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مقابلحقوقکاھشبھدراعتراضبندرعباسشھرداریسبزفضایکارگرانوتجمعاعتصاب-
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شھری

سطحبھنسبتجنوبیپارسگازمجتمع)پاالیشگاه ھایثالثپیمانی(ارکانکارگراناعتراضاتادامھ-
وشرایطکاریھا،قراردادپرداختدروتبعیضمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھحقوقنازل

کاری نامناسب با انتشار نامھ سرگشاده

باھمزمانحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتکرمانشاه-میاندوآبآزادراهپروژهکارگراناعتراض-
بازدید قالیباف

سازمانمقابلکروناواکسنازمحرومیتبھنسبتعلوم آزمایشگاھیکارشناساناعتراضیتجمع-
نظام پزشکی 

- دستان ضد اتحاد بازنشستگان

٢تیپقرنطینھسالنبھراداحسانیشاپورانتقال-

ھایش- پایان اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بھ دنبال تامین خواستھ

نیشکرھفت تپھ یریان کارگرحق طلب کشت وصنعتدب محمدرضا- لغو حکم شالق

تپھھفتکارگرانعلیھسازیپروندهوتھراندرکارگرانوبازنشستگاناعتراضیتجمعسرکوب-
محکوم است

وراهادارهتوسطاراضیشانتصرفبھنسبتلنگرودچمخالھوچافاھالیاعتراضیتجمع-
شھرسازی

محلنزدیکیدرشھریزبالھ ھایتخلیھبھنسبتنوترگیوراسفندروستاھایاھالیاعتراضیتجمع-
ایذهزندگیشان مقابل دادگستری و بستن راه ماشین آالت شھرداری

قناتریزشبراثردرمیانکارگردر3ومصدومیتمرگ-

مقابلحقوقکاھشبھدراعتراضبندرعباسشھرداریسبزفضایکارگرانوتجمع*اعتصاب
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شھری

صدایانعکاسبرایبندرعباسشھرداریسبزفضایکارگرانازاسفند،جمعی19شنبھسھروز
سبزفضایومنظرسیما،سازمانمقابلوکارکشیدندازدستحقوقکاھشبھنسبتاعتراضشان

شھری تجمع کردند.



گفتند:ایرسانھخبرنگاربھوکردنداعالمخودحقوقشدنکسرراخودتجمععلتمعترضکارگران
باماحقوقبھمنودیماه ھایدرامامی کردیمدریافتحقوقثابتروالیکبھماگذشتھماه ھایدر

است.بودهھمراهدویستومیلیون1تاتومانھزار600حددرکسری

بھواستنگرفتھتعلقآنھابھوشدهحذفحقوقیفیشازآنھااوالدحقوکاریافزودند:جمعھآنھا
ھمین سبب حقوق آنھا کاھش چشمگیری داشتھ است.

فضایحوزهپیمانکارامامی کنندکارھفتھروزھفتوروزشبانھساعت12درمی گویندکارگراناین
سبز شھرداری از پرداخت کامل حقوق آنھا سر باز زده است.

سطحبھنسبتجنوبیپارسگازمجتمع)پاالیشگاه ھایثالثپیمانی(ارکانکارگراناعتراضات*ادامھ
وشرایطکاریھا،قراردادپرداختدروتبعیضمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھحقوقنازل

کاری نامناسب با انتشار نامھ سرگشاده

درادامھجنوبیپارسگازمجتمع)پاالیشگاه ھایثالثپیمانی(ارکانکارگراناسفند،20چھارشنبھروز
مشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمازجملھحقوقنازلسطحبھنسبتدارشاندامنھاعتراضات

مدیرعاملبھخطابسرگشادهاینامھنامناسبکاریوشرایطکاریھا،قراردادپرداختدروتبعیض
مجتمع گاز پارس جنوبی،منتشر کردند.

بخش ھایی از این نامھ کھ رسانھ ای شده بقرارزیراست:

- طرح طبقھ بندی مشاغل

پسطرحوزیرنفت،اینطرفاز١٣٩٩.٠١.٠١تاریخازمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایابالغبدنبال
ذکربھالزماست.نشدهاجراییرسمیصورتبھومی باشدبالتکلیفکماکانماهچندینگذشتاز



اشارهنمونھچندبھذیلدرکھاستایراداتیدارایمذکورطرحموجودشواھدبھتوجھبامی باشد
می شود:

ازمتشکلکمیتھاینوشودتشکیلمشاغلطبقھ بندیکمیتھبایدابتداطبقھ بندیطرحاجرایبرایالف)
صورتبھطرحاینمتاسفانھکھباشد،طرحاجرایناظرانوکارفرمانمایندگانکارگران،نمایندگان

نظراتنقطھگرفتننظردربدونونفتوزارتانسانیمنابعمحترممعاونتسمتازطرفھیککامال
نمایندگان کارگران منطقھ ابالغ شده است.

فوق العادهتخصصی،واصلیمشاغلجذبالعادهفوقگرمسیری،مناطقالعادهفوقمحاسبھمبنایب)
ھربرایشدهتعیینپایھمبلغشغل(مزدمی باشد.یکشغلیگروهمزدیاشغل،مزد...وجنوبیپارس

می باشد.)گروه شغلی بدون احتساب سابقھ کار، مدرک تحصیلی و ...

اگرمثالعنوانبھاست.گردیدهلحاظجنوبیپارسگازمجتمعکارسابقھفقطکارسابقھمحاسبھدرج)
سایریاپاالیشگاهیکدربھره برداریوراه اندازیراه اندازی،پیشاجرا،کارسابقھسال١٠شخصی

فعالیتجنوبیپارسگازمجتمعنظرزیرکھزمانیبازهآنسابقھفقطباشدداشتھمنطقھپاالیشگاه ھای
داشتھ موثر خواھد بود.

میزانتعییندرتأثیریھیچسال٧ازبیشسابقھومی باشدسال٧آورامتیازکاریسابقھحداکثرد)
حقوق پایھ نخواھد داشت.

می یابد.کاھشسمت ھامواردبسیاریدرومی باشد١۶شدهتعیینشغلیگروهباالترینه)

استراحتروز١۴کارروز١۴اقماریطرح-

ایننیست.پنھانوپوشیدهھیچکسبرخانواده ھاازدوریمخرباثراتومنطقھھوایآلودگیمیزان
ایندرشاغلنفراتجسمیوروانیروحی،سالمتبرناپذیریجبرانخساراتآمدنواردموجبامر

تاتوانمیاستراحتروز١۴وکارروز١۴طرحاجرایباکھمی گرددآنانخانواده ھایومنطقھ
منطقھ،پاالیشگاه ھایازبسیاریدراستذکربھالزمنمود.جبرانراشدهواردآسیب ھایحدودی

سالپایاندربلکھنمی دھند،راماھیانھاستحقاقیمرخصیروز٢اجازهتنھانھپیمانکاریشرکت ھای
بھای مرخصی ھای استفاده نشده را با کارکنان تسویھ نمی کنند.

- سختی کار

مشاغلجزءھستندکاربھمشغولآندرکھشغلیکھنیستمشخصپیمانیکارکنانازیکھیچبرای
شرطھمپارسانرژیاقتصادیویژهمنطقھاشتغالاموروکارادارهخیر.یااستزیان آوروسخت

حقدرصد۴می شودموجبامراینکھمی داندکارسابقھسال٢٠حداقلداشتنراموضوعبھرسیدگی
گریبانگیرناحقبھاستکارفرمابرعھدهآنپرداختکھزیان آوروسختمشاغلبھمربوطمازادبیمھ

مادهطبقمی باشدذکربھالزمھمچنیناست.خارجکارکنانتوانازآنپرداختبعضاکھشودکارکنان
۴۴ازھفتگیکارساعتبگیرد،قرارزیان آوروسختکاریگروهجزءشغلیاگرکار،قانون۵٢

پرداختبھمؤظفکارفرماکارمحلدرحضورصورتدرومی یابدکاھشساعت٣۶بھساعت
اضافھساعت٣٨۴حدودسالیانھواستنگرفتھقرارمدنظرتاکنونامراینمی باشد.کاریاضافھ

کاری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی می ماند.



- تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی

موجبحاکمساختاراینکھاستچشمگیرومشھودکامالرسمیوپیمانکاریکارکنانبینتبعیض
رسمیکارکنانمی گردد.پیمانکاریزحمتکشوخدومکارکنانباانسانیشأنازدوروبدبرخوردھای

بھتریوویژهخدماتازھموپیمانکاری،نفراتبھنسبتباالتریبسیاردستمزدھایوحقوقدارایھم
اختیاردرباخانوادهکناردرآنھاحضورجھتشرایطایجادبھمی توانجملھازھستند.برخوردار

ورزشیوفرھنگیآموزشی،مناسبشرایطایجادمنطقھ،ھوایآلودگیازدورومناسبمسکنگذاشتن
ورفتصورتبھایراننقاطتمامبھپروازسھمیھداشتنخانواده،اعضایسایروفرزندانبرای

استفادهومناسبدرمانیخدماتداشتنتفریحی،ورفاھیخدماتبسیاریوکاریدورهھردربرگشت
استحالیدراینکرد.اشارهمی توان...ونفتوزارتقراردادطرفدرمانیمراکزتمامازرایگان

ازھیچیکازتنھانھدارندپایین تریبسیاردستمزدھایوحقوقاینکھبھتوجھباپیمانکاریکارکنانکھ
ولطفیکممورددائماًوشده اندرھاخودحالبھنامناسبیشرایطدربلکھنیستندبرخوردارفوقخدمات

بی مھری مسئوالن مربوطھ قرار می گیرند.

- شفاف نبودن پیمان ھا

بایدچرامی شونداجراخدماتیصورتبھکامالکھپیمان ھاییکھاستمطرحسوالاینآخردرو
حقوقوحقازھستآن ھابرعھدهپیماناینازمھمیبخشکھپیمانکاریکارکنانتاباشندمحرمانھ

خود آگاه نباشند.

باھمزمانحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتکرمانشاه-میاندوآبآزادراهپروژهکارگران*اعتراض
بازدید قالیباف

پروژهاینکرمانشاه،کارگران–میاندوآبآزادراهازقالیبافبابازدیدھمزماناسفند20شنبھچھارروز
گذاشتند.بنمایشحقوقماه8پرداختعدمبھنسبترا،اعتراضشانکامیارانبھسنندجمسیردرواقع

ونگھبانانماندهعقبحقوقپرداختوعدهکارگراناعتراضشده،بدنبالایرسانھگزارشبرپایھ
شد.کارگران این پروژه کھ بیش ازبیست نفرند دراسرع وقت داده

سازمانمقابلکروناواکسنازمحرومیتبھنسبتعلوم آزمایشگاھیکارشناساناعتراضی*تجمع
نظام پزشکی 

اعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایعلوم آزمایشگاھیکارشناسانازاسفند،جمعی20چھارشنبھروز
سازمانمقابلتجمعبھدستپزشکینظامکدصدورعدمدلیلبھکروناواکسنازمحرومیتبھنسبت

نظام پزشکی  زدند.



ھمچنینوکرونابھمبتالبیمارانباکھعلوم آزمایشگاھیشده،کارشناسانایرسانھگزارشبراساس
نظامکدصدورعدمدلیلبھحاضرحالدرارتباط اند،درنزدیکازبیماراناینبینیوحلقنمونھ ھای

اند. محرومکروناواکسندریافتازآن ھابرایپزشکی

برپزشکینظامسازمانوآزمایشگاھی علومفارغ التحصیالنبینقدیمیمجادلھ ایکھاستسالیچند
وکروناویروسھمھ گیریشروعباحاضرحالدرامااست.جریاندرپزشکینظامکددریافتسر

کھافرادایناست.گرفتھخودبھای  تازهابعادماجراایندرمان،کادرواکسیناسیونمحدودشروع
اینداشتنعدمدلیلبھحالکرده اند؛اعالمراخوداعتراضپزشکینظامکد دریافتسربرسال ھاست

کد از دریافت واکسن کرونا نیز محروم مانده اند.

بازنشستگاناتحادضد*دستان

درھمرابازنشستگانگیریشکلحالدراتحادخواستند،میکھ یبازنشستگان اتحادضددستان
آرمکھجدیدیگروهشد.تشکیلمتفاوتدوجایدروتظاھراتشدندپیروز99اسفند17دربشکنند

کنند،نمیایتوجھگروهایناعتراضاتبھواندکردهخودمالراایرانبازنشستگانسراسریاتحاد
بافندهبازنشستگانومکانیکفلزکارکارگرانسندیکایبازنشستگانوپایتختبازنشستگاننامبھ

ھانظراظھاربرخیاساسبراجتماعیتامینکارووزارتروبرویبازنشستگانمیاندرکھسوزنی
دولتیگروهبھدارند،راھاآنازشناختمدعایکھبازنشستگانفعاالنبرخیمیاندرروز،آندر

بھھا"آناجتماعکھکردندتجمعمجلسجلویشوند،میشناختھنژاداحمدیگرایاناصولوگروه
خیر و خوشی" بھ پایان رسید.



کاروزارتیروبروبازنشستگان99اسفندتظاھراتآقاجری:ناصر

بشکننددرھمرابازنشستگانگیریشکلحالدراتحادخواستند،میکھ یبازنشستگان اتحادضددستان
اتحادآرمکھجدیدیگروهشد.تشکیلمتفاوتدوجایدروتظاھراتشدندپیروز99اسفند17در

نامبھکنند،نمیایتوجھگروهایناعتراضاتبھواندکردهخودمالراایرانبازنشستگانسراسری
کھسوزنیبافندهبازنشستگانومکانیکفلزکارکارگرانسندیکایبازنشستگانوپایتختبازنشستگان

روز،آندرھانظراظھاربرخیاساسبراجتماعیتامینکارووزارتروبرویبازنشستگانمیاندر
اصولوگروهدولتیگروهبھدارند،راھاآنازشناختمدعایکھبازنشستگانفعاالنبرخیمیاندر

بھخوشی"وخیربھھا"آناجتماعکھکردندتجمعمجلسجلویشوند،میشناختھنژاداحمدیگرایان
ھایغروبکھاندازدمیانقالبپیروزیازپیشھایروزیادبھراانساندوگانگیاینرسید.پایان

بھھاتھاجمترینوحشیانھبامھر"از"آریپلیسوشدمیآغازچپنیروھایشاهبرمرگبااھواز
یکحتیونداشتکاریروحانیونینفریھزارصدچندتظاھراتباھاروزولیپرداختمیکشتار
جمعیتوسیلھبھدادمیرادیکالشعاریکتظاھراتآندرکسیواگرکردنمیمنفجرھمترقھ

سیاستکھباوراینباانداخت!!خطربھراجمعواندیشیدسیاسیبایدنمیآخرشد.میسرکوب
بازنشستگانبدنھعوام".مردم"مختصگرسنگیواستسیاسیحقوقتحصیالتبا"نخبگانمختص

ھاییتشکلاینازمستقلراخودوندارندوابستگیھاتشکلدیگروھاتشکلاینبھکھاجتماعیتامین
وتامینکاروزارتجلویدردارند،مجازیماھیتیوھستندمایھدرونبدوننامیکتنھابیشترکھ

وپلیسفیزیکیازدرگیریپسوپلیسآمیزخشونتبرخوردباکھداشتندگردآمدنقصِداجتماعی
بازنشستگان مجبور بھ ترک اجتماع شدند.

کردهبررسیراموقعیتتظاھراتآغازازپیشخواستممیرسیدمکاروزارتروبرویبھ10ساعت
بادھندنمیرااجتماعیتامینوخانھوزارتجلویدرایستادناجازهباتومباپلیسقدمبھقدمدیدمباشم،
ضدنیروھایھاآننبودند.ھمیشگیھایپلیسروزایندرھاپلیساینکھواقعیتاینبھتوجھ

سالمندمعترضینکوبیدنبراینیرومندبازوانوآمدهجلوھایسینھورزیدهھایبدنبابودندشورشی
دردقیقھ15و10ساعتدردارند.راآمیزمسالمتاعتراضحقاساسیقانوناصولاساسبرکھ

نھاددواینازدورھاتجمعایناینکھباشد.شروعتجمعکاروزارتغربدرواجتماعیتامینشرق
گفتگواعالمبامعمولیھایپلیسکھحالیدرکردند،میاقدامھاآنکردنپراکندبھپلیسنیروھایبود
ندارید.تجمعحقجااینولیاندکردهاجتماعبازنشستگانھمجاآنمجلسجلویبرویدنمودند:می

کردند،مینشینیعقببھواداررانیروھادادنھلوباوقلدریخشونتباشورشضدھایپلیس
قانونخالفراشانعملواینکردندمیگفتگوھاآنبانشستنعقبحالدرآقاوخانمبازنشستگان

بھراجوانانھمدلیوھمراھیتابودندپیوستھتظاھراتبھھمدانشجوکردند.تعدادیمیاعالماساسی
آنبھشدتبھحاکمیتکھکردیعملدھند،نشانسازیخصوصیوساختاریتعدیلاستبدادرخ

ضدھایپلیسدیگرتعدادسویازببینند.تواندنمیرااتحادکوچکھرچندیجبھھوایناستحساس
اززیادیتعدادبودند،کردهایجاددونھادایندراطرافثابتھایپلیسازبزرگحلقھیککھشورش

ودادنھلبارابازنشستگانمرتبخیابانیگیریدربرایشورشضدیدیدهدورهھایپلیساین
گونھبدینکردند.میتحریکدادند،میپاسخھاآنبھمتقابالبازنشستگانکھتوھینبابرخیوخشونت

وپلیسازبودشدهپرکاروزارتبزرگحیاطدادند.میسوقخشونتسویبھسرعتبھراجو
ساعتدرپلیسفشارولیپاییدندمیراافرادھمھھاشخصیلباسوزنھایپلیسپلیس،ھایماشین

حقتاملتی،ندیدهھرگزندیدهعدالتیبیھمھاینھایشعاربانشستگانوبازشدشدیدتردقیقھ30و10



ھاھزینھریالیماحقوقومانحقیادمیدستبھخیابان،کفتنھانشینیم،نمیپایازنگیریمخود
خودنیروھایازبزرگیحلقھشورشضدھایپلیسکردند.آغازرااعتراضبلندفریادبادالری
دورنھاددواینمحلازوفشارخشونتباراھاآنوگرفتندمیانرادرازبازنشستگانوبخشیساختند

میراھیھمبازنشستگانھایشعارباکھرادانشجوجوانیکھاشخصیلباسازیکیکردند.می
انگیزیحیرتشدتیباپلیسکند.دستگیرشخواستاووازدادنشانشورشضدپلیسیکبھکرد

تاکردوحشیانھایحملھجوانبھاوبھرسیدنبابرساند،دانشجوآنبھراخودتاشکافتمیراجمعیت
خواھندفراربھپاسالمنداناینشیوهاینباکردمیتصورشایدوکندایجادبازنشستگانمیاندروحشت

خود در سرکوب را بھ نمایش بگذارد.گذاشت وشاید در مقابل فرماندھان شان می خواست شایستگی

بھگرفت،خودنیرومندبازوانمیاندرراجوانگردنخشونتنھایتبارسیدجوانانبھکھ یزمان 
موردمحلسویبھکشانکشانرااوگونھبدینبوددادهدستخفگیحالتجوانآنبھکھایگونھ

اینازوپیشکردندحملھپلیسبھطوفانیمانندخشمفریادباآقاوخانمبازنشستگانکھبردمینظرش
درکنندآزادراجوانتاکوبیدندزمینبررانیرومندپلیسآنشوندواکنشیبھدیگرقادرھایپلیسکھ

دادهخرجبھشجاعتکھپلیسشدند.ورحملھپلیسبھتوھینبابرخیوفریادباجمعیتبقیھکھحالی
جمعیدستحملھتنھاشد،گرفتاربازنشستگانپایودستزیردربودکردهحملھجوانبھوتنھاییبود

تجربھاینشایددھد.نجاتبازنشستگانپایودستزیرازرااوتوانستشورشضدھایپلیسدیگر
بگیرد.کمنبایدرارسیدهلببھجانسالمنداناتحادقدرتکھبودشورشضدنیرویآنبرایسنگینی

تنھاییبھفردیککھاستامریکاییوکنگیھنگوھندیھایفیلمصحنھاینجاکردمیتصورشاید
دراوکارکردمیتصورشایدوکند.میقموقلعاست،دیدهکھھاییآموزشباتواندمیرازیادیعده
شکلیبھاتحادواقعیتولیبود.خواھدترراحتوترآسانسالمند،یفرھیختھھایانسانمشتیمیان

دستانحتیاست.سالحیھرترازنیرومنداتحادبااسلحھوباتومبدوندستاندادنشانگرانھپرخاش
گونھاینامثالتااندکردهتولیدرامادیونعماتاندکردهکارسالسیحداقلکدامھرکھسالمندانی
برخیھایدیدهبراساسدھند.ادامھخودغیرتولیدیزندگیبھبتوانندساختاریتعدیلنظامدرندگان

شدیدحملھشاھدمنولیبردندخودبارابازنشستھوچندکردنددستگیرراجوان4بازنشستگان،
پلیسدستازرااوشوندموفقھابازنشستھکھبودمدیگردانشجوجوانیکرھاییبرایبازنشستگان

ازفراربھوادارکردهرھاپلیسچنگلازبودشدهوقرمزخراشیدهصورتشسروکھرااوکنند،خارج
سویبھرابازنشستگانودادتشکیلراخودگونھزنجیرحلقھبیشترخشونتباپلیسنمودند.محلآن
بھنتوانندتابستھاآنرویبھرامترودربوشوندمتروواردکردوادارراھاآنوکشاندمترودر

روبرویکوچکرویپیادهولیشدندخیابانواردمترودیگردربازنشستگانبازبرگردند.خیابان
امکانرفتمیانقالبمیدانوآزادیمیدانسویبھکھخیابانیشلوغحدازبیشبلواروھافروشگاه

بھقادربازنشستگانرواینازبود.گرفتھپلیسبارخشونتھجوممقابلدررابازنشستگانتحرک
پراکندهمروربھگرفتندتصمیمجھتبدینشدندنمیاجتماعیوتامینکاروزارتروبرویبھبازگشت

ھاییپلیسبامبارزسالمنداناتحادقدرتکشیدنرخبھبودکردهشادراھمھکھروزآندستآوردشوند.
ولیکنندایجادوحشتتوانندمیمردمیضدخشونتوآساغولھایھیکلباکردندمیتصورکھبود
رویدررووکنندخارجھاآنچنگازرادانشجویکحداقلتوانستندارادهباومردانزناناین

ھاآنزداییقانونوایستادندافراشتھمشتباسازیخصوصیوساختاریتعدیلنظاماستبداِدخشونت
بازنشستگانکارانسازشازراخودوراهندادندطبقاتیسازشبھتنوکردندنفیخودبلندفریادبارا
ولیدھندمینشانبازنشستگانوکارگرانحقوقازدفاعبھتظاھروچپرو،پیشراخودجاھمھکھ



کھدھندمیطلبانیاصالحوگراھااصولباسازشبھتنخود،خیابانی-اجتماعیکردھایعملدر
برتاکیدبامستقلبازنشستگانھستند.)سازیخصوصیوساختاری(تعدیلنولیبرالیمناسباتپشتیبان

سازیخصوصیوساختاریتعدیلضداتحادبسترمان"حقیادمیدستبھخیابانکفدر"تنھاشعار
ضدملی،منافعضدھایسیاستبرعلیھمبارزهعملدروکردندفراھمراپولالمللیبینصندوق

آزادی و ضد استقالل در ایران را فریاد زدند.

ماهاسفند18

٢تیپقرنطینھسالنبھراداحسانیشاپور*انتقال

زنداندرمحبوسسیاسیزندانیقبادیپویاوزندانیکارگرراداحسانیشاپوراسفند،٢٠امروز
زندانیاناینبھدلیلیھیچگونھاینکھبدونوقبلیاطالعبدونوبردهنگھبانیافسربھرابزرگتھران
کرده اند.منتقل٢تیپقرنطینھسالنبھراآنھاکننداعالمسیاسی

بودند.زندانیبزرگتھرانزندان۵تیپدرقبادیپویاوراداحسانیشاپور

آزاداتحادیھمدیرهھیاتعضووساوهپروفیلکارخانھکارگرانسابقنمایندهراداحسانیشاپور
بزرگزنداندروشدهمحکومزندانسالششبھکارگریفعالیتھایاتھامبھکھاستایرانکارگران

تھران محبوس است.

سازمانھمدستیباامنیتینھادھایاست.خطردرکشورزندانھایدرمحبوسسیاسیزندانیانجان
مختلف بھ زندانیان سیاسی ھستند.اداره زندانھا بطور مداوم در حال آزار و آسیب از طریق

برگرفتھ ازکانال اتخادیھ آزاد کارگران ایران

ھایش*پایان اعتصاب غذای اسماعیل عبدی بھ دنبال تامین خواستھ

ھماھنگیشورایومعلمانصنفیھایکانونگستردهھایحمایتوخانواده،وکیلھایپیگیریبا
واوینبازداشتگاهمدیرھماھنگیتھران(بادادستاندستورباوایرانفرھنگیانصنفیھایتشکل

روزچھارشنبھ16ساعتازعبدیاسماعیلآقایتلفنقضایی)ضابطواطالعاتحفاظتمسئول
شدفعالاسفند20

شورایوصنفیھایکانونھایپیگیریازتشکرضمنخانوادهباتماسیطیعبدیآناز.پس
او،قانونیحقوقوخانوادهباھمراھیوحمایتاعالمدرایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگی

پایان اعتصاب غذای خود را اعالم کرد.

ایرانمنبع اصلی خبر:کانال شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان

نیشکرھفت تپھ یریان کارگرحق طلب کشت وصنعتدب محمدرضا*لغو حکم شالق

کشتطلبکارگرحق یریاندب محمدرضاشالقحکمخوزستاناستاننظرتجدیددادگاه24شعبھ
وصنعت نیشکرھفت تپھ را لغوکرد.

یکصدشعبھشوش،قاضیشھرستانامنیتواطالعاتپلیسرئیسشکایتدرپیکھاستیادآوریقابل
بود.کردهمحکومشالقضربھ222بھبطورغیابیراطلبحقکارگراینشوشکیفریدادگاهیکو



تپھھفتکارگرانعلیھسازیپروندهوتھراندرکارگرانوبازنشستگاناعتراضیتجمع*سرکوب
محکوم است

شرکتبھپلیسھجومباکاروزارتبرابردرکارگرانوبازنشستگانتجمعاسفند17روزصبج
ھجومبابودندشدهمستقرمحلدرقبلی،تدارکباکھپلیسنیروھایشد.کشیدهخشونتبھکنندگان،
وموردشدتبھراتعدادیدارند،باالییسنآنھاازبسیاریکھمردوزنکنندگانشرکتبھوحشیانھ
ھنوزشدگاندستگیرتماماسامیوتعدادازکردند.دستگیرنیزراایعدهودادندقرارشتموضرب
خبرنگارکامیارفکورواحد،شرکتکارگرانسندیکایگزارشبھامانیستدستدردقیقیاطالع

تھران،باھمزمانھستند.شدگاندستگیرجزوفود،اسنپدرشاغلمفتاحیاسعدواقتصادی
قزوین،تبریز،اصفھان،جملھازھااستانمراکزوشھرھاازدیگرتعدادیدرکارگرانوبازنشستگان

17تجمعپرداختند.اعتراضیتجمعبھدیگرشھرچندینواراککرج،کرمانشاه،رشت،مشھد،اھواز،

شدهگزاربرگذاشتھدوماهطیکھاستبازنشستگانسراسریھایتجمعرشتھازتجمعھفتمیناسفند،
بازنشستگانوکارگریمستقلھایتشکلفراخوانباکھاعتراضییھاتجمعاینھایخواستھاست.

حقوقسازیھمساناست؛شدهبیانھاتشکلاینھایقطعنامھدرصریحبطوراندشدهبرگزار
میلیون12سطحبھداردقرارفقرخطزیرمرتبھچندینکھکنونیدستمزدحداقلافزایشبازنشستگان،

مطالباتاینمھمترینجملھازکارگریمستقلھایتشکلایجادحقواجتماعاتبیان،آزادیوتومان
ھستند.

وقضاییھایدستگاهتھران،درکنندگانتجمعبھرژیمگرسرکوبنیروھاییورشبازمانھم
تکمیلراتپھھفتمبارزومعترضکارگرانعلیھسازیپروندهدیگرباریکرژیمامنیتینیروھای

عباسیابراھیمبھمنی،یوسفیعنیتپھ،ھفتکارگارانازنفرپنحھستند.آنھامحاکمھصدددروکرده
عدموسازیخصوصیبھاعتراضدرکھحمدانیحسینوحیوریمسعودممبینی،حمیدمنجزی،
شوششھرستانانقالبعمومیدادسرایبھحکمصدوربرایاند،داشتھنقشدستمزدھاپرداخت
مصطفیھمدستیباایپروندهتپھ،ھفتنیشکرکارگرانسندیکایگزارشبھاند.ھمچنینشدهاحضار
خوزستان،استاندادگستریاطالعتحفاظترئیسچگنی،جعفریصادقوشوشدادستاننظری،

احالھاھوازدرانقالبعمومیسرایدادبھوشدهبندیسرھمتپھھفتکارگرانوکیلزیالبیخانمعلیھ
شده است .

دراسفند17روزازمعلمانصنفیکانونسابقکلدبیروزندانیمعلمعبدیاسماعیلحالھمیندر
کردهغذااعتصابخانواده،بھارتباطوتلفنقطعواوینزندان6بندبھقانونیغیرانتقالبھاعتراض

است.

علیھسازیپروندهتھران،دراسفند17درکارگرانوبازنشستگانتجمعبھوحشیانھیورشما
بھرازنداندرعبدیاسماعیلاولیھحقوقآشکارنقضوزیالبیخانمآنھاوکیلوتپھھفتکارگران

بازنشستگان،ھایاعتراضومبارزاتباھمبستگیاعالمضمنھمچنینماکنیم.میمحکومشدت
ودھیگزارشباکھدانیممیخودوظیفھساسی،زندانیانحقوقازپشتیبانیوومعلمان،کارگران

فوریتوجھاسالمی،جمھوریتوسطسیاسیزندانیانوکارگرانایپایھحقوقگستردهنقضبازتاب
گریسرکوباینبھنسبتراالمللیبینعرصھدرانسانحقوقمدافعھاینھادوکارگریھایتشکل

بھنسبتانسانیوطبقاتیوظیفھیکعنوانبھکھکنیممیخواستدرھاتشکلاینازماکنیم.جلبرا
سرکوب گری ھای بی حد و مرز رژیم اسالمی اعتراض کنند.



اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
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وراهادارهتوسطاراضیشانتصرفبھنسبتلنگرودچمخالھوچافاھالیاعتراضی*تجمع
شھرسازی

بنمایشبرایگیالندراستانلنگرودچمخالھوچافاھالیازنفر200ازاسفندفبیش19شنبھسھروز
راه و شھرسازی دست بھ تجمع زدند.گذاشتن اعتراضشان نسبت بھ تصرف اراضیشان توسط اداره

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com




زمینتصرفبھاعتراضبرایلنگرودچمخالھوچافاھالیمحلی،خبریمنبعیکگزارشبھ
درساعتیکمدتبھھاآندرسازوساختممنوعیتوشھرسازیوراهکلادارهتوسطھایشان

اعتراض آمیز تجمع کردند.شھر چاف و چمخالھ با در دست داشتن پالکارد حاوی مطالب

نزدیکیدرشھریزبالھ ھایتخلیھبھنسبتنوترگیوراسفندروستاھایاھالیاعتراضی*تجمع
شھرداری ایذهمحل زندگیشان مقابل دادگستری و بستن راه ماشین آالت

بیشترھرچھانعکاسبراینوترگیوراسفندروستاھایاھالیازاسفند،جمعی20چھارشنبھروز
ایذهدادگستری مقابلزندگیشانمحلنزدیکیدرشھریزبالھ ھایتخلیھبھنسبتاعتراضشانصدای

تخلیھ زبالھ در این منطقھ شدند.تجمع کردند وبا بستن راه ماشین آالت شھرداری ایذه مانع

قناتریزشبراثردرمیانکارگردر3ومصدومیت*مرگ

بخشدرجنگلکالتھروستایدرحفاریعملیاتحینقناتریزشاسفند،براثر19شنبھسھروز
ودوگارگردادازدستراجانشسالھ25کارگریکجنوبی،خراساندرمیان،استانشھرستانقھستان

شدند.مصدومسالھ26و85

1399ماهاسفند19کارگریاخباروگزارشات



،زنانحقوقازدفاعجھانیروز)99اسفند18مارس(8بادزنده
ھا علیھمبارزه علیھ نابرابری ھای جنسیتی و اعتراض بھ خشونت
زنان و اذیت وآزارشان درخانھ،خیابان ومحل کار

- بزرگداشت روز زن در تھران

ھشت مارس روز جھانی زن یانیھ کانون صنفی معلمان تھران بھ مناسبت گرامی داشتب -

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

بھکشورنسبتسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایوحجمیکارگرشرکتیصدھااعتراضیتجمع-
حقوقنشدنسازیوھمسانحقوقپرداختدرتبعیضمنجملھحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدم

مقابل مجلس

واجراییومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضآھنراهکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-
نشدن تجمیع قراردادھا:

متوالیروزچھارمینبرایلرستانآھنراهکارگراناعتصابادامھ-1

تجمیعوعدمحقوقبموقعنشدنپرداختبھدراعتراضکرجآھنراهکارگرانوتجمعآغازاعتصاب-2
قراردادھا

شدهتعییناالجلضربخاتمھباورامینآھنهراکارگراندوبارهاالجلوضرباعتصاب-3

تھرانمترو5خطکارگراناالجلضربتعیین-4

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

- جان اسماعیل عبدی در خطر است

فعالین کارگری وحامیان انھارا متوقف کنید- کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران:بازداشت

- کامیار فکور ھنوز تحت بازجویی بھ سر می برد

- اسماعیل گرامی:بازنشستگان و زندان

صمتوزارتمقابلMGخودروسازیشرکتمالباختگاناعتراضیتجمع-

ساختمانپنجمطبقھازسقوطبراثردراراکسالھ52کارگریکباختنجان-

*بزرگداشت روز زن در تھران

ساعیپارکدرزنجھانیروزمناسبتبھاسفند،١٩سھ شنبھامروزمدنی،وسیاسیفعاالن ی ازگروھ 
داشتند.تھران، گرد ھم آمدند، سرود خواندند و این روز را گرامی



متوقفرازنانعلیھ«خشونتنیست»،طبیعیاجباری«حجابجملھ ھااینباداشتندکارت ھاییپالآن ھا
می شوند»،بریدهسرگاهوخورندمیسیلیعموما«زناندادنی»،نھاستگرفتنیزنان«حقکنید»،

زن است».«قتل ھای ناموسی متوقف شود»، «فقر، خشونت مضاعف علیھ

برگرفتھ از کانال روزآروز

ھشت مارس روز جھانی زن یانیھ کانون صنفی معلمان تھران بھ مناسبت گرامی داشت*ب 

سلطھواستثماربرابردرجھانمختلفنقاطدرزناندرخشانمبارزاتیادآورھموارهمارسھشت
راهھمبازانسانی،ضدوآمیزتبعیضقوانینعلی رغمکھزنانیاست. نابرابرقوانینومردساالری

برابریآرمانبھرسیدنراستایدرتاثیرگذاریومھمقدمھایکوشیده اندوآوردهتابرامبارزه
بردارند.

دخترانومعلمزنانزیادشمارواسطھبھپرورش،وآموزشنظامدرویژهبھوماکشوردر
دانش آموز،دخترانوزنمعلمانحضوربھبودبرایبرابرشرایطایجادونیازھابھتوجھدانش آموز،

کھمی دھدنشانکشورآموزشینظامکنونیشرایطارزیابیمی رسد. نظربھضروریپیشازبیش
دراکنونشاخصاینکھحالیدربودهدرصد۴۴ھشتاددھھدرکشورکلدرآموزشنابرابریضریب
رسمیآماراساسبرھمچنیناست.داشتھافزایشدرصد۵۵تازناندربارهویژهبھوروستاییمناطق

طبقاتدخترانبھمربوطتحصیل ھاترکاینعمدهکھمی کندتحصیلترکنفر،١آموزدانش۴ھراز
درصد٢٠شده؛منتشررسمیآماراساسبرھمبازواستمرزیمناطقساکنانوروستاییفرودست
اینمھمعاملدوازدواجوفقرنمی روند.مدرسھبھدوممتوسطھمقطعدرمحروممناطقدختران

وضعیت اعالم شده است.

بیشخانوادهمدیریتماننددرس ھاییدرونداردبھتریشرایطنیزدرسیکتاب ھایمحتوایوضعیت
استعدادھایشانشکوفاییوتحصیلیپیشرفتوعلم آموزیسمتبھرادانش آموزدخترانکھآناز

دانشاینھمگیکھحالیدرمی دھد؛سوقخانھ داریوازدواجسویبھراآنانمتاسفانھکند،ھدایت



کرده،امضاراآننیزایرانکھکودکحقوقجھانینامھپیمانطبقودارندسنسال١٨زیرآموزان
برمزیدنیزکروناویروسھمھ گیریمیان؛ایندراست. ممنوع)ھمسریکودک(کودکانازدواج

آموزشامکاناتنداشتندلیلبھدانش آموزدخترانویژهبھآموزاندانشازبسیاریشماروشدهعلت
دسترسیعدموآموزشعرصھدرنابرابریبھمربوطآمارشده اند.محرومتحصیلازمجازی،
ادعایعلی رغمآموزشیعدالتکھمی دھدنشانتحصیل،امکاناتازدانش آموزدخترانازبسیاری
سرزمیندخترانازبسیاریواستنکردهطینیزرااولیھگام ھایھنوزپرورش،وآموزشمسئولین

از تحصیل محروم می شوند.ما ھمچنان بھ دالیلی از جملھ فقر و نبود امکانات و ازدواج

گانھسھاصولازدفاعچارچوبدرصنفیتشکلیکعنوانبھتھرانمعلمانصنفیکانونروایناز
ھمبستگیاعالمضمنمدنینھادھایسایرباھمگامداندمیموظفراخودبرابریوحقوق بشرآزادی،

حاکمیت مطالبھ کند:با جنبش برابری خواھانھ زنان ایران، موارد زیر را از

بھانھ ھایبھنمی توانراطبیعی-انسانیحقوقازجزئیوشمولجھانامریعنوانبھآزادیحق.١
وزندگیسبکوعقیدهآزادیکرد.دریغایرانیجامعھازبخشیازاساسی،قانونحتیمختلف،
دولت ھاییجملھازایرانکنونیحاکمیتوشدهشناختھرسمیتبھجھانسراسردرامروزهپوشش؛

آموزشچھاگرپردازد.میزناندربارهویژهبھحقاینسیستماتیکنقضبھھمچنانکھاست
بھنسبتایدئولوژیک/حکومتیھایحساسیتاماشود،میایرانیکودکانھمھشاملایدئولوژیک

ورودبدوازاجباریپوششمی آورد.وجودبھدانش آموزدخترانبرایراسخت تریشرایطزنان،
درکھکندمیتحمیلخردسالدخترانبھراپذیریآسیبروانیشرایطمدرسھ،بھدانش آموزدختران

ازدخترانمحرومیتاست.گرفتھقرارآموزشیمستقلکارشناسانجدینقدموردسالھااینھمھ
شرایطدلیلو...بھجمعیورزش ھایسالم،تفریحاتھمچونمدارسدرپسرانمتداولآزادی ھای

دانشدخترانبرایراآنپویاییومدرسھمحیطھایجذابیتعمالدخترانھ؛مدارسبرحاکمخاص
میانعمالکھاستنکتھاینمویدنیزنسلتغییرواخیرسال ھایتحوالتدھد.میکاھششدتبھآموز

عمیقیشکافجامعھ،زنانبھمربوطواقعیت ھایوزنانپوششمورددرحاکمیترسمیسیاست ھای
جایبھھاواقعیتاینپذیرشضمنمی خواھیمحاکمیتازمدنینھادیکعنوانبھمااست.شدهایجاد

آزادی ھایپذیرشبرمبتنیمشارکتیآموزشایدئولوژیک؛آموزشترویجبرغیرواقع بینانھپافشاری
ایرانیزنانودخترانکھبودامیدوارمی توانطریقاینازتنھادھد.قرارخودکارسرلوحھرافردی

امکان بالندگی و پرورش استعدادھای خود را پیدا کنند.

خودانسانیجایگاهبھاحتراموبشرحقوقازبھره مندیشایستھجھانزنانسایرھمچونایرانی-زنان٢
زنان،بھنسبتتبعیض آمیزوجنسیتینگاهباایراندرعمومیآموزشکھاستحالیدراینھستند.
باچھاگرکیفریقوانینواساسیقانونازبخشیاست.داشتھگذشتھسالیانطولدرناگسستنیپیوندی

اینطولدررابیشتریخسارتقوانین؛اینازایرانیزنانامااست؛تعارضدرانسانیحقوقکلیت
تبعیض ازسرشارمحتوایمی خواھیمحاکمیتازمدنینھادیکعنوانبھشده اند.مامتحملسالھا

قرارفراجنسیتی؛وشھروندیحقوقآموزشآنجایبھوشدهحذفدرسی ھایکتابازجنسیتی،
بگیرد.

(راکیفریقوانینواساسیقانوندرجارینابرابروستیزانھزنقوانینمی خواھیمحاکمیتازھمچنین

گذشتھازبیشاخیرزن ُکشیوقایعدرکھمجازات،قانونارث،ازدواج،بھمربوطقوانینازاعم



برابرحضوروبالندگیبرایراعرصھوکندلغوزودترچھھر...)وشدمشھودآنبودنناعادالنھ
زنان در اجتماع و خانواده فراھم کند. 

مستقلتشکلداشتنکھاستزنانمطالباتپیگیریواجتماعدرزنانبرابرحضورراستای-در٣
انداختنزندانبھوسرکوبجایبھحاکمیتومی رسدنظربھضروریھمیشھازبیشآنان؛برای
مستقلتشکل ھاییدربتوانندزنانحقوقفعاالنکھکندفراھمراشرایطیاستموظففعال،زنان

وتبعیضازدوربھاجتماعی؛کنشگریعرصھازبتوانندوکنندپیگیریراخودبرحقمطالبات
قرنیکطیدرحداقلکھاستانسانیطبیعیحقوقازجزییمواردشوند.اینبرخوردارسرکوب؛

آنداشتنازایرانیزنانھمچنانولیشدهساریوجاریدنیاکشورھایازبسیاریدرگذشتھ
محرومند.

درمردانوزنانبرابریجھتدرتالشوجنسیتیتبعیضبھنسبتاعتراضبدونبرابری،ازدفاع.۴
تھران؛معلمانصنفیکانونکھاسترھگذرھمینازنیست.پذیرامکاناجتماعی،زندگیسطح

برابریوعدالتاجرایپیگیریھمھازبیشومی داندخودوظایفازراجنسیتیبرابریپیگیری
درمی کند.گذاریاولویترامعلمزنانودانش آموزدخترانمیاندروپرورشوآموزشدرسطح

مربوطقوانینزودترچھھرمی خواھداجرایینھادعالی ترینعنوانبھدولتازتشکل،اینراستاھمین
نظامدرشده،تصویبالمللیبینکنوانسیون ھایدرکھراتبعیضازدوربھوآموزشیعدالتبھ

بتوانندفرودستطبقاتومحروممناطقدخترانرھگذراینازتاکنداجراییوتصویبکشورآموزشی
ورشدامکاناتازحداقلیبھبرخوردارمناطقدانش آموزانھمانندوبازگردندکشورآموزشچرخھبھ

شکوفایی دسترسی داشتھ باشند.

ھایآموزشپیگیریلزومومدارسدردخترانبھزندگیمھارتھایفراجنسیتیآموزشبھتوجھ
معضالتافزایشازمانعوبودهآنانآگاھیافزایشدرموثریعاملتواندمیمدارسدرجنسی

اجتماعی ھمچون کودک ھمسری شود. 

کشورمانزنانتمامبھرازنجھانیروزمارس،٨داندمیالزمایران(تھران)معلمانصنفیکانون
کوشندگیبھنابرابروسختشرایطدرشجاعانھوجسورانھکھپرستاروکارگرومعلمزنانویژهبھ

تبریک بگوید.اجتماعی ادامھ داده  و مطالبات خود را فریاد می زنند،

کانون صنفی معلمان

١٣٩٩اسفند٢٠٢١/١٨مارس٨

حقوقنازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبتنفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھااعتراضی*تجمع
مجلسازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم ھمسان سازی حقوق مقابل

برپاییوبارساندندپایتختبھخودرانفتصنعتقرارداموقتکارگرصدھااسفند،19شنبھسھروز
نازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھنسبترااعتراضشانپالکاردھابرافراشتنومجلسمقابلتجمع

بنمایش گذاشتند.حقوق ازجملھ تبعیض درپرداختی ھا وعدم ھمسان سازی حقوق





میلیون15حداقلنفتوزارترسمیشاغلکھحالیدرگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
تومانمیلیون4حدودتنھاماھانھوی،رده یھمموقتمدتشاغلیکمی کند،دریافتحقوقتومان

دریافت می کند.

تنھانفتوزارتامااستموقتمدتنیروھایدوشبرکشورنفتصنعتبارافزودند:درحالیکھآنھا
راکاریموقتی ھا،مدتحقوقترمیمبرایومی شناسدرسمیتبھرارسمینیروھایمزایایوحقوق

انجام نمی دھد.

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

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

رسمی،نیروھایوخودمیانرفاھیمزایایبرقراریدرتبعیضوجودبھاشارهباکنندگانتجمع
مسکنمانندامتیازاتیازاینھاامانیستند؛کمموقتمدتنیروھایتعدادنفتوزارتافزودند:در

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

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

نداشتھ باشد.

نیرویھزار120وموقتقراردادشاغلھزار34حدودحاضرحالدرکھمیشودخاطرنشان
پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند.

بھکشورنسبتسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایوحجمیکارگرشرکتیصدھااعتراضی*تجمع
حقوقنشدنسازیوھمسانحقوقپرداختدرتبعیضمنجملھحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدم

مقابل مجلس

کشورسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایوحجمیکارگرشرکتیاسفند،صدھا19شنبھسھروز
درتبعیضمنجملھحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھنسبتبیشترشانھرچھانعکاسبرای

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

واسط تامین نیروشدند.





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

مزایای آن ھا داشتھ باشد.

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناعتراضیتجمع
نازل حقوق مقابل مجلس

بیشترھرچھانعکاسکشوربرایبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناسفند،14شنبھپنجروز
مجلسمقابلتجمعبھدستحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتاعتراضشانصدای

یکسان سازی حقوق شدند.زدند وخواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری،تبدیل وضعیت و



دربجلویتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگر ھایاعتراضیتجمعشده،دلیلایرسانھگزارشبرپایھ
عنواننیروتامینشرکت ھایدستقطعوآزمونبدون،استخدامحقوقسازییکسانمجلس شمالی

شده است.

واجراییومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضآھنراهکارگرانوتجمعاعتصاب*ادامھ
نشدن تجمیع قراردادھا:

متوالیروزچھارمینبرایلرستانآھنراهکارگراناعتصابادامھ-1

لرستان(شرکتفنیابنیھوخطکارگرانروزمتوالی،چھارمینبرایاسفند19شنبھسھروز
احقاقبراینواحیتمامیکارگرانسراسریاعتصابخواھانودادندادامھاعتصابشانتراورس)بھ

حقوقشان شدند.

وعدمحقوقبموقعنشدنپرداختبھدراعتراضکرجآھنراهکارگرانوتجمعآغازاعتصاب-2
تجمیع قراردادھا

بموقعنشدنپرداختبھدراعتراضتراورس)کرج(شرکتآھنراهکارگراناسفند،19شنبھسھروز
ودست بھ تجمع زدند.حقوق وعدم تجمیع قراردادھا اعتصابشان را آغاز کردند

برایوبودنددادهاعتصاببھفراخوانقبلروزازکرجآھنراهکارگران،منتشرهگزارشاتبراساس
دریافتبدلیلکھبودندکردهاعالمآندروبودندفرستادهجمعھامامواستانداری،فرماندارییعنیھمھ

زد تا بھ مطالبات ما پاسخ داده شود.نکردن چندین ماه بیمھ و حقوق درست بھ اعتصاب خواھیم

خواھندادامھتجمعاتشانواعتصاببھبرحقشانمطالباتبھدستیابیتاکردنداعالممعترضکارگران
داد.
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شدهتعییناالجلضربخاتمھباورامینآھنهراکارگراندوبارهاالجلوضرباعتصاب-3

واعالمزدنداعتصاببھدستشده،دوبارهتعیینازپیشاالجلضربخاتمھبااسفند19شنبھسھروز
را تحویل نخواھند گرفت.کردند در صورت پرداخت نشدن عیدی امروز،راھدارھا شب شیفت



مطالباتباقیدوشنبھتااگرکردند:اعالمورامینآھنهراکارگرانعیدی،شدنپرداختبدنبال
کارسرھیچکسکارگرنھوراھباننھوراھدارنھوزدخواھنداعتصاببھدستنشودپرداخت

حاضر نخواھد شد.

تھرانمترو5خطکارگراناالجلضربتعیین-4

اسفند21شنبھپنجروزتاکردند:اگراعالمحقوقاحقاقبرایراراسخشاناسفند،عزم19شنبھسھروز
دست بھ اعتراض خواھند زد .عیدی و حقوق دی ماه و بن خرید کاالرا براشون واریزنکنند

بھدراعتراضمتروتھران5خطووزاگرسورامین،لرستاننواحیکارگرانرابطھ:اعتصابدرھمین
عدم پرداخت بموقع حقوق

سراسریبرای اعتصاب فراخوان دوباره کارگران راه آھن لرستان

متروتھران:5خطووزاگرسورامین،لرستاننواحیکارگراناعتصابدربارهگزارشاتی

لرستانآھنراهکارگراناعتصابروزدومین-1

تراورس)بھلرستان(شرکتفنیابنیھوخطکارگرانمتوالی،روزدومینبرایاسفند17یکشنبھروز
اعتصابشان ادامھ دادند.

کھ،حقیحقمونبھرسیدنتامارووبپیوندنمابھمیکنیمدعوتکشورسرتاسردرنواحیتمامیاز
سالھا توسط مشتی دزد پایمال شده و میشھ یاری کنن

وارمینآھنراهکارگراناعتراضواعتصاببھفراخوان-2

نشھواریزھمباعیدیوحقوقاگرومیداریمنگھدستاسفند)18فردا(تافقطورامینکارگرانما

از صبح سھ شنبھ نوزدھم اسفند دست از کار میکشیم.

توبیارنتشریفکھبدنباشآمادهاداریشوننیروھایبھکننلطفآقایونھستندادنپولبھقراراگر
وحقوقکھروزیتاشنبھسھازچوننگھدارن.ھمروخططولوکننردروقطارھاوھاگذرگاه

اینھھماونوداریمورامینشھرستانامدادیگانازھمخواھشییھنمیکنیم.کارمانشھواریزمزایامون
عقبحقوقوحقدنبالفقطماوماستباحقکھمیدوننھمخودشونچونایستگاهداخلنیانلطفاکھ

افتادمون ھستیم والغیر،

جلویفقطکنھ،صداییوسریابگیرهروقطارجلوینیستقرارکسیکھمیکنیماعالمھمھمینجااز
درب حوزه جمع میشیم و سر کار حاضر نمیشیم.

تھرانمترو5خطکارگرانآغازاعتصاب-3

انتظاماتواحدازاعمتراورس)تھران(شرکتمترو5خطکارگراناسفند،17یکشنبھازروز
رااعتصابشانکاالبنووعیدیآذرماهازحقوقپرداختعدمبھاعتراضبرایبھسازیونگھداری

ازدستعیدیوھمچنین12تا8 برجازمطالباتشونکاملنشدنکردند:تاپرداختوالعامکردندآغاز
اعتصاب برنمیدارن.



ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضاراکنورآبادآھن راهکارگراناعتصاب-4
واجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

عدمبھاعتراض)برایگسترجوش(شرکتاراکنورآبادآھن راهکارگراناسفند،18دوشنبھروز
دست بھ اعتصاب زدند.پرداخت بموقع حقوق ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

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

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

بھھمکارانشوخوداعتراضشدنگسترده ترتشریحدراللھھتلمجموعھبازنشستھکارگرانازیکی
برایاکنون)ھمتا95سال(ازبازنشستگی مانازسالچندینگذشتازبعدگفت:ایرسانھخبرنگار

حاضراللھھتلمجموعھدرمسئولیھیجمتاسفانھشده ایم،سرگردانخودسنواتیکاملمطالباتوصول
نمی شود و پاسخگوی مطالباتمان باشد.

ھنوزراخودعرفیوقانونیمزایایبرخیخود؛سنواتیمعوقاتازجدابازنشستھافزود:کارگرانوی
وصول نکرده اند.

تھران نسبت بھ عدم پرداخت مطالباتدرھمین رابطھ:تجمع اعتراضی کارگران بازنشستھ ھتل اللھ

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



واحداینازکھکارگرانیگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضربازنشستھکارگرانازیکی
ماحالعیندرندارند.راخودکارپایانسنواتمطالباتآنیدریافتامکانمی شوندبازنشستھ
نشده ایم.خودسنواتکاملدریافتبھموفقھنوزشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازکھکارگرانی

خودعرفیمزایایبرخیسنواتی،طلبازجدابازنشستھکارگرانھمھحاضردرحالاینکھبیانبااو
میلیون150تا50دستکممی شوندبازنشستھاللھھتلمجموعھازکھکارگرانیافزود:طلبکارند،نیزرا

تومان بر اساس سابقھ کار سنوات دریافت می کنند.

بھتوانستیمخدماتوتالشسال30ازبعدگفتند:ھمچنینتھراناللھھتلمعترضبازنشستھکارگران
المللیبینبزرگمجموعھایناززیان آوروسختمشاغلقانونازاستفادهباوعادیصورت

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

*جان اسماعیل عبدی در خطر است

تلفنقطعومحدودیتایجاد،۶بندبھغیرقانونیانتقالبھاعتراضدراسفند١٧روزازعبدیاسماعیل
وضعیتشبھرسیدگیتاراخوداعتراضکردهاعالمواستکردهغذااعتصابخانوادهباارتباطو

ادامھ خواھد داد.

درویرھبریبرمبنی٨بندمسئولیندروغگزارش۶بندبھ٨بندازعبدیاسماعیلانتقالدلیل
بودهمختلفمناسبتھایبھجمعیاعتراضومراسمبرگزاریوبیانیھ ھاانتشارجملھازسیاسیتحرکات

است.
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۶بندحالیکھدرشوندنگھداشتھجداعمومیزندانیانازبایدسیاسیزندانیانجرائم،تفکیکقانونطبق
وھستند۶بنددرمحبوسسیاسیزندانیاننوریزادمحمدوعبدیاسماعیلتنھاواستعمومیبندیک

این نقض صریح قانون تفکیک جرائم است.

زنداندرپنجسالامنیتیواھیاتھاماتبھایرانمعلمانصنفیکانونسابقدبیرکلعبدیاسماعیل
حکمیکویآزادیازممانعتبرایحبس،پنجسالھدورهاتمامازپسامنیتیضابطینوبودمحبوس

ندادند.ویبھآزادیاجازهوکردهاجراییراقبلیتعلیقیسالھ١٠

امنیتیاتھاماتبارامعلمیکصنفیفعالیتھایغیرقانونی،برخوردھایباوراحتیبھامنیتینھادھای
ونابودیقصدبھنیززنداندرومینمایندمحکومزندانسال١۵بھمجموعدرراویومی کنندروبرو

بنددررااوجرائمتفکیکقانونگرفتننادیدهباوغیرقانونیاقدامیدرھمبازویبردنبیناز
زندانیان جرائم عمومی زندانی می کنند.

ازونیستنداعتراضیجنبش ھایرھبرانوفعالینتحملبھحاضرنیززندانداخلدرامنیتینھادھای
ھر فرصتی برای نابودی آنھا استفاده می کنند.

جانیخطراتبروزامکانروزھروشدسپریعبدیاسماعیلغذایاعتصابازروزسومینامروز
برای او افزایش می یابد.

دھندقرارشرایطیدرراآنھا یاببرندبینازراسیاسیزندانیانرأسایامی کنندتالشامنیتیضابطین
محمدوزمانی ھاشاھرخمحجوبی ھا،بھنامبیفتد.خطربھجانشغذااعتصابباعبدیاسماعیلمانندکھ

۶بندبھانتقالزندانھاست.ادارهسازمانوامنیتینھادھایسویازسیاستیچنیننمونھ ھایجراحی ھا
بنددرمحبوسسیاسیزندانیدوھرکھھستیماینشاھداالنماوبودهھدفھمینراستایدردقیقاًاوین

شده اند.گرفتارامنیتیضابطینسویازپروژه ایچنیندر۶

۶ بندبھویانتقالگردد.عملیخواستھ ھایشفوراًبایدوداردقرارجدیخطردرعبدیاسماعیلجان
فوراًبایدجرائمتفکیکقانوناستگرفتھصورتاو بھرساندنآسیبراستایدروغیرقانونیکامالً

درباره او انجام گیرد.

صدایبایداعتراضیوصنفینھادھایدیگروکارگرانومعلمانصنفیتشکل ھایوفعالینتمامی
وقضاییمسئولینو امنیتینھادھایشومنقشھپیشبردازمانعوبرسانندجھانکلبھراعبدیاسماعیل

 و دیگر زندانیان سیاسی است شوند.سازمان اداره زندان ھا کھ قصدشان نابودی اسماعیل عبدی

نھاتحادیھ آزاد کارگران ایران- نوزدھم اسفندماه نود و

فعالین کارگری وحامیان انھارا متوقف کنید*کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران:بازداشت

شدیدازیالبی،رافرزانھخانمتپھنیشکرھفتکارگرانوکیلبرایسازیپروندهھرگونھپیگیریکمیتھ
و ضدکارگری  می باشد.محکوم کرده وخواھان پایان دادن بھ این رویکرد ضد انسانی

*کامیار فکور ھنوز تحت بازجویی بھ سر می برد

وزارتمقابلاسفند١٧تجمعدرشدهدستگیرکارگریفعالفکورکامیارخانوادهاسفند١٩امروزصبح
تا با تامین کفالت مراحل آزادی انجام گیرد.کار بھ شعبھ ششم بازپرسی دادسرای اوین مراجعھ می کنند



واستجریاندربازجوییمراحلھنوزکھمیکنداعالمفکورکامیارخانوادهبھششمشعبھبازپرساما
تفھیم اتھام صورت نگرفتھ است.

زمانھمانشددستگیردستمزدافزایشبرایبازنشستگانوکارگرانتجمعدرکھفکورکامیار
بود.دستگیری توسط مامورین بھ شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتھ

بھبایدواستشدهدستگیرکارگرانمطالباتازدفاعدلیلبھتنھاوجرمیھیچانجامبدونفکورکامیار
فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد.

٩٩اسفند١٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

*اسماعیل گرامی:بازنشستگان و زندان

وشاغالنکلیھوبازماندگانوازکارافتادگانبازنشستگان،شاغل،کارگرانتمامیازاستالزمابتدادر
بازداشتدرمنکھروزچندایندرکھآشنایانودوستانھمچنینوجامعھاقشاردیگربازنشستگان

بوده ام، مورد لطف و عنایت خود قرار داده اند تشکر نمایم.

ماخواستھ ھایکھدادمتوضیحقضاییوامنیتیمسئولینبرایبودمبازداشتدرکھروزچندایندر
آنھابرایپاسخوپرسشبرگھ ھایدررا،قانونیموادواصولموارد؛ازبعضیدرحتیوبودهقانونی
راآنھارھبریتکسھیچوبودهخودجوشتجمعاتاینکھدادمتوضیحپاسخ ھاوپرسشایندرنوشتم.

بھ عھده ندارد.

ودستبندرااوبایدآیابازنشستھ؛یکقانونیغیربازداشتازجداکھبدھندتوضیحبایدمسئوالناما
یککھاستصحیحآیادارند؟نگھگرسنھساعت ھابایدرااوبازداشت،دوراندرآیابزنند؟پابند

بود،آمدهآنجابھبازنشستگانتجمعازگزارشتھیھ یبرایکھرافکور)(کامیارجوانخبرنگار
بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار بدھند؟

تفریحبرایآنھانمی کند.دورخوداصلیمسیرازرابازنشستگانھرگززندان ھااینوبازداشت ھااین
خیابانکفدرفقطکھرسیده اندنتیجھبدینآنھااست.رسیدهاستخوانشانبھکاردبلکھنمی کنندتجمع

پا نخواھند نشست.می توانند حق خود را بگیرند و تا حق خود را نگیرند از

وکارگری ھاخانھندھیماجازهوکنیمحفظراخودوحدتبازنشستگانماکھاستالزمرابطھایندر
داریمبسیاریخواستھ ھایبازنشستگانمامسلمانمایند.خدشھ دارراماوحدتطلبفرصتافرادی
حکومتیعناصرکھبدھیماجازهنبایدمانماید.پیادهراآنبایددولتماهاسفنددرکھھمسانسازیازجملھ
شدهثابتبازنشستگانبرایامروزهدھند.قراردیگرخواستھ ھایالشعاعتحترامااصلیخواستھ

بھبایددولت ھاواستتورم"نرخبامتناسبحقوق"افزایشزمانیھردرمااصلیخواستھ یکھاست
این خواستھ ی قانونی تن بدھند.

خواستھ ھای خود متحد شویم.بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان، برای گرفتن

٩٩اسفند١٨

صمتوزارتمقابلMGخودروسازیشرکتمالباختگاناعتراضی*تجمع



تحویلعدمبھاعتراضبرایMGخودروسازیشرکتازخودروخریداراناسفند،18دوشنبھروز
صمتوزارتمقابلتجمعبھدستشدهپرداختپولدریافتویاسال3ازپسشدهخریداریخودرو

زدند.

ساختمانپنجمطبقھازسقوطبراثردراراکسالھ52کارگریکباختن*جان

شھرستانمحالتازدریکیکارهنیمھکاردرساختمانیحینسالھ52کارگراسفند،یک18دوشنبھروز
ازدست داد.اراک براثر سقوط از طبقھ پنجم ساختمان در دم جانش را

akhbarkargari2468@gmail.com

1399ماهاسفند18کارگریاخباروگزارشات

،زنانحقوقازدفاعجھانیروز)99اسفند18مارس(8بادزنده
ھا علیھمبارزه علیھ نابرابری ھای جنسیتی و اعتراض بھ خشونت
زنان و اذیت وآزارشان درخانھ،خیابان ومحل کار

زنجھانیروزمارس8بزرگداشتدربارهییھااطالعیھ-

بھ سر می برد- اسماعیل گرامی آزاد شد، کامیار فکور ھنوز در بازداشت

کنیدآزادرااسفند17شدگانایران:بازداشتکارگریتشکل ھایایجادپیگیریکمیتھ-

امنیتی و انتظامی- محکومیت برخورد ھای ضد انسانی و غیرقانونی نیروھای

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مزدافزایشبرایمعلمان،بازنشستگان،کارگران،مستقلتشکل ھایاعتراضیتجمع یقطعنامھ-
١۴٠٠حداقل

تامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراناسفند17سراسریتجمعدربارهگزارشی-
اجتماعی

واوینزندان6بندبھانتقالبھاعتراضدردراعتراضعبدیاسماعیلغذایاعتصابروزدومین-
ایجاد محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده

شوشدادسرایبھتپھھفتنیشکروصنعتکشتطلبحقکارگر5احضار-

مجلسمقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتھمابازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
وسازمان برنامھ وبودجھ

ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضاراکنورآبادآھنراهکارگراناعتصاب-
واجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

طبقھطرحاجرایعدمبھماھشھرنسبتنفتیفرآورده ھایپخششرکتکارگراناعتراضیتجمع-
فرمانداریبندی مشاغل وپرداخت نشدن بموقع حقوق وحق بیمھ مقابل

مدیرانتوسطبھداشتیھایپروتکلرعایتعدمبھنسبتجمشیدتختپتروشیمیکارگراناعتراض-
تفاوتیوبیماھشھرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانارشدمدیرانمعنادارسکوتوشرکت

مسئوالن شھرستان

ھایوعدهوحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھاستانآبداراناعتراضیتجمع-
توخالی مسئوالن مقابل استانداری برای چندمین بار

حقوقماه20پرداختعدمبھنسبتغربیآذربایجاناستانھاینانواییبازرساناعتراضیتجمع-
مقابل استانداری

زن:جھانیروزمارس8بزرگداشتدربارهییھا*اطالعیھ

زنجھانیروزمادس٨حومھ:گرامی بادوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای-1

آن چھھستیم.مختلفوجوهدرآندگرگونیشاھدحالوشدآغاز١٩٠٩تاریخازمارس٨گرامی داشت
یابد،تقلیلزنانبھھدیھوگلدادنبرایروزیبھزنجھانیروزوشودسپردهفراموشیبھنباید

زناناعتصابکھھمان طوراست.کارگریجنبش ھایدرزناننقشومارس٨روزکارگریپیشینھ ی
ازفرآیندینتیجھ یکرد،ماندگارزنروزعنوانبھمابرایرامارس٨روزکھپوشاکصنایع

آنبیمھموارهبود،عینیالزاماتازناشینیزخودکھشدکارگریجنبش ھایدرزناندخالت گری
رونددرمی توانندکھنقشیوشوداندیشیدهمیادیندرزنانحضوربھروزایندرتنھاکھمی رود

بھ این روز باقی بماند.تغییرات بنیادین داشتھ باشند فقط و فقط شعاری منحصر

حاشیھبھافرادازنیمیروزمره یدغدغھ ھایمی گویندسخنمردانتنھاکھآن جاگرفتنظردرباید
استممکنزنیکشود.انگاشتھنادیدهروزمرهامورھمیندرمی تواندنیزنقش شانومی شودسپرده

وباشدمشغولآنمانندومنشی گرینظیرکارھاازنوعیبھونباشدتولیدیکارازنوعیھیچمشغول



استممکنزنیکمی پردازد.بازتولیدیکاربھتنھاکھباشدزنیوباشدخانھ دارزنیکتنھایا
نقششودباعثنیزھمیننبایدامامی شوندانگاشتھھیچکھباشددرآمدکموشدهزنانھکارھایمشغول

مارس٨روزشود.گرفتھنادیدهباشندداشتھموجودمناسباتزدنبرھمدرمی توانندکھقدرتیوآنان
برایروزیکتنھامی شود،بلندترزنانصدایروزیکآندردست کمکھاستمناسبتیگرچھ

خواستھ ھاگرفتننظردربیشتربرایکنونتاآن چھبایدکھاستروزیبلکھنیست،زنانگرامی داشتن
لحظھ ایدررویھربھکنیم.مروررااستداشتھبھ ھمراهھمگانبرایآنانمقاومتامکاناتو

تماممی خواھدوکردهحملھزنانروانوجسمبرسوھرازقیم مآبیومردساالریکھایستاده ایم
تمامردبااستالزمحاالولحظھھمیندرکند.بدلخودانتفاعبرایمحلیبھراآنانزیستساحت ھای

شده استبرپاجنسیتیبرابریآندرکھافقیوبایستیمآنمقابلدرسلطھ ورزانھ،دیگری سازی ھایاین
را ترسیم و برایش تالش کنیم.

مارس8زنجھانیروزمناسبتبھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایبیانیھ-2

بھزیربشرحایبیانیھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیاسفند،شورای17روزیکشنبھ
منتشرکرد:مارس8زنجھانیروزمناسبت

درآنھایزمینھکھجنبشیاست.اجتماعیوسیاسیفراگیرجنبشییادآورزن،جھانیروزمارس
بینجنبشیبھبیستمقرناوایلدرزنانانترناسیونالبرگزاریباوگرفتشکلنوزدھمقرندومینیمھ

المللی تبدیل شد.

از حق و شایستگی خود نمی خواھند. یمی از  جامعھ ی انسانی چیزی فراترن عنوانبھجھانزنان

ھشداروبخشیآگاھیبرایھاییجنبشواعتراضاتاعتصابات،برگزاریروز،اینسیاسییشھ یر
است.علیھ نابرابری ھای مستمر و گاه سازمان یافتھ آنان بوده

کردنبرجستھباومذھبیانحرافاتومردساالرانھغلطسنتتاثیرتحتدنیاکشورھایاز یاریبس در
و...بودنھمسرمادربودن،ھمچونزنانیاولیھھایویژگیومنزلتبرتاکیدومذھبیشخصیت ھای

راآنانخواستھ ھایوحقوقطریقاینازوبسازندرامومطیعوشھروندیھمسرزن،ازدارندسعی
نادیده گرفتھ و نقشی ساختگی و ھدایت شده بھ آنان بدھند.

بھرسیدنبرایواندیشندمیدانند،میخودحقودارنداعتقادآنبھکھ یزیچ بھھموارهزناناما
،فرھنگیسیاسی،اجتماعی،مختلفھایعرصھدرانسانیکیشایستھنقشایفایوخواھیبرابری

اقتصادی و... تالش می کنند.

وھاستمانواعآماجموردجھانازدیگرجایھرازبیشسومجھانیکشورھادرزنانشوربختانھ
ومضاعفھاینابرابریوتبعیضباھموارهزنانایران،ماکشوردرجملھازاند،شدهواقعآزارھا

جھاتازاجتماعی  شانومدنیحقوقبوده،مواجھانسانیضدوارتجاعیھایسنتطریقازگانھچند
خواھان :گوناگون مورد تعرض قرار گرفتھ است، از این رو زنان ھمواره

ازدواج،حققوانیناصالح:مانندانسانیواالیارزشھایبامنطبققوانینتصویبوتبعیضرفع.١
حق،قضاوتوشھادتدربرابریحق،درحجاب،آزادیارثدربرابریحق،طالقبرابری

حضانت فرزند و...



دستمزدوحقوقبھمربوطقوانینازتبعیضرفع.٢

زنانمطالباتازدفاعدرتجمعبرگزاریویابیتشکلحق.٣

کارمحیطدرجنسیخشونتبامبارزهوسالمفضایکردنفراھم.۴

محروممناطقدربویژهشغلداشتنحقوتحصیلبھزنانھمگانیورایگاندسترسی.۵

ناموسی.بھمعروفقتلھایوکشیزنبھمربوطانسانیواالیارزشھایبامغایرقوانینلغو.6

...واست)کودکانبھتجاوزواقعدرکھھمسریکودک(کودکانازدواجبھدادنپایان.7

وسایلبھدسترسیآوردنفراھموبلوغسندردخترانبھداشتارتقایبرایالزمھایآموزش.8
بھداشتی رایگان

بامرتبطجرائمدیگروانسانقاچاقروسپیگری،مانند:زنانعلیھیافتھسازمانجرائمبامبارزه.9
جنسیت زنان

دخترانبھشھروندیحقوقآموزش.10

یدھندهنشانایراندرسال ھااینطیدرزنفعاالنوزنانجنبشفعالیتبھنگاھی،شودمییادآوری
است.آگاھی، رشد و توجھ بھ حقوق انسانی خود در جامعھ ی زنان

،قدرتمند،آگاهزنانبھشادباشعرضضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگییشورا
یخاطرهویادداشتننگھزندهوصنفیکنشگرزنانومعلمزنانبخصوصایرانشجاعوشایستھ

توسعھرونددرکھبشرو...حقوقفعاالنمخترعین،ھنرمندان،نویسندگان،بویژهاندیشمندزنان
علیھپنھانوآشکارخشونتوستمگونھھرفرھنگیتشکلاین.اندداشتھایارزندهنقشایرانیافتگی

عنوانبھزنانواقعیحقوقبھنھادنارجخواھانومی کندمحکومراایرانزنانویژه،بھجھانزنان
،توانمندبرابر،جامعھ یکھ،استباوربراینتشکلاینھمچنینباشد،میانسانییجامعھازنیمی

زنانموثروفعالنقشوحضوربرایزمینھآندرکھبود،خواھدایجامعھشکوفاویافتھتوسعھ
آنھا محقق  شود.فراھم باشد،  و خواستھ ھای انسانی  و ترقی خواھانھ ی

زنانروزجھانیمناسبتبھمریوان-کردستانمعلمانصنفیانجمنبیانیھ-3

بیکاری،فقر،جنگ،آوارگی،تبعیضرشدبھروروندھمچنانامسالمارسھشتیآستانھدرجھان
سیستمحاکمیتتداومدرصورتوبیندمیخودبھرادستازاینھایسامانینابھبسیاریوجنسیتی
وعامبطوربومزیستحتیبلکھشدکاستھ نخواھدتنھانھانسانروزیسیھودھشتازکنونینابرابر

روبرو خواھد بودادامھ ی حیات انسان و موجودات زنده ی دیگر با خطر جدی

برراعرصھغناوفقرشکافبیشترھرچھنیابتی،تعمیقھایھرقیمتی،جنگبھسودکسباولویت
برعالوهموجودوضعیتبازتولیدبرایھا؛حاکمیتکردهترتنگکرهاینساکنمردماناکثریت
ھاایدئولوژیترینضدانسانیوترینارتجاعیدنیاسراسردرطلبانھحقمبارزاتسرکوبواستثمار

وکودکانمیاندراینزنندومیبادراستیزیمھاجرومذھبی،مردساالرینژادپرستی،بنیادگراییمانند
زنان بیشتر از ھمیشھ قربانی  می گردند.



کشاندهشھرھاومیادینھاخیابانبھراانسانمیلیونتحملیقابلغیروغیرانسانیسراسرشرایطچنین
راانسانکھگشتھمناسباتیبامصافیعرصھسودانوشیلیوفرانسھتاگرفتھعراقولبنانازو

قربانی کسب منفعت و تداوم حاکمیت نابرابرش نموده است.

صنعتچراکھھستندجھانیبخشرھاییوبرحقپیکاراینمقدمصفدرزنانخوشبختانھ
آنفروشوزنانبردناسارتدختر،بھکودکانمساوی،ازدواجکاردرقبالنابرابرسکس،دستمزد

دنیاییساختندرراهپیکارومتحدانھومتشکلصفوفدرآمدنمیدانبھ...وفقرشدنھا،زنانھ
استشایستھ ی انسان  را بھ ضرورتی مبرم و تاریخی تبدیل کرده

ھیچدولتوکشاندهفقروتھیدستیبھرامردمازبیشتریبخشروزبروزگستردهبیکارینیزدرایران
اقشارسایرو،پرستاران.کارگران،معلماننداردساماننابھشرایطازاینعبوربرایایبرنامھ

وحاکمانتدبیریبیواندمواجھتبعیدوزندانوتھدیدبامطالباتشانپیگیریدلیلبھجامعھفرودست
کشانده است.فضای سرکوب و ارعاب این جامعھ را بھ سوی یک انفجار اجتماعی

ازبرخورداریومعیشتوشغلکسببرایافقیموجودوضعیتچھارچوبدرشھریتھیدستان
یسایھو...ھرروزتحصیلخانوادگی،ترکاعتیاد،خشونت،مشکالتوبینندنمیزندگیھایحداقل

شومش را ھرچھ وسیع تر برجامعھ می گستراند

یسلطھبدلیلچراکھاستزنانمتوجھاولیدرجھدرفشارفقرووسیعموجاینکھاستروشن
بیستازکمترزناناکنونھم.ھستندقربانیاناولینزنانمردساالروایدئولوژیکفرھنگیومناسبات

دستیابیازتحصیلکردهزنانتوجھقابلافزایشوجودبادھندومیتشکیلراشاغلکارنیرویدرصد
بھ شغل شایستھ محرومند.

ساختاریفقروآمیز،محرومیتتبعضمردان،قوانینبا،دستمزدنابرابردخترکودکانازدواجیمسالھ
شدهتحمیلازحامعھبخشبراینفرھنگیوقانونیبصورتکھاستوضعیتیازایگوشھتنھازنان

است .

روبروایتازهمشکالتباھرروزرادخترآموزانقانونی،دانشیپشتوانھوداراینھادینھستیزیزن
مخربیپیامدھایمسالھواینشدهدخترانتحصیلترکروندافزایشباعثبیکاریوفزایندهفقرکرده،

را بھ دنبال داشتھ است.چون ازدواج درسنین پایین و پدیده ی تراژیک مادر-کودک

وھاخواستھپیگیریبجزراھیجامعھتھیدستمزدبگیرومختلفاقشارکھاستشرایطیچنیندر
مسیردراینواندنمودهتالشتشکلوفعالیتممکنھایظرفایجادبرایمدامونداشتھمطالباتشان
اندنایستادهازراهکماکان ولیبودهروبروزیادینامالیماتومشکالتبااستعیانکھھمانگونھ

درشان انسان درپیش روی خود نمیبینندزیراکھ انتخابی بجز مبارزه درراه بھ دست آوردن یک زندگی

بیشترودرنبودهغایبمطالباتپیگیریوطرحوازمبارزهایعرصھھیچدرزنانمیانایندر
تریافتھتکاملوبیشتربروزروزواندبودهمبارزهازانکارغیرقابلوتعیین کنندهبخشیھاعرصھ

ازبذل جان ھم نھراسیده اندعلیھ مناسبات ضد زن حاکم می شورند و دراین مسیر ھم حتی

وآزادیخواهھایانسانتمامبھتاریخیروزاینتبریکضمنزنجھانیروزمارسھشتیآستانھدر
برابریتحققوستمیازھرگونھعاریدنیاییبھرسیدنتاکھداریم،اعالم میانسانبرابریطرفدار

ازآن ماستزن و مرد دست از مبارزه برنخواھیم داشت و یقینا پیروزی



انجمن صنفی معلمان کردستان - مریوان

گرامی  باد روز جھانی زن!

زنروزداشتدرگرامیایراننویسندگانکانونبیانیھ-4

کھاستدنیاییبھیافتندستبرایمردانوزنانپیکاریادآوریروززن،نیجھاروزمارس،ھشتم
عقیده، از حقوق یکسان برخوردار باشند.در آن، ھمھ ی انسان ھا فارغ از جنسیت، نژاد، ملیت و

می توانواحد،صفوفیدرپیگیرمبارزه یباکھمی دھدنشانگذشتھقرندرزنانپیکاردستاوردھای
کنیممیزندگیجھانیدرھنوزاگرچھبرداشت.بشریمشترکآرمان ھایتحققجھتدربلندگام ھایی

وجود،اینبامی برند،رنجمردانبامقایسھدرکمتردستمزدوجنسیآزارجنسیتی،تبعیضاززنانکھ
بیستمقرنابتدایدرزنانپرمشقتشرایطبامقایسھقابلمی برندسربھآندرامروزِزنانکھشرایطی

برفشردنپایوبی عملیسینھ یبرزدنرددستزن،جھانیروزپیاممھم ترینرواینازنیست.
ازپسھربارجھان،نقاطدیگروایراندرزنانجنبشکھاستآنگواهتاریخاست.مبارزهادامھ ی

و در صفوفی فشرده تر بھ پیش رفتھ است.سرکوب، نیرومندتر از پیش بر پاخاستھ، شانھ راست کرده

وسنتیجامعھ یدیرینھ سالومستحکمدیواردرراشکافنخستینمشروطھدوره یدرکھزنان
وپیموده اندخودخواست ھایبھدستیابیبرایرانشیبوفرازپرمسیریکردند،ایجادمردساالر

وخودحقوقازصیانتبرایاخیردھھ یچھاردرزنانمبارزه یدارند.روپیشدرازیراهھمچنان
جنبشمی دھدنشاناست،زنانراندنواپسآنھدفکھزن ستیزانھ ایوارتجاعیقوانینبامبارزه

عبورسربلندتاریخیحساسودشوارمقطعاینازکھاستریشھ دارجنبشیایران،زنانبرابری طلبی
خواھد کرد.

عرصھ ھایھمھ یدرزنانحقوقبرابریبرخودبیانیھ ھایواسناددرھموارهایرانیسندگاننوکانون
برپافشاریچونسیاست ھاییوسیستماتیکتبعیض ھایبرابردروکردهتاکیداجتماعیوفردیحیات
اعمالوزنانھنریفعالیت ھایبرایمحدودیتایجاداجباری،حجابخانواده،درزنانسنتینقش

خود را ابراز داشتھ است.سانسور مضاعف بر آثار ادبی و ھنری آنھا، مخالفت صریح

نویسنده،زنانویژهبھآزاداندیش،مردانوزنانھمھ یبھرازنجھانیروزایراننویسندگانکانون
از ھرگونھ نابرابری ھستند، شادباش می گوید.شاعر و ھنرمند کھ با آثار خود نویدبخش دنیایی بھ دور

کانون نویسندگان ایران

١٣٩٩اسفند١٧

بھ سر می برد*اسماعیل گرامی آزاد شد، کامیار فکور ھنوز در بازداشت

تعلیقباامروزبودشدهدستگیرکاروزارتمقابلتجمعدردیروزکھبازنشستھمعلمگرامیاسماعیل
روزتجمعشدهدستگیردیگرفکورکامیارانتقالازحاکیخبرھااماشد.آزاداویندادسرایازمجازات

دارد.سپاهاطالعاتبھاسفند١٧

میکنیممحکومقویارافکورکامیاربازداشتادامھگرامی،اسماعیلآزادیمناسبتبھشادباشضمنما
و خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط کامیار فکور ھستیم.



٩٩اسفند١٨ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

کنیدآزادرااسفند17شدگانایران:بازداشتکارگریتشکل ھایایجادپیگیری*کمیتھ

جھتمعلمانھمراهبھبازنشستگانوکارگراننھونودوسیصدوھزاراسفندھفدهیک شنبھامروز
افزایش دستمزد و حقوق خود اعالم تجمع کرده بودند .

وبازنشستگانازتعدادیکردندوحملھمردمبھپلیسوامنیتینیروھایتجمع،برایجمعیتافزایشبا
اسعدگرامی،اسماعیلآقایانجملھازکردنددستگیروحشیانھطرزبھراحاضردانشجویانوجوانان

مفتاحی وکامیار فکور

لباسوامنیتی،نیروی ھایبازنشستگانوکارگرانبرحقمطالباتبھپاسخ گوییبھ جایدولتامروز
امروزبودتجمع کنندگانبرابرچندامنیتینیروھایتعدادکھحدیبھانداختجانشانبھراشخصی
کارخانھدرخودزاعمروجوانیسال٣٠ازبیشترکھگرفتندقرارخشونتوشتمضربموردکسانی

بدوِنوباکرامتبایدبازنشستگیزماندراکنونوکردهسپریناچیزیمزددستازایدرکارگاهو
منابعپس گیریودست یابیخواھانفقطکھدستگیرشده اندکسانیوببرندلذتخودعمرباقیازدغدغھ

دولت و نھادھا بھ گروگان گرفتھ شده استو مطالبات خود بودند کھ در صندوق ھای بازنشستگی از سوی

اعتصابوتجمعواعتراضھستیم.شدگانبازداشتفوریآزادیخواھانبازنشستگانوکارگرانما
از حقوق مسلم ما شھروندان است.

کنندهتامینبایددستمزدوحقوقچنانکھھستیم.تورمنرخباالیبھحقوقودستمزدافزایشخواھانما
شرطوقیدبدونوفوریآزادیخواھانتجمع،بھیورشکردنمحکومضمنماباشدمانزندگی

دستگیر شدگان ھستیم

تا حق خود نگیریم، ھرگز از پا نمی نشینیم

١٣٩٩/١٢/١٧

امنیتی و انتظامی*محکومیت برخورد ھای ضد انسانی و غیرقانونی نیروھای

واعتراضموضوعیتباقبلیفراخوانبرابراجتماعیتامینبازنشستگان٩٩ماهاسفند١٧تجمع
عدمھمچنینوحقوقپرداختنظامدرتبعیضوفقرخطزیرھایدریافتیوحقوقسازیھمسان

محلدراساسیقانون٢٧مادهصریحنصخالفبردولتتوسطاجتماعیتامینھایطلبپرداخت
ضدوسایلانواعبھمجھزانتظامی،ماموراننخستینساعاتازنماینداجتماعبودمقررکھنظرمورد

تعدادخشونتانواعاعمالباوگردیدندتجمعبرگزاریمانعونمودندقرقراتجمعمکانشورش
زیادی را بازداشت نمودند.

وامنیتینیروھایغیرقانونیوانسانیضدھایبرخورداینکشوریبازنشستگانصنفیانجمن
ملتآحادقانونیحقوقازرااساسیقانون٢٧مادهبرابراجتماعاتواعتراضاتومحکومراانتظامی

احترام بگذاردایران دانستھ و بر ھمگان بھ خصوص حاکمیت است کھ بھ آن

انجمن صنفی بازنشستگان کشوری

٩٨/١٢/١٨



مزدافزایشبرایمعلمان،بازنشستگان،کارگران،مستقلتشکل ھایاعتراضیتجمع ی*قطعنامھ
١۴٠٠حداقل

مبرمیوفوریخواستبرپافشاریضرورت١۴٠٠سالمزدافزایشبرایمبارزهادامھوگسترش
آنبھبیکاروشاغلزحمتکشانھمھوپرستارانمعلمان،بازنشستگان،کارگران،حیاتحقکھاست

اعالممصوبمزدحداقلازراخودعمیقنارضایتیسالطولدرفرصتیھردرمااست.وابستھ
کرده و می کنیم.

روزھایآخریندردستمزد،حداقلتعیینرسمیمرجععنوانبھکارعالیشورایکھاستسالدھھا
خالی تروفقرواقعِیشاخصارائھجزدیگریمعنایکھمی کندتصویبرامزدیحداقلھرسال،پایانی

شدن سفره  ی خانوارھای کارگری ندارد.

سازدستنھادعنوانبھوآندموکراتیکغیرونابرابرساختاربھبناکارعالیشورایمانظراز
طبقۀ کارگر ایران است.دولتی، مرجع ظالمانھ ای برای محاسبھ و تعیین مزد حداقل

ماهبھمن٢٦مورخمشترکبیانیھکنندگانامضاوشاغلکارگرانما١۴٠٠سالمزدتعیینآستانھدر
سالھدهچندمزمنماندگیعقبوحاکمگسیختھافسارتورمعلتبھمی کنیم:اعالمدیگربار١٣٩٩
ومیلیون١٢ازتواندنمیآیندهسالدرمزدحداقلزندگی،ھزینھومزدبینشکافافزایشومزدھا

پانصد ھزار تومان در ماه کمتر باشد.

کھبھداشت،وآموزشخصوصی سازینتیجھ یدرکھآموزشودرمانوبھداشتشدنکاالییبھما
بھمعلمانوپرستارانبراینیزراظالمانھمزدوبھره کشیتشدیدشغلی،ناامنیافزایشموجبات
مان،زندگیحقومعیشتسطحبھمستمرتھاجمبھکھمی کنیماعالممامعترضیم.است،آوردهارمغان

فزایندهتورمرشدبھتوجھباآنوتعمیقمزدھاسرکوبازناشیتحمیلیگرسنگیرژیمبھبرقراریبھ
برایجانازایدرنانمعادلھبھکھکارگرانخریدقدرتبیشترھرچھکاھشوسالطولدر

زحمتکشان می انجامد اعتراض داریم.

گسترشوایجادراهازخودجمعیارادهاعمالوطبقاتیھمبستگیواتحادباکھباوریمبراینما
وکارفرمایانکھھمان گونھدھیم.پایانمزدیظالمانھبرنظاممی توانیمکارگریمستقلسازمان ھای

نیرویبھبایدنیزکارگراننمی اندیشند،دستمزد ھاتعییندرخودمنافعبھجزداریسرمایھدولت
متکی باشند!ھمبستھ و اراده ی سازمان یافتھ و تنھا قدرت طبقاتی خود

طبقھ کارگر و ھمھ زحمتکشان دعوت می کنیم:ما از ھمھ کارگران، بازنشستگان و ھمھ نیرو ھای مدافع

پیگیرانھمتشکل،وجمعیصورتبھآینده،سالحداقلمزدجملھازخود،بحقخواست ھایبھ-١
پافشاری کنند.

چارچوبدردولتییکجانبھمذاکراتبھواقعینمایندگانانتخابوکارگریایجادتشکل ھایبا-٢
سازوکار شورای عالی کار و کمیتھ مزد ذیل آن پایان دھند.

اساسازدیگرمزدیسرکوبترفندھریاوتوافقی،منطقھ ایمزدجملھازمزدتعیینشیوهھرگونھ-٣
سرکوب مزدی اعالم دارند.باطل و ضد کارگری است و انزجار خود را از این شیوه ھای



ومزدپرداختدردیرکردوتبعیضھرگونھالغایبرایمساوی،کاربرایمساویمزدبرای-۴
امکانکھآمیزیتبعیضوظالمانھقراردادھایانواعوانسانینیرویتامینپیمانیشرکت ھایبرچیدن

بیشتر سرکوب مزدی را فراھم می سازد متحدانھ مبارزه کنند.

دولت ھاست.وظایفازاشتغال زاییوکارجویایافرادوبیکارانبرایمناسبمعیشتحداقلتامین-۵
برای کسب این حقوق انسانی مبارزه کنند.

فعاالنوکارگرانآزاروتعقیبوکشی ھاحقوسرکوب ھامقابلدرجمعیمقاومتواعتراضبھ-۶
مختلفتضییقاتوتھدیدھاوقضائیتعقیب ھایکاملتوقفبرایوبازنشستگانودانشجویانکارگری،

کارگران و زحمتکشان ندارند، ادامھ دھند.علیھ این فعاالن کھ  ھدفی جز تالش برای بھبود سطح زندگی

رفتنبینازجزنتیجھ ایواستمردمھمگانیزیانبھکھخصوصی سازی ھابھدادنپایانبرای-7
اعتراض کنند.منابع عمومی و فسادپروری و اختالس ببار نیاورده است،

ھمھمسلمحقوقجزءمستقلتشکل ھایایجادحقوراھپیماییتجمع،اعتصاب،راهازاعتراض-حق٨
درازوفوریمطالباتومزدافزایشخواستبھدست یابیاست.کارگرانبویژهاجتماعینیروھای

زندگیوکارشرایطبھبودبرایحقوقاینازاست،حقوقھمینازبرخورداریگرویدرمدت،
خویش استفاده کنند.

١٣٩٩اسفند١٧

حومھوتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای-١

ھفت تپھنیشکرصنعتوکشتشرکتکارگرانسندیکای-٢

اسالمشھرمعلمانصنفیکانون-٣

بازنشستگاناتحادگروه-۴

کارگریتشکل ھایایجادبھکمکبرایھماھنگیکمیتھ-۵

بازنشستگاناتحاد-۶

ایرانبازنشستگانشورای-٧

ایرانبازنشستگانسراسریاتحاد-٨

کارگریھایتشکلایجادپیگیریکمیتھ-٩

اجتماعیتامینبازنشستگانگفتگویکانونگروه-١٠

تامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراناسفند17سراسریتجمعدرباره*گزارشی
اجتماعی

حقیرانھھایمستمریبھنسبتوداشتھادامھاستدوسالازبیشکھاجتماعیتامینبازنشستگانتجمع
خود معترض ھستند در تھران و سراسر کشور برگزار شده است.



اصفھان،تھران،تبریز،آباد،خرمایالم،یزد،کرمانشاه،کرج،قزوین،شھر23درسراسریتجمع
شاھرود،ساری،قزوین،اھواز،کرمان،شیراز،کرمانشاه،شوشتر،بجنورد،شوش،رشت،اراک،

تجمعاستاناینکارادارهمقابلدربازنشستھھزار2ازبیشتبریزدرشد.برگزارسنندجاردبیل،
رییساراکدرکردند.برگزارراتجمعخالیبشقابیوسفرهانداختنبابازنشستگانکرجدرکردند.

موردولیگفتبازنشستگانبھراسخنانیوآمدبازنشستگانمیانبھشھرایناجتماعیتامینسازمان
قبول واقع نشد.

درگرفت.شکلمجلسمقابلدرھمدیگریوکاروزارتمقابلیکیکھشدبرگزارتجمعدوتھراندر
خوداشغالبھرامحلقبلازانتظامینیرویشودبرگزاربودقرارکاروزارتمقابلکھتجمعی

آمدنباومقررساعتدرداشتند.راافرادکردنمتفرقدرتالشپلیسزنانآوردنباوبوددرآورده
انتظامینیرویشد.آغازخشونتبودآنانمیاندرنیزگرامیاسماعیلآقایکھکنندگانتجمعازبخشی

دستگیرراتعدادیوراندهمحلدرواقعمسجدوبھبودیخیابانسویبھراکنندگانتجمعسودواز
کھگرفتدرانتظامینیرویومردمبیندرگیریکھراندهمتروسمتبھنیزرادیگرایعدهکردند.
ازگرامیاسماعیلآقایانگرفتند.قرارشتموضربموردجواندخترانوپیرزنانوجوانانازتعدادی

بھھمگیوشدهدستگیرکارگرمفتاحیاسعدنگار،روزنامھفکورکامیار،فرھنگیبازنشستگان
شد.آزادشب9ساعتمفتاحیاسعدشدیممطلعخبراینتنظیمموقعدرالبتھشدندبردهاویندادسرای

جلویدیروزکھکردند:«اعالموآمدهتجمعازجلوگیریبرایانتظامینیرویمجلسمقابلتجمعدر
نظرموردبودجھکھمجلسشدید.جمعمجلسجلویامروزچرادیگربودھابازنشستھتجمعمجلس

بودجھکارمجلسھنوزکھ:«شدگفتھآنانبھاست»کردهتصویبروھابازنشستھحقوقافزایش
صحنھدرانتظامینیرویاینکھباسپساست»ندادهانجامراھابازنشستھبرایشدهدادهاختصاص

تجمعکھشداعالمبارھاتریبونازگردید.آغازشعارھاوسخنرانیونصبپالکاردھاداشتحضور
پاسخگوووضعیتنبودنشفافازمردسخنراندواست.گروهاینحمایتموردنیزکاروزارتمقابل
ورشکستھصندوقکردنشریکمورددرھمچنینوھاشدهبیمھقبالدراجتماعیتامینسازماننبودن
ھامستمریبودنحقیرانھازخانمسخنراندوگفتند.سخناجتماعیتامینبھاختصاصیبودجھدرفوالد

وزارتازکھھابازنشستھازتعدادیآمدنبامتاسفانھگفتند.روپیشسالھایدرسازیھمسانادامھو
رسید.گروهبھدوستانمانشتموضربودستگیریناگوارخبرھایبودندشدهملحقتجمعاینبھکار
برایبودبردهبدرسالمجاندرگیریازکھخانمیوخواندهراقطعنامھبازنشستھھایخانمازیکی

ھا بارھا آن را تکرار کردند.خاتمھ تجمع شعار:« جواب نان، کتک نیست» را داد کھ بازنشستھ

یافت.خاتمھ12ساعتراستجمع

ایرانکانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیکبرگرفتھ از

واوینزندان6بندبھانتقالبھاعتراضدردراعتراضعبدیاسماعیلغذایاعتصابروز*دومین
ایجاد محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده

ایجادواوینزندان6بندبھقانونیشغیرانتقالبھاعتراضدراسفند17یکشنبھازروزعبدیاسماعیل
کرد.محدودیت و قطع تلفن و ارتباط با خانواده، اعتصاب غذا

دروغعبدی،گزارشایران،اسماعیلفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایکانالگزارشبھ
جمعی-برگزاریاعتراضاتمراسم،برگزاری(بیانیھ،سیاسیتحرکاترھبریبرمبنی8بندمسئولین



گریمجریبااعتراضیشعرھایخواندنوسخنرانیاجرایمحجوبی،بھنامیادزندهیابودمراسم
است.آقای عبدی) را از دالیل اعتصاب غذای خود اعالم کرده

رسانیاست.اطالعزندانیھمزادنوریمحمدعبدیاسماعیلبرعالوه6بنددراستذکرشایان
تلفنقطعموارددیگرازشده،قطعتلفنشپیشماهششازکھزادنوریمحمدجسمیوضعیتدرباره

او شده است.و ایجاد محدودیت  اسماعیل عبدی است کھ باعث اعتصاب غذای

شوشدادسرایبھتپھھفتنیشکروصنعتکشتطلبحقکارگر5*احضار

حسینبھمنی،یوسفاسامیبھتپھھفتنیشکروصنعتکشتطلبحقکارگر5اسفند،18دوشنبھروز
دادسرایبھدفاعیاتآخرینبرایمنجزیعباسیابراھیموممبینیحمیدحیوری،مسعودحمدانی،

شوش احضار شدند.

اسدبیگیوشوشدادستانیشکایتباکارگراناینایران،پیشترکارگرانآزاداتحادیھکانالگزارشبھ
شده اند.کارفرمای شرکت بھ اتھام اخالل در نظم عمومی تفھیم اتھام

انجامازکارفرماکھدارندقانونیوصنفیمطالبھوخواستده ھاتپھھفتگزارش،کارگرانبنابھمین
کارگراناعتصابواعتراضازپسآنھموتعویقباکارگراندستمزدھایھموارهومیزندبازسرآنھا

بھدستحقوق اشپرداخت وخودبرحقمطالباتوخواستبرایکارگراگروقتآنمی شود،پرداخت
وتخلفھزارانباکارفرماامامیگیردقرارمحاکمھموردقضائیھقوهتوسطبزنداعتصابواعتراض

اختالس آزاد است.

یابد و خواست و مطالباتشان محقق گردد.پرونده سازی و تعقیب قضایی علیھ کارگران باید فورا خاتمھ

مجلسمقابلتجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتھمابازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
وسازمان برنامھ وبودجھ

ومجلسمقابل(ھما)ایراناسالمیجمھوریھواپیماییبازنشستھاسفند،کارگران18دوشنبھروز
مجلسمطالبات،مقابلپرداختعدمبھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھبودجھوبرنامھسازمان

وسازمان برنامھ وبودجھ تجمع کردند.



حقالتفاوتمابھپرداختحقوق،ھمسان سازیطرحمعوقھماهششپرداختخواھانکنندگانتجمع
ایثارگرانبھایثارگریالعادهفوقپرداختواجراحقوق،افزایشازناشیاوالدحقومندیعایلھ

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

دارد.بازنشستھھزارکارگر13حدودھماھواپیماییشرکتکھاستآورییادقابل

ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضاراکنورآبادآھنراهکارگران*اعتصاب
واجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

عدمبھاعتراض)برایگسترجوش(شرکتاراکنورآبادآھنراهکارگراناسفند،18دوشنبھروز
دست بھ اعتصاب زدند.پرداخت بموقع حقوق ومطالبات واجرایی نشدن تجمیع قراردادھا

طبقھطرحاجرایعدمبھماھشھرنسبتنفتیفرآورده ھایپخششرکتکارگراناعتراضی*تجمع
فرمانداریبندی مشاغل وپرداخت نشدن بموقع حقوق وحق بیمھ مقابل

بیشترھرچھانعکاسماھشھربراینفتیفرآورده ھایپخششرکتکارگراناسفند،18دوشنبھروز
وحقحقوقبموقعنشدنوپرداختمشاغلبندیطبقھطرحاجرایعدمبھنسبتاعتراضشانصدای

بیمھ دست بھ تجمع مقابل فرمانداری شھرستان ماھشھرزدند.



زیرشرکتکارگران،نفعبھدادگاهرای گفتند:علی رغم ایرسانھخبرنگاربھحاضردرتجمعکارگران
کار این ماه آنان را قطع کرده است.بار اجرای آن نرفتھ و در واکنش  بھ شکایت کارگران، اضافھ 

یکیآبادانمنطقھزیرمجموعھنواحیازماھشھرنفتیفرآورده ھایپخششرکتشودکھمیخاطرنشان
صادراتوتوزیعنگھ داری،وظیفھ یکھمی رودشماربھخشکیدرنفتیموادانبارھایبزرگتریناز

زمینی، ریلی و کشتی  برعھده دارد.فرآورده ھای پاالیشگاھی را از طریق خط لولھ، تانکرھای

مدیرانتوسطبھداشتیھایپروتکلرعایتعدمبھنسبتجمشیدتختپتروشیمیکارگران*اعتراض
تفاوتیوبیماھشھرپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانارشدمدیرانمعنادارسکوتوشرکت

مسئوالن شھرستان

پروتکلرعایتعدمبھنسبترااعتراضشانجمشیدتختپتروشیمیکارگراناسفند،18دوشنبھروز
اقتصادیویژهمنطقھسازمانارشدمدیرانمعنادارسکوتوشرکتمدیرانتوسطبھداشتیھای

پتروشیمی ماھشھر وبی تفاوتی مسئوالن شھرستان اعالم کردند.

خبرنگارماھشھربھپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھ2درسایتواقعجمشیدتختپتروشیمیکارگران
شدهمواجھشرکتایندرویژهمنطقھسازمانھایدستورالعملوقانونآشکارنقضگفتند:باایرسانھ

فکربھھمسازمانکارادارهواستشدهسلبآنھاازگریمطالبھحقھمسالمتداشتنبرایحتیاندو
آنھا نیست.

مبنیپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانصریحدستوررغمعلیگفت:معترضکارگرانازیکی
٢(٢.٢.۴بصورتنوبتکاریھایشیفتکلیھاجرایھمچنینوبھداشتیھایپروتکلکلیھاجرایبر

ھایمجتمعدرافرادحضوروترددھاکاھشمنظوربھاستراحت)روز۴وشبروز٢,صبحروز
١٨ازبیشانسانی،نیرویشدیدکمبودرغمعلیجمشیدتختپتروشیمیمدیریتمتاسفانھپتروشیمی،



بھمجبورروکارکنانکلیھ،PBR~2تولیدیواحدبرایکافیانسانینیروجذبعدمضمنکھھستماه
است.کرده)استراحتروز٣وشبکارروز٣کارصبحروز٣(٣.٣.٣صورتبھحضور

درکھبودهکارقانونصریحنقضوقانونیغیرکارکنانباشرکتمدیرانبرخوردشیوهافزود:وی
تحمیلحالدرشھرستاننظارتیمرتبطدستگاھھایوویژهمنطقھسازمانارشدمدیرانمعنادارسکوت

بر کارگران است.

بندهھستیم”فکرتان“بھجملھبھتنھاکارگرانپیگیریبھپاسخدرشرکتاینکرد:مدیراناضافھاو
کرده اند.

ویژه،منطقھسازماننظارتعدموشرکتمسئولینکاریاھمالدلیلبھتاکنونگفت:درخاتمھوی
ماندهنتیجھبیقانوناجرایبرایکارکنانھایپیگیریواندشدهمبتالکرونابھشرکتدرنفرچندین
است.

سویازشان،حقوقاحقاقبرایگریمطالبھدرپینیزپیشترکارگراناینکھاستیادآوریقابل
مدیران شرکت تھدید بھ اخراج شده بودند.

ھایوعدهوحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھاستانآبداراناعتراضی*تجمع
توخالی مسئوالن مقابل استانداری برای چندمین بار

گذاشتنبنمایشبرایبویراحمدوکھگیلویھاستانآبدارانبار،چندمینبرایاسفند17یکشنبھروز
مقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهوحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتاعترضشان

استانداری در شھر یاسوج زدند.

تجمعحقوق مانوحقبرایفقطماگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھحاضردرتجمعآبدارانازیکی
برطرف نمایند، اما ھیچ کاری نکردند.کرده ایم، مسئوالن بارھا وعده داده اند کھ مشکالت ماھرا

وکھگیلویھاستانفاضالبوآبمسئوالنمدیریتسوءکرده اند،گناھیچھماخانواده ھایافزودند:آنھا
بویراحمد این مشکالت را برای ما درست کرده است.

حقوقماه20پرداختعدمبھنسبتغربیآذربایجاناستانھاینانواییبازرساناعتراضی*تجمع
مقابل استانداری

عدمبھاعتراضبرایغربیآذربایجاناستانھاینانواییبازرسانازاسفند،جمعی17روزیکشنبھ
کردند.اجتماعشھرارومیھدراستانداریمقابلحقوقماه20پرداخت



پرداختغربیآذربایجاناستانھاینانواییبازرسانحقوقماه20شده،حدودایرسانھگزارشبرپایھ
نشده است.

akhbarkargari2468@gmail.com

1399ماهاسفند17کارگریاخباروگزارشات

آزاد کنیدبازداشت شدگان تجمع حق طلبانھ خیابان آزادی تھران را
بھنسبتاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریاعتراضیتجمع-

سطح نازل حقوق

وبازداشتکنندگانتجمعوشتموضربتھرانآزادیخیابانتجمعبھوامنیتیانتظامینیروھاییورش
حداقل سھ نفرشان - آزادی یکی از بازداشت شدگان

مقابل استانداری- تجمع اعتراضی کارگران بازنشستھ صنعت فوالد خوزستان

پرداختعدمبھدراعتراضمتروتھران5خطووزاگرسورامین،لرستاننواحیکارگراناعتصاب-
بموقع حقوق

سراسریفراخوان دوباره کارگران راه آھن لرستان برای اعتصاب

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


امامبندردریانوردیوبنادربرقکارگاهنگھداریوسرویسکارگرانغذایوتحریماعتصاب-
دراعتراض بھ عدم پرداخت حقوق ،حق بیمھ وعیدی

استان فارس نسبت بھ حذف سنوات فاصلھ- فراخوان تجمع اعتراضی فارغ التحصیالن  دانشسراھای
خدمتی

- آزادی پویا جانیپور از زندان با قرار کفالت

مقابلشیرقیمتودامینھاده ھایناعادالنھتوزیعبھنسبتگنابادسنتیدامداراناعتراضیتجمع-
ساختمان اداره جھاد کشاورزی

مقابل فرمانداری پیرانشھر- تجمع اعتراضی رانندگان تانکرھای سوخت نسبت بھ بالتکلیفی

برق گرفتگی- جان باختن کارگرجوان کارخانھ چسب ھنکل قزوین براثر

بھنسبتاجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریاعتراضی*تجمع
سطح نازل حقوق

وبازداشتکنندگانتجمعوشتموضربتھرانآزادیخیابانتجمعبھوامنیتیانتظامینیروھاییورش
حداقل سھ نفرشان - آزادی یکی از بازداشت شدگان

ادامھدراجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراناسفند،17روزیکشنبھ
دراجتماعیتامینادارهمقابلتجمعبھدستحقوقنازلسطحبھنسبتدارشاندامنھاعتراضات

خرم آباد، رشت،ساری،سنندج،شاھرود،شھرھای اراک،اردبیل،اصفھان،اھواز،ایالم،  بجنورد،تبریز،

یزد و…..زدند.شوش ،شوشتر،شیراز،قزوین،کرج، کرمان،کرمانشاه،مشھد،نیشابور

تامینسازمانحوالیتھرانآزادیخیابانتجمعبھیورشباازابتداوامنیتیانتظامینیروھایتھراندر
تجمعازادامھمانعنفرشانسھحداقلوبازداشتکنندگانتجمعوشتموضربکاروزارتواجتماعی

شدند.

+تصویری از تجمع بجنورد:



+تصویری از تجمع خیابان آزادی تھران:





جلب می کنیم:دردرزیر نظرتان رابھ مجموعھ ای درباره این تجمعات اعتراضی

+سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

بھدراعتراضکارگرانوبازنشستگانسویازاعتراضیتجمعدوماهاسفند١٧یکشنبھامروز-1
.در دھھا شھر درکشور برگزارگردیدوضعیت سخت معیشتی و دستمزد ناچیز در تھران و ھمزمان

گیریشکلدرحالدقیقھوپانزدهدهازساعتکاروزارتواجتماعیتامینسازمانمقابلدراولتجمع
وبازنشستگانشدکشیدهخشونتبھھاشخصیولباسانتظامینیروھایوحشیانھھجومباکھبود

باپلیستوسطبازنشستگانوکارگرانازتعدادیوگرفتندقرارشدیدوشتمضربموردوکارگران
خشونت تمام دستگیر شدند .

خراسان،کرمانشاه،مشھد،،اراکرشت،کرجشھرھایوتھرانمجلسدرمقابلھمدیگریتجمع
ھمزمان برگزار گردید .شمالی بجنورد ، تبریز ،خرم آباد و اردبیل ، اھواز بصورت

ازگرامیاسماعیلازعبارتندگزارشاینتنظیمکارتاوزارتمقابلتجمعشدگانبازداشتاسامی
کارگرمفتاحیاسعداقتصادی،نگارروزنامھفکورکامیار،کارگریفعالوفرھنگیبازنشستگان

لحظھ اطالعی دردسترس نمی باشد.اسنپ فود میباشند از بازداشتی ھای احتمالی دیگر تا این

اند.بازداشت شدگان بھ پایگاه ھفتم پلیس امنیت منتقل شده

بازداشتوشتموضربوکاروزارتمقابلدراسفند١٧یکشنبھتجمعبھپلیسوحشیانھھجوم-2
تجمع کنندگان

درتجمعبرایواحدشرکتکارگرانسندیکایوبازنشستگانمستقلتشکلچندفراخوانبھتوجھبا
وداخلدرانتظامینیرویزیادیتعدادھشتساعتصبحازوزارت کار،مقابلاسفند١٧یکشنبھروز

ایستادناجازهکسیھیچبھپلیسداشت.حضورنیززنپلیسشماریوشدندمستقروزارت کاربیرون
وزارت کار است نمی داد.در مقابل وزارت کارو ساختمان تامین اجتماعی کھ مجاور

نزدیکیدرکھبھبودیچھار راهشمال غربیضلعدرنفرچھلحدودھستھ ای١٠:١۵ساعتاز
بھپلیسآنازپسرسید.تنصدحدودبھتعدادشان١٠:٣٠ساعتتاکھگرفتشکلھست،وزارت کار

پلیسکردبازداشتراجوانانازتعدادوبازنشستگانازشماریوکردحملھچھار راهدرکنندگانتجمع
ضلعدرھمچنینمترومقابلدرنیزتجمعازھستھ ھاییکرد.جرحوضربشدتبھرابازنشستگان
نزدیکمترودربساعتیبرایکرد.متفرقپلیسکھگرفتشکلبھبودیچھار راهجنوب غربی

وزارت کار نیز برای جلوگیری از تجمع بستھ شد.

ازدیگریشمارومی کندکاراسنپ فوددرکھمفتاحیاسعدواقصادینگارروزنامھفکورکامیار
اسامی آنھا مشخص نیست.بازنشستگان و جوانان حاضر در تجمع بازداشت شده اند کھ

باھمراهبازداشتوتجمعازجلوگیریوپلیسوحشیانھیورشواحدشرکتکارگرانسندیکای
حقمزدسربرچانھ زنیبرایاعتصابواعتراضیتجمعمی کند.محکومراپلیسوحشی گری

داشتندمشارکتامروزتجمعدرکھکارگرطبقھحامیجوانانازواستبازنشستگانوکارگران
وکردهایجادسدکارگرانبرابردرنمی تواندھمیشھسرمایھعاملپلیسوحشی گریمی کنیم.قدردانی

فوریبایدامروزبازداشت شدگانگردد.مزدبگیرانسایروبازنشستگانکارگران،اعتراضاتازمانع



ازحمایتبھراکارگرطبقھحامیانوبازنشستگانوکارگریمستقلتشکل ھایسندیکاگردند.آزاد
بازداشت شدگان فرا می خواند.

چندوفوداسنپدرشاغلمفتاحیاسعداقتصاد،خبرنگارفکورکامیاربازنشستھ،گرامیاسماعیل-3
شدندبازداشتوزارت کارمقابلاسفنند١٧تجمعدردیگرتن

مستقلتشکالتوسندیکاھافراخوانباکھوزارت کارمقابلتجمعدراسفند١٧امروزصبح
برکشان کشانوخشونتباتجمعدرکنندگانشرکتازتنچندشدبرگزارکارگرانوبازنشستگان

مفتاحیاسعدواقتصادیخبرنگارفکورکامیاربازنشستھ،گرامیاسماعیلشدند.بازداشتزمینروی
اسامی شانکھشده اندبازداشتبیشتریافرادگزارش ھابنابرشدند.بازداشتاسنپ فوددرشاغل

مشخص نیست.

وکردشتموضربدارندھمباالییسنکھبازنشستھمردھایوزن ھاوحشیانھپلیستجمعایندر
وزارت کار مستقر کرده بود.نیروھایی زیادی را برای جلوگیری از تجمع امروز در مقابل

ازجلوگیریبرایپلیسوحشیانھاقداماتحومھ،وتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
خواھانومی کندمحکومقویاراتجمعدرکنندگانشرکتبازداشتوبازنشستگانشتموضربتجمع،
بھرابازنشستگانوکارگریمستقلتشکالتسندیکامی باشد.ایشانشرطوبی قیدوفوریآزادی

حمایت از بازداشت شدگان فرامی خواند.

+اتحادیھ آزاد کارگران ایران:

قرارگرفتامنیتینیروھاییورشموردکاروزارتمقابلدرکارگرانتجمع-1

تأمینسازمانوکاروزارتمقابلدرامروزقبلیفراخوانطبقمعلمانوبازنشستگانوکارگران
گرفتقرارامنیتینیروھایوحشیانھھجومموردکھنمودنداعتراضیتجمعبرگزاریبھاقداماجتماعی

کردند.و تجمع کارگران را سرکوب کرده و تعدادی را نیز بازداشت

ھمساناجرایتومان،میلیون١٢باالیبھدستمزدافزایشخواستھبابازنشستگانومعلمانوکارگران
معیشتسبدتأمیناساسبررامزدافزایشکھکارقانون۴١مادهاجرایبازنشستگان،حقوقسازی
 وخواستدیگروتکمیلیبیمھمشکالترفعواجتماعیتامینقانون٩۶مادهاجرایمیگرداند،مبتنی

اجتماعیتأمینسازمانوکاروزارتمقابلدرتجمعبرگزاریبھاقداممعیشتیوصنفیمطالبات
نمودند.

کارگرانفوالد،کارگرانجملھازکارگریمختلفمراکزکارگرانحمایتموردتجمعاینفراخوان
وبازنشستگانکارگری،مستقلتشکل ھایتمامیوساختمانی وفصلیکارگراننفت،رسمیغیر

معلمان قرار گرفتھ بود.

تاکنونکھشده انددستگیرنیزتجمع کنندگانازتعدادیتجمعاینبھانتظامیوامنیتینیروھایھجومدر
اخبارواستشدهاعالممفتاحیاسعدوگرامیاسماعیلفکور،کامیارنامھایبھآنانازنفرسھاسامی

تکمیلی آن متعاقباً اعالم خواھد شد.

ومیفرستددرودتجمع کنندهمعلمانوبازنشستگانوکارگرانتمامیبھایرانکارگرانآزاداتحادیھ
آزادیخواھانتجمع کننده،کارگرانبھانتظامی وامنیتینیروھایوحشیانھھجومازانزجارابرازضمن



درخودتالشازدستایرانمزدبگیراندیگروکارگراناست.دستگیرشدگانشرطوقیدبیوفوری
دیگرتحققودستمزدافزایشبرایمتحدانھوداشتبرنخواھندمعیشتیفالکتباروضعیتبھاعتراض

مطالباتشان بھ مبارزاتشان ادامھ خواھند داد.

٩٩اسفند١٧ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

شدآزادمفتاحیاسعد-2

اویندادسرایازبودشدهدستگیرکاروزارتمقابلکارگرانتجمعدرامروزصبحکھمفتاحیاسعد
آزاد شد.

!تھرانکاروزارتمقابلتھرانبازنشستگاناسفند17تجمعاز+گزارشی

حکومت نظامی بر قرار شد !

تجمع،مانعتجمع محلمحاصرهباشخصیلباسوامنیتیمامورانازانبوھیامروزصبحابتدایاز
یگاننیروھایبودشدهاعالم١٠:٣٠ساعتدرکھتجمعآعازازپیش. شدندشاغلینوبازنشستگان

ویژه مانع از ایستادن افراد در محل میشدند.

وزارتمجاورخیاباننبشکنندگانتجمعبازنشستگان،اعتراضیتجمعگردھماییازممانعتازبعد
ھجومبھدست،خشونتاعمالباامنیتینیروھایوکردندمقاومتکوبندهشعارھایدادنسرباکار

وحشیانھ زدند.

دستازعیاجتماتولیدعرصھدرراحودزندگیازسال٣٠ کھکسانیعلیھسرکوبگرانھرفتاراین
دادند، چھ توجیھی میتواند داشتھ باشد؟؟؟.

قرارببندوبگیروتھاجممورداینچنینکھاستجرمزندگیشانحقومعیشتازبازنشستگاندفاع
گرفتند؟؟

وداشتھدسترسیصندوقھایشانمنابعبھنبایدبازنشستگاندارد"اصرارحاکمیتکھاستاینموضوع
ھمچنان بھ حقوق  حقیرانھ ی خود تن دھند!

منافعمان ازدفاعدرخوحقاینبرھمچنانوکردهمحکومرااعتراضیتجمعاتبھتعرضگونھھرما
پای میفشاریم."

فعالگرامیاسماعیلآقایدستگیریمبنایبرخبریولینیستدقیقیاطالعشدندستگیرتعداداز
کارگری منتشر شده است.

بازنشستھ بیدار معترض

شورای بازنشستگان ایران

+گزارشی دیگر از تجمع امروز درخیابان آزادی تھران

مطالبات مانپیگیریبرایسازماناینبھاجتماعیتامینبازنشستگانفراخوانبا٩٩اسفند١٧یکشنبھ
رفتیم.



نھاددواینسویبھبازنشستگانحرکتمانعانتظامینیرویمامورانکار،وزارتبھرسیدنازقبل
می شدند.

جوانان دانشجو ھم بھ ما ملحق شدند.رفتھ رفتھ تعداد بازنشستھ ھا بیشتر می شد تعدادی از

متفرقدرسعیوآوردندبلندگونشدندحریفوقتیوداشتماپراکندندرسعیفشارباانتظامینیروی
آساغولبدن ھایباپلیس ھابودند.ایستادهمحکمھمھامامی کردندکمکشانھمپلیسزنانداشتند.کردن

سرپشتازفشارباھمچناناماشودمتفرقجمعیتکھآوردندشدیدفشارمابھوکردنددرستزنجیری
جلو می  رفتیم، از آنجا شعار دادن را شروع کردیم:

حقوق ما ریالیھ/ھزینھ ھا دالریھ

این ھمھ بی عدالتی/ھرگز ندیده ملتی

گرانی تورم/بالی جان مردم

فریاد فریاد/از این ھمھ بیداد

راآنھابازنشستھ ھاحمایتومقاومتوجودباوشدندبازداشتجوان۴دقیقھدهعرضدرحینایندر
نیروھایدستازجوانیکنجاتحالدربازنشستھده ھامردمچشمجلویچھارراهوسطبردند.

انتظامی بودند و خیابان بند آمده بود.

بازنشستگانُگلھبھُگلھبرگشتموزدمدوریما،کردنپراکندهوخشونتھمھآنبردنکاربھازبعد
ببینمراداخلشنتوانستممی برد.رابازداشتی ھاکھآمدبیرونونیکاروزارتدرونازبودند.ایستاده

کردند.اما دو دست از شیشھ بیرون آمده و مردم را متوجھ خود

نیروھایبودند.تعجبدرخشونتوسبعیتھمھاینازاکثراومی کردیمصحبتبازنشستگانبا
و بھ ما آماده باش داده اند.انتظامی بھ مردم می گفتند اینھا برای سراوان آمده اند

من از وحشت این نیروھا اول حیرت کردم بعد خوشحال شدم.

بھ آنھا گفتیم باز ھم برمی گردیم؛ کارمان تمام نشده .

یک بازنشستھ تامین اجتماعی

99اسفند17امروزبازنشستگاندرتجمعکنندهشرکتیک+گزارش

،کاروزارتمقابلمعلمانھمراهبھکارگرانوبازنشستگان،تجمعفراخوانحسببرامروز
راکاروزارتواجتماعیتامینسازمانجلوسرتاسروقتاولازامنیتیمامورانوپلیسنیروھای

.قرق کرده بودند و از ھرگونھ تجمع بشدت جلوگیری میکردند

جمعیتبھھاامنیتیوپلیسیورشبابودندافزایشحالدرکھکنندگانتجمعشادمانخیابانسربالخره
آمدندبرکردنمتفرقصدددرجمعیتبھوحشیانھیورشباوآوردندھجومگیریشکلحالدرحاضر

کھ با مقاومت تجمع کنندگان موجب درگیری شد .



ازپسودستگیروحشیانھطرزبھرادانشجویانازتنسھوبازنشستگانازیکیگرامیآقای
متروورودیدربسپس.زدندھمبرراتجمعوحملھجمعیتبھشادمانمترودربسمتراھپیمایی
را بستند  .

بھ جمعیت حاضر یورش بردند و انھا را متفرق کردند .

.اما تجمع در بیش از بیست شھرستان با موفقیت برگزار شد

+تجمعات رسانھ ای شده:

مختلفاستان ھایدرکارگریبازنشستھ ھایتجمع-1

خودمعیشتیمطالباتبھتوجھخواستاراجتماعی،تامیناداراتمقابلحضورباکارگریبازنشستگان
شدند.

وضعبھنسبتاجتماعیتامیناداراتمقابلحضورباکارگریبازنشستگاناسفند)(ھفدھمامروز
نامناسب معیشتی خود اعتراض کردند.



زندگیھزینھ ھایوخانوارمعیشتسبداندازهبھمستمریومزدافزایشخواستارتجمع،درحاضران
ومزدتعییندرقانونیالزاماتبھبایستیکار،شورایعالیعصِرفرداجلسھدرکردنداعالموشدند

مستمری توجھ شود.

،99بازنشستگانبرایھمسان سازیاولویتکردند؛مطرحنیزدیگریخواستھ ھایتجمع کنندگان،
مختلفصندوق ھایبازنشستگانمیانتبعیضرفعجاری،سالدرھمسان سازیازجدیدیدورشروع

تعییندرمشارکتحقبرقراریخواستارھمچنینآنھامکفی.ورایگاندرمانیخدماتارائھو
داشتھنقشاجتماعیتامینادارهدربازنشستگانواقعینمایندگانبایستیکردنداعالموشدندسرنوشت

باشند.

کشوردیگرشھرھایبرخیومشھدتبریز،کرمانشاه،تھران،درتجمعاینرسیده،اطالعاتبراساس
است.شدهبرگزارامروز١٠:٣٠ساعتاز

اجتماعیتامینکلادارهمقابلاصفھاناجتماعیتامینبازنشستگانتجمع-2



تامینکلادارهمقابلتجمعبابارچندمینبرایامروزصبحاصفھاناجتماعیتامینبازنشستگان
اعالم کردند.اجتماعی اعتراض خود را بھ ھمسان نبودن حقوق دریافتی

بااجتماعیتامینبازنشستگانبارچندمینگفت:اصفھاناستاناجتماعیتامیناداره کلسخنگوی
و مزایا اعالم کردند.حضور مقابل اداره کل اعتراض خود را بھ ھمسان نبودن حقوق

مقابل استانداری**تجمع اعتراضی کارگران بازنشستھ صنعت فوالد خوزستان

بگیرانومستمریبازنشستھکارگرانسراسریاعتراضیتجمعباھمزماناسفند17روزیکشنبھ
برایھمخوزستانفوالدصنعتبازنشستھکارگرانحقوق،نازلسطحبھنسبتاجتماعیتامینسازمان
استانایناستانداریمقابلتجمعبھدستحقوقپایینسطحبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایش

درکالنشھر اھواز زدند.

پرداختعدمبھدراعتراضمتروتھران5خطووزاگرسورامین،لرستاننواحیکارگران*اعتصاب
بموقع حقوق

سراسریفراخوان دوباره کارگران راه آھن لرستان برای اعتصاب

متروتھران:5خطووزاگرسورامین،لرستاننواحیکارگراناعتصابدربارهگزارشاتی

لرستانآھنراهکارگراناعتصابروزدومین-1

تراورس)بھلرستان(شرکتفنیابنیھوخطکارگرانمتوالی،روزدومینبرایاسفند17یکشنبھروز
اعتصابشان ادامھ دادند.

کھ،حقیحقمونبھرسیدنتامارووبپیوندنمابھمیکنیمدعوتکشورسرتاسردرنواحیتمامیاز
سالھا توسط مشتی دزد پایمال شده و میشھ یاری کنن

وارمینآھنراهکارگراناعتراضواعتصاببھفراخوان-2

نشھواریزھمباعیدیوحقوقاگرومیداریمنگھدستاسفند)18فردا(تافقط ینورام کارگرانما



از صبح سھ شنبھ نوزدھم اسفند دست از کار میکشیم.

توبیارنتشریفکھبدنباشآمادهاداریشوننیروھایبھکننلطفیونآقاھستندادنپولبھقراراگر
وحقوقکھروزیتاشنبھسھازچوننگھدارن.ھمروخططولوکننردروقطارھاوھاگذرگاه

اینھھماونوداریمورامینشھرستانامدادیگانازھمخواھشییھنمیکنیم.کارمانشھواریزمزایامون
عقبحقوقوحقدنبالفقطماوماستباحقکھمیدوننھمخودشونچونایستگاهداخلنیانلطفاکھ

افتادمون ھستیم والغیر،

جلویفقطکنھ،صداییوسریابگیرهروقطارجلوینیستقرارکسیکھمیکنیماعالمھم ینجاھم از
درب حوزه جمع میشیم و سر کار حاضر نمیشیم.

تھرانمترو5خطکارگرانآغازاعتصاب-3

انتظاماتواحدازاعمتراورس)شرکتتھران(مترو5خطکارگراناسفند،17یکشنبھازروز
رااعتصابشانکاالبنووعیدیآذرماهازحقوقپرداختعدمبھاعتراضبرایبھسازیونگھداری

ازدستعیدیوھمچنین12تا8برجازمطالباتشونکاملنشدنپرداختکردند:تاوالعامکردندآغاز
اعتصاب برنمیدارن.

شده:ایرسانھگزارش-4

اعتراض ھمزمان کارگران تراورس نواحی زاگرس و لرستان

بھاعتراضدرھمزمانزاگرسولرستانتراورسکارگرانماه)اسفند١٧(یکشنبھامروزصبح
کار کشیدند.پرداخت نشدن حدود سھ ماه معوقات مزدی و عیدی دست از

امروزصبحریلی،مختلفنواحیبرخیدرتراورسکارگراناخیرصنفیتجمعاتبرپاییدنبالبھ
بھزاگرسولرستانمناطقفنیابنیھپیمانکاریشرکتکارگرانازگروھیماه)اسفند١٧(یکشنبھ

روزانھ خوداری کردند.صورت جداگانھ عالرغم حضور در محل کار خود از انجام فعالیت

بھمشغولزاگرستراورسدرکارگر٣٠٠حدودولرستانتراورسدرکارگر۶٠٠معلومقراراز
کار ھستند.

تاخیربھآن ھاازبرخیاسفندوبھمندی،ماه ھای،مزدیمطالباتپرداختکارگران؛اینادعایبھ
حقکارگرانجاریسالدومنیمھعیدینشدهپرداختازجداسال جاریدرمی شودگفتھاست.افتاده

لباس و بن ماه مبارک رمضان خود را ھنوز طلبکارند.

برایماه)اسفند١۶(شنبھگذشتھروزازآن ھالرستانیھمکارانمعترض،کارگراناظھاراتطبق
دومین رو متوالی دست بھ اعتراض صنفی زده اند.

مجموعکھداردکارگرھزار٧حدودکشورریلینواحیدرتراورسشرکتکارگران،اینادعایبھ
این کارگران از شرایط موجود نگران ھستند.

اتمامباھمزماننوسالآستانھدرنگرانندکارگرانشدند:یادآورزاگرسولرستانتراورسکارگران
قصدبنابراینکننددریافتراخودمزدیمعوقاتنتوانندآنھاتراورس،شرکتسابقپیمانکارفعالیت



وصولکارفرماازراخودمالیطلب ھایھمھراه آھنازخصوصیبخشپیمانکارخروچازقبلداریم
کنیم.

امامبندردریانوردیوبنادربرقکارگاهنگھداریوسرویسکارگرانغذایوتحریم*اعتصاب
دراعتراض بھ عدم پرداخت حقوق ،حق بیمھ وعیدی

امام(شرکتبندردریانوردیوبنادربرقکارگاهنگھداریوسرویسکارگراناسفند،17یکشنبھروز
دستوعیدیبیمھ،حقحقوقپرداختعدمبھدراعتراضاصفھان)کارانھمتمھندسیفنیپیمانکاری

شرکت ھم خودداری کردند.از کارکشیدند ودرمحل کارشان تجمع کردند وازخوردن غذای

وعیدیولیشد،پرداختمابھمن ماهحقوقگفت:ایرسانھخبرنگاربھاعتصابیکارگرانازیکی
حقبرایکروناییقرمزوحادشرایطایندرکرده اندمجبورراماواستنشدهپرداختمعوقھبیمھ

قانونی خود دست از کار بکشیم.

بیمھ و عیدی پایان سال است.خواستھ کارگران پرداخت حقوق معوقھ در سال جاری از جملھ

فارس نسبت بھ حذف سنوات فاصلھ*فراخوان تجمع اعتراضی فارغ التحصیالن  دانشسراھای استان
خدمتی

99ماهاسفند18:زمان

فارسمکان : خیابان معدل مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان

*آزادی پویا جانیپور از زندان با قرار کفالت

حملھطیاسفند۴کھصنعتوعلمدانشگاهصنفیشورایاسکانکمیسیوناسبقدبیرجانیپورپویا
قرار کفالت از زندان آزاد شد.ماموران امنیتی بھ منزل شخصی اش بازداشت شده بود ، با

منبع:کانال شوراھای صنفی دانشجویان کشور

مقابلشیرقیمتودامینھاده ھایناعادالنھتوزیعبھنسبتگنابادسنتیدامداراناعتراضی*تجمع
ساختمان اداره جھاد کشاورزی



توزیعنحوهبھنسبتبھاعتراضبرایگنابادسنتیدامدارانوگاودارانازاسفند،جمعی17روزیکشنبھ
دراستانشھرستاناینکشاورزیجھادادارهساختمانمقابلتجمعبھشیردستقیمتودامیھاینھاده

خراسان رضوی زدند.

باشھرستانایندرنھادهتوزیعفرمولچرامی گویند:شده،دامدارانایرسانھگزارشبراساس
اعتراضنیزرکورداساسبرتخصیصیمیزانورکوردبھاینبراست.عالوهمتغیرھمجوارشھرھای

داریم.

صنعتیدامداری ھایدرحاضردامتعداد:می گویندمی کشدراآخرنفسگنابادیدامدارشعارباآنھا
اساسبربایدکھصورتیدرکنندمیدریافتنھادهآنبراساسواستصوریوپروانھطبقآماری

تعداد دام موجود نھاده دریافت کنند.

میقرارآناناختیاردرکھاستتولیدیدامخوراکنامناسبکیفیتدامدارانخواستھ ھایازدیگریکی
بیننھادهعادالنھتوزیعخواستارونمی شودتوزیععادالنھونداردکیفیتدامینھادهگویندمیوگیرد

دامدار سنتی و صنعتی ھستند.

مقابل فرمانداری پیرانشھر*تجمع اعتراضی رانندگان تانکرھای سوخت نسبت بھ بالتکلیفی

درعراقکردستاناقلیمممانعتدلیلبھسوختتانکرھایرانندگاناسفند،16شنبھروز
مشکلشانحلوخواستارزدندشھرستاناینفرمانداریمقابلتجمعبھدستبودند،ایرانشھربالتکلیف

وپایان دادن بھ بالتکلیفیشان شدند.



پیرانشھردرسوختحاملتانکرھایکھاستماه2ازگفتند:بیشایخبرنگاررسانھبھگانکننتجمع
متوقف شده و اجازه ورود بھ داخل اقلیم کردستان را ندارند.

تعداداماتانکر)245(حدوداندشدهتکلیفتعیینسوختتانکراندکیتعدادافزودند:اگرچھآنھا
بسیار بیشتر از این تعداد است.تانکرھای سوختی کھ در پیرانشھر سرگردان و بالتکلیف ھستند

ازحاکیخبرھاامانشدهاعالمپیرانشھردرمتوقفسوختتانکرھایتعدادازدقیقیآمارھنوزھرچند
باشد.میشھرستانایندرسوختیھایفرآوردهحاملتانکر1600بالتکلیفی

برق گرفتگی*جان باختن کارگرجوان کارخانھ چسب ھنکل قزوین براثر

روستایاھلزادهقلیمسعودبنامقزوینھنکلچسبکارخانھکارگرجواناسفند،یک14شنبھپنجروز
کارحینگرفتگیبرقبراثرفرزنددودارایومتاھلگیالناستانرودبارشھرستانخورگامناش

جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

.

1399ماهاسفند16کارگریاخباروگزارشات

مقابلدر١٠:٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھروزتجمعفراخوانازواحدشرکتکارگرانسندیکای
وزارت کار حمایت می کند

ھایتشکلودولتکارفرما،توسطمادرکشورسالھھمھکارگراندستمزدتعییننرخکھآنجااز
شایستھزندگییکبازیادیبسیارفاصلھکارگراندستمزد،میشودتعییندولتانتصابیوفرمایشی

کارگراناکثریتکھبطوریمیشودکوچکتروکوچکسالھھمھبازنشستگانوکارگرانسفرهودارد
چند ماھھ دریافت میکنند .ھمین  دستمزد ناچیز را برای زنده مانی گاھا با تاخیر

ودرمانبھداشت،مسکن،پوشاک،وخوراکھایھزینھبامتناسببایدشایستھدستمزداینبنابر
است، باشد.آموزش کھ از پایھ ترین زندگی شرافتمندانھ برای کارگران

تجمعدرحضوربھراکارگرانوھمکاران،معیشیتگسیختھافسارواسفبارشرایطبھتوجھبا
.کنیممیدعوتکاروزارتمقابل١٠/٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھ

مقابلتجمعباحقوقنازلسطحبھنسبتکشورفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
مجلس

باتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-
صندوق پس انداز برای سیزدھمین روز

ادارهرئیسحضورباکارفرماباکاراسالمیشورایاعضایتوافقنامھبااعتصابیکارگرانمخالفت
کار ساوه و رئیس شورای تامین شھرستان استان مرکزی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


وعدمشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاصفھانپزشکیعلومدانشگاهشرکتیکارکناناعتراضیتجمع-
پرداخت مطالبات مقابل استانداری

ساوه برای افزایش حقوقچھارمین روزاعتصاب وتجمع کارگران کارخانھ سرامیک فردا-

تفاوتیوبیحقوقماه7پرداختعدمبھنسبتنعیمسیدکوتشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
مسئوالن مقابل استانداری خوزستان

1399ماهاسفنداولدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

دوبارهاعتصاببرایورامینآھنراهکارگرانروزه3االجلضرب-

بھ عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات- اعتراض کارگران ارکان ثالِث شرکت گاز اصفھان نسبت
وعدم تبدیل وضعیت

حقوقماه6پرداختعدمبھاعتراضدرجنوبیپارس16و15فازھایپیمانیرانندگاناعتصاب-

دفتردرحقوقماه24پرداختعدمبھاھوازنسبتغدیرورزشگاهحراستکارگراناعتراضاتادامھ-
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان

مقابلخاصفردیبھضایعاتاجباریفروشبھنسبتھمدانبازیافتحوزهشاغلیناعتراضیتجمع-
ساختمان شورای شھر

ازپسکاریحادثھبراثرسروآبادومریوانساختمانیکارگرانانجمنعضومساعدعباسباختنجان-
چندروز دست وپنجھ نرم کردن دربیمارستان سنندج

- جان باختن یک کارگر درپایتخت زیر آوار

مقابلتجمعباحقوقنازلسطحبھنسبتکشورفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
مجلس

بھنسبتدارشاندامنھاعتراضاتدرادامھکشورفوالدصنعتبازنشستھکارگراناسفند،16روزشنبھ
سطح نازل حقوق دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.

سقف،برداشتنوھمسان سازیاحکاماصالحخواستارشده،تجمع کنندگانایرسانھگزارشبرپایھ
اجرایبھدولتکردنمکلفمستقل،باھویت٧جدولفوالدازکارکنانبازنشستگیصندوق١۴٠٠بودجھ

موقعبھپرداختفوالد،معتبرآیین نامھمطابقفوالدبازنشستگانقانونیمطالباتپرداختوتعھدات
واستخدامینامھآئینبرابردرمانقراردادسنواتی،بودجھ ھایازفوالدبازنشستھدرمانیھزینھ ھای

دستورالعمل ھای فوالد… شدند.

،عدمحقوقنازلسطحبھنسبتفوالدصنعتبازنشستھ  کارگراناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
اصفھانھایاستانداریمقابلتجمعبابرپاییبیمھنامناسبوخدماتومطالباتحقوقبموقعپرداخت

وخوزستان



نازلسطحبھنسبتاعتراضاتشاندرادامعفوالدصنعتبازنشستھ کارگراناسفند،13چھارشنبھروز
ھایاستانداریمقابل تجمعبھدستبیمھنامناسبوخدماتومطالباتحقوقبموقعپرداخت،عدمحقوق

اصفھان وخوزستان زدند.

اینمھم ترینامااستمتعددخواستھ ھایگفت:ھایشانخواستھحاضردربارهبازنشستھکارگرانازیکی
خواستھ ھا بھ شرح زیر است:

مستقلباھویت7جدولفوالدازکارکنانبازنشستگیصندوق1400بودجھ-1

سقفبرداشتنوھمسان سازیاحکاماصالح-2

فوالددستورالعمل ھایواستخدامینامھآئینبرابردرمانقرارداد-3

واحدھادیگروفوالداستخدامینامھآئینمطابقبنپرداخت-4

٩٩و٩١سالمطالباتپرداخت-5

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/03/photo_2021-03-03_23-44-33.jpg


فوالدیواحدھایبرابردیگرحوادثوعمربیمھ-6

کارکنانبازنشستگیصندوقزیرمجموعھشرکت ھایوآھنذوبدربازنشستگانفرزندبکارگیری-7
فوالد

باتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصاب*ادامھ
صندوق پس انداز برای سیزدھمین روز

ادارهرئیسحضورباکارفرماباکاراسالمیشورایاعضایتوافقنامھبااعتصابیکارگرانمخالفت
کار ساوه و رئیس شورای تامین شھرستان استان مرکزی

روزسیزدھمینبرایاعتصابشانادامھباساوهپارسالستیککارخانھکارگراناسفند،16روزشنبھ
شورایاعضایتوافقنامھباخودرااندازمخالفتپسصندوقباتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرای

اعالممرکزیاستانتامینشورایرئیسوساوهکارادارهرئیسحضورباکارفرماباکاراسالمی
کردند.

کارگراناعتصابازروز13ایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
شکلتعھداتشبھنسبتکارفرمابدعھدیمقابلدرکھاعتصاباینگذرد.میساوهپارسالستیک

کار با قدرت ادامھ دارد.گرفتھ است ھمچنان با خنثا کردن ترفندھای کارفرما و اداره

باکھایجلسھطیساوهاستانتامینشورایرئیسوکارادارهرییساسفند،13چھارشنبھروز
وقتیولینمودند.امضاھمفرزادنیاخانمکارفرماکھکردندامضااینامھتوافق،گذاشتھشورااعضای

بھکارگرانبایدتوافقنامھایندرکھشدندمتوجھکارگرانشدخواندهکارگرانبراینامھتوافقمتن
١٢اعتصاباینکھمثلواقعدرشود.اجرایی١۴٠٠سالازھمکارفرماتعھدھایوبرگشتھسرکارشان

ذکرتوافقایندرمثالبرایبیابد.خاتمھکارفرمانفعبھھمھونداشتھدستآوردیھیچکارگرانروزه
آیندهسالیاوکنیممیتسویھکارگرانباماهدرنفرچندباراکارگریتعاونصندوقبعدسالازشده

کارشناسآیندهسالازیامیدیم.تغییرماه٣بھماه١ازھاقسمترئیستشخیصبھروقراردادھا
تایرھابدیداجازهبود:«گفتھکارفرماھمقبلنکرد.خواھیمبررسیرومشاغلبندیطبقھطرحگذاشتھ

قرارکھعیدیازخبریولیشد»بارگیریماشینتاچندمیکنیمواریزراتونعیدیمنبشھبارگیری
ندارم.پولکردهاعالمھمحاالپشت.دروغیعنینشد.کند،واریزاسفند١٠بودگذاشتھ

وعدمشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاصفھانپزشکیعلومدانشگاهشرکتیکارکناناعتراضی*تجمع
پرداخت مطالبات مقابل استانداری

اعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایاصفھانپزشکیعلومدانشگاهشرکتیکارکناناسفند،16شنبھروز
استانداری اجتماع کردند.نسبت بھ نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالبات مقابل

درندارند.شغلیامنیتھیچشرکتیکارکنانگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعایندرحاضرانازیکی
ھیچکھاستدوماهاالناماشود،کارکنانحالشاملھمحمایت ھاییبایدحتیکھکروناشرایط

کارسال28ازپسحاالامامی شد،تنظیمماھانھصورتبھقبالقرارداد ھااستنشدهتمدیدقراردادی
افراد را اخراج می کنند.

ساوه برای افزایش حقوق*چھارمین روزاعتصاب وتجمع کارگران کارخانھ سرامیک فردا



بھساوهصنعتیشھرکدردرواقعفرداسرامیککارخانھروز،چھارمینبرایاسفند16شنبھروز
اعتصاب وتجمعشان برای افزایش حقوق ادامھ دادند.

مجموعھزیرفرداسرامیکایران،شرکتفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
دستکارگرانوزدهاعتصاببھدستاسفند١٣چھارشنبھروزازساوهصنعتیشھرکدرفلوتکاوه

کارباھادریافتنبودنھماھنگآناناصلیخواستکردند.تجمعکارخانھمحوطھدروکشیدهکاراز
کارگرانخواستاینمقابلدرکارفرماتاکنونھستند.دستمزدھاافزایشخواستارواستمحولھ

ھیچگونھ واکنشی نشان نداده است.

تفاوتیوبیحقوقماه7پرداختعدمبھنسبتنعیمسیدکوتشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
مسئوالن مقابل استانداری خوزستان

اعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسبراینعیمسیدکوتشھرداریکارگراناسفند،16شنبھروز
زدند.خوزستاناستانداریمقابلتجمعبھدستمسئوالنتفاوتیوبیحقوقماه7پرداختعدمبھنسبت



استاندرآزادگاندشتشھرستانمرکزیبخشتوابعازنعیمسیدکوتشھرداریمجموعھکارگران
ماهچندیننیزآن ھابیمھودارندنشده،پرداختدستمزدماه7گفتند:حدودایخبرنگاررسانھبھخوزستان

پرداخت نشده است.

کردند:واضافھکردندنگرانیابرازآیندهماه ھایدرخودمزدیمطالباتمیزانافزایشازکارگراناین
آن ھاخانواده ھایبرایبسیاریمشکالتنوسالآستانھدرمطالبات،پرداختعدمومعیشتیمشکالت

بھ وجود آورده است.

اینتااماباخبرندآن ھامطالباتوضعیتازشھریمسئوالناینکھعلیرغمکارگران،ازیکیگفتھبھ
صورتاقدامینعیمسیدکوتشھرداریمجموعھکارگرانمزدیمطالباتپرداختخصوصدرلحظھ

نگرفتھ است.

مزدیحداقل ھایمی گیرنددستمزدعنوانبھماهھرنعیمسیدکوتشھرداریکارگرانآنچھگفت:او
دریکبارتنھاکارگرانحقوقطرفیازنمی دھد.راآن ھامعیشتکفافحداقل ھااینامااستکارقانون
تورمنرخوزندگیھزینھ ھایباکھمی شودتعیینگونھ ایبھھمیکبارآنومی کندپیداافزایشسال

واقعی ھمخوانی ندارد.

1399ماهاسفنداولدرنیمھکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش





توضیحات رخداد تحت نظر
بخش

محل خدمت شھرداری شھر تاریخ ردیف

موج اعتضات
کارگران شھرداری

پس از زلزلھ
سی سخت بھ دلیل

عدم پرداخت ده ماه
1399سالحقوقاز

اعتراض دولتی تمام بخش ھا سی
سخت/کھگیلو
یھ و بویر احمد

02/12/139

9

خدماتکارگر80
شھری شھرداری

الوند بھ دلیل نریختن
حق بیمھ و نداشتن

دفترچھ درمانی
دست بھ اعتراض

زدند

اعتراض دولتی خدمات شھری الوند/قزوین 03/12/139

9

خدماتکارگر180
خرم3منطقھشھری

آباد کھ در معرض
اخراج قراردارند

اعتصاب خصوصی خدمات شھری خرم آباد /
لرستان

04/12/139

9



دست بھ اعتصاب و
تجمع مقابل

استانداری زده اند

بھ دلیل خوداری
پیمانکار با عقد

قرارداد سال جدید و
نپرداختن حقوق

بھمن ماه

اعتصاب خصوصی سنگ شکن مراوه تپھ /
گلستان

04/12/139

9

کارگران خدمات
خرم3منطقھشھری

آباد کھ بھ دلیل ابالغ
اخراج دست بھ

اعتصاب زده اند
تعدادشان در شش

ماه نخست ھر سال
میرسدنفر300بھ

اعتصاب خصوصی خدمات شھری خرم آباد /
لرستان

05/12/139

9

با پرداخت معوقات
و عقد قرارداد جدید

کارگران بھ کار
بازگشتند

پرداخت
معوقات و

عقد قرارداد

خصوصی سنگ شکن مراوه تپھ
/گلستان

05/12/139

9

کارگران بخش
خدمات شھری

آبادخرم3منطقھ
ھشت ماه است کھ

حقوق نگرفتھ اند و
در معرض اخراج

از کار قرارداند

اعتصاب خصوصی خدمات شھری خرم آباد /
لرستان

06/12/139

9

سندیکای رانندگان
در محکومیت حکم
پنج سال حبس لیال

حسین زاده
دانشجوی دانشگاه

تھران دست بھ
صدور بیانیھ برد

بیانیھ دولتی اتوبوسرانی تھران 06/12/139

9



3منطقھکارگران

شھرداری خرم آباد
بھ دلیل اخراج

کارگران تحت تکلف
پیمانکار قبلی توسط
پیمانکار جدید دست
بھ اعتصاب زده اند.

اعتصاب خصوصی خدمات شھری خرم آباد /
لرستان

07/12/139

9

کارگران شھرداری
ماھشھر با تجمع

مقابل فرمانداری این
شھر اعتراض خود
را نسبت بھ اجرای
ناقص طرح طبقھ

بندی مشاغل اعالم
کرداند

تجمع نا معلوم تمام بخش ھا ماھشھر/
خوزستان

09/12/139

9

سندیکاری رانندگان
در بیاینیھ ای از

ماهاسفند17تجمع
مقابل وزارت کار

حمایت کرد

بیانیھ دولتی اتوبوسرانی تھران 11/12/139

9

کارگران پیمانکار
3منطقھبازیافت

تھران توسط اراذل
و لوباش تحت
استخدام یک

پیمانکار دیگر با
سالح سرد مورد

ضرب و شتم قرار
گرفتند

ضرب و
شتم

خصوصی پسماند نھران 12/12/139

9

دوبارهاعتصاببرایورامینآھنراهکارگرانروزه3االجل*ضرب



بھدراعتراض99اسفند14شنبھپنجروزاعتصاببدنبالتراورس)ورامین(شرکتآھنراهکارگران
روزه3االجلضربکارفرمابرایشغلیناروشنوضعیتوومطالباتحقوقبموقعپرداختعدم

برای اعتصاب دوباره تعیین کردند.

درگفتند:ایخبرنگاررسانھبھتراورس)ورامین(شرکتآھنراهکارگراناسفند16شنبھروز
کارمحلدرنکردنکارباراخودپیگیری ھایآیندهروزسھظرفمطالباتماننشدنپرداختصورت

خود آغاز خواھیم کرد.

بھالتیماتومدادنبرایورامینناحیھکارگرانماه)اسفند14(پنجشنبھگذشتھروزاینکھبیانباآن ھا
ماھانھدریافتیاقتصادیسختوضعیتایندرافزودند:نکردند،کاروزدنداعتراضبھدستکارفرما

خودمعوقھمطالباتپیگیریدرفنیابنیھکارگرانکھکاریتنھاونمی دھدرازندگی مانمعاشکفافما
اینادامھصورتدرداریمتصمیمبنابرایناستقانونچوبچاردرپیگیریفقطدھندانجاممی توانند

تکلیف مان مشخص شود.روند از روز سھ شنبھ پیگیری ھای خود را آغاز کنیم تا

ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضورامینآھنراهکارگرانرابطھ:اعتصابدرھمین
و وضعیت ناروشن شغلی

بموقعپرداختعدمبھدراعتراضتراورس)ورامین(شرکتآھنراهکارگراناسفند،14شنبھپنجروز
خودداریبرسرکارشانرفتنواززدنداعتصاببھدستشغلیناروشنوضعیتوومطالباتحقوق

کردند.

ومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتاصفھانگازشرکتثالِثارکانکارگران*اعتراض
وعدم تبدیل وضعیت

پرداختعدمبھرانسبتاعتراضشاناصفھانگازشرکتثالِثارکانکارگراناسفند،16شنبھروز
بموقع حقوق ومطالبات وعدم تبدیل وضعیت ،رسانھ ای کردند.

باونگرفتھ ایمرابھمنحقوقھنوزماازبرخیگفتند:ایرسانھخبرنگاربھمعترضکارگراناین
مطالبات مزدی خود را دریافت کنیم.وضعیت موجود امیدی نداریم قبل از پایان سال بتوانیم

ھنوزاسفندنیمھبھورودعلیرغمعیدی ھا،افزودند:پرداختعدمازانتقادضمنھمچنینکارگراناین
عیدی ما را پرداخت نکرده اند.

اصولیصورتبھمشکالتکند،منعقدمستقیمقراردادماباگازشرکتاگردادند:ادامھکارگراناین
بابایداست،ھمیشگیودائمماکاروقتیچراکرد.خواھدپیدابھبودمامعیشتوشدخواھدحل

ثالث باقی بمانیم؟!شرکت ھای پیمانکاری قرارداد داشتھ باشیم و ھمیشھ ارکان

مامزدیمعوقاتپرداختحالبھفکریبایدوداریمخرجعیدشباینکھبیانباکارگراناینازیکی
راآنھاپیمانکاران،گذاشتنفشارتحتبادارنددرخواستمادرکارفرمایانوارشدمسئوالنازکنند؛

مشترکانبھسرماوگرمادرکھکارگرانیتانمایندپرداختراکارگرانمزدیمطالباتکنندمجبور
خدمات رسانی می کنند، شب عید شرمنده خانواده نباشند.



حقوقماه6پرداختعدمبھاعتراضدرجنوبیپارس16و15فازھایپیمانیرانندگان*اعتصاب

ھایمسیرازاتوبوسوباسمیدلبوس،مینیون،،سواریازاعمخودرودستگاه40پیمانیرانندگان
کھاختیارتحتھایسرویس،المرد،عسلویھ،تقینخلانارستان،وریز،پارسیانجم،کنگان،،دیر

عدمبھاعتراضبرایکارمیکردندتسدیدشرکتبرایجنوبی)پارس16و15(فازھایپاالیشگاهداخل
کشیدند.کارازدستحقوقماه6پرداخت

وعدهیکاگرماپیمانکاروکارفرماچراواقعاًگفت:ایخبرنگاررسانھبھمعترضرانندگانازاینیکی
ھستیمجامعھپذیرآسیبقشرکھمااماکنند،میاعتراضواعتصابھمھبیافتدتاخیربھشأنغذایی

پولی بکشند عیبی ندارد؟ھیچ گونھ حامی نداریم و خانواده ما اگر گرسنگی و بی

،کردهچنداندورامعیشتیمشکالتکھکوناگیریھمھواقتصادیبدبسیارشرایطایندرافزود:وی
ندارد.توجیھجایواقعامابھحقوقپرداختدرماھھ5،6تاخیر

دفتردرحقوقماه24پرداختعدمبھاھوازنسبتغدیرورزشگاهحراستکارگراناعتراضات*ادامھ
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان

عدمبھنسبتاعتراضاتشاناھوازدرادامھغدیرورزشگاهحراستکارگراناسفند،16شنبھروز
کردند.تجمعخوزستانجوانانوورزشمدیرکلدفتردرحقوقماه24پرداخت

بسیاراخیرسالدوطیخودمطالباتنشدنپرداختازکھکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبراساس
پیشروزچندشده اند،متحملرابسیاریاقتصادیفشارنوروزعیدبھشدننزدیکباوھستندگلھ مند

و جوانان خوزستان زده بودند.نیزدست بھ تجمع مقابل  استانداری تجمع و اداره کل ورزش

خاصفردیبھضایعاتاجباریفروشبھنسبتھمدانبازیافتحوزهشاغلیناعتراضی*تجمع
مقابل ساختمان شورای شھر

اجباریفروشبھنسبتاعتراضبرایھمدانبازیافتحوزهشاغلینازاسفند،جمعی16شنبھروز
ضایعات بھ فردی خاص مقابل ساختمان شورای شھرتجمع کردند.

وشدهآوریجمعضایعاتاجباریفروشناعدالتیازکنندگانمحلی،تجمعخبریمنبعیکگزارشبھ
آنھابھکھدارندتاکیدوگویندمیسخنشھرداریسویازشدهمعرفیخاصفردیبھکمقیمتبا

ھایمغازهوگذاشتھکنارراشغلاینبایدخاصآقایباھمکاریعدمصورتدراستشدهتوصیھ
موجود در جاده ینگیجھ را تعطیل کنند!

پسکاریحادثھبراثرسروآبادومریوانساختمانیکارگرانانجمنعضومساعدعباسباختن*جان
از چندروز دست وپنجھ نرم کردن دربیمارستان سنندج

عضووساختمان)نقاشمساعد(سروآباد،عباسومریوانساختمانیکارگرانانجمنکانالگزارشبھ
در بیمارستان سنندج، جان باختند.این انجمن کھ چند روز پیش دچار حادثھ کار شده بود ،

*جان باختن یک کارگر درپایتخت زیر آوار

زیرتھرانفرمانیھخیاباندرواقعطبقھدوساختمانیکتخریبکارحینکاراسفند،یک15جمعھروز
آوار گرفتار ودردم جانش را ازدست داد.



akhbarkargari2468@gmail.com

1399ماهاسفند15و14کارگریاخباروگزارشات

برافرازیمراتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایشمطالبھپرچماسفند١٧روزتجمعدر-

بر مبنای نرخ تورم واقعی- کارزار تقاضای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستھ

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناعتراضیتجمع-
نازل حقوق مقابل مجلس

وضعیتوومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضورامینآھنراهکارگراناعتصاب-
ناروشن شغلی

ازبخشیبھدستیابیبدنبالھفتھازیکپسایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانغذایتحریمپایان-
خواستھ ھایشان

آوارزیردرماھشھرکارگر3شدنوزخمیکشتھ-

- جان باختن یک کارگرجوان دریزد درحادثھ تصادف قطار

برافرازیمراتومانمیلیون١٢باالیبھدستمزدحداقلافزایشمطالبھپرچماسفند١٧روزتجمع*در

تااجتماعیتامینبازنشستگانازنفت،صنایعکارگرانتااھوازفوالدملیگروهازایرانکارگران
تومانمیلیون١٢باالیبھمزدحداقلافزایشمطالبھپرچمیکپارچھومتحدتاآمده اندمیدانبھمعلمان

را برافراشتھ نگاه دارند.

چندینمزدیحداقلتادارندقصدکارگریفرمایشینمایندگانوکارفرماو دولتنمایندگاننیزامسال
برابر زیر خط فقر بھ طبقھ کارگر ایران تحمیل کنند.

تأمینپایھبرمزدیخواھانومیزنندفریادراتومانمیلیون١٢باالیمزدحداقلیکصداایرانکارگران
سبد معیشت واقعی ھستند.

محلدرصبح١٠/٣٠ساعتاسفند١٧روزدرمعلمانو بازنشستگانوکارگرانراستا،ھمیندر
وزارت کار دست بھ تجمع اعتراضی خواھیم زد.

کارگران و ھمسرنوشتان؛

حضوربزرگتجمعایندرتومانمیلیون١٢باالیبھمزدحداقلافزایشخواستنمودنبرافراشتھبا
خواھیم یافت.

اتحادیھ آزاد کارگران ایران

بر مبنای نرخ تورم واقعی*کارزار تقاضای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستھ
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و١٣٨۶سالمصوب،کشوریخدماتمدیریتقانون۶۴و١٢۵مواداساسبرکھاینبھنظر
وشغلعواملارزشیابيبراساساجرایيدستگاه ھايكارمندانپرداختنظام٩٨سالدرشدهاصالح
ایندرشدهذکرعواملارزشیابينتایجازحاصلامتیازوبودخواھدمذكورویژگي ھايسایروشاغل
برايومي گیردقراركارمندانمزایايوحقوقتعیینمبنايریالي،ضریبدرضربفصل

یتبصرهبھتوجھباومي گردد.تعیینمیزانھمینبھنیزبگیرانمستمريیاموظفینوبازنشستگان
ساالنھبودجھالیحھدرزندگيھزینھشاخصبھتوجھبابایدمیمذكورریاليضریبمادهھمین

پسوپیشھاسالازبسیاریدرکھجاآنازومي رسید.اسالميشورايمجلستصویببھوپیش بیني
بھ،بودهشدهاعالمرسمیتورمازترکمحتی،مراتببھھاحقوقافزایش،قانوناینتصویباز

اجرایبھ،کارزاراینامضایباکھخواھیممیعزیزبازنشستگانوشاغالنتمامیازوسیلھاین
،تورمنرخمبنایبرحقوقافزایشیعنی،کشوریخدماتمدیریتقانون۶۴و١٢۵مواددقیق

تاکید نمایند.

راھادولتنیزمحاسباتواداریعدالتدیوانعمومیھیاتآرایبعضیکھآوریستیادبھالزم
کردهبازنشستگانوشاغالنبھگذشتھسنواتالتفاوتمابھپرداختحتیوقانونایناجرایبھمکلف
است.

لطفا نام و نام خانوادگی خود را بھ فارسی تایپ کنید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9

gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform

منبع:کانال کانون صنفی معلمان ایران(تھران)

وسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناعتراضی*تجمع
نازل حقوق مقابل مجلس

بیشترھرچھانعکاسکشوربرایبرقتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگراناسفند،14شنبھپنجروز
مجلسمقابلتجمعبھدستحقوقنازلوسطحوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبتاعتراضشانصدای

یکسان سازی حقوق شدند.زدند وخواھان حذف شرکت ھای پیمانکاری،تبدیل وضعیت و

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9ehNmp1vPKY_0pJ_YA995p7h9gTFZqcOfy1iva9PIZjIgw/viewform


دربجلویتوزیعشرکت ھایقراردادیکارگر ھایاعتراضیتجمعشده،دلیلایرسانھگزارشبرپایھ
عنواننیروتامینشرکت ھایدستقطعوآزمونبدون،استخدامحقوقسازییکسانمجلسشمالی

شده است.

وضعیتوومطالباتحقوقبموقعپرداختعدمبھدراعتراضورامینآھنراهکارگران*اعتصاب
ناروشن شغلی

بموقعپرداختعدمبھدراعتراضتراورس)ورامین(شرکتآھنراهکارگراناسفند،14شنبھپنجروز
خودداریبرسرکارشانرفتنواززدنداعتصاببھدستشغلیناروشنوضعیتوومطالباتحقوق

کردند.

درھمین رابطھ:فراخوان  اعتصاب کارگران  راه آھن ورامین

دراعتصاببرایتراورس)فراخوانیورامین(شرکتآھن راهکارگراناسفند،13روزچھارشنبھ
وضعیتناروشنیبدلیلشغلیشانوضعیتومطالباتوحقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراض

شرکت،منتشرکردند.

بقرارزیراست:بخشی از این فراخوان کھ درشبکھ ھای اجتماعی منتشر شده

شرکتکارگرانماسال،پایانروزھایایندرکارگراناقتصادیاسفناکبسیاروضعبھتوجھبا
عیدشبدرھمآنباشیمخودبچھوزنشرمندهنمیتوانیماینازبیشدیگرورامینحوزهدرتراورس

عید است.کھ چشمان فرزندانمان بھ دنبال حداقل ھا در سفره ی شب

ناھمچنینوعیدشببنوعیدیوحقوقازانباشتھھایطلبوسالپایانبھشدننزدیکبھتوجھبا
وحقبھشایدتابزنیماعتصاببھدستکھگرفتیمتصمیمآھنراهوشرکتوضعیتبودنمشخص

حقوقی کھ ده سال است از ما پایمال شده برسیم.



بخشیبھدستیابیبدنبالھفتھازیکپسایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانغذایتحریم*پایان
از خواستھ ھایشان

مدیرعاملومدیرهھیئتموافقتبدنبالاراک(ایرالکو)ایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگران
خاتمھھفتھازیکپسغذایشانتحریماسفند،بھ13چھارشنبھبتاریخھایشانخواستھازبخشیباشرکت
دادند.

شرکتمدیرعاملومدیرهھیئتدرنشستاسفند13چھارشنبھشده،روزایرسانھگزارشبنابھ
شد:ایرالکودررابطھ با تحریم غذای کارگران تصمیمات زیر اتخاذ

مدتافزایشبرمبنیموضوعکلیاتباشرکتقراردادیپرسنلوضعیتتبدیلدرخواستپیرو-1
مدیرعاملنظرزیرکارگروھیتوسطمذکورموضوعشدمقرروشدموافقتپرسنلقراردادھای

ھیئتبھتصویبجھتوارائھآتیماه3طیوتدوینخصوصایندرمخصوصینامھآئینوبررسی
مدیره ارائھ شود.

شود.اصالحکارانضباطنامھآئین-2

خدمتسابقھلیسانس،مدرکنداشتنصورتدرسرپرستان،وروساھایپستتصدیدرخصوص-3
با نظر کمیتھ طبقھ بندی مشاغل شود.و ساعت ھای آموزشی گذرانده می تواند جایگزین لیسانس

وبررسیراموضوعمدیرهھیاتمصوبانسانینیرویوضعیتتبدیلنفرهپنجکارگروهشدمقرر-4
کمبودھمبازچنانچھشوندمیاضافھتولیدیھایکارگاهبھسالپایاندرکھنیروھاییتعدادبھتوجھبا

فرزندانطریقازجدیدنیروھایتعدادیبکارگیریمجوزتاکنداعالممدیرهھیاتبھداشتیمنیرو
سنواتحقکمترماهیکھستندحاضرودارندرااحرازشرایطوشوندبازنشستھتوانندمیکھپرسنلی

بگیرند اخذ شود.

پرداختگذشتھسالمشابھافراد،کلیھبھلایر13000000مبلغبھخدماتجبرانپاداششدمقرر-5
پرداختقبلسالروالطبقاستنشدهپرداختکھمعمولیافرادبھ1399سالسبدھاینیزوشود.
شود.

یکھرمدیرهھیاتمصوبھطبقشدمقررومطرحپیمانکاریپرسنلوضعیتتبدیلدرخصوص-6
را داشتھ باشند تبدیل وضعیت شوند.از پرسنل شرکت ھای تامین نیرو کھ سابقھ پنج سال خدمت

شدمقررومطرحسطوحھمھدرپرسنلکلیھبرایکاریاضافھساعتسازییکساندرخصوص-7
مدیرعامل در این خصوص تصمیم گیری نمایند.

مصوباتروالطبقشدمقررومطرحکروناویروسشیوععلتبھکارگریرفاھیاتدرخصوص-8
ستاد ملی کرونا برای پرسنل نیز اعمال شود.

امالکفروشمحلازشمالدرموجوداقامتیمراکزجایگزینیجھتتورآریانھتلخریدبا-9
موجود موافقت شد.

عدمبھدراعتراضایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانغذایتحریمروزرابطھ:چھارمیندرھمین
تغییر آیین نامھ انضباطی تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق و



واقعایران(ایرالکو)آلومینیومتولیدکارخانھکارگرانروز،چھارمینبرایاسفند12شنبھسھروز
آیینتغییروحقوقنازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھاعتراضشانصدایبیشترانعکاسبرایدراراک

نامھ انضباطی از خوردن غذای شرکت خودداری کردند.

قراردادھایتغییراست:شرحبدینایرالکوکارگرانھایمحلی،خواستھخبریمنبعیکگزارشبھ
نھانضباطیکمیتھتوسطگیریتصمیموقبلسنواتبھانضباطینامھآیینبرگشتدائم،بھمعینمدت

پدرانباپرسنلفرزندانجایگزینیتحصیل،نھتجربھبراساسشغلیارتقایمدیرعامل،شخص
بھکارفشارکاھشھدفباتولیدبخشدرنیروجذبمشاغل،طبقھ بندیطرحبازنگریبازنشستھ،

وپیمانکاریپرسنلقراردادوضعیتتبدیلفرزندشان،وشرکتایثارگراناستخدامقسمت،اینپرسنل
پرسنلی،سطوحتمامبرایکاریاضافھساعتسازییکسانانسانی،نیرویتامینپیمانکارانحذف
ھایخانھدرپرسنلپرسنل(برخیبھمسکنھزینھکمکاختصاصھا،کارگاهوسایلوابزارتامین

رفاھیات.ویالیی زندگی می کنند)، پرداخت معوقھ سرانھ ورزشی و

آوارزیردرماھشھرکارگر3شدنوزخمی*کشتھ

دادندازدستراجانشاندوکارگردرماھشھرساختمانآواریکریزشاسفند،درحادثھ15جمعھظھر
ویک کارگرمجروح وبھ بیمارستان منتقل شد.

*جان باختن یک کارگرجوان دریزد درحادثھ تصادف قطار

جانویقطاربابراثربرخوردیزدسیلوقطارپلرویجوانکارگریکاسفند)،11شب(شنبھدوشنبھ
خودرا ازدست داد.
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مقابلدر١٠:٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھروزتجمع فراخوانازواحدشرکتکارگرانسندیکای
وزارت کار حمایت می کند

ھایتشکلودولتکارفرما،توسطمادرکشورسالھھمھکارگران دستمزدتعییننرخکھآنجااز
شایستھزندگییکبازیادیبسیارفاصلھکارگراندستمزد،میشودتعییندولت انتصابیوفرمایشی

کارگراناکثریتکھبطوریمیشودکوچکتروکوچکسالھھمھبازنشستگانوکارگرانسفرهودارد
چند ماھھ دریافت میکنند .ھمین  دستمزد ناچیز را برای زنده مانی گاھا با تاخیر

ودرمانبھداشت،مسکن،پوشاک،وخوراکھایھزینھبامتناسببایدشایستھدستمزداینبنابر
است، باشد.آموزش کھ از پایھ ترین زندگی شرافتمندانھ برای کارگران
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تجمعدرحضوربھراکارگرانوھمکاران،  معیشیتگسیختھافسارواسفبارشرایطبھتوجھبا
.کنیممیدعوتکاروزارتمقابل١٠/٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھ

بموقعپرداخت،عدمحقوقنازلسطحبھنسبتفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
استانداری ھای اصفھان وخوزستانحقوق ومطالبات وخدمات نامناسب بیمھ بابرپایی تجمع مقابل

تبدیلعدمبھدراعتراضایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانغذایتحریمروزچھارمین-
تغییر آیین نامھ انضباطیوضعیت،سطح نازل حقوق و

- فراخوان  اعتصاب کارگران  راه آھن ورامین

- حسابھای بانکی معلم کنشگرمحمدعلی زحمتکش رابستند

تجدیددادگاهدرگنجیآرشزندانسالیازدهحکمتأییدبھاعتراضدرایراننویسندگانکانونبیانیھ ی-
نظر

توخالیھایوعدهوفرنگیگوجھقیمتشدیدافتبھنسبتبندیھشتکشاورزاناعتراضاتادامھ-
مسئوالن

وعدم حمایت دولت اھواز مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی مغازه  داران نسبت بھ بالتکلیفی معیشتی

استانداری- تجمع  اعتراضی جایگاه داران سوخت استان اصفھان مقابل

مقابلبیرجنددانشگاهباادغامبھنسبتبیرجندصنعتیدانشگاهکارکنانودانشجویاناعتراضیتجمع-
استانداری خراسان جنوبی

در دستگاه تزریق پالستیک- جان باختن یک کارگر جوان دراصفھان براثر گیرکردن سرش

چاھک آسانسور- جان باختن یک کارگر میانسال در مھابد براثر سقوط در

بموقعپرداخت،عدمحقوقنازلسطحبھنسبتفوالدصنعتبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
استانداری ھای اصفھان وخوزستانحقوق ومطالبات وخدمات نامناسب بیمھ بابرپایی تجمع مقابل

نازلسطحبھنسبتاعتراضاتشاندرادامعفوالدصنعتبازنشستھکارگراناسفند،13چھارشنبھروز
ھایاستانداریمقابلتجمعبھدستبیمھنامناسبوخدماتومطالباتحقوقبموقعپرداخت،عدمحقوق

اصفھان وخوزستان زدند.



اینمھم ترینامااستمتعددخواستھ ھایگفت:ھایشانخواستھحاضردربارهبازنشستھکارگرانازیکی
خواستھ ھا بھ شرح زیر است:

مستقلباھویت7جدولفوالدازکارکنانبازنشستگیصندوق1400بودجھ-1

سقفبرداشتنوھمسان سازیاحکاماصالح-2

فوالددستورالعمل ھایواستخدامینامھآئینبرابردرمانقرارداد-3
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تبدیلعدمبھدراعتراضایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانغذایتحریمروز*چھارمین
تغییر آیین نامھ انضباطیوضعیت،سطح نازل حقوق و

واقعایران(ایرالکو)آلومینیومتولیدکارخانھکارگرانروز،چھارمینبرایاسفند12شنبھسھروز
آیینتغییروحقوقنازلوضعیت،سطحتبدیلعدمبھاعتراضشانصدایبیشترانعکاسبرایدراراک

نامھ انضباطی از خوردن غذای شرکت خودداری کردند.

قراردادھایتغییراست:شرحبدینایرالکوکارگرانیھاخواستھمحلی،خبریمنبعیکگزارشبھ
نھانضباطیکمیتھتوسطگیریتصمیموقبلسنواتبھانضباطینامھآیینبرگشتدائم،بھمعینمدت

پدرانباپرسنلفرزندانجایگزینیتحصیل،نھتجربھبراساسشغلیارتقایمدیرعامل،شخص
بھکارفشارکاھشھدفباتولیدبخشدرنیروجذبمشاغل،طبقھ بندیطرحبازنگریبازنشستھ،

وپیمانکاریپرسنلقراردادوضعیتتبدیلفرزندشان،وشرکتایثارگراناستخدامقسمت،اینپرسنل
پرسنلی،سطوحتمامبرایکاریاضافھساعتسازییکسانانسانی،نیرویتامینپیمانکارانحذف
ھایخانھدرپرسنلپرسنل(برخیبھمسکنھزینھکمکاختصاصھا،کارگاهوسایلوابزارتامین

رفاھیات.ویالیی زندگی می کنند)، پرداخت معوقھ سرانھ ورزشی و

نامھآیینتغییربھدراعتراضایرانآلومینیومتولیدکارخانھکارگرانسرگشادهرابطھ:نامھدرھمین
انضباطی کارگاه

بھسرگشادهاینامھارسالایران(ایرالکو)باآلومینیومتولیدکارخانھکارگراناسفند،12شنبھسھروز
آیین نامھ انضباطی کارگاه رسانھ ای کردند.دفتر بھارستان نشین اراکی اعتراضشان را نسبت بھ تغییر

(ز)بندویژهبھکارانضباطینامھآیینتغییرکھکردنداعالمکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبنابھ

نگرانیموجبھست،کارقانون18و17موادبرخالفنامھآییناین19تبصرهدرکھآن39ماده
کارگران شده است.

انفصالبرایشرکتدستکھمی شودموجباتفاقاینکھشده اندیادآورایرالکوشرکتکارگران
آن ھاگفتھبھکھصورتیدرآن ھاست؛شغلیامنیتعلیھبرتھدیدیامراینکھشودبازکارگران

کار است.انفضال از خدمت مربوط بھ کارگران دولت و برخالف قانون

،مدیر99سالماهدی9مورخ41882شمارهنامھاستعالمطبقکھاستشدهیادآورینامھایندر
صورتکارقانونمشموالنبراینمی تواندخدمتازازانفصالکھاستشدهتاکیدنیزشرکت،حقوقی
گیرد.

*فراخوان  اعتصاب کارگران  راه آھن ورامین

دراعتصاببرایتراورس)فراخوانیورامین(شرکتآھنراهکارگراناسفند،13روزچھارشنبھ
وضعیتناروشنیبدلیلشغلیشانوضعیتومطالباتوحقوقبموقعپرداختعدمبھاعتراض

شرکت،منتشرکردند.

بقرارزیراست:بخشی از این فراخوان کھ درشبکھ ھای اجتماعی منتشر شده



شرکتکارگرانماسال،پایانروزھایایندرکارگراناقتصادیاسفناک یاربس وضعبھتوجھبا
عیدشبدرھمآنباشیمخودبچھوزنشرمندهنمیتوانیماینازبیشدیگرورامینحوزهدرتراورس

عید است.کھ چشمان فرزندانمان بھ دنبال حداقل ھا در سفره ی شب

ناھمچنینوعیدشببنوعیدیوحقوقازانباشتھھایطلبوسالپایانبھشدننزدیکبھتوجھبا
وحقبھشایدتابزنیماعتصاببھدستکھگرفتیمتصمیمآھنراهوشرکتوضعیتبودنمشخص

حقوقی کھ ده سال است از ما پایمال شده برسیم.

*حسابھای بانکی معلم کنشگرمحمدعلی زحمتکش رابستند

زحمتکشعلیمحمدکنشگرمعلمحسابھایکلیھشیراز،کیفریاحکاماجراینھمشعبھدستوربھ
کردند.رابستند و وی را از صد و ھفتاد وشش خدمات شھروندی محروم

دادگاهدرگنجیآرشزندانسالیازدهحکمتأییدبھاعتراضدرایراننویسندگانکانون*بیانیھ ی
تجدید نظر

تجدیددادگاهدرایران،نویسندگانکانونمنشیومترجمنویسنده،کنجی،آرشزندانسالیازدهحکم
دیدرحکماینشد.ابالغزیدیراضیھوزرافشانناصراو،وکالیبھاسفندنھمتاریخدروتأییدنظر
"تبلیغ،ملی"امنیتعلیھاقدامقصدبھتبانیو"اجتماعچوننارواییاتھام ھایمبنایبرجاریسالماه

عموزادقاضیریاستبھبدویدادگاهدرنظام"مخالفگروھکباھمکاریو"عضویتونظام"علیھ
کوچک،"کلیدکتابانتشاروترجمھجزنبودچیزیشدهیادھایاتھاممصداقوبودشدهصادر

پسسوریھکردستانتحوالتدرباره یاستمقاالتیوگزارش ھابرگیرنده یدرکھبزرگ"دروازه ای
درایگستردهاعتراضاتظالمانھوسنگینحکماینصدورداعش.اسالمیدولتچنگالازرھاییاز
دربیانآزادیوبشرحقوقمدافعنھادچندینومستقلنویسندگانوشاعرانفرھنگ،اھالیداشت.پی

اینبھاعتنابدوننظرتجدیددادگاهاین،وجودباکردند.اعتراضحکماینبھکشورخارجوداخل
چنینسیطره یکرد.تاییدعینارااولیھحکمعادالنھ،دادرسیموازینگذاشتنزیرپاباواعتراضات

دستگاهایننگاهکھاستآنازحاکیدارد،درازودورسابقھ ایکھکشورقضاییدستگاهدرایرویھ
شاعران،پرشمارنداست."امنیتی"نگاھیبیان،واندیشھآزادیوفرھنگچونمقولھ ھاییبھ

کشورقضاییدستگاهبرامنیتینگاهسیطره یبھایسال ھاایندرکھسخنورانیوھنرمنداننویسندگان،
استگفتنیپردازند.میوپرداختھ اندشغلیامنیتعدماحساسوخودسانسوریسانسور،زندان،بارا
گیتیباژن،کیوانآبتین،بکتاشمھابادی،خندانرضاایران،نویسندگانکانونعضوپنجاکنونھم

زندان بھ سر می برند.پورفاضل و علیرضا نوری برای پرداختن چنین ھزینھ ای در

ومی کندمحکومقاطعانھراگنجیآرشزندانسالیازدهظالمانھ یحکمایراننویسندگانکانون
زندانیان عقیدتی و سیاسی است.خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای زندانی خود و سایر

١٣٩٩/١٢/١٣

توخالیھایوعدهوفرنگیگوجھقیمتشدیدافتبھنسبتبندیھشتکشاورزاناعتراضات*ادامھ
مسئوالن

وعدهوفرنگیگوجھقیمتشدیدافتبھنسبتھرمزگاندراستانبندیھشتکشاورزاناعتراضات
ھای توخالی مسئوالن کماکان ادامھ دارد.





ھشتمنطقھدرپیازوفرنگیگوجھمحصولقیمتشدیدافتپیشده،درایرسانھگزارشاتبراساس
درمزارعدرآنھادسترنجونداردکشاورزانبرایصرفھ ایمحصوالتاینبرداشتھرمزگانبندی
بندیھشتمنطقھدرکشاورزیفعالیت ھایطریقازنفرھزار50بھقریباست.رفتنبینازحال

خطرمعرضدرشدتبھراآنھامعیشتمحصوالتقیمتشدیدافتکھمی کنندمعاشامرارھرمزگان
قرار داده است.

فعلیقیمتتولیدھزینھ ھایرفتنباالوکشاورزینھاده ھایقیمتآورسرسامافزایشدلیلبھ
محصوالت کفاف ھزینھ ھای تولید کشاورزان را نیز نمی دھد.

بھکشاورزانمحصوالتفروشبازارساماندھیبرایھرمزگانمسئوالنمتعددوعده ھایوجودبا
ھستندخودمحصوالتبرداشتاوجدرکھآنھاازحمایتدراقدامیتاکنونپیازوفرنگیگوجھویژه

صورت نگرفتھ است.

وعدم حمایت دولت اھواز مقابل فرمانداری*تجمع اعتراضی مغازه  داران نسبت بھ بالتکلیفی معیشتی



منطقھدرمھزیارکارون،خریدمرکزمنجملھاھوازمغازه دارانازاسفند،جمعی13چھارشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایو...کیانپارسمنطقھمرکزیبازارفارسی،سلمان،زیتون

فرمانداریمقابلتجمعبھدستدولتحمایتوعدمکروناییھایمحدودیتپیدرمعیشتیبالتکلیفی
کالنشھر اھواز زدند.

استانداری*تجمع  اعتراضی جایگاه داران سوخت استان اصفھان مقابل

رفععدمبھنسبتاعتراضبرایاصفھاناستانسوختداراناسفند،جایگاه12شنبھسھروز
مشکالتشان مقابل استانداری تجمع کردند.



بیرجنددانشگاهباادغامبھنسبتبیرجندصنعتیدانشگاهکارکنانودانشجویاناعتراضی*تجمع
مقابل استانداری خراسان جنوبی

بنمایشبرایبیرجندصنعتیدانشگاهواساتیددانشجویان،کارکنانازاسفند،جمعی13چھارشنبھروز
جنوبیخراساناستانداریمقابلتجمعبھدستبیرجنددانشگاهباادغامبھنسبتاعتراضشانگذاشتن

زدند.

واساتیددانشجویان،ازنفر200حدوداعتراضیتجمعاینمحلی،درخبریمنبعیکگزارشبھ
کارکنان دانشگاه صنعتی حضور داشتند.

سطحدارایدانشگاهاینكھدارنداعتقادھستندتحصیلحالدرصنعتیدانشگاهدركھدانشجویانی
آنتبدیلودانشگاهعلمیسطحواعتبارکاھشموجبعلوموزارتسویازادغاماینواستباالتری

بھ پردیس خواھد شد.



مادهاجرایراستایدرادغاماینبیرجند،دانشگاهبھعلوموزارتابالغبراساسکھاستآورییادقابل
می شود.انجامکشوردرعالیآموزشآمایشبرحاکماجراییضوابطوسیاست ھامصوبھ3

در دستگاه تزریق پالستیک*جان باختن یک کارگر جوان دراصفھان براثر گیرکردن سرش

براثراصفھانفارسیسلمانخیابانکاردرحینسالھ35کارگراسفند،یک13چھارشنبھروزظھر
ازدست داد.گیرکردن سرش در دستگاه تزریق پالستیک در دم جانش را

چاھک آسانسور*جان باختن یک کارگر میانسال در مھابد براثر سقوط در

واقعساختدرحالساختمانیکدرکارحینسالھ54کارگراسفند،یک13چھارشنبھروزبعدازظھر
بھ چاھک اسانسور دردم جان باخت.در بلوار خبرنگار شھر مھاباد براثر سقوط از طبقھ پنجم

akhbarkargari2468@gmail.com

1399ماهاردیبھشت12کارگریاخباروگزارشات

مقابلدر١٠:٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھروزتجمعفراخوانازواحدشرکتکارگرانسندیکای-
وزارت کار حمایت می کند

ممنوعبھنسبتجنوبیپارسپنجمپاالیشگاهکارگرانوتجمعاعتصابکارگران:ھمبستگیبادزنده-
الورود کردن تعدادی از ھمکاران حق طلب

تکلیفوتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصابروزنھمین-
با صندوق پس اندازعلیرغم ترفندھا وتھدیدھای کارفرما

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

دراعتراض بھ تغییر آیین نامھ انضباطی کارگاه- نامھ سرگشاده کارگران کارخانھ تولید آلومینیوم ایران

تحقیقات مستقل کیفری قرار گیرد- سازمان عفو بین الملل:قتل سوخت بران محروم باید تحت

ھای مسلحانھ  پیمانکاران- کارگران بازیافت زبالھ شھرداری تھران قربانی درگیری

مرکزدرانانگذاریشمارهعدمبھنسبتسازخودروشرکتیککامیونخریداراناعتراضیتجمع-
تعویض پالک کرمان

- جان باختن یک کارگر درایرانشھر درحادثھ ریزش آوار

مقابلدر١٠:٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھروزتجمعفراخوانازواحدشرکتکارگران*سندیکای
وزارت کار حمایت می کند

ھایتشکلودولتکارفرما،توسطمادرکشورسالھھمھکارگراندستمزدتعییننرخکھآنجااز
شایستھزندگییکبازیادیبسیارفاصلھکارگراندستمزد،میشودتعییندولتانتصابیوفرمایشی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


کارگراناکثریتکھبطوریمیشودکوچکتروکوچکسالھھمھبازنشستگانوکارگرانسفرهودارد
چند ماھھ دریافت میکنند .ھمین  دستمزد ناچیز را برای زنده مانی گاھا با تاخیر

ودرمانبھداشت،مسکن،پوشاک،وخوراکھایھزینھبامتناسببایدشایستھدستمزداینبنابر
است، باشد.آموزش کھ از پایھ ترین زندگی شرافتمندانھ برای کارگران

تجمعدرحضوربھراکارگرانوھمکاران،معیشیتگسیختھافسارواسفبارشرایطبھتوجھبا
.کنیممیدعوتکاروزارتمقابل١٠/٣٠ساعتاسفند١٧یکشنبھ

ممنوعبھنسبتجنوبیپارسپنجمپاالیشگاهکارگرانوتجمعاعتصابکارگران:ھمبستگیباد*زنده
الورود کردن تعدادی از ھمکاران حق طلب

صنعت)برایتکابجنوبی(شرکتپارسپنجمپاالیشگاهپیمانیازکارگراناسفند،جمعی9شنبھروز
ورودیومقابلکارکشیدندازدستطلبشانحقھمکارانازتعدادیکردنالورودممنوعبھاعتراض

این پاالیشگاه تجمع کردند.

بخشنیروھایازنفر١٠٠حدوداسفند٩شنبھایران،روزکارگرانآزاداتحادیھکانالگزارشبھ
دربمقابلجنوبیپارسپنجمپاالیشگاهدرصنعتتکابشرکتقراردادطرفتعمیراتپیمانکاری

ورودی پاالیشگاه تجمع برپا کردند.

ھمکارانازحمایتوکارگرانازتعدادیورودازجلوگیریدرپیمانکاراقدامبھاعتراضدرتجمعاین
شان صورت گرفت.

شدهشرکتبھآنھاورودازمانعشرکتاینکارگرانازجمعیمطالباتپیگیریبھپاسخدرپیمانکار
بود.

باکھدارندگسترده ایشدهانباشتھمطالباتپاالیشگاھیونفتصنایعدرشاغلپیمانکاریکارگران
وجود فرارسیدن پایان سال تحقق نیافتھ است.

وتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصابروز*نھمین
تکلیف با صندوق پس اندازعلیرغم ترفندھا وتھدیدھای کارفرما

برایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاعتصابروز،نھمینبرایاسفند12شنبھروزسھ
وتھدیدھای کارفرما ادامھ پیدا کرد.افزایش حقوق وتعیین تکلیف با صندوق پس اندازعلیرغم ترفندھا

موضوعبھکارادارهورودبھتوجھباایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
نیافرزادخانموساوهکارادارهرییسپرستحقآقایحضورباایجلسھدادنترتیبواعتصاب
بھکماکانکارگرانونشدهحاصلتوافقیتاکنونمتاسفانھکارخانھ،کارگریشورایوکارفرما

داد.اعتصاب خود تا رسیدن بھ خواستھ ھایشان ادامھ خواھند

تومانھزار٧٠٠بھتومانھزار٣٠٠ازراغذاییھایبستھاستدادهقولجلسھایندرکارفرما
شد.خواھدپرداختکارگرانبھمھماهاولکارگریعیدبابتھمتومانھزارصدورساندخواھند
آخرتاوعیدازبعدبتوانیمتاکنندشروعراکاربایدکارگرانفقطکردهپرداختھمراعیدیوحقوق

اند.کردهمخالفتحقوقافزایش  باالبتھبگیریم.کارگرانتعاونصندوقبھراجعتصمیماتیاردیبھشت



تھدیدیعنیننشستیم»عقبولیمیریختنسرمونتوموشکھمجنگزمانماگوید:«میکارفرما
کارگران بھ آوردن کارگر از کارخانھ کیان تایر.

خرد.میوقتخودبرایایشانمعتقدندکارگرانوشدهردکارگرانسویازخردانھبیاظھارتاین
-٢کارگرانتعاونصندوقموجودیوضعیتشدنشفاف-١اصلیشانھایخواستھمورددرکارگران

برایکھروزیاند:«گفتھکارفرمابھکارگرانکنند.میفشاریپامشاغلبندیطبقھطرحاجرای
اجراییراآنھادادیدقولھمشماوکردیممطرحراخودمانھایخواستھشماباآمدیدکارخانھاینتملک
ازسال٣االنکنید.میتھدیدشکناعتصابآوردنباھمراماوایدکردهشکنیپیماناالنوکنید

نگرفتھصورتکارفرماسویازماھایخواستھمورددراقدامیھیچواستگذشتھواگذاریزمان
است»

باشدداشتھاھلیتخریدارباید-١کھ:استاینقراردادمفادبندھایازیکسازیخصوصیزماندر
ندارد.راکارگریاخراجحقآیندهسال۵تاحداقل-٢

حقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاتاعتصابادامھرابطھ:درھمین
وتعیین تکلیف با صندوق پس اندازبرای ھشتمین روز

وتعیینحقوقافزایشبرایپارسالستیککارخانھکارگرانروز،ھشتمینبرایاسفند11دوشنبھروز
اجتماعساوهشھرستاندرواحدتولیدیودرایندادندادامھاعتصابشاناندازبھپسصندوقباتکلیف
کردند.

محلیرسانھخبرنگاریکبھمرکزیاستانرفاهوکارتعاون،کلادارهکارروابطمدیررابطھدرھمین
ازیکیکھدارندتوقعاتیکارگرانوبودهقبلازکھداردوجوداختالفاتیشرکتاینبارابطھگفت:در

کارکنان این واحد است.آن ھا افزایش حقوق و دیگری مسائلی بر سر صندوق پس انداز

افزایشبارابطھدرداد:ادامھمرکزیاستاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلادارهکارروابطمدیر
جاریسالالبتھکھمی گیردتصمیمھرسالانتھایدریک بارمعموالًکارعالیشورایدستمزدھا

تغییراتی اعمال شد.استثنایی وجود داشت و در خردادماه برای کمک ھزینھ مسکن



رامردمخریدقدرتکھاستتورمنرخافزایشھستھمھگیرگریبانکھمشکالتازافزود:یکیوی
لذا درخواست افزایش حقوق دارند .پایین آورده و بھ طبع کارگران ھم ازاین ناحیھ تحت فشارھستند

داشتھ اندراپس اندازیصندوقدیربازازشرکتاینکارگرانکھاستایندیگرموضوعداد:اوادامھ
بھوامیآناساسبرکارفرماتوسطسھمیپرداختوکارگرحقوقازبخشیکسربامجموعاًکھ

خریداریراشرکتاین96سالازجدیدکارفرمایاینکھبھتوجھباحاالکھمی شدهپرداختکارگران
کرده است روی آن اختالف نظراتی دارند.

بھمجتمعکھھفتونودسالازگفت:ایخبرنگاررسانھبھاندازپسصندوقدربارهکارگرانازیکی
کامالًصندوقکھھستیماینخواستارماندادند؛کارکنانبھوامریالیدیگرشد،واگذارخصوصیبخش

کارگرھربرایقبالًکارفرماماهھرکھدرصدیپنجسھماضافھبھکارگرانپول ھایوشدهبرچیده
واریز کرده، بازگردانده شود.

شرکتدیونقبالدرمسئولیتیونیستکارگرانخواستھ ھایپذیرشبھحاضرکارفرماکرد:اضافھوی
قبل از واگذاری برعھده نمی گیرد.

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

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



واحداینازکھکارگرانیگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضربازنشستھکارگرانازیکی
ماحالعیندرندارند.راخودکارپایانسنواتمطالباتآنیدریافتامکانمی شوندبازنشستھ
نشده ایم.خودسنواتکاملدریافتبھموفقھنوزشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازکھکارگرانی

خودعرفیمزایایبرخیسنواتی،طلبازجدابازنشستھکارگرانھمھحاضردرحالاینکھبیانبااو
میلیون150تا50دستکممی شوندبازنشستھاللھھتلمجموعھازکھکارگرانیافزود:طلبکارند،نیزرا

تومان بر اساس سابقھ کار سنوات دریافت می کنند.

بھتوانستیمخدماتوتالشسال30ازبعدگفتند:ھمچنینتھراناللھھتلمعترضبازنشستھکارگران
المللیبینبزرگمجموعھایناززیان آوروسختمشاغلقانونازاستفادهباوعادیصورت

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

دراعتراض بھ تغییر آیین نامھ انضباطی کارگاه*نامھ سرگشاده کارگران کارخانھ تولید آلومینیوم ایران

بھسرگشادهاینامھارسالایران(ایرالکو)باآلومینیومتولیدکارخانھکارگراناسفند،12شنبھسھروز
آیین نامھ انضباطی کارگاه رسانھ ای کردند.دفتر بھارستان نشین اراکی اعتراضشان را نسبت بھ تغییر

(ز)بندویژهبھکارانضباطینامھآیینتغییرکھکردنداعالمکارگرانشده،اینایرسانھگزارشبنابھ

نگرانیموجبھست،کارقانون18و17موادبرخالفنامھآییناین19تبصرهدرکھآن39ماده
کارگران شده است.

انفصالبرایشرکتدستکھمی شودموجباتفاقاینکھشده اندیادآورایرالکوشرکتکارگران
آن ھاگفتھبھکھصورتیدرآن ھاست؛شغلیامنیتعلیھبرتھدیدیامراینکھشودبازکارگران

کار است.انفضال از خدمت مربوط بھ کارگران دولت و برخالف قانون

،مدیر99سالماهدی9مورخ41882شمارهنامھاستعالمطبقکھاستشدهیادآورینامھایندر
صورتکارقانونمشموالنبراینمی تواندخدمتازازانفصالکھاستشدهتاکیدنیزشرکت،حقوقی
گیرد.

تحقیقات مستقل کیفری قرار گیرد*سازمان عفو بین الملل:قتل سوخت بران محروم باید تحت

ازجمعیعلیھمرگبارقھریھقوایازغیرقانونیشکلبھایراناسالمییجمھورپاسدارانسپاه
استفادهبلوچستان،وسیستاناستاندرسراوان،شھرنزدیکیدراسفند4روزدرغیرمسلحسوخت بران

طرزیبھرابین المللحقوقدرحیات»حقبی ضابطھسلب«ممنوعیتاصلترتیب،بدینواستکرده
فاحش نقض کرده است.

شواھد«آزمایشگاهتوسطکھویدئوییھایفیلمباھمراهقربانیان،خانواده ھایو ینیع شاھدانشھادت
سپاهمامورانروز،آندرکھمی دھندنشانشده اند،تاییدومکان یابیبین المللعفوسازمانبحران»

اقلیتبھمتعلقغیرمسلح،سوخت برانسمتبھگرمسالحباشمسر،نظامیپاسگاهدرمستقرپاسداران،
چندین نفر شده اند.ستمدیده بلوچ، شلیک کرده اند و باعث کشتھ و زخمی شدن

باایرانامنیتی«نیروھایگفت:بین المللعفوآفریقایشمالوخاورمیانھبخشمعاونالطحاوی،یاناد
رواانسان ھاجانبھنسبترابی رحمانھ اییبی اعتناییغیرمسلح،افرادازگروھیسویبھگشودنآتش

کیفری،مستقلوفوریتحقیقاتگرفتھ،صورتقتل ھایخصوصدرکھداردضرورتداشتھ اند.



داردوجودقبولقابلشواھدومدارکعلیھ شانکھکسانیشود.انجامبین المللی،استانداردھایبامطابق
شوند.»باید بھ صورت عادالنھ و بدون توسل بھ مجازات اعدام محاکمھ

نشان دھندهگرمسالحازمرگ بار شاناستفادهبرایایرانمقاماتسویازشدهارائھ یھاتتوج «
 آن ھااظھاراتاست.گرمسالحازاستفادهخصوصدربین المللیموازینبھآن ھاکاملبی توجھی

جان ھاازحفاظتواحترام گذاریخصوصدروظایف شانبی شرمانھ ینقضنشان دھندهھمچنین
اعدام ھایبھدستگرمسالحازغیرقانونیاستفادهباامنیتینیروھایکھامراینتضمینوانسان ھا

فراقضایی نمی زنند، است.»

یامرگالوقوعقریبخطرمقابلدردفاعبرایتنھاگرمسالحازاستفادهبین المللی، ینقوان طبق
کھاستتوجیھقابلصورتیدرتنھاگرمسالحازکشندهوعمدیاستفادهواستمجازجدیجراحت

باشد.این عمل برای محافظت از جان انسان ھا  کامالً اجتناب ناپذیر

افرادعلیھگرمسالحازقانونخالفبروارادهباامنیتینیروھای«وقتیگفت:الطحاوییاناد
قویاحتمالبھآنھااقداماتكھنمی دھنداھمیتییادارندكشتنقصدیاآنھامی كنند،استفادهغیرمسلح

اقداماتچنینازحاصلقتل ھایبین المللی،قوانینطبقصورت،ھردرمی شود.انسان ھامرگموجب
فراقضاییاعدام ھایعنوانتحتبایدبنابراینومی شوندمحسوبعمدیبلکھتصادفینھغیرقانونی

مورد تحقیق قرار گیرند.»

ھای مسلحانھ  پیمانکاران*کارگران بازیافت زبالھ شھرداری تھران قربانی درگیری

درکھکردیممیآوریجمعشبپایانیساعاتدرراھازبالھماھا:درگیریاینمجروحکارگریک
اتفاقاینودادندقرارشتموضربموردچوبوقمھباراماوکردندحملھمابھگروهیکحینھمین

دست داده بودیم.چندین بار رقم خورده است و عمال ما امنیت خود را از

بھخصوصایندربزرگتھرانعمومیامنیتپلیسعملیاتمرکزاسفند،رئیس12شنبھروزسھ
وسردسالحباوکندمیاجیررااوباشواراذلازایعدهپیمانکارانازگفت:یکیایخبرنگاررسانھ

شتموضربموردشبانھراھاآنوشوندمیورحملھدیگرپیمانکاریککارگرانبھگرمسالحشبھ
قرار می دھند.

تھرانشھرداری3منطقھدرواستدرآمدهمافیاییوضعیتبھتھراندرزبالھبازیافتداد:ادامھوی
درگیری ھایی ایجاد شده است.

است،خوردهرقمکھاتفاقیکنند،میفعالیتتھراندرزبالھحوزهدرفراوانیپیمانکارانداد:ادامھاو
واراذلاینھاشرکتاینازیکیاست.بودهزبالھبازیافتوآوریجمعپیمانکاردومیاندرگیری

اوباش را اجیر کرده بود .

مرکزدرانانگذاریشمارهعدمبھنسبتسازخودروشرکتیککامیونخریداراناعتراضی*تجمع
تعویض پالک کرمان

شمارهعدمبھاعتراضبرایسازخودروشرکتکامیونخریدارانازاسفند،جمعی12شنبھسھروز
کردند.گذاری وسیلھ نقلیھ خود در مرکز تعویض پالک کرمان اجتماع



تجمعباعثمشتریانبھتحویلیکامیون ھایگذاریشمارهدرشده،تاخیرایرسانھگزارشبراساس
عده شده است.آنان در مرکز تعویض پالک کرمان و ابراز نارضایتی این

میلیاردیکازبیشودریافتنامثبتازیکسالگذشتازپسسازخودروشرکترانندگاناینگفتھبھ
آن ھا را شماره گذاری نمی کند.تومان اکنون کامیون ھایی تحویل داده کھ راھنمایی رانندگی

*جان باختن یک کارگر درایرانشھر درحادثھ ریزش آوار

وسیستاناستانایرانشھردرشھرمرکزدرواقعساختمانیدرکارخاکبرداریحینسالھ45کارگریک
داد.بلوچستان زیرتلی از آواربراثر ریزش گرفتاروجانش را ازدست

akhbarkargari2468@gmail.com

1399ماهاسفند11کارگریاخباروگزارشات

باتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاتاعتصابادامھ-
صندوق پس اندازبرای ھشتمین روز

اجرایعدمبھنسبتپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارگراناعتراضیتجمع-
طرح طبقھ بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریت برای دومین روزمتوالی

حقوقنازلسطحبھنسبتزنجاناستاناجتماعیتامینسازمانبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
با برپایی تجمع مقابل ساختمان این اداره

- دزدی ایلنا خبرگزاری خانھ کارگراز جیب خبرنگارانش

جانمعترضانوھمچنینوبازداشتیباختھ،زخمیجانبرانسوختدربارهاطالعاتآخرین-
خبریمنبعازیکبنقلامنیتیونیروھایپاسدارانسپاهبدستسوختبرانقتلبھوبازداشتیباختھ،زخمی

محلی:

- تجمع اعتراضی مرغداران استان کرمانشاه مقابل استانداری

3حالوخامتوسوزیآتشدرحادثھزنجانعلی آبادصنعتیشھرککارخانھیککارگر9سوختگی-

نفرشان

باتکلیفوتعیینحقوقافزایشبرایساوهپارسالستیککارخانھکارگرانوتجمعاتاعتصاب*ادامھ
صندوق پس اندازبرای ھشتمین روز

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


وتعیینحقوقافزایشبرایپارسالستیککارخانھکارگرانروز،ھشتمینبرایاسفند11دوشنبھروز
اجتماعساوهشھرستاندرواحدتولیدیودرایندادندادامھاعتصابشاناندازبھپسصندوقباتکلیف
کردند.

محلیرسانھخبرنگاریکبھمرکزیاستانرفاهوکارتعاون،کلادارهکارروابطمدیررابطھدرھمین
ازیکیکھدارندتوقعاتیکارگرانوبودهقبلازکھداردوجوداختالفاتیشرکتاینبارابطھگفت:در

کارکنان این واحد است.آن ھا افزایش حقوق و دیگری مسائلی بر سر صندوق پس انداز

افزایشبارابطھدرداد:ادامھمرکزیاستاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلادارهکارروابطمدیر
جاریسالالبتھکھمی گیردتصمیمھرسالانتھایدریک بارمعموالًکارعالیشورایدستمزدھا

تغییراتی اعمال شد.استثنایی وجود داشت و در خردادماه برای کمک ھزینھ مسکن

رامردمخریدقدرتکھاستتورمنرخافزایشھستھمھگیرگریبانکھمشکالتازافزود:یکیوی
لذا درخواست افزایش حقوق دارند .پایین آورده و بھ طبع کارگران ھم ازاین ناحیھ تحت فشارھستند

داشتھ اندراپس اندازیصندوقدیربازازشرکتاینکارگرانکھاستایندیگرموضوعداد:اوادامھ
بھوامیآناساسبرکارفرماتوسطسھمیپرداختوکارگرحقوقازبخشیکسربامجموعاًکھ

خریداریراشرکتاین96سالازجدیدکارفرمایاینکھبھتوجھباحاالکھمی شدهپرداختکارگران
کرده است روی آن اختالف نظراتی دارند.

بھمجتمعکھھفتونودسالازگفت:ایخبرنگاررسانھبھاندازپسصندوقدربارهکارگرانازیکی
کامالًصندوقکھھستیماینخواستارماندادند؛کارکنانبھوامریالیدیگرشد،واگذارخصوصیبخش

کارگرھربرایقبالًکارفرماماهھرکھدرصدیپنجسھماضافھبھکارگرانپول ھایوشدهبرچیده
واریز کرده، بازگردانده شود.

شرکتدیونقبالدرمسئولیتیونیستکارگرانخواستھ ھایپذیرشبھحاضرکارفرماکرد:اضافھوی
قبل از واگذاری برعھده نمی گیرد.



اجرایعدمبھنسبتپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارگراناعتراضی*تجمع
طرح طبقھ بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریت برای دومین روزمتوالی

اقتصادیویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارگرانروزمتوالی،دومینبرایاسفند11دوشنبھروز
مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.پتروشیمی برای اعتراض بھ عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل

ویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارکنانگفت:ایخبرنگاررسانھبھحاضردرتجمعکارگرانازیکی
ایندرمشاغلبندیطبقھقانونیحکماجرایخواستارپیاپیروزدومینبرایپتروشیمیاقتصادی

سازمان شدند.

ازویژهمنطقھسازمانمدیرانمکرراستعالموخبریپایگاه ھایرسانھ ایپوششعلیرغمافزود:او
اینبھنفتوزارتسویازقانوناجرایمجوزھمچناننفت،وزارتوپتروشیمیصنایعملیشرکت

سازمان داده نمی شود.

مطالباتوشده اندقانونایناجرایمشمولتاکنونقبلسال10ازکارکناناینگفت:ھمچنینوی
اعتراضوتجمعبرگزاریبھاقدامھمینبھنمی شود،دیدهنفتوزارتسویازآن ھاسالھچندوبیشمار

کردند و خواستار اجرای این حکم ھستند.

بھنسبتپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارگراناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریت

بھاعتراضبرایپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانموقتمدتکارگراناسفند،10یکشنبھروز
سازمان تجمع کردند.عدم اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل مقابل دفتر مدیریت این

ایندر90سالازبایدمشاغلبندیطبقھطرحاینکھبھاشارهبادرتجمعحاضرکارگرانازیکی
سویازتاکنونمشاغلبندیطبقھطرحگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھشدمیاجراسازمان

مسئوالن مسکوت مانده و اجرا نشده است.

مناطقبھاجرابرای1383سالدروشدتدوینوتھیھ1370سالمشاغلبندیطبقھطرحافزود:وی
است.شدهاالجراالزممناطقاینکلبرای85سالھمچنینوشدابالغاقتصادیویژهوآزاد

درطرحاینمتاسفانھمتعدد،ھایپیگیریوجودباوبودیمپیمانکارنیروماکھھنگامیداد:دراوادامھ
منطقھ ویژه اجرا نشده است.

طرحشدناجراییازخبریموقتمدتبھپیمانکارازماوضعیتتبدیلھنگامدرکرد:اضافھوی
راطرحاینکردناجرا49و48مادهطبقنفتوزارت95سالدرامانشد؛مشاغلبندیطبقھ

سازمان مراتب را بھ وزارت کار رساندیم.سازمان ابالغ کرده است، ما با انتخاب وکیل و شکایت از

ودفترچھوشدهابالغبندرامامکارادارهبھرای99اسفندروزھایدروآنازپسداد:ادامھوی
پتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھسازمانبھطرحاینضرایبوافزایشاتمیزانوشغلیشناسنامھ

اعالم شده است.



ونشدهدیدهطرحایناجرابرایمثبتیبازخوردھیچکنونتارایاینابالغزمانازاینکھبیانباوی
ازبسیاریدرتاکنونطرحاینشد:آوریاداستماندهمسکوتمسئولینطرفازھمچنانموضوعاین

شرکت ھای مسقر در این منطقھ اجرا و پیاده سازی شده است.

حقوقنازلسطحبھنسبتزنجاناستاناجتماعیتامینسازمانبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
با برپایی تجمع مقابل ساختمان این اداره

گذاشتنبنمایشبرایزنجاناستاناجتماعیتامینسازمانبازنشستھکارگراناسفند،11دوشنبھروز
ساختمانمقابلحقوقسازیھمسانبریدهسرودماجرایمنجملھحقوقنازلسطحبھنسبتاعتراضشان

این اداره درشھر زنجان زدند.

بھ سطح نازل حقوق مقابل استانداردرھمین رابطھ:تجمع اعتراضی کارگران بازنشستھ زنجان نسبت

تومانمیلیون3حقوق–تومانمیلیون9فقرخط

بھنسبترااعتراضشاناستانداریمقابلتجمعبرپاییبازنجاناستانبازشستھکارگرانازجمعی
سطح نازل حقوق بنمایش گذاشتند.



میلیونُنھحداقلفقرخطبرآوردھا،آخرینبراساساینکھبیانباتجمعدراسفند،حاضران2شنبھروز
حقوق سھ میلیون تومانی زندگی کنیم؟تومان است،بھ خبرنگار رسانھ ای گفتند: چطور باید با

*دزدی ایلنا خبرگزاری خانھ کارگراز جیب خبرنگارانش

کارفرمایتخلفاست.کردهپرداختدستمزدپایھبرابردومعادلراخبرنگارانعیدیایلنایخبرگزار
آخرینروزشصتمعادلکاریکسالنسبت«بھکارقانونمصرحمتنکھاستدرحالیخبرگزاریاین
مطرحرامزدی»«پایھلزومصورتدرقانونمتناست.گرفتھنظردرعیدیرقمراکارگر»مزد

دیگرمولفھ ھایکارقانونبراساساینکھضمناست.شدهاشارهمزدآخرینبھقانونمتندرامامی کرد
وآمدهحساببھمزداجباریمزایایجملھازکارگریبنوباروخوارمسکن،حقحقھمچونمزدی

در نتیجھ در تعریف مزد قرار می گیرد.

کھکردهپایمالراشاغلشکارگرانحقوقضدکارگریاقدامیدردرحالکارگرخانھخبرگزاریینا
وانشقاقبرایکارگرخانھمسئوالننیزاخیراًنامیده اند.کارگرانحامیانراخودکارگرخانھاعضای

اعالمبازنشستگانمستقلفعاالنتجمعاعالمروزازقبلروزیکبازنشستگان،تجمعواعتراضتحدید
داشتھ اند.تجمع کرده و در بی حقوق سازی کارگران و بازنشستگان نقش

درحالیرونداینمی کند.تخلفخبرنگارانبھعیدیپرداختدرکھنیسترسانھ ایتنھاایلنایخبرگزار
است کھ وزارت کار بر پرداخت عیدی نظارتی ندارد.

یرانامستقلروزنامھ نگارانمنبع:کانال

جانمعترضانوھمچنینوبازداشتیباختھ،زخمیجانبرانسوختدربارهاطالعات*آخرین
منبعازیکبنقلامنیتیونیروھایپاسدارانسپاهبدستسوختبرانقتلبھوبازداشتیباختھ،زخمی
خبری محلی:

+اسامی سوختبران جان باختھ براثر شلیک مستقیم سپاه پاسداران:

خانعلیفرزندگنگوزھییحیی-1

زھیشھرسانعبدالرحمان-2

بھارشاهفرزندزھیشھرسانعبدی-3

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/02/photo_2021-02-20_23-40-52.jpg


مھرستاناھلزھیشھرستانسلمان-4

سوراناھلبھارشاهفرزنددھواریبخشرحمان-5

تابدیماھلدامنیعبدالوھاب-6

سیدآبادشمسرساکنزادهصاحبانس-7

توتازھیعبدالغفور-8

زھیمیربلوچمحمد-9

سراواناھلبشیرفرزندسالھ17زھینصرتمحمد-10

+اسامی سوختبران زخمی شده توسط سپاه پاسداران:

مھرستاناھلبخشرسولفرزندآزادیبھزاد-1

بلبلروستایاھلحسنفرزندزھیبلوچادریس-2

کورینسرجنگلاھلمندازھیمحمد-3

سورانپرکناھلجنگھانفرزندسلمان-4

کلپورگانروستایاھلخیرمحمدفرزنددھواریعبدالستار-5

+اسم سوختبر بازداشتی:

بمپورحسن ناروئی فرزند گل محمد اھل روستای سرتختی شھرستان

سپاه پاسداران ونیروھای امنیتی:+اسامی معترضان جان باختھ بھ قتل سوختبران براثر تیراندازی

سالھ13کودکزھیمحمدحسن-1

معتقدیمحمدصالححاج-2

+اسامی  معترضان زخمی بھ قتل سوختبران:

مالحسینفرزندبخششھعمر-1

زھیشکلیحیی-2

جانغالمفرزندسالھ14آموزدانشسعیدیدانیال-3

بخششھمھدی-4

+اسامی معترضان بازداشتی بھ قتل سوختبران:

مھرستاناھلدادکاھمفرزندزھیشھرسانمحمد-1

مھرستاناھللھدادفرزندسالھ16زھیشھرسانعزیز-2



دزکروستایساکنعبدالغفورفرزنددرزادهمحمد-3

مالحسینفرزندبخششھعبدالجلیل-4

مالحسینفرزندبخششھعمر-5

یارمحمدفرزندبخششھطایفھاززکریا-6

یارمحمدفرزندبخششھطایفھازسعید-7

زھیشکلیحیی-8

سراواناھلدھواریایرج-9

سراواناھلزادهملکعبدالطیف-10

ازبیشترشدهبازداشتوزخمیکشتھ،معترضانوسوختبرانمنبع،تعدادھمیناسفند11گزارشبھ
ودقیقآمارتاکنونامنیتیشدیدجوواینترنتدراختاللدسترسی،عدمدلیلبھامااستفعلیآمار

ھویت آنان در دست نیست.

*تجمع اعتراضی مرغداران استان کرمانشاه مقابل استانداری

مقابلتجمعبھدستکرمانشاهاستانھایشھرستانمرغدارانازاسفند،جمعی11دوشنبھروز
ھاقیمتاصالحبھنسبترااعتراضشانشعارھاییوسردادنپالکاردھابرافراشتنوبازدنداستانداری

واعمال تبعیض نسبت بھ استان ھای دیگر اعالم کردند.

3حالوخامتوسوزیآتشدرحادثھزنجانعلی آبادصنعتیشھرککارخانھیککارگر9*سوختگی

نفرشان



درواقعالکلوداروییموادکارخانھیکدرسوزیآتشحادثھاسفند،در11دوشنبھروزعصر
نفرشان3حالکھشدندسوختگیدچارکارگر9گاز،نشتبراثرزنجانیکشمارهصنعتیشھرک

وخیم گزارش شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com
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