند.آنانمیمعلمان
چنین رسم ناروایی،مرسوم نیست.

شمردهبایدمحترمدارند،کھایخواستھوباشند،حقوقکھھرقشریازبدانند،معترضینحاکمان
اسرکوبگرانھوامنیتیبرخوردھایبھبایدحکومتینیستند،مقاماتملیودشمنمزاحمشود.آنان

یجامعھخواستبرآوردنخودراصرفوتوانملیمنابعیدھندوھمھپایاناقشارگوناگون
مدنی،اصناف ومردم نمایند.

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان  ایران
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قضاییتعقیببھدادنپایانوپیربداقیھیراداسماعیلی،عثمانصالحی،محمودآزادی*خواھان
بازداشت شدگان روز جھانی کارگر ھستیم

نھادھایچینی ھایدسیسھوامنیتینیروھایگسترده یتالشعلیرغمامسالکارگرجھانیروزدر
نمایشبھراگستردهوشکوھمندبسیارتجمعاتیایرانکارگرانکارگر،خانھبھوابستھضدکارگری

روز تجمعبرگزاریازمانعانتظامیوامنیتینیروھایگستردهگسیلباکھھرچندتھراندرگذاشتند.
بودجدیآنچنانتجمعاینبرگزاریبرایکارگرانتالشاماشدندکاروزارتمقابلدرکارگرجھانی

شدند.فعالینازنفر٣٠بھقریبدستگیریبھناچارتجمعتشکیلازجلوگیریبرایامنیتینھادھایکھ

روزاینتجمعاتسراسریبرگزاریدرامسالکارگرجھانیروزقدرتمندوشورانگیزخصلتاما
شدن،سراسریاینعمده یدلیلگرفت.شکلتجمعاتیمھماهاولمناسبتبھزیادیشھرھایدربود.
وکارموقعیتبھحاکمیتوسیعتعرضاتمقابلدر معیشتیشدهانباشتھمطالباتباالیبسیارحجم

ایندرموفقیتاصلیعاملوبودخانواده ھایشانومزدبگیرانو کارگرانازنفرمیلیونھازیست
جنبش ھایدیگرفعالینودانشجویانبازنشستگان،معلمان،کارگران،تالشطبقاتی،قدرت نمایی

کارگرجھانیروزدراعتراضیتجمعاتبرگزاریحولمؤثرعملیاتحادبھدھیشکلدراجتماعی
بود.

درروزھماندرکارگر،جھانیروزدرمزدبگیران  وکارگرانارادهوعملاینمقابلدرحاکمیت
سرکوبایندامنھ یامانمود.دستگیررازیادیتعدادوزدسرکوبوخشونتبھدستسنندجوتھران

داشتھ است.بھ ھمان روز خاتمھ نیافت و در روزھای اخیر نیز تداوم

اتھامبھوشدهاحضارسقزدادسرایتوسطاسماعیلیعثمانوصالحیمحموداردیبھشت٢۶روزدر
دراکنونھموشدهبازداشتمراسماینازفیلموعکسانتشاروکارگرجھانیروزمراسمبرگزاری

زندان مرکزی سقز زندانی شده اند.

دریافتبرایکھزمانیکار،وزارتمقابلدستگیرشدگانازپیربداقیھیرادنیزاردیبھشت٢۵روز
٩٨سالدرپروندهیکدرمحکومیتبھانھبھمیکندمراجعھتھرانامنیتپلیسبھخودموبایلگوشی

و بھ زندان اوین منتقل میگردد.کھ حکم آن پیشتر توسط قوه قضائیھ نقض شده بود بازداشت

ازاحضاریھ ھاییتھراندرکارگرجھانیروزشدگانبازداشتاززیادیتعدادبراینیزاکنونھم
اینھمگیکھحالیستدرایناست.شدهمفتوحقضاییپرونده ھایآنھابرایوشدهصادردادسراسوی

تودیع وثیقھ یا کفالت آزاد شده بودند.بازداشت شدگان ھمان شِب دستگیری و پس از بازجویی، بدون

۶شعبھدراصغریسمانھوپیربداقیھیرادبرایو١شعبھدرمحمدیعسلبرایمیانایندر
دادسرای اوین تشکیل پرونده شده است.

نیز)بودشدهاعالممالیریسعیداشتباهبھپیشترکھ(مالییسعیدوروحزندهجمیلھقدرتی،جمیلھ
احضاریھ ھایی از سوی دادسرای اوین دریافت کرده اند.

قرارقضاییتعقیبمورداکنونھمتھراندرکارگرجھانیروزدستگیرشدگانازبیشتریتعداد
است.گرفتھ اند کھ اطالعات پراکنده ای درباره آنھا در دسترس



بخاطرمھ،ماهاولتجمع ھایدرکنندگانشرکتعلیھحاکمیتکشیانتقامواین سرکوبگری تداوم
مزدبگیراندیگروکارگرانسراسریومتحدانھتجمعاتواعتراضاتبیشترگسترشازآنانوحشت

ھموارهکارگرانجھانسراسردرواستکارگرانبدیھیحقکارگرجھانیروزتجمعبرگزاریاست.
بھباایراندرحاکمیتامامیروند.رژهخیابان ھادرخودسیاسیو صنفیمطالباتو خواستطرحبا

ماھیتپیشازبیشترروزھراجتماعیضدوضدکارگریشدیدتعرضاتودرنده خوییکشیدنرخ
نشان می دھد.قرون وسطایی و بی ربطی خود بھ جامعھ امروز ایران را

بھساعتھھروھرروزهاعتراضاتوشدهانباشتھمطالباتازگسترده ایحجمباایرانکارگرطبقھ
واستثمارگرحاکمانبرابردرایستادگیوتقابلبھحکمجامعھمختلف اقشارومزدبگیراندیگرھمراه

ضدانسانی پایان خواھد داد.سرکوبگر داده است و بھ این مناسبات سراسر نابرابر و

بازداشتوکارگریفعالینو کارگرانعلیھسازیپروندهودستگیریایرانکارگرانآزاداتحادیھ
صالحی،محمودشرطوقیدبیوفوریآزادیخواھانومینمایدمحکومقویاًرامھماهاولتجمعشدگان
جھانیروزشدگانبازداشتدیگرعلیھقضاییتعقیببھدادنپایانوپیربداقیھیرادواسماعیلیعثمان

کارگر است.

١۴٠٠اردیبھشت٢٨-ایرانکارگرانآزاداتحادیھ

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

را قویا محکوم می کنیمپرونده سازی علیھ فرزانھ زیالبی وکیل کارگران ھفت تپھ

ازجانانھ ایقانونیدفاعتپھ،ھفتنیشکرکارگرانوکیلمقامدرگذشتھسالچندطیزیالبیخانم
است.کردهگرفتھ،صورتپرونده سازیبرایشانقضاییوامنیتینھادھایتوسطکھمعترضیکارگران

معترضکارگرانوھفت تپھنیشکرکارگرانسندیکایازفشارھا،وتھدیدھاتمامیرغمبھایشان
جسورانھ و سخت کوش دفاع کرده است.

قوانینبرابرایشاناست.تقدیرشایستھبلکھنیستجرمتنھانھکارگرانازدفاعدرزیالبیخانمجدیت
بیشترسرکوببرایقضاییوامنیتینھادھایمتاسقانھامااست.کردهدفاعخودموکلینازجاری،

نموده است.کارگران، اینبار برای وکیل سخت کوش شان پرونده سازی

زیالبیخانمعلیھپرونده سازیھرگونھحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
از ایشان و حامیان طبقھ کارگر دفاع خواھد کرد.وکیل آگاه و شجاع را قویا محکوم می کند و با تمام توان

مقابل شورای شھر*تجمع اعتراضی بسازبفروش ھای بوشھر نسبت بھ افزایش عوارض

دستجاریسالدرعوارضبرابریچندافزایشبھاعتراضبوشھربرایھایبسازبفروشازجمعی
بھ تجمع مقابل ساختمان شورای شھرزدند.

*جان باختن یک کارگر در کرمانشاه براثرسقوط در چاه آسانسور

دربراثرسقوطکرمانشاهزیباشھردرشھرکدرساختحالدرساختمانیکسالھ60کارگرنگھبانیک
چاه آسانسور جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com
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کارگرانسندیکایبرایکوتاهیاداشتیدربازنشستھزندانیگرامیاسماعیلھمسرزادروحخانم-
صدایکرددرخواستدانشجوییومدنیوصنفیوکارگریمستقلھایتشکلتمامیازواحدشرکت

دردمند اسماعیل وخانواده اش باشند

عبدی را گسترش دھیم !- کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل

- آخرین خبر از وضعیت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

مجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیتجمع-
برای سومین روز متوالی

تجمعباھمزمانحقوقنازلسطحبھاعتراضتبریزدرشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضیتجمع-
ھمکارانشان مقابل مجلس

باومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبتخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-
تجمع دوباره مقابل استانداری

ووضعیتتبدیلعدمبھاعتراضبرایکرمانشاهشھرداریکارگراناعتراضیوتجمعاعتصاب-
استخدام نورچشمی ھا

سکوتوحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضآذرکامکارخانھکارگرانتجمعواعتصاب-
مصلحتی مسئوالن طراز اول استان آذربایجان غربی

دراشتغالمنعقرارزیالبیفرزانھبرای-استھفت تپھکارگرانازدفاعتنھازیالبی،فرزانھگناه-
حرفھ وکالت صادر شده  است

یگانمامورانتوسطاراضیشانخشکبیجاردربرابرمصادرهبخشبکندهحاجیروستایاھالیمقاومت-
حفاظت و کادری اداره کل منابع طبیعی

نسبت بھ بی آبی مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی اھالی روستای زلزلھ زده ُکَلر گناوه

شرکتمقابلقیمتافزایشوخودروتحویلعدمبھنسبتشاھینخودرویمتقاضیاناعتراضیتجمع-
سایپا

از ارتفاع- جان باختن کارگر جوان كارخانھ فوالد شھر نیمبلوك براثرسقوط

کارگرانسندیکایبرایکوتاهیاداشتیدربازنشستھزندانیگرامیاسماعیلھمسرزادروح*خانم
صدایکرددرخواستدانشجوییومدنیوصنفیوکارگریمستقلھایتشکلتمامیازواحدشرکت

دردمند اسماعیل وخانواده اش باشند

واحدسندیکایبھزندانیسالھ۶٧بازنشستھھمسرزادروحخانمکوتاهیاداشتمتن



بھبارھامیبرد،بسردربازداشتمیباشدروز۴٣کھزندانیبازنشستھگرامیاسماعیلھمسرجانباین
پرونده را ندادند وھر بار دست خالی برگشتم.دادسرای اوین مراجعھ کردم ولی اجازه دیدار با بازپرس

تومانمیلیون۵٠٠وثیقھبھبازداشتقرارکھکرداعالمھمسرمتلفنیتماس)طی١۴٠٠/٢/٢۶(دیروز
بھتاخیرروز۵بابرگھچرادانمنمی!باشدمی)١۴٠٠/٢/٢١(بازپرسدستوراینوتاریخشدهتبدیل

ایشان ابالغ می شود؟!

اینباولیشود،انجاماداریمراحلتاکردممراجعھاویندادسرایبھالزموسندمدارکتھیھباامروز
دوھفتھ طول می کشد.پاسخ رو بھ رو شدم کھ پرونده بھ دادگاه ارسال شده وحدود

رفتارھاینداردخوبیشرایطھمجسمینظرازواستزندانیھمسرمکھگذشتھروز۴٣درطی
کنونوتابودهغیرمسئوالنھواقعاھمسرمدرپیگیریاوینزنداندادسرایدرامنیتیوقضایینھادھای

ام .حتی یکبار ھم پاسخ مناسبی درمورد وضعیت ھمسرم نشنیده

نشدهمرتکبجرمیھیچاشبازنشستھوھمکارانخودشحقوقپیگیریبجزوداردسنسال۶٧ھمسرم
قرارمیدھندوآزاراذیتموردھمرااشخانوادهرفتارھا،اینگونھباواندکردهدرزندانرااوامااست

واقعا باید بھ کی دردمان را بگوییم .

مرادردصدایدارمدرخواستودانشجوییوکارگریصنفیمستقلھایوتشکلمدنیینھادھاازتمام
بھ گوش مسئولین بیدرد برسانند.

عبدی را گسترش دھیم !*کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل

تھران،معلمانصنفیکانونمدیرهھیئتعضووتدریسسابقھسال25باریاضیمعلمعبدی،اسماعیل
ایجادحقجملھازمعلماناولیھحقوقازدفاعدرھایشفعالیتدلیلبھکھاستسالششبھنزدیک
جمھوریقضاییدستگاهکھ89سالبھمربوطتعلیقیحکمطبقبرد.میبسرزنداندرمستقل،تشکل

ترتیتاینبھاست.شدهمحکومزندانسال10بھمجددااوکردهصادرعبدیبرایایراناسالمی
است.شدهمحکومحبسسال16بھایاتحادیھھایفعالیتدلیلبھتنھاعبدیاسماعیل

ھایکانونھماھنگیشورایازنمایندگیبھداشتقصدکھزمانی1394ماهتیر2درعبدیاسماعیل
ویزاکانادا)درھفتمکنگره(المللبینآموزشجھانیاجالسدرشرکتبرایایرانمعلمانصنفی
روزچھاراست.خروجممنوعکھشدگفتھاوبھوتوقیفامنیتیمقاماتتوسطاشپاسپورتبگیرد،

دادسرایبھخودبودنخروجممنوععلتازآگاھیبرایاوکھزمانی1394ماهتیرششمدربعد،
نفر)دواستانھرازنمایندگیبھ(معلمنفر80روزایندرشد؛بازداشتھمانجابود،رفتھاوینزندان

سلولدرروز40رااوکردند.تجمعاوینزندانمقابلعبدیقانونیغیربازداشتبھاعتراضدر
ماهبھمنسیزدھمدرسپسگذراند؛اوینزندان8و7ھایبنددرراماه10وکردندحبسانفرادی
ازحبسسالششبھملی"امنیتعلیھتبانیواجتماعونظامعلیھ"تبلیغایکلیشھاتھامبھایشان1394
)36شعبھزرگرقاضینظر(تجدیددادگاهدروشد)محکوم15شعبھصلواتی(قاضیبدویدادگاهسوی

کھحالیدرنبود؛عبدیاسماعیلآزارواذیتپایانایناماشد.تایید1395ماهآباندرحکماین
بودند،آزادیشانتظارچشماشخانوادهومعلمانوگذارندمیرازندانسالششحکمعبدی،اسماعیل
اینوانداختندجریانبھاوعلیھرادیگریپروندهاسالمیجمھوریرژیمامنیتیوقضاییمقامات
اتھاماتونظامعلیھ"تبلیغساختگیاتھامبھ1399اردیبھشتدرھفتمدیگرباریکراصنفیکنشگر



مرکزیندامتگاهبھقانونیغیربطورایشانحاضرحالدرکردند.محکومحبسسال10بھامنیتی"
بااوتماسواستمحروممرخصی،ازجملھزندانیانبھمربوطقضاییتسھیالتازوشدهتبعیدکرج

خانواده، محدود شده است.

زندانناپذیرتحملشرایطوانسانیضدوناعادالنھپایھ،بیاحکاماینبھاعتراضدرعبدیاسماعیل
فعاالندیگرواوبھنسبتزنداندرامنیتیمقاماتتوسطکھآزارھاییواذیتھمچنینوایرانھای

اینبھمقاماتپاسخاست.زدهغذااعتصاببھدستبارسھگیرد،میانجاممعلمانوکارگری
ھفتھدر1395اردیبھشتدردھماست.بودهبیشترھایگیریسختوآزارھااذیت،تشدیدھا،اعتراض

کھکردغذااعتصابکارگرانومعلمانحقوقگستردهنقضبھاعتراضدرعبدیکارگر،روزومعلم
کھھاییسالطولدرشد.آزادنظرتجدیددادگاهبرگزاریزمانتاوثیقھقیدباروز16ازپس

ھایتشکلوایراندرمعلمانھایتشکلتوسطمختلفیھایکمپینبوده،درزندانعبدیاسماعیل
المللل،بینآموزشتوسطجملھازالمللی،بینسطحدربشرحقوقمدافعھاینھادومعلمیوکارگری

ھزار10و1397سالدرایرانازمعلماننفرھزار20است.بودهپابرعبدیاسماعیلآزادیبرای
خواھانایرانقضاییمقاماتبھآنتحویلومتنیکامضایبا1400سالدراردیبھشتدیگرنفر

ھشتگاسماعیلآزادیبرایامسالمعلمھفتھدرتویتریطوفانھمچنینشدند.عبدیاسماعیلآزادی
خواستامااند،نشدهمنتھیعبدیاسماعیلآزادیبھکنونتاچھاگرھاکمییناینشد.توییترترند

تحتراایراناسالمیجمھوریدولتودادهگسترشبیشترچھھرعمومیفضایدرراعبدیآزادی
فشار قرار داده است.

بھاواولیھحقوقنکردنرعایتعبدی،اسماعیلبرایمکررطوربھآنھمزندانسنگیناحکامصدور
ھمگیزندان،امنیتیمقاماتتوسطآزارایشانواذیتوعقیدتی،زندانیومعلمانفعالیکعنوان
عبدیاسماعیلھستند.عبدیاسماعیلازگیریانتقامحالدراسالمیجمھوریمقاماتکھدھدمینشان

تبدیلانسانیوایاتحادیھحقوقبھرسیدنبرایمعلمانمبارزهوتالشمقاومت،نمادھایازیکیبھ
معلمانفعالیندیگروعبدیازمدتطوالنیاحکاماجرایباکھکوشندمیحکومتیمقاماتاست.شده

برایخودپیگیرھایتالشتاوانزندان،دیوارھایپشتدرعبدیبگیرند.چشمزھرکارگریو
آزادی،بھاشتعھدوپایداریتاوانمعلمان،مستقلھایتشکلایجادومعلمانشدهپایمالحقوقکسب

کرامت انسانی و آموزش رایگان و ھمگانی را می پردازد.

ایشان،ھمسرومعلمانھایتشکلتوسطازجملھعبدی،اسماعیلآزادیبرایکارزارھاییایراندر
ھاینھادوکارگریھایاتحادیھازھمچنینو)EI(المللبینآموزشازمااست.جریاندرعبدیمنیره
برایراایراناسالمیجمھوریدولتوکنندحمایتھاکمپیناینازکھخواھیممیانسانحقوقمدافع
گستردهفشارتحتمعلمان،وکارگریفعالینھمھوعبدیاسماعیلشرطوقیدبدونوفوریآزادی

تری قرار دھند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٠٢١مھ١٠

*آخرین خبر از وضعیت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی

ازصالحیمحمودواسماعیلیعثمانکھتلفنیتماسطیماهاردیبھشتھفتموبیستدوشنبھامروز
بندبھسقزمرکزیزندانقرنطینھبندازظھرنیمویازدهساعتکھکردنداعالم،داشتندزندانداخل



میوثیقھگذاشتنباتادادهپیشنھادنامبردگانبھدیگربارزندانمسئولیناند.یافتھانتقالزنداناینامید
مرتکبجرمیھیچماوقتیکھگویندمیوایستادهخودمواضعرویبرفعالینایناماشوندآزادتوانند

نشده ایم دلیلی ھم ندارد کھ با وثیقھ آزادمان کنند.

عصرباشدمیمبتالھمقلبیبیماریوشدیدآسمبھکھاسماعیلیعثمانداروھایکھاستذکربھالزم
است،گرفتھتحویلبنددرراداروھاخود،گفتھبھبناکھشددادهتحویلزنداننگھبانیافسربھدیروز

میلذاشوددیالیزبیمارستاندربایستیوباشدمیویدیالیزھفتگینوبتفرداصالحیمحمودھمچنین
.بایست نامبرده  را از زندان بھ بیمارستان منتقل کنند

مجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضی*تجمع
برای سومین روز متوالی

آموزیسوادنھضتآموزشیارانازمتوالی،جمعیروزسومینبرایاردیبھشت27دوشنبھروز
پایانبرایمجلسمقابلتجمعشانبھشفتشھرستانفعالشاگردیتکنھضتیمعلمانکشورازجملھ

دادن بھ بالتکلیفی شغلیشان ادامھ دادند.

گیالناستاندرشفتشھرستانسوادآموزینھضتآموزشیارانازجمعیشده،ایرسانھگزارشبنابھ
خواستاروشدهحاضراسالمیشورایمجلسساختمانمقابلدرپایتختبھسفرباشنبھروزعصراز

تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

انھاشغلیوضعیتھنوزامابرمی گردد1392سالازقبلبھآن ھاکاریسوابقکنندگانتجمعگفتھبنابھ
مشخص نشده و بالتکلیف  ھستند.

وابراھیمامام زادهمناطقازجملھشفتتوسعھ یافتھکمترمناطقدرسال ھاآموزشیاران؛ازیکیگفتھبھ
اماکرده اندسپریرابی سوادوکم سوادافرادبرایآموزشمشقت باروسختدورانشفتسیاھمزگی

آن ھامشکلھمچنانساماندھی،برایمجلسنمایندگانومسئوالنپیشینوعده ھایعلیرغمھمچنان
مرتفع نشده است.

نیروھایبامقایسھوسوادآموزینھضتآموزشیارانشغلیوضعیتخواندنناعادالنھباوی
ومجلسساختمانمقابلمختلفتجمعاتازبعدگفت:معلمان،سربازودبستانیپیشحق التدریس

مجلسمنتخبنمایندگانعملکردازنتیجھ ایامروزتامتاسفانھآموزشکمیسیوناعضایپیگیری
نگرفتھ ایم.

وزارتدرسوادآموزی،نھضتدرکارسال2ازپسبودندگفتھمابھکاربھشروعبدودرافزود:او
مانده ایم.جاآزمونسدپشتسال15ازبعدحاالامامی شویماستخدامپرورشوآموزش

معلمان،سربازمثلگروه ھاسایربرایپرورشوآموزشاینازپیشاینکھبیانباآموزشیاراین
نھضتیآموزش دھندگانمورددرنبایدافزود:ادامھدرکرد،حذفراآزمون.و.حق التدریسی ھا

روستاییودورافتادهمناطقدردستمزدکمترینباسال ھانھضتآموزش دھندگانمی داشتند.رواتبعیض
راشغلمانخدمتسال ھاازبعداینکھنھداشتندمسئوالنازرابیشترتوجھاستحقاقوکرده اندکارکشور

از ما بگیرند و ما را بھ حال خود رھا کنند.



بالتکلیفیبھنسبتشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
استخدامی مقابل مجلس

گیالندراستانشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیارانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.برای بنمای گذاشتن اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی

تجمعباھمزمانحقوقنازلسطحبھاعتراضتبریزدرشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضیتجمع*
ھمکارانشان مقابل مجلس

اعتراضشانگذاشتنبنمایشتبریزبرایشدهاستخدامتازهمعلمانازاردیبھشت،جمعی26یکشنبھروز
کلادارهمقابلتجمعبھدستمجلسمقابلھمکارانشانتجمعباھمزمانحقوقنازلسطحبھنسبت

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی زدند.

وبنیادینتحولسندمبنایبررتبھ بندیاجرایگفتند:خواھانایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
وتوسعھششمبرنامھقانون29ماده3بندطبقدانشگاه)علمی(ھیئتمشابھمشاغلباھمسان سازی

کشوریخدماتمدیریتقانون68ماده10بندطبقکاملطوربھدرصد50ویژهفوق العادهبرقراری
ھستند.

بینبایدچراباشد؛مختلفوزارتخانھ ھایکارکناندریافتیمیانعمیقفاصلھبایدچراافزودند:آنھا
برابرچنددانشگاه،عملیھیاتیکباشد؟داشتھوجودمزدیتبعیضاندازهاینتاکشورآموزشیکادر

یک معلم حقوق می گیرد؛ چرا؟!
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دغدغھ ھایبھبایدرتبھ بندیالیحھ ینھایِیتنظیموبررسیدرمجلسنمایندگانگفتند:درادامھآنھا
ھمھ یدریافتیکھدھندتغییرراالیحھاینگونھ ایبھوکنندتوجھواردتازهمعلمانخصوصبھمعلمان
جملھازوزارتخانھ ھاسایررسمیکارمندانیادانشگاهعلمیھیاتاعضایحقوقبھکشورمعلمان

رسمی ھای نفت نزدیک شود.

تجمعباحقوقنازلسطح بھکشورنسبتشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
مقابل مجلس

گذاشتنبنمایشکشوربرایشدهاستخدامتازهمعلماندیگر،باریبرایاردیبھشت26یکشنبھروز
تبعیضبھدادنپایانوخواھانزدندمجلسمقابلتجمعبھدستحقوقنازلسطح بھنسبتاعتراضشان

برابردرمقابل کاریکسان شدند.در پرداخت حقوق ، ھمسان سازی،رتبھ بندی واقعی و حقوق



باومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبتخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ*
تجمع دوباره مقابل استانداری

بیشترھرچھانعکاسبرایخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراندوباره،اردیبھشت26دوشنبھروز
دست بھ تجمع مقابل استانداری زدند.صدای اعتراضشان نسبت بھ ماه ھا بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

قضاییدستورباگذشتھھفتھدوچھگفت:اگرایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
میلیارد200فروشازدارانسھامازیکیاماشدمتوقفخوزستانسازیلولھشرکتاموالفروش

تومان این اموال خبرداد.

آن ھاحقوقودارندمطالبھشرکتازکنونتا81سالازکارگرانازنفر200حدودکرد:اضافھاو
پرداخت نشده است.

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/05/photo_2021-05-16_23-09-00.jpg


واستنکردهپرداختراماحقوقوحقھمچنانشرکتواستگذشتھمامطالباتازسالبیستحدود
ازتعدادیونیستکارگرانمختصفقطشرایطاینالبتھاستنکردهحسابتسویھماازکدامھیچبا

کارمندان رسمی نیز وضعیت ما را دارند.

ھمھنوزکھکردمامطالباتپرداختبھشروعشرکتقطعاتفروشباشرکتعاملداد:مدیراوادامھ
کامل پرداخت نشده است.

شغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبتخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
ومعیشتی مقابل استانداری

مقابلتجمعبرپاییباخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگرانازاردیبھشت،جمعی22روزچھارشنبھ
وخواھانگذاشتندبنمایشومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبترااعتراضشانخوزستاناستانداری

بازگشت بکار وپرداخت مطالباتشان شدند.

راکارخانھدومفازمی خواھنداینکھبھانھبھپیشماه8گفتند:حدودایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
بھروزچندازبعدشدگفتھآن ھابھوکردندمالیتسویھکارگرانازنفر100حدودباکنندراه اندازی

بھ جایونمی دھندراشرکتبھورودوکاربھبازگشتاجازهماه8گذشتباولیبرمی گردید،کار
توسعھ شرکت اقدام بھ فروش تجھیزات کرده اند.

90و80دھھازدیگرکارگر200ازبیشکارگر100حدودکناردرافزود:کارگرانازیکی

پرداختناقصبھ صورتکارگراناینحقوقوبیمھمتوالیسال ھایدارند.بیمھ ایومالیمطالبات
منظورسالیانھتورمآنپرداختدروبودهگذشتھسال ھایحقوقاساسبرنیزاخیرمالیتسویھومی شد

نشد.

باقرارداد.مامی شدپرداختناقصبھ صورتحقوقوبیمھ ھا85سالافزودند:ازمعترضکارگران
شرکت داریم، چرا اجازه بازگشت بھ کار را نمی دھند.

رئیسوندارنداطالعکارخانھتجھیزاتوقطعاتفروشازنیزسھامدارانگفت:نیزکارگرانازیکی
نابودی کشانده است.ھیأت مدیره شرکت لولھ سازی خوزستان کارخانھ را بھ مرز

ووضعیتتبدیلعدمبھاعتراضبرایکرمانشاهشھرداریکارگراناعتراضیوتجمع*اعتصاب
استخدام نورچشمی ھا

تبدیلعدمبھاعتراضبراینوین)کرمانشاه(شرکتشھرداریکارگراناردیبھشت،26یکشنبھروز
ساختمانومقابلکارکشیدهازدستیکسالازکمترکاریسابقھباھانورچشمیاستخدامووضعیت

مرکزی این شھرداری تجمع کردند.



در(نوین)شرکتیھنوزکاری،سابقھسالبیستازبیشباکارگرانیشده،ایرسانھگزارشبرپایھ
صورتآنانوضعیتتبدیلبھنسبتاقدامیگونھھیچومی باشندکاربھمشغولکرمانشاهشھرداری
نمی گیرد .

بھدیپلمفوقمدرکباافرادیکردنوضعیتتبدیلحالدرشھرداریعجیباقدامیدرحاضرحالدر
!! آیا عدالت این است؟باال بدون سابقھ کھ حتی بھ چند ماه ھم نمی رسد شده است

سکوتوحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضآذرکامکارخانھکارگرانتجمعو*اعتصاب
مصلحتی مسئوالن طراز اول استان آذربایجان غربی

وحقوقماه4پرداختعدمبھاعتراضبرایآذرکامکارخانھکارگراناردیبھشت،27دوشنبھروز
ساختمانمقابلوکارکشیدندازدستغربیآذربایجاناستاناولطرازمسئوالنمصلحتیسکوت
تجمعمھابادجاده12کیلومتردرارومیھواقعولواشککنسانترهآبمیوه،کنندهتولیدواحداینمدیریت
کردند.



عدمبدلیلارومیھآذرکامکارخانھکارگرانگفتند:اعتصابایرسانھخبرنگاربھکنندهتجمعکارگران
ھنوزمدیریتدفترمقابلتجمعشانو1400وفروردین1399اسفندوبھمندی،مزایایحقوقپرداخت

استنباطواینطورندارندکارگرانمطالباتبھاعتناییشرکتمسئولمقامھیچتاکنونوداردادامھ
.میشودپشت کارفرما بھ مسئولین رده باالی استانی گرم است

شرمنده،عمومیارزاقدرصدی300وتورمواقتصادیکروناییسختشرایطایندرافزودند:آنھا
ایم.نکردهدریافتراخودودستمزدحقوقھستماه۴وحدودھستیمخودھایخانواده

دراشتغالمنعقرارزیالبیفرزانھبرای-استھفت تپھکارگرانازدفاعتنھازیالبی،فرزانھ*گناه
حرفھ وکالت صادر شده  است

ناصر زرافشان، وکیل دادگستری

ھفت تپھنیشکرمسالھوھفت تپھکارگرانازدفاعتنھازیالبیفرزانھگناهگفت: زیالبیفرزانھوکیل
واکاذیبنشرتبلیغی،فعالیتتبانی،واجتماعمی شود؛مطرحسیاسیفعاالنعلیھکھکلیشھ ھاییاست.

درگزارش ھای شاندرتوانستھ اندھرچھقضایی،دستگاهنھضابطان،معاند.گروه ھایدرعضویت
پرونده آورده اند.

ایرسانھخبرنگاربھاھوازدادسرایدرموکلشاتھاماتبارهدرزیالبیفرزانھوکیلزرافشان،ناصر
می شود؛مطرحسیاسیفعاالنعلیھکھکلیشھ ھاییاست.شدهمطرحپروندهدرصحبت ھاخیلیگفت:

دستگاهنھضابطان،معاند.گروه ھایدرعضویتواکاذیبنشرتبلیغی،فعالیتتبانی،واجتماع
آورده اند.قضایی، ھرچھ توانستھ اند در گزارش ھای شان در پرونده

تشکیلشوششھرستاندادسرایبازپرسیاولشعبھدرپروندهدادگستری،وکیلاینتوضیحاتبنابر
درحاضرشرایطدراالنوشدهارجاعاھوازبازپرسی12شعبھبھشوشدادستاناحالھباکھبودشده
فرزانھحضورباواردیبھشت25شنبھروزھمآنبھرسیدگیجلسھاولینومی شودرسیدگیشعبھاین

شده است.زیالبی و دیگر وکیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار



آورده اند،گزارش شاندرقضاییضابطانآنچھامازرافشاننظرازپروندهایندراھمیتحایزنکتھ
دادرسی،آیینوقضاییموازینرعایتباوجرمبودنقانونیاصلبھباتوجھکھداردتاکیداونیست.

جرمیتاشودجمعمشخصیعناصربایدوداردتعریفجرمباشد.داشتھوجودمتشکلھ ایعناصرباید
اتفاق بیفتد.

استقراریاستمھمآنچھونیستمبنااتھاماتیک سریکردنردیفدادگستری،وکیلاینعقیدهبھ
نظارتقرارھمکرده اند،صادرکفالتقرارھممنموکلبرایاست؛شدهصادربازپرسیطرفازکھ

قضایی مبنی بر منع اشتغال بھ وکالت.

کھاستکیفریدادرسیآیینقانون247ماده«پ»بندموضوعاینداده،توضیحزرافشانچنانچھ
بھاشتغال«منعتامین،قرارصدوربرعالوهارتکابی،جرمبامتناسبمی تواندبازپرسمی گوید

برعالوهبازپرساساسبرھمینوکندصادرمعینمدتبرایراارتکابی»جرمبامرتبطفعالیت ھای
است.کردهصادروکالتحرفھبھاشتغالمنعماه6زیالبیفرزانھبرایکفالت،

تفسیرنھاست.تازهبدعتیایناست؛کردهتوصیف«بدعت»راقراریچنینصدورزرافشانناصر
دفاعوتوجیھقابلنھواستداشتھسابقھنھواستکیفریدادرسیآیین247ماده«پ»بندازدرستی

باشد.است»؛ چراکھ بھ  گفتھ او «وکیل باید در مقام دفاع آزاد

می کند.ردیامی کندقبولدادگاهیاراوکیلدفاعیاتبزند.راحرفشبایدوکیلامااستدادگاهباتصمیم
وکیلدفاعمقامدرامامی دھددخالتراآنرایشوتصمیم گیریدرواستدادگاهاختیارنیست.مھماین
کھباشدفشاراینزیروکیلیکاینکھدادگستری،یکپایھوکیلاینعقیدهبھبزند.راحرفشبتواندباید
معنایمی دھد،دستازرامعاششممروشغلکیفریدادرسیآیینق .247مادهپبندبھاستنادبا

دقیق سانسور است.

نھونزندراحرفشپیشاپیشکھمی دھدقرارشرایطیدرراوکیلاقداماتیچنینکھداردتاکیدزرافشان
اینبھدیگرباراوشود.ردیاقبولوشدهسنجیدهموجودمعیارھایباآنازبعدوبزندراحرفشاینکھ
ھمدیگریجاھایمناست:خطرناکیبدعتشود،بابوکالتحرفھدراقدامایناگرکھکردتاکیدنکتھ

بگیرند.موضع247مادهپبندازتفسیریچنینبرابردرکھاستھموکالکانونوظیفھکھگفتھ ام

بھوارتکابیجرمبامرتبطفعالیت ھایبھاشتغالمنعمی شودگفتھوقتیکھداردتاکیدزرافشانناصر
فعالیت ھایوکالتکھمعناستاینبھمی کنند،منعوکالتبھاشتغالازرامنموکلآناستناد

کار،بند،اینبھاستنادبامبادااینکھترسازوکیلیھربعدبھاینازواستجرموکالتجرم زاست،
نمی تواند حرف بزند و سانسور می شود.حرفھ، پروانھ و ممر معاشش را از دست دھد، اساسا دیگر

ھفت تپھپروندهدربارهرسانھ ھابامصاحبھ ھایشدرکھرازیالبیفرزانھگفتھ ھایدادگستریوکیلاین
توجیھ»و«توضیحمقامدرگفتھ ھاییاوست،علیھپروندهدراستنادیمواردازحاالوکردهصحبت

جریاندرزیالبیفرزانھ«کارکھداردتاکیدومی داندھفت تپھ)(کارگرانموکالنشازوکیلایندفاع
عنوانی کھ در پرونده آمده، نبوده و نیست.دفاع از سندیکای ھفت تپھ را «ھرگز» مصداق ھیچ یک از

اینکھبھ رغمکھگفتوکردتوصیفحقوقدانشبھآگاهکامالوکیلیراموکلشزیالبی،فرزانھوکیل
راخودحرفھ ایکاراواماداردوجودھماجتماعیواقتصادیسیاسی،جنبھ ھایپرونده ھابعضیدر



ازکدامھیچمصداقھیچ وجھبھداشتھ،عھدهبھراوکالت شانکھپرونده ھاییدردفاعشومی دھدانجام
این عناوین نیست.

کارشیوهونداردوجودباشد،بایدقضاییزباندرکھدقتیآناطالعاتیزباندرزرافشان،گفتھبھ
مطرحضابطانکھباشدآنازمتفاوتمقداریبایددارد،کارشکھحساسیتیباتوجھبایدقضاییمرجع

کارگرانازھفت تپھ،ازدفاعتاوانزیالبی،فرزانھکھاستمحرزمابرایکھداردتاکیداومی کنند.
ھفت تپھ و سندیکای ھفت تپھ را می پردازد.

تنھا دفاع از کارگران ھفت تپھ و مسالھ نیشکروکیل فرزانھ زیالبی، بگیر و ببند فردی را کھ گناه او
دیدن نتیجھ این پرونده و تصمیم بازپرسھفت تپھ است، رفتاری ناخوشایند می داند و می گوید برای

پرونده باید منتظر روزھا و ماه ھای آینده ماند.

مامورانتوسطاراضیشانخشکبیجاردربرابرمصادرهبخشبکندهحاجیروستایاھالی*مقاومت
یگان حفاظت و کادری اداره کل منابع طبیعی

باگیالنخشکبیجاردراستانبخشبکندهحاجیروستایازاھالیاردیبھشت،جمعی27روزدوشنبھ
منابعکلادارهکادریوحفاظتیگانمامورانتوسطاراضیشانتصرفازمانعجمعیدستھمقاومت

طبیعی شدند.

منابعگفت:کارکنانمحلیرسانھیکخبرنگاربھرشتطبیعیمنابعادارهسرپرسترابطھدرھمین
زمین ھایی بودند،ضرب و شتم شدند.طبیعی کھ بر اساس حکم صادره مرجع قضایدر حال رفع تصرف

ھکتار3تصرفبرایکلادارهاینکادریوحفاظتیگانمامورانازنفر20شاملگروه7افزود:وی
ضربموردنفر15سویازکھبودندوشدهاعزامخشکبیجاربخشبکندهحاجیروستایزمین ھایاز

و شتم قرار گرفتند.



بستریرشتپورسینایبیمارستاندرھممصدومانازیکیوشدندمصدوممامور8اینکھبیانباوی
است.شد، اضافھ کرد: در حال حاضر وضعیت عمومی این افراد مساعد

بھ بی آبی مقابل فرمانداری*تجمع اعتراضی اھالی روستای زلزلھ زده ُکَلر گناوه نسبت

صدایانعکاسبرایگناوهُکَلرزدهزلزلھروستایاھالیازاردیبھشت،جمعی26یکشنبھروز
در استان بوشھر زدند.اعتراضشان نسبت بھ بی آبی مقابل فرمانداری شھرستان گناوه

مقابلقیمتافزایشوخودروتحویلعدمبھنسبتشاھینخودرویمتقاضیاناعتراضیتجمع*
شرکت سایپا

خودروتحویلعدمبھاعتراضبرایشاھینخودرویمتقاضیانازاردیبھشت،تعدادی27دوشنبھروز
و افزایش قیمت مقابل  شرکت سایپا تجمع کردند.



بھآنھاخودرویوجھ،تکمیلازچھارماهازبیشگذشتباگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ماهچھارگذشتازبعدمجدددعوتنامھصدورعدمماننددیگریمواردآنھااست.نشدهدادهتحویلموقع

عدمبود،شدهاعالمکنندهمصرفازحمایتسازمانبھکھآپشن ھاییازبعضیحذفاول،دعوتنامھاز
مانندفنیمشکالتسراتویی،بھفابریکازخودروضبطتعویضدرخواستی،رنگباخودروتحویل

دالیل اعتراض و تجمع خود می خوانند.آتش سوزی و خاموش شدن و ھمچنین قیمت باالی خودرو را

درصدپنجاهبرایولیبودتومانمیلیونھشتادخودرودرصدپنجاهقیمتگفتند:نیزآنھاازتعدادی
میلیونھشتادقیمتاساسبرچراکھشدندشوکھقیمتاینازبسیاریاست.شدهاعالممیلیون187دیگر

انجامراخودوجھتکمیلنتوانستندمتقاضیانازبسیاریعلتھمینبھبودند،کردهبرنامھ ریزیتومانی
دعوتنامھ مجدد صادر نشده است.دھند. ھمچنین با گذشت چھار ماه از دعوتنامھ اول ھنوز

از ارتفاع*جان باختن کارگر جوان كارخانھ فوالد شھر نیمبلوك براثرسقوط

جنوبیخراساناستاندرنیمبلوكشھرفوالدكارخانھسالھ25کارگراردیبھشت،یک27دوشنبھروز
داد.ازدستراجانشدمدرجراحاتوشدتمتری8ارتفاعازسقوطبدنبالکارحین
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1400ماهاردیبھشت26کارگریاخباروگزارشھای

حقوقھاماهپرداختعدمبھاعتراضدرلوشانشھرداریکارگرانوتجمعروزاعتصابدومین-
وحق بیمھ و برخورد ھای وحشیانھ شھردار

تجمعباکشوراجتماعیتامینسازمانبگیرانمستمریوبازنشستھکارگرانطلبیحقادامھ-
درتھران،خرم آباد،کرج،کرمانشاه ، مشھد،تبریز،رشت و قزوین

موعدازپیشبازنشستگیبرایبالتکلیفیبھنسبتکاوهشیشھکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-
مقابل وزارت کار

وضعیتوحقوقنازلسطحبھنسبتفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-
نامناسب خدمات درمانی

بھ سطح  نازل حقوق با تجمع مقابل مجلس- ادامھ اعتراضات معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت

مقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیتجمعروزدومین-
مجلس

مقابلتجمعباحقوقنازلسطحبھکشورنسبتپرورشوآموزشخدماتیکارگراناعتراضاتادامھ-
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

مشکالتوحقوقنازلسطحبھنسبتخوزستاناستثناییمدارسوکارکنانمعلماناعتراضیتجمع-
بیمھ ای مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

بالتکلیفی شغلی وسطح پایین حقوق وتبعیض- تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیردولتی ایالم نسبت بھ

بیمھحقھاوماهحقوقماه6پرداختعدمبھاعتراضدرجھرمشھرداریکارگرانھایکنش-

کشورنفتصنعتغیررسمیکارگراناردیبھشت25شنبھروزاعتراضیتجمعدربارهگزارشی-
مقابل مجلس

درکارگرانبرایاداریملزوماتحداقلایجادبھواحدشرکتیکسامانھمدیریتبی توجھی-
توقفگاه ھا و تعنیرگاه ھا

بھ زندان مرکزی این شھر- بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در سقز وانتقالشان

بھارستاندفتروفرمانداریمقابلبرقیبیبھنسبتسراوانبھداشتبلواراھالیاعتراضیتجمعات-
نشین

کورهانفجارحادثھدربھمنپروفیلنوینآلومینیومکارخانھکارگر6ومصدومیتمرگ-

حقوقھاماهپرداختعدمبھاعتراضدرلوشانشھرداریکارگرانوتجمعروزاعتصاب*دومین
وحق بیمھ و برخورد ھای وحشیانھ شھردار

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


وکشیدندکارازدستلوشانشھرداریمتوالی،کارگرانروزدومینبرایاردیبھشت26یکشنبھروز
پرداختعدمبھنسبترااعتراضشانگیالندراستانشھراینشھرداریساختمانمقابلتجمعبرپاییبا

باطلبحقکارگریکگرفتنزیربرشھردارمبنیوحشیانھھایبرخوردوبیمھوحقحقوقھاماه
ماشین وکشیدن گوش کارگر حق طلب دیگربنمایش گذاشتند.

برعالوهاعتراضشاندلیلگفتند:ایرسانھخبرنگاربھلوشانشھردارومعترضخشمگینکارگران
شھردارتوھینشھرداری،اینکارگرانازنفر80حدودبیمھ ایومزدیمطالباتنامشخصوضعیت

در برخورد با کارگران قدیمی شھرداری بوده است.

اعتراضازروزاولیندرماه)اردیبھشت25(شنبھروزصبحخبرافزودند:اینجزئیاتتشریحدرآنھا
برخوردشھردارشھرداری؛ساختمانمقابللوشانشھرداریکارکنانوکارگرانمجموعھکارگران

واکنشکھدادانجامساختمانوداخلحیاطمحوطھدرخدماتیکارگرانازتنچندباتوھین آمیزی
اعتراضی کارگران را بر انگیخت.

گرفت،شکلکارگراناعتراضکھگذشتھروزصبحششساعتحوالیگفتند:ادامھدرکارگران
شدتدلیلبھوشدمواجھمعترضکارگرانباباوقتیشھرداریساختمانبھورودحینشھردار

خدماتیکارگرانازیکیبامانور،یکازبعدشھرداریپارکینگمحوطھدرخودروباعصبانیت،
شھردارھمزمانترکید.خاردارسیمبھبرخوردباخودروالستیکھمزمانبطوریکھکردبرخورد

وشدشھرداریساختمانواردنقلیھواحدساختماننگھبانیدرضربھبادیدهحادثھکارگربھتوجھبدون
متفرق کردن ھمھ کارگران کرد.با کشیدن گوش یکی از کارگران خدماتی شروع بھ تھدید و



ازدستدیروزصبحازاقداماینبھواکنشدرلوشانشھرداریکارگراناینکھبیانباکارگرانازیکی
قصدموضوعاینحقوقیپیگیریبرایافزود:کرده اند،تجمعشھرداریساختمانمقابلوکشیدهکار

ساختمانمقابلبھشھرشورایاعضایبی توجھیصورتدرراخوداعتراضآیندهروز ھایدرداریم
دادسرای لوشان انتقال دھیم.

شورایاعضایازنفرسھھمراهبھوقتشھردار98سالماهشھریورگفت:خودسخنانتکمیلدراو
ادارهسرپرستدوباپیشسالماهشھریورتاشھرداریوشدندبازداشتمالیتخلفاتاتھامبھشھر

شدنبھ روزبرمبنیشدهدادهوعده ھایعالرغمجدیدشھردارورودباپیشسالماهشھریورازمی شد.
ماهیکھردرحقوقپرداختاست.نشدهایجادحقوق ھاپرداخترونددرتغییریھیچمتاسفانھحقوق ھا

ماه بھ ما یک حقوق می دادند.یکبار در حالی انجام می شود کھ شھرداران سابق نیز ھر

کھحقوقیآخرینوبودهبدھکارکارگرانبھحقوقماه6دست کملوشانکرد:شھرداریاضافھاو
بدونحقوقپایھصورتبھکھبوده99سالماهآبانبھمربوطکھبودهاخیراکرده ایمدریافت

معوقاتاجتماعیتامینبھکارگرانبیمھپرداختدرشھرداریھمچنیناست.شدهپرداختاضافھ کاری
است.شدهپرداختناقصصورتبھ90سالازکھدارددوسالھحدودا

تجمعباکشوراجتماعیتامینسازمانبگیرانمستمریوبازنشستھکارگرانطلبیحق*ادامھ
درتھران،خرم آباد،کرج،کرمانشاه ، مشھد،تبریز،رشت و قزوین

کشوراجتماعیتامینسازمانبگیرانمستمریوبازنشستھکارگراناردیبھشت،26یکشنبھروز
وآباد،کرج،کرمانشاهخرمشھرھایدرمطالباتبھیابیدستبرایدارشاندامنھھایکنشدرادامھ

اجتماعیتامینوسازمانمجلسمقابلتھراندروزدنداجتماعیتامینادارهمقابلتجمعبھدستمشھد
وتبریز،رشت وقزوین مقابل کانون بازنشستگان اجتماع کردند.



رابطھ:درھمینگزارش5

گزارش اول:

شد.مواجھامنیتینیروھایممانعتبامجلسمقابلتجمعاردیبھشت٢۶امروز

وجھھیچبھوکردهجلوگیریبازنشستگانشدنجمعازمستمربھ طورنیمویازدهتانیمودهساعتاز
تحملراتوقفھمآنجادرحتاکردندھدایتمتروسمتبھراآنھاوقتینمی دادند.ایستادناجازه ی

نمی کردند و پیوستھ در حال متفرق کردن بودند.

امنیتی بود تا درب مترو.سراسر روبھ روی مجلس تا سر خیابان اصلی مملو از نیروھای

بود.شدهبستھمامور١٠حدودتوسطراهانتظامینیرویکیوسکمحلاز

مجلسخیابانبھنمی توانستندامابودندسفیدایستادهمویبازنشستھ یتعدادیمتروروبھ رویبوستاندر
بازنشستھ ایستاده بودند.بیآیند. ھم چنین در مقابل بیمارستان معیری ھم تعدادی

خودشدنرسمیودستمزدافزایشخواھانآنھاشد .انجاممجلسبرابردرنیزحق التدریسمعلمانتجمع
بودند و شعار "مجلس انقالبی حمایت حمایت" سر داده بودند.

قبالدرراوظایفشمابقینمی خواھددولتکھاستمشخصکامالاخیرتجمعسھخصوصدر
افزایشکھآگاھندھمھکھحالیدرمی داند.کافیاستافزودهکھرامقداریودھدانجامھمسان سازی



تامینکارکنانجمعیتازبزرگیبخشونداردخواناییفعلیتورِمواقعیمیزانبابگیرانحداقلحقوق
اجتماعی زیر خط فقر ھمیشگی قرار دارند.

گزارش دوم:

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.

بازنشستگانمجلس،مقابلدرامنیتیوانتظامینیرویلشکرکردنواردوکشیقشونھررغمبھ
لباسوپوشسبزنیروھایسدشکستنوھامزاحمتدفعبرایوایستادندخودقرارسربرجسور

پیگریواستقامترساندند.بھارستانمیدانبھراخودھم،ازجداھایدستھشکلبھھاشخصی
بوجودُکشانحقوزورگویانصفمیاندروحشتیچنانخودحقوقوحقگرفتنبرایبازنشستگان

راستسپیدمویاناینخواھیحقفریادوبازنشستگانتجمعگرفتنشکلتحملحتیکھاستآورده
اماشدند؛روبروامنیتیوانتظامینیروھایانبوهموانعبابازنشستگانامروزگرچھندارند.راقامت

کھھاستسالبازنشستگاننیست.خودھایخواستگرفتنبرایمبارزهازنشستنعقبمعنیبھاین
سروخیاباندرحضورجزراھیکھاندیافتھدرخود،بارفالکتزندگیدرتحولوتغییرایجادبرای

دادن شعار "تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، ندارند.

کھبودبازنشستگانیحضورشاھدمجلساطرافھایخیابانھاساعتتااردیبھشت٢۶امروز
از ھمدیگر ُپرس جو می شدند.ھرکدام برای یافتن راھکاری برای ادامھ "یکشنبھ ھای اعتراض"

رغمبھھاتجمعواعتراضاتکھاستاینشود،میدریافتبازنشستگانپیگریواستقامتازآنچھ
برابریچندکردنگسیلوآنھارواندنبالھوبازنشستگانکانونرسمیوزرددستجاتافکنِیتفرقھ

ادامھکھاستاینھستندواقفآنبربازنشستگانکھآنچھاماباشد.داشتھادامھبایدامنیتینیروھای
عملاتحادواستمیسرفراگیرتشکلوانسجاموبازنشستگانھمھھمبستگیباطلبانھحقھایتجمع

بازنشستگان، راه را برای موفقیت باز خواھد کرد.

اعتراض، تجمع، تشکل مستقل حق مسلم ماست

گزارش سوم:

نگاھی بھ تجمع ھر ھفتگی بازنشستگان تھران

اجتماعیتامینمجاورساختمانابتدایازرسمیمامور١٠٠حدوداستدقیقھ٣٠و١٠دقیقنساعت
ازبرخی،اندایستادهباتومباووازنجیرکاروزارتجلویوبعدیخیابانانتھایتایآزادخیاباندر
حرکتحالدرآنھاالبالیدربیسیمباآنھاھایرئیسودارندمحلیلھجھبرخیوھستند.سربازآنھا

آمادهاجتماعیتامینوکاروزارتدوجلویدرانتظامی،نیرویماشینبیستحدودووندووھستند
نفرسیتعداد.استنشستھآخرصندلیدرچادرباخانمینظامینیرویوندرھستند.وخدمت

سمتبھالجبارباوشوند.،میروبرومامورینبرخوردباآیندمیمانسازجلویوقتیبازنشستھ
بھورسندمیمحلبھنفرپنجتعداد.نشینندمیصندلیرویورفتھبھبودیخیاباناتوبوسایستگاه
میپراکندهبصورتافرادتانگذشتھ،قرارساعتازایدقیقھچندھنوز؛دازندپرمیگروهباگفتگو

وآیدمیفردیاینکھتا،نشینندمیایستگاهھاینیمکتروینشستگانبازدیگرکناردریاوآیند
میپخشتعدادیبینبرگدودراستمکانیککارفلزسندیکایبازنشستگاننامباکھامید"نشریھ"

کھآقایانیوھاخانمویابندمیافزایشمامورینتعداد.شوندمیآنخواندنمشغولایعده،شود



اجتماعیتامینمانسازدیگرجبھھدربرخیایستندمیافراداینکناردروآیندمیگذشتھآنھاازسنی
اینجاآمدیمنبود.آنجاکسیوکانونجلویرفتماولمنگویدمیبازنشستگانازیکیدارند.حضور
محبتباسالھ٧٠حدودخانمی؟کنندمیچکاردیگھببینیمتاایستیممیآنقدرھمینجاماگویدمیخانمی

دردوکنیممیزندگیبدیشرایطدرشمامثلھممعلمینماگویدمیوکندمیصحبتبازنشستگانبا
قدممامورینجلویازمرتبآمدورفتحالدربازنشستگانازبرخی.باشیمھمبابایدداریممشترک

برخیواندکردهتجمعآزادیخیابانوسطتیآربیایستگاهدربرخیگردندمیبردوبارهوزنندمی
گویدمیوگیردمیھستندگفتگوحالدرکھنفرچندجلویسیمبیباماموریخیابانطرفآندر

ازیتعدادشودمی١١ساعتباالخره،؟ایدخریدهراخیابانمگرگیرندمیجواب،نایستیداینجا
اینکھ،مثلخیرگویند؛میآنھااید؟آمدهدادگستریمسکنتعاونیبرایھمشماپرسندمیبازنشستگان

ازکھدارندھاییبنر،وشانرفتھدستازحقوقبھاعتراضدردارندتجمعیفاصلھباکمیھمآنھا
وکنندگفتگووبروندداخلبھتاخواھندمیراشاننمایندهعنوانبھنفر.،چندگیرندمیآنھادست

گوجاھایدراند،نشستھبازنشستگانگروهکند.صحبتتاداخلرفتھتاننماینده؛گویدمیماموری
کردماشتباهچھمن،گویدمیبازنشستگانازفردیکنندمیصحبتھمبانفریچندوخیابانناگون
منو...رفتھوغزهویمنبھکردندغارترامانثروتومالتمامدادمرایآنھابھپیشوقتخیلی
بھکھمبلغیدانیدمیعزیز،دوستگویدمیآیدمیجلوبازنشستگانازیکیو...باشمفقردرباید

پولایناگرتازه؟استدولتیھایاختالسچھاردھمیکپردازندمیفلسطینویمنخارجیھاینیرو
پس؟نھخوردندمیخودشاندادند؟میمابھمگردادندنمیخودوابستھوارتجاعینیروھایبھرا

جھتخواستندمیپولینشستھبازمنازاگراالندازیمبپربھشروھامیلوحیفترینمھمبھتره
فروفکربھوکندمیسکوتمردپیررا،بازنشستگیغازچندر.ھمیندادممیفلسطینمردمبھکمک

می رود.

تعویضبرایموقعبھترینانتخاباتزمانفقطگویدمیآذریشیرینلھجھباخانمیدیگرجای
گرمیدستدرتسبیحکھآقاییچند.کنندمیکارخوبخیلیبخشایناستملیکارتوشناسنامھ

قبلدفعھکھقبلیافرادآنھمھخانمکنندشرکتھمدرصددهازبیشترکنمنمیفکرگویند،میدانند
.کنمنمیشرکتانتخاباتتواینھارفتنبرایراییاواینھارفتنتادیگھگفتندمنبھرای،برایرفتن

ایستگاهطرفازسکوتدروبنرباجوانپسرانودخترانازبزرگیگروهاستدقیقھ١١.٣٠ساعت
میمتفرقنیزراآنھا،ھستندنفر٨٠حدودجمعیتروند.میاجتماعیتامینمانسازسمتبھمترو
تامینمانسازآزمونواستخدامبھآنھا،کنندمیھدایتمجاورمسجدکنارسمتبھراجمعیتوکنند

کھاند.کردهشدگانقبولاینگزینجایراایعدهاستخدامیآزمونازبعددارنداعتراضاجتماعی
ایناند.دادهتغییردادیقراربھرسمیحالتازرابرخیوبودندسفارشیوخودیافرادمنعمو

ازبرگشتمسیردرھستندرسیدگیخواھانوکنندمیتحصنظھرازبعد١٢ساعتدرجوانجمعیت
پروندهاینبھرسیدگیبرایقضائیھقوهمقابلدرھواپیماییداغدارانخانوادهشودمیشنیدهعابرین

١۴٠٠بھشتاردی٢۶یکشنبھ........!نداردایستادنبازسرقافلھاینودارندتجمع

گزارش چھارم:

یکشنبھ ھای اعتراض خاموش نشدنی است!

ازشھرھادربازنشستگانخاصیتبیھایکانونوسازشکارصادقیحسنچھمدتھاستآنکھبا
26امروزامایافتھخاتمھسازیھمسانموضوعدیگرونروندتجمعبھخواھندمیبازنشستگان



اجتماعیتامینکلادارهمقابلدربازنشستگانمشھدکرمانشاه،کرج،آباد،خرمشھرھایدراردیبھشت
کانون ھای بازنشستگی جمع شدند.تجمع کردند. در رشت، تبریز، قزوین بازنشستگان در مقابل

رییسکھرابازنشستگیعالیکانونمحلھاشخصیلباسوانتظامینیرویصبحاوایلازتھراندر
میخودداریبازنشستگانتجمعازوکردهخلوترااستمستقرآندربیاتاصغرعلیسازشکاران،

میجمعنفره10تا5گروھھایدراجتماعیتامینسازمانحوالیدرنفر100ازبیشجمعیتیکردند.
کانونمدیرهھیاتبھاعتراضاتقبلھفتھازکھرشتدرشدند.میمتفرقپلیساخطارباکھشدند

دادهکانونرییسبھشدهامضااینامھوگرفتبیشتریشدتھفتھاینبودشدهآغازگیالنبازنشستگی
خاموشتردیدبیآنچھشد)خواھدمنتشرجداگانھرشت(گزارششودفرستادهساالریبرایتاشد

سویازمنتشرهامید،مجلھتوزیعاست.بازنشستگانھایاندوختھچپاولبھاعتراضاستنشدنی
شد.بازنشستگان فلزکارمکانیک با استقبال بازنشستگان روبرو

گزارش پنجم:

یکشنبھ ھای اعتراض در رشت!

شد.شروعرشتکانونمقابلدرصبحنیمو10ساعتازاردیبھشت26امروزبازنشستگانتجمع
بودند.آمدهاجتماعیتامینسازمانگریحیلھبھاعتراضبراینفر100ازبیشجمعیت١١ساعت

دربازنشستھھرکھداشتدستدرامضابراینسخھ٣درایبیانیھاوللحظھھمانازایبازنشستھ
شعارساعتنیمحدودجمعیتشد.زدهبیانیھپایامضا١٠٠حدودکرد.میامضاآنراورودلحظھ
دادند.

بود/کانونماوکیلکن.رھاراخودکانونکن/حیابروبیاتدارند.خیالیوفکرداریم/عالیکانون
کناستعفاکالم/یکمیگیمبیاتکنند.میجنایتحامیانمی کند/خیانتکانونستود.خوبراساالری

کھ کانون داری/ باید بری پاچھ خواری.بی کالم . تملق و چاپلوسی/ بھ پا یھ وقت نسوزی. بیات

فعالاستروز۵ماواستشماباحقمیدانمگفتمیکردمعرفیبازرسراخودشدجمعواردیکی
کجاحالتابدھید،کارگزارشداریدوظیفھھستیدبازرسکھشماداد:«پاسخایبازنشستھھستیم.
باگویاکارگری،اطالعاتازآمدیکیبعدلحظھچندبودید؟کجاکشیحقوعدالتیبیھمھاینبودید؟
کھداندنمیھنوزآقااینفھمیدیمتازهجدلوبحثکلیازبعدداشتند.جلسھبافکارجنابکانونرئیس

کھشدنداینخواستاربیانیھخواندنازبعدبازنشستگاناست.خصوصیبخشاجتماعیتامینسازمان
بعددادند.سررابیرونبیابافکارشعارشنیدند.ردجوابکھکندپیداحضورآنھاجمعدربافکارجناب

بھتجمعگزارشفرستادنوامضاگرفتنبرایبازنشستگانازنماینده٢شدقرارجدلوبحثکلیاز
سوالاینبافکارآقایازنمایندگانکنند.دیداربافکارجنابگیالنکانونرئیستوسطعالیکانون

اگرشدگفتھنسبتا"...گفتخیر؟یاھستیدراضیفعلیحقوقافزایشازوضعیتکھ:«کردندرامطرح
وتشکروبیاتآقایازشماتقدیرواجتماعیتامینسازمانجلویدرتشکربنرپسھستیدناراضی

اقدامخصوصایندراستانھاکانونھایھمھچونتشکرکنمبایدمنگفت:بود!!؟؟چھبرایایشانتمجید
کرده اند»

رییسوبیاتاصغرعلیعالیکانونبھرااعتراضینامھدیگرروزدوتادادقولگیالنکانونرئیس
کنندگان.تجمعبدھدنمایندگانبھآنراکپیونامھشمارهفرستادهساالریآقایاجتماعیتامینسازمان

شدند.متفرق١٢ساعتحدود



حضور خانمھای بازنشستھ قابل تحسین بود. درود بر شرفشان.

فلزکارمکانیک ایرانمنبع گزارش چھارم وپنجم:کانال رسمی سندیکای کارگران

وضعیتوحقوقنازلسطحبھنسبتفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضیتجمعات*ادامھ
نامناسب خدمات درمانی

نسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھفوالدصنعتبازنشستھکارگراناردیبھشت،26یکشنبھروز
بھدستدیگرشھرچندوتھران،اصفھاندردرمانیخدماتنامناسبوضعیتوحقوقنازلسطحبھ

درمانیخدماتافزایشوحقوقسازیھمسانخواھانوزدندفوالدبازنشستگانصندوقمقابلتجمع
شدند.

وھمسان سازیاحکاماصالحعبارتنداز:تجمع کنندگانخواستھ ھایدیگرشدهایرسانھگزارشبرپایھ
فوالدبازنشستگانقانونیمطالباتپرداختوتعھداتاجرایبھدولتکردنمکلفسقف،برداشتن
سنواتی،بودجھ ھایازفوالدبازنشستھدرمانیھزینھ ھایموقعبھپرداختفوالد،معتبرآیین نامھمطابق

دیگربرابرحوادثوعمربیمھفوالد،دستورالعمل ھایواستخدامینامھآئینبرابردرمانقرارداد
صندوقزیرمجموعھشرکت ھایوآھنذوبدربازنشستگانفرزندبکارگیریوفوالدیواحدھای

بازنشستگی کارکنان فوالد.

فوالد  کشورنسبت بھ سطح نازل حقوقدر ھمین رابطھ:کنش ھای دامنھ دار کارگران بازنشستھ صنعت



نسبتدارشاندامنھھایکنشازکشورفوالدصنعتبازنشستھکارگراناردیبھشت،21شنبھسھروز
وخبردادندبازنشستگیھایصندوقمقابلاعتراضیتجمعاتبرپاییازجملھحقوقنازلسطحبھ

خواھان ھمسان سازی حقوق شدند.

کامل،بھودقیقصورتبھھمسان سازیاجرایعدمازانتقادضمنفوالدصنعتبازنشستھکارگران
وکشوریصندوقجملھازصندوق ھاسایربازنشستگانبرایکھھمانطورگفتند:ایرسانھخبرنگار
ھم ترازشاغالنحقوقپایھ یبھبازنشستگاندریافتیوشدهاجرادرصدینودھمسان سازیلشگری،

شود.نزدیک شده است، باید برای بازنشستگان فوالد نیز اجرایی

برایبودجھ ایبایددولتکردند:واضافھشدندفوالدصندوقبھدولتتوجھخواستاربازنشستگان،این
ھمسان سازی بازنشستگان فوالد اختصاص دھد.

مقاماتپاسخگوییخواستاروکردهمراجعھصندوقبھبارھااخیرروزھایدرفوالدبازنشستگان
بایدوھستیمصندوقاموردرمشارکتوجمعیمذاکره ینیازمندمی گویند:آن ھاشده اند؛صندوق

صدای ما شنیده شود.

موعدازپیشبازنشستگیبرایبالتکلیفیبھنسبتکاوهشیشھکارخانھکارگراناعتراضی*تجمع
مقابل وزارت کار

کاوهصنعتیشھرازخودراکاوهشیشھصنعتیگروهکارگرانازاردیبھشت،جمعی26یکشنبھروز
رااعتراضشانآزادیخیاباندرکاروزارتمقابلتجمعباتارساندندپایتختبھخودراشھرستان

بگذارند.نسبت بھ بالتکلیفی برای بازنشستگی پیش از موعد بنمایش
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سال20بابایدواستزیان آوروسختکارگراناینشغلیماھیتشده،ایرسانھگزارشبنابھ
شوند.بازنشستھمتناوبسال25ومستمربیمھ پردازی

20ازبیشسختمشاغلدرآن ھابیمھ پردازیسابقھودارندرابازنشستگیشرایطکارگراناینتمامی

سال است.

اخراجراکارگراناینبلکھندادهانجاماقدامیآن ھابازنشستگیبرایتنھانھکارفرماکارگران،گفتھبھ
ندارند.کرده است. آن ھا در حال حاضر توانایی بازنشستھ شدن را

سطح  نازل حقوق با تجمع مقابل مجلس*ادامھ اعتراضات معلمان تازه استخدام شده کشورنسبت بھ

گذاشتنبنمایشکشوربرایشدهاستخدامتازهمعلماندیگر،باریبرایاردیبھشت26یکشنبھروز
تبعیضبھدادنپایانوخواھانزدندمجلسمقابلتجمعبھدستحقوقنازلسطحبھنسبتاعتراضشان

برابردرمقابل کاریکسان شدند.در پرداخت حقوق ، ھمسان سازی،رتبھ بندی واقعی و حقوق



مقابلحقوقنازلسطح بھکشورنسبتشدهاستخدامتازهمعلماناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مجلس برای چندمین بار

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



مقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیتجمعروز*دومین
مجلس

سوادنھضتآموزشیارانازمتوالی،جمعیروزدومینبرایاردیبھشت26یکشنبھروز
استخدامیبالتکلیفیبھنسدادنپایانخواھانمجلسمقابلتجمعبا)92سالازبعدآموزی(ورودی

شدند.
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بالتکلیفیبھنسبتشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
استخدامی مقابل مجلس

گیالندراستانشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیارانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.برای بنمای گذاشتن اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی

سوادآموزینھضتآموزشیارھزار24حدودمجموعازنفرھزار6تعدادشودکھ،میخاطرنشان
بنابراینشوند.قبولگذشتھسالماهتیربیستماستخدامیآزموندرنمرهنصابحدکسببانشدندموفق

ھنوز منتظر بازگشت بھ کار خود ھستند.شماری از این افراد کھ اکثرا زنان سرپرست خانوار ھستند،

مقابلتجمعباحقوقنازلسطحبھکشورنسبتپرورشوآموزشخدماتیکارگراناعتراضات*ادامھ
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

بیشترھرچھانعکاسبرایھمفارسپرورشوآموزشخدماتیکارگراناردیبھشت،26یکشنبھروز
پرورش این استان زدند.صدای اعتراضشان دست بھ تجمع مقابل اداره کل آموزش و

کاھشبھنسبتاصفھاناستانپرورشوآموزشخدماتیکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
اداره کلبر اساس رأی ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقابلحقوق

قراردادی)وپیمانی،پرورش(رسمیوآموزشخدماتیکارگرانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
مقابلاداریعدالتدیوانعمومیھیئترأیاساسبرحقوقکاھشبھاعتراضبرایاصفھاناستان

اداره کل آموزش وپرورش این استان اجتماع کردند.

نیروھایاعتراضیتجمعدلیلخصوصدرنیزاصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
گفت:محلیرسانھخبرنگاریکاصفھان،بھاستانپرورشوآموزشکلادارهمقابلمدارسخدماتی
ومیلیونسھبھگذشتھسالدرتومانھزار800ومیلیوندوحدودازنیروھاازگروهایندریافتیحقوق
است.اندکبسیارکھیافتافزایشجاریسالدرتومانھزار500

آموزشخدماتینیروھایامااست،ماهدرتومانمیلیونپنجتاچھارکارگراندریافتیمیزانافزود:وی
تورمنرخبھتوجھبامبلغاینکھمی کننددریافتمیلیونسھتا500ومیلیوندومعادلحقوقیپرورشو

و مشکالت اقتصادی کفاف زندگی معمولی آنھا را نمی دھد.

کھاستایناستانپرورشوآموزشکلادارهبھمدارسخدماتینیروھایاعتراضکرد:تصریحاو
ندارند؛راگروه ھااینازکدامھیچمزایایونمی شوندمحسوبکارمندانوکارگرانگروهجزوآنھا
اینبھرسیدگیخواستارمدارسھمھخدماتینیروھایواستفراگیرکشورکلدرمسئلھاینالبتھ

موارد ھستند.

جدیدیاحکامتازگیبھدیگرسویازگفت:اصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
نیروھااینحقوقازمبلغیاداریعدالتدیوانعمومیھیئترأیاساسبرآن ھاطبقکھشدهصادر

کسر و حق لباس و حق سرایداری آنھا حذف شده است.

افزود:است،شدهحذفمدارسخدماتینیروھایمزایایھمھاخیرسالچنددراینکھبیانباوی
راخوددرخواست ھایوکردهمراجعھپرورشوآموزشکلادارهبھاصفھاناستاندرآنھانمایندگان



پرورشوآموزشوزارتبھرسیدگیبرایمدیرکلامضایباکھکردندارائھمکتوبصورتبھ
ارسال شد.

نفر500وھزارچھارحدودکرد:خاطرنشاناصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
وپیمانیعده ایقراردادی،آنھاازتعدادیکھمی کنندخدمتاصفھاناستانمدارسدرخدماتینیروھای

مکتوبصورتبھآنھامسائلنیروھاایندرخواست ھایبھرسیدگیبرایھستند،رسمیھمتعدادی
حقوقافزایشبرایوزارتخانھاینمسئوالنتاشددادهانتقالپرورشوآموزشوزارتبھونامھ نگاری

و تحقق درخواست ھای آنھا رسیدگی الزم را انجام دھند.

مشکالتوحقوقنازلسطحبھنسبتخوزستاناستثناییمدارسوکارکنانمعلماناعتراضی*تجمع
بیمھ ای مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

بھاعتراضبرایخوزستاناستثناییمدارسوکارکنانازمعلماناردیبھشت،جمعی26یکشنبھروز
اھوازکالنشھردراستاناینپرورشوآموزشکلادارهمقابلایبیمھمشکالتوحقوقنازلسطح

اجتماع کردند.

شغلیبالتکلیفیبھنسبتولرستانایالمھایاستانغیردولتیمدارسمعلماناعتراضی*تجمع
وسطح پایین حقوق وتبعیض



بھاعتراضبرایولرستانایالمغیردولتیمدارسمعلمانازجمعیاردیبھشت،26روزیکشنبھ
اجتماعھااستاناینپرورشوآموزشکلادارهمقابلوتبعیضحقوقپایینوسطحشغلیبالتکلیفی

کردند.

لرستان:

بیمھحقھاوماهحقوقماه6پرداختعدمبھاعتراضدرجھرمشھرداریکارگرانھای*کنش



دردارشاندامنھھایکنشازفارسدراستانجھرمشھرداریکارگراناردیبھشت،26یکشنبھروز
،خبردادند.بیمھحقھاوماهحقوقماه6پرداختعدمبھاعتراض

حقوقماهششدریافتنتیجھ عدمدرخودزندگیدشوارشرایطازجھرمشھرداریکارگرانازجمعی
حقوقکرونا،تھدیدعلیرغمواقتصادیاوضاعایندرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھودادندخبر

ماوافتادهتاخیربھماهششدارندفعالیتپیمانکاریکمسئولیتتحتکھجھرمشھرداریکارگران
علیرغم ھمھ سختی ھا مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.

نکرده اند،ریافتکارفرماازراخودحقوق)99(گذشتھسالماهآذرازکھجھرمشھرداریکارگران
خودمزدیمعوقاتدریافتبرایبایدماگفتند:کروناییشرایطایندرخودمعیشتیاوضاعبھباتوجھ

شھرشورایوشھرداریھمانندباالدستینھادھایونداردمالیمنابعمی کندادعاکارفرماکنیم؛دوندگی
مزدی کارگران نیستند.نیز ھیچ نظارتی بر اوضاع ندارند و بھ فکر پرداخت مطالبات

حفظبرایماکارومی دھیمانجامنامناسبشرایطایندرراکارسخت تریناینکھبیانباکارگراناین
حتیواستانداری ھاشھر،شوراھایشھردار،بایدافزودند:است،مھمبسیارشھرھانظافتوآرامش
برایخاصبودجھوباشندکارگرانفکربھپیمانکاریشرکت ھایعملکردبرنظارتبااستانیمقامات

پرداخت مطالبات مزدی آن ھا اختصاص دھند.

دستمزدھا،پرداختدردیرکردبرعالوهداشتند:اظھارخودمعیشتینامناسباوضاعازانتقادباآن ھا
ھستند.کارگران در زمینھ پرداخت حق بیمھ ھا نیز با مشکل روبرو

ازبیشمسئوالنداریمتوقعومی کنیمزندگیفارساستاندراینکھبیانباجھرمشھرداریکارگران
تاخیربھدستمزدمانماهششحدودگفتند:کنند،رسیدگیمادستمزدپرداختومعیشتمسالھبھاینھا

وشھرداریمالیمنابعتامینبرایچاره ایداریمانتظاراصلیکارفرمایمقامدرشھردارازماافتاده،
پرداخت دستمزد نیروی کار پیمانکاری شھرداری بیاندیشد.

حوزه مسکن ساخت و ساز کم شده است.از راه پروانھ و جواز ساختمان است کھ بھ دلیل رکود در

کشورنفتصنعتغیررسمیکارگراناردیبھشت25شنبھروزاعتراضیتجمعدرباره*گزارشی
مقابل مجلس

ومزایاوحقوقسازیھمسانخواستاراردیبھشت25شنبھروزگردھماییدر،کارکنانازدستھینا
حذف شرکت ھای پیمانکاری و تبدیل وضعیت بھ قراردادی شدند.

: یروھای شرکتی(پیمانکاری) بھ این شرح بودن مطالباتاھم

دولتکارکناناستخدامساماندھیطرحتصویبدر.تسریع١

کارکنانبینرابرابریکامالشرایطوگردداعمالدقتبھباید،مذکورطرحھفتم.تبصره٢
شرکتی(پیمانکاری) و قراردادی در تبدیل وضعیت لحاظ نماید.

نامھدالیلمطابق،شوندپیمانیطرحاینطی،آزمونبدونقراردادیکارکناناستقراراگریعنی
پیمانی شوند.موجود در این پست ، کارکنان شرکتی ھم باید بدون آزمون

کھگرددتصویبایگونھبھباید.طرح٣



اوال برای وزارت نفت الزام آور باشد

دیگری در اجرای آنرا نداشتھ باشد.و ثانیا وزارت نفت حق اعمال ھیچگونھ تغییرات و تفسیر

بود.مطالباتدیگرازحقوق،پاداش،مزایاسازی.ھمسان۴

تبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراندوبارهاعتراضیتجمعرابطھ:درھمین
وضعیت وھمسان سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

کشوربراینفتصنعتپیمانی)وحجمی(غیررسمیکارگرانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
بھنسبترااعتراضشانصدایمجلسمقابلتجمعبرپاییباتارساندندپایتختبھخودرادیگرباری

کنند.عدم تبدیل وضعیت وھمسان سازی نشدن حقوق بیشتر منعکس

تجمع کنندگان شعار می دادند:

«وضعیت شرکتی تبدیل باید گردد»

«فیش حقوقی ما ھمسان باید گردد»

درکارگرانبرایاداریملزوماتحداقلایجادبھواحدشرکتیکسامانھمدیریت*بی توجھی
توقفگاه ھا و تعنیرگاه ھا

اینناکارآمدمدیریتمتاسفانھمی باشدستادمرکزیکبعالوهتعمیرگاهوتوقفگاهچندشاملیکسامانھ
نکردهایجادھستندکارگریپرترددمحل ھایکھتعمیرگاه ھاوتوقفگاه ھادراداریامکاناتھیچسامانھ
کارگرانورانندگانترددمحلکھستاددرفقطکارگرانبھاداریخدماتکوچک ترینارائھواست

باکارگزینیاحکاموحقوقیفیشبھدسترسیبرایحتیکارگرانبطوریکھاستشدهایجادنیست
سختی و معطلی مواجھ اند.



بھمطلوبخدماتارائھبھرابطھدرحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
رانندگان و کارگران بھ مدیریت سامانھ یک ھشدار می دھد.

تھران و حومھبرگرفتھ از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

بھ زندان مرکزی این شھر*بازداشت عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در سقز وانتقالشان

ایابالغیھطیصالحیمحمودواسماغیلیعثمانکارگری،فعالین١۴٠٠اردیبھشت٢۶یکشنبھروز
بھبودشدهارسالنامبردگانبرایسقزانقالبوعمومیدادسرایبازپرسیسومشعبھسویازکھ

ازپس.نماینددفاع،شدهدرجابالغیھدرانتسابیاتھامآنچھبدلیلخودازتاکردهمراجعھدادگاه
بازداشت ھستند ...دادگاھی ، بازپرس پرونده اعالم کرد کھ نامبردگان تخت

ماهاولبامرتبطفیلموعکسانتشاروکارگرجھانیروزاتھامبھکارگریفعالینایناستذکربھالزم
اند.کرذهصادرکدامھربرایمیلیونی۴٠وثیقھقراربازپرسکھشدهدادگاھی،مھ

راکارگرجھانیروزمراسمبرگزاریودفاعخودمواضعازقویاصالحیمحمودواسماعیلیعثمان
وثیقھگذاشتنازلذا،انددانستھبرحقراخودحقوقیبیبھکارگرطبقھاعتراضودانستھکارگرانحق

وثیقھباتاایمنشدهمرتکبجرمیھیچماکھداشتنداعالموورزیدنداستنکافموقتآزادیبرای
آزادمان کنند.

بھارستاندفتروفرمانداریمقابلبرقیبیبھنسبتسراوانبھداشتبلواراھالیاعتراضی*تجمعات
نشین

اعتراضشانصدایانعکاسبرایسراوانبھداشتبلواراھالیازاردیبھشت،جمعی26یکشنبھروز
سیستاناستاندرشھرستانایننشینبھارستاندفتروفرمانداریمقابلراتجمعاتیبرقیبھنسبت

وبلوچستان برپا کردند.

کورهانفجارحادثھدربھمنپروفیلنوینآلومینیومکارخانھکارگر6ومصدومیت*مرگ

شھرکدرواقعبھمنپروفیلنوینآلومینیومکارخانھکارگر4اردیبھشت،26یکشنبھروزعصر
مصدومدیگرکارگر2وباختندجانکورهانفجارحادثھدرریشھرستانفشافویھبخشکارانآلومینیوم

شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت25و24کارگریاخباروگزارشات

وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-
سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

صدوربدلیلشغلیشانامنیتخطربودندربھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-
پیاپی مجوز واردات ماشین آالت معدنی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مقابلاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضیتجمع-
مجلس

اساسبرحقوقکاھشبھنسبتاصفھاناستانپرورشوآموزشخدماتیکارگراناعتراضیتجمع-
رأی ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقابل اداره کل

- اعتراضات دانش آموزی رویارویی با گفتمان انضباطی مدرسھ

- تشکلی داشتیم کھ آن را زندگی کردیم- اسماعیل بخشی: بھره برداری انتخاباتی از ھفت تپھ ممنوع

پرداختوعدمحقوقشانازبخشیکشیدنباالبھنسبتتھرانمترو5خطکارگراناعتراضاتادامھ-
بموقعش

افتادهعقبمطالباتنامھدرخواستاردیبھشت،٢٢واحدشرکتکارگرانسندیکاییاعضاازچندتن-
کارگران ورانندگان را درشورای شھر وشھرداری بھ ثبت رساندند.

- ھیراد پیربداقی بازداشت و بھ زندان اوین منتقل شد

زیالبی- بیانیھ وکالی پرونده متھمان ھفت تپھ درحمایت از فرزانھ

- تجمع اعتراضی اھالی تبریز نسبت بھ  سگ کشی شھرداری

کشاورزیاستخردرشدنغرقبراثردامغانرودبارکالتھکارگردر2باختنجان-

از ارتفاع- جان باختن یک کارگر جوان در حصارک کرج براثر سقوط

- جان باختن یک کارگر در حادثھ ریزش آوار اصفھان

وھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورنفتصنعتغیررسمیکارگراندوبارهاعتراضی*تجمع
سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

کشوربراینفتصنعتپیمانی)وحجمی(غیررسمیکارگرانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
بھنسبترااعتراضشانصدایمجلسمقابلتجمعبرپاییباتارساندندپایتختبھخودرادیگرباری

کنند.عدم تبدیل وضعیت وھمسان سازی نشدن حقوق بیشتر منعکس

تجمع کنندگان شعار می دادند:

«وضعیت شرکتی تبدیل باید گردد»

«فیش حقوقی ما ھمسان باید گردد»



تبدیلعدمبھنسبتنفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھااعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
ھمسان سازی حقوق مقابل مجلسوضعیت،سطح نازل حقوق ازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم

برپاییوبارساندندپایتختبھخودرانفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھا،99اسفند19شنبھسھروز
نازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبترااعتراضشانپالکاردھابرافراشتنومجلسمقابلتجمع

بنمایش گذاشتند.حقوق ازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم ھمسان سازی حقوق
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میلیون15حداقلنفتوزارترسمیشاغلکھحالیدرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
تومانمیلیون4حدودتنھاماھانھوی،رده یھمموقتمدتشاغلیکمی کند،دریافتحقوقتومان

دریافت می کند.

تنھانفتوزارتامااستموقتمدتنیروھایدوشبرکشورنفتصنعتبارافزودند:درحالیکھآنھا
راکاریموقتی ھا،مدتحقوقترمیمبرایومی شناسدرسمیتبھرارسمینیروھایمزایایوحقوق

انجام نمی دھد.

بھآزموناینافزودند:نفت،وزارتمجموعھ یدرنیروجذبآزمونبرگزاریبھاشارهبامعترضان
درکند؛حلراماھمگیمشکلنمی تواندداشت،موقتمدتنیروھایجذبدرکھمحدودیت ھاییدلیل
خواھانمانتیجھدرھستند.خودھمکارانتماموضعیتتبدیلخواھانموقتمدتنیروھایکھحالی

باید برداشتھ شود.تبدیل وضعیت بی قید وشرط خود ھستیم و می گوییم کھ بی عدالتی

رسمی،نیروھایوخودمیانرفاھیمزایایبرقراریدرتبعیضوجودبھاشارهباکنندگانتجمع
مسکنمانندامتیازاتیازاینھاامانیستند؛کمموقتمدتنیروھایتعدادنفتوزارتافزودند:در

رفاھی دیگر محروم ھستند»سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و ھوا و ده ھا امتیاز

ثبتوتوسعھ)ششمبرنامھقانون29ماده(موضوعحقوق ھاھمسان سازیخواھانافزودند:معترضان
وجودتبعیضیھیچرسمی ھاوقراردادی ھامیانحقوق ھاسطحدرتاھستیمایرانکارمندسامانھدرآنھا

نداشتھ باشد.

نیرویھزار120وموقتقراردادشاغلھزار34حدودحاضرحالدرکھمیشودخاطرنشان
پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند.

صدوربدلیلشغلیشانامنیتخطربودندربھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضات*ادامھ
پیاپی مجوز واردات ماشین آالت معدنی

«وقتی می توانیم بسازیم، چرا واردات!»

خطربودندربھنسبترااعتراضشاناراکھپکوکارخانھکارگراناردیبھشت،25دوشنبھروز
معدنی،ابرازکردند.امنیت شغلیشان بدلیل صدور پیاپی مجوز واردات ماشین آالت

بسازیم، چرا واردات!»ھپکویی ھای معترض بھ خبرنگار رسانھ ای گفتند:«وقتی می توانیم

درخواستمجلسنمایندگانومعدنخانھصمت،وزارتمسئوالنازکھمدتھاستاراکھپکوکارگران
میلیارد1200بدھیتھاترتکلیفکھزمانیازحداقلکنند؛متوقفرامعدنیماشین آالتوارداتدارند

رسیدهفرازمانشحاالزندفریادیکصداکارگرانشد،مشخصقبلسالاسفنددرمجموعھاینتومانی
بار دیگر روی پای خود بایستد و رونق بگیرد.کھ واردات را متوقف کنید و از ھپکو حمایت نمایید تا

بھخطاباردیبھشتنوزدھمدرصمتوزارتکھدستورالعملیبھاشارهبامجموعھاینکارگران
خوبمایامی کنند،عملبرعکسمسئوالنگوییممیھرچھمی گویند:کرده،ابالغمختلفاستان ھای

نمی گوییم یا...



استخدامیبالتکلیفیبھنسبتشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیاراناعتراضی*تجمع
مقابل مجلس

گیالندراستانشفتشھرستانآموزیسوادنھضتآموزشیارانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.برای بنمای گذاشتن اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی

سوادآموزینھضتآموزشیارھزار24حدودمجموعازنفرھزار6تعدادشودکھ،میخاطرنشان
بنابراینشوند.قبولگذشتھسالماهتیربیستماستخدامیآزموندرنمرهنصابحدکسببانشدندموفق

ھنوز منتظر بازگشت بھ کار خود ھستند.شماری از این افراد کھ اکثرا زنان سرپرست خانوار ھستند،

اساسبرحقوقکاھشبھنسبتاصفھاناستانپرورشوآموزشخدماتیکارگراناعتراضی*تجمع
رأی ھیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقابل اداره کل



قراردادی)وپیمانی،پرورش(رسمیوآموزشخدماتیکارگرانازاردیبھشت،جمعی25شنبھروز
مقابلاداریعدالتدیوانعمومیھیئترأیاساسبرحقوقکاھشبھاعتراضبرایاصفھاناستان

اداره کل آموزش وپرورش این استان اجتماع کردند.

نیروھایاعتراضیتجمعدلیلخصوصدرنیزاصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
گفت:محلیرسانھخبرنگاریکاصفھان،بھاستانپرورشوآموزشکلادارهمقابلمدارسخدماتی
ومیلیونسھبھگذشتھسالدرتومانھزار800ومیلیوندوحدودازنیروھاازگروهایندریافتیحقوق
است.اندکبسیارکھیافتافزایشجاریسالدرتومانھزار500

آموزشخدماتینیروھایامااست،ماهدرتومانمیلیونپنجتاچھارکارگراندریافتیمیزانافزود:وی
تورمنرخبھتوجھبامبلغاینکھمی کننددریافتمیلیونسھتا500ومیلیوندومعادلحقوقیپرورشو

و مشکالت اقتصادی کفاف زندگی معمولی آنھا را نمی دھد.

کھاستایناستانپرورشوآموزشکلادارهبھمدارسخدماتینیروھایاعتراضکرد:تصریحاو
ندارند؛راگروه ھااینازکدامھیچمزایایونمی شوندمحسوبکارمندانوکارگرانگروهجزوآنھا
اینبھرسیدگیخواستارمدارسھمھخدماتینیروھایواستفراگیرکشورکلدرمسئلھاینالبتھ

موارد ھستند.

جدیدیاحکامتازگیبھدیگرسویازگفت:اصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
نیروھااینحقوقازمبلغیاداریعدالتدیوانعمومیھیئترأیاساسبرآن ھاطبقکھشدهصادر

کسر و حق لباس و حق سرایداری آنھا حذف شده است.

افزود:است،شدهحذفمدارسخدماتینیروھایمزایایھمھاخیرسالچنددراینکھبیانباوی
راخوددرخواست ھایوکردهمراجعھپرورشوآموزشکلادارهبھاصفھاناستاندرآنھانمایندگان

پرورشوآموزشوزارتبھرسیدگیبرایمدیرکلامضایباکھکردندارائھمکتوبصورتبھ
ارسال شد.

نفر500وھزارچھارحدودکرد:خاطرنشاناصفھانپرورشوآموزشپشتیبانیورفاهادارهرئیس
وپیمانیعده ایقراردادی،آنھاازتعدادیکھمی کنندخدمتاصفھاناستانمدارسدرخدماتینیروھای

مکتوبصورتبھآنھامسائلنیروھاایندرخواست ھایبھرسیدگیبرایھستند،رسمیھمتعدادی
حقوقافزایشبرایوزارتخانھاینمسئوالنتاشددادهانتقالپرورشوآموزشوزارتبھونامھ نگاری

و تحقق درخواست ھای آنھا رسیدگی الزم را انجام دھند.

پایمالیبھنسبتپرورشوآموزشسرایداروخدماتیھاینیرویاعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
حقوقشان با تجمع مقابل مجلس

قراردادی)وپیمانی،(رسمیپرورشوآموزشسرایداروخدماتیھاینیرویدی،21یکشنبھروز
دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.در ادامھ اعتراضات دامنھ دارشان نسبت بھ پایمالی حقوقشان



حالدرترجدیوترگستردهوشورترپردفعھھرتجمعاتشده،اینایرسانھگزارشبراساس
قانونی خودشان ادامھ دار باشد.برگزاری می باشد و گویا قرار است ھر ھفتھ تا گرفتن حق

خواستھ ھای تجمع کنندگان:

 اجرای طرح رتبھ بندی نیروھای خدماتی

 برقراری حق سرایداری، اضافھ کار، حق لباس و حق مسکن

 جذب و استخدام نیروھای جدید خدماتی

 افزایش حقوق نیروھای خدماتی

 ارتقای شغلی از خدماتی بھ اداری

قرارگرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان آور

 ھمسان  سازی حقوق نیروھای خدماتی

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/01/photo_2021-01-11_22-00-29.jpg


*اعتراضات دانش آموزی رویارویی با گفتمان انضباطی مدرسھ

جعفر ابراھیمی

بودهحاکمیتایدئولوژیکرویکردازمتأثرمدرسھوآموزشینظامھمواره۵٧انقالبازپسوپیش
متأثرمدرسھوآموزشینظامملت سازی،ایدئولوژیازمتأثروپھلویحکومتبرآمدنباچنان کھاست؛

نیزفرھنگیانقالبدنبالبھو۵٧انقالبازبعداست.باستان گراییبرتأکیدباملیھویتگفتماناز
مدارسدر۶٠دھھدردینی-پرورشیگفتمانیکشکل گیریشاھدسیاسیاسالمایدئولوژیازمتأثر

عمرطولدراسالمی)جمھوریدینی-پرورشیوپھلویملی-باستانی(ھویتگفتمان ھاایناماھستیم.
بھ عنوانداده اند.دست ازراخودمسلطموقعیتوجایگاهگاهوشده اندفرازوفروددچارحکومت ھا

پرورشیارزش ھایبااصالًدانش آموزانومعلمانبیندرحاکمارزش ھایمدارس،درامروزنمونھ
وبخشنامھقالبدرمی کوشدآموزشینظاماگرچھندارد.ھمخوانیوتشابھ۶٠دھھدرحاکم

ودانش آموزانزندگیسبکاماپویاستوزندهھمچنانگفتمانآنکھدھدنشانمختلفآیین نامھ ھای
کھ این گفتمان افول کرده است.معلمان و مواجھھ آنان با ارزش ھای ایدئولوژیک نشان می دھد

مدرسھکارکردازدیگروجھیاست.انضباطگفتمانبھپرداختنیادداشتایندرموردبحثموضوعاما
گفتمانیکبھ عنواننوینآموزششکل گیریبدوازبلکھنیافتھافولنھ تنھاکھسرکوب،ومدیریتبرای
انضباطیونظماست.نمودهبازتولیدراخودمختلفاشکالبھواستبودهجریاندرمدرسھدرغالب

دردارد.چندوجھیکارکردمی آیددرانقیادبھھدایتوکنترلھدفباکودکانروانوجسمآنتوسطکھ
 شکلیکوواحدصورتیبھراآنانتامی کنددنبالگفتماناینکھاستھدفیکودکانکردنراماولگام

اینبرایبیاورد.وجودبھایدئولوژیکابعادسایرپذیرشبرایمناسبظرفیتآناندرتادرآورد
بیشودھدتنمناسباتاینبھدانش آموزانسایرازبیشکھاستکسیموفقونمونھدانش آموزمنظور

امتحانوکالسدرنشستننحوهتاپوششنوعازنظموکنترلایننماید.ھمراھیحاکمروندبابقیھاز
اصلیبرنامھجزخاصواجباریپوششتحمیلدانش آموزدخترانمورددرمی شود.شاملرادادن

غیردرنمایندھماھنگتعیین شدهپیشازالگوھایباراخودلباسمدلوموبایدپسرانواستمدرسھ
را مجازات می کند.این صورت مدرسھ بھ اشکال مختلف کودکان خاطی از نظم مسلط

درھنوزکھاستکودکاننظم پذیریوسرکوببرایروشخشن ترینوعریان ترینفیزیکیبدنیتنبیھ
برخیآگاھیبھ واسطھکھدرجاھاییامادارد.ادامھآشکاربھ صورتمدارسومناطقازبسیاری

دانش آموزانکنترلابزاردیگریکیانضباطینمرهنداردوجودبدنیتنبیھمعلمان/والدین/دانش آموزان
وکنترلوسیلھشاخص ترینازیکیشایداماآورد.وجودبھنگرانیدانش آموزانبرایمی تواندکھاست

مراسم ھایتاصبحگاهمراسمازاجباریورسمیمراسم ھایدرآنانحضورکودکاننظم پذیری
سلیقھبادانش آموزانرفتارنوعھرمعاونانومدیرانازبرخیاینکھبھ خصوصاست.ایدئولوژیک

برسلیقھ ایوجزئی صورتبھمی کوشندومی دانندبزرگ ترودانشوعلمساحتبھتوھینراآنان
درکھشدیدتدابیرتحتامتحاناتبرگزاریوتقلبازجلوگیریباشند.داشتھکنترلدانش آموزانرفتار

می داندبزھکارومجرمرادانش آموزکھاسترویکردینشانمی گرددابالغمدارسبھدستورالعمل ھا
و می کوشد قدرت خود را بھ رخ کشد.

مستقلوخالقنھ تنھادرمی آیدانقیادبھومی یابدپرورشانضباطیدستگاهچنیندرکھدانش آموزی
درکھمی گرددتبدیلمنفعلعنصریکبھجامعھدرومدرسھدورانفردایدرورسماًبلکھبودنخواھد



درمدرسھازکھاستکارکردیھماناینوکنددفاعخودحقوقازنیستقادرکارمحیطوجامعھ
مسلطنظاممناسباتکھاستمدرسھدرمی رود.انتظارسرمایھ ساالروایدئولوژیکساختار

چیزیجزبھترزیستبرایجایگزینیراهھیچکھمی شوددادهیاددانش آموزبھومی گرددعادی سازی
کھاستمدرسھدرخانوادهنھادکنترل ھایازبعدکودکانندارد.وجوداستکردهتعیینمسلطنظامکھ

باالدستی ھادستورھایوفرمان ھابھمی گیرندیادانضباطونظمگفتمانتحتومی شوندبی آینده
خاطی و … روبرو می شوند.اعتراض نکنند چرا کھ با برچسب دانش آموز بد، شرور، بی انضباط،

ازاشکالیمی تواند راحتیبھکندنگاهآموزشینظامومدرسھکارکردبھانتقادینگاھیباکھمعلمیھر
چگونھکھاستدادهنشانتجربھبرابردرودھدتشخیصراانضباطونظمگفتمانبرمبتنیسرکوب

دورراقوانینونظمیامی کنندمقاومتسرکوببرابردرونمی دھندانقیادبھتندانش آموزانازبرخی
مدرسھدرحاکمنظامبرایانضباطونظمشاخص ھایازنکردنعقب نشینیروھمینازمی زنند.
سرکوببھ شدتموجودوضعیتچراییدرپرسشگریحتیومقاومتنوعھروداردسزاییبھاھمیت

می گردد.

بلکھھستندمدرسھدردانش آموزانکھنیستزمانیمختصتنھاکودکانبرنظماعمالوسلطھاین
ومدرسھکھخانواده ھاییدربھ خصوصاست.کودکانھمراهمدرسھقوانینومعلمسایھھمواره
بھمروریاستکافیفقطمی دانند.خودفرزندانبالندگیورشدموجبموجودراشکلبھآموزش
خطابوالدینکھشنیده ایممختلفموقعیت ھایدرراجمالتاینبارچندیادآوریمبھتانماییمخودحافظھ

یامدرستمیامفردابپوشیرولباساوناگریامیگممعلمتبھنخوریغذاتو«اگرمی گویندکودکانبھ
.«…

اعمالشاھدھمچنانندارندحضورمدرسھدردانش آموزانوجوداینکھباوکروناھمھ گیریدوراندر
ایندرمی رسد.گوشبھکودکانکنترلنحوهازمختلفیاخبارروزانھھستیمکودکانبرانضباطونظم

پروفایلنوعتعیینازنظماعمالایندارد.ادامھدخترانبدنرویکنترلبرایتالشھمچنانموارد
رادخترانناخنحتیمجازیفضایدرناظمانبرخیوشروعدختران،خصوصبھدانش آموزان،

نمایندنظماعمالپسرودختردانش آموزانلباسپوشیدنونشستننحوهبرمی کوشندیاومی کنندکنترل
کھ البتھ ھمواره شاھد مقاومت از سوی دانش آموزان بوده ایم.

ازیکیاینککھاستابعادھمھدرمدرسھسلطھبھوافرمیلوانضباطونظمبھرویکرداینبا
ومتقلبرادانش آموزکھانضباطیگفتماناست.خوردهرقممجازیآموزشچالش ھایاصلی ترین

مرگشاھدروزانھدرحالی کھوشاداپلیکیشنومجازیآموزشکاستی ھایتمامبامی کندفرضخاطی
برایحضوریامتحاناتبرگزاریبھفقطونمایدعقب نشینیگامیکنیستحاضرھستیمنفرصدچند

ھفتھدوطیشھرده ھادررامعترضدانش آموزانکھتصمیمیمی دھد.رضایتدوازدھمونھمپایھ ھای
چنینکھکسانیمی رسدنظربھاست.کشاندهآموزش وپرورشاداراتمقابلدرتجمعوخیابانبھگذشتھ
بامی کوشندھرچندمی کنند.برگزارمعینتاریخدرراامتحاناتمی کنند،نمایندگیراانضباطیدیدگاه

دربھ ھیچ وجھامانموده اندفراھمامتحاناتبرایامنیشرایطدھندنشانپروتکلودستورالعملچند
درگسستوشکافایجادمعنایبھعقب نشینیچراکھکردنخواھندعقب نشینیاعتراضاتاینمقابل

آموزشی دارد.گفتمان مسلط است. گفتمانی کھ کارکرد چندبعدی برای نظام



دانش آموزانتجربھبھمربوطقضیھرھایی بخشالبتھومھم تروجھاستقضیھوجھیکتنھاایناما
متشکلصورتبھوپیداکردهراھمدیگرمجازیشبکھ ھایدراین گونھکھدانش آموزانیاست.

آنبرابردرونمی شناسندرسمیتبھرامدرسھانضباطونظمھژمونیکھدادندنشاننمودنداعتراض
ونداردنظیرجمعیتیوجغرافیاییمقیاسدرکھدانش آموزانکنشگریازشکلاینمی کنند.مقاومت
نشدمتوقفمطالبھ گریاینپلیسیبرخوردھایبااولھفتھدرآنکھبھ خصوصباشد.امیدبخشمی تواند

ھمدلیآن ھابافرھنگیانمستقلصنفیتشکل ھایجملھازمعلمانازطیفیدانش آموزانکناردرو
برنامھ ریزینوعایناینکھازمستقلدانش آموزانایننمودند.محکومراخشونت ھاوکردند

دروآورده انددستبھراتجربھ ایداردآنانزندگیوتحصیلیسرنوشتدرتأثیریچھغیرمسئوالنھ
بھ آنان آموزش ندھد.کنشگری خود چیزی یاد گرفتھ اند کھ مدرسھ قرار بود ھرگز

- تشکلی داشتیم کھ آن را زندگی کردیم*اسماعیل بخشی: بھره برداری انتخاباتی از ھفت تپھ ممنوع

ومی شدندجمعھمدورکھداشتیمکارگرانازنفر٣٠تا٢٠حداقلگفت:ھفت تپھکارگریفعالیک
درعملیصورتبھمراتبیسلسلھتشکلومی شدندوصلافراداینبھبدنھدرزیادیبسیارتعداد

ویترینیساختارونمایشدنبالبھماباشد.نداشتھخبندارد،اسمیاگرحاالبود.شدهایجادھفت تپھ
نبودیم.

کردندپافشاریخواستھ ایرویسال۵ھفت تپھاردیبھشت:کارگران25بتاریخشدهایرسانھگزارش
ازیکیکھاکنونشد.»یدخلعھفت تپھنیشکرصنعتوکشت«کارفرمایشده؛جرایدتیترحاالکھ

ومسیرودارندامروزشانشادیوجشنازتفسیریچھآن ھابدانیمبایدیافتھ،تحققکارگرانمطالبات
وگنجاندهخوددررابیشتروماھھیکاعتراضاتبار ھاکھمسیریمی کنند.ترسیمچطوررااھدافشان

کھبودمھمآنقدرکارگرانخواستھتحققومطالبھ گریشده اند.اخراجکارازمسیرایندرکارگرانی
ترسیمراکارگرانرویپیشراهوکردهتفسیرگونھ ایبھآنکارگریجنبششرایطتحلیلدرخیلی ھا
مطالباتمحتوایھفت تپھ،سرنوشتدربارهھفت تپھکارگریفعالبخشی،اسماعیلبارواینازکردند.

و تشکل یابی کارگران مصاحبھ کردیم کھ در ادامھ می خوانید:

بازگشتوکارفرماازیدخلعھدفبارااعتراضواعتصابمتمادیروز ھایھفت تپھ*کارگران
ازکارگرانازبرخیراهایندرداده اند.انجامتولیدبرکارگرانکنترلودولتیزیرمجموعھبھشرکت

رسیدید.ھدفاینبھنھایتدراماشد،گشودهقضاییپرونده ھایبرایتانیاشدیدبیکارکارازشماجملھ
چھراھفت تپھدرکارگرانحرکتاصلیویژگیھفت تپھدرکارگریفعاالنازیکیعنوانبھشما

می دانید؟

وتودرتوسیستمیکبابلکھنمی کردیممبارزهاسدبیگی ھابافقطھفت تپھدرمطالبھ گریبرایما-
مواجھقضاییھقوهواستانیوشھریمسئوالنتاگرفتھصداوسیما،ازرسانھوثروتوقدرتدارای
ھمینشد،معرفیھفت تپھخصوصیکارفرمایکھاولیروز ھایدربودند.کارفرماحامیکھبودیم

می کرد.برآشفتھرامسئوالنبرخیاوبھنقدکھکنندمعرفیمقدسیفردرااوعمالًتاشدمنجرحمایت ھا
درکرد.سکوتبایدبنابراینخریده،راھفت تپھوآمدهسرمایھ داریکباالخرهمدتیازبعدمی گفتند

بگوییم می توان این افراد را نقد کرد.ابتدای تالش ھا و مبارزات ھفت تپھ زمانی طول کشید تا

توسعھطرح٩تا٨حدودمی کرد.پخشبرنامھھفت تپھکارفرمایبرایآخرلحظاتتاصداوسیما
ثنایدربرنامھیکحتیصداوسیمادارند.تولیدومی کنندکارخوبکھداردوجودخوستاندرنیشکر



فقطصداوسیمابرد.آنتنرویھفت تپھبرایمدتایندرزیادیبرنامھ ھایامانکرد،پخشطرح ھااین
بھرسانھ ایفضایکرد.منتشرھفت تپھکارفرمایازحمایتیبرنامھوخبرکھبودرسانھ ھاییازیکی

نابود کرده بودند.گونھ ای بود کھ گویی کارگران بودند کھ تولید را در ھفت تپھ

اینرمزنیامد.دستبھراحتتوفیقاینچونشدیم.پیروزکھشدچھپرسیدبایدواقعاًفضاییچنیندر
شدنمتشکلطریقازخواستھ ھارویایستادگیاتحاد،رفاقت،مشترک،رنجدرکمناعتقادبھحرکت

ادعامابود.مھمبسیارنتیجھگرفتنبرایکردنحرکتشوراییوجمعیکاربود.ھفت تپھکارگران
پیروزیبھمطالبھ گری مانتاریخیمسیردرماامااست.بودهراهپایاندستاورداینکھنمی کنیم

تالشمی کنیم،زندگیطبقاتیعمیقشکاف ھایباطبقاتیجامعھدرزمانھرچراکھرسیدیم.ارزشمندی
و مبارزه انتھایی ندارد.

پشتراقضاییودولتینھادھیچقدرتنھوداشتندثروتینھکردند؛حرکتخالیدستباکارگران
خبرنگارانومعلماندانشجویان،کارگران،دیگرمردم،حمایتوبودیمخودمانفقطوفقطداشتند.خود

برایمانبرسیم،خواستھ ایبھبتوانیممستقلابزار ھایاینوکمبضاعتاینباماوقتیمستقل.وشریف
راگام ھامطالباتمانبھرسیدنراهدرمابرداشتند.بزرگیگامھفت تپھکارگراناست.شیرینخیلی

واقعاًشدنپیروزشرایطایندربود.بلندخیلیگامیکاینمی گیریم.جشنراآن ھامی شماریم؛
لذت بخش است.

یدخلعھستند.واحداینمشکالتومسائلپیگیرکھمی شدادعاوکردنداستفادهھفت تپھاسماز*خیلی ھا
است.بررسیقابلدستھدونگاهبینایندرداد.رخانتخاباتبھنزدیکقضاازھفت تپھکارفرمایاز

سیاسیکارکردیکانتخاباتآستانھدراتفاقاینبگویندتاگرفتندنادیدهراکارگرانتالش ھایبرخی
ھمھبیفتدآسیابازآب ھاکھانتخاباتبعدچونباشند.خوشحالخیلینبایدکارگرانوداردعده ایبرای
رااتفاقاینتاخواستنددیگرسویازاستداللھمینباھمدیگربرخیبرمی گردد.قبلیحالتبھچیز

کارگرانوشمااست.شدهھمجمھوریریاستانتخاباتکاندیدقضاازکھبنامندقضاییھقوهتاثیرگذاری
دیگر چطور بھ موضوع نگاه می کنید؟

موفقکارگرانکھحاالبیفتد.کنندگانمصادرهدامدرنبایدھفت تپھمی گوینددلسوزانھشایدبرخی-
چشمرویراتذکراتونقد ھاماکنند.سھیمراخودشانمی خواھندھمھکنند،عملیاتیرایدخلعشدند،

درراخودمی خواھندھمھکھشدهگونھ ایبھھفت تپھماجرایکھکنیمنگاهھمجنبھاینازامامی گذاریم.
مطالباتوداشتندپولکھرسانھ ھاییتمامبرکھکردندایستادگیحدیبھھفت تپھکارگرانکنند.سھیمآن

صدایرسیددستشانبھکھطریقیھرازھفت تپھکارگرانآمدند.فایقمی کردند،زیرفرشراکارگران
خودشان را بھ کف جامعھ رساندند و حتی آن را جھانی کردند.

مستند ھاومی کردندمصاحبھ ھاچھماعلیھبودند؛مامقابلکھافرادیھمانکھکردندکاریکارگران
افکارشدیمموفقرسانھ اینظرازخالیدستباماوخوردشکستحرکاتشانتماممی ساختند،ماعلیھ

می خواھندجامعھدرراموضوعیھرکھھستندافرادیآن ھاکنیم.جلبخودسمتبھراعمومی
خاطربھراماکرد.خودانتخاباتیشعارمادادیم،کھشعاریکاندیدا ھاازیکیکنند.مطلوببھمصادره

حاال خودشان شعارمان را تکرار می کنند.ھمان شعار تا کجا ھا کھ نبردند. چھ بالیی بر سر ما آوردند،

جریاندرکھبودهاینبرایاساسازھفت تپھیدخلعداستانگفتندعده ایاماخود،جایبھتذکرات
وزحمتسال۵کسیکھمی کنند.ردرانگاهاینقطعاًکارگرانباشد.داشتھنفعبرخیبرایانتخابات



کسانیکھتمامدارد.نادرستیقضاوتمی دھد،حکموندیدهراھدفاینراهدرمامطالبھ گریومبارزه
ھفت تپھکارگرانجشنروزبھارجاعشود،مصادرهانتخاباتبرایھفت تپھکھدارندرانگرانیاین

است،نشدهبردهانتخاباتنامجایکحتیبودند،کارگرانکھسخنرانانسخناندرروزایندرمی دھم.
بھاشاره ایھیچجشنروزدرھفت تپھکارگرانبنر ھایکردند.فشاریپااولشانروزاھدافبھبلکھ

کارگران انتخاباتی نبوده و نیست.انتخابات یا حمایت از فردی ندارد؛ بنابراین جشن و حرکت

دنبالبھدیگریواستانتخاباتیوسیاسیبھره برداری ھاینگرانیکیکھطیفیدوھربھمن
است.ھفت تپھکارگرانشعوربھتوھینوضداخالقکامالًگفتھاینکھمی گویمانتخاباتی،بھره برداری

کسیاگرداشتیم.قضاییپروندهوشدیماخراجماکھمدتیایننبودند.طیفاینازھیچکدامسال۵این
کند، کارگران مقابلشان می ایستند.یا جریانی بخواھد از رنج کارگران ھفت تپھ سو استفاده

بھکارخانھبازگشتازبعدکارخانھ ھابرخیاست.مھمکارگرانازخیلیبرایھفت تپھ*سرنوشت
مغان.صنعتوکشتوھپکوجملھازھستند؛کارحقوقوتولیدیمشکالتوخموپیچدرھنوزدولت

ورفتیدراراهاینچراشماپساست.نبودهمشکالتشاناصلیحلراهدولتبھواگذاریواقعدر
کارگرانرویکردوھدفدربارهچیست؟ھفت تپھکارگراننظرازفعلیمقطعدراصلیراھکار

ھفت تپھ بیشتر توضیح می دھید؟

رشدپتانسیلواقعاًھفت تپھنیستند.مقایسھقابلھمباشرکتدولزوماًکرد،توجھبایدامرابتدایدر-
درماکھاستگونھ ایبھماباسابقھومتخصصحرفھ ایمدیرانمتخصص،نیرو ھایزمین ھا،دارد.

حرفکامالًمی بینیم،ضررھمبازشود،دولتیشرکتاینکھنداریم.مشکلیتخصصیوفنیحوزه ھای
دارد.نیزقدرتکھاستکارسربردولتییکحاضرحالدرگفتھ ایم.مصاحبھ ھادرماواستدرستی

دولتھمینحمایتازویرانگرخصوصیبخشنباشد.چھوباشدکاررویدولتاینبخواھیمچھ
سھمآندرخودکھرامشکلیبایداالنوزدخسارتمابھدولتاینوگرفتنددستبھراکارخانھ ھا

االنوشدهاختالسعمومیاموالوشدهزدهشرکتبھخسارتیکھنیستاینطورکند.جبرانداشتھ،
بھھفت تپھبخش ھایتماممدیریتکھزمانیتاخصوصی سازیازپیشبازگردیم.اولروز ھایبھھمھ

ازمنظورمانھفت تپھپرسنلمی گوییموقتیمی شد.ادارهخوبخیلیشرکتبود،ھفت تپھپرسنلدست
باالترین رده ھای مدیریت تا آبیار است.

بھکھکرده اندرشدآندروبودهپرسنلخودازشرکتاینھدفگذارانگیران،تصمیمکھزمانیتا
دربود.عالیھفت تپھاوضاعزمانآنداشت.نخواھیممشکلیمارسیده اند،باالسطوحوتخصص

آنداشتنظردرصدامرژیمکھبودمھمیزیرساخت ھایازیکیھفت تپھ۶٠دھھدرسالھھشتجنگ
وکرددخالتوآمددولتکھزمانیازدقیقاًمی شد.ادارهکارگرانخودتوسطھفت تپھزمانآنبزند.را

گرفتراھفت تپھرشدجلویشکرتعرفھمثلسیاست ھاییباونداشتندشایستگیکھکردمدیرراافرادی
تا بتواند در نھایت آن را خصوصی کند، ما گرفتار شدیم.

آنازداردوظیفھودارددستدرامانتصورتبھرامردماموالکھاستنھادیحالھربھدولت
ونظارتامربایدمردممنافعحافظعنوانبھدولتوکنندمدیریتبایدخودشانمردمولیکند.صیانت
تاکندحمایتدولتبایددیده،خسارتدولتغلطتصمیماتازھفت تپھمی گوییممادھد.انجامراحمایت

افرادوکنیمادارهچطورراشرکتکھبلدیمبھترھمھازماشود.ادارهکارگرانخودتوسطشرکتاین
چھکار،درچھبازار،درچھماکرده اند.کارشرکتایندرراعمریکھداریمباالتخصصوتجربھبا



داریم.ھفت تپھادارهدرتاریخیسابقھیکھمچنینداریم.تجربھاداریاموردرچھوحسابرسیدر
خودمانرابخش ھاھمھتامدیرهھیئتازبفرستد.مدیرمابرایدولتمنتظریممانکنندتصوربرخی

می توانیم اداره کنیم.

مثالًداشت.متمایزیویژگی ھایھفت تپھاماجنگیدند،زیادخواستھ ھایشانبھرسیدنبرای*کارگران
مطالباتشانازآنجادرکھشدهمنتشرکارگرانبرخیسخنرانیاجتماعیشبکھ ھایدرکھمی شددیده

جمعمحوطھ اییکدرکارگرانیامی شنیدندراکالمشانمستقیمھممردمنتیجھدرومی زدندحرف
مطالبھ گریاینھمھھفت تپھمی گویند،برخیوجوداینبامی کردند.اجماعوصحبتھمباومی شدند

کرده، چرا ھنوز تشکل ندارد. نظرشما چیست؟

آنجلویخیلی ھاکھباشیمداشتھرسمیتشکلکھاستقراراگرندارد.تشکلھفت تپھمی گویندبرخی-
حضورجلساتدر رفتند میکھھفت تپھمستقلکارگریفعاالناینھمھکھاستاینجاسوالمی گیرند.را

برمااست؟آمدهوجودبھچطورپسشوراییوجمعیخردتصمیم گیریآمده اند؟کجاازمی کردندپیدا
ھمدیگریچارهاندوختیم.تجربھوکردیمکامل ترراخودمانروزبھروزمشکالتمانوشرایطاساس

بازندهکھنداشتیمشدهفکرتشکلیاگرنمی رسیدیم.موفقیتبھھرگزکھنداشتیمتشکلواقعاًاگرنداشتیم.
بھبدنھدرزیادیبسیارتعدادومی شدندجمعھمدورکھداشتیمکارگرانازنفر٣٠تا٢٠حداقلبودیم.

اگرحاالبود.شدهایجادھفت تپھدرعملیصورتبھمراتبیسلسلھتشکلومی شدندوصلافراداین
تشکلیھفت تپھکارگراننبودیم.ویترینیساختارونمایشدنبالبھماباشد.نداشتھخبندارد،اسمی
استعلتاینبھبیاندازیمراهرانمایندگانمانمجمعمی گوییماگرھماالنکردند.زندگیراآنکھداشتند

کھ می خواھیم بھ آن رسمیت بدھیم.

کارگران اخراجی قصد بازگشت بھ کار دارند؟*آیا االن کھ قوه قضاییھ عدم اھلیت کارفرما را پذیرفتھ،

وکردنداخراجعیدشبرانفری٨نیستم.ھممنفقطوھستندزیادھفت تپھاخراجیکارگران-
بھرابرخیکنند.مشخصراتکلیفشانبایداالندارند.زیاداخراجیھمآفاتدفعوفصلیکارگران

ھمھحالھربھکردند.اخراجبودنفصلیعلتبھشدتمامکھکارشانوبردندکارسراستخدامھوای
واژه ایھیچوکردندشرمندهرامنکارگراننیزجشنروزدربشوند.تکلیفتعیینبایدکارگراناین

برایکھدادندھدیھکارلباسیکمنبھروزایندرآن ھانمی شناسم.ھفت تپھکارگرانازتشکربرای
خود پاسخ ھمھ پرسش ھا است.من ھدیھ بسیار گران بھا و با ارزشی بود. این حرکت کارگران

پرداختوعدمحقوقشانازبخشیکشیدنباالبھنسبتتھرانمترو5خطکارگراناعتراضات*ادامھ
بموقعش

باالبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھتھرانمترو5خطاردیبھشت،کارگران25شنبھروز
بقرارزیر منتشرکردند:کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم پرداخت بموقعش بیانیھ ای



افتادهعقبمطالباتنامھدرخواستاردیبھشت،٢٢واحدشرکتکارگرانسندیکاییاعضااز*چندتن
کارگران ورانندگان را درشورای شھر وشھرداری بھ ثبت رساندند.

بھ نام خدا

ریاست محترم شورای شھر تھران :

جناب آقای مھندس محسن ھاشمی

با سالم و احترام

اخیرسالچنددرحومھوتھراناتوبوسرانیشرکتکارگرانورانندگانمارساندمیاستحضاربھ
بارھا نسبت بھ :



وشھریمسولینطرفازواحدشرکتپرسنلباشھرداریکارکنانبینتبعیضوعدالتیبی_١
سالدرکھکارمحیطشرایطدرصدی۴۵ودرصد۶٠جذبحقافزایش«مانندواحد،شرکتمدیران
یا«نمودند»محرومآنازراواحدشرکتکارگرانولیگردیدپرداختشھرداریکارکنانبھگذشتھ

دندانبخشدربخصوصشھرداریکارکناندیگرھمچوندرمانبخشدرتسھیالتاختصاصعدم
شارژ«ھمچنیناست،نمودهقبضھشھرداریھمراواحدشرکتدرمانگاهاینکھبھتوجھبا،پزشکی

کارگرانازغیرشھرداریمجموعھزیرکارگرانتمامبھکھ١۴٠٠کارگرروزمناسبتبھکارتبن
شرکت واحد پرداخت گردید» « توقف تسھیالت بالعوض مسکن»

بی«بھمیتوانمحترم؛مدیریتتوسطبوده،کارگرانمکتسبھحقوقازکھقانونیمطالبات_تعویق٢
شھرداریطرفازآنمجوزگذشتھسالدرکھمشاغلبندیطبقھطرحبازنگریبھایشانتوجھی
و١٣٩٨،١٣٩٩سالھاییعنیاخیرسالسھبرایکارلباسافتادنتعویقبھ«اینکھ»یاگردیدصادر
ازپیشگیریاقالمپخشدراستمرارعدمھمچنین«و»کیکوشیرماھھھشتتعویق«یا»١۴٠٠
کنونتابیماریشیوعشروعازاینکھتوضیحعفونی»؛ضدموادوماسکمانند١٩کویدویروسشیوع

کافیبیماریشیوعبودندارادامھبھتوجھباکھگردیدشارژمبلغیکارتبناقالمتھیھبرایمرتبھدو
نمی باشد؛

ھاینامھشمارهبھمیتوانکھانیمرسانیدهمحضرتانبھراخودقانونیاعتراضطومار،آوریجمعبا
شورایدبیرخانھدرشدهثبت١٧/١٠/١٣٩٧مورخ٢۴/٩/١٣٩٩،٣٠١۵٣/١۶٫مورخ٣١١٩۵

،٢۴/٩/١٣٩٩مورخ٩٣۶٩۵٢ھایشمارهبھشھرداریخانھدبیردرثبتیھاینامھوشھر
ازھانامھبھپاسخیھیچگونھامروزبھتامتاسفانھنمود.اشاره٢۴/١٢/١٣٩٨مورخ١۴٨۴۵۴٧

بازرسیوشھرداریدبیرخانھبھحضوریمراجعھموردچنددرحتااستنشدهدادهشھرداریطرف
مدیریتپاسخمنتظرشھردارینیست،پاسخگوشھرداریاینکھمانندربطبیھایپاسخباشھرداری

اینکھیااست،محرمانھپاسخداشتند،اعالمتفاوتیبیکمالباآخردروباشدمیاتوبوسرانیشرکت
اربابتکریمرفتارھااینگونھآیادھد.نمیھاییدرخواستاینچنینبھپاسخیھیچگونھشھرداری

رجوع است؟

باودارندبعھدهراعمومینقلوحملخطیرمسولیتواحدشرکتکشزحمتپرسنلکھحالیدر
مقدمخطدرھمچنان١٩کویدویروسمرگبارشیوعدوراندربخصوصھستندروبروفراوانیمشقات
شیوعابتدایازکھاستدرحالیواینداشتھمستمرحضورتھرانیمحترمشھروندانبھرسانیخدمت

بجھتھایینامھبخشکرونابامبارزهملیستاددستورالعملبراساستھرانشھرداریویروس،
ورانندگانکھدرصورتینمودهصادرشھرداریمجموعھکارکنانکاریساعتکاھشیادورکاری
پرسنلآیاشمانظربھفوقموردبھتوجھاند،باشدهمحرومومستثنیامراینازواحدشرکتکارگران

ازحضرتعالیعمومینقلوحملبخشنمودنایمنراستایدرنیستند!؟پاداشخوردرواحدشرکت
ھایپاکبانھمچون١٩کویدواکسنتزریقبندیاولویتجھتبھالزمدستوراتکھداریمدرخواست

ازتنچندینویروسگیرعالمشیوعدورانایندرکھاستذکربھالزمفرمایید،مبذولراشریف
رانندگان براثر ابتال بھ آن  بھ رحمت الھی پیوستھ اند.

الزمدستوراتورسیدگیتقاضایحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانورانندگانما
ظرفیتتمامازقانونیحقاحقاقبرایکھنماییممیاعالموداریمراخودھایدرخواستاجرایبرای

درجمعیدستھپیگیریخطوط،درھااتوبوسچراغکردنروشنماننداعتراضگونھھربرایقانونی



میمحفوظخودبرایرااساسیقانون٢٧اصلھمچنینوشھرداریوشھرشورایساختمانمقابل
داریم .

تالشوداشتبرخواھندقدمکارگرانورانندگانحقاحقاقراستایدرکھکسانیازصمیمانھپایاندر
و تشکر را داریم.برای مرتفع کردن مشکالت کارگران می نمایند کمال  سپاسگزاری

تھران و حومھبرگرفتھ از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

*ھیراد پیربداقی بازداشت و بھ زندان اوین منتقل شد

برایوشدهبازداشتتھرانامنیتپلیسبھمراجعھھنگامپیربداقیھیرادماهاردیبھشت٢۵شنبھامروز
اجرای حکم بھ زندان اوین منتقل شد.

کارگران،ازدیگرتعدادیباھمراهاردیبھشت١١درکارگرجھانیروزدرپیربداقیھیراد
گوشی ھایاماشدندآزادشبھمانوشدنددستگیرکاروزارتمقابلکارگریفعالینوبازنشستگان

آن دریافتبرایبعدروزچندکھبودندگفتھونگھ داشتندامنیتپلیسدرراآنانازنفرچندھمراهتلفن
مراجعھ نمایند.

اعالمومی شودبازداشتگوشیدریافتبرایامنیتپلیسبھمراجعھھنگامامروزپیربداقیھیراد
منتقل میکنند.میکنند کھ او را برای اجرای حکم قبلی بھ زندان اوین

ماه۶بھتپھھفتدستگیرشدگانازحمایتاتھامبھدیگرنفرچندھمراهبھقبلسالدوپیربداقیھیراد
پروندهبھمربوطبازداشتی ھایھمھاحکامقضائیھقوهرئیستوسطبعدترکھبودشدهمحکومزندان
ھماناجرایبرایراپیربداقیھیرادقبلی،اطالعھیچبدونوآنبرخالفامروزاماشد.نقضتپھھفت

حکمی کھ از قبل نقض شده بود بازداشت  و زندانی کردند.

ازحمایتیاوکارگرجھانیروزمراسم ھایدرشرکتبخاطرکارگریفعالینبازداشتودستگیری
مطالبھ گریسرکوبراستایدروکارگریجنبشبھآشکارتعرضکارگریفعالینوکارگراندیگر

طبقھ کارگر ایران است.

ایننقضنیزپیشتراینکھبھتوجھباومیکنیممحکومقویاًراپیربداقیھیرادکردنزندانیوبازداشتما
و شرط وی ھستیم.حکم زندان اعالم شده بود خواھان آزادی فوری و بی قید

١۴٠٠اردیبھشت٢۵ایران_کارگرانآزاداتحادیھ

زیالبی*بیانیھ وکالی پرونده متھمان ھفت تپھ درحمایت از فرزانھ

تاجحسین،سیدمنشحیدریادینجمالرئیسیان،سیداحمدی،امیرتپھ،نعمتھفتمتھمانپروندهوکالی
اھوازدادسرایبھایشاناحضاربارابطھدرزیالبیفرزانھازخودراحمایتمشترکیبیانیھانتشاربا

اعالم کردند.



پیروزیجشنازبعدتپھھفت  کارگرانبھبود: ضربھنوشتھازاینپیشرابطھایندربخشیاسماعیل
تبلیغوتبانیواجتماعاتھامدوباوکیل،زیالبیفرزانھاینبارمزارعآببستنازبعدداردادامھھمچنان

علیھ نظام  فراخوانده شده است.

*تجمع اعتراضی اھالی تبریز نسبت بھ  سگ کشی شھرداری

تجمعبھدستشھرداریکشیسگبھاعتراضبرایتبریزاھالیازاردیبھشت،جمعی25روزشنبھ
زدند .مقابل ساختمان این کالنشھر در استان آذربایجان شرقی

سگ ھا در تبریز شدند.تجمع کنندگان خواستار استعفا و برخورد با عامالن کشتار



ھایسگزدندارازویدئوھاییگستردهانتشاردنبالمحلی،بھخبریمنبعیکگزارشبرپایھ
ازراخودنفرتوانزجاردوستانحیوانتبریزھفتمنطقھشھرداریپیمانکارانتوسطشھربالصاحب

چنین برخوردھایی اعالم کردند.

کشاورزیاستخردرشدنغرقبراثردامغانرودبارکالتھکارگردر2باختن*جان

شھرستانکالتھمنطقھدرواقعکشاورزیپلیمریحوضچھیکدرکارحینافغانستانتبعھکارگر2
رودبار دامغان براثر غرق شدن دراستخرجان باختند.

ارتفاع*جان باختن یک کارگر جوان در حصارک کرج براثر سقوط از



طبقھازسقوطبراثرکرجدرحصارکواقعاحداثدرحالساختمانکاردریکحینسالھ22کارگریک
پنجم در دم جان باخت.

*جان باختن یک کارگر در حادثھ ریزش آوار اصفھان

حادثھدراصفھاندریاچھباغخیاباندرکارحینسالھ35کارگراردیبھشت،یک25شنبھروزصبح
ریزش آوارگرفتار وجانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت23کارگریاخباروگزارشات

دخترانھمدرسھبھحملھمحکومیتدرمعلمانصنفیکانونجھانی:بیانیھھمبستگیبادزنده-
سیدالشھدای کابل درافغانستان

وزیرتوخالیھایوعدهوحقوقشانپایمالیبھنسبتھماوبازنشستھشاغلکارکناناعتراضاتادامھ-
ھای ایرباس ومرکزی شرکتراه وشھرسازی با برپایی تجمعات کارکنان فنی مقابل ساختمان

پرورشوآموزشادارهمقابلبندیرتبھکاملاجرایعدمبھنسبتشھرصفامعلماناعتراضیتجمع-
شھرستان خرم بید

وآموزشکلادارهمحلدرفارسمعلمانتجمعازفارساستانآموزش یصنف کنشگرانگزارش-
پرورش استان

حضوریامتحانبرگزاریبھنسبتآباداندوازدھمونھمھایپایھآموزاندانشاعتراضیتجمع-
مقابل اداره آموزش وپرورش

آزادی وی- تداوم بازداشت اسماعیل گرامی و اصالحیھ ای بر خبر

و انقالب شھرستان سقز- احضارمحمود صالحی بھ شعبھ سوم بازپرسی دادسرای عمومی

- مستحکم باد ھمبستگی کارگران:

ازکارخانھیدخلعدرھفت تپھنیشکرکارگرانھمبستگیوایستادگیواحدشرکتکارگرانسندیکای-1
بخش خصوصی را شادباش می گوید

مدنیھایجنبشالگویتپھھفت-2

- مرگ کارگر مقنی جوان جوان در شازند بر اثر گاز گرفتگی

ارتفاع- جان باختن یک کارگر جوان درخرم آباد براثرسقوط از

دخترانھمدرسھبھحملھمحکومیتدرمعلمانصنفیکانونجھانی:بیانیھھمبستگیباد*زنده
سیدالشھدای کابل درافغانستان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مصونیتازبین المللیقوانینھمھاساسبرکھآموزانیودانشکودکانسراسرجھاندرروزھر
موجوداتپذیرترینآسیبازکودکانمی شوند.قربانیمختلفدالیلبھبرخوردارند،اجتماعیوحفاظت

اینکھتلخیحوادثھستند.مدارسدروحتیاجتماعیواعتراضاتجنبش ھاجنگ ھا،ھنگامھدر
این ادعاست.روزھا در افغانستان، روسیھ و غزه در جریان است، موید

آزارومی فشاردراجھانانسان ھایھمھروانوروحدانش آموزان،دیدنآسیبومرگخشونت،
جامعھ،ومدرسھوخانوادهدرخشونت ھاوآزارگونھاینافزایشیروندشاھدتاسفباکمالومی دھد

خواه بوده وھستیم.عالوه بر اقدامات دولت ھا و گروه ھای افراطی تمامیت

آسیایی،وآفریقاییکشورھایبرخیدرمدارسآموزانودانشدختراناسارتوگرفتنگروگانبھ
شدنغرقواروپابھخاورمیانھازوکودکاندانش آموزانخشونتوجنگازناشیآوارگیومھاجرت

نگرانوآزردهراعادیانسانھرمی گیرد،وگرفتھراکودکصدھاجانکھرودخانھ ھاودریادر
می کند.

ده ھاشدنمصدومومجروحوکشتھوافغانستانکابلشھردردخترانھ ایمدرسھبھوحشیانھحملھاما
استجھانمعاصرتاریختلخحوادثسبعانھ ترینودھشتناک ترینازبیگناهومعصومدختردانش آموز

بھ نمایش می گذارد.کھ درنده خویی آمران وعامالن این انفجار و کشتار را

حقوقمدافعانوسندیکاھاووسازمان ھااتحادیھ ھاوالمللیبیننھادھایوکشورھاھمھوجھانمردم
ھمھونمایندعبورآرامیوسادگیبھوحشیانھکشتاراینازنبایدامنیتشورایوحقوق بشروکودک

درپراکنینفرتمروجومقدسجھلاسیرکھگروه ھاییوعلیھمحکومراسفاکانھوفجیعکشتاراین
سراسر جھان ھستند بھ شکلی ھمھ جانبھ اقدام نمایند.

عامقتلوافغانستاندرکابلسیدالشھدایدخترانھمدرسھبھحملھ(تھران)ایرانمعلمانصنفیکانون
#حق_آموزشازحمایتبرایجھانیھمھ جانبھحمایتخواھانومی نمایدمحکومرامعصومدختران

بھ ھر بھانھ می باشد.کودکان و  پایان دادن بھ جنگ و خونریزی از ھرگونھ و

١۴٠٠اردیبھشت٢٢

کانون صنفی معلمان ایران(تھران)

توخالیھایوعدهوحقوقشانپایمالیبھنسبتھماوبازنشستھشاغلکارکناناعتراضات*ادامھ
ساختمان ھای ایرباس ومرکزی شرکتوزیر راه وشھرسازی با برپایی تجمعات کارکنان فنی مقابل

ایرانملیھواپیماییتعمیراتومھندسیمجموعھکارکنانازکثیریاردیبھشت،جمع22شنبھپنجروز
موجودیکنترلانبارھا،ھواپیما،بازرسینبرنامھ ریزی،کارگاه ھا،مھرآباد،وامامالینھا،(آشیانھ
اعتراضشانگذاشتنبنمایشباشرکتمرکزیوساختمانایرباسساختمانمقابلتجمعاتیبرپاییو...)با
راهوزیرتوخالیھایوعدهوبموقعشپرداختوعدمحقوقسطحبھمبنیحقوقشانپایمالیبھنسبت

جمھوری اسالمی شدند.وشھرسازی،خواھان پاسخگویی مدیر عامل شرکت ھواپیمایی





ومھندسیمجموعھازکارکنانزیادیتعداداردیبھشت،ابتدا23بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
رامدیرعاملتارفتندمرکزیساختمانسمتبھآنجاازوکردهتجمعایرباسساختمانمقابلتعمیرات

وادار بھ پاسخگویی کنند.

کنندگانتجمعمیاندرمدیرهھیئتاعضایازیکیوتعمیراتومھندسیمعاونتگزارش،بنابھمین
مدیرعاملشعارھا،وھااعتراضادامھبانھایتدرونشدندفضاکردنآرامبھموفقامایافتند،حضور
جلسھشھرسازیوراهوزیرباامروز14ساعتکھکرداعالمویافتحضورمعترضانمیانشرکت
داریم.

اینطولدرمی کند؛نرمپنجھودستسختیبسیارشرایطبا«ھما»روزھااینکھاستآورییادقابل
اندزدهاعتراضبھدستوکردهتجمع...وقضاییھقوهمجلس،مقابل«ھما»بازنشستگانبارھایکسال

است.و نارضایتی شاغالن این شرکت نیز بھ شدت افزایش یافتھ

راهوزیرایران+،ملیھواپیماییبازنشستگانازتجمعبعدیکروزجاریماهاردیبھشت7شنبھروزسھ
کرداعالموکردعذرخواھیحقوقپرداختعدمدلیلبھ«ھما»بازنشستگانوکارکنانازشھرسازی

خواھد شد.کھ انشا� با تعمیداتی کھ صورت گرفتھ مشکل بزودی برطرف

بازنشستگیصندوقمقابلتجمعبرپاییباایرانملیھواپیماییبازنشستگاناعتراضات+ادامھ
وشرکت ھما

ھواپیماییشرکتایثارگرانوبگیرانمستمریبازنشستگان،از،جمعی1400اردیبھشت6دوشنبھروز
ساختمانمقابلتجمعبھدستبازنشستگیصندوقعملکردبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھایرانملی

این صندوق وشرکت ھما زدند وخاھان پاسخگویی شدند.

 



تجمع کنندگان خواھان پاسخگویی بھ مواردزیر ھستند:

ایرایرانھواپیماییشرکتصندوقدرتومانمیلیارد50شدنگم–

ھمایھتلجنبزمینفروشونازلبسیارقیمتبھایرتورایرانفروش«ھما»،ھتل ھایواگذاری–
تھران

مقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتھمابازنشستھکارگراناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
مجلس وسازمان برنامھ وبودجھ
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ومجلسمقابل(ھما)ایراناسالمیجمھوریھواپیماییبازنشستھ،کارگران99اسفند18دوشنبھروز
مجلسمطالبات،مقابلپرداختعدمبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھبودجھوبرنامھسازمان

وسازمان برنامھ وبودجھ تجمع کردند.

حقالتفاوتمابھپرداختحقوق،ھمسان سازیطرحمعوقھماهششپرداختخواھانکنندگانتجمع
ایثارگرانبھایثارگریالعادهفوقپرداختواجراحقوق،افزایشازناشیاوالدحقومندیعایلھ

جامعقانون51مادهبموجبایثارگریالعادهفوقپرداختواجرا،68ماده2بندبموجبھمایی
خدمات رسانی بھ ایثارگران و … ھستند.

دارد.بازنشستھھزارکارگر13حدودھماھواپیماییشرکتکھاستآورییادقابل

وآموزشادارهمقابلبندیرتبھکاملاجرایعدمبھنسبتشھرصفامعلماناعتراضی*تجمع
پرورش شھرستان خرم بید

باھمزمانبیدخرمشھرستانشھرمرکزصفامعلمانازاردیبھشت،جمعی21شنبھسھروز
بھدستبندیرتبھکاملاجرایعدمبھاعتراضشھربرایزرینوشیرازشھرھایدرھمکارانشان

فارس زدند.تجمع مقابل اداره آموزش و پرورش این شھرستان دراستان
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وآموزشکلادارهمحلدرفارسمعلمانتجمعازفارساستانآموزش یصنف کنشگران*گزارش
پرورش استان

اینپرورشوآموزشکلادارهمحلدرفارسمعلمیناعتراضیتجمع1400/2/21شنبھسھروزدر
استان شکل گرفت.

بازنشستھوشاغلمعلمینازنفر100حدودحضورباو12تا10:30ساعتازکھتجمعایندر
سخنرانی کردند.تشکیل شد چند نفر از معلمان بھ نمایندگی از سایر ھمکاران

وزیرتحمیلومعلمانتحقیرتحول،سنداجرایعدماز:بودندعبارتھاسخنرانیمحورھایترینمھم
کردنمحکومفارس،کانوناحیایلزوموقانونجایبھسلیقھحاکمیتاعتماد،رایباالترینبانامرتبط
دانشسراییموفقیتکردنمصادرهیزدی،آموزاندانشوشتموضربافغانستانیآموزاندانشکشتار

مطالباتپیگیریلزومدرتجمعات،ازشرکتمعلماناستقبالعدممقامات،دالیلبعضیتوسطھا
فرھنگیان توسط کانون ھای صنفی و ...

ازبودچرخیدکاریکاتوریمیدستبھدستدرتجمعحاضرمعلمانبیندرکھھاییازتراکتیکی
شدهگرفتاردادهمعلمانبھکھھاییوعدهھاودروغازگردابیدراودادمینشانکھترکمناللھیار
است.

تبعیضرفعوحقوقسازیھمساناجرایشعارخواستارسردادنباتجمعایندرپایانمعلمان
ازفرھنگیان توسط حاکمیت شدند.



مقابلبندیرتبھکاملاجرایعدمبھنسبتفارساستانمعلماناعتراضیرابطھ:تجمعاتدرھمین
زرین شھراداره کل آموزش وپرورش استان فارس واداره آموزش وپرورش

بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایفارساستانمعلمانازاردیبھشت،جمعی21یکشنبھروز
فارساستانوپرورشآموزشکلادارهساختمانجواردرتجمعبھدستبندیرتبھکاملاجرایعدم

درکالنشھر شیراز و مقابل اداره آموزش وپرورش زرین شھرزدند.

عبدی آزاد باید گردد»تجمع کنندگان در شیراز ازجملھ شعارمیدادند:«اسماعیل
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حضوریامتحانبرگزاریبھنسبتآباداندوازدھمونھمھایپایھآموزاندانشاعتراضی*تجمع
مقابل اداره آموزش وپرورش

مقابلتجمعبرپاییباآباداندوازدھمونھمھایپایھآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی21شنبھروزسھ
بنمایشحضوریامتحانبرگزاریبھنسبترااعتراضشانشھرستانانوپرورشآموزشاداره

گذاشتند.

وی*تداوم بازداشت اسماعیل گرامی و اصالحیھ ای بر خبر آزادی

درکھاستروز٣٨تاکنوناستشدهدستگیرفروردین١۴روزکھبازنشستھکارگرگرامیاسماعیل
بازداشت بھ سر میبرد.

بھانھبھکھاستمدتیبود.ایشانازبازپرسیجلسھبرگزاریبرقراراردیبھشت٢٢چھارشنبھامروز
برگزارالکترونیکیطریقازوحضوریغیرصورتبھزندانیانبرایدادگاھیجلساتکرونا

قراربزرگتھرانزندانزندانیانازنفر۵٠بھنزدیکزندانمسئولیناعالمبربناامروزمیگردد.
اسماعیلجملھاززندانیاناینازنفر١٠حدودبرایکھداشتندالکترونیکیشکلھمینبھدادگاهجلسھ

گرامی بھ بھانھ کمبود وقت جلسھ برگزار نگردید.

انتشارمجازیفضایدرگرامیاسماعیلآزادیخبروگرفتصورتاتفاقیچنیننیزقبلروزچند
یافت.

دقیقاًکھنیستمشخصامااستگردیدهاعالم کافیزمانعدمامروز،بازپرسیجلسھبرگزاریعدم
باشد.ھمین موضوع، علت تداوم در بازداشت نگھ داشتن اسماعیل



کانالتوسطاشتباهگزارشیکبخاطریافتانتشارمجازیفضایدرنیزامروزکھایشانآزادیخبر
اینوضعیتدربارهبیشترشفافیتخواھاناشتباه،اینازپوزشضمنماکھشدمنتشرنیزآزاداتحادیھ

کارگر زندانی ھستیم.

بازنشستگانوکارگرانحقوقازدفاعبخاطرتنھاواستنشدهمرتکبجرمیھیچگرامیاسماعیل
دستگیر  و زندانی شده است.

دیگرومعلمانوبازنشستگانکارگران،اعتراضاتسرکوبراستایدرکھتالش انددرامنیتینھادھای
نمایند.جنبش ھای مطالباتی فعالین این جنبش ھا را دستگیر و زندانی

فوریآزادیخواھانگرامیاسماعیلبازداشتتداومازانزجارابرازضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھ
است.  بی قید   شرط ایشان و دیگر کارگران و معلمان زندانی

١۴٠٠اردیبھشت٢٢ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

و انقالب شھرستان سقز*احضارمحمود صالحی بھ شعبھ سوم بازپرسی دادسرای عمومی

محمود صالحی:جھت اطالع دوستان

سومشعبھبھ140048100002349310شمارهابالغیھطی21/2/140مورخشنبھسھروز
بایدروئیتازبعدفوقابالغیھطبقشدم.احضارسقزشھرستانانقالبوعمومیدادسرایبازپرسی

کنم.معرفیانتسابیاتھامازدفاعجھتفوقشعبھبھراخودروز5مدتظرف

*مستحکم باد ھمبستگی کارگران:

کارخانھیدخلعدرھفت تپھنیشکرکارگرانھمبستگیوایستادگیواحدشرکتکارگرانسندیکای-1
از بخش خصوصی را شادباش می گوید

تجمعاتومدتبلنداعتصاباتباکھھفت تپھنیشکرشریفکارگرانسالھچندمبارزاتواتحادبا
خلعخصوصیبخشازھفت تپھنیشکرصنعتوکشتشرکتبود،ھمراهکارگرانخیابانیاعتراضی

راکارگرانجانانھپیشرویاینحومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایشد.ید
شادباش می گوید.

درشدند.کارازاخراجوشکنجھجرح،وضربزندانی،بسیاریکارگرانسالھچندمبارزهایندر
ھفت تپھکارگرانباارتباطاتھامبادانشجویانوکارگرطبقھحامیانازشماریمشقتپرراهاین

عزیزان شایستھ تقدیر است.بازجویی و زندانی شدند کھ از خودگذشتگی فداکاری این

اوجدرآن،غیابدرواستضروریبسیارمستقلتشکلیدرھفت تپھنیشکرکارگرانشدنمتشکل
دانشجویی،بسیجنظیرحاکمیتدرونسیاسیجناح ھاینمایندگانکھشدمشاھدهکارگران،مبارزات
مبارزهازسوء استفادهپیدریکھرکار،اسالمیشورایکانون ھایعدالت خواه،دانشجویانطالب،

کارگران برآمدند کھ این رویھ ھمچنان ادامھ دارد.

بود.خواھدھموارترپویاومنسجمکارگریتشکلبابی شکبیشترپیشروی ھایوموجودشرایطحفظ
تامی خواھدصمیمانھھفت تپھنیشکردرخودخواھرانوبرادرانازواحدشرکتکارگرانسندیکای



بخشازیدخلعازآمدهبوجودمساعدشرایطازودھندقراراولویتدرراتشکلیچنینایجاد
بنا کنند.خصوصی نھایت بھره را برده و تشکل مستقل کارگری خود را

راکارگرانمبارزاتدیگروھفت تپھکارگرانافزونروزپیروزیواحدشرکتکارگرانسندیکای
آرزو دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

مدنیھایجنبشالگویتپھھفت-2

کارگران ھفت تپھ ؛ میھمانی خورشید را جشن گرفتند.

کشوریھردرپویااقتصادایجادوصنعتتولید؛ھایعرصھگردانندگانمھمترینکارگرانگمانبی
ھستند.

صنعتوکشتواحدھایترینبزرگازیکیبعنوانانقالبازقبلتاتپھھفت یشکرن صنعتوکشت
1394سالدرشد.متاسفانھمیمحسوبکشوراقتصادیھایقطبمھمترینازوخاورمیانھنیشکر

پیشورشکستگیمرزتامھمصنعتاین؛دولتیمدیریتسوءدلیلبھوناکارآمدحاکمیتنظرزیر
باخصوصی)بخش(آریاکوزئوسشرکتدوبھرانتیکامالوناعادالنھمزایدهیکطیورفتھ

مدیریت آقای امید اسدبیگی و مھرداد رستمی واگذار شد.

از؛پایھقیمتتومانمیلیارد286ازتومانمیلیارد6پرداختباجدید؛خواررانتوناکارآمدیریتمد
گذاشت.ھمان ابتدا ؛ منفعت طلبی و زیاده خواھی خود را بھ نمایش

؛کمظالمانھقراردادھایبستنواھریمنیفشارھای؛آنانجبینعرقوکارگرانزحماتگرفتنیدهناد
فقربرروزبھروز؛طلبحقکارگراناخراجوتھدید،ھادستمزدکردنپرداختدیروحقوقکردن

گشت.و فالکت کارگران افزوده و باعث نارضایتی عمومی کارگران

ومعیشتگریمطالبھو؛خانوادهخودوشبنانورفتھدستازحقوقاحقاقیبراتپھھفتکارگران
وشخصیلباسآمیزخشونتبرخوردھایبا؛راستاایندروزدهاعتراضبھدستشانمنزلت

؛شتموضرببھمنجرأنینتیجھکھشدند.روبروکارخانھفضایدرامنیتینادرسترفتارھای
دستگیری و زندانی شدن چندین کارگر شد.

حتیودستگیری؛شتموضرب؛تھدید؛ارعابکھکردثابتتپھھفتکارگرانیمردیپاومقاومت
راهآنانآھنیناتحادوستمدیدگانطلبیحقمقابلدر؛خونبھآغشتھومسلحدندانتاستمگرانزندان

بھ جایی نبرده و در نتیجھ محکوم بھ شکست می باشد.

وشھامتبا؛گریمطالبھمسیردرسنگینھایھزینھپرداختعلرغمتپھھفت یشکرن کارگران
ازاستفادهباو؛آھنیناتحادییسایھدرراخودمشترکاھدافوحقوقوحق؛عیارتمامشجاعت

خرد جمعی بھ دست آوردند.

درکارگرانموفقیتوپایمردیازشادمانیوخرسندیابرازبااسالمشھرمعلمان یصنف کانون
کھداردآنامید؛کارگریشوراھاینظارتومدیریتباتپھھفتنیشکرصنعتشدندولتیخصوص

؛شھرداریھاکارگران؛اراکھیپکو؛اھوازفوالدصنایعکارگرانقامتدر؛تاریخیپیروزیاین



؛یکدیگرکناردرھمگانتاشود،پدیدارستمدیدهاقشارسایرودرمانی؛کادرشاغلوبازنشستھمعلمان
میھمانی خورشید را ایستاده جشن بگیرند.

کانون صنفی فرھنگیان اسالمشھر

1400اردیبھشت

*مرگ کارگر مقنی جوان جوان در شازند بر اثر گاز گرفتگی

باغ ھایازیکیدرچاهحفرکارحینجوانمقنیکارگراردیبھشت،یک21شنبھعصرروزسھ
جان خودرا ازدست داد.روستایی شھرستان شازند در استان مرکزی براثر گازگرفتگی

یک کارگر دیگر نیز مسموم وبھ بیمارستان منتقل شد.

*جان باختن یک کارگر جوان درخرم آباد براثرسقوط از ارتفاع

واقعاحداثحالدرساختمانیکپنجمدرطبقھکارحینجوانکارگراردیبھشت،یک23شنبھپنجروز
جراحات وارده در دم جان باخت.در خیابان خاتم االنبیا خرم آباد سقوط و بھ علت شدت

akhbarkargari2468@gmail.com
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