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؟1400ماهفروردیناولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانازخبرچھ-

وحقوقنازلوسطحھاقراردادزمانیدورهکاھشبھنسبتبافقفوالدکارخانھکارگراناعتراضات-
طلبھمکارحق2قراردادنشدنتمدید

باقراردادھازمانیدورهکاھشبھنسبتتپھھفتوصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضاتادامھ-
حضور در دفتر امور اداری

مجتمعکارگراین6ومعیشتیشغلیبالتکلیفیوادامھاخراجیکارگر2بکاربازگشت

بھ بیکاری مقابل وزارت کار- تجمع اعتراضی مشاوران ایمنی و بھداشت کارکشورنسبت

- کانون نویسندگان ایران:

اوین بستری شدبکتاش آبتین بھ دلیل ابتال بھ کرونا در بھداری زندان

تھرانانقالبدادگاه26شعبھبھدانشجوییفعالسھپروندهارجاع-

سیاستتداومومرادیجوانمیربرایزندانحکمصدورپیرامونایرانکارگرانآزاداتحادیھبیانیھ-
سرکوب کارگران توسط نھادھای امنیتی

نسبتبیرجندصنعتیدانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعروزسومین-
علومادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند و خلف وعده وزارت

بورسسازمانساختمانمقابلتجمعبابورسسیرنزولیپیدرسھامداراناعتراضاتسرگیریاز-
ومجلس

؟1440ماهفروردیناولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانازخبر*چھ





توضیحات رخداد بخشنظرتحت خدمتمحل شھرشھرداری تاریخ

تبریک سال نو بھ
کارگران

اعالمیھ دولتی اتوبوسرانی تھران 01/01/1

کارگر خدمات شھری
تبریز درمیدان

آذربایجان تبریز دچار
سانحھ تصادف در حین
انجام خدمت میشود و بھ
بیمارستان منتقل میشود

سانحھ حین
کار

نامعلوم خدمات شھری تبریز 03/01/1

کارگر تصادفی در
میدان آذربایجان بعد از

نرمپنجھدستھروز4
کردن مرگ، فوت شد

فوت نا معلوم خدمات شھری تبریز 06/01/1



بھ دلیل مسدود کردن
ورودی بازار شھر دست

بھ تجمع زدند

تجمع ___ کسبھ شھر میناب/ھرمزگان 07/01/1

کارگران اخرجی بخش
فضای سبز شھرداری

امیدیھ از اداره کار حکم
بازگشت گرفتند

اخراج دولتی فضای سبز امیدیھ/خوزستان 08/01/1

جمعی از کارگران
شھرداری کوت عبدهللا

کھ از بخش ھای متفاوت
این شھرداری بودند بھ

دلیلل عدم پرداخت حقوق
درخودگذشتھماه4

مقابل استانداری دست بھ
اعتصاب زدند

تجمع دولتی تمام بخش ھا کوت عبدهللا /
خوزستان

11/01/1

یک کارگر پسماند منطقھ
نمایندهتوسطاھواز5

پیمانکار با ماشین زیر
گرفتھ شد

سانحھ حین
کار

خصوصی پسماند اھواز 12/01/1

کارگران پسماند
شھرداری کوت عبداالھ

بھ دلیل عدم پرداخت
حقوق و عیدی خود

توسط شھرداری دست
بھ اعتصاب زدند

اعتصاب دولتی پسماند کوت عبدهللا /
خوزستان

14/01/1

کارگران برای دریافت
حق و حقوقات معوقھ

خود در مقابل استانداری
خوزستان دست بھ تجمع

زدند

تجمع دولتی تمام بخش ھا کوت عبدهللا /
خوزستان

14/01/1

کارگران فضای سبز
امیدیھ  نسبت بھ اخراج

ھمکاران خود وعدم
دریافت معوقات مزدی

خود اعتراض کردند

اعتراض دولتی فضای سبز امیدیھ / خوزستان 15/01/1

بھ دلیل عدم پرداخت
حقوق عیدی سنوات
دست بھ تجمع مقابل
استانداری خوزستان

زدند

تجمع دولتی خدمات شھری کارون /
خوزستان

15/01/1



وحقوقنازلوسطحھاقراردادزمانیدورهکاھشبھنسبتبافقفوالدکارخانھکارگران*اعتراضات
طلبھمکارحق2قراردادنشدنتمدید

اعتراضشانچغارتآھنسنگجنبدرواقعبافقفوالدکارخانھکارگرانفروردین،16دوشنبھروز
ھمکارحق2قراردادنشدنتمدیدوحقوقنازلوسطحھاقراردادزمانیدورهکاھشبھنسبترا

طلب،بنمایش گذاشتند.

طبقحقوقفوالدیمجتمعایندرگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھفوالدبافقشرکتکارگرانازیکی
معادنازبرخیازکمترچیزیآنفروشوکارخانھتولیداماشودمیپرداختتاخیربدونوکاراداره

در نظر گیرند.بزرگ شھرستان نیست پس می توانند مزایای بھتری برای کارگر

پرداختپاداشبار3یا2شایدسالدریادآورشد:کارسختیھزینھپرداختموضوعبھاشارهباوی
می شود اما ھمان برج حقوق را بھ میزانی کاھش می دھند.

روی عدد آن حساب باز کرد .اوافزود: میزان حقوق ھیچ برجی ثابت شده نیست و نمی شود

پیگیرکارگریشورایمورددرکھکارگرھاییازنفر2قراردادگفت:ادامھدرمعترضکارگراین
بوده اند تمدید نشده است.

ماهیکازجاریسالدرامابودهسالھیکھاقراردادگذشتھسالونداشتیمشغلیامنیتماافزود:وی
است.شدهسال1اندکیتعدادوماه6تا

تعطیلراتولیدخطدفعھکارخانھ،افزود:یکدرشغلیامنیتعدمبھاشارهبادیگریمعترضکارگر
پیدا نکند.می کنند و کارگرھای شیفتی روز کار می شوند تا حقوق افزایش

حقوقشسادهکارگرباجریثقیلرانندهنیرویکرد:بندی،اضافھطبقھطرحاجرایعدمبھاشارهباوی
ساده حقوقش یکسانی دریافت می کند.یکی است و یا اینکھ نیروی کھ مھارت خاصی دارد با کارگر

مجتمعدراینکارگریشورایتشکیلوبندیطبقھطرحاجرایخواھانپایاندرمعترضکارگراین
شد.

باقراردادھازمانیدورهکاھشبھنسبتتپھھفتوصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضات*ادامھ
حضور در دفتر امور اداری

مجتمعکارگراین6ومعیشتیشغلیبالتکلیفیوادامھاخراجیکارگر2بکاربازگشت

بابازرگانیوحراست،تجھیزاتآفات،دفعھایبخشکارگرانازفروردین،جمعی16دوشنبھروز
دوره زمانی قراردادھا بنمایش گذاشتند.حضور در دفتر امور اداری اعتراضشان را نسبت بھ کاھش

زمانیدورهمجتمعاینکارگرانازنفر170ازاجتماعی،بیشھایدرشبکھمنتشرهگزارشبرپایھ
قراردادھایشان بھ نصف ویا کمتر کاھش پیدا کرده است.

6وبرسرکاربازگشتندنفرشان2مجتمعایناخراجیکارگر8شده،ازایرسانھگزارشاتبراساس

نفردیگر دربالتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر می برند.

بیکاری مقابل وزارت کار*تجمع اعتراضی مشاوران ایمنی و بھداشت کارکشورنسبت بھ



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

شرکتتجمعایندرکھبودندکردهآمادگیاعالمرشتھاینفعاالنازنفر200حدودامروز:افزودوی
معاونتآئین نامھبھاعتراضدرکاروزارتمقابلدروکردهشرکتآنھاازتعدادیاکنوناماکنند

روابط کار تجمع کرده اند.

مکانیکوبرقمھندسیرشتھ ھایجذبدرانحصاریکھاستاینافراداینگفت:خواستھاودرخاتمھ
ایندربتوانندکارمحیطبھداشتوحفاظتایمنی،فوق لیسانسولیسانسمدرکدارندگانبایدونباشد

بپردازند.بنگاه ھاوکارگاه ھابھخدماتارائھبھگذشتھسال15مانندوکردهشرکتآزمون ھا



*کانون نویسندگان ایران:

اوین بستری شدبکتاش آبتین بھ دلیل ابتال بھ کرونا در بھداری زندان

ایراننویسندگانکانونعضوآبتین،بکتاشفروردین١۵یکشنبھاوین،زندانازرسیدهاخباراساسبر
شد.بھ دلیل بیماری کرونا در بھداری مرکزی زندان اوین بستری

رااوپی سی آرتستوبودشدهمنتقلزندانبھداریبھکروناعالئمبافروردین١٣جمعھآبتینبکتاش
بھرااومجدداعالئمگرفتنشدتباروزدوازپسامابودند؛کردهاعالممنفیساعتنیمازپس

دراکنونآبتیناست.بیماریدرگیرریھازبخشیکھدادنشانریھاسکنوکردندمنتقلاوینبھداری
بھداری زندان اوین بستری است.

وایراننویسندگانکانونعضو(مھابادی)،خندانرضاازآبتین،بکتاشوضعیتشدنمشخصازپس
پاسخکھشدگرفتھتستکروناخفیفعالئمداشتنوآبتینبکتاشبابودنھم اتاقدلیلبھصمیمیکیوان

تست ھر دو پس از نیم ساعت منفی اعالم شد.

پرونده یارائھ یباکرونا،بحرانیشرایطبھتوجھباپیشتر(مھابادی)خندانرضاوآبتینبکتاش
قضایی روبھ رو شد.پزشکی شان درخواست مرخصی کرده بودند کھ با مخالفت مراجع

بھمبتالزندانیانتعدادافزایشازکھاخباریواخیرروزھایدرکروناوضعیتشدنبحرانی تربا
وضعیت عزیزان دربند خود ھستند.کرونا بھ گوش می رسد، خانواده ھای زندانیان بھ شدت نگران

قوه یاسالمی،جمھوری"حاکمانبود:کردهاعالمبیانیھ ایانتشاربااینازپیشایراننویسندگانکانون
خواستارومی داند"خودبنددراعضایسالمتوجانحفظمسئولرااطالعاتوزارتوقضائیھ

سیاسی و عقیدتی شده بود.آزادی بی قید و شرط اعضای دربند خود و سایر زندانیان

تھرانانقالبدادگاه26شعبھبھدانشجوییفعالسھپرونده*ارجاع

علی بخشی،امیرحسینھاینامبھدانشجوییفعالسھپروندهارجاعازدادگستری،وکیلرئیسیانامیر
اوایلدانشجویاناینداد.خبرتھرانانقالبدادگاه٢۶شعبھبھنبویضیاءالدینوحقیقت جوانعلی

وثیقھقرارتودیعباسالھماناسفندماهاواسطوبازداشتتھراندرامنیتینیروھایتوسط٩٨اسفندماه
آزاد شدند.

بھتبانیواجتماعاتھاماتبابتازوثارهللاقرارگاهشکایتباپروندهایندادگستری،وکیلیناگفتھبھ
این سھ فعال دانشجویی گشوده شده است.قصد بر ھم زدن امنیت ملی و ھمچنین تبلیغ علیھ نظام برای

۴تاریخدرجوانحقیقتعلیوبخشیعلیامیرحسینو٩٨اسفندماه۶تاریخدرنبوی یاءالدینض 
تاریخدربخشیعلیوجوانحقیقت آقایانشدند.بازداشتتھراندرامنیتینیروھایتوسط٩٨اسفندماه

شدند.آزادوثیقھقرارتودیعباسالھماناسفندماه١٢مورخنبویضیاءالدینوماهاسفند١٣

برگرفتھ از کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

سیاستتداومومرادیجوانمیربرایزندانحکمصدورپیرامونایرانکارگرانآزاداتحادیھ*بیانیھ
سرکوب کارگران توسط نھادھای امنیتی



کھکردابالغمرادیجوانمیربھراحکمیکرمانشاهانقالبدادگاهیکشعبھماهفروردین١۴شنبھروز
اصلی تریناست.شدهمحکومتعزیریحبسیکسالبھنظامعلیھتبلیغاتھامبھمرادیجوانمیرآنطبق

بارابطھدرمرادیجوانمیرازکلیپیانتشاراستدادهقراررأیصدورمبنایراآندادگاهکھمصداقی
است.٩٨آبانکشتھ شدگان

فلزکاروبرقکارگرانانجمندبیروایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتعضومرادیجوانمیر
روزدروشددستگیرکرمانشاهسپاهاطالعاتمأمورانتوسط٩٩دیماه١۴روزدرکھاستکرمانشاه

بود.شدهآزادموقتامیلیونی٣٠٠وثیقھقراربادیماه٢٣

درداده اند.شدتبسیارراکارگریفعالینوکارگرانبھخودحمالتامنیتینیروھایاخیرسالدودر
ایرانکارگرانآزاداتحادیھاعضایعلیھنیزراھمھ جانبھ ایھجومکارگران،سرکوببرایوراستااین

شاپورعظیم زاده،جعفرمرادی،جوانمیربرایزندانحکمصدورودستگیریبھکھدادندسازمان
جعفرھم اکنونشد.منجرجوادینسرینوقربانیحیدرمحمدی،پروینخداجو،ناھیدراد،احسانی

بھنیزناھیدونسرینپروین،حیدر،جوانمیر،ومیبرندسربھزنداندرراداحسانیشاپوروزادهعظیم
احکام طویل المدت زندان محکوم شده اند.

احکامبھنیزفخریمھدیوسلیمانیھادیشیخی،فرھادجملھازآزاداتحادیھاعضایازدیگریتعداد
راستایدرنیززادهعظیمجعفرزندانیکارگرھمسررحیم پوراکرمبرایحتیوشده اندمحکومتعلیقی
نیزاتحادیھاعضایازدیگریتعدادوشدتشکیلقضاییپروندهاتحادیھاعضایبھبیشترفشاراعمال

مورد تھدید و اقدام بھ دستگیری قرار گرفتند.

صنفیفعالیتھایبستھ اند.روازراشمشیرکارگریجنبشپیشروفعالینوکارگرانعلیھامنیتینھادھای
بھوکردهزندانیراآنھاتامیکنندروبروامنیتیواھیاتھاماتبارامزدبگیرانوکارگرانطبقاتیو

رھبرانیچنینوجودازداردقراراجتماعیجدیتالطماتآستانھدرکھراایرانجامعھخودخیال
محروم نماید.

مزدبگیرانوکارگرانمفرطبیحقوقیوبیکاریفقر،خطزیرمرتبھچندیندستمزدھایفالکت،وفقر
تنھاتادارندقصدحاکمیتینھادھایواستکردهتحمیلایرانجامعھکلبھراضدانسانیبغایتشرایط

کارگری را بھ عقب برانند.بھ نیروی سرکوب، جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران و جنبش

بھاعتراضکنونی،ضدانسانیمناسباتازرھاییبرایگستردهمبارزهوتالشکناردرایرانجامعھ
پرچم ھایازیکیبھرااعتراضیومطالباتیجنبشھایرھبرانوفعالیننمودنزندانیودستگیری

سالشروعازاندکروزھایھمینتحوالتایستاد.خواھدآندرمقابلواستکردهتبدیلخوداصلی
کناردراجتماعیوسیاسیزندانیانآزادیبرایجامعھتالشسالجاری،سالکھمیدھدنشان١۴٠٠

دستمزدھا خواھد بود.مبارزه عمومی و گسترده برای دفاع از معیشت و افزایش

خواھانمرادیجوانمیربرایزندانحکمصدورازانزجارابرازضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھ
زندانیکارگرانتمامیآزادیوکارگریفعالیندیگرومرادیجوانمیرعلیھقضاییتعقیبفوریمنع

و زندانیان دیگر جنبشھای اجتماعی و سیاسی است.

١۴٠٠فروردین ماهشانزدھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ



بیرجندصنعتیدانشگاهودانشجویانعلمیھیئتکارکنان،اعضایاعتراضیتجمعروز*سومین
وزارت علومنسبت ادغام این دانشگاه در دانشگاه بیرجند و خلف وعده

وعلمیھیئت کارکنان،اعضایازروزمتوالی،جمعیسومینبرایفروردین16دوشنبھروز
دربیرجنددانشگاهدردانشگاهاینادغامنسبتاعتراضبرایبیرجندصنعتیدانشگاهدانشجویان

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

درھمین رابطھ:

دردانشگاهاینادغامنسبتبیرجندصنعتیدانشگاهعلمیھیئتاعضایوکارکناناعتراضیتجمع
دانشگاه بیرجند و خلف وعده وزارت علوم

نسبتاعتراضبرایبیرجندصنعتیدانشگاهعلمیھیئتاعضایوکارکنانفروردین،14شنبھروز
ورشتھانتخابدفترچھازصنعتیدانشگاهکدرشتھ ھایحذفبیرجند،دانشگاهدردانشگاهاینادغام
خراساناستانمرکزدرعالیآموزشواحدمحوطھاین درتجمعبھدستعلوموزارتوعدهخلف

جنوبی زدند.



بابیرجندصنعتیدانشگاهادغامبحثگذشتھسالاسفندماهمحلی،اوایلخبریمنبعیکگزارشبھ
دنبال داشت.دانشگاه بیرجند مطرح شد و اعتراض بسیار زیادی را بھ

مسئوالنبامجلسنمایندگانتوسطکھدیداریوشدانجامخصوصایندرکھاعتراضاتیبھتوجھبا
بیرجند با دانشگاه بیرجند بھ تعویق بیفتد.وزارت علوم برگزار شد مقرر شد بحث ادغام دانشگاه صنعتی

گذشتھسالماهاسفند26تاریخدرگفت:خصوصایندربیرجندصنعتیدانشگاهکارکنانازیکی
صنعتیدانشگاهادغامبرمبنیعلوموزارتپژوھشیمعاونبادیداریخراسان جنوبیمجلسنمایندگان

بیرجند با دانشگاه بیرجند داشتند.

بودشدهانجامشتاب زدهوکارشناسیکارانجامبدوندانشگاهدواینادغاماین کھبھتوجھبھافزود:وی
قرار شد بھ حالت تعویق و تعلیق در بیاید.

بھکارحصولتادانشگاهدوادغامبحثشدمقرروشدهمتعھدمسئلھاینبھعلوموزارتداد:اوادامھ
علوموزارتدستبھاستانیمقاماتواستانعالیآموزشآمایشکارگروهازکارشناسیصورت

برسد، متوقف شود.

رشتھ ھایکدحذفبرمبنینامھ ایدیدار،اینفردایدقیقااسفند27تاریخدراماکرد:اظھاروی
علوم ابالغ و ارسال شده است.دانشگاه صنعتی بیرجند بھ سازمان سنجش از طریق وزارت

کھبودهخراسان جنوبیاستاننخبگانمجموعھدرخواستبھبی توجھیوبی اعتناییاقدام،اینگفت:او
با اعتراض دانشگاھیان مواجھ شده است.

دارد.وی افزود: پشت پرده این اقدامات البی گری سیاسی وجود
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بورسسازمانساختمانمقابلتجمعبابورسسیرنزولیپیدرسھامداراناعتراضاتسرگیری*از
ومجلس

باسھامداراناعتراضاتگذشتھ،روزھایطیبورسسیرنزولیپیدرفروردین،16دوشنبھروز
گرفتھ شد.تجمع مقابل ساختمان سازمان بورس ومجلس درتھران از سر

استعفای مسئولین ذیربط شدند.استعفا»خواھانتجمع کنندگان با سردادن شعار«مسئول بی کفایت استعفا

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین15کارگریاخباروگزارشات

کارگر زندانی آزاد باید   گردد
اسماعیل گرامی آزاد باید گردد

حقوقاحقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریتجمع-
برحقشان

بازداشت اسماعیل گرامی کارگربازنشستھ درآستانھ تجمع

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھمنوجانآسمینونمعادنخشمگینکارگران-
رامسدود کردندجاده ترانزیتی استان ھرمزگان ، کرمان و سیستان بلوچستان

- زنده ھمبستگی کارگران:

الورودممنوعطلبھمکارحق2باایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگرانھمبستگیتجمع-1

زیرھمکارباھمبستگیاھوازبرای5منطقھشھرداریشھریخدماتکارگرانوتجمعاعتصاب-2
ماشین گرفتھ توسط نماینده پیمانکار

وادامھشغلیامنیتمطالبات،نداشتنپرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگراناعتراض-3
طلبحقھمکار3ومعیشتیشغلیبالتکلیفی

بیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتکارونشھرداریکارگراناعتراضیکارگرانتجمع-
واخراج از کارتعدادی ھمکار مقابل استانداری خوزستان

دفترچھ ھاینشدنتمدیدوبیمھحقواریزعدمبھکشورنسبتروستاییمخابراتکارگزاراناعتراض-
بیمھ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اسیدباُپالراصفھانصنعتیگروهکارگر4شیمیاییسوختگی-

حقوقاحقاقبرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسری*تجمع
برحقشان

بازداشت اسماعیل گرامی کارگربازنشستھ درآستانھ تجمع

بابرپاییاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانفروردین،15یکشنبھروز
ایالم،تبریز،اراک،اردبیل،اصفھان،اھواز،شھرھایدراجتماعیتامینوادارهسازمانمقابلتجمع

کرمان،کرمانشاه،آباد،رشت،ساری،سنندج،شوش،شوشتر،شیراز،قزوین،کرج،تھران،خرم
حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند.گرگان،مشھد، نیشابور،یزد و…..عزم راسخشان را برای احقاق

ازجملھ:تجمع کنندگان با برافراشتن پالکاردھا وسردادن شعارھایی

فقط کف خیابون   بدست میاد حقمون

تا حق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم

از بس دروغ شنیدیم ما دیگھ رای نمیدیم

ما دیگھ رأی نمیدیم، خیلی دروغ شنیدیم

ما دیگھ رای نمیدیم عدالتی ندیدیم

فریاد فریاد ، از این ھمھ بیداد

گرانی,تورم ,بالی جان مردم

نھ مجلس نھ دولت نیستند بھ فکر ملت

مرگ بر دروغگو

بینتبعیضوشاغلکارگرانباسازیھمسانعدممنجملھحقوقنازلسطحبھنسبترااعتراضشان
وعدمدولتھای،دخالتاجتماعیتامینسازماننابسامانوضعیتوبازنشستگیمختلفھایصندوق

پرداخت بدھیش بھ این صندوق بنمایش گذاشتند.



اجتماعیتامینسازمانمقابلتھرانآزادیخیابانحاضردرتجمعبگیرانومستمریبازنشستھکارگران
اعتراضگردد»ضمنبایدآزادگرامیو«اسماعیلگردد»بایدآزادزندانیکارگرشعارھای«سردادنبا

وبازنشستگانکارگرانآزادیخواھانطلبحقوبازنشستگانکارگرانبازداشتووتھدیدوآزاراذیت
زندانی شدند.

+بازداشت اسماعیل گرامی کارگربازنشستھ درآستانھ تجمع

درمنزلزنیکومرد5توسطبازنشستھکارگرگرامیفروردین،اسماعیل14شنبھروز19ساعت
شد.منتقلاوینبازپرسی2یشعبھبھوبازداشتدرتھرانشخصیش

5جملھازشخصیلوازمداشتند،دردستمنزلبازرسیباھمراهجلبحکمکھکنندگانبازداشت

دستگاه موبایل اعضای خانواده را باخود بردند .

شدند.اجتماعیتامینسازمانمقابلفروردین15روزیکشنبھتجمعبیانیھلغوخواستارماموران

ھمراهازمامورانکھ،داشتراگرامیآقایباھمراھیخواستدرگرامیآقایھمسرروحزادخانم
بردن وی خودداری کردند.

میکندمحکومبشدترابازنشستھفعالگرامیاسماعیلبازداشتواحدشرکتکارگران+سندیکای
وخواستار آزادی بی قید شرط این فعال بازنشستھ میباشد

بھامنیتیعواملھجومتوسطفروردین,١۴دیشبھابازنشستھمستقلفعالینازگرامیاسماعیل
منزلش بازداشت شد

تجمعبیانیھلغوخواستاروکردندضبطراخانوادهاعضایتمامیھایموبایلوشخصیلوازممامورین
پانزده فروردین مقابل سازمان تامین اجتماعی بودند .

تامینسازمانمقابلاعتراضیتجمعدرامنیتیعواملتوسطھماسفند١٧تاریخدرگرامیاسماعیل
دادسرای اوین با حکم تعلیقی آزاد شده بود.اجتماعی بازداشت شده بود کھ ازسوی شعبھ دوم بازپرسی

میکندمحکومبشدترابازنشستھفعالگرامیاسماعیلبازداشتواحدشرکتکارگرانسندیکای
وخواستار آزادی بی قید شرط این فعال بازنشستھ میباشد.

تھران١۴٠٠فروردین١۵اجتماعیتامینبازنشستگانتجمعازبازنشستھیک+گزارش

باھمشخصیلباسوامنیتینیروھایبودند.کردهاجتماعخیابانوروپیادهدرتوجھیقابلجمعیت
دوربینھایشان "انجام وظیفھ " میکردند.

  خیابان بھ لرزه در آمد.ساعت ده و نیم با شعار تا "حق خود نگیریم ؛ آروم نمینشنیم"

تکراربقیھتوسطکھشدبلندایگوشھھرازبازنشستگانسویازویکییکیشعارھاآنپیدر
میگردید.

غازچندوفریبکاریودروغبااستسالسالھایکھبودحکومتیمسئوالنبسویشعارھاتیزنوک
اضافھ حقوق  امان مردم را بریده اند.

" حقوق ما ریالیھ؛ ھزینھ ھا دالریھ"



"  بیعدالتی دیدیم، دیگھ رای نمیدیم"

"کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد"

"زحمتکشان دیروز، معترضان امروز"

"گرامی آزاد باید گردد"

"تھدید،زندان اثر ندارد"

"کشتی بازنشستھ چرا بھ گل نشستھ"؟

بسیارومیدادندخبرھمبھبودگرفتھصورتامنیتپلیستوسطکھتلفنیتھدیدھایازبازنشستگان
عصبانی بودند.

بدھندراپولمانمیکنندخرجو.. عکاسوماموروپلیسبرایکھھزینھاینھمھجایبھ"میگفتندآنھا
بھ خودمان کھ  برایش  سالھا زحمت کشیدیم".

بشدت نگران و معترض بودند.ھمچنین از خبر یورش بھ منزل آقای گرامی و بازداشت ایشان

وباماندهزمینبرمطالباتوحقوقوصولتابعدیتجمعاتدردیداروعدهباو١٢ساعتدر
شعارھای:

" خیلی دروغ شنیدیم ، ما دیگھ رای نمیدیم" و

"فقط کف خیابون بدست میاد حقمون"

تجمع بھ پایان رسید.

سفرهدادننشانبرایقاشقباآنآوردندربصداوخالیقابلمھازاستفاده،تجمعاینجالبحواشیاز
ھای خالی بازنشستگان بود.

+گزارشات رسانھ ای شده:

/شعار امروز بازنشستگان: ما دیگھ رای نمیدیم

بس دروغ شنیدیم.شعار امروز بازنشستگان معترض: ما دیگھ رای نمیدیم، از

اراک،خرم آباد،تھران،ازجملھشھرھاییدرھمامروزاجتماعیتامینبگیرانمستمریوبازنشستگان
درتبریزوشوشنیشابور،سمنان،کرمان،ایالم،گرگان،قزوین،اصفھان،اردبیل،شیراز،رشت،

و شعارھای اعتراضی دادند.برابر ساختمان سازمان تامین اجتماعی شھرشان تجمع کردند

/آپارتاید دستمزدی در جریان است؟!

حقوق ھااعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی یک روز پس از افزایش

برایکھآنچھبااجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیھمسانتازهفرمولمی گویندمنتقدانبرخی
است.ھمسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شده است متفاوت



کشورشھرھایازبرخیدراجتماعی،تامینبازنشستگانحقوقافزایشجزییاتاعالمازپسروزیک
بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگانو...اراکشوشتر،تبریز،اردبیل،کرمان،کرج،تھران،شھرھایدرگزارش ھابراساس
ھایحقوقوضعیتبھنسبتاجتماعیتامینسازمانمرکزیاداراتمقابلدرحضوربااجتماعیتامین

خود اعتراض کردند.

ھمسانوشودگذاشتھکناربایدبازنشستگیمختلفھایصندوقمیانتبعیضگویندمیمعترضان
کشوریولشگریبازنشستگانحقوقسازیھمسانماننداجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازی
باشد.

مدیرعامل تامین اجتماعی داده شد.در این تجمع ھای شعارھای تندی علیھ دولت و مصطفی ساالری

سازیھمساناجرایبرمبنیاجتماعیتامینمدیرعاملگذشتھروزسخنانمی دھدنشاناعتراضاین
آنھا را راضی کند.در سال جدید و افزایش حقوق بازنشستگان نتوانستھ است

معیشتیوضعیتبھمتعددسراسریھایتجمعبرگزاریبااجتماعیتامینبازنشستگاننیزگذشتھسال
خود اعتراض کردند.

جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

براساسبود.دادهخبربازنشستگانحقوقافزایشازاجتماعیتامینسازمانمدیرعاملگذشتھروز
ھزار۶٠٠ومیلیونیکحقوقشواستکردهخدمتسال٣٠کھبگیری"حداقلیساالریاظھارات

٣٠٠تا٢٠٠ومیلیون۴حدودفرزنددووھمسریکاحتسابباجاریفروردیندراستبودهتومان
تناسببھحقوقشاندارندخدمتسال٣٠ازکمترکھکسانیبرایکرد؛خواھددریافتتومانھزار
است."بیشترمقداریرقمایناندکردهخدمتسال٣٠ازبیشکھکسانیبرایوکاھش



اینبالشکریبازنشستگانباکشوریبازنشستگانبھپرداختفاصلھکھکردتاکیدھمچنینساالری
افزایش حقوق ھا از بین می رود.

حدود١۴٠٠فروردینبھنسبتپرداختمیکشوریبازنشستگیصندوقآنچھ٩٨اسفند"دراوگفتھبھ
برقرارعدالتیوباشیمداشتھافزایشیآنھامشابھکردیمتالشمااست.یافتھافزایشدرصد١٣٠ازبیش

شود."

بھماپرداختیمجموع٩٨فروردینبھنسبتاینکھبیانبااجتماعیتامینسازمانمدیرعامل
«ھمانگفت:رسدمیتومانمیلیاردھزار١۵ازبیشبھکھبودتومانمیلیارد۶٨٠٠بازنشستگان

کرد».خواھیماعمالھمماراافزایشدرصد١٣٠حدود

آپارتاید دستمزدی؟!

برایکھآنچھبااجتماعیتامینبازنشستگانحقوقسازیھمسانتازهفرمولمی گویندمنتقدانبرخی
است.ھمسان سازی بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شده است متفاوت

می شد،پیادهآن ھامدنظرفرمولبامتناسب سازیاگرکھھستندمدعیبازنشستگانازگروه ھایی
تومانمیلیون٧تا۵حدودبھتومانمیلیون۴حدودجایبھبیمھ پردازسال٣٠حداقل بگیرانمستمری
کانونتاییدوکشوریبازنشستگاننمایندگانبامشورتباکھاجتماعیتامینمدنظرفرمولامامی رسید

ازکمتردارایبازنشستگانبرایراتومانیھزار٩٠٠ومیلیون٣کِفشده،تھیھبازنشستگانعالی
است.گرفتھدرنظربیمھ پردازیسابقھ یسال٣٠

فقرخطکھوقتیآنھمنیستکافیتومانیمیلیونچھار«مستمریمی گویند:اجتماعیتامینبازنشستگان
افزایشباھستیم؛اجتماعیتامینقانون٩۶مادهدقیقاجرایخواستاربنابرایناست؛تومانمیلیونده

نمی شود.»ادابازنشستگانحقمستمری ھا،پایھدرصدی٣٩

تومانیمیلیوندهفقرخطبھرامستمری ھااجتماعی/تامینمقابلکارگریبازنشستگان/تجمع
نیست!کافیدرصدی٣٩افزایشکنید/نزدیک

بھمستمری ھارساندنخواستاراستان ھا،اجتماعیتامیناداراتمقابلحضورباکارگریبازنشستگان
خط فقر حداقلی شدند.

تھران،جملھازکشورمختلفاستان ھایدرکارگریبازنشستگانازجمعیفروردین)(پانزدھمامروز
ومطالباتبھتوجھخواستاراجتماعی،تامیناداراتمقابلحضوربالرستانومرکزیالبرز،

خواستھ ھای خود شدند.

میلیوندهفقرخطکھوقتیآنھمنیستکافیتومانیمیلیونچھارمستمریمی گویند:بازنشستگاناین
٣٩افزایشباھستیم؛اجتماعیتامینقانون٩۶مادهدقیقاجرایخواستاربنابرایناست؛تومان

درصدی پایھ مستمری ھا، حق بازنشستگان ادا نمی شود.

بازنشستگانمیانتبعیضرفعومختلفصندوق ھایبازنشستگانمیانتبعیضرفعدیگر،خواستھ ی
می گویند:وھستندموجودتبعیض ھایرسیدنصفربھخواستاربازنشستگاناست؛غیرھمکاروھمکار

باید بھ معیشت کارگران بازنشستھ توجھ شود.



می گویند:وھستندقانونیموازینرعایتبامتناسب سازیدومدورعادالنھاجرایخواستارھمچنینآنھا
تکرار شود.نباید تجربھ ناگوار سال قبل و ماه ھا انتظار برای اصالحات،

مستمری ھاپایھدرصدی٣٩افزایشبااجتماعی/تامینمقابلشوششھرستانبازنشستگان/تجمع
مخالفیم

خودمعیشتیشرایطبھاجتماعی،تامینادارهمقابلحضورباشوششھرستانکارگریبازنشستگان
اعتراض کردند.

حضورباخوزستاناستاندرشوششھرستانکارگریبازنشستگانازجمعیماه)فرودین١۵(امروز
دستمزدھای پایین انتقاد کردند.مقابل اداره تامین اجتماعی، نسبت بھ شرایط معیشتی و

مطالباتپالکاردھایی،داشتندستدرباحاضرانوشدهبرگزارامروزصبح٩ساعتازتجمعاین
خود را مطرح کردند.

دلیلھمینبھمستمری ھاستناچیزمیزانوحقوق ھاافزایشبھمااعتراضمی گویند:بازنشستگاناین
درخواست داریم بھ مطالبات ما پاسخ دھد.مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شده ایم و از این نھاد

وتورممیزانبامنطبقبازنشستگان،تومانیمیلیونچھارمستمریوحقوقناچیزافزایشگفتند:آن ھا
ھزینھ ھای زندگی آنان نیست.

معیشتیوضعیتمستمری ھا،پایھدرصدی٣٩افزایشباگفتند:شوششھرستانبازنشستگان
نخواھد کرد.بازنشستگان ھمچنان مثل قبل باقی خواھد ماند و تغییر

ھستیم،قانونیموازینرعایتبامتناسب سازیدومدورعادالنھاجرایخواستارمااینکھبیانباآن ھا
وکشوریبازنشستگانبھنسبتکارگریبازنشستگانمیانتبعیضرفعماانتظارگفتند:خاتمھدر

لشکری است.



ومتناسب سازیاجرایلزوماصلی/مطالباتدرخصوصکارگریبازنشستگانازجمعی/بیانیھ
افزایش حقوق در فروردین ماه

و غیرمزدی خود پرداختند.بازنشستگان کارگری در بیانیھ ای بھ تشریح مطالبات مزدی

خودمطالباتاصلی ترینتشریحبھبیانیھ ایصدورباکارگریبازنشستگانازجمعیفروردین،پانزدھم
پرداختند.

صورتبھ٩٩سالازکھاجتماعیتامینمظلومبازنشستگانبحق«مطالباتمی خوانیم:بیانیھایندر
داشت».خواھدادامھنیز١۴٠٠سالدرھمچنانکھاستشدهجدیدیفازواردشدهشروعجدی

می کنند:بازنشستگان خواستھ ھای اصلی خود را بھ دو دستھ تقسیم

یکم-  مطالبات حقوقی بازنشستگان

تامینازصندوقدولتنمودنخارجویدوخلعاجتماعیتامینسازماندرساختاریتغییردوم-
اجتماعی.

مطالبات حقوقی عبارتست از:

ھزار٣٢باقیماندهبکارگیریوماهفروردینحقوقفیشرویبرمتناسب سازیدوممرحلھاجرای/١
١٣٩٩مردادماهازالتفاوتمابھپرداختودوممرحلھسازیمتناسببرایتومانمیلیارد

ازآناجرایوشاغلینوکارگرانھمچون١١١و٩۶موادبراساسحقوقسالیانھافزایش/٢
توسعھ.ششمبرنامھقانون١٢مادهببنداستناد١۴٠٠ماهفروردین

وبازنشستگانبھاوالدوعائلھ مندیحقمسکن،حقمعیشت،کمکنظیرشغلیمزایایپرداخت/٣
مستمری بگیران تامین اجتماعی متناسب با شاغلین

مجلسمصوبمیلیاردیھزار٨٩بودجھاساسبر١۴٠٠بازنشستگانحقوقھمسان سازیاجرای/۴
وضعیتحتیمتاسفانھسال.اوائلدرکشوریولشکریمحاسبھفرمولطبقدقیقااسالمیشورای

ھم بدتر است.بازنشستگان تامین اجتماعی از بازنشستگان کشوری و لشکری

بازنشستگانکاملدرمانتامینمسئولاجتماعیتامینقانون۵۴مادهطبقاجتماعیتامینسازمان/۵
شدن این ماده قانونی ھستیم.بیمھ پرداز اجباری بھ طور مستقیم است و ما خواھان اجرایی

زیان آور.وسختاستحقاقیسنواتشدنجایگزینواحکامازارفاقیسنواتکلمھحذف/۶

است.شدهحذفدفترچھ ھاازکھپرمصرفیدارویقلم٨۵برگشتواحیاء/٧

جنگھنگاممناطقآندرکھبازنشستگانیھمھبھمرزیاستانھایجنگیمنطقھحقپرداخت/٨
مشغول خدمت بوده اند.

صورتبھمرکزیبانکتورمنرخاعالموبراساسقانون٩۶مادهطبقسالیانھحقوقافزایش/٩
قانونخالفکھبگیرسطوحسایروحداقل بگیرتفکیکبدونبازنشستگانھمھبراییکساندرصد
نرخباھمترازبازنشستگانحقوقماندگیعقبترمیموافزایشبھموظفاجتماعیتأمینسازماناست.

بھ ده میلیون رسیده است.تورم و افزایش ھزینھ ھای زندگی و خط فقر است کھ االن



درمانی.دفترچھ ھایخاطربھازبازنشستگانحقوقکسر٩٨درصدمادهدوحذف/١٠

دوم- تغییر ساختاری در سازمان اجتماعی:

کھاقشاراینبھآنسھامبایدبوده،بازنشستگانوکارگرانبھمتعلقکھشستاشرکت ھایسرمایھ/١
مطالبھ اصلی ما در سال جدید می باشد واگذار شود.

وسازمانمجموعھتمامگرفتنقرارپوششتحتیاواجتماعیتامینسازمانیدرون۶٩مادهابطال/٢
رفع تبعیض ھمکار و غیر ھمکار.

اجتماعیبازنشستگانحداقلتعیینبردایرساالریآقایکھوعده ھاییاست:آمدهبیانیھاینپایاندر
اعالمبارھاھمچنانکھماونمی کندآوردهبرموجودتورماینباراماخواستھ ھایوجھھیچبھداده اند

حقوق ھااینباچگونھمااستمیلیوندهفقرخطدرحالیکھباشد.موجودتورمطبقبایدحقوقمانکرده ایم
االبصار.می توانیم خرج خانواده را تامین کنیم. فاعتبرو یا اولی

شغلیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھمنوجانآسمینونمعادنخشمگین*کارگران
بلوچستان رامسدود کردندومعیشتی جاده ترانزیتی استان ھرمزگان ، کرمان و سیستان

منوجانآسمینونمعادنخشمگینکارگرانفروردین،15یکشنبھروز18ساعتتاصبح10ساعتاز
وکرمان،ھرمزگاناستانترانزیتیجادهومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھ
ازکیلومتری20ترافیکوموجبکردندجلوگیرینقلیھوسیلھآمدرفتوازرامسدودبلوچستانسیستان

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

باجلسھبرگزاریوعدهومعترضکارگرانجمعدرمنوجانحضورفرماندارباانجامسر
ماه2ازجملھکارگرانمعوقھمطالباتوپرداختآیندهدرھفتھمعدنبازگشاییبرایاستاندارکرمان

حقوق وعیدی و پاداش راه بازشد.





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.



ازدرصد60حدودگفت:وخواندنادرستراسیمانکمبودخاطربھمعدنتعطیلیموضوعوی
می توانداستخراجوتولیدروندونداردوجودسیمانبھنیازیکھمی کنندکارروبازمعادندرکارگران

ادامھ یابد.

ازنفر16ازكھمعدنمدیرانازگالیھ،ضمنمنوجانآسمینونمعادنکارگراناعتصاببھبااشارهوی
حقوقازدفاعبرايصرفاكارگران«اینگفت:اندكردهشكایتكارگریاعتراضاتبدلیلكارگران

خود و ھمكارانشان اعتراض كرده اند».

ھستند.كاربھمشغولنفر1200ازبیشمنوجانآسمینونمعادنشركتدرکھمیشودخاطرنشان

درھمین رابطھ:

عدمتعھداخد ماھیانھ،قراردادھایبھنسبتمنوجانآسمینونمعدنکارگراناعتراضاتادامھ
اعتراض و دریافت سفتھ از رانندگان خودروھای سنگین

قراردادھایبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتمنوجانآسمینونمعدنکارگراندی،14یکشنبھروز
خودروھای سنگین را ادامھ دادند.ماھیانھ، اخد تعھد عدم اعتراض و دریافت سفتھ از رانندگان

تازگیبھکھگفت:محلیرسانھیکخبرنگاربھمنوجانآسمینونمعدنمعترضکارگرانازیکی
راشرایطاینکارگرانکھنیست.منصفانھکھداده اندقرارمارویپیشراشرایطیشرکتمدیران

ظالمانھ توصیف کرده اند.

نمایندگانوشھرستانمسئوالنمعدن،مدیرانمیانمدتایندربسیاریجلساتمعدن،کارگرانگفتھبھ
کارگران برگزار شده اما شرایط فرقی نکرده.

شد،انجاممعدن،درتونل ھایکارگرانازتنچندشدنزخمیومرگپیدرکھقبلیاعتراضاتدر
درومی رسدگوشبھکارگراناعتراضصدایھمچناناماشودبھترکارگرانشرایطبودشدهقرار

روزھای گذشتھ مجددا دست بھ اعتراض زده اند.

تونلداخلبھکارگررفتنونیستندبرخوردارالزمایمنیازمعدن«تونل  ھایکارگرانازیکیگفتھبھ
با خودش است اما برگشتنش با خداست.»

سردآببابایدمی آیدبیرونتونلازکارگرزمانیواستصفرحددررفاھیامکاناتمی دھد:ادامھاو
حمام کند.

اشارهآنبھمی توانکھاستمشکالتیدیگرازکارگراننقلوحملخودرویگرمایشیسیستمنداشتن
کرد.

بھسپسوماهسھبھماه6ازراماقردادھایمی گوید:ومی کندگالیھقراردادھاوضعیتازکارگراین
دوماه رساندند، االن ھم یک ماھھ شده است.

می بندند؟»ماھھیکقراردادهسال15سابقھباکارگریبادنیا«کجایمی دھد:ادامھاو

شرکتبھبایدشودتمدیدقراردادشانمی خواھندکھافرادیکردهاعالماکنونمعدنمدیریتاوگفتھبھ
تعھدنامھ، سفتھ، سوپیشینھ و عدم اعتیاد بدھد.



ازکرماناستاناجتماعیرفاهو،کارتعاونکلادارهانسانیمنابعوپشتیبانیمعاونتحالھمیندر
پیگیری مطالبات کارگران این معدن خبر می دھد.

بودند ھرچند کھ حقوق اداره کار است.او ادامھ می دھد :کارگران بھ کم بودن حقوق خود معترض

امااست.شدهانجاموکردهپیگریکارادارهکھایمنیھایبحثمورددردارندمسائلیکرد:اضافھاو
اینکھ دنیال چھ ھستند ما ھم نمی دانیم.

غیرقانونیکردهسفتھتقاضایمعدنداخلوسایلازکارگراناستفادهبرایکارفرمااینکھاوگفتھبھ
است.

بلد است دلیلی ندارد تعھدی داده شود.وی گفت: اگر کارگر گواھینامھ دارد و کار با ماشین را

بایدشدگفتھکارفرمابھقانونطبقکھبودسومفرزنداوالدحقکارگرانمطالبھدیگرکرد:اضافھاو
کنند.پرداخترابیشترفرزند2ازاوالدحق

*زنده ھمبستگی کارگران:

الورودممنوعطلبھمکارحق2باایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگرانھمبستگیتجمع-1

صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد:

برگزاریبھاقدامخوداخراجیھمکارانازحمایتدرامروزصبحفوالدصنعتیملیگروهکارگران
تجمع اعتراضی نمودند.

ممانعتعلیرغمدوبخشنگھبانیدروازهمقابلحضورباکارگرانازشماریپرشورتجمعایندر
نیروھای حراست ھمکاران اخراجی را وارد شرکت نمودند.

دوورودکارتفوریشدنبازورفتھاداریساختمانسمتبھاعتراضیشعارھایدادنسرباسپس
کارگر اخراج شده را خواستار شدند.

ادارهبھمعترضھمکاراننداشتندحضورشرکتدراداریمسئولینومدیرانازھیچکدامکھجاآناز
حراست رفتھ اما گفتھ شد کھ مدیر حراست ھم حضور ندارد.

پاژنگیشدمشخصدادقراراختیارماندرحراستادارهکارکنانازیکیکھاطالعاتیبھبنابعددقایقی
مدارھایدوربینمانیتورینگاتاقدرویباکارگراناحتمالیبرخوردازترسرویازحراستمدیر

بستھ واقع در ساختمان پشت اداره حراست مخفی شده است.

اتاقاینازپاژنگیتجمعپایانتاامانداریمراویبابرخوردیھیچگونھقصدشداعالمکھآنباوجود
خارج نشد.

سریعترھرچھتاشددادهھشداراندرکاردستمدیرانبھدیگریکبارساعتھچندتجمعاینادامھدر
بازگشت بھ کار ھمکاران اخراجی را اعالم نمایند.

زیرھمکارباھمبستگیاھوازبرای5منطقھشھرداریشھریخدماتکارگرانوتجمعاعتصاب-2
ماشین گرفتھ توسط نماینده پیمانکار



گذاشتنبنمایشاھوازبرای5منطقھشھرداریشھریخدماتفروردین،کارگران14شنبھروز
یکگرفتنبرزیرماشینپیمانکارمبنینمایندهفروردین12شنبھ5روزاقدامبھنسبتاعتراضشان
منطقھدراینزبالھآوریجمعازخودداریوضمنکارکشیدهازدسترزمندگاندرکویھمکارشان
.کردندتجمعشھرداریساختماننزدیکیدربھمن،22خیابانتقاطعازشھردر

قاطعبرخوردبرایمنطقھشھردارکتبیتعھدخواستارھمکارشانباھمبستگیبرایمعترضکارگران
با نماینده پیمانکارشدند.

کارگرشکایتبھاشارهبااھواز5منطقھفروردین،شھردار15بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
گفت:دادگاه،درمنطقھاینخدماتکارگرانازیکیبرایتصادفحادثھپروندهطرحومضروب

شده است.نماینده پیمانکار و متھم این پرونده، فعال از کار تعلیق

وادامھشغلیامنیتمطالبات،نداشتنپرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگراناعتراض-3
طلبحقھمکار3ومعیشتیشغلیبالتکلیفی

پرداختعدمبھنسبترااعتراضشانامیدیھشھرداریکارگرانفروردین،15یکشنبھروز
ابرازکردند.طلبحقھمکار3ومعیشتیشغلیبالتکلیفیوادامھشغلیامنیتمطالبات،نداشتن

مابھ التفاوتامیدیھشھرداریگفتند:ایخبرنگاررسانھبھخوزستاناستاندرامیدیھشھرداریکارگران
بدھکارکارگرانبھھنوزرا99سالماهفروردینحقوقمابھ التفاوتو98سالمشاغلطبقھ بندیطرح
است.

و98سالمشاغلطبقھ بندیطرحمابھ التفاوتازغیرآن ھاحاضرحالدرکارگران،اینگفتھبھ
طلبکارند.کارفرماازھنوز99سالاسفندحقوقبابت،99سالماهفروردینحقوقمابھ التفاوت

ھمینبھواستقراردادیشھرداریدرشاغلکارگرانکارافزودند:ماھیتامیدیھشھرداریکارگران
دلیل فاقد امنیت شغلی ھستند.

ازنفرسھورودازشھرداری)99(گذشتھسالماهتیرازشدهباعثشغلیامنیتگفتند:نبوددرادامھآنھا
بالتکلیفھنوزعائلھسرچندباکارگراناینوکندمیجلوگیریامیدیھشھرداریسابقھباکارگران

ھستند.

بیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتکارونشھرداریکارگراناعتراضیکارگران*تجمع
واخراج از کارتعدادی ھمکار مقابل استانداری خوزستان

اعتراضشانصدایانعکاسبرایکارونشھرداریشھریخدماتکارگرانفروردین،15یکشنبھروز
دستھمکارانازکارتعدادیازواخراجوسنواتوعیدیبیمھحقوق،حقھاماهپرداختعدمبھنسبت

بھ تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند.



ماه4حدودکارونشھرستانشھریخدماتکارگرانگفت:ایخبرنگاررسانھبھکارگرانازیکی
نشده است.حقوق نگرفتھ اند و حق بیمھ ای نیز برای آنھا پرداخت

ازبعضیسنواتوعیدیافزود:کردیم،دریافتحقوقگذشتھسالماهآبانبارآخریناینکھبیانباوی
است.نشدهپرداختتاکنون98ازکارکنان

راکارگرانازتعدادیمی خواھندسالمتگواھیوخدمتپایاننداشتنبھانھبھداد:ادامھکارگراین
الی3حدودوھستندخدمتپایانکارتداراینیروھاھمھونیستاین چنینکھصورتیدرکننداخراج

دارند.کاریسابقھسال15

دفترچھ ھاینشدنتمدیدوبیمھحقواریزعدمبھکشورنسبتروستاییمخابراتکارگزاران*اعتراض
بیمھ

واریزعدمبھنسبتراکشوراعتراضشانروستاییمخابراتکارگزارانفروردین،15یکشنبھروز
تمدید نشدن دفترچھ ھای بیمھ،رسانھ ای کردند.حق بیمھ و

مخابراتکارگزارانگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکشورروستاییمخابراتکارگزاراننمایندگان
ولیباشندبھره منددرمانیخدماتمزایایازبایدطبیعتاکھھستندشدهبیمھاقشارازیکیروستایی
شرکتطرفازآنبروزرسانیوبیمھحقپرداختعدمبھباتوجھکھبوده ایمشاھدبارھامتاسفانھ

ومداواجھتزیادیمالیاضافیھزینھ ھایمتحملوفشارھادچارآسیب پذیرقشراینایران،مخابرات
ولیشدهکسرآنھاحقوقازکارگزارسھمبیمھحقماهھرکھحالیستدراینوشدهپزشکیمراجعات

بی مورد بروزرسانی نمی شود.بیمھ ھای آنھا بنا بھ دالیل کمبود نقدینگی و دیگر توجیھات

خدماتبودنداراشرایطفاقداستانھاکارگزاراناززیادیتعدادنیزحاضرحالدرافزودند:آنھا
ونمودهدریافتدرمانیخدماتھیچگونھنمی تواننداینکھیعنیھستندموضوعھمینخاطربھدرمانی

وپزشکیخدماتدریافتبرایالزماعتباروارزشفاقدآنھادرمانیدفترچھ ھایعمالوعلنا
نمودهایجادروستاییمخابراتکارگزارانبرایرافراوانیوجدیمشکالتمسئلھاینودرمانی ست

وکسریدچارراکارگزارانسوابقنیزگذشتھسالھایبیمھ ھایبروزرسانیعدماینکھدیگراست.



دارند،سوابقاحتساببھنیازیاشدهبازنشستھمی خواھندکھافرادیبرایونمودهبیمھ ایخالءھای
مشکالتی بروز کرده و خواھد کرد.

اسیدباُپالراصفھانصنعتیگروهکارگر4شیمیایی*سوختگی

صنعتیشھرکدرواقعُپالرصنعتیگروهدرکاربااسیدکارگرحین4فروردین،15یکشنبھروزظھر
فیضبیمارستان ھایبھوشدندشیمیاییسوختگیدچار،اصفھانغربکیلومتری50درمورچھ خورت

و سوانح و سوختگی موسی کاظم اصفھان انتقال یافتند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین14کارگریاخباروگزارشات

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

دقیقھ30و10ساعتفروردین15یکشنبھ:زمان

اماکن:

تھران:  مقابل سازمان تامین اجتماعی درخیابان آزادی

شھرستان ھا: مقابل  اداره کل تامین اجتماعی

آفاتدفعبخشکارگرانتجمعبابرپاییتپھھفتنیشکروصنعتکشتدراعتراضاتروزھشتمین-
کشاورزی دراعتراض بھ عدم تبدیل وضعیت

وعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابادامھ-

ومطالباتحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتمنجیل شھرداریکارگراناعتراضصدایبازھم-
دیگرو وعده ھای توخالی مسئوالن ریز ودرشت بلند شد

اینبدانیمبایدواستمجموعھاینکارگرانبھمتعلقھپکوسرمایھ ھایاراک:ھپکوکارخانھکارگران-
سرمایھ ھا کجا صرف می شود

- محکومیت جوانمیر مرادی بھ یک سال حبس تعزیری

- بازگشت محمد رضارمضانزاده بھ زندان مرکزی بجنورد

دردانشگاهاینادغامنسبتبیرجندصنعتیدانشگاهعلمیھیئتاعضایوکارکناناعتراضیتجمع-
دانشگاه بیرجند و خلف وعده وزارت علوم

آفاتدفعبخشکارگرانتجمعبابرپاییتپھھفتنیشکروصنعتکشتدراعتراضاتروزھشتمین *
کشاورزی دراعتراض بھ عدم تبدیل وضعیت

بھتپھھفتنیشکروصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگرانفروردین،14شنبھروز
ادامھ دادند.اعتراضشان نسبت بھ عدم تبدیل وضعیت با تجمع در مجتمع

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


کردندگزارش رسانھ ای شده:کارگران فصلی دفع آفات ھفت تپھ تجمع

پیگیریبرایتپھھفتصنعتوکشتمجتمعآفاتدفعواحددرشاغلفصلیکارگرانازگروھی
وضعیت شغلی خود تجمع کردند.

جمعیتازشماریماه)فروردین14(شنبھامروزصبحگفتند:ھفت تپھنیشکرمجتمعدرکارگریمنابع
نیشکرمزارعدرفصلیصورتبھکھتپھھفتنیشکرمجتمعآفاتدفعکارگراننفری160حدود

باخودشغلیوضعیتپیگیریخواستارمجتمعکشاورزیادارهساختمانمقابلتجمعباکارند،مشغول
کارفرما شدند.

برایآفاتدفعواحدفصلیکارگرانامروزاعتراضگفت:اجتماعایندرحاضرکارگرانازیکی
خوداستخدامیوضعیتتبدیلدنبالبھکارگرانایناست.شدهبرپاآن ھاشغلیوضعیتشدنمشخص

از فصلی بھ قراردادی ھستند.

مجتمعنی برفصلیکارگرانھمانندآفاتدفعفصلیکارگریکِحرِفھاینکھبھباتوجھوی،گفتھبھ
موقتصورتبھبھره برداریفصلطولدرتنھامی دھندانجامراحرفھاینکھکارگرانیاست،موقتی

ازگروهایندرخواستبنابراینھستندبیکارسالفصولمابقیومی شوندگرفتھبکارشغلایندر
امنیت شغلی داشتھ باشند.کارگران از مدیریت مجموعھ عقد قرارداد ساالنھ است تا

وعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصاب*ادامھ

وعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتصابادامھبا
شھرشدهسطحدرزبالھُتن ده ھاوانباشتبھمنجرشھرھاسطحازھازبالھآوریجمعازوخودداری

است.

یکاجارهبامردمازفروردین،گروھی14بتاریخاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهگزارشبھبنا
سطح شھر دست بھ کار شدند.خودروی باری سنگین، خودشان برای جمع آوری زبالھ ھا از



عبدهللاکوتشھرداریکارگراناز،جمعی1400ماهفروردین11چھارشنبھروزکھمیشودخاطرنشان
مقابلتجمعبھدستوعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرای

استانداری خوزستان زده بودند.

ومطالباتحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتمنجیل شھرداریکارگراناعتراضصدای*بازھم
دیگرو وعده ھای توخالی مسئوالن ریز ودرشت بلند شد

عدمبھنسبترااعتراضشانگیالندراستانمنجیل شھرداریکارگرانفروردین،14شنبھروز
99ودرشتریزمسئوالنتوخالیھایوعدهوسالوسنواتجدیدسالحقوق،عیدیماه6پرداخت

رسانھ ای کردند.

فعالیتپیمانکارمسئولیتتحتواستنفر25حدودآن ھاتعدادکھمنجیلشھرداریمجموعھکارگران
ماهششبھمربوطمامزدیمطالباتگفتند:ایرسانھخبرنگارخودبھنشدهوصولطلبدربارهدارند،
کمبوددلیلبھکارفرماھمچنینمی شود.گذشتھسالاسفند)وبھمندی،آذر،وآبان(مھر،مزدیطلب

است.نکردهپرداخترا99سالپایانسنواتوعیدینقدینگی

درخدمتسال ھاازبعدمتاسفانھ،گفتند:خودمعیشتیوضعیتازنارضایتیابرازباکارگراناین
و سنوات محروم ھستیم.شھرداری منجیل، از پرداخت بھ موقع مزایای مزدی و عیدی

چندمالی،منابعکمبوددلیلبھاینکھیادآوریبامنجیلشھرداریخدماتبخششاغلکارگرانازیکی
گذشتھسالدوالییکطیدست کمافزود:است،بودهھمراهچالش ھاییباآن ھابرایگذشتھسال

و عیدی آن ھا را با تاخیر پرداخت کرده است.مدیریت شھری منجیل بھ بھانھ شرایط بد اقتصادی، حقوق

نتیجھدرکرد:داریم،اضافھکارسابقھسال10تا6میانگینبھ صورتماازھرکداماینکھبیانباوی
وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست بدھیم.

حقوقشھرداریکھبودپیشسالاسفند28شدهواریزکارگرانحساببھکھپولیآخرینوی؛گفتھبھ
تاخیرباکارگرانازنفر5تا4تعدادحالعیندرکرد.واریزکارگرھرحساببھرا99سالشھریور

مطالبات بازنشستگی آن ھا نیست.تا شش ماه بازنشستھ شده اند کھ ھنوز ھیچ خبری از پرداخت

پیگیریوعدهبارھامنجیلشھرداریوشھرستانیمسئوالناینکھباگفتند:خاتمھدرکارگراناین
مطالباتمان را داده است اما ھنوز مشکل باقی است.

بدانیمبایدواستمجموعھاینکارگرانبھمتعلقھپکوسرمایھ ھایاراک:ھپکوکارخانھ*کارگران
این سرمایھ ھا کجا صرف می شود

ھپکو در معدن مس طارم باید مشخص شود.کارگران کارخانھ ھپکو: میزان سھام خریداری شده توسط

رئیستوسططارممسمعدنافتتاحخبرجدید،فروردین،خبر14بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
است.شدهخریداریھپکونامبھھپکواولسھامدارتوسطمعدناینسھامازدرصدیکھاستجمھور

مسمعدنخریدازکھشدنداینخواستارکارگراننمایندگانجلسات،ھمھدرمی گویند:ھپکوکارگران
آنبھاستشدهضایعھپکوازحقیاگرتاگیردصورتویژه ایحسابرسیوگزارشیکطارم

برگردانده شود کھ متاسفانھ گوش شنوایی نیست!



ھپکوسرمایھ ھایمی گویند:شود،منتشرزمینھایندرشفافاطالعاتبایداینکھبیانباکارگراناین
سرمایھ ھا کجا صرف می شود.متعلق بھ کارگران این مجموعھ است و باید بدانیم این

ایندرکارگرانکھشدهخریداریھدلینگمدیرعاملواولسھامدارنامبھسھامازبخشیقراراز
زمینھ خواستار حسابرسی دقیق و اطالع رسانی روشن ھستند.

پاسخبایدمسئوالنکردند:اعالمدارند،رامجموعھایندرتولیدرونقوتولیددغدغھکھھپکوکارگران
آورده ایچھاستقرارواستکسانیچھنامبھسھاماینواستافتادهاتفاقاتیچھبدانیمتابدھنددقیق

برای مجموعھ ھپکو داشتھ باشد.

*محکومیت جوانمیر مرادی بھ یک سال حبس تعزیری

رامرادیجوانمیرتلفنی،تماسطیکرمانشاهانقالبدادگاهیکشعبھ،١۴٠٠فروردین١۴شنبھامروز
جھت ابالغ رأی حکم دادگاه بدوی بھ وی احضار کرد.

باشد.مینظرخواھیتجدیدواعتراضقابلروز٢٠ظرفشدهابالغحکم

صدورمبنایراآندادگاهکھفعالیتیموردتریناصلیواستنظامعلیھتبلیغمرادی،جوانمیراتھام
می٩٨آبانشدگانکشتھبارابطھدرخودازکلیپیانتشاراست،دادهقرارتعزیریحبسسالیکرای

باشد.

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

*بازگشت محمد رضارمضانزاده بھ زندان مرکزی بجنورد

پیدرشمالیخراسانفرھنگیانصنفیانجمنرییسرضارمضانزادهمحمدفروردین،14شنبھروز
زندانبھھمکارانوخانوادهگرممشایعتکرونایی،باخطرناکشرایطرغمبھومرخصیتمدیدعدم

مرکزی بجنورد  برگشت.



دردانشگاهاینادغامنسبتبیرجندصنعتیدانشگاهعلمیھیئتاعضایوکارکناناعتراضی*تجمع
دانشگاه بیرجند و خلف وعده وزارت علوم

نسبتاعتراضبرایبیرجندصنعتیدانشگاهعلمیھیئتاعضایوکارکنانفروردین،14شنبھروز
ورشتھانتخابدفترچھازصنعتیدانشگاهکدرشتھ ھایحذفبیرجند،دانشگاهدردانشگاهاینادغام
خراساناستانمرکزدرعالیآموزشواحدمحوطھایندرتجمعبھدستعلوموزارتوعدهخلف

جنوبی زدند.

بابیرجندصنعتیدانشگاهادغامبحثگذشتھسالاسفندماهمحلی،اوایلخبریمنبعیکگزارشبھ
دنبال داشت.دانشگاه بیرجند مطرح شد و اعتراض بسیار زیادی را بھ

مسئوالنبامجلسنمایندگانتوسطکھدیداریوشدانجامخصوصایندرکھاعتراضاتیبھتوجھبا
بیرجند با دانشگاه بیرجند بھ تعویق بیفتد.وزارت علوم برگزار شد مقرر شد بحث ادغام دانشگاه صنعتی

گذشتھسالماهاسفند26تاریخدرگفت:خصوصایندربیرجندصنعتیدانشگاهکارکنانازیکی
صنعتیدانشگاهادغامبرمبنیعلوموزارتپژوھشیمعاونبادیداریخراسان جنوبیمجلسنمایندگان

بیرجند با دانشگاه بیرجند داشتند.

بودشدهانجامشتاب زدهوکارشناسیکارانجامبدوندانشگاهدواینادغاماین کھبھتوجھبھافزود:وی
قرار شد بھ حالت تعویق و تعلیق در بیاید.

بھکارحصولتادانشگاهدوادغامبحثشدمقرروشدهمتعھدمسئلھاینبھعلوموزارتداد:اوادامھ
علوموزارتدستبھاستانیمقاماتواستانعالیآموزشآمایشکارگروهازکارشناسیصورت

برسد، متوقف شود.



رشتھ ھایکدحذفبرمبنینامھ ایدیدار،اینفردایدقیقااسفند27تاریخدراماکرد:اظھاروی
علوم ابالغ و ارسال شده است.دانشگاه صنعتی بیرجند بھ سازمان سنجش از طریق وزارت

کھبودهخراسان جنوبیاستاننخبگانمجموعھدرخواستبھبی توجھیوبی اعتناییاقدام،اینگفت:او
با اعتراض دانشگاھیان مواجھ شده است.

دارد.وی افزود: پشت پرده این اقدامات البی گری سیاسی وجود

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین13و12کارگریاخباروگزارشات

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

دقیقھ30و10ساعتفروردین15یکشنبھ:زمان

اماکن:

تھران:  مقابل سازمان تامین اجتماعی درخیابان آزادی

شھرستان ھا: مقابل  اداره کل تامین اجتماعی

بھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-
وضعیت قراردادھای کاریشان

- پژواک صدای معلمان مدارس غیرانتفاعی

در مورد وضعیت نامناسب اسماعیل عبدی-  بیانیھ کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی

بھ سطح نازل حقوق- نامھ سرگشاده صدھا نفر ازکارکنان دانشگاه آزاد دراعتراض

تلفنوگازروزه3قطعیبھنسبتھشترودشھریارشھرکاھالیاعتراضیتجمع-

- اعتصاب قصاب ھای سقز و نایاب شدن گوشت

1399تیرماهاعتراضاتروزشمار-

بھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمعات*ادامھ
وضعیت قراردادھای کاریشان

کشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگرانازمتوالی،شماریروزھفتمینبرایفروردین13جمعھروز
قراردادھایوضعیتبھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایتپھھفتنیشکروصنعت

کاری دست بھ تجمع در ورودی این مجتمع زدند.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


*پژواک صدای معلمان مدارس غیرانتفاعی

معلمان مدارس غیرانتفاعی: کسی صدای ما را نمی شنود

فرصتینداشتنپرورش،وآموزشوزارتدرغیردولتیمدارسمعلمینشدنشناختھرسمیتبھعدم
مدارس،درآنانبھ کارگیریعدموسنافزایششغلی،امنیتنبودپرورش،وآموزشدراستخدامبرای

باغیردولتیمدارسمعلمینازبرخیبرایفقطفصلیکارگرانبیمھوماھھھشتموقتقراردادھای
وآموزشرسمیکارمندانبرایشدهنظرگرفتھدرمزایایازبرخورداریعدمخودشان،ھزینھ

ھمچنینشغلیسنواتنداشتنوپاداشعیدی،دریافتعدمکاال،خریدبنمسکن،واممانندپرورش
است .حقوق ھای بسیار پایین از جملھ مشکالت معلمان مدارس غیردولتی

کھکرده انداعالممتعددگفت وگوھایدرمعلماناینخصوصدرپرورشوآموزشوزارتمسؤوالن
پرداختغیردولتیبخشکارمندانمانندبایدآنھابیمھوحقوقاماندارندآنھابرایاستخدامیتعھدھیچ

شود.



مورد وضعیت نامناسب اسماعیل عبدی*بیانیھ کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی در

فرھنگیانحقبھاعتراضھایوپیمایدمیقھقراییسیرایراندرپرورشوآموزشکھاستزمانیدیر
پروندهشدنگشودهباعثبلکھنمی بردجاییبھراهتنھانھحاکمیتامنیتینادرستنگاهعلتبھنیز

ھای جدیدی برای فعاالن صنفی میگردد.

سرکوبتاگرفتھگسیختھافسارھایگرانیازروبروستآنباحاضرحالدرکشورکھوضعیتیبا
مردممطالباتشدنانباشتھواجتماعیتحوالتبھنسبتحکومتآشکارتوجھیبیواعتراضات

حداقلیھایخواستھساختنبرآوردهدراگرکھاستاینحاکمیت،کلیبطورودولتازانتظار،حداقل
بویژهمردمبرراعرصھروزھرونپاشدمردمزخمروینمکالاقل،استناتوانوعاجزجامعھ

فعاالن صنفی و اجتماعی و سیاسی تنگتر نکند .



مواردازبسیاریدرحتیبلکھشودنمیتوجھیحداقلیھایخواستھاینبھتنھانھکھافسوسودریغ
سیاسیوصنفیفعاالنافزونروزدادنقرارفشارتحتدرسعیمردممطالباتبھآشکارکجیدھنبا

می کند

سالپنجمجازاتیافتنپایانعلیرغم،عبدیاسماعیل،اینکھرفتاریچنینآشکاروبارزنمونھیک
بابلکھنمیشودآزادتنھا،نھشدهآنمشمولصنفیمطالباتوفعالیتھاعلتبھالبتھصدکھایشانزندان

وخیمشرایطایندربایدھمچنان،اوویمجازاتبھزندانسالدهافزودنوویقبلیپروندهگشودن
کرونایی در زندان بماند.

ازعبدیاسماعیلسریعترچھھرآزادیبرتاکیدضمنشرقیآذربایجانفرھنگیانمستقلصنفیکانون
فوقزندانیانبرفشارادامھواستزیستیمحیطو،عقیدتیسیاسیزندانیانتمامآزادی،خواستارزندان

قویا محکوم می کند.را فراقانونی و ضد انسانی دانستھ و اینگونھ اعمال را

١۴٠٠فروردین

کانون صنفی مستقل فرھنگیان آذربایجان شرقی

بھ سطح نازل حقوق*نامھ سرگشاده صدھا نفر ازکارکنان دانشگاه آزاد دراعتراض

اعتراضشانمجلسرئیسبھخطابسرگشادهایانتشارنامھباآزاددانشگاهکارکنانازھزارنفرحدود
را نسبت بھ سطح نازل حقوق رسانھ ای کردند.

تحقق خواستھ ھایشان بشرح زیرشدند:دراین نامھ رسانھ ای شده کارکنان دانشگاه آزاد خواھان

دولتیدانشگاهبااسالمیآزاددانشگاهکارکنانمزایایوحقوقسازیھمسان-1

اسالمیآزاددانشگاهاساسنامھوحقوقیشخصیتساماندھی-2

اسالمیآزاددانشگاهبرایدولتیبودجھردیفنمودنمنظور-3

امناھیاتمصوب1399سالحقوقدرصذی50افزایشاعمال-4

تلفنوگازروزه3قطعیبھنسبتھشترودشھریارشھرکاھالیاعتراضی*تجمع

قطعیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایھشترودشھریاراھالیفروردین،11چھارشنبھروز
زدند.شرقیآذربایجاندراستانشھرکاینورودیخیاباندرتجمعبھدستتلفنوگازروزه3

گازحفاری،علتبھشھرکاینکھاستروزگفت:سھایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرانازیکی
و تلفن ندارد و از علمک ھای گاز، آب بیرون می آید.

بھمربوطھاداراتومسئوالنباماپیگیری ھایافزود:متاسفانھنیزشھرکایناھالیازدیگریکی
مشکالترفعبھمجبورمتولی،مسئوالنتابگیریمتماسرسانھ ھاباتاشده ایممجبورماونرسیدهنتیجھ

موجود شوند.

شد؛آراستھنیزسبزهبھبودگلشھریار،شھرکوضعیتکرد:اظھارموجودوضعیتبھکنایھبااو
حالبھشھرکاینورودیتنھاوشدهمواجھشھرداریمھریبیباشھرکاینکھاستسالچندین

خود رھا شده است.



تاوشدهاضافھشھرکاینمشکالتسایربھتلفنوگازقطعیمشکالتپیش،روزسھازداد:اوادامھ
بھ حال رفع نشده است.

بیشھرکایندرشھروندیاولیھحقوقازماگفت:متاسفانھنیزشھریارشھرکاھالیازدیگریکی
شھرکورودیدرموجودنخالھ ھایآوریجمعبھنسبتشھرداریکھاستسالچندینوھستیمبھره

اقدامی نکرده است.

ایندرخودوظایفانجامبھنسبترسانیخدماتادارهھیچفاضالب،وآبادارهازغیرافزود:او
شھرک، عمل نکرده و اقدامات مناسبی انجام نداده است.

باشیم؟داشتھعاجزانھتمنایوخواھشخود،اولیھحقوقاحقاقبرایزمانیچھتابایدماشد:اویادآور
کھ اینطور مورد بی تفاوتی قرار گرفتھ ایم؟آیا ما در این شھر زندگی نمی کنیم و عوارض نمی دھیم

*اعتصاب قصاب ھای سقز و نایاب شدن گوشت

نمودند.خودداریگوشتتوزیعودامکشتارازبدر13آستانھدرشھرسقزھایقصاب

ھدفباوھستندگوشتقیمتافزایشخواستارقصابانمحلی،خبریمنبعیکفروردین12گزارشبھ
دام و توزیع گوشت خودداری کرده اند.رسیدن بھ خواستھ خود و در آستانھ روز طبیعت، از کشتار

باشد،میتومانھزار110استخوانبدونوھزار90استخوانباسقزدرقرمزگوشت یمتق اکنونھم
قیمتپیشماهچندکھحالیستدراینباشند،میھاقیمتدرصدی20حدودافزایشخواستارقصاباناما

نکرده است.گوشت افزایش پیدا کرد، اما قیمت دام زنده تغییر چندانی

خودھدفبھتاکنندمیدامکشتارعدمیااعتصاببھاقدامگذشتھسالچنددرسقزقصاباناست یگفتن 
برای افزایش قیمت گوشت برسند.

1399تیرماهاعتراضات*روزشمار

اول تیر:

امنیتونداشتنمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-1
ھاخواستھدربارهجمعیگیریتصمیم–مجتمع درتجمعباخصوصیبخشبھواگذاریپیدرشغلی

وچگونگی ادامھ روند اعتراضات برای جلوگیری ازتفرقھ

ومطالباتبیمھحقوق،حقپرداختعدمبھنسبتزاگرسناحیھآھنراهکارگراناعتراضادامھ-2
ناحیھآھنراهاداره ساختمانمقابلتجمعوبرپاییاعتصابباقراردادھاتجمیعنشدندیگرواجرایی

دراندیمشک

نیروتھدید مدیرکل راه آھن زاگرس بھ اعتصاب شکنی با آوردن

وکھگیلویھوخوزستاناستان ھایخوزستان(برقفشارقویھایپستکارگراناعتراضیتجمع-3
توخالیھایوعدهومشاغلبندیطبقھطرحوضعیت،اجرانشدنتبدیلعدمبھنسبتبویراحمد)

مسئوالن  مقابل شرکت برق منطقھ ای خوزستان



کشورسوادآموزینھضتآموزشیارانوآموزش دھندگاناعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-4
نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل مجلس

ونداشتنکاریحقوق،شرایطنازلسطحبھنسبتکشورغیردولتیمدارسمعلماناعتراضیتجمع-5
امنیت شغلی مقابل مجلس

بیکاریبدنبالماھھ4معیشتیبالتکلیفیبھنسبتبندرعباسفرھنگیانباشگاهکارگراناعتراض-6
19کوویدبیماریشیوعبدلیل

اجرائیاتمامورینچنگالازاجناسشانکردنوخارجدستفروشانباآبادانشھراھالیھمبستگی-7
شھرداری 

تبریزدرشرکتساختمانمقابلتجمعباآذویکوباختگانمالاعتراضاتادامھ-8

تیر:2

حقوقازاتحاددیگر:بانواحیدرھمکارانشبھخطابزاگرسناحیھآھنراهطلبحقکارگر-9
مشترکمان دفاع کنیم

بالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتیتجمعاتادامھ-10
معیشتی وشغلی

شغلیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضاتادامھ-11
استانداریومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن باتجمع دوباره مقابل

سمناناستانداریمقابلکارازاخراجبھنسبتافشانعقابکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-12

بالتکلیفیبھنسبتکشورسوادآموزینھضتآموزشیارانوآموزش دھندگاناعتراضیتجمعادامھ-13
استخدامی مقابل مجلس برای دومین روزمتوالی

وعیدیحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتدھدشتشھرداریکارگراناعتراض-14

بدنبالماھھ4معیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانشھرداریورزشسازمانمربیانھایکنشادامھ-15
مسئوالنتوخالیھایوعدهو19کوویدبیماریبامقابلھراستایدربیکاری

توسطحقوقشانکاری،پایمالیسختنان،شرایطازخالیھایسفرهازصنعتکارگرانسخنان-16
شرکت ھای پیمانکاری ونداشتن امنیت شغلی

مقابلزبالھھایبستھشھرباسطحازھازبالھآوریجمععدمبھنسبتزابلاھالیاعتراضیتجمع-17
شھرداری زابل

تیر:3

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتی تجمعات-18
وشغلی درپی واگذاری بھ بخش خصوصی ادامھ دارد



وحقوقماه2پرداختعدمبھنسبتسیرجانگنبدچھارمسمعدنکارگراناعتراضاتادامھ-19
مقابل اداره کار سیرجانمطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقھ بندی مشاغل با تجمع

مجلسکشورمقابلسوادآموزینھضتآموزشیارانوآموزش دھندگانتجمعمتوالیروزسومین-20
برای اعتراض بھ بالتکلیفی استخدامی

وضعیتتبدیلعدموحقوقنازلسطحبھنسبتکشورمعین کارقراردادمعلماناعتراضیتجمع-21
مقابل مجلس

تیر:4

حبسسالشالق،یکضربھ74تحملرابھاراکآذرآبکارخانھطلبحقکارگر42قضائیھ قوه-22
ویک ماه بیگاری محکوم کرد

پسوشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-23
از واگذاری بھ بخش خصوصی با تجمع وراھپیمایی درمجتمع

وعدهووضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشور+برققویفشارھایپستکارگراناعتراضاتادامھ-24
ھا توخالی با تجمع مقابل شرکت برق منطقھ ای تھران

دستمزدپرداختعدمبھنسبتخراسانپتروشیمیاورھالکارگراناعتراض-25

بیمھحقھاحقوق،ماهماهازبیش2پرداختعدمبھنسبتآبادانشھرداریکارگراناعتراض-26
19کوویدبیماریشیوعبدلیلجانیامنیتونداشتن

بھکشورنسبتسوادآموزینھضتآموزشیارانوآموزش دھندگاناعتراضی تجمعموقتیخاتمھ-27
نشینبالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس بدنبال وعده چند بھارستان

یکسالھمطالباتپرداختعدمبھاعتراضدرفوتسالملیتیمپزشکیکادراعتصاب-28

تیر:5

برایوزاگرسلرستانمنطقھفنیابنیھخطآھنراهنگھداریکارگراناالجلضرب تعیین-29
پرداخت حقوق

مقابلتجمعبامطالباتشاندستیابیبرایسیرجانگنبدچھارمسمعدنکارگرانراسخعزم-30
فرمانداری

مسئوالنمونیواللدرمجتمعتجمعبرپاییباتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضات-31
ذیربط کشوری،استانی وکشوری ادامھ دارد

درحقوقماه2پرداختعدمبھنسبتبرازجانگنجیصادقبیمارستانشرکتیکارکناناعتراض-32
19کوویدبیماریبامقابلھسختکاریشرایط

عدمبھنسبتسنندجزاگرسارغوانواحدی144مھرمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-33
تحویل منازلشان مقابل استانداری



دالالنتازیویکھکشاورزیجھادعملکردبھنسبتسمنان استانمرغداراناعتراضیتجمع-34
مقابل استانداری

تیر:7

یککردنالورودممنوعبھایرانفوالدصنعتیملیگروهطلبحق کارگرانوآزاراذیتادامھ-35
کارگر دیگر

راخرمشھر–اھوازقدیمجادهآبیبیبھاعتراضدرالطمیراھوازامروستایخشمگیناھالی-36
بستند

تپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگرانوشغلیمعیشتیبالتکلیفیواعتراضاتادامھ-37

کارگراناعتراضاتازپسخرگوشیخوابازخوزستاناستانکارکلادارهمسئوالنشدنبیدار-38
سالھ2ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتحمیدیھشھرداری

وعدهخلفبھدراعتراضفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگرانوتجمعاعتصابسرگیریاز-39
کارفرما وادامھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

اجراحقوق،بھسازیھمسانعدمبھنسبتاصفھانآھنذوببازنشستگاناعتراضیتجمع-40
درنیامدن تعھدات درمانی وپرداخت نشدن مطالبات معوقھ

حقوقماه5پرداختعدمبھاعتراضدرشفارودسدکارگرانوتجمعاعتصاب-41

عدمبھنسبتسنندجزاگرسارغوانواحدی144مھرمسکنتعاونیاعضایاعتراضاتادامھ-42
اداره کل راه و شھرسازی کردستانتحویل منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل

بیمارستانبیھوشیمتخصصپزشکابوترابیدکترجسمیوضعیتدربارهونقیضضداخبار-43
اینبھدراعتراضدرمانیواحداینکارکنانواعتصابکروناییفوتیبستگانحملھپیرانشھربدنبال
اقدام وحشیانھ

تیر:8

وثیقھتودیعباروز4ازپسموقتوآزادیحمیدیھشھرداریطلبحقکارگر2بازداشت-44
تومانیمیلیون100

بازاربسمتراھپیماییباتپھنیشکرھفتوصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتھفتھدومین-45
ھفت تپھ بپایان رسید

ومطالباتحقوق،عیدیماه3پرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-46
سال ھای گذشتھ مقابل فرمانداری

کاریاضافھوحقحقوق،عیدیماه3نشدنپرداختبھنسبتمریوانشھرداریکارگراناعتراض-47
سال گذشتھ

خبری نیست!کارگران شھرداری مریوان: کار می کنیم اما از دستمزد



تحویلعدمبھنسبتکشورنباتاتحفظسازمانمسکنتعاونیشرکتاعضایاعتراضیتجمع-48
زمین مقابل وزارت جھاد کشاورزی

عدمبھنسبتاعتراضشان بھسنندجزاگرسارغوانواحدی144مھرمسکنتعاونیاعضای-49
اداره کار ادامھ دادندتحویل منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل

شرکتساختمانخودرومقابلریگانباختگانمالبارهچندیناعتراضیتجمع-50

تیر:9

ووظایفقانون10مادهاجرایعدمبھنسبتنفتصنعتکارگررسمیصدھااعتراضیتجمع-51
نفتاختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق مقابل وزارت

ازپستعھداتاجرایعدمبھکشورنسبتمخابراتشرکتبازنشستگانوکارکناناعتراضیتجمع-52
و فناوری اطالعاتواگذاری بھ بخش خصوصی و وعده ھای پوچ مقابل وزارت ارتباطات

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشوربرققویفشارھایپستکارگراناعتراضاتادامھ-53
منطقھ ای ھرمزگانواجرانشدن طرح طبقھ بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق

فرمانداریومقابلمجتمعدرتجمعبارااعتراضشانھفتھسومینتپھھفتوصنعتکشتکارگران-54
شھرستان شوش آغاز کردند

مقابلدیگرتجمعیباروزه89قراردادھایبھنسبتگیالنشرکتیپرستاراناعتراضاتادامھ-55
ساختمان ریاست دانشگاه گیالن

جدیددرسالحقوقشانبروزنشدنبھدراعتراضبوشھرکارگرشھرداریصدھاوتجمعاعتصاب-56
وعدم پرداخت بموقعش

حقوقماه3پرداختعدمبھنسبتعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتراضاتسرگیریاز-57
ومطالبات دیگر با تجمع مقابل استانداری خوزستان

داردادامھومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتحمیدیھشھرداریکارگراناعتراضات-58

بیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتلنگھبندرشھرداریکارگراناعتراض-59

وعدهدرآمدنوتوخالیوکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگرانروزه45االجلضربپایان-60
و وعیدھا مسئوالن شرکت واستان کرمان

وپرداختحقوق چکانیقطرهپرداختبھ نسبتشاھرودآھنراهفنیابنیھکارگراناعتراض-61
نشدن ماه ھا حق بیمھ

«کارد بھ استخوان کارگران ابنیھ فنی راه آھن رسیده است»

وعیدیحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتگلپایگاندیارخودروکارخانھکارگراناعتراض-62
وبالتکلیفی شعلی



ایننابسامانوضعیتکشوریکالنسطحدربودقراربود؟انتخاباتدرفقطکارگرازحمایت«شعار
شرکت بررسی شود اما سھ ماه از سال رفت.»

تیر:10

وعدمجدیددرسالحقوقشانبروزنشدنبھدراعتراضبوشھرشھرداریکارگراناعتصابادامھ-63
پرداخت بموقعش برای دومین روز متوالی

فرمانداریومقابلمجتمعدرتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگراناعتراضاتادامھ-64
وراھپیمایی در سطح شھر شوش

انگشتاثرثبتباباجانشانکارفرمایانکردنبازیبھنسبتکنگانوعسلویھکارگراناعتراض-65
در گیت ھای ورودی

وعملکردامالکشانتخریببھنسبتکرمانشاهفدکشھرکاھالیازجمعیاعتراضیتجمع-66
ماموران اجرائیات شھرداری کرمانشاه

فرمانداریمقابلکارشانمحلتعطیلیبھنسبتبروجردضایعاتمراکزصاحباناعتراضیتجمع-67

تیر:11

بدلیلکاریوفشارسختشرایطبھنسبتمشھدپزشکیعلومدانشگاهپرستاراناعتراضیتجمع-68
نشدنش مقابل دادگستریکمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت

چندساعتازپسوآزادیشانتجمعازبرگزاریپیشطلبحقپرستار10بازداشت

ازوانتقادنشاطیکارخانھآردنامناسبکیفیتافشایدلیلبھزاھداننانواییکارگردوبازداشت-69
مسئولین ذیربط درشبکھ ھای اجتماعی

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشوربرققویفشارھایپستکارگراناعتراضاتجدیددورادامھ-70
مناطق زنجان و کرمانشاهواجرانشدن طرح طبقھ بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق

فرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-71
وراھپیمایی در خیابان ھای شھر شوش

اقتصادیویژهمنطقھکارگرانآمدورفتسرویس ھایبھخبرتیراندازیشدنایرسانھبازھم-72
بوعلیپتروشیمی ماھشھر اینبارتیراندازی بھ سرویس کارگران پتروشیمی

دربازھمپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھکارگرانآمدورفتسرویس ھایرانندگانچیست؟آیاماجرا
اعتصاب ھستند؟

ادارهتوسطامالکشانتصرفبھنسبتاراکمرزیجرانروستایتراکتوراھالیباراھپیمایی-73
اوقاف

فرمانداریمقابلکارشانمحلتعطیلیبھنسبتبروجردضایعاتمراکزصاحباناعتراضیتجمع-74
برای سومین روز متوالی



نسبتکرمانشاهحسینیمالمحلھضایعاتبازیافتواحدھایوکارگرانصاحباناعتراضیتجمع-75
کرمانشاهبھ تخریب محل کارشان  توسط اجرائیات شھرداری مقابل فرمانداری

زیان آوروسختمشاغلقانوناجرایعدمبھنسبتکارونوصنعتکشتکارگراناعتراض-76
شدن یک ھمکار حق طلبوبالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود

تیر:12

وبیطلبحقپرستارانتجمعبھوموتورسوارانانتظامیویژه،نیروھاییگانوحشیانھیورشبا-77
دفاع مشھد یک صحنھ از رأفت اسالمی بنمایش گذاشتھ شد

استانزھکشیوآبیاریشبکھ ھایازنگھداریوبھره برداریشرکتکارگراناعتراضیتجمع-78
سایتافتتاحباھمزمانخصوصیبخشبھواگذاریازپسوشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتفارس

تصفیھ خانھ شماره دو شیراز

سطحدروراھپیماییفرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگران-79
گذاشتندشھر شوش عزم راسخشان را برای دست یابی بھ مطالبات بنمایش

طرفازماھیانھحقوقنیمھونصفپرداختبھنسبتاسالمشھرآھنراهکارگراناعتراض-80
شرکت تراورس

تیر:13

فرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضات ادامھ-81
شھرستان شوش

کانون انجمن ھای کارگران ساختمانی کردستان:

حق طلبی ھفت تپھ خود را تنھا نمیگذاردبگذار ھمھ دنیا بدانند کھ طبقھ کارگر ایران اعتصاب و

اعتراضیوتجمعاعتصاببدنبالاسالمچوبکارخانھکارگرانمعوقھحقوقپرداختوعده-82

تعیینعدمبدلیلوشعیتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکآذرآبکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ83
تکلیف با مالکیت وسھامداران شرکت

نظامعلیھتبلیغاتھامازآذرآبکارخانھطلبحقکارگر15تبرئھ

سازمانطرفازسواحلفروشبھاعتراضدرقشمسوزاشھراھالیانسانیزنجیرهتشکیل-84
منطقھ آزاد قشم

وکاھشمرغقیمتشدنگرانبھاعتراضبرایمریوانھافروشیمرغصاحباناعتصاب-85
درآمدشان برای چھارمین روزمتوالی

تیر:14

یاتومانیمیلیون5نقدیجریمھپرداختحکمشدناجراییقضائیھ!!»باقوهاسالمیرأفت«نمایش-86
دادستانشکایتپیدردرهآقطالیدیگرمعدنطلبحقکارگر4برایحبسماه21



فرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-87
وراھپیمایی در سطح شھر شوش

ھایوعدهوحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسختسیشھرداریکارگرانداردامنھھایکنش-88
پوچ مسئوالن

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتپیش دبستانیمربیاناعتراض-89

کرایھپاییننرخبھدراعتراضشھریاسوجدارانتاکسیاعتصاب-90

تیر:15

وشغلی،معیشتیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگران اعتراضات-91
کشیوقتوعیدھاووعدهدادنباکارفرمایانطرفازھایشان وخانوادهکارگرانگیریگروگان

مسئوالن طراز اول شھرستان،استان وکشور ادامھ دارد

دیرکردوسنواتقسطیپرداختبھنسبتواحدشرکترانندگان بازنشستھاعتراضیتجمع-92
درپرداخت سنوات

دربیمھحقھاماهپرداختعدمبھتبریزنسبتشھرداریخدماتیکارگراناعتراضیتجمع-93
محوطھ ساختمان شھرداری

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریدارکارگراندامنھھایکنشادامھ-94

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتکاللھشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-95

بیمھحقماه5وحقوقماه2پرداختعدمبھنسبتسراوانشھرداریکارگراناعتراض-96

ادامھپرورشوآموزشدولتیسیستمدرجذبعدمبھنسبتخصوصیمدارسمعلماناعتراضات-97
دارد

دولتھایوعدهدرآمدنتوخالیبھنسبتتھرانبارھایوانتصاحبانروزانھاعتراضیتجمعات-98
تھرانمقابل ساختمان اتحادیھ حمل بار سبک شھری و پیک موتوری

تھران12منطقھشھرداریمقابلپروانھپارکینگکسبھتجمع-99

مقابلآموزشیبرنامھبھنسبتاصفھانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضیتجمع-100
معاونت آموزش

تیر:16

خبر؟چھتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعاز-101

کشاندنانحرافبھبرایبسیجیودانشجویانکارگرخانھعواملھایوتالشکارگراناعتراضاتادامھ
مبارزات کارگران وبھره برداری تبلیغاتی جناحی



حقوقماه2پرداختعدمبھدراعتراضدزفولشھرداریسبزفضایکارگرانوتجمعاعتصاب-102
قراردادکاروکارجدید،نداشتندرسالحقوقنشدنکاری،بروزاضافھحقنشدنوپرداختبیمھوحق

بدون تجھیزات الزم بھداشتی مقابل شھرداری

تسھیالتھایوعدهدرآمدنتوخالیبھنسبتکرایھسواریرانندگاناعتراضیتجمعگزارش-103
کرونایی دولت مقابل وزرات کار

سنندجومریواندراعتصابادامھباکردستانھافروشیمرغصاحباناعتراضاتگسترش-104

رشتنانوایانصنفاتحادیھمقابلنانقیمتبھنسبتخمامنانوایان اعتراضیتجمع-105

تیر:17

فرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-106
ھای کارگرانوراھپیمایی در سطح شھر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده

بالتکلیفیادامھبھنسبتایرانسازیکنتورکارخانھکارگراناعتراضیتجمعاتسرگیریاز-107
معیشتی وشغلی علیرغم وعده و وعیدھا

آورنشدنوزیانسختمشاغلقانونمشمولبھشوفاژکارنسبتکارخانھکارگراناعتراض-108

تیر:18

فرمانداریمقابلباتجمعتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-109
وراھپیمایی درسطح شھر شوش

تیر:19

درتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگرانوراھپیماییتجمعدیگرازسلایرایشماره-110
شھرشوش برای احقاق حقوق برحقشان

اجرائیاتمامورانخشونتاعمالبھاعتراضدرکرمانشاهدردستفروشیکخودکشیبھاقدام-111
شھرداری

تیر:21و20

شھردروراھپیماییتجمعاتگسترشباتپھھفتوصنعتکشتمجتمعکارگرانطلبیحقادامھ-112
شوش

طبقھطرحاجرایعدممنجملھتوخالیھایوعدهبھنسبتنفتصنعتپیمانیکارگراناعتراض-113
بندی مشاغل

مطالباتبموقعپرداختعدمبھنسبتکشورشھرداریکارگرانھایکنشوگسترشادامھ-114

تیر:22

فرمانداریمقابلباتجمعتپھھفتوصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتھفتھچھارمینپایان-115
وراھپیمایی در سطح شھر شوش



تھدید کارگران اعتصابی بھ اخراج از کار وجابجایی شغلی

مجلسمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھکشورنسبتخصوصی مدارسمعلماناعتراضیتجمع-116
برای دومین بار در ماه جاری

ھایشرکتحذفومستقیمقراردادخواھانراه آھنناوگانوحرکتوسیرکارگرھزاران-117
پیمانکاری ھستند

شرکتساختمانمقابلاجارهباالسطحبھنسبتتھرانمترودارانمغازهاعتراضیتجمع-118
بھر ه برداری

ترخیصوودپوگمرك شدنبستھدرپیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتقشمجزیرهکسبھاعتراض-119
منطقھ آزاد قشم وراھپیمایی درسطح شھرنشدن کاالھای شان با تجمع قابل ساختمان مرکزی سازمان

تیر:23

تپھ:ھفتوصنعتکشتمجتمعکارگراندربارهخبرھا آخرین-120

فرمانداریمقابلباتجمعتپھھفتوصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتپنجمھفتھ+آغاز
وراھپیمایی در سطح شھر شوش

پلیستوسطشوشدرخبرنگار2وبازداشتتپھھفتکارگراناعتراضاتدربارهھارسانھ+سکوت
امنیت

شورای اسالمی کار شرکت ھفت تپھ+ برگزاری جلسھ شورای تامین شھرستان شوش با شرکت عضای

بھ عدم پرداخت بموقع حق وحقوق :ادامھ وگسترش اعتراضات کارگران شھرداری ھا کشورنسبت

بیمھحقماه5وحقوقماه11پرداختعدمبھنسبتاللیشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-121

وحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتآبادان2منطقھشھرداریپسماندکارگراناعتراضیتجمع-122
مسئوالنتوخالیھایوعدهوبیمھحقماه16

حقوقماه5پرداختعدمبھنسبتتھرانشھرداریپسماندسازمانکارگراناعتراضیتجمع-123

حقوقماه4ازبیشپرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراض-124

سختشرایطبھنسبتکشوراتوبوسرانیھایسازمانضدعفونیبخشکارگراِناعتراض-125
کاری،سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش

عدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھروستاییفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضیتجمع-126
پرداخت ماه ھا حقوق ونداشتن امنیت شغلی مقابل استانداری

تھدید کارگران معترض بھ اخراج از کار

حقوقماه7پرداختعدمبھنسبتسیستاندشتبھآبرسانیطرحکارگراناعتراضیتجمع-127
مقابل اداره جھاد کشاورزی شھرستان زابل



وبرگزاریوضعیتتبدیلعدمبھنسبتسوادآموزینھضتآموزش دھندگاناعتراضاتادامھ-128
آزمون

کارگرانشسالھچنداعتراضاتپیدرخصوصیبخشبھیاسوجقندکارخانھواگذاریابطال-129

یزدکھدوییھروستایدامداراناعتراض-130

برمبنیمسئوالنوعدهخلفبھنسبتاصفھانپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضیتجمع-131
حضوریوبرگزاریبالینیآموزشیدوره ھایگذراندنمعادلآنھاکشیک ھایزمانمدتمحاسبھ

این دانشگاهآزمون ھای پایان سال تحصیلی مقابل ساختمان دانشکده پزشکی

تیر:24

فجردزفولزندانبھوانتقالشانتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرمجتمع4بازداشت-132

شالقضربھ222تحملبھمجتمعایندیگرکارگریکمحکومیت

وسختمشاغلقانونحقوق،مشمولنازلسطحبھنسبتاصفھاننشانانآتشاعتراضیتجمع-133
زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت

حقوقھاماهپرداخت عدمبھنسبتزابلشھرداریکارگراناعتراض-134

تھدید کارگران معترض بھ اخراج از کار

تیر:25

درمانیحقوق،خدماتنازلسطحبھنسبتکشورسراسردربازنشستگاناعتراضی تجمع-135
نامناسب و عدم پرداخت بدھی دولت بھ سازمان تامین اجتماع

جلوگیری از برگزاری تجمع بازنشستگان در تھران

کرمانشاه سفره خالی پھن کردندبازنشستگان کرمانشاه مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان

باشوششھرسطحدروراھپیماییفرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتکارگراناعتراضاتادامھ-136
شعار«کارگر زندانی آزاد باید گردد»

کفالتقیدبازندانیکارگر4آزادی

حقماه13وحقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضزنجانآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-137
بیم

تیر:26

مقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتماهآغازدومین-138
فرمانداری شوش با شعار«کارگر ھفت تپھ اتحاد اتحاد»

قزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهاخراجیدارکارگراندامنھھایکنشادامھ-139
برای بازگشت بکار



تیر:27

،مخالفت98ماهآباناعتراضاتباختگانجانخاطرهگرامیداشتبرایبھبھاناھالیشبانھتجمع-140
بھ وضعیت اسفناک معیشتیبا حکم اعدام سھ جوان زندانی  این اعتراضات واعتراض

کالنشھردرایناعتراضیتجمعبرپاییبادررابطھمشھددرنفرچندبازداشت-141

اعتراضیتجمعاتبرپاییازجلوگیریبرایکرمانشاهآباداسالمدربازداشت-142

شوشفرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-143

ومطالباتحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتکردستانمنطقھمخابراتشرکترانندگاناعتراض-144
دیگر وبروز نشدن قرارداد  وحقوقشان

مخابراتتھدید معترضین بھ اخراج از کار از طرف مسئوالن شرکت

تیر:28

مقابلتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعاعتصابیکارگرانازتیر،جمعی28شنبھروز-145
فرمانداری شوش اجتماع کردند

وحقوقوبموقعکاملپرداختعدمبھنسبتکوت عبدهللاشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-146
باری دیگروعده ھای توخالی مسئوالن مقابل استانداری خوزستان برای

اجرایوعدمحقوقپایینسطحبھاعتراضدرساوهبوتانکارخانھکارگرانوتجمعاعتصاب-147
طرح طبقھ بندی مشاغل

ماه3پرداختعدمبھنسبتتھرانمترو5خطریلیحریمانتظاماتپیمانیکارگراناعتراض-148
حق وحق بیمھ ونداشتن قرارداد کاری

کشورنقاطاقصیازصنفیفعاالنوھماھنگیشورایمدیرهھیئتاعضایازتندھھاحضور-149
شمالیخراسانمعلم7ازحمایتدربجنوردشھردر

تیر:29

درباتجمعومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضاتسرگیری از-150
کارخانھ وانتشار نامھ سرگشاده

فرمانداریمقابلتجمعباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-151

ساوهبوتانکارخانھکارگرانآمیزاعتصابموفقیتپایان-152

پرداختوعدمومطالباتحقوقکاھشبھاعتراضدردماوندنیروگاهکارگرانوتجمعاعتصاب-153
بموقع ونداشتن امنیت شغلی

توسطحقوقشانشدنماللگدبھنسبتتھرانماشین لنتکارخانھکارگرانداردامنھھایکنش-154
کارفرما زیر سایھ سکوت مسئولین



تیر:30

اعتصابادامھباتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتششمھفتھآغاز-155
وتجمع مقابل فرمانداری شوش

بھ کاھش ساعت اضافھ کاریتجمع کارگران بخش حراست مجتمع مقابل دفتر حراست دراعتراض

ومطالباتحقوقکاھشبھاعتراضدردماوندنیروگاهکارگرانوتجمعروزاعتصابدومین-156
واگذاری مجدد شرکتوعدم پرداخت بموقع وبخطر افتادن امنیت شغلیشان درپی

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتبندرعباسشھرداریشرکتیکارگراناعتراضیتجمعات-157
مقابل ساختمان شورای شھر

معلم7یظالمانھحکمشکستنتاھمراھیوھمدلیگزارش-158

صنفی فرھنگیان خراسان شمالیگزارش دیدار نمایندگان تشکلھای صنفی فرھنگیان با انجمن

تیر:31

اعتراضنشانھبھحقوقپرداختعدمعلتبھتھرانواحدشرکتآرتیبیخطوط رانندگان-159
چراغ ھای اتوبوھایشان را روشن کردند

31امروزاعتراضروزھفتمینسیدرتپھھفتنیشکرکارگرانواعتراضاتاعتصابادامھ-160

تیرماه ، دریغ از گوش شنوایی!

دوروزازپسدماوندنیروگاهکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابومشروطموقتپایان-161

مقابلتجمعبھدستایرانکنتورسازیکارخانھکارگرانوعیدھاووعدهدرآمدنتوخالیبا-162
استانداری قزوین زدند

وعقدپیمانکاریھایشرکتحذفخواستارتبریزشھرداریسبزفضایوخدماتیکارگران-163
قراردادمستقیم شدند

ماه4پرداختعدمبھنسبتایرانابریشمکرمپرورششرکتکارگراناعتراضیتجمع-164
سراصومعھفرمانداریمقابل98سالومطالباتحقوق،عیدی

akhbarkargari2468@gmail.com
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2بافوالدایرانصنعتیملیگروهکارگرانازجمعیھمبستگیکارگران:تجمعھمبستگیبادزنده-

ھمکار حق طلبشان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


آفاتدفعبخشکارگرانتجمعبابرپاییتپھھفتنیشکروصنعتکشتدراعتراضاتروزپنجمین-
کشاورزی

مقابلوعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
استانداری خوزستان

تحت عنوان:- فراخوان امضای طوماربرای آزادی اسماعیل عبدی از زندان

«حمایت از اسماعیل عبدی،حمایت از شرِف معلمی است»

چینوایرانبینسالھ25ھمکاریسندبھنسبتاعتراضاتدربارهشدهایرسانھگزارش-

2بافوالدایرانصنعتیملیگروهکارگرانازجمعیھمبستگیکارگران:تجمعھمبستگیباد*زنده

ھمکار حق طلبشان

بھدادنپایانبرایفوالدایرانصنعتیملیگروهکارگرانازجمعیفروردین،11چھارشنبھروز
کالنشھردرمجتمعایناجتماعاتتاالرمقابلتجمعبھدستطلبشانحقھمکاردوالورودیممنوع

اھواز زدند.

کانال مستقل کارگران گروه ملی فوالد:گزارش

غریبورضایی(حسینھمکارانماناخراجبھاعتراضدرامروزتجمعیبرافراخواندنبالبھ
اجتماعاتتاالرروبرویمختلفبخشھایدرشاغلکارگرانازشماریصبح٨ساعتازحویزاوی)

شدند.دست بھ تجمع زده و خواھان بازگشت بھ کار فوری ھمکارانمان

ظرفدادوعدهوشداعتراضبھدادنپایانخواستارمعترضانبیندرحضورباحراستمدیرپاژنگی
گشت.امروز و فردا موضوع را پیگیری و ھمکاران ما بھ کار بازخواھند

ھمکارانازبسیاریگواھیبھبناکھچیست؟وعدهاینبرایاجراییضمانتشدسوالپاژنگیاز
خودتانکھتصمیمیھرنشدرفعوحلموضوعفرداتاکھصورتیدراستگفتھویتجمعدرحاضر

صالح دانستید را بھ اجرا بگذارید.

،شرکتمجموعھبھھمکارماندواینبازگشتبرمبنیویاکیدقولبھتوجھبامیرودانتظاربنابراین
ھر چھ سریعتر موضوع اخراج منتفی اعالم شود.

خواھدگروهمدیرحراستپاژنگیشخصعھدهبروعدهایننشدنعملیپیامدھایصورتاینغیردر
بود.

آفاتدفعبخشکارگرانتجمعبابرپاییتپھھفتنیشکروصنعتکشتدراعتراضاتروز*پنجمین
کشاورزی



ھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضاتروزپنجمیندرفروردین11چھارشنبھروز
کارگرانازھمکاران،جمعیازجمعیواخراجکاریقراردادھایزمانیدورهکاھشبھسبتنتپھ

بخش دفع آفات کشاورزی دست بھ تجمع دراین مجتمع زدند.

مقابلوعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتعبدهللاکوتشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
استانداری خوزستان

گذاشتنبنمایشبرایعبدهللاکوتشھرداریکارگرانازفروردین،جمعی11چھارشنبھروز
زدند.خوزستاناستانداریمقابلتجمعبھدستوعیدیحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتاعتراضشان

تحت عنوان:*فراخوان امضای طوماربرای آزادی اسماعیل عبدی از زندان

«حمایت از اسماعیل عبدی،حمایت از شرِف معلمی است»

باکشورعالیدیوانتادارندانتظارعبدی،اسماعیلازقاطعحمایتاعالمضمننامھ،اینامضاکنندگان
ایشانخانوادهوعبدیاسماعیلبرکھظلمیبھعادالنھقضاوتیدرمجرب،وشریفقضاتحضور

خرسندراکشورفرھنگیاناوتعقیِبمنعوتبرئھباونمایندمرتفعبرائتبھحکمصدورباشده،روا
سازد.



حمایتبنددرمعلمعبدیاسماعیلاز،پتیشندرخودخانوادگینامونامنوشتنبالطفاگرامیھموطنان
کنید.

لطفا برای ورود ، روی لینک زیر کلیک کنید:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec5bIGdiz11ldczSYhUaYqHuRhz3z

2en-5xbHh8gOfKsWLFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

چینوایرانبینسالھ25ھمکاریسندبھنسبتاعتراضاتدربارهشدهایرسانھ*گزارش

بانفرھمصدھاکشور،شھرھایومجازیرسانھ ھایدراعتراض ھابرعالوهگذشتھروزھایطی
کھ این توافق مردود است.نوشتن طوماری آنالین خطاب بھ رییس جمھور چین اعالم کردند

فروشی«ایرانشعاروکردهبرگزاراعتراضیتجمعکرجوتھراناھالیازنفرصدھادوشنبھروز
نیست» سر دادند.

چین،وایرانھمکاریسندبھمعترضانمی دھدنشانشدهمنتشراجتماعیھایدرشبکھکھویدیوھایی
ایندرکردند.اظھارآنباراخودمخالفتمجلسساختمانمقابلاعتراضیتجمع تشکیلباتھراندر

سر دادند.تجمع  شرکت کنندگان شعارھایی از جملھ «ایران فروشی نیست»

منتشر شده است.تصاویری ھم از تجمع صورت گرفتھ در مقابل فرمانداری کرج

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec5bIGdiz11ldczSYhUaYqHuRhz3z2en-5xbHh8gOfKsWLFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSec5bIGdiz11ldczSYhUaYqHuRhz3z2en-5xbHh8gOfKsWLFw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628


درتاکردهدعوتمخالفشھروندانازشدهمنتشراجتماعیھایشبکھدرکھتجمع ھااینفراخوان
وفرمانداری ھاھمچنینوتھراندرمجلسمقابلنیزپنجشنبھوچھارشنبھسھ شنبھ،روزھای

استانداری ھای کشور تجمع کنند.

ایران،مقام ھایباچینخارجھوزیردیداردرتوافقاینرسمیامضایازپسوشنبھروزاز
وخواندهایران»«فروشراآناعتراضیھشتگ ھایکردنداغبااجتماعیھایدرشبکھمعترضان

خواستار لغو سند امضاشده شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین10کارگریاخباروگزارشات

اخراجبرایمدیرانشوموتوطئھایرانفوالدصنعتیملیگروهطلبحقکارگر2ورودازممانعت-
کارگران حق طلب تحت لوای پایان قراردادھا

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

درپرداخت حقوق ومطالبات- تجمع اعتراضی کارگران شھرداری چرام نسبت بھ تبعیض

داربست- جان باختن یک کارگر ساختمانی در نقدە براثر سقوط از

اخراجبرایمدیرانشوموتوطئھایرانفوالدصنعتیملیگروهطلبحقکارگر2ورودازممانعت
کارگران حق طلب تحت لوای پایان قراردادھا

:1400فروردین10-فوالدملیگروهکارگرانمستقلصدایکانال

"اطالعیھ فوری و مھم"

حویزاویقریبورضاییحسینآقایان(مانھمکارانازتندوورودازشرکتحراستامروزصبح
)  بھ بھانھ عدم نیاز و پایان قرارداد ممانعت کرده است.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


عاملمدیریتومدیرهھیئت،کردیمکسباموراداریدرماشریفھمکارانطریقازکھاخباریطبق
بھدستقراردادھاپایانترفندبادارندقصد،ھستندملیگروهدرناامنیاصلیعاملخودکھشرکت
شرکتدرطلبحقکارگرانوکارگریفعاالنازپرشماریلیستوبزنندتریگستردهھایاخراج

تھیھ شده کھ بھ مرور قرار است از کار بیکار شوند.

بھنھراخودھمکارانازاحدیمعیشتبھتعرضھرگونھاجازهوفرصتمیداریماعالمجاھمین
برایداریمتواندرکھآنچھھرودادنخواھیمتصمیماینگردانانصحنھوآمرینبھنھوفاسدمدیریت

دفاع و حمایت از ھمکارانمان را بکار خواھیم بست.

کارگرانمیدانیدنیکوایددیدهراماھمبستگیواتحادنتیجھحساسھایبزنگاهدربارھاوبارھا
درشانسرنوشتانھموکارگرطبقھوخودمنافعپایکھآنجافوالدصنعتیملیگروهشجاعوشریف

میان است چگونھ معادالت تان را بھم خواھند ریخت.

اجرا کنندگان این تصمیم خواھد بود.مسئولیت ھرگونھ اتفاقی کھ روی دھد برعھده گیرندگان و

اھوازدرھمین رابطھ:اخراج دو نفر از کارگران گروه ملی فوالد

رضاییحسینوحویزاویغریبورودازشرکتحراستماهفروردیندھمسھ شنبھامروزصبح
یافتھ است.ممانعت کرده و اعالم نموده کھ قرارداد این کارگران پایان

درشرکتمدیرعاملومدیرهھیاتکھاستاینمی رسدگوشبھملیگروهکارگرانازوپیداستآنچھ
بھتاکرده اندتھیھکارگراناینازلیستیواستشرکتمطالبھ گرکارگرانوکارگریفعالیناخراجپی

مرور و بھانھ ھای مختلف از کار اخراج کنند.

ادامھبھمنجرقطعانگرددروبروھمکارانشاندیگراعتراضبااگرکارگرانازنفردوایناخراج
روند اخراج دیگر کارگران مبارز شرکت میشود.

آیندهدرواکنونودرمی آوردلرزهبھراشھراینخیابانھایھموارهاھوازکارگراناعتراضیخروش
کارفرمای شرکت خواھد شد.نیز ھمبستگی و اتحاد این کارگران مانع از دسیسھ ھای

١۴٠٠فروردین١٠ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

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

دقیقھ30و10ساعتفروردین15یکشنبھ:زمان

اماکن:

تھران:  مقابل سازمان تامین اجتماعی درخیابان آزادی

شھرستان ھا: مقابل  اداره کل تامین اجتماعی

گزارش رسانھ ای شده درھمین رابطھ:

حقوق!افزایشبعد99ھمسان سازیاول-یابدافزایشفروردیندربازنشستگانمستمری

در فروردین ھستند.بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش مستمری ھا



تعیینخواستاراجتماعیتامینسازمانمدیرعاملاظھاراتبھاشارهباکارگریبازنشستگانازجمعی
بھیافتھافزایشمستمریفروردیندربایدکردند:اعالموشدندفروردینبیستمازقبلمستمری ھاتکلیف

شود.صورت کامل نھ علی الحساب، بھ حساب بازنشستگان واریز

ھرمثلبازنشستگانوبکشدسالسومیادومماهبھمستمری ھاافزایشنبایدکردندتاکیدبازنشستگاناین
شود.سال مدتھا در انتظار بمانند تا تکلیف مستمری ھا مشخص

اجرایی٩٩سالدربودهقرارکھھمسان سازیدومدوربابتمی گویند:حالعیندربازنشستگاناین
وشودمشخصآنافزایشودومدورمتناسب سازیتکلیفابتدابایدطلبکاریم.اجتماعیتامینازشود

شود.اجراییجاریماهپایانازقبلبایداینھاھمھویابدافزایش١۴٠٠سالبرایمستمری ھاسپس
سطحوبمانندمنتظرماه ھااجتماعیتامینبازنشستگانکھنباشدگذشتھسالمانندامسالداریمتوقع

زندگی آنھا از تمام بازنشستگان کشور پایین تر باشد.

قبلومستمری ھاحقوقافزایشبرایمجازیفضایدرمختلفاستان ھایوشھرھادربازنشستگاناین
از آغاز فروردین مطالبھ گری بسیار صورت داده اند.

حقوق ومطالبات*تجمع اعتراضی کارگران شھرداری چرام نسبت بھ تبعیض درپرداخت

بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترانعکاسبرایچرامشھرداریکارگرانفروردین،10شنبھسھروز
کھگیلویھدراستانشھراینشھرداریساختمانمقابلتجمعبھدستومطالباتحقوقدرپرداختتبعیض

و بویر احمد زدند.

رسانھیکخبرنگاربھھستکارمشغولآسفالتکارخانھدرکھچرامشھرداریکارگرانازیکی
سالطولدرتعطیالتتماموھستمکارمشغولمیاندرروزیکساعتھ24گفت:بصورتمحلی



ھمانبھپرداختیوکاراضافھمحاسبھدرشھردارچرامولیرفاھیامکاناتگونھھیچبدونسرکارم
ھم تبعیض و سرپیچی کرده است.میزانی کھ ھم اداره کار تعیین کرده و قانون می گوید

ھستیمحاضرکارمحلدرماساعت24اماباشیمکارسرساعت8بایدکارقانونطبقکردبیانوی
وحق ما را ھم نداد.

درچرامشھردارتبعیضوکارگراناعتراضخصوصدرچرامشھرداریکارگرانازدیگریکی
درصد40بایدکھھمھاوجمعھداریمرسمیتعطیلیروز70الی60قریبسالدرگفت:پرداختی ھا

پرداختھمواقعیکاراضافھبلکھندادکھبودیمکارمحلدرکھتعطیالتمتاسفانھامابزندکاراضافھ
نکرد.

قانونوھستنخطرمعرضدرتنھاییبھنگھبان ھاکھکردبیانھستکارخانھشبنگھبانکھوی
چرام یک نفر ھست.نگھبانی شب دو نفر ھست کھ در چرام وکارخانھ ھای شھرداری

خدماتیزحمتکشکارگرانباوبدرفتاریتوھینبھمزایاپرداختیدرچرامشھردارتبعیضحکایتاما
برایکرد:بیانویباچرامشھرداررفتارازنگرانیاظھارباآنھاازیکیکھرسیدهنوروزعیددر

سؤالپرداختکمیوتبعیضمورددرشھردارازورفتمشھرداریبھپرداختنحوهومزایاپیگیری
پلھ ھایازمی خواستوگرفترادستم«بیشعور»کلمھگفتنوتوھینواحترامیبابیکھکردم

رفتارھای شھردار نیست.شھرداری چرام بیندازم پایین کھ متاسفانھ ھیچ کس پاسخگوی

ھمھخدماتیوعمرانیوسبزفضایدرودارمکارسابقھشھرداریدرکھاستسال15افزود:وی
پرداخت تبعیض انجام داد.کار انجام می دھم اما شھردار چرام حق ما را نداد و در

داربست*جان باختن یک کارگر ساختمانی در نقدە براثر سقوط از

مسجددرنزدیکیواقعدرساختمانیکارحینسالھ35ساختمانیکارگرفروردین،یک10شنبھسھروز
دردمداربستمتری6ارتفاعازسقوطبراثرغربیآذربایجاناستاندرنقدهشھرستانالزمانصاحب

جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین9کارگریاخباروگزارشات

*1399ماهخرداداعتراضاتروزشمار

خرداد:1

عدمومطالباتپرداختدرقوانین،تبعیضاجرایعدمبھنسبتاصفھانپرستاراناعتراضیتجمع-1
نیروکمبودبدلیلکاریفشاروقراردادیوشرکتینیروھایوضعیتتبدیلبموقعش،عدمپرداخت

مقابل دادگستری**

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بودنمفتوحومعیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضیتجمعادامھ-2
انقالبدادگاهدرطلبشانحقھمکار2پرونده

ھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعصنعت،تعمیرونگھداریبخشاخراجیکارگراناعتراضیتجمع-3
تپھ مقابل ساختمان مدیریت شرکت

پایینوسطحوضعیتتبدیلعدمبھاعتراضدرشھرشاھینشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-4
حقوق برای دومین روز متوالی

ومطالباتحقوقپرداختعدمبھنسبتاھواز6منطقھشھرداریکارگرانروزاعتصابدومین-5

کلادارهمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتگرگانسوادآموزینھضتمعلماناعتراضیتجمع-6
آموزش و پرورش استان گلستان

وتجمعاتازاعتصاببعدفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگرانافتادهعقبحقوقپرداخت-7
اعتراضی دامنھ دارشان – ادامھ بالتکلیفی شغلی این کارگران

خرداد:2

اصولرعایتعدمبھاعتراضاھوازبرایشھرداری6و4،5مناطقکارگرانروزه10اعتصاب-8
خبریسکوتدرحقوقبموقعنشدنوپرداخت19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوببھداشتی

وشھرکایندرخدماتیورفاھیامکاناتاولیھنبودبھنسبتبردسکنمھرمسکنساکناناعتراض-9
وعده ھای توخالی مسئوالن

ازیکیوبازداشتخواریزمینبھنسبتتفتشھرستاننصرآبادروستایاھالیاعتراضیتجمع-10
اھالی مقابل فرمانداری

خرداد:3

مقابلمسئوالنتوخالیھایوعدهوشربآبنداشتنبھنسبتغیزانیھاھالیاعتراضی تجمع-11
بخشداری و در جاده اھواز- رامھرمز- امیدیھ

ومجروحآوراشکگازوپرتابگلولھشلیکباکنندگانتجمعبھانتظامینیرویوویژهیگانیورش
نفر2وبازداشتکردن

مقابلیکسالھقراردادھایبھنسبتبجنوردشھرداریپسماندسازمانکارگراناعتراضیتجمع-12
ساختمان شورای شھر

وحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتکرمانشاهآھنراهفنیابنیھوخطنگھداریکارگراناعتراض-13
عیدیسال2

مسئوالنسکوتوحقوقشانشدنماللگدبھنسبتعسلویھپیمانکاریکارگراناعتراض-14

خرداد:4

مقابلتجمعباومطالباتحقوقپرداختعدمبھنسبتبندرامام شھرداریکارگران اعتراضات-15
شھرداری وفرمانداری ماھشھر



خرداد:6و5

بازگشتخواھاندزفولاورژانسکارکنان–دزفولاورژانسطلبحقکارکنانازنفر35اخراج-16
بھ کارھمکارانشان شدند

پیدرحقوقشانپایمالیبھدراعتراضشھرشاھینشھرداریکارگرانتجمعاتواعتصابادامھ-17
تعویض شرکت ھای پیمانکاری

تپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعاخراجیفصلیکارگراناعتراضیتجمع-18

وسالسھھایکنشبدنبالشمالیخراسانسوختجایگاه ھایاخراجیکارگرانکاربھبازگشت-19
چند ماھھ

مسئوالن مقابلتوخالیھایوعدهوشربآبنداشتنبھنسبتغیزانیھاھالیاعتراضاتادامھ-20
ایستگاه تقویت فشار آب

آبانتقالآبانتقالبھنسبتاصفھاناستانچرمھینوچھارمحال وبختیاریاھالیاعتراضیتحمع-21
از چھارمحال و بختیاری بھ فالت مرکزی ایران

خرداد:7

کارخانھمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھشیرازنسبتنباتیروغنکارگراناعتراضیتجمع-22

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگراناعتراضاتادامھ-23
وخالی بندی مسئوالن کارخانھ وشھرستان

مقابلحقوقشانپایمالیبھنسبتیاسوجقندکارخانھبیکارشدهکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-24
استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

خرداد:8

اعتصابباومطالباتحقوقپرداختعدمبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضاتازسرگیری-25
کارگران راه آھن اراک

بکاردربازگشتبرایسرعینشھرستانایرانگردشگریتوسعھشرکتاخراجیکارگرانتجمع-26
فرمانداری

سنندجدراشرفیرومیناقتلبھاعتراضازگزارشی-27

خرداد:9

توخالیھایوعدهومعیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانشھرداریورزشسازمانمربیاناعتراض-28
19کوویدبیماریبامقابلھراستایدربیکاریبدنبالمسئوالن

آبیدرتفرحیگاهدرتجمعبادرسنندجاشرافیرومینا قتلبھنسبتاعتراضاتادامھ-29

خرداد:10



بادیگرومطالباتبیمھحقوق،حقپرداختعدمبھنسبتآھنراهکارگراناعتراضاتادامھ-30
اعتصاب وتجمع کارگران منطقھ زاگرس ولرستان

مشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمبھدراعتراضرجالپتروشیمیکارگراناعتصابازسرگیری-31
وسطح پایین دستمزد

امنیتنداشتنبھدراعتراضشھرشاھینشھرداریکارگرانوتجمعاتاعتصابروزیازدھمین-32
شغلی وکاھش حقوق

بندیطبقھطرحاجرانشدنبھنسبتخوزستانروستاییمخابراتکارگزاراناعتراضیتجمع-33
اداره کل کار استانمشاغل وعدم ھمسان سازی حقوق ومطالبات بیمھ ای مقابل

حقوقدرپرداختتاخیربھنسبتتھراناتوبوسرانیناوگانرانندگاناعتراض-34

وزارتمقابلاساسنامھاجرایعدمبھسازکشورنسبتآینده صندوقبازنشستگاناعتراضیتجمع-35
کار

سازمانسویازمطالباتشانتسویھعدمبھنسبتحیدریھتربتزعفرانکاراناعتراضیتجمع-36
تعاون روستایی مقابل فرمانداری

خرداد:11

بھتھرانشھرداریبازنشستگیسازمانشھرزیرمجموعھھتلمجموعھطلبحقکارگراناخراج-37
بھانھ کرونا

حقوقچکانیقطرهپرداختبھنسبتفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگراناعتراضاتادامھ-38
معوقھ وعدم پرداخت حق بیمھ با تجمع مقابل فرمانداری

پرداختوعدمحقوقنازلسطحبھنسبتحفاریھایشرکتپیمانکاریکارگراناعتراض-39
بموقعش

دریافتعدمبھنسبتتھرانواحدشرکتخصوصیبخشرانندگاناعتراضدربارهگزارشی-40
کارکرد چند ماھھ ھمچنین عدم تامین معاش شان

مقابلسالھ18بالتکلیفیبھنسبتپاکدشتشھرستانمسکنعضوتعاونیکارگراناعتراضیتجمع-41
فرمانداری

بھنسبتبازیھایخانھوایرایانھھایبازیھای خانھوکارکنانصاحباناعتراضیتجمع-42
بالتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان

خرداد:12

شرکتکارگرانسندیکایعضومقدمطالبرسولسیدزحمتکش کارگرپیکربرشالقضربھ٧۴-43
بھ قرنطیھ زندان اوین منتقل گردیدواحد اتوبوسرانی تھران و حومھ زدند و برای اجرای حکم

19کوویدبیماریبامقابلھکاریدورانالزحمھحقناچیزمبلغبھپرستاراناعتراض-44



علومدانشگاهدرتجمعباروزه89قراردادھایبھنسبتگیالنشرکتیپرستاراناعتراضاتادامھ-45
پزشکی گیالن

وسطحشغلیامنیتنداشتنبھنسبتآبادانپاالیشگاه3مقاطعھ کارفازکارگراناعتراضیتجمع-46
نازل حقوق مقابل ساختمان مرکزی پاالیشگاه

حقوقماه3پرداختعدمبھدراعتراضسیرجانگنبدچھارمسمعدنکارگراناعتصابادامھ-47
استانداریمقابلتجمعباروزدومینبرایمشاغلبندیطبقھطرحناقصدیگرواجرایومطالبات

کرمان

بھنسبتوحومھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتتیآربیھایایستگاهکارگراناعتراضیتجمع-48
استفاده اجباری از مرخصی بدون حقوق

بھره وریحقپرداختعدمبھنسبتخوزستانسیمانکارخانھبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-49
خوزستاناستانبازرسیکلادارهمقابلسالھ6

تبعیضو پیمانکاریھایشرکتباکارادامھبھنسبتراه آھنحرکتوسیرکارگراناعتراض-50
در پرداخت حقوق

بیمھحقوحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضلوشانشھرداریکارگرانداردامنھھایکنش-51
و روزه سکوت مسئوالن

خرداد:13

بھنسبتبویراحمدوکھگیلویھپزشکیعلومدانشگاهروزه89قراردادپرستاراناعتراضیتجمع-52
بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتخوزستانآموزیسوادنھضتدھندگانآموزشاعتراضیتجمع-53
روزدومینبرایاستانپرورشوآموزشکلادارهساختمانمقابلحقوقسال2نشدنوپرداخت

متوالی

بکاربازگشتبرایموجریزکارخانھاخراجیکارگرانھایکنش-54

عدم پرداخت ماه ھا حقوق وحق بیمھ کارگران این واحدتولیدی

بیمھحقھاوماهحقوقماه6پرداختعدمبھنسبتلیکَکشھرداریکارگراناعتراض-55

صنعتوزارتمقابلخودرورامکباختگانمالاعتراضیتجمع-56

خرداد:14

مشترکھمکاریبامقابلھدرخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهدارکارگراندامنھھایکنش-57
از پایمالی حقوقشاننھادھای دولتی وشرکت پیمانکاری ھمت کاران برای جلوگیری

خرداد:15

دونفرشانوبازداشتکالنتریبھفاریابیارامینکرومیتمعدنطلبحقکارگرتعدادیاحضار-58



خرداد:17و16

ھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعوتعمیرونگھداریصنعتبخشاخراجیکارگرانتجمعاتادامھ-59
تپھ برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت

مقابلحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتتبریزشرکتیپرستاراناعتراضیتجمع-60
استانداری  آذربایجان شرقی

کاریسختوشرایطبھره وریارتقایقانوناجرایعدمبھنسبتاورژانسپرستاراناعتراض-61

حقوقناچیزوسطحاستخدامیبالتکلیفیبھآزاد)نسبت(معلمانغیرانتفاعیمعلمانھایکنشادامھ-62
علیرغم بی تفاوتی مسئوالن ذیربط

حقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتخارگ–قارهفالتنفتشرکتپیمانکاریکارگراناعتراض-63
وحق بیمھ

حقوقشاننازلسطحبھنسبتھاپادگانسربازاناعتراض-64

شھرداریمقابلکشتارگاهپلمببدنبالمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتایذهقصاباناعتراضیتجمع-65

خرداد:18

سال2وحقوقماه5پرداختعدمبھنسبتجاسکآبخانھتصفیھکارگراناعتراضاتادامھ-66
کار شھرستانسنوات با برپایی تجمعات مقابل شرکت آب وفاضالب واداره

بیتحمیلوپیمانکاریھایشرکتبھنسبتعسلویھدھمپاالیشگاهکارگرانداردامنھاعتراضات-67
حقوقی مطلق

باوضعیتتبدیلعدمبھنسبتکشورسوادآموزینھضتآموزش دھندگاناعتراضاتسلایرادامھ-68
تجمع مقابل مجلس

یکفعالیتوپرخطرمنفیتاثیراتبھاعتراضبرایدلفانبرخوردارروستایخشمگیناھالی -69
– نھاوند زدندمعدن شن وماسھ دست بھ تجمع شبانھ روز ی وبستن جاده نورآباد

از معترضینیورش نیروھای انتظامی بھ تجمع کنندگان وبازداشت تعدادی

درسازوساختوکوه ھاتخریببھنسبتقزویناستانرزجردروستااھالیاعتراضیتجمع-70
منطقھ پشت رزا و راه بند

متوالیروزسومینبرایایذهقصاباناعتراضاتادامھ-71

خرداد:20و19

اخراجبھاعتراضبرایشرقیآذربایجانمخابراتاولخدماتکارگرانوتجمعاعتصاب-72
ھمکاران حق طلبشانمقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان

شدشالقضربھ55متحملنانواییکارگریکچرامجمعھامامشکایتپیدر-73



زیستھایآسیببھبرخوردارنسبتروستایمعترضاھالیآزارواذیتودستگیریادامھ-74
محیطی

کارازاخراجبھنسبتشمالغیردولتیدانشگاهکارگراناعتراض-75

ومشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمبھنسبتنفتصنعتپیمانکاریکارگراناعتراضاتادامھ-76
وعده ھای توخالی مسئوالن

ازکاراخراجبدنبالخمینیفرودگاهدرجوانکارگریکخودکشی-77

کرمانشاهاستانشھیدبنیادکلادارهساختمانجانبازمقابلیکومرگخودسوزی-78

بھارهکشتادامھبرایکافیآبتخصیصعدمبھنسبتاصفھانغربکشاورزاناعتراضیتجمع-79
مقابل استانداری

خرداد:21

نظمشرکتطرفازحقوقشانلگدمالیبدلیلنفتییادآورانمیدانکارگرجوانیکومرگخودکشی-80
حقوقماه2پرداختعدممنجملھایمانآفرینان

شدزندانراھیحبسماه21تحملبرایدرهآقطالیمعدنبیکارطلبحقکارگر-81

نیستشدنزندانیازجلوگیریبرایتومانمیلیون5حتیتامینبھقادردامادتازهکارگراین

ھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعوتعمیرونگھداریصنعتبخشاخراجیکارگرانتجمعسومین-82
تپھ برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت

احمدآبادخیابانیکمدرمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتآباداندستفروشاناعتراضیوراھپیماییتجمع-83

سازماندھیعدمبدلیلشغلیبالتکلیفیاعتراضبھبرایمریوان8کدرانندگانسرگشادهنامھ-84
تاکسی ھا

مقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتبندرعباسزیتونتجاریمجتمعکسبھاعتراضیتجمع-85
فرمانداری

بالتکلیفیدربھنسبتکیشآفتابشھرمسکونیمجتمعپروژهکنندگان خریدپیشاعتراضیتجمع-86
تحویل منازلشانمقابل سازمان منطقھ آزاد

خرداد:22

نفتیمیداندرایمانآفریناننظمشرکتدارکارگراندامنھواعتراضاتاعتصابھفتھ یک-87
شھرستان ھویزه نسبت بھ پایمالی حقوقشان

اخراجبھاعتراضبرایشرقیآذربایجانمخابراتاولخدماتکارگراناعتراضاتادامھ-88
برای دومین روز متوالیھمکاران حق طلبشانمقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان

عدمبھدورشیرازنسبتراهمخابراتبازنشستھکارگراناعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-89
استان فارسپرداخت مطالبات با تجمع در محل برگزاری شورای اداری



استانداریمقابلآذویکو)آذربایجان(شرکتخودروصنعتشرکتمال باختگاناعتراضیتجمع-90
آذربایجان شرقی

خرداد:24و23

وحقوقموقعبھپرداختعدمبدلیلسروستانراه سازیکارگاه ھاییککارگرخودکشی بھاقدام-91
مطالباتش

حقوقپرداختعدمبدلیلامیدیھنفتشرکتحراستکارگریکخودکشیبھاقدام-92

بندیطبقھطرحاجرایعدمبھنسبتفارساستانمخابراتشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-93
مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج ھمکاران حق طلبشان

باسازیشھمسانوعدمحقوقپایینسطحبھ98سالبازنشستھفرھنگیھزاران سرگشادهنامھ-94
شاغلین وعدم پرداخت مطالبات

مقابلتجمعباآذویکو)آذربایجان(شرکتخودروصنعتشرکتمال باختگاناعتراضاتادامھ-95
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

درمعدنکاویواکتشافکاربھنسبتنی ریزشھرستانغوریروستایاھالیاعتراضیتجمع-96
منطقھ حفاظت شده بھرام گورودخالت نیروھای انتظامی

بیوگرمااوجدرآبقطعیوآبفشارافتنسبتممسنیجاویددشترزمروستایاھالیاعتراض-97
توجھی مسئوالن

جھادسازمانسابقرئیسعملکردبھنسبتخوزستانکشاورزانازجمعیاعتراضیتجمع-98
کشاورزی استان

توجھیوبیحضوریامتحاناتبرگزاریبھکاربردیعلمیدانشگاهمعلولدانشجویاناعتراض-99
مسئوالن

خرداد:25

پرداختعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتسرگیریاز-100
حقوق وحق بیمھ

استخدامیبالتکلیفیبھنسبت کشوردبستانیپیشمربیانوالتدریسحقمعلماناعتراضیتجمع-101
مقابل وزارت آموزش وپرورش

وعدهوحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتیاسوجشھرداریکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-102
ھای توخالی مسئوالن شھرستان واستان

بھنسبتبازیھایخانھوایرایانھھایبازیھایخانھصاحباندوبارهاعتراضیتجمع-103
بالتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان

مقابلتجمعباآذویکو)آذربایجان(شرکتخودروصنعتشرکتمال باختگاناعتراضاتادامھ-104
وزارت صنعت



مرکزیبانکمقابلارزنیماییخریدارانتجمع-105

خرداد:26

متحملبایدتومانمیلیون5نداشتنوقضاییدستگاهحکمپیدردرهآقطلبحقاھالیازنفر106-7
شوندحبسماه21

خوزستان:کارگراناعتراضیوتجمعاعتصاب5–

حقوقپرداختعدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-107(
وتجمعوحق بیمھ برای دومین روز متوالی با اعتصاب،راھپیمایی

نفتتوسعھمھندسیشرکتزیرمجموعھکارونغربخانھتلمبھکارگراناعتراضیتجمع-108
خوزستاناستانداریمقابلحقوقماه7پرداختعدمبھ(متن)نسبت

وعدمازکاراخراجبھنسبتخوزستانسالمتخدماتجامعمراکزکارکناناعتراضیتجمع-109
استانداریمقابلحقوقماه6پرداخت

نسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبشرکتطرحیقراردادکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-110
بھ بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

کار)ازاخراجبھاھوازنسبت2منطقھشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-111

شغلیامنیتنداشتننسبتفارسخلیجونقلحملشرکتکارگراناعتراضاتسرگیریاز-112
سازیومعیشتی بدنبال واگذاری با تجمع مقابل سازمان خصوصی

تعطیلیبدنبالماھھ3معیشتیبالتکلیفیبھنسبتایرانمخابراتیکارخانجاتکارگراناعتراض-113
19کوویدبیماریبامقابلھبرایکارخانھ

برایسمناناجتماعیوتامینکارادارهکشیوقتبھنسبتشرقیالبرزمعدنکارگراناعتراض-114
بررسی پرونده کارگران مشمول قانون سخت و زیان آور

شھرداریمقابلسازوساختدرتخلفبھنسبتمسکونیمجتمعیک مالکاناعتراضیتجمع-115
تھران

خرداد:27

بھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصاب ادامھ-116
عدم پرداخت حقوق وحق بیمھ

بیمھحقوق،حقپرداختعدمبھدراعتراضزاگرسناحیھآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب-117
ومطالبات دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

وحقوقماه11پرداختعدمبھنسبتآبادخرمسبزشھرداریفضایکارگراناعتراضیتجمع-118
وعده ھای توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

بااستخدامیبالتکلیفیبھنسبتکشورسوادآموزینھضتدھندگانآموزشاعتراضاتادامھ-119
تجمعی دیگر مقابل مجلس



شورایمقابلکرایھجدیدنرخاعالمعدمبھدراعتراضسبزواردارانتاکسیوتجمعاتاعتصاب-120
شھر و فرمانداری

خرداد:28

شغلیبالتکلیفیبھنسبتھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتادامھ-121
وبخطرافتادن آینده شغلیشان در صدر اخبار کارگری روز

اعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبرایزاگرسناحیھآھنراهخشمگینکارگران-122
اشغال کردندساختمان اداره کل  راه آھن و سالن کنفرانس ناحیھ را

بیمھحقماه6وحقوق،عیدیماه4پرداختعدمبھنسبتسورانشھرداریکارگراناعتراض-123

خرداد:29

غریبوآزاراذیتادامھبھنسبتایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگراناعتراضیتجمع-124
حویزاوی کارگر حق طلب

مدیریتساختمانمقابلتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-125
شرکت

پرداختعدمبھنسبتزاگرسناحیھآھنراهکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابادامھ-126
برای دومین روز متوالیحقوق،حق بیمھ ومطالبات دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

ھمکارانشانھمبستگی کارگران راه آھن نواحی اسالمشھر ولرستان با

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیادامھبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضصدایشدنبلند-127

باشھرداربدستورناچیزشانحقوقکاھشبھنسبتشھرمحمدشھرداریکارگراناعتراض-128
تومانیمیلیون20حقوق

ماه3پرداختدروتاخیروضعیتتبدیلعدمبھنسبتخرمشھرشھردارینشانانآتشاعتراض-129
حقوق

خرداد:31و30

کارخانھمقابلنشدهپرداختمطالباتھاماهبھنسبتاصفھانکاشیکارگراناعتراضیتجمع-130
ومسدود کردن راه رفت و آمد

وبستنشرکت مقابلازتجمعپسخوزستانروستاییفاضالبوآبشرکتخشمگینکارگران-131
شدنددرب ھای ورود وخروج  ساختمان،راھی استانداری خوزستان

جھتالزماقداماتبکارگیریعدمبھنسبتخوزستانپاالیشگاه ھایپیمانیکارگراناعتراض-132
کارفرمایانتوسط19کوویدبیماریبامقابلھ

بالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-133
معیشتی ونداشتن امنیت شغلی



مقابلمعیشتیبالتکلیفیوآبقطعیبھنسبتنھاوندآبادعباسروستایاھالیاعتراضیتجمع-134
استانداری ھمدان

عدمبھنسبتآذویکو)آذربایجان(شرکتخودروصنعتشرکتمال باختگاناعتراضاتادامھ-135
صنعتتحویل خودرو با قیمت قطعی با تجمع دوباره مقابل وزارت

بویراحمدوکھگیلویھاستانداریمقابلیاسوجنانوایانتجمع-136

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

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

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین8کارگریگزارشاتواخبار

کارشکنیعلیرغمبکاربازگشتبرایامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر2ھایکنشادامھ-
کارفرما علیرغم صدور آراء بازگشت بھ کار

کاھشبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگراناعتراضیتجمع-
متوالیروزدومینبرایاخراجیھمکار8بکاربازگشتوبرایکاریقراردادھایزمانیدوره

استانداری در اھواز- تجمع اعتراضى کارکنان آبفار سابق در مقابل ساختمان

برای بازگشت بھ کارودریافت مطالبات- کنش ھای دامنھ دار ماموران فنی و ترمزبان قطاراخراجی

زندانتداومعلیھمحکومیتواعتراضدرایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایبیانیھ-
آقای اسماعیل عبدی

- اسماعیل عبدی معلمی ازجنس انسانیت

بازار مقابل شھرداری- تجمع اعتراضی بازاریان میناب نسبت بھ مسدود کردن ورودی ھای

خرمشھرصیادیلنجملوان2سوختنزندهزنده-

کارشکنیعلیرغمبکاربازگشتبرایامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر2ھایکنش*ادامھ
کارفرما علیرغم صدور آراء بازگشت بھ کار

کارفرماکارشکنیعلیرغمبکاربازگشتبرایامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر2ھایکنش
علیرغم صدور آراء بازگشت بھ کار،ادامھ دارد.

شمارگفتند:ایرسانھخبرنگاربھامیدیھشھرداریکارگرانازفروردین،تعدادی8یکشنبھروز
روزدرقراردادشانمدتاتمامباھمزمانکھاستنفر3امیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگران

بودند.شدهبیکارسال12و6،10کاریسوابقبا99سالماهتیریکم

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


خودبیکاریخبردریافتازبعدماهدوحدوداخراجیھمکارانازنفر2معلومقرارافزودند:ازآنھا
خودمزدیمطالباتدریافتوکاربھبازگشتخواستارومطرحامیدیھکارادارهدرراشکایتی
آنکھدلیلبھبودهنیزسبزفضایکارگراننمایندهاخراج،زماندرھمزمانکھسومکارگرامامی شوند
فضایبخشدرھمچنانخوداصراربھنکردهدریافتخوداخراجبرایشھرداریازکتبیحکمتاکنون

سبز شھرداری امیدیھ مشغول بھ کار است و ترک کار نمی کند.

اینبااختالف)حل(ھیاتامیدیھکارادارهدرشکایتاینبھکنندهرسیدگیمرجعگزارش،اینبرپایھ
آن ھابرایونپذیرفتھراآن ھااخراجاست»دائمیامیدیھشھرداریکارگرانکار«ماھیتکھاستدالل

رای بازگشت بھ کار صادر کرده است.

مدیریتامااستشدهصادرآن ھاکاربھبازگشتاحکاماینکھوجودبانفر2ایناینکھبیانباکارگران
طبقآنبرعالوهافزودند:می کند،خودداریاخراجیکارگرانمجددبھ کارگیریازامیدیھشھرداری

ایاممزدھمراهبھراکارگرانبیمھ ایوحقوقیمعوقاتھمھاستمکلفشھرداریصادرهاحکام
ندارد.بیکاری و بالتکلیفی پرداخت کند اما اعتنایی بھ این موضوع

نامھ ھای)٩٩اسفنددوم(نیمھجدیدسالآغازازقبلروزچندگفت:کارگرانازیکیرابطھھمیندر
چونکھاستداللاینباشھردارامابردیمامیدیھشھرداریبھراآنماوصادرکارمانبھبازگشت
کارمانبھبازگشتباھستندشھرداریباقراردادطرفپیمانکاریکارنیرویازاخراجیکارگران
کیفریدادگاهبھمجدداشغلی مانوضعیتشدنمشخصبرایگرفتیمتصمیمبنابرایننکرد،موافقت

شکایت کنیم.

طولدرماکھکردهذکرقراردادپایانراکارگرانمااخراجدلیلحالیدرشھرداریاینکھبیانبااو
اینازپیشافزود:نکرده ایم،امضاکارفرماباقراردادیھیچاولماهچندجزبھکاری مانسابقھ

قانونتابعمابودگفتھکارگرانحقبرمطالباتقضاییوحقوقیپیگیریباارتباطدرامیدیھشھردار
کرد.ھستیم، ھرچھ قانون بگوید، ما ھمان کار را اجرا خواھیم

سویازقانونیاقدامھرازپیشبلکھنکردتبعیتقانونازموردایندرشھرداریتنھانھوی؛گفتھبھ
اختالفحلھیاتراینامھابطالدرخواستامیدیھشھرستاندادگستریبھنامھ ایارسالباکارگران،

اداره کار را ارایھ داده است.

ودریافتبکاربازگشتبرایامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر3داردامنھھاییادآوری:کنش
مطالبات

شدندکاراخراجازنشدهپرداختمطالباتباجاریدرسالامیدیھشھرداریاخراجیطلبحقکارگر3
کماکان ادامھ دارد.وکنش ھای دامنھ دارشان برای بازگشت بکار ودریافت مطالباتشان

ماوضعیتجریاندرامیدیھشھرمسئوالنھمھمی گوید:امیدیھشھرداریاخراجیکارگرانازیکی
درراآنھاکارگران،قانونیمطالباتپرداختبرعالوهتاگفتھ اندشھرداریبھبارھااینکھباوھستند

از انجام این کار سرباز می زنند.سال جدید نیز بھ کار بگیرند، اما شھرداری و پیمانکار

اخیراامیدیھشھرداریسبزفضایکارگرانازنفرسھشھریور،3بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
دریافترا98سالسنواتحقوعیدیھنوزمی گویندکارگراناینشده اند.اخراجخودکاراز

نکرده اند.



راکشورجنوبتاشمالازسال ھاستشرکت ھااینکارگرانوپیمانکاریشرکت ھایمعضل
می شوندبیکارپیمانکارھاتعویضباراحتیبھوھستندشغلیامنیتفاقدکارگرانایناست.دربرگرفتھ

معضلاینازدیگریشکلاکنوندارد.قرارمدامناامنیوبی ثباتیمعرضدرآنھامعاشوزندگیو
را دچار خود کرده است.ھمیشگی و ساختاری، کارگران فضای سبز شھرداری امیدیھ

نیروھایازنفرچندجدیدسالدرشگفتیکمالدرپیمانکاریشرکتیککھشدشروعآنجاازماجرا
بیانبھونمی گیردکاربھدارند،کارسابقھسالدهازبیشتقریباکھراقدیمیوباسابقھشھرداری

ازدیگریکیودارندکارسابقھسالدهازبیشکارگران،اینازنفردومی کند.اخراجراآنھاساده تر،
قانونیمطالباتوحقوقپیگیرکسیوندارندصداییھیچمی گویندکارگرانایناست.روزمزدنیزآنھا

آنھا نیست.

حقوقپیگیریبرایامیدیھشھرداریسبزفضایکارگراننمایندهاینبرسابقکھکارگراناینازیکی
برایقراردادیھیچبدونوھموارهگذشتھسال13بھنزدیکطیاست،می گوید:بودهآنھامطالباتو

مرااست،گرفتھبرعھدهراشھرداریخدماتارائھپیمانکاریھرکھطوریبھکرده ام.کارشھرداری
بھ کار گرفتھ است.بھ خاطر سوابق و تعھدم، بھ عنوان نیروی کار باسابقھ

بھمرامختلفبھانھ ھایبھبارھاوبارھاجدیدشھریمدیریتگذشتھ،یکسالطیمی گوید:ادامھدروی
پیمانکارکھخردادماهاولازاین،برمضافاست.دادهاخطاروکردهتعلیقیاکشاندهانضباطیکمیتھ

برمبنیمکتوبینامھھیچاماشده اماخراجاست،گرفتھبرعھدهراشھرداریخدماتارائھدوباره
اخراج بھ من داده نشده است.

مسئوالنوشھرداریکارگرانھمکاران،ھمھومی رودکارسرروزھرکھمی گویدکارگراین
فضای سبز ھستند.شھری، شاھد حضور او در کار و انجام وظایفش در زمینھ

ازاعمامیدیھ،شھرمسئوالنھمھمی گوید:است،امیدیھشھرداریکارگراننمایندهکھکارگراین
کارگراندیگرواووضعیتجریاندرشھر،اینمقاماتبقیھومجلسنمایندهوفرماندارودادستان

دیگرومنمعوقمطالباتپرداختبرعالوهتاکرده اندتوصیھشھرداریبھبارھااینکھباوھستند
سربازکاراینانجامازپیمانکاروشھرداریامابگیرند،کاربھنیزجدیدسالدرراماکارگران،

درآنھاخانواده ھایوکارگرانشغلیامنیتوزندگیمعیشت،وضعیتشرایط،ایننتیجھدرمی زنند.
دوره سخت کرونا در معرض خطر جدی افتاده است.

پیگیریومطالبھ گریخاطربھاست،شدهواردکارگراندیگرومنبھکھضرباتیمی دھد:ادامھوی
حقوقھیچمطالبھ گری،ھمیندلیلبھگذشتھسالیکدرمناست.ھمکارانمدیگروخودمقانونیحقوق

راامسالمفروردینماهحقوقحتیوسنواتحقعیدی،حقاین،برعالوهنکردم.دریافتاضافھ کاری
ایندربگویندمنبھمسئوالننمی دھند.نیزرامنمردادوتیرھایماهدستمزدھمینطورنداده اند.نیز

کارگریکچگونھقانونی،دستمزدوحقوقپرداختبدونوشغلیامنیتبدوناقتصادی،سختشرایط
می تواند بھ زندگی ادامھ دھد؟

سال5مدتبھروزمزد،کارگرانازدیگریکیبرایمثالنیست.منبھمربوطفقطمسئلھمی افزاید:او
ازدیگریکیھمچنینکنند.بیمھرااوشدندمجبورحکم،وشکایتبانھایت،درتانپرداختندرابیمھ اش

بوده است کھ او را نیز بھ تازگی اخراج کرده اند.کارگران بھ میزان ده سال بدون قرارداد مشغول بھ کار



حقوقیپیگیریسرگرمراکارگرانمی خواھدامیدیھشھرداریمی گویندکارگرانکھاستحالیدراین
کارگران،دوشبرھزینھتحمیلووقتاتالفباطریق،اینازوکردهخودحقبرمطالباتقضاییو

ھیچشھرداریدلیلھمینبھبردارند.دستخودقانونیمطالباتازتا بگذاردبیشترفشارتحتراآنھا
دروکرده اندخدمتشھرآنبرایسالدهازبیشکھکارگرانیمورددرراانعطافییاھمکاریگونھ

بھ قانون ارجاع می دھد.آبادانی آن نقش داشتھ اند، از خود نشان نمی دھد و فقط

ھستند،کاربھمشغولپیمانکاریشرکت ھایدرکھموقتوروزمزدقرارداد،بدونکارگرانمعضل
بارھاکارروابطکارشناسانواقتصاددانانمی شود.مشاھدهکشورمختلفبخش ھایدرسالھاست

رابطھبردنبینازکار،نیرویبی ثبات سازیموجبیکسوازپیمانکاریشرکت ھایاینکھگفتھ اند
سویازمی شوند؛کارگرانشغلیامنیتتضعیفنھایت،دروکارگروکارفرمابینحقوقیمستقیم
وھزینھ ھاومی کنندتلفنیزراعمومیبودجھازعظیمیبخشپیمانکاری،شرکت ھایایندیگر،
معتقدندکارروابطکارشناسانمی گذارند.عمومینھادھایودولتدوشبررازیادیبسیارمفاسد

برقراریوپیمانکاریشرکت ھایانحاللشرکت ھا،اینمشکالتازحجمایندرمانراھکاربھترین
کاھشکشورعمومیھزینھ ھایھمطریق،اینازتااستکارگرانوکارفرمابینمستقیمکاریرابطھ

ازموردینیزامیدیھکارگرانمشکلشود.تامینکارگراندستمزدیومعیشتیشغلی،امنیتھمویابد
این مشکل ساختاری است.

کاھشبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگراناعتراضی*تجمع
متوالیروزدومینبرایاخراجیھمکار8بکاربازگشتوبرایکاریقراردادھایزمانیدوره

وصنعتکشتکشاورزیآفاتدفعبخشکارگرانمتوالی،روزدومینفروردین،برای8یکشنبھروز
8باھمبستگیوھمچنینکاریقراردادھایزمانیدورهکاھشبھاعتراضبرایتپھھفتنیشکر

حراست درمجتمع زدند.ھمکار اخراجی وبازگشت بکارشان دست بھ تجمع مقابل دفتر



سالیکازقراردادھازمانکاھشبھکنندگانتجمعاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهگزارشاتبراساس
جدید  و اخراج  کارگران اعتراض دارند.بھ شش ماه و از شش ماه بھ سھ ماه و عدم بستن قرار دادھای

بھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضیرابطھ:تجمعاتدرھمین
با ھمکاران اخراجیقراردادھای کاری وعدم پرداخت مطالبات وبرای ھمبستگی

کاریقراردادھایبھاعتراضبرایکشاورزیآفاتدفعبخشماه،کارگرانفروردین7شنبھروز
گذاشتنبنمایشوشکرسھمیھوکارلباسازجملھمطالباتپرداختوعدمکاریساعاتدرتغییروتغییر

واردوسپسزدندتپھھفتنیشکرورودیدربمقابلتجمعبھدستاخراجیھمکارانباھمبستگیشان
مجتمع شدند وبھ اجتماعشان در کنار سنگرادامھ دادند.

وتپھھفتکارگر8اخراجبھاعتراضضمنتجمعبھپیوستنبانیزتپھھفتکارگرانازدیگریجمع
اعالم کردند.کاھش زمان قراردادھا ھمبستگیشان را با ھمکاران اخراجی

مطالباتبھیابیدستبرایکارگرانبراتحادتاکیدوباادامھ کارگرانازتعدادیسخنرانیباتجمعاین
برحقشان خاتمھ پیدا کرد

استانداری در اھواز*تجمع اعتراضى کارکنان آبفار سابق در مقابل ساختمان



تعیینوبیمھ،حقمعوقھحقوقمطالبھبراى(آبفار)روستاییفاضالبوآبشرکتکارگرانازجمعی
ساختمانمقابلدر١۴٠٠سالآغازازمتوالىروزھفتمینبرایشاناستخداميوضعیتتکلیف

كردند.استانداری در خیابان فلسطین اھواز تجمع اعتراضى برگزار

درمانیدفترچھ ھایکھاستماه٩ودارندمعوقھحقوقماه۵روستاییفاضالبوآبشرکتکارگران
عدمبھھمچنیناست.نکردهپرداختراآنھابیمھحقکھاستماه٢٠شرکتچوناستنشدهتمدیدآنھا

تعیین تکلیف وضعیت قراردادی خود معترض ھستند.

سنواتومعوقھحقوقماه٢کھنیزاھواز(آبفا)فاضالبوآبشرکتکارگراناخیرروزھایدر
بودند.اعتراضواعتصابدرھستندطلبکاررابنمبلغو٩٨و٩٩سالھای

کارگراناعتصاببااھواز(آبفار)روستاییفاضالبوآبکارگراناعتراضاتکھاستذکربھالزم
شده ایانباشتھمزدیمطالباتکارگراناینازگروهدوھرواستمتفاوتاھواز(آبفا)فاضالبوآب

دارند و روزھای اخیر در اعتراض بھ سر میبردند.

شدهاجراشھریوروستاییفاضالبوآبشرکتھایپیمانکاریکارگرانادغامآیین نامھکھزمانیاز
شدهانباشتھبیشترمعوقشانمطالباتواستکردهپیداافزایشکارگراناینبخشدوھرمشکالتاست

است.

١۴٠٠فروردین٨ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

درھمین رابطھ:

بابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضات+ادامھ
برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری خوزستان

مستقیم شدندتجمع کنندگان خواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتاھوازدرادامھفاضالبوآبادارهکارگرانفروردین،7شنبھروز
خواھانوزدندخوزستاناستانداریمقابلتجمعبھدیگردستباریحقوق،برایھاماهپرداختعدم

حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند.

بھکھاھوازفاضالبوآبشبکھکارگر700حدودمطالباتگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ھستند،فعالیتمشغولانشعاباتبخشدرھمچنینواپراتوروتصفیھ خانھ ھابھره بردارکارگرانعنوان

مطالباتاینپرداختخواستاربارھاکروناییسختشرایطایندرماونشدهپرداختاستماهدو
شده ایم.

وطلبکاریمنیزتیرماهتافروردینماه ھایازمطالباتیمزدی،معوقاتماهدوازجدااینکھبیانباآن ھا
افزودهمطالباتمانبھماهھرافزودند:ادامھدرنشده،پرداختماهچندیناجتماعی مانبیمھحالعیندر

ازمکررپیگیری ھایعالرغمداریمقرار1400سالماهفروردیندرکھحاضرحالدرومی شود
ماندهدل مانبھحقوقمنظمدریافتاخیرسال ھایدرونشدهرسیدگیمامشکلبھھنوزاستانیمسئوالن

است.



تحتکھاستانشھرھایسایروشھراینآبفایمعترضکارگرانھمھگفت:معترضکارگرانازیکی
اصلیخواستدروطلبکارندمزدیمعوقاتکارند،مشغولپیمانکاریشرکتچندتایکمسئولیت

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

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

برای تحقق مطالباتشان است++تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران آبفای اھواز تنھا راه

دردوبارهاداریتعطیالتپایانازپسفروردینھفتمگذشتھروزاھوازآبفایشرکتکارگران
خوزستان دست بھ تجمع زدند.اعتراض بھ عدم پرداخت مطالباتشان در مقابل استانداری

٢٨یعنی٩٩سالکاریروزآخرینتااسفند٢۵روزازکھاھوازفاضالبوآبشرکتکارگران
منجرمیکردندبرپااعتراضیتجمعاستانداریساختماندرمقابلومیبردندسربھاعتصابدرنیزاسفند

فاضالب خوزستان شده اند.بھ اعمال فشار جدی استانداری بھ مدیرعامل شرکت آب و

سنواتمعوقھ،حقوقماه٢امانمودنددریافترا٩٩عیدیمبلغاسفند٢٨روزدراعتصابیکارگران
گذشتھسالازماهچندبیمھشرکت،ھمچنیندارند.طلبشرکتازراکارگریبنحقو٩٨و٩٩سال

کارگران را پرداخت نکرده است.

بھنیزآیندهکاریروزھایدرنگرددپرداختنیزمطالباتشانباقیچنانچھدارندتصمیمکارگراناین
عدمسربرکھبطوریاستکشاندهواھمھبھرااستانمسئولینامراینودھندادامھاعتصابشان

استاندارتاشدباعثکارگراناعتراضدوبارهگیریسرازنگرانیوکارگرانمطالباتپرداخت
روزدراستانبرنامھ ریزیشورایجلسھازراخوزستانآبفامدیرعاملحقیقی پورصادقخوزستان،

کند.اخراجفروردین۵پنجشنبھ

آبفاشرکتبھآبدارانمعوقھمطالباتپرداختبرایاعتبارتومانمیلیارد٢٠ازبیشمبلغاخیرا
ھزینھدیگریمحلدررامبلغاینشرکتمدیرعاملاستانداری،گفتھطبقکھبودشدهدادهتخصیص

خواستاراھوازآبفایکارگرانبود.شدهکارگراناعتراضواعتصاببروزسببامراینواستکرده
اخراج حقیقی پور مدیرعامل شرکت ھستند.

اعتصابواعتراضکھدارداینازنشانتنھاشده انداختالفدچارچنینایناستاندولتیمقاماتاینکھ
واستآوردهپدیدراآنھانگرانیوواھمھموجباتاھوازفاضالبوآبکارگرانازنفر۵٠٠ازبیش

نگردد بھ اعتصابشان ادامھ خواھند داد.کارگران اعالم کرده اند کھ چنانچھ کلیھ مطالباتشان پرداخت

٩٩فروردین٨ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

برای بازگشت بھ کارودریافت مطالبات*کنش ھای دامنھ دار ماموران فنی و ترمزبان قطاراخراجی

ھایکنشازپیمانکاریشرکتیکاخراجیقطارترمزبانوفنیمامورانفروردین،8یکشنبھروز
خبردادند.دامنھ دارشان برای بازگشت بھ کارودریافت مطالباتشان

ویروسشیوعدلیلبھگذشتھسالماهتیرازکھھمکارانشطرفازنمایندگیبھماموراناینازیکی
کھگذشتھماه ھایدرگفت:ایرسانھخبرنگاربھاند،شدهاخراجیکبارهبھقطارھاسیرکاھشوکرونا



تاکنونامابکنند؛فکریماکاربھبازگشتبرایتاکردیممراجعھمربوطنھادھایھمھبھبودیمبیکار
طلبکاریم کھ ھنوز پرداخت نشده است.ھیچ پاسخی نگرفتھ ایم. حتی مطالباتی از شرکت پیمانکار

باارتباطدردیده اند،راه آھندرتخصصیدورهماهششترمزبانفنیمامورانسایروافزود:اووی
جدیدواگنچندینشدناضافھباقطارھاسیراخیراشنیده ایمگفت:ھمکارانشوکارخودبھبازگشت
اجازهدارندمامورتکباقطارھااکثرونکرده اندجایگزینجدیدکارنیرویھنوزاماگرفتھسرعت

سیر می گیرند.

افزود:شویم،گرفتھبکارخودسابقکارمحلدرمجددامنتظریمشدهبیکارکارگرانمااینکھبیانبااو
کرده،ھزینھبرایشانراه آھنکھامکاناتیبایکسالحداکثروماه7حداقلترمزبانانوفنیماموران
افرادبھ کارگیریجایبھبخواھندمسئولینکھمی رسدنظربھبعیدچراحالدیده اند،دورهوآموزش

آموزش دیده از نیروی کار مبتدی استفاده کنند؟

وکاربلدافرادتعدیلی ھاھمھگفت:وکردعنوانکار،بھبازگشتراھمکارانشوخودمطالبھاو
لذابودهناچاریرویازاخراجمانچونبنابراینبیکارندحاضرحالدرکھھستندمتخصصماموران

از مسئولین درخواست بازگشت بھ کار را داریم.

تداومعلیھمحکومیتواعتراضدرایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای*بیانیھ
زندان آقای اسماعیل عبدی

درزیربشرحایبیانیھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایفروردین،8یکشنبھروز
منتشرکرد:اعتراض و محکومیت علیھ تداوم زندان آقای اسماعیل عبدی

یافتھنضجتخصصیاست.تعھدوتخصصھنر،پودوتاردرخوردهگرهزوایایازایآمیزه یمعلم 
از تالش بزرگ مردانی ھمچون:

ھایخواھیعدالتوھاگریمطالبھخدمات،ازمشحونمعلمیجایگاهتعالیکھعبدیاسماعیل
آنھاست.

برایتالشیآوازهبلندبطندررااطمینانواعتمادسروواالیشانیاندیشھونافذنگاهکھبزرگانی
عدالت خواھی در پھنھ ی ایران زمین افراشتھ است.

میھنسازانآیندهروشنفردایسازندگیدرموثرینقشمعلم،یاندازهبھشخصیتیھیچگمانبی
عزیزمان ندارد،

ی ھر کشور ھستند.زیرا معلمان معماران اندیشھ، منش و شخصیت نسل آینده

جامکھاستبزرگواروشریفمعلمانسازانسانوعاشقانھھایمجاھدتویمانھکروبلندھمتتنھا
شیفتگان ادب را لبریز از مھر و ایمان می سازد.

وخاکوآباینفرزندانیآیندهبھنسبتپذیریمسئولیتوتعھددلسوزی،بخاطرایرانفرھنگیان
وآموزشوضعیتبھبودبرایاساسیقانونموادوسایر٢۶،٢٧،٣٠اصولبھاتکاباھمچنین

بھ نقد عملکرد مسئوالن می پردازند.پرورش کشور، و رفع تبعیض ھا با اقداماتی کامال صنفی



اسماعیلآقایھمچون:فرھیختھودلسوزمعلمینیتوسطپرورشوآموزشتوسعھبرایتالشرغم یعل 
پیشباھموارهفراقانونی،گاهوقانونیغیرسالیقاعمالباھمچنانحاکمیتازھاییبخشعبدی؛
بھنارواپیامدھایایندادنو...نسبتتبانیعمومی،اذھانتشویشملی،امنیتھمچونمسائلیکشیدن

کارگری،یجامعھنگاران،روزنامھصنفی،مدنی،فعاالنیجویانھمسالمتوطلبانھحقاقدامات
احکامدادنباواندبرآمدهصداھااینکردنخفھصدددرمردمیاقشاروسایردانشجویی،زنانفعاالن

و یا نابارور کرده اند.سنگین، تمامی راه ھای مصلحانھ و مسالمت آمیز را مسدود

درانگیزهباوخوشناممعلممتوجھقضاییدستگاهازبخشیتدبیریبیوعدالتیناتیزتیغنیزبارینا
بسترھنوزسالھ،۵محکومیتپایانخالفبرواستشدهعبدیآقایجنابتربیت،وتعلیمیعرصھ

حبس بھ سر می برند.رھایی ایشان از بند و زندان فراھم نشده و ھمچنان در

ویکسوازمردمگستردامنفقروافزونتنگدستیشرایطدرایرانقضاییمسئوالنویراناحاکمان
برایحلیراهکردنپیداجایبھحکومتیاندرکاراندستحصروحدبیھایغارتگریوھااختالس

عدالتسمتبھراقضاایران،تیغرنجورمردمحقدرعدالتیبیوتبعیضوطبقاتیشکافھمھاین
بلند آنھا،بھ چیز دیگری اندیشھ نمی کنند.طلبانی گرفتھ اند کھ جز بھ نیک خواھی ایرانیان و اقبال

وآموزشساختنورایگانوبھترآموزشآمالشانھمھکھصنفیکنشگرانباعداوتازحجمینا
معیارترین،حداقلیباآیااست،آزادوآبادوزیباایرانیبراییافتھتوسعھومترقیپرورشی

دارد؟حقوقی،عرفی،اخالقی و حتی ارتدوکس ترین قرائت  فقھی سازگاری

وامنیتیبرخوردھرگونھکردنمحکومضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگییشورا
نویسندگان،نگاران،روزنامھازاعمزندانیانیھمھآزادیخواھانصنفی/مدنی؛فعاالنباقضایی

زندان"حداکثریفشاردچارکھعبدیاسماعیلآقایویژهبھجامعھاقشاروسایرزنانفعالینکارگران،
بندندکاربھراخودھمقضاییمقاماتوپرورشوآموزشوزیررودمیاست.انتظارشدهزندان"در

پذیرد.تا ھرچھ زودتر  ظلم مضاعف رفتھ بر اسماعیل عبدی پایان

دھد،میھشدارحکومتیوقضاییمقاماتبھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگییشورا
ھایتشکلوھماھنگیشوراینشوند؛آزادشرطوقیدبدون١۴٠٠اردیبھشتابتدایتاایشانچنانچھ
پیشگونھھرمسئولیتوکردنخواھدفروگذارحمایتیتجمعوعملیاقداموتالشنوعھرازصنفی

قضایی می داند.آمدی را پیشاپیش متوجھ کل حاکمیت و در راس آن دستگاه

*اسماعیل عبدی معلمی ازجنس انسانیت

ھمھازفارغتوانستمیاو،تدریسسابقھسال٢٠بھنزدیکباریاضیمعلماستمعلم یلاسماع 
ومعلمانماھمھچونزندرقماشخانوادهوخودبرایرازندگیبھترینفرھنگیانمًرهروزمشکالت
تدریسکناردرکنندارادهگاهھراختصاصیدروسمعلمانومدرسانکھدانیممیخوبیبھفرھنگیان

ایدهزندگیازوشدهنیازبیآنسرشاردرآمدوخصوصیتدریسباتوانستخواھنددولتیمدارسدر
آلی بھره مند شوند

دیدندنمیراخودفقطکھبودگریمطالبھھمکاراناکثریتجنسازدردشنبودگونھاینعیلاسمااما
کھفرھنگیانیومعلمانداشتندھاِشکوهوگالیھھاتبعیضازوفاصلھفقرخطباھموارهکھمعلمانی



کارھایبھفراغتاوقاتدرکھمعلمانیاندبودهبرخوردارایبھرهکمترینازبسیارتالشعلیرغم
شونددون شان خود پرداختھ تا از زندگی آبرومندی برخوردار

صنفی می دیدند یل ھا درمان این دردھا  را در فریاد اعتراضیاسماع اما

در اعتراض بھ عدم اجرای قانون مصوب و ...

میمعلمانمرھونومدیونراخودظاھربھآنھاچندھراستشدهمسئوالنعدالتیبیقربانی یلاسماع 
مسئوالن فرسنگھا اختالف دارددانند  اما گویا این اسماعیل جھت خط و ربطش با آن اسماعیل

بااکنونشد،میآزادبایستیواستکردهطیراخودسالھپنجناعادالنھحکمکھاینازبعدیعبد
روبروست.پرونده ای تعلیقی کھ توسط قوه قضائیھ بستھ شده بود،

بودگفتھایشانوکیلبھپروندهآنوقِتقاضیکھحالیدراستشدهمفتوحپروندهایندیگربارچون
کھ پرونده بستھ شده است !

برفرھنگیصنفیفعاالنباتوزیکینھولجاجتازدستقضائیھقوهکھداردتعمقوتاملیجاواقعا
آشوبدنبالبھچنانھمبرخینیزجاآندرکھشایدبنددمیھموارهرامصالحھوآشتیراهوداردنمی

و نارضایتی مردم ھستند

دادهقرارخودامورسرلوحھراقانونقوهاینجدیدرئیسشعارھایبھعملدرقضائیھقوهکھامیدواریم
جامعھآرامشوقانونحاکمیتقصدشانکھشودباورمانتاکنندآزادراعبدیاسماعیلزودترچھھرو

را امن تر خواھد کردفرھنگیان است چرا کھ امنیت و آسایش فرھنگیان ، جامعھ

اسماعیلچرایوچونبیآزادیصنفی،ھایتشکلدیگرباھمصداکشوریبازنشستگانصنفیانجمن
عبدی را خواستار است.

کانال انجمن صنفی بازنشستگان کشوری

بازار مقابل شھرداری*تجمع اعتراضی بازاریان میناب نسبت بھ مسدود کردن ورودی ھای

کردنمسدودبھاعتراضبرایھرمزگاندراستانمیناببازاریانازفروردین،جمعی7شنبھروز
تجمعبھدستبازاردرترددشدنومحدودپیاده روسازیطرحشھردراجرایبازاراینورودی ھای

مقابل شھرداری زدند.



خرمشھرصیادیلنجملوان2سوختنزنده*زنده

حینلنجیکسوزیآتشحادثھدرعباسیمحمدومصطفیھایبنامملوان2فروردین)،7شب(شنبھ
صیادی در منطقھ دریایی بوسیف خوزستان زنده زنده سوختند.

شناوراینملوانانگفت:تعدادایرسانھخبرنگارخرمشھربھشھرستانشیالترئیسرابطھدرھمین
بود.نفر6صیادی

سوزیآتشکرد:یافتند،اضافھنجاتملوانانازنفرچھاراینکھبیانباخرمشھرشھرستانشیالترئیس
را در برگرفتھ است.از قسمت موتورخانھ این شناور صیادی آغاز و تمام لنج

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین7و6کارگریاخباروگزارشات

کاریقراردادھایبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضیتجمعات-
وعدم پرداخت مطالبات وبرای ھمبستگی با ھمکاران اخراجی

بابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضاتادامھ-
برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری خوزستان

مستقیم شدندتجمع کنندگان خواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد

مطالباتشان زیر سایھ بی خیالی مسئوالن- ادامھ کنش ھای کارگران کارخانھ پارس پامچال برای دریافت

- روزنامھ ھمدلی نیمی از عیدی خبرنگارانش را خورد

عبدی- آخرین خبردرباره در خواست اعاده ی دادرسی اسماعیل

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


- اطالعیھ انجمن صنفی فرھنگیان شاغل و بازنشستھ ی کرمانشاه در محکومیت ده سال زندان برای

اسماعیل عبدی  و انتقال وی بھ زندانھای مختلف

اماکنتعطیلیبدلیلدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتاھوازباشگاه داراناعتراضیتجمع-
اھوازفرمانداریمقابل19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوبورزشی

برسرشسنگسقوطاثربرریزنیدھچاهروستایمتری100چاهدرمقنیسالھ20کارگرباختنجان-

در چاه- جان باختن یک کارگر مقنی جوان در گرگان بر اثر سقوط

بیمارستاندرکردننرموپنجھدستروز3ازپستبریزشھرداریشھریخدماتکارگرباختنجان-
بدنبال تصادف

وعدمکاریقراردادھایبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازجمعیاعتراضی*تجمعات
پرداخت مطالبات وبرای ھمبستگی با ھمکاران اخراجی

کاریقراردادھایبھاعتراضبرایکشاورزیآفاتدفعبخشماه،کارگرانفروردین7شنبھروز
گذاشتنبنمایشوشکرسھمیھوکارلباسازجملھمطالباتپرداختوعدمکاریساعاتدرتغییروتغییر

واردوسپسزدندتپھھفتنیشکرورودیدربمقابلتجمعبھدستاخراجیھمکارانباھمبستگیشان
مجتمع شدند وبھ اجتماعشان در کنار سنگرادامھ دادند.

وتپھھفتکارگر8اخراجبھاعتراضضمنتجمعبھپیوستنبانیزتپھھفتکارگرانازدیگریجمع
اعالم کردند.کاھش زمان قراردادھا ھمبستگیشان را با ھمکاران اخراجی

مطالباتبھیابیدستبرایکارگرانبراتحادتاکیدوباادامھکارگرانازتعدادیسخنرانیباتجمعاین
برحقشان خاتمھ پیدا کرد.

بابیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبادارهکارگراناعتراضات*ادامھ
برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری خوزستان

مستقیم شدندتجمع کنندگان خواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتاھوازدرادامھفاضالبوآبادارهکارگرانفروردین،7شنبھروز
خواھانوزدندخوزستاناستانداریمقابلتجمعبھدیگردستباریحقوق،برایھاماهپرداختعدم

حذف شرکت ھای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند.

بھکھاھوازفاضالبوآبشبکھکارگر700حدودمطالباتگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ھستند،فعالیتمشغولانشعاباتبخشدرھمچنینواپراتوروتصفیھ خانھ ھابھره بردارکارگرانعنوان

مطالباتاینپرداختخواستاربارھاکروناییسختشرایطایندرماونشدهپرداختاستماهدو
شده ایم.

وطلبکاریمنیزتیرماهتافروردینماه ھایازمطالباتیمزدی،معوقاتماهدوازجدااینکھبیانباآن ھا
افزودهمطالباتمانبھماهھرافزودند:ادامھدرنشده،پرداختماهچندیناجتماعی مانبیمھحالعیندر

ازمکررپیگیری ھایعالرغمداریمقرار1400سالماهفروردیندرکھحاضرحالدرومی شود



ماندهدل مانبھحقوقمنظمدریافتاخیرسال ھایدرونشدهرسیدگیمامشکلبھھنوزاستانیمسئوالن
است.

تحتکھاستانشھرھایسایروشھراینآبفایمعترضکارگرانھمھگفت:معترضکارگرانازیکی
اصلیخواستدروطلبکارندمزدیمعوقاتکارند،مشغولپیمانکاریشرکتچندتایکمسئولیت

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

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

خیالیبیسایھزیرمطالباتشاندریافتبرایپامچالپارسکارخانھکارگرانھایکنش*ادامھ
مسئوالن

ازبخشیدریافتبرایقزوینالبرزصنعتیشھردرواقعپامچالپارسکارخانھکارگرانھایکنش
مسئوالنخیالیبیسایھزیررنگتن15ازبیشفروشبامطالباتشانخودعیدیوماھھ5مطالبات

ادامھ پیداکرد.

ماندنبی نتیجھازبعدگفتند:پامچالپارسکارخانھکارگرانازتعدادیفروردین7روزشنبھ
کارگراندرنھایت،99سالپایانیروز ھایدرمعوقھمطالباتوصولبرایکارگرانپیگیری ھای

ازیمقدارگذشتھ شان،ماه5معوقھمطالباتازبخشیجبرانبرایکارفرماھماھنگیباگرفتندتصمیم
برسانند.فروشبھرامی رسیدتن15حدودبھکھکارخانھدپوشدهرنگ ھای

ماه8ومعوقھحقوقماه5حدود1400نوازقبلگفت:خبراینجزئیاتتشریحدرکارگرانازیکی
عیدیوحقوقپرداختامکانمالیمشکالتدلیلبھمی گفتکارفرماداشتیم.نشدهپرداختبیمھحق

مختلفنھادھایبھرامراجعاتیخودمعوقھمطالباتوصولبرایدلیلھمینبھندارد.راکارگران
کارگرانوضعیتازمسئوالنازبرخیحتیوماندبی نتیجھمسئوالنبی تفاوتیباکھداشتیماستان

اظھار بی اطالعی می کردند.

استانومنطقھکارگریرویدادھایوحوادثازاستانیمسئوالنبرخیبی اطالعیوبی تفاوتیگفت:او
خوداشتغالتداوموحیاتادامھبرایناچارندپامچالپارسھمانندکارگرانیرواینازدارد.تاملجای

شده کارخانھ بزنند.دست بھ فروش اموال مستھلک کارخانھ و حتی رنگ ھای دپو

حدودرنگ ھافروشباافزود:ادامھدرندارند،رضایتآمدهپیشوضعیتازکارگراناینکھبیانباوی
دوپرداختبرایآنمیلیون300حدودکھشدواریزکارخانھحساببھمالیمنابعتومانمیلیون600

اینازبخششد.ھزینھکارگرانعیدیپرداختبابتھمتومانمیلیون170مبلغوافتادهعقبحقوقماه
پول ھم بابت بدھی گاز، برق و تلفن کارخانھ ھزینھ شد.

متاسفانھافزود:خاتمھدربوده،کارفرماھماھنگیبااقداماتاینھمھاینکھبیانباادامھدرکارگراین
کارکنانعیدیوحقوقماه5پرداختکفافآمدبدستکارخانھدپوشدهرنگ ھایفروشازکھپولی

حقوق و عیدی ایام عید را گذران می کنند.اداری دفتر مرکزی را نداد و آن ھا ھمچنان بدون دریافت

*روزنامھ ھمدلی نیمی از عیدی خبرنگارانش را خورد

کرد. ی نصف مبلغ عیدی را بھ خبرنگاران پرداختھمدل روزنامھ



معادلاستموظفکارفرماکھ یدرحال یران،امستقلروزنامھ نگارانکانالفروردین6گزارشبھ
بھرامبلغایننصفروزنامھاینمدیرمسئولاماکندپرداختعیدیخبرنگارانبھمزدروزشصت

است.عنوان عیدی پایان سال بھ نیروھای مجموعھ  پرداخت کرده

یعنیتومان،میلیون2حدودچیزی99سالدرھمدلیروزنامھ نگاراندستمزدکھاستحالیدرینا
بھعیددمبی شمارھزینھ ھایپسازخبرنگارانوبودهگذشتھسالمصوبدستمزدحداقلازکمتر

سختی برمی آیند.

خوداینومی کردندفعالیتدورکاریبھ صورتکرونا،شیوعازپسھمدلیروزنامھ نگاران ی استگفتن 
وآبچونجاری،ھزینھ ھایپرداختازھزینھ ھایحتیمجموعھاینمدیرمسئولکھمعناستبدان
سالپایاناین حالبااست.کردهدریافتکاملبھ طوررامطبوعاتیارانھامابودهمعافتلفنوبرق

اعالم کرده است.گذشتھ کمبود نقدینگی را دلیل تخلف خود در پرداخت عیدی

روزنامھ نگاران،مستقلتشکلحقسلبوکارگریتشکل ھاینظارتعدمیھساگزارش،دربنابھمین
دراینرفتھ اند.طفرهخبرنگارانحقوقومزدحداقلپرداختازکشورنامیروزنامھ ھایازتعدادی

عدموکارشورای عالیسویازشدهتعییندستمزدحداقلپایینارقامبھخبرنگارانکھاستحالی
بانامھ ایامضایباخبرنگاراناینازپیشدارند  .انتقادتشکلحقسلبومستقلتشکل ھایدخالت

خواستھ ھایپیگیریعدموتھراناستانروزنامھ نگارانصنفیانجمنعملکردازامضا100
مسئولمدیرانازحمایتدردستمزدتعیینآستانھدرانجمناینرئیسامابودندکردهانتقادخبرنگاران

دفاع کرده بود.از تعیین غیرقانونی و غیرانسانی دستمزد در این سال ھا

*آخرین خبردرباره در خواست اعاده ی دادرسی اسماعیل عبدی

بافرھنگیانصنفیتشکلھایھماھنگیشوراییدبیرخانھکھتماسیدر1400فروردین6جمعھروز
ی روند پرونده ی اسماعیل بیان داشت :آقای حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی داشت . ایشان در باره

پیگیریدفتربھاوینزنداناحکاماجرایازپرونده،دادرسییاعادهخواستدرخاطربھپیشماه3
ونظارتدفترازایتازهخبرھیچماه3ازپسھنوزاما،شدهفرستادهقضائیھیقوهنظارتو

پیگیری بھ دست ما نرسیده .

رود .وی ابراز امیدواری کرد کھ پرونده بھ سمت بھتری بھ پیش

وپروندهوکیلبھشفاھیبطور،پروندهقاضیطرفازوبودهمسکوت1389سالازکھپروندهاین
سال5برعالوهزندانسالدهحکمصدورحاوی،بودشدهاعالممختومھعبدیاسماعیلیخانواده

گذشتھ   بوده است.

در محکومیت ده سال زندان برایاطالعیھ انجمن صنفی فرھنگیان شاغل و بازنشستھ ی کرمانشاه

اسماعیل عبدی  و انتقال وی بھ زندانھای مختلف

بادمبارکفرھنگیانیھمھبر١۴٠٠سالحلول



یخانوادهکناردرتنھانھعبدیاسماعیلجنابفرھیختھفرھنگینوسالیآستانھدرمتاسفانھ
قضایی،ھایمجتمعراھرودربستھدستانیباوتحقیرآمیزوایذاییرفتارھایبابلکھنبودعزیزشان

مجرمین خطرناک محبوس بود .کالنتری و زندان در رفت و آمد و در مکانی نامناسب کنار

دسترسیامکانبامناسبوامنمحلیبھراایشانانددادهقولھمچنانکھخواھیممیقضاییمسولیناز
بھ کتاب و تلفن منتقل نمایند،

میدرخواستقضاییمقاماتازبنابرایناندگذراندهراشانحبسمدتعبدیآقایکھشویممییادآور
رانامبردهآزادیشرایطومھیارادادرسییاعاده۴٧٧یمادهازاستفادهامکانصدریباسعھکنیم

فراھم نمایند.

رفتارھایتشدیدسرکوب،مضاعف،ستم،کرمانشاهاستانفرھنگیانصنفیاساس،کانونھمینبر
آئینگرفتندرنظربدونوکیفریدادرسیقانون٣تبصرهبرخالفزندانیانتبعیدویژهبھآزاردھنده

بنددرمندرجعادیزندانیانکناردرسیاسیزندانیاننگھداریوزندانیانبندیطبقھوتفکیکنامھ
زندانیانتمامیشرطوقیدبیآزادیخواستاروکردهمحکومراسیاسی،جرمقانون۶ماده«الف»

دربند می باشند است.فعال مدنی، محیط زیستی، صنفی کھ تحت عنوان سیاسی- امنیتی

انجمن صنفی فرھنگیان شاغل و بازنشستھ ی کرمانشاه

١۴٠٠فروردین

تعطیلیبدلیلدولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتاھوازباشگاه داراناعتراضی*تجمع
اھوازفرمانداریمقابل19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوبورزشیاماکن

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاسبرایاھوازباشگاه دارانفروردین،7شنبھروز
تجمعبھدست19کوویدبیماریبامقابلھدرچارچوبورزشیاماکنتعطیلیبدلیلدولتحمایتوعدم

مقابل فرمانداری کالنشھر اھواز زدند.



سنگسقوطاثربرریزنیدھچاهروستایمتری100چاهدرمقنیسالھ20کارگرباختن*جان
برسرش

منطقھدرواقعچاهیکمتری100عمقکاردرحینسالھ20کارگرفروردین،یکاولیکشنبھروز
سنگیسقوطوچاهریزشاثربرفارسریز،استاننیحسن آباد،شھرستانسمتبھدھچاهروستای

برسرش در دم جان خودرا ازدست داد.

در چاه*جان باختن یک کارگر مقنی جوان در گرگان بر اثر سقوط

گرگانکفشگیریروستایدرچاهحفرکارحینسالھ25مقنیکارگرفروردین،ی5شنبھپنجروز
براثر سقوط در چاه در دم جان باخت.

بیمارستاندرکردننرموپنجھدستروز3ازپستبریزشھرداریشھریخدماتکارگرباختن*جان
بدنبال تصادف

میدانکاردرحینتبریز4منطقھشھرداریشھریخدماتکارگریکفروردین،3شنبھسھروزصبح
بیمارستاندرماندنکماروزسھازوبعدشدمغزیخونریزیدچارشدیدتصادفاثربرآذربایجان

داد.دستازراخودجانفروردین6جمعھروزتبریز،نسبعالی

ونامزدیآستانھدردختریکودارایمتاھلباختھجانکارگرشدهایرسانھگزارشاتبراساس
ھمچنین یک پسر شش سالھ بود.

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


1400ماهفروردین5کارگریاخباروگزارشات

برحقشانمطالباتبھدستیابیدرراه99درسالکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

1399ماهاسفنددومدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

نوسالآستانھدرکارونسیمانکارخانھکارگر10دستکماخراج -

زندانیان صنفی و سیاسی- بیانیھ کانون صنفی فرھنگیان اسالمشھردر پشتیبانی از

برحقشانمطالباتبھدستیابیدرراه99درسالکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش

کارگران،پیاپیاخراج،گسیختھافسارتورمقبیلازمتعدددالیلاخیربھسالھایدر
بخشبھدولتیسازمان ھایواداراتدرکوچکخدماتیھایبخشیاوصنایعواگذاری

اعتراضات کارگری بوده ایم.خصوصی و...  شاھد رشد قابل مالحظھ ای از اعتصابات و

نیشکروصنعتکشتمجتمعکارگراناعتراضاتواعتصاباتادامھھم1399سالدر
شاھدسالایناززمستانوبودیمشاھدراھپکوو...،اھوازفوالدھایکارخانھ،تپھھفت

تامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھ یکارگرانسراسریاعتراضیتجمعات
اجتماعی در بودیم.

ماکشور،سراسرھایشھرداریکارگرانمتعدداعتراضاتواعتصاباتمیاندراین
نگاهتاداشتآنبرایران"رادرکارگرانازحمایتدرالمللبین"اتحادافرادازجمعی
دوبصورتماهدیابتدایازاینروازباشیم.داشتھآنھابھنسبترسانھحوزهدرتریویژه
تھیھراسراسرکشورھایشھرداریکارگرانھایکنشازگزارشیولیستباریکھفتھ

و منتشر کردیم.

است.داردامنھووجھیچندمشکلیک1399سالدرھاشھرداریکارگرانمسئلھ

بامتناسببھداشتیتجھیزاتنبوددروکروناویروسھمھ گیریباسالابتدایدر-یکم
خدماتنیروھایکنندهعفونیضدموادودستکشوماسکمانندبھداشتیھایپروتکل
شھرھا"پاکسازیمقدم"خطدردولتیمدیرانگفتھطبقھاشھرداریپسماندوشھری

الویتدردلیلبھاماشدندشناختھکرونامقابلدرپذیرآسیبقشرعنوانبھقرارداشتند
ھیچ گونھپیمانکارانھا،ھزینھآوردنپایینوکارگراناینبھداشتوایمنینبودن

بھمربوطھایھزینھکھادعااینبانکردند.قبولبھداشتیاقالمتھیھمقابلدرمسئولیتی
تامینپیمانکارانادعایکھآنبااست.نشدهگنجاندهھایقرارداددرتجھیزاتاینتھیھ

برھھھماندرھاشھرداریازبعضیاست.فعلیکارقانونبامخالفکامالانسانینیروی
کردند.زمانی ،خود تصمیم بھ  پخش  بعضی از این اقالم بین کارگران



اقالمدریافتعدمدلیلبھرااعتراضاتازموجیامسالبھاردرشرایطایبربستر
بھداشتی بین کارگران شھرداری ھا شاھد بودیم.

انباشتھاشھرداریکارگراناعتراضاتدلیلتریناصلیحتیوشایعمشکلدیگر-دوم
داده است.معوقات مزدی آنان بوده است و این مشکل بھ سھ طریق رخ

نادربسیارموردایننکردند؛دریافتراخودحقوقشھردارینظرتحتکارگران/1
ھا،شھرداریبامستقیمقراردادتحتکارگرانکھآنامکانھموقوعصورتدرواست
اینافتادهعقبھایحقوقغالبااست.کمبسیارباشندنگرفتھحقوقزیادیھایماه

کارگران یک و حداکثر دو ماه است.

دریافتازشھرداریراخودھایوضعیتصورتکھ،کنندمی ادعاپیمانکارھابعضی/2
صورتدریافتعدمدلیل"بھکھمسالھاینادعایباپیمانکارانازبسیاریاند.نکرده

وحقپرداختعدمتوجیھدرسعینیستیم."ھاحقوقپرداختبھقادر،ھافعالیتوضعیت
می باشد:حقوقات کارگران میکنند. این ادعا از دو منظر قابل بررسی

دراستقرارگرفتھبررسیموردکھھاحقوقپرداختعدممواردازبسیاریدرالف/
حقوقپرداختعدمھایماهتعدادیااستکذببلکلادعااینیاکھاستشدهمشخصانتھا

ھا بسیار بیشتر از عدم پرداخت صورت وضعیت ھا بوده است.

پرداختراوضعیتصورتبھمربوطھایھزینھشھرداری ھاآنکھبرفرضباب/
پیمانکاربرایکارگرانزیرانیست.پذیرتوجیھھاحقوقپرداختعدمھم؛باشندنکرده

مغالطھامریوضعیت ھاصورتدریافتبھھاحقوقپرداختکردنمنوطمکینند.کار
گرانھ است.

بعضیکارگراناست؛بیمھحقواریزعدمکارگرانمشکالتازدیگریکیسوم-
ھا محروم شده اند.شھرداری ھا با وجود دریافت حقوق ھا از پرداخت حق بیمھ

اتفاقگاھااستکارطلبھاشھرداریازمواردازبسیاریدراجتماعیتامیناداره/1
شھرداریطرفازکارگرانبیمھحقدریافتوجودبااجتماعیتامینادارهکھاستافتاده

برفشاروسیلھراکارگرانواستکردهلحاظخودبدھیدریافتعنوانبھراآن،ھا
شھرداری قرارداده تا بھ طلب خود برسد.

ازھاحقوقپرداختوجودباخودھایھزینھکاھشبراینیزپیمانکاراناز/تعدادی2
ومیگیرندآنانازراکارگرانبیمھدفترچھکھاینگونھاند.زدهسربازھابیمھحقپرداخت

راھادفترچھماهسھتایکمدتبھھاآنتمدیدھمھواجتماعیتامینادارهبھارسالازپس
اگرھمکارگرانونمیکنندواریزراھابیمھحقمدتایندرسپسمیدھندپسکارگرانبھ

واریز حق بیمھ ھا نمیشوند.کارشان بھ بیمارستان تامین اجتماعی نیافتد متوجھ عدم



بھکھفشارھاییازیکیمدت؛کوتاهھایقراردادطریقازشغلیامنیتنبود-چھارم
کھعاملاینھاست.آنبامدتبلندقراردادعقدعدممیکنندواردھاشھرداریکارگران

بخشمیدھد.قرارکارازاخراجمعرضدرھمیشھراآنان،کارگرانگردنبراستتیغی
خدمتحالدرشھرداریدراستسالپنجازبیشکھھاشھرداریکارگرانازبزرگی
ھایدغدغھتریناصلیازیکیبھامراینمیبرند.رنجمدتکوتاهھایقراردادازھستند

تریناصلیبھحقوقپرداختعدمازبعدواستشدهتبدیلھاشھرداریشاغلکارگران
عامل اعتراضات در سال جاری تبدیل شده است.

دلیل عمده بوده است.پنجم - تعدیل و اخراج کارگران؛ این اخراج ھا دارای دو

میکنند.اخراجراکارگرانبخواھندکھزمانھر"تعدیل"رمزاسموواھیدالیل/با1

گستردهھایاخراجبھدستجدیدپیمانکارنیروھایکردنواردبرایپیمانکارتغییربا/2
میزنند.

یعنیاست.ھاشھرداریدرموجودتبعیض،ھاشھرداریکارگرانرنجدلیلتریناصلی
عملجدایکدیگرازچنانشھرداریبھوابستھھایسازمانوھاشھرداریھایمعاونت
مثالبطورمیگیرد.ھابخشدیگرکارگرانبانابرابرحقوقیبخشھرکارگرانکھمیکنند

سابقھوتحصیلیمدرکلحاظازاگرپسماندنیروھاییاھاآرامستانسازمانکارگران
بخشھرچونوکننددریافتحقوقمساویاندازهبھکھنداردالزامیباشندبرابرخدمت
راخودحقوقمستمربطوربخشیککھداردامکانداردمتفاوتیحقوقیپرداختمنابع

تبعیضاینباشد.خودحقوقاتوحقدریافتعدمدرگیرھاماهدیگربخشاماکنددریافت
دررفاھیامکاناتدریافتوحقوقنحوهومیزانوھاقراردادشکلومدتمورددرھا

بین کارگران متفاوت است.

کارگرانذھندرراامرایندیگرھایبخشازبخشھرکردنمجزاورفتارتفاوتاین
موقعدرپساست.بخشھمانکارگرانبھمختصبخشھرمشکالتکھمیکندمتواتر

تمامیآنکھجایبھمدتکوتاهھایقراردادیاوھاحقوقپرداختعدموضرورت
کارگران،نمایندپیگیریراخودمطالباتوکنندعملیکدیگرباھماھنگبطورکارگران

وچانھ زنیتوانکاھشباعثعاملاینمیشوند.خودمطالباتپیگیرمجزابطربخشھر
اعمال فشار بھ مدیران باال دستی میشود.

یکبعدیگامدرودرآیندواحدشکلبھشھریکشھرداریبخش ھایتمامکارگراناگر
کارگرانکھایندلیلبھبدھندتشکیلمعلمانصنفیکانونھمانند؛سراسریتشکل

یقیینانمیدھندارائھکشورھایشھرتمامسطحدرراایگستردهخدماتشھرداری ھا،
نتایج بھتری را خواھند گرفت.



1399ماهاسفنددومدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش

توضیحات رخداد نظرتحت
بخش

خدمتمحل شھرشھرداری تاریخ ردیف

بھنعیمسیدکوتکارگران
نکردندریافتماه7دلیل

حقواریزعدموحقوق
مقابلتجمعبھدستبیمھ

زداندخوزستاناستانداری

تجمع دولتی ھابخشتمام سیدکوت
نعیم/خوزستان

1399/12/16 1

فروشاجباردلیلبھ
شدهآوریجمعضایعات

فردیکبھشھرکلدر
زداندتجمعبھدست

تجمع خصوصی بازیافت ھمدان 16/12/1399 2

زنانازحمیاتدربیانیھ
مارسھشتمناسبتبھ

زنجھانیروز

بیانیھ دولتی اتوبوسرانی تھران 17/12/1399 3

حقوقافزایشپیرامون
1400سالدرکارگران

قطعنامھ دولتی اتوبوسرانی تھران 18/12/1399 4

حقوقپرداختعدمدلیلبھ
آخربھمنتھیماهچھار
اعتصاببھدستسال
زدند

اعتصاب خصوصی مترو تھران 18/12/1399 5

ازحقوقکسردلیلبھ
یکتاتومانھزار600

ھرازتومانمیلیون
سیماسازمانمقابلکارگر

بھدستشھرداریمنظرو
زدنداعتصاب

تجمع خصوصی سبزفضای بندرعباس 19/12/1399 6

یارانھپرداختعدمدلیلبھ
عوارضازناشیھای

تحتمشاغلبھکرونا
شھرداریمقابلتاثیر

زدندتجمعبھدستبیرجند

تجمع خصوصی اتوبوسرانی بیرجند 23/12/1399 7

ماهیازدهپرداختعدمبھ
1399سالحقوق

اعتراض دولتیوخصوصی ھابخشتمام اندیمشک/خوزستا
ن

24/12/1399 8



ھایپسماندتخلیلھدلیلبھ
دستمحلھایندرشھری

زدندتجمعبھ

تجمع _________ سرقناتمحلھاھالی خوزستانایذه/ 24/12/1399 9

حقپرداختعدمدلیلبھ
تجمعبھدستحقوقات

زدندآبادنشھرداریمقابل

تجمع دولتی آتشنشانی آبادان/خوزستان 13999/12/2
5

10

سندیکایدرخواست
برایتھرانواحدشرکت
پروندهشدنمختومھ
فکورکامیارقضایی

خواستدر دولتی اتوبوسرانی تھران 28/12/1399 11

نوسالآستانھدرکارونسیمانکارخانھکارگر10دستکم*اخراج 

کیلومتری42درشھرُگل گیر،واقعکارونسیمانکارخانھکارگر10،دستکم1400سالآستانھدر
کار اخراج شدند.مسجدسلیمانفاستان خوزستان،بھ دستور مدیر عامل شرکت از

کارونسیمانکارخانھبارگیریواحددرکارگرانفروردین،این 5بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
مشغول بھ کار بوده اند.

زندانیان صنفی و سیاسی*بیانیھ کانون صنفی فرھنگیان اسالمشھردر پشتیبانی از

درود بر فرھنگیان شریف  و مردم آزاده ی  ایران

نامی نیست»«بھاری دیگر آمده است، اما بر آن زمستان ھا کھ گذشت

شدند،خاکدردیروزکھتنھاییھایدانھ،استریزشدرسردزمستان،رسیدراهازدیگریبھار
دھند.امروز با درخشش خورشید بھاری  ارمغان رویش و رھایی می

نویدواستدمیدنگرم،امیدشیپوریگلدرباردیگرآگاھیخورشیدوبھاریمھوایوحالدر
پیروزی  می دھد.

بنددر،شوندداشتھگرامیبایدکھسرزمیناینآزادیخواھیوبرابریفرھنگستارگانروزھاینا
وزندانبھزندانیازمعرفتانند،بیچوگانبازیگرفتارپابستھویادست،گرفتارآمدهخودکامگی

محکمھ بھ محکمھ ای کشان کشان  در گردش اند.

تورا تحمل امثال ما بباید کرد



کھ ھیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ

خودیآزادهوآگاهفرزنداناسارتتماشایبھ،باطلوحقبیننابرابرنبردیدر، یانآدم انبوهماو
،نگارروزنامھ،کارگردادگستری،وکیل،نویسنده،معلمکھبیکرانیپرسشھایبا،ایمایستاده
خطربھراخودسرزمینامنیتتوانندمیچگونھ،رسیدهلببھجانگرسنگانانبوهوبازاری

بیندازند؟!

کدام آبشخور بی فرھنگی سیراب می شود؟جای بسی شگفتی ست،کھ  شکنجھ  و آزار این فرھیختگان از

واموالبھومتجاوزدزدواختالسگرھاینابغھنبوغصدایروزھرسرزمین،ینادر،استچگونھ
دوستوطنزنانومردانآزادگیوآزادیوانسانیت،برابریاماصدای،شودمیتررسامردمحیثیت

بیشتر خاموش می گردد؟!

زندانیانبابرخوردامنیتیھرگونھوبازداشت،محاکمھ،زنداناسالمشھرفرھنگیان یصنف کانون
،زنان،نگارانروزنامھکارگران،معلماندستدردستونمودهمحکومرامدنی/صنفی

خشونتبدوناجتماعیکنشھرگونھیآمادهجامعھاقشارسایروکسبھعدالتخواه،وکالی،دانشجویان
اعالم می نماییم .برای رھایی این عزیزان بوده  و پشتیبانی خود را با آنان

شجاع اسماعیل آقایان: ین کانون صنفی فرھنگیان اسالمشھر ، از ھمبندیانھمچن 

امیرساالر داودی (وکیل دادگستری)

بکتاش آبتین( عضو ھیات دبیران کانون نویسندگان )

امیرحسین میرخلیلی

سینا بھشتی

سعید اقبالی

مصطفی خسروی بابادی

عباس سوھانی

پارساگلشنی

، سپاسگزاری می نماید.بھ خاطر پشتیبانی از اسماعیل عبدی در این روزھای سخت

مارا سریست با تو کھ گر خلق روزگار

دشمن شوند و سربرود، ھم برآن سریم

کانون صنفی فرھنگیان اسالمشھر

1400فروردین6

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


1400ماهفروردین4کارگریاخباروگزارشات

خراسان و مازندران برای احقاق حقوق- فراخوان ھای اعتصاب وبرپایی تجمعات کارگران راه آھن

درایشیوهھربھودونننمیراماقدرمسئولنامبھوجدانبیوسنگدلھایآدمکھحال«امیدوارم
شنبھازنھاییوحتمیتکلیفتعینتاوبگذارناحترامخودشانبھماھمکارانھستن،مابھتوھینحال

راحتمانخانوادهپیشگاهدرماوجدانحداقلبلکھبکشنکارازدستنواحیتمامیدرفروردین٧
و آنھا با اتحاد مثال زدنی گذاشتیم.»باشد کھ ھر انچھ کھ در توان داشتیم برای احقاق حق خود

ازتعدادیبازداشت–دادگستریمقابلآزاریکودکبھنسبتگنبدخشمگیناھالیاعتراضیتجمع-
معترضان توسط نیروھای امنیتی

- کانون نویسندگان ایران:

آوردنددرتعلیقحالتبھراخودغذایاعتصاباوینزندان٨بندزندانیان

خراسان و مازندران برای احقاق حقوق*فراخوان ھای اعتصاب وبرپایی تجمعات کارگران راه آھن

درایشیوهھربھودونننمیراماقدرمسئولنامبھوجدانبیوسنگدلھایآدمکھحال«امیدوارم
ازنھاییوحتمیتکلیفتعینتاوبگذارناحترامخودشانبھماھمکارانھستن،مابھتوھینحال

مانخانوادهپیشگاهدرماوجدانحداقلبلکھبکشنکارازدستنواحیتمامیدرفروردین٧شنبھ
حق خود و آنھا با اتحاد مثال زدنی گذاشتیم.»راحت باشد کھ ھر انچھ کھ در توان داشتیم برای احقاق

برحقشانحقوقاحقاقبرایمازندرانوخراسانآھنراهکارگرانفروردین،4چھارشنبھروز
فراخوان ھایی بشرح زیربرای اعتصاب  وبرپایی تجمعات منتشرکردند:

خراسانآھنراهکارگرانفراخوان-1

زماندروقتھیچتراورسشرکتکھکنیممیاعالمخراسانآھنراهکارگراناز یجمع ماسالمبا
ونرسیدهجاییبھکردیمشکایتھمچقدرھرھمچنینونکردهپرداختمابھمزایاوحقوقشدهمشخص

وکرجولرستانوزاگرسخصوصامختلفنواحیدرھمکارانھمھازاستشدهتمامماتحملوصبر
و قدردانی می کنیم .ورامین کھ ھمیشھ اعتصاب کردند و حقشان را گرفتند تشکر

:ین وسیلھ اعالم می کنیمبدخراسانکارگرانما

خواھیمبرگزارصبح10ساعتمدیریتمقابلدرجدیدسالدرراخودتجمعاولین1400فروردین٧
کرد .

دروغگو است .ھمھ ھمکاران در جریان کار ھستند شرکت تراورس با مدیران

راضیاوازکھنیستکسیاست.مصرفیبیوسستعنصرنکنیدگوشسعیدیدورغھایبھھمچنین
باشد

مازندارانآھنراهکارگرانازفراخوانبخشی-2



ھمکاران گرامی

و عملی چاره کار است. یدن تا تعیین تکلیف نھاییکش کارازدستواعتصابفقط

ھیچ راھی برای کارگران نمانده جز دست از کار کشیدن.

اگردیدن.چونخوشخوابانھابراینکننگماندیگرنیست.نواحیناحیھاینبھمختصشمالمشکل
وتجمعباھمگاماستاینمیگرفت.انتظارصورتنواحیتمامیبرایبودمشکالتبنیادینحلبنا

اتحادباوخودجوشبصورتفروردین٧شنبھازنواحیتمامیشمالحوزهدرماھمکاراناعتراض
احترامکارگرزحمتکشومظلومقشربھبایدکھبگیرنیادحضراتتابکشنکارازدستزدنیمثال

بزارن و پاسخگو باشن.

انجامراوظایفشوناست.کارگرانبسدیگرکردیمرایزنیشنیدیدم،شایعھوعدهدروغقدرچھھر
دادن.توپ در زمین حضرات بیخیال است.

دوستان؛

راشمالناحیھکارگرانحقوقمیتوانیدچگونھکھمیشودسوالصنعتریلشرکتنمایندهازوقتی
۵٠ھراگھیعنیچی؟میان.یعنیراهماباونجیبنشمالکارگرانکھمیدھدجوابکنیدتامینماھانھ

روز حقوق دادیم و کلی مزایا را کم کردیم کسی حرفی نمیزنھ.

با مکیدن خون کارگر دنبال پر کردن جیب خودپس بدونید کھ با این چنین جانوارانی منبعد طرفیم کھ

پرداختطریقازسرمایھاعتبار،افزایشکسبجھتصرفانواحیایندرحضورشانکھ یکسان .ھستن
خودشرکتوبنازن انبھمدیرانشفرداتااستشرکتبرایتکمیلیاالتماشینخریدونامنظمھای

را بین المللی معرفی کنن.

درایشیوهھربھودونننمیراماقدرمسئولنامبھوجدانبیوسنگدلھایآدمکھحالامیدوارم
شنبھازنھاییوحتمیتکلیفتعینتاوبگذارناحترامخودشانبھماھمکارانھستن،مابھتوھینحال

راحتمانخانوادهپیشگاهدرماوجدانحداقلبلکھبکشنکارازدستنواحیتمامیدرفروردین٧
و آنھا با اتحاد مثال زدنی گذاشتیم.باشد کھ ھر انچھ کھ در توان داشتیم برای احقاق حق خود

حقوقاحقاقبرایشمالآھنراهکارگرانتجمعاتوبرپاییاعتصابرابطھ:فراخواندرھمین-3
برحقشان

زیربشرحتجمعاتوبرپاییاعتصاببھفراخوان برحقشانحقوقاحقاقبرایشمالآھنراهکارگران
منتشرکردند:

سالم

دارند.تجمعمازندراناستانداریسپسوشمالناحیھمقابلفروردین7شمالناحیھھمکاران

اگر جواب نگیرند مستقیم تھران مقابل قوه قضائیھ .

خواستھ ھا:

طرح طبقھ بندی مشاغل نگھداری خط



کار کردن جاری و قرار داشتن در طرح عمرانی

جلو گیری از قرارداد ھای یک ماھھ

و تجمیع را کمترین حق نیروھای نگھداری کشور میدانیم

خانوادهقانونیحقازوشدهملحقمابھکشورنگھدارینیروھایکلیھتھراندرتجمعازبعداستامید
خود دفاع کنند.

ازتعدادیبازداشت–دادگستریمقابلآزاریکودکبھنسبتگنبدخشمگیناھالیاعتراضی*تجمع
معترضان توسط نیروھای امنیتی

ایندادگستریمقابلتجمعھاساعتباگنبداھالیازفروردین،جمعی3شنبھبعدازظھرروزسھ
بنمایشروستاھاازیکیدرآزاریکودکبھنسبتراوخشمشاناعتراضگلستاندراستانشھرستان
گذاشتند.

اموالبھخسارتلوای«تحتامنیتینیروھایتوسطمعترضانازتعدادیاعتراضاتاینازپس
عمومی »بازداشت شدند.

سالھھشتودخترھفتکودک2اذیتوآزاربدنبالاعتراضاتشده،اینایرسانھگزارشاتبراساس
گرفتھصورتفروردیناولدرروزیکشنبھگنبدکاووسروستاھایازیکیدرسالھ55مردیتوسط
است.

۵۵مردیتوسطسالھھشتوھفتدختردوجنسیآزاربھمعترضانازگزارشات،تعدادیبھمینبنا
در این شھر بازداشت شدند.سالھ، در یکی از روستاھای گنبدکاووس، پس از تجمع اعتراضی

*کانون نویسندگان ایران:

آوردنددرتعلیقحالتبھراخودغذایاعتصاباوینزندان٨بندزندانیان

سینابابادی،خسرویمصطفیداودی،امیرساالرآبتین،بکتاشاوین،زندان٨بندزندانیانازتنھفت
زندانیانتنبیھیانتقالبھاعتراضدرکھگلشنی،پارساسوھانی،عباسمیرخلیلی،امیرحسینبھشتی،
تعلیقحالتبھراخوداعتصاببودند،زدهغذااعتصاببھدستعبدی،اسماعیلجملھازسیاسی

درآوردند.

وکیلداودی،امیرساالروایراننویسندگانکانونعضوآبتین،بکتاشکھ١٣٩٩ماهاسفند٢٨از
پیوستھاعتصاباینبھزندانیانازتنیکروزھرکردند،آغازراخودغذایاعتصابدادگستری

بھموقتااعتصابشکستنبرمبنیعبدیاسماعیلدرخواستانتشارباافزایشبھرورونداینبودند.
حالت تعلیق درآمد.

آنانازاعتصاب کنندگانازسپاسگزاریضمنبیانیھ ایانتشارباعبدیاسماعیلسوم فروردین ماه
آزادیراهمبارزان"شمااست:آمدهبیانیھاینازبخشیدربشکنند.راخودغذایاعتصاببودخواستھ

زندانرنجکرده اند،خمکمرتبعیضوفقربارزیرکھمردمیاسفناکوضعیتبھاعتراضدرعدالتو
تابماندسالمتشما،شریفجان ھایاست،ضروریپسخریده اید.خودنازنینجانبارامحرومیتو



کاھششماچوناندیشمندانیعدالت طلبانھ یوحق خواھانھحضورباسرزمین مانمردمرنجاندکی
یابد."

اعالمخودغذایاعتصابتعلیقضمناطالعیھ ایانتشاربااعتصاب کنندگانبیانیھ،اینانتشارپیدر
خود را از سر خواھند گرفت.کردند کھ در صورت محقق نشدن خواستھ ھاشان اعتصاب غذای

اعتصابازراخودحمایتمتنیانتشاربانیزمدنیکنشگرانازنفر۴٨٠این،ازپیشکھاستگفتنی
بودند.کردهاعالممردمباھمراھیدرزندانیانسراسریغذایاعتصابھمچنینو٨بندزندانیانغذای

است:آمدهادامھدراوینزندان٨بندزندانیاناطالعیھکاملمتن

اطالعیھ تعلیق اعتصاب غذا

مردم شریف

دوستدرخواستبھتوجھباواجتماعیفعالینوسیاسیگروه ھایشما،حمایت ھایازتشکرضمن
بدیناوین،زنداناز٨بندزندانیانغذایاعتصابشکستنبرمبنیعبدیاسماعیلآقایآننازنینم ان

دروآوردهدرتعلیقحالتبھراخودغذایاعتصابنتیجھحصولتاموقتاًمی داریم؛اعالموسیلھ
خواستھتامینبرایکھقول ھاییبھمربوطھاجراییوقضاییمقاماتآتیروزھایدرکھصورتی

خود را از سر خواھیم گرفت.اسماعیل عبدی داده اند عمل نکنند، بی تردید اعتصاب غذای

عباسمیرخلیلی،امیرحسینبھشتی،سینابابادی،خسرویمصطفیداودی،امیرساالرآبتین،بکتاش
سوھانی، پارسا گلشنی

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین3کارگریاخباروگزارشات

برای احقاق حقوق برحقشان- فراخوان اعتصاب وبرپایی تجمعات کارگران راه آھن شمال

شکستن اعتصاب غذای- درخواست اسماعیل عبدی از ھمرزمان خود در زندان اوین

انتقالوعبدیاسماعیلبرایزندانسالدهمحکومیتدرقزویناستانفرھنگیانصنفیکانونبیانیھ-
وی بھ زندان ھای مختلف

برخوردھای غیر قانونی با اسماعیل عبدی- بیانیھ کانون صنفی فرھنگیان الیگودرز در اعتراض بھ

*1399ماهاردیبھشتاعتراضاتشمارروز-

برای احقاق حقوق برحقشان*فراخوان اعتصاب وبرپایی تجمعات کارگران راه آھن شمال

بھ اعتصاب وبرپایی تجمعات بشرح زیرکارگران راه آھن شمال برای احقاق حقوق برحقشان فراخوان
منتشرکردند:

سالم

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


دارند.تجمعمازندراناستانداریسپسوشمالناحیھمقابلفروردین7شمالناحیھھمکاران

اگر جواب نگیرند مستقیم تھران مقابل قوه قضائیھ .

خواستھ ھا:

طرح طبقھ بندی مشاغل نگھداری خط

کار کردن جاری و قرار داشتن در طرح عمرانی

جلو گیری از قرارداد ھای یک ماھھ

و تجمیع را کمترین حق نیروھای نگھداری کشور میدانیم

خانوادهقانونیحقازوشدهملحقمابھکشورنگھدارینیروھایکلیھتھراندرتجمعازبعداستامید
خود دفاع کنند.

شکستن اعتصاب غذای*درخواست اسماعیل عبدی از ھمرزمان خود در زندان اوین

دوستان ارجمند و یاران اندیشمندم

اوین:زندان٨بنددر

واینجانببامدتایندرکھ،ایشجاعانھودلسوزانھیھاھمراھیاز،نوسالباششادودرودبا
خانواده ام داشتھ اید ، بسیار سپاسگزارم .

یمردراداینگنجد،نمیوصفدراید،داشتھمنباھمراھیدرشماکھمرامیووفاوبزرگکار
بسیمشترکمان،ھایآرمانوگرامیتانوارجمندوجودبھنسبتمراوجدانیواخالقیمسئولیتشما

افزون تر کرده است.

در آن ذره ای عدالت رعایت نمی شود.نیک می دانیم ، ھمھ ی ما ، قربانی سیستمی ھستیم ، کھ

کمرتبعیضوفقربارزیرکھمردمیاسفناکوضعیتبھاعتراضدرعدالتوآزادیراهمبارزانشما
خریده اید.خم کرده اند،رنج زندان و محرومیت را با جان نازنین خود

حقحضوربامانسرزمینمردمرنجاندکیتابماندسالمتشما،شریفھایجاناست،ضروریپس
یابد.خواھانھ و عدالت طلبانھ ی، اندیشمندانی چون شما کاھش

خود پایان دھید.از این رو صمیمانھ از شما می خواھم کھ بھ اعتصاب غذای

آنداشتنخاطربھراآفریدگارکھاستبزرگییسرمایھشماھمدلیوھمراھیمیدانمنیک
سپاسگزارم.

بھرسیدنو،ستمرفعتامبارزهراهدرایرانمردمدوشبھدوشگوناگونھایشیوهبھگمانبی
خواستھ ھای تاریخی خود خواھیم ایستاد.

عھد من با تو ، نھ عھد ی است کھ تغیر بپذیرد

بوستانی است کھ ھرگز ، نزند باد خزانش



اسماعیل عبدی ندامتگاه مرکزی  کرج/ قرنطینھ ی یک

١۴٠٠فروردین٣

وعبدیاسماعیلبرایزندانسالدهمحکومیتدرقزویناستانفرھنگیانصنفیکانون*بیانیھ
انتقال وی بھ زندان ھای مختلف

باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

سفرهسینھفتکرونا،بیماریگیریھمھواقتصادیشرایطکھکردیمآغازحالیدررا١۴٠٠سال
ناعدالتی،نونھفتبھرامستضعفوفرودستاقشارمعلمان،کارگران،بگیران،مزدنوروزی

برایآمدنشکھنوروزیاست؛کردهبدلنامبارکیوناخوشینامیدی،نداری،ناکارآمدی،نارضایتی،
نمی دھد.دردمندان تھی از امید،  سالی نکو و روزھای بھتر را نوید

گذروانفسایدراست"دیواربینممیآنچھنیست،خبریبھاراناز"ابتھاجقولبھکھروزگاریدراما
زخمکھزدهرقمراسیاھیروزھایسیاسی،زندانیانتبعیدواذیتآزار،خبرسیاه،وسختزمستاناز

دیگریست بر دل ھای رنجورمان.

تنھاھایشان،خانوادهسکونتازدورشھرھاییزندانبھتھرانزندانازمدنیسیاسی-زندانیانانتقال
خانوادهبراستمضاعفیظلموبخشیستآگاھیوآگاھیجرمشانکھاستآزادیخواھانیباتقابل

است.ھایشان کھ دیدار با عزیزانشان را ناممکن و سخت تر کرده

حبس،بھمحکومکھاستشدهبیانصراحتبھکیفریدادرسیآئینقانوندرکھاستدرحالیاین
وگذراندخواھدجرائمتفکیکقانونبھتوجھباوخوداقامتمحلزنداندرراخودمحکومیتدوران
وانتقالبانوسالآستانھدراماکرده؛منعرااقامتشمحلازدورمحلیدرعلیھمحکوماجباروتبعید

سیاسی را  نگران تر کرده است.تبعید اجباری ده ھا زندانی سیاسی، خانواده ھای زندانیان

بازشدنبازندانسال۶دورانپایانازبعدکھدربند،صنفیفعالومعلمعبدی،بین،اسماعیلایندر
شھررجاییبھاوینزندانقانونی،ازدلیلھیچبدونکرده،آغازرادوبارهحبسدورانجدید،پرونده

ازسیاسیزندانیانتفکیکوشودمینگھداریعادیزندانیانسایرکناردرعبدیالبتھاست؛شدهتبعید
سایر زندانیان در مورد او اجرا نشده است.

رفتارھایتشدیدسرکوب،مضاعف،ستمقزوین،استانفرھنگیانصنفیاساس،کانونھمینبر
آئینگرفتندرنظربدونوکیفریدادرسیقانون٣تبصرهبرخالفزندانیانتبعیدویژهبھآزاردھنده

بنددرمندرجعادیزندانیانکناردرسیاسیزندانیاننگھداریوزندانیانبندیطبقھوتفکیکنامھ
زندانیانتمامیشرطوقیدبیآزادیخواستاروکردهمحکومراسیاسی،جرمقانون۶ماده«الف»

دربند می باشند است.فعال مدنی، محیط زیستی، صنفی کھ تحت عنوان سیاسی- امنیتی

کانون صنفی فرھنگیان استان قزوین

دوم فروردین ھزار و چھارصد

برخوردھای غیر قانونی با اسماعیل عبدی*بیانیھ کانون صنفی فرھنگیان الیگودرز در اعتراض بھ



بھاعتراضدرزیربشرحایبیانیھفروردین2بتاریخنیزالیگودرزفرھنگیانصنفیکانون
برخوردھای غیر قانونی با اسماعیل عبدی منتشرکرد:

فرھنگیان، دانش آموزان و مردم شریف ایران

با تبریک سال نو و با آرزوی سالی پر از مھر و صفا

،نمودسپریرااشسالھ۵زنداندورهکھحالیدرصادقکنشگروسرافرازمعلمعبدیاسماعیل
زنداندراوحبسھمدیگرسالیکوشدگشودهایشانبرایدیگرایپروندهقانونیدلیلھیچبدون

اوین استمرار یافت .

زندانبھمختلفھایبازداشتگاهوھاکالنتریبھانتقالازبعدکھاستھفتھدوحدودایشانمتاسفانھ
موادقاچاقچی،دزدقاتلزندانیانکناردر"جرائمتفکیکقانون"رعایتبدونواندشدهمنتقلدیگری
میسپریراسختیدورانکرونایی،شرایطایندرآلودهمحیطیدر،دستاینازجرایمومخدر

کند.

قانونبھتوجھعدموانسانیغیربرخوردھایکردنمحکومضمنالیگودرزفرھنگیانصنفیکانون
آشکار  بھ جامعھ فرھنگیان می داند .تفکیک جرائم، این اقدام مسئوالن زندان اوین را توھین

دادهقرارنظرمدراپروندهبھرسیدگیدردیگرروشینمایدمیخواستدرقضاییمسئوالنازلذا
و موجبات آزادی ایشان را فراھم نمایند.

نداھایبھونمودهاعالممختومھرازندانیفرھنگیانسایربازھایپروندهرودمیانتظارھمچنین
حق و حق طلبی فرھنگیان پاسخ مثبت دھند

*1399ماهاردیبھشتاعتراضاتشمار*روز

اردیبھشت:1

واگذاریبھاعتراضدرکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگرانوتجمعاتاعتصاب،راھپیمایی-1
بھ بخش خصوصی**

حقوقپرداختعدمبھدراعتراضاسالمشھرآھنراهفنیوابنیھخطنگھداریکارگراناعتصاب-2

عدمبھاعتراضدر تپھنیشکرھفتوصنعتکشتمجتمعاستیجاریراننده ھایوتجمعاعتصاب-3
مطالباتماه5پرداخت

خمینیصنعتوکشتمقابلشوشترشعیبیھکارمتقاضیجواناناعتراضیتجمع-4

استخدامیبالتکلیفیبھاعتراضدرگیالنھایبیمارستانطرحیتمدیدپرستارانسرگشادهنامھ-5

وعیدیحقوقماه9پرداختعدمبھنسبتکرمانصادقیمیرزاموقوفھمجموعھکارگرانھایکنش-6

اردیبھشت:2

معیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتآبادانپاالیشگاه2فازکارگراناعتراضی تجمع-7



حقوقماه2پرداختعدمبھنسبتپارسمسکونیمجتمعھایرستورانکارگراناعتراضیتجمع-8
مقابل فرمانداری جم

بیمھحقوحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتیاسوجشھریاتوبوسرانندگاناعتراضیتجمعات-9
مقابل شھرداری یاسوج و استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

بکارشدندبازگشتخواھانپارلوصنعتیگروهکارخانھاخراجیکارگران-10

مقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتبندرترکمنساحلیبازارچھغرفھ داراناعتراضیتجمع-11
فرمانداری

تامینبدون«قرنطینھاعتراضیکمپیناندرکاراندستبازداشتبھاعتراضدرجمعیبیانیھ-12
معیشت یعنی گرسنگی»

حقوقماه2پرداختعدمبھاعتراضدرھمدانھگمتانھپتروشیمیکارگرانگشادهسرنامھ-13

وشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتدبستانیپیشومھدکودکمربیاناعتراض-14

کماکانومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھدادنخاتمھاھوازبرایمتروکارگرانھایکنشادامھ-15

اردیبھشت:3

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمعاتادامھ-16
مقابل استانداری قزوین

مقابلحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتاھوازفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضیتجمعات-17
دفتر شرکت پیمانکاری آریا شتاب صنعت

وکاھشحجمیقراردادتحمیلبھاعتراضدربھبھانبرقادارهکارگراناعتصابروزسومین-18
حقوق

شوش)درشھرستانچریمحر(بیتشھرکارمتقاضیانتجمع-19

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتسنندجشھرگازمیداندستفروشانوکاسبکاراناعتراضیتجمعات-20

اصنافاتاقمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبت بوشھرپیرایشگرانوآرایشگراناعتراضیتجمع-21
مرکز استان

ھایشانخودروتحویلعدمبھنسبتخودروریگانمشتریاناعتراضیتجمع-22

اردیبھشت:4

شوش)درشھرستانچریمحر(بیتشھرکارمتقاضیانادامھ-23

حقوقماه2پرداختعدمبھنسبتھرمزجزیرهشھرداریکارگراناعتراض-24

بھتھدیدومجازیکالس ھایروندبھدراعتراضدانشگاهبرقمھندسیدانشجویانسرگشادهنامھ-25
تحریم



اردیبھشت:5

شوش)درشھرستانچریمحر(بیتشھرکارمتقاضیانتجمعروزسومین-26

اردیبھشت:6

متوالیروزچھارمینبرایحرشھرکارمتقاضیاناعتراضیتجمعاتادامھ-27

ھلدینگمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبتدورودفارسیتکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-28
سیمان فارس و خوزستان

شرکتمقابلتابستانکشتبرایآبتخصیصعدمبھنسبتاصفھانکشاورزاناعتراضیتجمع-29
آب منطقھ ای استان

استانداریمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتکرمانآرایشگراناعتراضیتجمع-30

فرمانداریمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتگنبدبازارجمعھکسبھاعتراضیتجمع-31

اردیبھشت:7

اخراج بھاعتراضدرقزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهکارگراندوبارهتجمع-32
از کار مقابل  وزارت راه وشھرسازی

مقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتکرجخمینیبیمارستانبازنشستھکارکناناعتراضیتجمعات-33
بیمارستان و سازمان ھمیاری شھرداری ھای استان البرز

حقماه9وحقوقماه6پرداختعدمبھنسبتلوشانشھرداریکارگرانھایھایکنشادامھ-34
بیمھ

ولیزینگشرکتمقابلماھانھاقساطانداختنتعویقبھبرایخمینیفرودگاهرانندگانتجمعات-35
بانک طرف حساب

اردیبھشت:8

عدمبھاعتراضدرتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعبرنیکارگرصدھاوتجمع اعتصاب-36
پرداخت حقوق

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتقزوینشھریدروننقلوحملناوگانرانندهصدھااعتراضات-37

دیگرشانومطالباتحقوقونیمماهیکپرداختبرایمرجانپتروشیمیکارگرانھایکنش-38

اردیبھشت:9

بھداشتیتجھیزاتبدونکارادامھبھنسبتشمالیخراساناستانبرقادارهکارگراناعتراض-39
19کوویدبیماریبھھمکارانشان2ابتالیبدنبالکافی

قروهساریگونیطالیمعدنکارگرانازتعدادیاخراجبھنسبتروستاچھاراھالیاعتراض-40
جادهوبستنباتجمعاھالیازنفر2وبازداشت



پرداختعدمبھنسبتخوزستاناستانروستاییفاضالبوآبکارگراندوبارهاعتراضیتجمع-41
ماه حقوق ومطالبات دیگر

بکاربازگشتوبرایکارخانھتعطیلیبھدراعتراضلوشانسیمانکارگرانسرگشادهنامھ-42

اجراییستادساختمانمقابلتجمعبارشتآدینھتجاریمجتمعمالباختگاناعتراضاتازسرگیری-43
فرمان امام گیالن

اردیبھشت:10

دراستان19کوویدبیماریبھمبتالیانافزایشبدنبالخوزستاندانشگاھیانازجمعیسرگشادهنامھ-44

سوختلیتری1200سھمیھنیافتنختصاصابھنسبتکیشجزیرهخشمگینصیادانتجمع-45
مقابلصیادیاسکلھوضعیتبودننامناسبصیادی،اسکلھازسوخت گیریجایگاهبودندوریارانھ ای،

سازمان منطقھ آزاد و درگیرشدن نیروھای حراست با آنھا

بالتکلیفیبھنسبت97سالسردفتریآزمون شدگانپذیرفتھاعتراضاتسلایرازدیگرایشماره-46
استخدامی با تجمع مقابل سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اردیبھشت:11

مقابلمالیحمایتعدمبھبجنوردنسبتکودکھایمھدوھاکودکستانمدیراناعتراضی تجمع-47
اداره کل بھزیستی خراسان شمالی

اردیبھشت:13و12

تجمعباتوخالیھایوعدهوبکاربازگشتعدمبھنسبتلوشانسیمانکارگراناعتراضاتادامھ-48
مقابل کارخانھ

ادغامبھنسبتخوزستانروستاییوفاضالبآبووفاضالبآبکارگراناعتراضیتجمع-49
دوشرکت

کارانصنعتریلشرکتتوسطحقوقشانپایمالیبھنسبتمیرجاوهآھنراهکارگراناعتراض-50
وبی تفاوتی مدیران شرکت راه آھن جنوب شرق

درکارخانھتعطیلیبدنبالمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتخاورانکویرچدنکارگراناعتراض-51
19کوویدبیماریبامقابلھراستای

تعطیلیپیدربیکاریبھنسبتمعوقھحقوقماهچندباکنترلآذرکارخانھکارگراناعتراض-52
ناگھانی کارخانھ و فروش بخشی از ماشین آالت

بھداشتوزارت1404انسانینیرویبرآوردطرحبھنسبتتغذیھکارشناساناعتراضیکمپین-53

بازگشتبرایاسالمیجمھوریاتومبیلرانیوجھانگردیکانوناخراجیکارکنانسرگشادهنامھ-54
بکار

بستندراجادهمحصوالتشانپایینقیمتبھدراعتراضجنوبرودبارخشمگینکشاورزان-55



اردیبھشت:14

زرندفکورصنعت آھنکنسانترهکارخانھکارگرانروزیشبانھوتجمعاعتصاب-56

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتخوزستانروستایی وفاضالبآبکارگراناعتراضاتادامھ-57
مقابل شرکت

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھدراعتراضمشھدواگنکویرشرکتکارگرانسرگشادهنامھ-58

پرداختحقوق،ماه7پرداختعدمبھنسبتریگانشھرستانمشارکتیمدارسمعلماناعتراض-59
نشدن منظم حق بیمھ ونداشتن قرارداد کاری

اردیبھشت:15

امنیتنداشتنبھاعتراضدرکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگرانوتجمعاعتصاب دومین-60
شغلی ،سطح پایین حقوق و وعده ھای توخالی مسئوالن

عدمبھدراعتراضخوزستاناستانداریمقابلکوت عبدهللاشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-61
دیگرومطالباتحقوقماه2پرداخت

دانشگاهبھورودآزمونبھنسبتکشورسوادآموزینھضتآموزش دھندگاناعتراضیتجمع-62
فرھنگیان مقابل مجلس

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتقمروزبازارکسبھاعترضیتجمعات-63

اردیبھشت:16

بھنسبتفارساستانسراسردولتیوخصوصیھایدرمانگاهسالمتمراقبینازجمعیاعتصاب-64
میزان پایین دستمزد

روزدومینبرایکرمانسنگزغالمعادنشرکت کارگراناعتراضیوتجمعاعتصابادامھ-65
متوالی

ومطالباتحقوقماه2پرداختعدمبھنسبتکوت عبدهللاشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-66
دیگرمقابل استانداری خوزستان برای دومین روز متوالی

اقبالمیداندرآمددرنازلسطحبھسنندجدارانتاکسیاعتراضیتجمع-67

بستندراگنجقلعھبھکھنوججادهآشامیدنیآبشدنقطعبھاعتراضبرایآبادتوکلروستایاھالی-68

جرگالنبخشداریوگازمقابلمناسبراهنداشتنبھنسبتگرکزروستایاھالیاعتراضیتجمع -69

اردیبھشت:17

وسطحوبیمھقراردادبدونکاربھنسبتخوزستاناستانسالمتتحولطرحکارکناناعتراض-70
نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش

ادارهمقابلحقوقپرداختعدمبھنسبتفاروجگازشرکتکارگراناعتراضیتجمع-71



سازمانمقابلوشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھاھوازنسبتسفیرهزبالھسایتکارگراناعتراضیتجمع-72
پسماند شھرداری اھواز

اردیبھشت:18

مجددشاندازیراهدرتعللبھنسبتیاسوجقندشدهتعطیلکارخانھکارگراناعتراضی تجمع-73
مقابل بانک تجارت

مقابلحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتگلستانشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-74
فرمانداری بھارستان

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتاسالمیآزاددانشگاهقراردادیکارکناناعتراض-75

اردیبھشت:19

شرکتساختماناعتراضیشانروزتجمعچھارمیندرکرمانسنگزغالمعادنخشمگینکارگران-76
را تخلیھ کردند – وزیر صنعت سفرش بھ کرمان را لغو کرد

اردیبھشت:20

بھنسبتگیالنشرکتیپرستاراناعتراضیتجمعپرستار،برگزاریجھانیروزآستانھدر-77
گیالنپزشکیعلومدانشگاهمرکزیدفترساختمانمقابلروز89قراردادھای

حقوقماه4پرداختعدمبھدراعتراضفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگرانروزه5اعتصاب-78

حقوقپرداختدرتبعیضبھنسبتسیرجانگھرگلمعدنپیمانکاریکارگراناعتراض-79

ماه2پرداختعدمبھنسبتکوت عبدهللاشھرداریکارگراناعتراضیتجمعاتدومھفتھآغاز-80
حقوق ومطالبات دیگرمقابل استانداری خوزستان

بھداشتیھایپروتکلرعایتعدمبھنسبتجھاننباتیروغنکارخانھکارگراناعتراض-81
سالھ4مطالباتنشدنوپرداخت

ربکارخانھمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبتکرمانجنوبکارانگوجھاعتراضی تجمع-82
گوجھ

ایالماستانداریمقابلخانمانیبیبھچوارنسبتزلزلھ زدگاناعتراضیتجمع-83

اردیبھشت:21

 باکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگرانروزیشبانھاعتراضیوتجمعاتاعتصاب ادامھ-84
شدتجمع خانواده ھایشان مقابل فرمانداری کوھبنان ھمراه

مقابلومعیشتیشفلیبالتکلیفیبھنسبتکشورعدالتسھامتعاونی ھایکارکناناعتراضیتجمع-85
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وشغلیامنیتنداشتنبھنسبتیاسوجشھرداریاتوبوسرانیسازمانرانندگاناعتراضیتجمع-86
عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل ساختمان شورای شھر



ساختمانمقابلوضعیتتبدیلعدمبھنسبتتبریزشھرداریکارگرانازجمعیاعتراضیتجمع-87
شورای شھر

مدتبلندقراردادعقدبرایبجنورداجتماعیتأمینبیمارستانخدماتیکارگرانازجمعینامھ-88
وپرداخت بموقع حقوق

ھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھنسبتماھشھررجالپتروشیمیکارگراناعتراضاتادامھ-89
توخالی مسئوالن

ناقصوبیمھحقوقنازلسطحبھنسبتآزاد)کشورغیرانتفاعی(معلمانمدارسمعلماناعتراض-90

دولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتھرمزگانصیاداناعتراض-91

بالتکلیفیبھنسبتبلوچستانوسیستانورزشیھایباشگاهصاحباناعتراضیتجمعدومین-92
معیشتی وعدم حمایت دولت مقابل استانداری

اردیبھشت:22

بخشیبھدستیابیدرپیروز7ازپسکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگراناعتصابخاتمھ-93
از مطالباتشان

مقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-94
دادگستری قزوین

اخراجبھنسبتقزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهکارگراناعتراضاتادامھ-95
راه وشھرسازیازکار و وعده ھای توخالی با تجمع دوباره مقابل وزارت

مقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتقمشھریدرونونقلحملناوگانرانندگاناعتراضیتجمع-96
سازمان اتوبوسرانی

حقوقپایینوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبتمنجیلشھرداریکارگرانداردامنھاعتراضات-97
وپایمالی حقوقشان توسط شرکت ھای پیمانکاری

جدیدسالدرحقوقی شاناحکامافزایشعدمبھنسبتوسیماصدابازنشستگانوکارکناناعتراض-98

معیشتیبالتکلیفیبھجوپارنسبتباریومسافریھایقطارشرکتکارگراناعتراض-99

اردیبھشت:23

عدمکار،ازاخراجبھنسبتکشوردرمانیمراکزشرکتیوکارکنانپرستاراناعتراضی تجمع-100
وشرایط کاری مقابل وزارت بھداشتتبدیل وضعیت، سطح پایین حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات

مقابلخانوادگیوتجمعاعتصابباکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگراناعتراضاتادامھ-101
شرکت

زمین ھایشانسندمالکیتابطالبھشیرازنسبتارتش بازنشستگانازجمعیاعتراضیتجمع-102
مقابل تعاونی بازنشستگان ارتش



اردیبھشت:24

ادامھبابرحقشانمطالباتبھدستیابیبرایکرمانسنگزغالمعادنکارگرانراسخ عزم-103
اعتصاب وتجمعات خانوادگی مقابل ساختمان شرکت

ھایشانخواستھسریعتحققکشورخواھاندرمانیمراکزمعترضشرکتیوکارکنانپرستاران-104
شدند

وزارتمقابلآپارتمانتحویلسالھ19بالتکلیفیبھنسبتفرھنگیانمسکنتعاونیاعضایتجمع-105
کار

اردیبھشت:25

روزروزیازدھمیندرعبدهللاکوتشھرداریطلبحقکارگر7ساعتھ24 بازداشت-106
دیگرومطالباتحقوقماه2پرداختعدمبھنسبتاعتراضاتشان

شرکتساختمانمقابلوتجمعاعتصابباکرمانسنگزغالمعادنکارگراناعتراضاتادامھ-107
واستانداری

درتھرانھایمانخواستھبھپاسخگوییعدمصورتکرمان:درسنگزغالمعادنشرکتکارگران
اجتماع خواھیم کرد.

وضعیتتبدیلعدمبھدراعتراضکشورسوادآموزینھضتدھندگانآموزشسرگشادهنامھ-108

مقابلمھریھپرداختمالیتواننداشتنبدلیلمردانکردنزندانیبھنسبتاعتراضیتجمع-109
مجلس

اردیبھشت:26

شغلیبالتکلیفیبھنسبتانرژیسیستمفسیلزغال شوییشرکتکارگراناعتراضیتجمع-110
ومعیشتی مقابل فرمانداری شھرستان زرند

بھداشتیامکاناتتوزیععدمنسبتتھرانشھرتاکسیرانیمسافربری  ون ھایرانندگاناعتراض-111
19کوویدبیماریبھھمکارانشانازتعدایوابتالیپایتختشھرداریطرفنیازازمورد

اردیبھشت:27

سازیھمسانعدمبھنسبتاصفھانآھنذوببازنشستھکارگرصدھااعتراضی تجمع-112
مقابل استانداریحقوق،عدم پرداخت بموقعش و وضعیت نامناسب بیمھ درمانی

حقوقماه5پرداختعدمبھکنارنسبتاروندشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-113

حقوق،نداشتنپرداختعدمبھنسبتتھرانشھرداری20منطقھسبزفضایکارگراناعتراض-114
امنیت شغلی و وکار بدون تجھیزات بھداشتی الزم

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتخاورانکویرچدنکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-115

اردیبھشت:28



بدنبالکارازاخراجبھنسبتخوزستاندریانوردیوبنادرکلادارهکارگراناعتراضی تجمع-116
فرمانداریمقابلمشاغلبندیطبقھطرحواجرانشدنمستقیمقراردادعقدعدمبھدراعتراضاعتصاب
ماھشھر

داردادامھکرمانسنگزغالمعادنکارگراناعتراضات-117

۴پرداختدرتاخیربھاعتراضدرشھرشورایمقابلدرواحدشرکتبازنشستگانتجمع-118
پرداخت حق “سنوات خدمت”درصد حق بیمھ مشاغل سخت و زیان آور ھمچنین تاخیر در

شیفتتغییربھاعتراضدماوندپتروشیمیکارگرانسرگشادهنامھ-119

اردیبھشت:29

وطومارتجمعباشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارخانھکارگراناعتراضاتسرگیری از-120

ھایشانخواستھتحققبرایروزه45االجلضربکرمانسنگزغالمعادنشرکتکارگران-121
تعیین کردند

برایحقوقماه5پرداختعدمبھکنارنسبتاروندشھرداریکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-122
سومین روز متوالی

حقوقپرداختدرتاخیرروزدوبھاعتراضدربی آر تی٧خطرانندگاناردیبھشت٢٩دوشنبھ-123
اردیبھشت چراغ ھای اتوبوش شان را روشن کرده اند

حقوقافزایشعدمبھنسبتوسیماصداوبازنشستھشاغلکارکناندوبارهاعتراضیتجمع-124
وپرداخت بموقعش و وضعیت نامناسب خدمات درمانی

استانداریمقابلدولتحمایتعدمبھنسبتتھرانھایمھدکودکمدیراناعتراضیتجمع-125

اردیبھشت:30

کرمانسنگزغالمعادنشرکتطلبحقکارگر3ساعتھ24بازداشت-126

باتوخالیھایوعدهومعیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضادامھ-127
تجمع در کارخانھ برای دومین روز متوالی

ومطالباتحقوقپرداختعدمبھدراعتراضاراکآھنراهکارگرانتجمعواعتصاب-128

تاخونخروسازکارکردنبھتبریزنسبتاتوبوسرانیواحدشرکتکنترلکارگراناعتراض-129
ھزارتومان40روزیازایبھسگبوق

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتسیمرغشھرستانبازارروزھایکسبھودستفروشاناعتراضیتجمع-130
مقابل فرمانداری

اردیبھشت:31

بودنمفتوحومعیشتیوشغلیبالتکلیفیبھنسبتاراکھپکوکارگراناعتراضیتجمعادامھ-131
انقالبدادگاهدرطلبشانحقھمکار2پرونده



تجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتگیالنروزه89قراردادپرستاراناعتراضاتادامھ-132
مقابل وزارت بھداشت

چنداعتراضیتجمعاتخرمشھربدنبالشھرداریکارگرانمعوقھحقوقچکانیقطرهپرداخت-133
روزه

پایینوسطحوضعیتتبدیلعدمبھاعتراضدرشھرشاھینشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-134
حقوق

حقوقپرداختعدمبھنسبتاھواز6و4،5مناطقشھرداریکارگرانروزه8اعتصاب-135
ومطالبات – اعتصاب ادامھ دارد

ومطالباتحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتبندرامامشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-136

وحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتفاریابیارامینکرومیتمعدنکارگراناعتراضاتادامھ-137
حق بیمھ وبالتکلیفی شغلی با تجمع مقابل فرمانداری

ھاوزمینسولھوفروشمصادرهبھنسبتگیالناکاشیبیکارشدهکارگراناعتراضادامھ-138
کارخانھ

ھایزھکشتخریببھنسبتیخچالومالواجردروستاھایکشاورزاناعتراضیتجمع-139
کشاورزی در بخشداری جرقویھ علیا

خریداریکامیون ھایدریافتعدمبھنسبتدیزلسایپاکامیون ھایخریداراناعتراضیتجمع-140
شدە  مقابل شرکت برای چندمین بار

ازپسوشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھ نسبتھندوھامعبدبازارچھدارانغرفھاعتراضیتجمع-141
آتش سوزی  مقابل استانداری ھرمزگان

تعطیلیپیدرآنھاازدولتحمایتعدمبھنسبتخصوصیتماشاخانھ ھایمدیراناعتراضات-142
19کوویدبیماریشیوعازپستئاترسالن ھای

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

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

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردین2کارگریاخباروگزارشات

اولینخالیھایسفرهکردنوپھناستانداریمقابلتجمعباایالمپتروشیمیاخراجیکارگران-
زدندرقمرا1400سالاعتراض

عسلویھگالیکولپارسپتروشیمیطلبحقکارگر12اخراج-

کارگران ومزدبیگیران شریف مبارک- کمیتھ پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری  ایران:سال نوبرشما

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


*1399ماهفروردیناعتراضاتشمارروز-

اولینخالیھایسفرهکردنوپھناستانداریمقابلتجمعباایالمپتروشیمیاخراجی*کارگران
زدندرقمرا1400سالاعتراض

بھنسبتدارشاندامنھھایکنشادامھدرایالمپتروشیمیاخراجیکارگرانفروردین،اولیکشنبھروز
خالیھایسفرهکردنوپھنایالماستانداریمقابلتجمعبامسئوالنتوخالیھایوعدهکاروازاخراج
زدند.رقمرا1400سالاعتراضاولین

شرکتالفینواحدازبھره برداریباگفت:ایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرکارانازیک
کارگرانازبسیاریشدهسببامراینکھبودیمغیربومینیروزیادیتعداداستخدامشاھدپتروشیمی،

بومی اخراج شده و نیروھای جدید را جایگزین آنان کنند.

درسال7ازبیشکارسابقھ یشدهاخراجکارگرانازبسیاریگفت:معترضکارگرانازدیگریکی
تازه کارینیروھاییآن ھابھ جایوشدهبرکنارکارازکارگراناینھم اکنونامادارندپتروشیمیشرکت

شده اند.استخدامپرداخت شده،آن ھابیمھامسالابتدایماھھ6طیتنھاکھ

کارگرانبودبنامسووالنگفتھ یاساسبرگفت:ایالمپتروشیمیراخراجیکارگرانازدیگریکی
ده ھااستخدامشاھدونشدهمحققامرایناماگیرندقرارپتروشیمیاستخدامیاولویتدرشدهاخراج

ھستیم.نیروی غیر بومی طی ماه ھای گذشتھ در شرکت پتروشیمی ایالم

برخیکارپایاندلیلبھگفت:بارهایندرنیزایالمشھرستاناجتماعیرفاهوتعاون،کارمدیر
شدنبیکاروخودپیمانکارینیروھایتعدیلبھمجبورپتروشیمیشرکتپیمانکاری،پروژه ھای

نیروھا شده است.کارگران پیمانکاری شده و این امر باعث نارضایتی این

بھبھاقداممذکورمشکلرفعجھتپتروشیمیشرکتدادستان،وکارادارهپیگیریباداد:ادامھوی
بیمھوحقوقپرداخت(بااستراحتروز15وکارروز15صورتبھشدهبیکارکارگرانکارگیری

رعایترامذکورروالپتروشیمیشرکتاخیراولیداشتھادامھروالاینمدتیوکردهروزه)30
شده است.نکرده کھ این موضوع باعث نارضایتی و اعتراض کارگران



بھبازگشتبھمکلفپتروشیمیشرکتاستان،کارگریکمیسیونجلسھبرگزاریبااینکھبیانباوی
است،شده)روزه30وبیمھحقوقبااستراحتروز15وکارروز15(گذشتھروالبھکارگرانکار

سایرواستانداریدادستان،عضویتباکارگریکمیسیونتصمیماتاستذکربھالزمکرد:اظھار
اتخاذتصمیماتشرایط،کلیھبھتوجھباوبودهقانونازفراترکارادارهدبیریباوذی صالحادارات

دستگاه ھا مکلف بھ رعایت این قوانین ھستند.می شود و این تصمیمات الزم االجرا و پتروشیمی و دیگر

پتروشیمیشرکتآمده،عملبھبررسی ھایطیگفت:غیربومیافرادکارگیریبھخصوصدروی
بھعسلویھپتروشیمیشرکت ھایازیکیباکھقراردادیطیاورھال"یا"دوره ایتعمیراتجھتایالم
بھمذکورتعمیراتجھترانفر)60یا50(نیروتعدادیکھکردهتعھدمقابلطرفشرکتآورده،عمل

پتروشیمیپیمانکارانوایالمپتروشیمیاستخداموجھھیچبھافراداینوفرستادهمامور""صورت
فرستاده شده اند.نیستند، بلکھ بھ صورت مامور و موقتی بھ پتروشیمی ایالم

عسلویھگالیکولپارسپتروشیمیطلبحقکارگر12اخراج

شدند.اخراجکارازعسلویھگالیکولپارسپتروشیمیطلبحقکارگر12

دومفازدرواقعگالیکولپارسپتروشیمیکارگراناسفند،6چھارشنبھروزکھاستآورییادقابل
وعدهوکاریحقوق،شرایطنازلسطحبھدراعتراضپارسانرژیاقتصادیویژهمنطقھپتروشیمی

کردند.ھای توخالی دست از کارکشیدند ودر محل کارشان اجتماع

ازنفر12قراردادتمدیدازگالیکولپارسفروردین،مدیراناولبتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند.کارگران معترض امتناع کرده و از آنان خواستھ اند تا

سطحبھدراعتراضعسلویھپتروشیمیشرکت ھایازیکیکارگرانوتجمعرابطھ:اعتصابدرھمین
نازل حقوق،شرایط کاری و وعده ھای توخالی

نازلسطحبھدراعتراضعسلویھپتروشیمیشرکت ھایازیکیکارگراناسفند،6چھارشنبھروز
ودر محل کارشان اجتماع کردند.حقوق،شرایط کاری و وعده ھای توخالی دست از کارکشیدند



پاالیشگاهاین کارگراناعتصاباصلیگفت:علتایرسانھخبرنگاربھاعتصابیکارگرانازیکی
روزیکوکارروز(یکمیاندرروزیکشکلبھکروناییشرایطدرشرکتاخیربندیشیفت

استراحت) یا روز کار دائم بدون مرخصی بوده است.

ھامدتگذشتازپسمتاسفانھکھاستحقوقافزایشوعدهتحققموضوع،عدماینکناردرافزود:وی
ما بھ وجود آورده است.از این قول و قرارھا محقق نشده و مشکالت متعددی را برای

کارگران ومزدبیگیران شریف مبارک*کمیتھ پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری  ایران:سال نوبرشما

،کارگرانبرسرحرمانوورنجازدردکوھیکھرویممینووسالبھاراستقبالبھحالیدرامسال
زحمتکشان  وفعاالن کارگری آوار شده است .

بیماری،حکومتیوسرکوباختالس،،قحطیتورم،بیکاری،فالکت،فقرازناشیورنجدردبر
برایرمقیواقعاسیاسیمخالفانواعداممعترض تھیدستاناست.دستگیریشدهافزودهنیزکروناکشنده

جشن وسرور وپایکوبی باقی نگذاشتھ است .



کردهتبعیددستدورنقاطبھرامعترضسیاسیزندانیانکھکنیممیآغازراجدیدسالحالیدرامسال
اند:

مردممیاندروپابنددستبندباتھرانانقالبمیداندرتپھھفتکارگرانازدفاعجرمبھراقلیانسپیده
کردافشاومبارزشجاعدخترایناینکھازغافل،انددهکربوشھرمنتقلزندانبھوسپساندچرخانده

قلیان بود.کھ آنکھ در میان مردم برای تحقیر چرخانده شد، سپیده

بھدیگروزندانیانیمنفرداکبریمریم،دائمیآتناکنند.میتبعیددیگریزندانبھرامبارزمعلمعبدی
برآنھا وخانوا ده ھایشان افزایش یابد .زندان ھایی در شھر ھای دور دست منتقل شده اند تا فشار

شکنجھ وآزار روحی وجسمی است .زینب جاللیان کھ بھ حبس سنگین محکوم  شده ھمچنان تحت

مردمدرونشاطشادیازاینشانھھیچکھاستشدهجدیدآغازوسالبھارفصلبارخفتشرایطایندر
نمی بینیم .

دوستوشماستانیمبازرارفتھدستازحقوقازبخشیبتوانیموھمدلیاتحادباجدیدسالدراستامید
وبا نشاط باشید.عزیز از گزند بیماری کرونادر امان بمانید ، سر زنده

اعتصابات سراسری

سال نومبارک

نھ بھ بازداشت فعالین

*1399ماهفروردیناعتراضاتشمار*روز

فروردین:1

:ایرانفرھنگیانصنفیتشکل ھایھماھنگیشورایسخنگوی-1

جدیدسالدربایدھمینخاطربھواستنشدهمحققمامطالبھھیچبگوییممی توانیممتاسفانھامروز
تالش مضاعف نماییم.**

فروردین:3و2

عدمبرایالزمبھداشتی–ایمنیتجھیزاتبدونکاربھنسبتبندرانزلیمجتمعکارگراناعتراض-2
گذشتھروالکارطبقبرادامھگیالناستاندریانوردیوبنادرکلادارهواصرارمسئوالنکرونابھابتال

در انزلیبدنبال جان باختن یک از کارگران شرکت آریا بنادرایرانیان

استانتراورس)-(شرکت2شرقشمالناحیھآھنراهفنیابنیھوخط نگھداریمعترضکارگران-3 
ایجاد شورای کارگری مستقل شدندگلستان- نسبت بھ عدم پرداخت ماه ھا حقوق وحق بیمھ خواھان

وبکارگیریکروناازپزشکیعلومدانشگاه ھایطلبیفرصتبھمشھدپرستاراناعتراض-4
روزه89شرکتیقراردادھایباپرستاران

فروردین:4



الزماقداماتبکارگیریعدمبھاعتراضبرایسیرجانفرمانداریدرگھرگلمعدنکارگرانتجمع-5
19کوویدشیوعازجلوگیریجھت

فروردین:5

پرستاریخدماتتعرفھ گذاریقانوناجرایعدمبھنسبتمشھدبیمارستانیکپرستاراناعتراض-6
تصویبسال13ازپس

فروردین:6

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیادامھبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگران اعتراض-7

فروردین:7

شیوعبدلیلمعدنتعطیلیعدم بھدراعتراضسونگونمسمجتمعکارگرانروزه2اعتصاب-8
کرونا

دیگرمعترض کارگر2بھواخطارورزقانشھرآگاھیبھطلبحقکارگر2احضار

یکنفرشانباختنوجان19کوویدبھمجتمعاینکارگرانازنفر21ابتالی

بابھداشتیامکاناتکارونبودادامھبھدراعتراضرامیـنحرارتینیـروگاهکارگرانسرگشادهنامھ-9
کرونابھھمکارشان2ابتالیبھتوجھ

فروردین:9و8

بیوکرونابامقابلھبرایبھداشتیاصولرعایتوعدمکارادامھبھآھنراهکارگر اعتراض-10
تفاوتی مسئوالن

بھھمکاراننفرازچندابتالعلیرغمکارادامھبھنسبتمرکزیاستاناداراتکارکناناعتراض-11
19کووید

ونداشتنوضعیتتبدیلعدمبھنسبتآملرضاامامبیمارستانشرکتیکارکناناعتراضادامھ-12
امنیت شغلی علیرغم حال و روز کرونایی

فروردین:10

کارادامھباکرونابھخطرابتالبھنسبتایراندیرگدازھایفرآوردهشرکتکارگراناعتراض-13

کارآغاربھنسبتھایشانوخانوادهطبسپرودهسنگزغال معدنکارگراناعتراض-14

راهجھتپرندنیروگاهدرکارادامھباکارگرانجانبامپناعاملمدیرکردنبازیبھاعتراض-15
اندازی فاز ھای جدید

ودورکاریاجرایوعدمغیرضروریوضروریکارھایدرناروشنیبھاعتراض-16
حضوراجباری کارمندان بر سرکارھای غیر ضروری

فروردین:11



یک سویھ یتصمیماتواجباربھاعتراضدراولیاءودانش آموزانفرھنگیان،ازجمعیبیانیھ ی-17
مانند “شبکھ شاد”:وزارت خانھ مبنی بر الزام استفاده از اپلیکیشن ھای داخلی

نخواھیمانتقالوزارت خانھمدنظرپیام رسان ھایبھراخودتدریسآیین نامھ ایوبخشنامھھیچبا«ما
داد.»

مطالباتپرداختعدمبھاعتراضبدلیلجمپارسمسکونیمجتمعنگھبانیبخشکارگر11اخراج-18

دروغینوتبلیغاتمطالباتھاماهپرداختعدمبھنسبتغربیآذربایجانپرستاراناعتراض-19
ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان

فروردین:13و12

برایبھداشتیاستانداردھایرعایتعدمبھنسبتاروندانگازونفت شرکتکارگران اعتراض-20
مقابلھ با ویروس کرونا

فروردین:14

بھداشتیتجھیزاتوبیوعیدیحقوقبدونکارکردننسبتیاسوجشھرداریکارگراناعتراض-21
19کوویدبھابتالازجلوگیریبرایالزم

فروردین:15

برایالزمامکاناتبدونکاربھنسبتایرانمخابراتشرکتکارگراناعتراضیھاینامھ-22
19کوویدبھابتالازجلوگیری

وحقوقسازیھمسانعدمبھاعتراضدروپرورشآموزشبازنشستگانازجمعیسرگشادهنامھ-23
پرداخت نشدن مطالبات

آزمونبرگزاریبھاعتراضدرکشورسراسرسوادآموزینھضتآموزش دھندگانسرگشادهنامھ-24
برای تبدیل وضعیت

فروردین:16

استترمھمچیزھمھازکارگرانومردمجانبحرانیشرایطدراینکشور:ساختمانیکارگران-25

مقابلھبھانھبھکاریساعاتافزایشبھنسبتپتروشیمیوصنعتمعادنکارگراناعتراضاتادامھ-26
با کرونا و بی تفاوتی دولت

غیراستانداردماسک ھایوتجھیزاتبھتوزیعبھنسبتمشھدرضاامامبیمارستانپرستاران-27

ھستندبیمھوحقحقوقکاملپرداختخواھانکشورالتدریسحقمعلمان-28

بامقابلھدورهدرفدراسیونھایسیاستبھاعتراضدرتکواندوکشورمربی700سرگشادهنامھ-29
19کووید

مقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-30
اداره کار



پرداختوعدمحقوقپایینسطحبھنسبتدزفولشھرداریزبالھحملکارگراناعتراضیتجمع-31
بموقع مطالبات مقابل ساختمان شورای شھر

فروردین:17

ماهاسفندحقوقپرداختعدمبھنسبت19کوویدبامقابلھمقدمخطتالشگراناعتراضات-32

تجمعباومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-33
مقابل استانداری قزوین

ساوهفرمانداریمقابلکارازاخراجبھنسبتداروروناککارخانھکارگراناعتراضیتجمع-34

کارشانمحلانتقالبھنسبتآباد)بتن(شادتھران کارخانھکارگراناعتراضیتجمعات-35

سازیخصوصیلغوبرایشھراھالیومغانوصنعتکشتکارگرانطومار-36

فرمانداریمقابل19کوویدبھخطرابتالبھنسبتبواناتاھالیاعتراضی-37

فروردین:18

اخراجبھنسبتقزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهکارگراناعتراضی تجمعات-38
از کار

کاریروزھایافزایشبھنسبتنفتصنعتاقماریکارکناناعتراض-39

وعیدیحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتمریوانشھرداریکارگراناعتراض-40

دیگرومطالباتعیدیپرداختعدمبھنسبتقروهشھرداریکارگراناعتراض-41

19کوویدبامقابلھدوراندروسیماصداعملکردبھنسبتناشنوایاناعتراض-42

فروردین:19

باسازیقطعھوخودروکارگرصنعتھزارصدھاجانباکردنبازیبھنسبتاعتراضات ادامھ-43
ازسرگیری کار

مرخصیدادنبھکارفرمایاناجبارعدمبدلیلدولتبھقطعھ سازیصنعتکارگراناعتراض-44
استعالجی بھ کارگران دارای بیماری ھای پیش زمینھ ای

19کوویدبھابتالازجلوگیریبرایاصفھانھایپزخانھکورهکارگرانھایکنش-45

عیدیوحقوقماه4پرداختعدمبھنسبتکناراروندشھرداریپسماندکارگراناعتراض-46

3وحقوق،عیدیماه2حدودپرداختعدمبھنسبترشتپوپلینایرانکارخانھکارگراناعتراض-47

ماه حق بیمھ

وتبعیضمعیشتیبالتکلیفینسبتغیرانتفاعی مدارسدرشاغلآزادمعلماناعتراض-48

فروردین:20



برخورداریبرایکرمانشاهشھرداریواستانداریمقابلکرمانشاهشھراتوبوسرانندگانتجمعات-49
98سالویارانھبیکاریبیمھحقاز

کنندهضدعفونیموادوماسکبدونکاربھنسبتزاھدانشرقجنوبآھنراهکارگراناعتراض-50
وعدم پرداخت مطالبات

پروتکلاجرایعدمبھنسبتسمنانمسکنوزمینملیسازمانحفاظتیگانکارکناناعتراض-51
کرونایی

فروردین:21

کامیارانشھرستانساختمانیاستادکارانوکارگرانصنفیانجمناعتراضیکمپین فراخوان-52

فروردین:22

ھستندھایشانخواستھبھوپاسخگوییمشکالتبھرسیدگیخواھاننفتصنعترسمیکارگران-53

دربندانشرایطپیرامونقضاییھ،قوهریاستبھکشورسراسرفرھنگیانصنفیتشکل١۵نامھ ی-54
معلم و معلم دربند محمد حبیبی

فروردین:23

19کوویدبامقابلھبرایالزمامکاناتبدونکاربھنسبتآبدانانھاینانواییکارگراناعتراض-55

بکاربرایبازگشتماھشھربراینفتیفرآورده ھایپخششرکتاخراجیکارگرانتجمعاتادامھ-56
دومین ماه متوالی

تفاوتیوبیومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتایرانکنتورسازیکارگراناعتراضاتادامھ-57
کارخانھمسئوالن طراز اول استان وکارفرما با تجمع ھمھ روزه مقابل

عدمبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعنی ُبربازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-58
پرداخت مطالبات مقابل دفتر مدیریت شرکت

فصلامتیازاتدرصدی50اعمالعدمبھنسبتنفتصنعتوقرادادیرسمیکارگراناعتراض-59
دھم قانون مدیریت خدمات کشوری

تجمعبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبت97سالسردفتریآزمون شدگانپذیرفتھاعتراضاتادامھ-60
مقابل قوه قضاییھ و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

فروردین:24

وگذاریفاصلھرعایتبدونکارکردنبھنسبتزاگرسناحیھآھنراهکارگران اعتراض-61
19کوویدبامقابلھبرایالزمامکانات

الزمتجھیزاتبدونکارکردنبھنسبتتھران20منطقھسھناحیھسبزفضایکارگراناعتراض-62
قراردادکاریونداشتنمطالباتپرداخت،عدم19کویدبامقابلھ



پرداختوعدهبدنبالتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعبرنیکارگراناعتراضیتجمعخاتمھ-63
مطالباتشان

کرونابامقابلھملیستادمصوباتدقیق اجرایعدمبھنسبتاراکبازارکسبھاعتراضیتجمع-64

فروردین:25

شھرداریمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتپایتختدستفروشانازجمعیاعتراضی تجمع-65

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتتھرانشھریبینھایاتوبوسوصاحبانرانندگاناعتراضیتجمع-66
مقابل سازمان پاینھ ھای مسافربری

ماهاسفندحقوقپرداختعدمبھنسبتیزدمدارسسرویسرانندهصدھا-67

وحقحقوقماه5پرداختعدمبھنسبتسختسیشھرداریکارگراناعتراضاتسرگیریاز-68
بیمھ

ومطالباتحقوق،عیدیماه3پرداختعدمبھنسبتمریوانشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-69
پایان سال

استانداریمقابلناننرخبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھاستاننانوایاناعتراضیتجمع-70

فروردین:26

نشدنثبتبھدراعتراضکارادارهمقابلتھراناستانبیکاریبیمھمتقاضیکارگرانتجمع-71
تقاضایشان از طریق آنالین

ازاخراجبھنسبتقزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهکارگراناعتراضاتادامھ-72
کارمقابل سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای کشور

عیدیوبیمھحقوق،حقماه3پرداختعدمبھنسبتمسجدسلیمانشھرداریکارگراناعتراض-73

شدهتعییندستمزدحداقلبھنسبتھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعازکارگرانجمعیاعتراض-74
از طرف شورایعالی کار

شھرداریمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتآملعراقیبازارکسبھازجمعیاعتراضیتجمع-75

کشورسراسردانشجویانتوسطمجازیآموزشسراسریآغازتحریم-76

بھوتعرضخواریزمینبھنسبتضــیــــاءآبــــادکوشککروستایکشاورزاناعتراضیتجمع-77
سالھ200کشاورزیراهآبحریم

فروردین:27

ازنفرچندابتالیبدنبالکارموقتتعطیلیعدمبھنسبتفارسخلیجھلدینگکارکناناعتراض-78
19کوویدبھپتروشیمیوزرایساختمانکارکنان



بھنسبتقزویناستانجاده ایحمل ونقلوراھداریکلادارهکارگراناعتراضاتروزدومین-79
اخراج از کاردر پایتخت با تجمع مقابل  وزارت راه وشھرسازی

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایبروجردنساجیکارگرصدھاداردامنھھایکنش-80
بدنبال تعطیلی کارخانھ

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتجیرفتشدهپلمبپاساژھایکسبھوبازاریانازجمعیاعتراضیتجمع-81
مقابل اتاق اصناف

فروردین:29و28

پیمانکاریھایشرکتتوسطحقوقشانپایمالیبھنسبتتھرانشھرداریکارگراناعتراض-82
باحضوردر شورای شھر

فروردین:30

کارخانھمقابلومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتقممرینوسایرانکارگراناعتراضیتجمع-83

بالتکلیفیبھنسبتوحومھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانازجمعیاعتراضیتجمع-84
بازنشستگی مقابل شھرداری پایتخت

بیمھحقوق،حقماه3پرداختعدمبھنسبتمسجدسلیمانشھرداریکارگرصدھااعتراضیتجمع-85
و عیدی

ھایوعدهوبیمھوحقحقوقماه5پرداختعدمبھ نسبتلوشانشھرداریکارگرانھایکنش-86
توخالی

معیشتیبالتکلیفیبھنسبتقروهکسبھاعتراضیتجمعات-87

فروردین:31

کشورآھنراهکارگرانبینواعتراضنارضایتی گسترش-88

بھ عدم پرداخت حقوقاعتصاب چند ساعتھ کارگران راه آھن رباط کریم در اعتراض

ادارهمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتمھرانمرزبریمسافرناوگانرانندگاناعتراضیتجمع-89
کل حمل و نقل و پایانھ استان ایالم

بھنسبتماھشھرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانکارگراندراعتراضاتسرگیریاز-90
عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل

ھواوآببدیحقپرداختعدمبھنسبتجنوبدرنفتصنعتموقتقراردادکارگراناعتراض-91

بھداشتمرکزتوسطنانواھاپلمبافزایشبھاعتراضدربوشھرنانوا ھایاعتصاب-92

مراغھماسھوشنونقلحملھایکامیونصاحباناعتصاب-93

دادگستریمقابلدماوندسیدآبادروستایمالباختگاناعتراضیتجمع-95



*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری

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

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهفروردیناولکارگریاخباروگزارشات

بھار ونوشدن سالبا گرمترین شادباش ھا وبھترین آرزوھا بھ مناسبت فرارسیدن

گشت پدیدھنگامھ جوشش است خورشید دمید    سرسبزی خاک توده ھا

گل ھای امیدآوازه ما  شکفتھ زھرسوی   جھان       برخیز کھ  بشکفد

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

کھمیگوییم،شادباشھمکارانمانوکارگریجامعھبھدرحالیرانوروزودیگربھاریرسیدنفرا
استبودهمزدبگیرانوفرودستانوکارگرانبرایھا،سالترینسختازیکی٩٩سال

- اسماعیل عبدی بھ جای مناسب تری فرستاده شد

کارگران توزیع آب و فاضالب اھواز- گزارش اختصاصی اتحادیھ آزاد کارگران ایران از وضعیت

میاد حقمون»- بازنشستگان ھمچنان خواھند گفت: «فقط توی خیابون بدست

- دالالن و کاسبان صنفی را از خود برانیم

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

کھمیگوییم،شادباشھمکارانمانوکارگریجامعھبھدرحالیرانوروزودیگربھاریرسیدنفرا
استبودهمزدبگیرانوفرودستانوکارگرانبرایھا،سالترینسختازیکی٩٩سال

شرایطدلیلبھجامعھاقشاردیگروبازنشستگانوکارگراناعتراضاتبیشترینگذشت،کھسالی
برخوردھایکھبطوریایم،بودهشاھدرادولتیوحکومتیعواملمدیریتیسوءومعیشتیسخت
باویافتھافزایشبشدتکارگرطبقھحامیانووصنفیکارگریفعالینبرایقضاییووامنیتیپلیسی

حامیانومعلمانوصنفیکارگری،فعالینازتعدادیقضایی،دستگاهسویازناعادالنھاحکامصدور
شده اند.طبقھ کارگر یا در زندان ھستند و یا با احکام سنگین روبرو

کشورمانوجھانمردمتمامیبرایجدیبسیارمشکالتایراندروجھاندرکرونابیماریشیوع
کرونا،بیماریشیوعدلیلبھرامردمازباالییصددرجھاندراکثرکشورھادراست.آوردهبوجود

ومشترکتصمیمیکبھھنوزدولتیوحکومتیمسئولینمادرکشورمتاسفانھامااندکردهواکسینھ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


خودشانانتخاباتیوجناحیھایجنگدرگیرھمچنانواندنرسیدهمردمواکسیناسیونبرایفوری
برای حفظ و رسیدن بھ قدرت  ھستند .

علیمردم،عمومبھرانوروزوبھاررسیدنوفصلشدنتازهواحد،شرکتکارگرانسندیکای
ومیگویدشادباشکارگریجامعھودانشجویانمعلمان،کارگری،زندانیانھایخانوادهالخصوص

کارگرطبقھدربندحامیاندانشجویان،،معلمانکارگری،فعالینتمامیشرطوقیدبیآزادیخواستار
می باشد.

*اسماعیل عبدی بھ جای مناسب تری فرستاده شد

بھکرجمرکزیندامتگاهدرنفره30یسولھازعبدیاسماعیل16ساعت1399اسفند30شنبھروز
اتاقی ویژه و مناسب در ھمان ندامتگاه منتقل شد.

امکاناتدارایکھویژهاتاقیبھ،سولھبھمعروفاتاقازعبدیاسماعیلدادستان،دستوربھشنبھروز
بھتر و آرامش بیشتری ھست ، منتقل شد.

بھکرجمرکزیندامتگاهازرااسماعیلتعطیالتپایاندرکھاند،دادهقولقضاییمسئولینھمچنین
جای بھتری منتقل کنند.

ھیچگونھازکھشدتاکیدزندانبانھابھداشتند،کرجمرکزیندامتگاهزندانازمسئولینکھدیداریدر
ھمکاری با اسماعیل عبدی دریغ نکنند.

تلفنی چند بار در روز نیز برخوردار است.اسماعیل عبدی در این اتاق از امکان کتابخوانی و تماس

قید وشرط این فعال صنفی معلمان  ھستند.نیاز بھ یاد آوری است کھ معلمان کشور خواھان آزادی بی

ایرانبرگرفتھ از کانال شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان

کارگران توزیع آب و فاضالب اھواز*گزارش اختصاصی اتحادیھ آزاد کارگران ایران از وضعیت

عدمبھاعتراضدراھوازآبفایتوزیعکارگراناعتصابروز۴ازپسوماهاسفند٢٨پنجشنبھروز
شد.پرداخت مطالباتشان، مبلغ عیدی بھ حساب کارگران واریز

سویازواریزیمبلغبانارضایتیابرازضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھباگفتگودرکارگراناین
بنحقنیزو٩٨و٩٩سالسنواتحقواسفندوبھمنھایماهحقوقآنانکھداشتنداعالمپیمانکار،
نکردهپرداختراکارگراناینازماه۴بیمھحقشرکتھمچنینودارندطلبشرکتازراکارگری

استنفر۵٠٠بربالغآن ھاتعدادکھکارگراناینمیشوند.جدیدسالواردوضعیتاینباواست
صورتبھشدایجادسالطولدرپیمانکارتغییردلیلبھکھمشکالتیباھمعیدیمبلغکھمیگویند
وبودندقراردادطرفپیمانکاریکباراسالازاولماه۴کارگراناینچوناست.شدهپرداختناقص

شدباعثاینوبودندقرارداددردیگریپیمانکارباراسالبعدماه٨اول،پیمانکاردورهاتمامازپس
نمایند.پرداختکارگرانبھناقصصورتبھرا٩٩سالپرداختیعیدیسھمپیمانکارھااینازکدامھر

اعتصابوارداسفند٢۵دوشنبھروزازآنھااکثریتاھوازآبفایکارگرانازنفر۵٠٠بربالغتعداداز
مقابلدرپالکارھاییحملباجمعیصورتبھونمی کردندکاربھاقداماماادارهدرحضورباوشدند

استانداری خوزستان اقدام بھ تجمع اعتراضی مینمودند.



آبفایکارگرانادغامآیین نامھاجراینحوهبھاعتراضباگفتگوایندراھوازآبفایتوزیعکارگران
جدیدسیاستھایوروستاییآبفایکارگرانادغاماجرایبھتصمیمزمانازکھکردنداعالماستان،

آقایمدیریتبھدلیلھمینبھواستکردهپیداافزایشآنھامزایایوحقوقپرداختمشکالتمدیریت،
نیزآبفامدیریتتغییرخواھانوبودهمعترضتیم اشواھوازفاضالبوآبمدیرعاملحقیقی پور

ھستند.

کارگرانودارندکارسابقھباالبھسال١٠ازھمگیاھوازآبفایکارگرانکھاستذکربھالزم
باقرارداددرواستنشدهاجراآنھابرایمشاغلطبقھ بندیطرحامامی شوندمحسوبمتخصص
میباشند.حداقل بگیرکارگرانآنھاتمامیجھتاینازوھستنداستخدامدر۵شغلیرتبھباپیمانکار

نارضایتیابرازضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھباگفتگودراھوازفاضالبوآباعتصابیکارگران
٩٩سالھایسنواتنیزواسفندوبھمنماھھایحقوقپرداختعدموعیدیناقصپرداختبرمبنیخود

واستافتادهتعویقبھتعطیالتفرارسیدنبخاطرآنھااعتصابکھکردندتصریحبن،حقو٩٨و
دوباره بھ اعتصاب خود ادامھ خواھند داد.چنانچھ در روزھای آتی مطالبات معوق آنھا پرداخت نگردد

اتحادیھ آزاد کارگران ایران- یکم فروردین یکھزار و چھارصد

میاد حقمون»*بازنشستگان ھمچنان خواھند گفت: «فقط توی خیابون بدست

٩٩سالدربازنشستگانمرادی:

مطالبھدرراشکوھیبامسیراجتماعیبازماندگانوافتادگانکارازوبگیرانیمستمروبازنشستگان
باتجربھیکعنوانبھکھمسیریکردند.طی٩٩سالروزھایآخرینتاگذشتھتیرماه٢۵ازگری

کشور است.ارزش درسی و آموزشی در زمینھ مطالبھ گری برای سایر اقشار

پیدادستمھمھدفچندبھتوانستندامانرسیدندخودمطالباتبھمسیرایندربازنشستگانکھچندھر
کنند کھ بھ آنھا اشاره می کنیم:

نحویبھبودکشورسراسردرعمومیھمبستگیوھمدلیایجادبازنشستگان،آورددست-مھمترین١
بابازنشستگانومی شددادهمثبتپاسخبازنشستگانتجمعبرگزاریفراخوانبھکشورنقاطاقصاازکھ

و یا بھ نحوی حمایت می کردند.وجود کھولت و انبوھی مشکالت و بیماریھا در آن شرکت کرده

ازوداشتندرابازنشستگانحقوقازحمایتداعیھسویکازکھسازشکارعناصردستشدن-رو٢
در صف مقابل بازنشستگان بودند.سوی دیگر دست در دست غارتگران و عناصری داشتند کھ اساسا

مختلفیھایمارکیاواغتشاشگرانگآنھابھنمی شودکھکردنداثباتخودتجمعاتدر-بازنشستگان٣
زد کھ ھدف از آن صرفا شانتاژ و بھم زدن تجمعات بود.

کھشدکسانینشینیعقبوشرمساریموجبآنھا،برحقمطالباتوبازنشستگانفشردهبھم-صفوف۴
وکردهبلندآنھارویدستتجمعاتبرگزاریدروکردهاحترامیبیزحمتکشمادرانوپدراناینبھ

یا اقدام بھ بازداشت تعدادی از آنھا نمودند.



راحکومتیعواملوکارگرخانھشدهمھندسیوفرمایشیتجمعاتفریبھیچگاه--بازنشستگان۵
وسازشکارانھحلھایراهبربطالنیخطحقمون،میادبدستخیابونتویفقطشعارباونخوردند

مشکوک کشیدند.

تالشوعیدووعدهدادنبااندرکاردستمقاماتومسئولینبارھاوبارھامسیرایندراینکھ-با۶
وآگاھیامابزنند،بھمگریمطالبھدرراآنھاجزمعزموکردهدلسردرابازنشستگانکھکردند

پرداختوعدهقبیلاینازاقدامآخرینکشاند.شکستبھرامذبوحانھاقداماتاینبازنشستگانھمبستگی
کند.موکولنامعلومیفرداھایبھراپرداختاینمیخواستکاروزیر.بودعیدازپیشالحسابعلی
نشینیعقببھمجبوررااجتماعیتامینسازمانودولت،فوریتجمعاعالمیکبابازنشستگاناما

علیمبلغواریزبھملزمبانکھا٩٩سالروزھایآخرینبامداداولیھساعاتدرنحویکھبھکردند
گرفت .الحساب شدند کھ البتھ این بار نیز مثل ھر بار ناقص صورت

صدعزمیباوکرده١۴٠٠سالراهتوشھراگذشتھسالتجربھبگیرانمستمریوبازنشستگان یجھ:نت 
حق و حقوق پایمال شده شان ادامھ خواھند داد.چندان بر مطالبھ گری تا رسیدن بھ اھداف خود و برگشت

و ھمچنان خواھند گفت: فقط توی خیابون بدست میاد حقمون

سال نو و روز نو و عزم نو بر ھمھ مبارک باد

*دالالن و کاسبان صنفی را از خود برانیم

ی؛ عضو انجمن صنفی بازنشستگان کشوریاکبرمنوچھر

بنام آن کھ عزت می آفریند

وموفقیتنمودهعرضشادباشعزیزانھمھبررانوسالپیشاپیشبازنشستگان،ھمکاران،دوستان
سرافرازی ھمھ را از درگاه احدیت مسئلت داریم.

درچنانھممتاسفانھولی،نمودیمسپریھانامھربانیھمھباوھانشیبوفرازھمھبارا٩٩سال
ابتدای احقاق حقوق قانونی خود بوده و ھستیم !!!؟

نفر،یکجزبھکھبازنشستگانازتعدادیازنوبختدعوتبرنامھ؛بودندناظروشاھدعزیزانھمھ
بستنبھمنجرکھدیدهتدارکپیشازشویاینسرانجاموبودهناشناختھمطالبھ گرانبرایدیگران

حیلھصدھاازیکیبرنامھاینبازکھبرآوردیمفریادشدند،حقوق!!!سازیمتناسب بھ نامایتوافقنامھ
خدماتمدیریتقانوناجرایفشاربارزیرازفراربراینوبختآنراسدرودولتکھاستھایی

ھایپیاموھاپستکھبودهبازنشستگانسالھ١٣دیونومعوقاتپرداختازفرارچنینھموکشوری
تواندمیمدعااینگواهراستینگرانمطالبھودوستانتوسطفراوانزمینھایندرمستدلوروشنگرانھ

باشد.

قرارناآگاهدوستانازتعدادیچنینھموگرمعاملھایعدهحملھوھجومموردابتداھمانازولی
نمودندمتھمصفاتاینبھراافرادی!!؟،نمودندبازنشستگانحقوقباضدیتبرمحکومراماوگرفتیم

رابیشماریمعنویومادیھایزیانراهایندروداشتھمطالبھ گریسابقھسال١٠حداقلھریککھ
راماماندهمغفولحقوقتواندنمیقراردادنامھاینکھبرآوردیمفریادابتداھماناز،بودندشدهمتحمل
اصلاین؛داشتندادعانوبختگماشتگانوکارشناساناصطالحبھھمھابتدااما!!!!؟نمایدتامین



مادهد،خوادعایاینبرایو!!!؟نمودخواھدتامینرابازنشستگانحقوقالعمرمادامکھاستقانونی
رادولت؛توسعھششمبرنامھ٣٠مادهکھصورتیدر!!؟داشتندمیاعالمراتوسعھششمبرنامھ٣٠

وبررسیراحقوقھایپرداختیدرعدالتبرقراریوتبعیضورفعامکاناتتااستنمودهموظف
راحقوقاندکافزایشاینخودزرنگیبانوبختکھنماید،ارائھتصویبجھتمجلسبھایالیحھطی

پرداخت قسمتی از دیون بازنشستگان نامید !!!؟؟

تصویبازپسونمودهمجلستقدیمزمینھایندرایالیحھابتدابایستمیصورتاینغیردرچھ
!!؟مجلس اجرایی گردد !! ، کھ این مراحل قانونی طی نگردید

درنوبختحتیونداردمجددتصویببھنیازیواستقانوناینگفتندابتدانمودیماشارهکھطورھمان
خیلیاما!!داشتخواھدادامھمھدیحضرتظھورتاسازیمتناسباینکھداشتاعالمملیرسانھ

اینشدندائمیدرصددوشدرودستشاننوبختآقایمشاوردوستانودرآمدآبازغلطادعااینزود
برایھاپیامسیلھاگروهدرروزهھرودرآوردهصدابھکرناوبوقدروبرآمدندنامھتوافق

راتوافقنامھشدندائمیموافقنمایندهنفر٢٠٠ازبیشکھگردیدندمدعیوانداختھراهبھنمایندگان
برایوقتوخریدنبازنشستگانگذاشتنکارسرھااینھمھکھبودیمشاھدودیدیمکھ!!!!نمودهامضا

دولت بوده است !!؟

نمایداجراراھمسانسازیخواھدمینوبختواقعااگرکھداشتیماعالمابتداھمانازکھدرصورتی
جدیدقانونبھنیازینھدیگرکھنمایداجراییراکشوریخدماتمدیریتقانوندائمیومصوبقانون

بوده و نھ اشکالی را درپی داشتھ است .

ایعدهمعاملھبھپیاکثریتوگشتھثابتھمگانبرھایمانادعاھمھورسیدیمسالپایانبھکھحال
واتحادباوگذاشتھکنارراھاسلیقھاختالفوھاکدورتوھاگذشتھبیاییم،اندبردهطلبفرصت
خدماتمدیریتقانونکاملاجرایھماناکھ خودقانونیحقوقاحقاقبدنبالجدیدسالدرھمدلی

پرداختخواستارچنینھمواداریعدالتدیوانومحاسباتدیوانصادرهاحکاماجرای،کشوری
مدیریتقانون١٢۵مادهاحیایخواستارنیزوسال١٣مدتدرقانوناجرایعدمازناشیمعوقات

خدمات کشوری باشیم .

و کاسبان صنفی را از خود برانیم... !!!؟؟ما موفق خواھیم شد ھرگاه کھ با ھم متحد بوده و دالالن

ما موفق خواھیم شد چون حق با ماست ... .

پی نوشت:

ھنگامی کھ تبر بھ جنگل آمد ......!!!؟

ھمھ درختان  یک صدا ھوار.... کشیدند:

ای وای .....!!!!!

فریاد........... !!!!

دستھ اش از جنس خودمان است ...!!!!!!؟؟

akhbarkargari2468@gmail.com
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