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کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمعروزچھارمین-
مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

طرحاجرایعدمبھنسبتپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھنفتموقتمدتکارگراناعتراضیتجمع-
طبقھ بندی مشاغل

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبتخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراناعتراضیتجمع-
مقابل استانداری

مقابلبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسراوانشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
ساختمان شورای شھر

ساختمانمقابلحقوقافزایشعدمبھنسبتجنوبیخراساناستانداروسازاناعتراضیتجمع-
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

- اسماعیل گرامی آزاد شد

شدنمسدودبدلیلتعطیلیبھرامھرمزنسبتجوبجیدارانشکنسنگ ودارانمعدناعتراضیتجمع-
راه مقابل استانداری خوزستان

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمعروز*چھارمین
مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

وآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھامتوالی،روزچھارمینبرایاردیبھشت،22چھارشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاس)برایآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورش

تاکیدوپرورشآموزشدرجذببرمبنیوبرخواستشانکردندتجمعمجلسمقابلاستخدامیبالتکلیفی
کردند.



کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مجلس برای سومین روز متوالیکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

وآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھاروزمتوالی،سومینبرایاردیبھشت21شنبھسھروز
گذاشتنبنمایشبامجلسمقابلتجمعبرپایی)باآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورش

آموزش وپرورش شدند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی خواھان جذب در







طرحاجرایعدمبھنسبتپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھنفتموقتمدتکارگراناعتراضی*تجمع
طبقھ بندی مشاغل

بنمایشبرایپتروشیمیاقتصادیویژهمنطقھنفتموقتمدتکارگراناردیبھشت،22روزچھارشنبھ
مدیریتساختمانمقابلتجمعبھدستمشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتن

سازمان این منطقھ درشھرستان ماھشھر،بندرامام زدند.



ھیاتدرکارگرانوضعیتبررسیازگفت:پسایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضرکارگرانازیکی
محاسبھمسئولیتکھمشاورشرکتبھسپسوارسالاختالفحلھیاتبھپرونده ھاتمامیتشخیص،

یعنیاستریالیریزمحاسباتنیازمندحکماجرایاست.شدهارسالداشتھ،برعھدهراطرح
ارائھاختالفھیاتبھوگرفتھنظردربایدکارگراناستخدامسال ھایدرطرحنشدناجرامابھ التفاوت

کردهمطالبھعلی الحسابتومانھزار200مبلغپروندهھرریالیمحاسبھبراینیزمشاورشرکتشود.
است.

ومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبتخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگراناعتراضی*تجمع
مقابل استانداری

مقابلتجمعبرپاییباخوزستانلولھ سازیکارخانھکارگرانازاردیبھشت،جمعی22روزچھارشنبھ
وخواھانگذاشتندبنمایشومعیشتیشغلیبالتکلیفیھاماهبھنسبترااعتراضشانخوزستاناستانداری

بازگشت بکار وپرداخت مطالباتشان شدند.

راکارخانھدومفازمی خواھنداینکھبھانھبھپیشماه8گفتند:حدودایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
بھروزچندازبعدشدگفتھآن ھابھوکردندمالیتسویھکارگرانازنفر100حدودباکنندراه اندازی

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

90و80دھھازدیگرکارگر200ازبیشکارگر100حدودکناردرافزود:کارگرانازیکی

پرداختناقصبھ صورتکارگراناینحقوقوبیمھمتوالیسال ھایدارند.بیمھ ایومالیمطالبات
منظورسالیانھتورمآنپرداختدروبودهگذشتھسال ھایحقوقاساسبرنیزاخیرمالیتسویھومی شد

نشد.

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



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

مقابلبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسراوانشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
ساختمان شورای شھر

صدایانعکاسبرایسراوانشھرداریکارگراندیگر،باریبرایاردیبھشت22روزچھارشنبھ
شھراینشورایساختمانمقابلتجمعبھدستبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتاعتراضشان

در استان سیستان و بلوچستان زدند.

حقوقپرداختدرتاکنون،99دی ماهابتدایازسراوانشھرداریگفتند:خبرنگارانبھکنندگانتجمع
کارگران شھرداری سراوان کوتاھی کرده است.

قانعجوابھنوزشھری،مسئوالندفاتربھخودمکررمراجعاتپیدراینکھبیانباکارگراناین
درکھمشکالتیھمھوجودباگفتند:خودبیمھ ایمطالباتدربارهنکرده ایم،دریافتآن ھاازکننده ای

وکردهمشکلدچاررامانیزبیمھ ھاحقپرداختزمینھدردیرکردمواجھیم،آنباحقوقدریافتزمینھ
و درمانگاه ھای ملکی را نداریم.در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان ھا

ساختمانمقابلحقوقافزایشعدمبھنسبتجنوبیخراساناستانداروسازاناعتراضی*تجمع
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گذاشتنبنمایشبرایجنوبیخراساناستانداروسازانازاردیبھشت،جمعی22چھارشنبھروز
پزشکیعلومدانشگاهدارویوغذامعاونتساختمانمقابلحقوقافزایشعدمبھنسبتاعتراضشان

بیرجند تجمع کردند.

بھرامبلغیسالھھرایرانسازانداروانجمنگفت:ایخبرنگاررسانھبھدرتجمعحاضرانازیکی
تصویب و پرداخت می کند.عنوان اضافھ حقوق برای سال جدید تعیین و بھ صورت پیشنھادی



است،شدهتصویبدیگراستان ھایدرحقوقاضافھعنوانبھمبلغینیزامسالاینکھبھاشارهبااو
اعتراضکھانددادهپیشنھادراکمتریمبلغبیرجندداروسازانانجمننمایندگانمتأسفانھکرد:اضافھ

داروسازان استان را بھ دنبال داشتھ است.

داروسازیوانجمناستانداروسازاننمایندگانحضورباجلسھ ایگذشتھ،روزاینکھبیانباوی
انجمنمسئوالنمتاسفانھاماکردیم،پیشنھادحقوقاضافھعنوانبھرامبلغیداد:شد،ادامھبرگزار

داروسازان آن را نپذیرفتند.

می شودواقعلطفیکمموردداروخانھ دارانانجمنسویازھمیشھداروسازانحقوقوحقافزود:وی
مشکل رسیدگی کنند.کھ از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی انتظار داریم بھ این

*اسماعیل گرامی آزاد شد

شد.آزادبزرگتھرانزندانازگرامیاسماعیلماهاردیبھشت٢٢چھارشنبھامروز

وبودشدهدستگیرشخصی اشمنزلدرامنیتیمأمورانتوسطفروردین١۴روزدرگرامیاسماعیل
گردید.آزادبازداشتروز٣٨ازپسامروز

مقابلبازنشستگانوکارگرانتجمعدراسفند١٧روزدرپیشترکھبازنشستھ ایکارگرگرامیاسماعیل
ندادهانجامکارگرانوبازنشستگانحقوقازدفاعجزبھجرمیھیچبودشدهدستگیرنیزکاروزارت

است.

خانواده اش،واوبھگرامیاسماعیلآزادیمناسبتبھشادباشضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھ
صنفیجنبش ھایفعالینومعلمان،کارگرانتمامیآزادیھمچنینوویازقضاییتعقیبرفعخواھان

و مطالباتی از زندان است.

١۴٠٠اردیبھشت٢٢ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

مسدودبدلیلتعطیلیبھرامھرمزنسبتجوبجیدارانشکنسنگ ودارانمعدناعتراضی*تجمع
شدن راه مقابل استانداری خوزستان

بھاعتراضرامھرمزبرایجوبجیدارانشکنسنگ وداراناردیبھشت،معدن22چھارشنبھروز
خوزستان زدند.تعطیلی بدلیل مسدود شدن راه دست بھ تجمع مقابل استانداری

سنگینماشین آالتمواصالتیراهنبوددلیلبھخوزستاناستاندررامھرمزجوبجیماسھوشنمعادن
وکنندعبورروستادرونجادهازجدیدجادهساختتاشدهگفتھآن ھابھبھ تازگیاست.شدهمسدود

ھستند.روستاییان نیز مخالف تردد ماشین آالت از جاده درون روستا

را دلیل عدم بازگشایی جاده می دانند.معدن داران و سنگ شکن داران کارشکنی سازمان صمت استان

akhbarkargari2468@gmail.com
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حقوقنازلسطحبھکشورنسبتدرمانوبھداشتمراکزبازنشستگانسراسریاعتراضیتجمع-
مقابل سازمان برنامھ و بودجھ مراکز استان ھا

بھ سطح نازل حقوق- کنش ھای دامنھ دار کارگران بازنشستھ صنعت فوالد  کشورنسبت

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمع-
سومین روز متوالیآزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای

آموزشکلادارهمقابلبندیرتبھکاملاجرایعدمبھنسبتفارساستانمعلماناعتراضیتجمعات-
وپرورش استان فارس واداره آموزش وپرورش زرین شھر

پرداختدرتبعیضوحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتشیرازمتروپیمانیکارگراناعتراضیتجمع-
حقوق مقابل ساختمان قطار شھری

نشدنسازیوھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتقروهشھرداریقراردادیکارگراناعتراضیتجمع-
حقوق وتبعیض در پرداخت

مقابلبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھخرمشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
فرمانداری برای چند مین بار درسال جدید

مقابلبیمھوحقحقوقماهپرداختعدمبھاروندکنارنسبتشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-
ساختمان شھرداری

نسبت بھ امتحان حضوری- ادامھ تجمعات اعتراضی دانش آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم

داردادامھھمچنان،زندانروز٣٨ازبعدزندانیبازنشستھگرامیاسماعیلموقتبازداشت-

درشدهخریداریواحدھایتحویلعدمبھنسبتینھآدتجاریمجتمعمالباختگاناعتراضیتجمع-
محلھ چلھ خانھ رشت

حقپرداختازمعافیتشانتازدنداستانداریمقابلتجمعبھدستبویراحمدوکھگیلویھگلخانھ داران-
بیمھ کارگران ادامھ پیدا کند

99سالدرتھراندراستانکاریبراثرحوادثکارگر429باختنجان-

حقوقنازلسطحبھکشورنسبتدرمانوبھداشتمراکزبازنشستگانسراسریاعتراضی*تجمع
مقابل سازمان برنامھ و بودجھ مراکز استان ھا

گذاشتنبنمایشکشوربرایدرمانوبھداشتمراکزبازنشستگاناردیبھشت،21شنبھسھروز
مراکزبودجھوبرنامھسازمانمقابلسراسریتجمعبھدستحقوقنازلسطحبھنسبتاعتراضشان

مشھد و.....زدند.استان ھا ازجملھ در شھرھای اصفھان،تھران،رشت، کرمانشاه،





دردرمانوبھداشتبازنشستگانگفت:اصفھاندرمانوبھداشتبازنشستگانازیکیرابطھدرھمین
شدند،خودھایخواستھپیگیروکردندتجمعھااستانبودجھوبرنامھسازمانمقابلدرکشورسراسر
کسیدیگرانتخاباتازبعدنگرانیموایمنگرفتھاینتیجھھیچزیادھایپیگیریوجودباتاکنونچراکھ

بھ خواستھ ھای ما توجھ نکند.

نازلسطحبھنسبتاصفھاندرمانوبھداشتمراکزبازنشستگاناعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
مقابل سازمان برنامھ و بودجھ اصفھانحقوق

بھاعتراضبرایاصفھاندرمانوبھداشتمراکزبازنشستگانازاردیبھشت،جمعی21شنبھروزسھ
مقابلدستگاهدرھمترازشاغلبادرصد90برمبنایحقوقسازیھمسانعدموحقوقنازلسطح

سازمان برنامھ و بودجھ اصفھان اجتماع کردند.

بازنشستگانگفت:ایخبرنگاررسانھبھحاضردرتجمعاصفھاندرمانوبھداشتبازنشستگانازیکی
پیگیروکردندتجمعھااستانبودجھوبرنامھسازمانمقابلدرکشورسراسردردرمانوبھداشت
بعدنگرانیموایمنگرفتھاینتیجھھیچزیادھایپیگیریوجودباتاکنونچراکھشدند،خودھایخواستھ

از انتخابات دیگر کسی بھ خواستھ ھای ما توجھ نکند.

خودھمترازشاغلفردیکبامیلیونی5تا4حداقلاختالفدرمانوبھداشتبازنشستگانگفت:وی
میدریافتتومانی100ومیلیون7حقوقبازنشستھرادیولوژیکارشناسمننمونھعنوانبھدارند.

کند.میدریافتمیلیون12منھمترازشاغلفردکھدرحالیکنم،



کردهخدمتبیمارستاندرکھایبازنشستھحقوقسازیھمسانکشورکلدرحاضردرحالافزود:وی
ماحقوقخواھیممیبلکھشودکمشاغالنحقوقخواھیمنمیالبتھاست،شدهانجاممعلمانبا

بازنشستگان را نیز ھمتراز با آنھا کنند.

بھ سطح نازل حقوق*کنش ھای دامنھ دار کارگران بازنشستھ صنعت فوالد  کشورنسبت

نسبتدارشاندامنھھایکنشازکشورفوالدصنعتبازنشستھکارگراناردیبھشت،21شنبھسھروز
وخبردادندبازنشستگیھایصندوقمقابلاعتراضیتجمعاتبرپاییازجملھحقوقنازلسطحبھ

خواھان ھمسان سازی حقوق شدند.

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

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

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

مقاماتپاسخگوییخواستاروکردهمراجعھصندوقبھبارھااخیرروزھایدرفوالدبازنشستگان
بایدوھستیمصندوقاموردرمشارکتوجمعیمذاکره ینیازمندمی گویند:آن ھاشده اند؛صندوق

صدای ما شنیده شود.

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضی*تجمع
سومین روز متوالیآزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای

وآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھاروزمتوالی،سومینبرایاردیبھشت21شنبھسھروز
گذاشتنبنمایشباخواھانمجلسمقابلتجمعبرپایی)باآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبانپرورش

آموزش وپرورش شدند.اعتراضشان نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی خواھان جذب در







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

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھارااردیبھشت)19(شبیکشنبھ
مقابلتجمعبرپاییبااردیبھشت20دوشنبھروزتارساندندبسحرپایتخت)درآزمونسبزکارنامھ
بنمایشاستخدامیبالتکلیفیبھدادنپایانبریراراسخشانعزممتوالیروزدومینبرایمجلس

بگذارند.

آموزشکلادارهمقابلبندیرتبھکاملاجرایعدمبھنسبتفارساستانمعلماناعتراضی*تجمعات
وپرورش استان فارس واداره آموزش وپرورش زرین شھر



بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایفارساستانمعلمانازاردیبھشت،جمعی21یکشنبھروز
فارساستانوپرورشآموزشکلادارهساختمانجواردرتجمعبھدستبندیرتبھکاملاجرایعدم

درکالنشھر شیراز و مقابل اداره آموزش وپرورش زرین شھرزدند.

عبدی آزاد باید گردد»تجمع کنندگان در شیراز ازجملھ شعارمیدادند:«اسماعیل



پرداختدرتبعیضوحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتشیرازمتروپیمانیکارگراناعتراضی*تجمع
حقوق مقابل ساختمان قطار شھری

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایشیرازمتروپیمانیکارگراناردیبھشت،21شنبھسھروز
مقابلتجمعبھدستحقوقپرداختدروتبعیضحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتاعتراضشان

ساختمان قطار شھری در کالنشھر شیراز زدند.

محلیرسانھخبرنگاریکداردبھشیرازدرمتروکاریسابقھسال5کھدزتجمعحاضرکارگرانازیکی
استشدهافتتاحکنونتاشھرسطحدرایستگاه22وداردنیرو1000حدودشیرازشھریگفت:قطار

ھستند.کاربھمشغولسکوباننفر20وپاکباننفر130کھ

دریافتیآخرینپیشماهسھھستندسازمانایندرردهترینزحمتکشجزکھنیرو150اینافزود:وی
حقوقی دریافت نکرده اند.حقوق را داشتھ اند و ھنوز با گذشت دو ماه از سال جدید

ھرمعموالواستحجمیپیمانکارینیروھااینعضویتنوعگفت:قراردادکاریشاندربارهکارگراین
را دارد.سالھ پیمانکار تغییر می کند لذا دردسر ھای خاص خودش

غذا،حقپیمانکارشرکتوباشندکارمحلدربایدصبح5ساعتپاکباننیروھایاینکھبیانباوی
کند،نمیتسویھصحیحصورتبھیاوکندنمیپرداختیاراذھابوایابحقوکاریاضافھ

ھستند و شرایط کاری بھتری دارند.خاطرنشان کرد: در صورتی کھ بقیھ نیروھااز این حق برخوردار

سازمانکھگویدمیجوابدروکردیمبیانراخوداعتراضخصوصایندرپیمانکاربھداد:اوادامھ
کھگویدمیجوابدرکنیممیمراجعھشھریقطارسازمانبھاست؛نکردهپرداختشھریقطار

در امر استخدام و یا ھمان پیمانکاری است.پیمانکار پیگیر نیست لذا ھمھ مشکالت بھ دلیل واسطھ گری

ھانیروازبایدکھاستاینقانونکھکردعنواناینطورمابھقبلیپیمانکارشرکتکرد:تصریحوی
بیمھوھاعیدیبدھد؛رابودجھشیرازشھریقطارسازمانتاکنددریافتحسابتسویھبرایاینامھ

ای از ما بگیرد، از سازمان گرفت و رفت!را مختل کرد و ھمھ امکانات نیروھا را بدون اینکھ نامھ



علنیصورتبھپیمانکارکرد:کردیم،اضافھشکایتکارادارهبھقبلیپیمانکارازاینکھبھاشارهباوی
بھماپیگیرینتیجھدرلذاکنید"توانیدنمیکاریھیچوخرممیپولباراھمھودارم"پولکھگفت

ھیچ جایی نرسید.

تاصبح5شیفتیکدرکاریساعتداشت:بیانحجمیپیمانکارینیروھایشرایطخصوصدروی
میمراجعھکارمحلبھدقیقھ30و7ساعتازدادیقرارھاینیروکھصورتیدراست14ساعت
پیمانکاریعضویتبھنسبتبرابریسھحقوقحتیوھستندبرخوردارمزایاوحقوقتمامیازکنند،

حجمی دارند.

دچاروشودمختلھمکارانزندگیتاشدهباعثحقوقماھھسھپرداختعدماینکھبرتاکیدباوی
تغییرشرکتیبھحداقلپیمانکاریازماعضویتنوعکھاستاینمامطالبھداشت:اظھارشوند،سختی

ھر ماه استرس دارد.پیدا کند؛ زیرا نیروی پیمانکار حجمی برای پرداخت حقوق

سازیوھمسانوضعیتتبدیلعدمبھنسبتقروهشھرداریقراردادیکارگراناعتراضی*تجمع
نشدن حقوق وتبعیض در پرداخت

وضعیتتبدیلعدمبھاعتراضبرایقروهشھرداریقراردادیاردیبھشت،کارگران20دوشنبھروز
استانشھردراینشھرداریدرمحوطھتجمعبھدستپرداختدروتبعیضحقوقنشدنسازیوھمسان

کردستان زدند.



تبعیضبھنسبتھستند،شدنوضعیتتبدیلانتظاردرمدتھاستکھقروهشھرداریقراردادیکارگران
بھانھبھمادستمزدبایدچراماست؛مسلمحقحقوق،ھمسان سازیمی گویند:ودارنداعتراضمزدی

نوع قراردادمان پایین باشد؟

ماشغلیوضعیتکاریسابقھسال25تا20مدتاز«بعدگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکارگراناین
کارشنکیدلیلبھکھآمدوضعیتتبدیلخصوصدربخشنامھ ایباردو98سالنیست.مشخص
می شداجرابایدکھموردیدیگرھماالننشد.انجامماوضعیتتبدیلمالیاموروکارگزینیکارکنان

بھمراجعھبارچندینازبعدکھاستاداریعدالتدیوانصادرهاحکامبراساسوضعیتتبدیلبحث
شھردار و دیگر مسئوالن مرتبط ترتیب اثری داده نشد.

درپیمانی»کارمندانبا(مشخص)معینکارقراردادکارمندانمزایایوحقوق«ھمسان سازیبخشنامھ
بخشنامھاینکاستوبی کماجرایخواستارقروه،شھرداریقراردادیپرسنلشد.ابالغجاریسال

پیمانی مجموعھ ی شھرداری افزایش یابد.ھستند و می گویند: باید حقوق ما بھ اندازه کارمندان



مقابلبیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھخرمشھرنسبتشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
فرمانداری برای چند مین بار درسال جدید

بنمایشخرمشھربرایشھرداریجدید،کارگرانسالدربارچندمینبرایاردیبھشت21شنبھسھروز
این شھرستان دراستان خوزستان زدند.گذاشتن اعتراضشان دست بھ تجمع مقابل فرمانداری ویژه

پرداختبرایالزماعتبارحاضرحالدرگفت:ایرسانھخبرنگارخرمشھربھشھرداررابطھدرھمین
یکشکایتباشھرداریحسابامااست،موجودخرمشھرشھرداریحسابدرکارگرانحقوق

پیمانکار مسدود شده است.

گفت:کارگرانحقوقپرداختدرمشکالتایجادوشھرداریحسابمکررمسدودیت ھایبھاشارهبااو
کنندخارجانسدادحالتازراخرمشھرشھرداریحسابتمھیداتیباشدهدرخواستاستانیمسئوالناز
کارگرانمطالباتازبخشیبتوانیمفردامی شودبینیپیشوانددادهمابھراکاراینانجامقولآن ھاو

خدمات شھری شھرداری خرمشھر را پرداخت کنیم.

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتخرمشھرشھرداریکارگراناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
وحق بیمھ با برپایی تجمع مقابل فرمانداری



پرداختعدمبھنسبتاعتراضاتشاندرادامھخرمشھرشھرداریکارگراناردیبھشت،6دوشنبھروز
شھرستان دراستان خوزستان زدند.بموقع حقوق وحق بیمھ دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این

نشدهپرداختدستمزدبرعالوهگفتند:ایرسانھخبرنگاربھخرمشھرشھرداریمعترضکارگران
بھموقعبھکھھستیمبیمھ ھاییحقنگرانھمچنینوداریمقبلازنیزمعوقمزدیمزایایجاری،
دریافتسالماه ھایبرخیدرماصورت،ایندرنمی شود.واریزاجتماعیتامینسازمانحساب

می شویم.خدمات درمانی و تمدید دفترچھ ھای خود با مشکل مواجھ

حفظبرایماکارومی دھیمانجامنامناسبشرایطایندرراکارسخت تریناینکھبیانباکارگراناین
استانیمقاماتحتیواستانداری شھر،شوراھایبایدافزودند:است،مھمبسیارشھرھانظافتوآرامش

مزدیمطالباتپرداختبرایخاصبودجھوباشندکارگرانفکربھشھرداری ھاعملکردبرنظارتبا
آن ھا اختصاص دھند.

آن ھامطالباتپرداختبھخرمشھرشھرشورایوشھرداریمسئوالنبی توجھیگفتند:کارگراناین
روز(درگذشتھروزآنآخرینکھبزننداعتراضبھدستمطالباتشانوصولبرایبارھاشدهباعث

ششم اردیبھشت ماه) انجام شد.

مقابلبیمھوحقحقوقماهپرداختعدمبھاروندکنارنسبتشھرداریکارگراناعتراضی*تجمع
ساختمان شھرداری

صدایبیشترھرچھانعکاسبرایاروندکنارھمشھرداریکارگراناردیبھشت،21شنبھروزسھ
اینشھرداریساختمانمقابلتجمعبھدستبیمھوحقحقوقماهپرداختعدمبھنسبتاعتراضشان

شھر از شھرستان آبادان زدند.



بھراخودبیمھ ایومزدیمطالباتتاکنونپیشسالگفتند:ازایخبرنگاررسانھبھکنندهتجمعکارگران
شھردار ھنوز این بی نظمی ادامھ دارد.صورت ناقص دریافت کرده اند و با وجود جابجایی چندین

ماه ھایدرمطالباتمانافزایشنگرانموجود،وضعیتبااینکھبیانباکناراروندشھرداریکارگران
مطالباتپرداختبرایقبولیقابلتمھیداتھنوزکناراروندشھریمدیریتکردند:ھستیم،اضافھآینده

کارگران انجام نداده است.

نسبت بھ امتحان حضوری*ادامھ تجمعات اعتراضی دانش آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم

تجمعبرپاییباودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاردیبھشت)،21و20شنبھ(وسھدوشنبھروزھای
نسبتاعتراضاتشانو......بھامیدیھ،ایذه،بابل،کیش،ورامینشھرھایدرپرورشوآموزشادارهمقابل

بھ امتحان حضوری ادامھ دادند.

داردادامھھمچنان،زندانروز٣٨ازبعدزندانیبازنشستھگرامیاسماعیلموقت*بازداشت

فروردین14درتاریخکھاستمعیشنیسختوضعیتبھمعترضبازنشستگانازگرامیاسماعیل
دربالتکلیفیوبازداشتروز38ازبعدھمچنانوگردیدبازداشتدرمنزلشامنیتیعواملتوسط

زندان تھران بزرگ بسر میبرد .

متاسفانھ،اویندادسرایبازپرسیدوشعبھطریقازگرامیآقایھمسرمکررھایپیگیریوجودبا
وجودباسالھ67بازنشستھکشزحمتاینوندارندگرامیآقایپروندهوضعیتازاطالعیھیچگونھ

بسر میبرد .بیماری ھای زمینھ ای ھمچنان در بازداشت و بالتکلیفی

باامنیتیپلیسیبرخوردھایاینگونھ،وحومھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکای
اینخانوادهگذاشتنفشارتحتراگرامیآقایبازداشتادامھومیکندمحکومبشدترابازنشستھفعاالن

ایشان میباشد.بازنشستھ زندانی میداند و خواستار آزادی بدون قید وشرط

درشدهخریداریواحدھایتحویلعدمبھنسبتینھآدتجاریمجتمعمالباختگاناعتراضی*تجمع
محلھ چلھ خانھ رشت

عدمبھنسبتینھآدتجاریمجتمعمالباختگانبار،وچندمینچندینبرایاردیبھشت21شنبھروزسھ
اجتماعگیالندراستانرشتخانھچلھدرمحلھوامروزکردنداعتراضشدهخریداریواحدھایتحویل
کردند.

حقپرداختازمعافیتشانتازدنداستانداریمقابلتجمعبھدستبویراحمدوکھگیلویھ*گلخانھ داران
بیمھ کارگران ادامھ پیدا کند

خواھاناستانداریمقابلتجمعبرپاییبابویراحمدوکھگیلویھگلخانھ داراناردیبھشت،20دوشنبھروز
کارگرشدند.نفر5تاتولیدیواحدھایبیمھ ایمعافیتاستمرار

99سالدرتھراندراستانکاریبراثرحوادثکارگر429باختن*جان

دادند.ازدستخودراجان99سالدرتھراندراستانکاریبراثرحوادثکارگر429



فروزشتھران،دکترمھدیاستانقانونیپزشکیکلادارهعمومیروابطاردیبھشت21گزارشبھ
پزشکیمراکزبھکارحوادثازناشیفوتموردونھ)،چھارصدوبیست1399(گذشتھگفت:درسال

ازناشیفوتتعدادکھ98سالمشابھمدتبامقایسھدرمیزاناینکھاستشدهارجاعاستانقانونی
است.یافتھکاھشدرصد6بودشدهاعالمنفر459کارحوادث

اند.بودهنفرزن15نفرمردو414گذشتھدرسالکارحوادثازناشیشدگانفوتکلازگفت:وی

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت20کارگریاخباروگزارشات

تجمعبابرپاییدستمزدافزایشمنجملھحقوقاحقاقبراینفتصنعترسمیکارگرانسراسریتجمع-
محلدروجمعیفردینمادینواقداماتاھوازدرجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستادومجلسمقابل
کار

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمعروزدومین-
مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

پارسیان،عملیاتیمناطقدرواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگران-
پایتخت رساندندآغار و داالن ھم برای دست یابی مطالباتشان خودرا بھ

- زنده باد ھمبستگی کارگران:

تپھ:ھفتھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانبھھپکوکارخانھکارگرانپیام-1

ضمن شادباش در ابتدای راھی دشوار ھستید

تجمعچھارمیندرکشورسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتیکارگران-2
گلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحینباختھجانھمکار6یادمجلسمقابلاعتراضیشان

را گرامی داشتند

بھ احتمال اخراج از کار مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی کارگران پیمانی کارخانھ فوالد راور نسبت

وعیدھایووعدهوقوانینتصویبوبیکاریبھنسبتمعلولیتدارایافراداعتراضاتادامھ-
رنگارنگ مسئوالن برای بھره برداری تبلیغاتی

تحتتھراندراجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمعبارهدرگزارشی-
اجتماعیتامینوکاروزارتجلویاردیبھشت19عنوان:یکشنبھ

جدیدنامھارائھعدمبھانھبھواحدشرکتیکسامانھکارگراندانشجوفرزندانعائلھ مندیحققطع-
اشتغال بھ تحصیل

- جان باختن یک کارگر مقنی در مشھد براثر سقوط درچاه

برق گرفتگی- جان باختن یک کارگرکارواش درشھرستان نھبدان بر اثر

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بابرپاییدستمزدافزایشمنجملھحقوقاحقاقبراینفتصنعترسمیکارگرانسراسری*تجمع
دروجمعیفردینمادینواقداماتاھوازدرجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستادومجلسمقابلتجمع

محل کار

افزایشمنجملھبرحقشانحقوقاحقاقبراینفتصنعترسمیکارگراناردیبھشت،20دوشنبھروز
درجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستادومجلسمقابلتجمعبھدستھمزمانبطوردستمزد

اھواززدند.

فردینمادیناقداماتبانداشتندراتجمعاتدرحضورامکانشغلیوضعیتبدلیلکھھمکارگرانی
بنمایش گذاشتند.وجمعی در محل کاروبرافراشتن پالکاردھایی ھمبستگی خودرا

+گزارش تصویری:

/مقابل مجلس:

/اھواز:

/در محل ھای کار:







ایران:کارگرانآزاداتحادیھکانالازگزارش2+

استگیریشکلحالدرمجلسمقابلدرنفترسمیکارگرانتجمع-1



“نفترسمیخانوادهبزرگ“گردھماییعنوانتحتفراخوانیپیشروزچندازنفترسمیکارگران

برای تجمع امروز مقابل مجلس اعالم کرده بودند.

دستمزدھاافزایشخواھانودارنداعتراض١۴٠٠سالعمومیدستمزداجراینحوهبھکارگراناین
ھستند .

این تجمع اعالم آمادگی کرده اند.بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت نیز برای شرکت در

خود حمایت کرده بودند.کارگران غیررسمی نفت ھم در بیانیھ ای از اعتراض ھمکاران

حضورتجمعایندروآمدهتھرانبھاستقرارکشورپتروشیمیوگازنفت،ھایبخشازنمایندگانی
یابند.

تھرانتجمعباھمزماناھوازدرنفترسمیکارکنانوکارگرانتجمع-2

اھوازدرنفتملیشرکتمقابلدرنفترسمیکارکنانازجمعی١۴٠٠اردیبھشت٢٠دوشنبھامروز
تجمع کردند.

این تجمع ھمزمان با تجمع کارگران مقابل مجلس صورت گرفت.

شرکتمجلسمقابلتجمعدربودندنتوانستھمسافتدورییاشیفت کاریبخاطرکارگرانازبرخی
کنند.

شده:ایرسانھگزارش2+

رفاھیومعیشتیکاستی ھایبھاعتراضمجلس/مقابلنفترسمیکارکنانتجمع-1

تجمع کردند.کارکنان رسمی نفت از دقایقی پیش مقابل مجلس شورای اسالمی،

محدودیت ھایشدنبرداشتھخواھانخود،اعتراضمسالمت آمیزوصنفیماھیتبھاشارهبامعترضان
وصحیحاجرایشده،واگذارشرکت ھایکارکنانانتقالیمشکلرفعکارکنان،مدارکتعدیلحقوقی،

نفت،بازنشستگیصندوقاساسنامھاصالحنفت،درمانوبھداشتسازمانتقویت،١١٢مادهکامل
درآمدبرمالیاتقانوناصالحو…،ودیعھمسکن،وام ھایسریعترھرچھپرداختدستوروابالغ

مزایایارتقاآغازین،ماه ھایدرپرداختوعدالتاساسبرکارکنانشایستگیاعمالنفت،کارکنان
درمناسبافرادبکارگیریعدموایثارگرانمطالباتکاملاجرایدرصد،١٠بھدرصد۵گریدریالی

نفت.اختیاراتووظایفقانون١٠مادهمعیشتیبندھایاجرایومدیریتیسمت ھای

حقوقمحاسبھشیوهبھاعتراضاھواز/درنفترسمیکارکنانتجمع-2

تجمعاھوازدرجنوبنفت خیزمناطقمرکزیستادمقابلمقابلپیشدقایقیازنفترسمیکارکنان
کردند.

تسریو٩٣سالاستخدامبدوجدولنفت،وزارتاختیاراتقانون١٠مادهاجرایخواھانمعترضان
ودقیقاجرایخواھانھمچنینآن ھاھستند.نفتوزارتوتاریخاینازقبلاستخدامیپرسنلکلیھبھآن

مدرکتعدیلنفت،بازنشستگیصندوق ھایاساسنامھتغییر،١۴٠٠دستمزدافزایشاتقانونعادالنھ
مناطقفوق العاده(ج)بندپرداختبوده اند،تحصیلبھمشغول٩٧سالبخشنامھازقبلکھرسمیپرسنل



کاملپرداختدارند،اشتغالسختشرایطدرکھنفتکارکنانحقوقبرمالیاتقانوناصالحجنگی،
مشکلرفعسال،٣٠پاداشسقفرعایتبدونپرسنلخدمتسنواتاساسبربازنشستگیپاداش

و جانبازان ھستند.انتقالی کارکنان شرکت ھای واگذار شده و حل مشکالت دانشجویان

ھستند.برخورداربھتریمزایایازشمالیمناطقبھنسبتجنوبیمناطقکارکنانقانون،اساسبر
وحقوقمحاسباتدرجدیدفرمولمبنایبرحقوقدرصدی٢۵افزایشمعتقدند،مناطقاینکارکنان

شمالیمناطقکارکنانتامی شودباعثعملکردایننیست.تاثیرگذارچندانتورمنرخبھتوجھبامزایا
شرایط کاری جنوب بھ مراتب سخت تر است.وضعیت بھتری نسبت بھ آن ھا داشتھ باشند در صورتی کھ

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمعروز*دومین
مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھارااردیبھشت)19(شبیکشنبھ
مقابلتجمعبرپاییبااردیبھشت20دوشنبھروزتارساندندبسحرپایتخت)درآزمونسبزکارنامھ
بنمایشاستخدامیبالتکلیفیبھدادنپایانبریراراسخشانعزممتوالیروزدومینبرایمجلس

بگذارند.



کشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبول صدھا اعتراضیرابطھ:تجمعھمیندر
مجلسکارنامھ سبز آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل

پرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبول صدھادیگرباریاردیبھشت،برای19یکشنبھروز
صدایمجلسمقابلتجمعتابابرپاییرساندندپایتخت)خودرابھآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

منعکس کنند.اعتراضشان را نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی بازھم بیشتر

پارسیان،عملیاتیمناطقدرواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگران*
پایتخت رساندندآغار و داالن ھم برای دست یابی مطالباتشان خودرا بھ

جنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریازکارگراناردیبھشت،جمعی19روزیکشنبھ
مطالباتشانیابیدستبرایھمکارانشان،ازبنمایندگیداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرواقع
طبقھطرح)،اجراینفتصنعتانسانینیرویپیمانکاراناطالعاتساپنا(سامانھدربرماندنمبنی

بندی مشاغل وبیمھ تکلمیلی خودرا بھ تھران ومجلس رساندند.

شرکتترابریواحدپیمانیکارگرانازشماریاردیبھشت،20بتاریخشدهایرسانھگزارشبرپایھ
منطقھمدیریتواستانیمسئوالنبی توجھیادامھ یدرکھجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداری
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نمایندگانازبرخیباگذشتھروزبودند،شدهتھرانراھیمطالباتشانوضعیتبھپارسیانعملیاتی
مجلس دیدار کردند.

وساپناسامانھبھترابریواحدپیمانیکارگرانھمھبازگرداندنخواھانماگفت:کارگرانازیکی
ساپناسامانھازکارگرانحذفباکھاستعرفیوقانونیمزایایسایرومشاغلطبقھ بندیطرحاجرای

بھ خودی خود حذف شده بود،ھستیم.

درواقعجنوبیزاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریکارگراناعتراضیتجمعآوری:یاد
وبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبھنسبتداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطق

تکلمیلی

زاگرسگازونفتبھره برداریشرکتترابریپیمانی(رانندگان)کارگرانفروردین،23دوشنبھروز
بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایداالنوآغارپارسیان،عملیاتیمناطقدرواقعجنوبی

بھدستتکلمیلیوبیمھمشاغلبندیطبقھطرحشمولازشدنخارجبرمبنیساپناسامانھازحذفشان
و داالن زدند.تجمع مقابل ساختمان اداری منطقھ عملیاتی پارسیان و آغار

اسفند29روزدرجنوبیزاگرسگازونفتشرکتگفتند:مدیرانایخبرنگاررسانھبھکنندگانتجمع
مستمرسابقھسال25تا10یکھرکھراترابریواحدرانندگانھمھنفت)ملیصنعت(سالروز99
صنعتکلدرانسانینیرویپیمانکاراناطالعاتسامانھ(کھساپناسامانھازدارند،راواحدایندرکار
طبقھ بندیطرحھمانندمطالباتیازرانندهکارگرانھمھآننتیجھدرکھکرده اندحذفمی باشد)نفت

پیمانکارینیروھایسایروقراردادیرسمی،پرسنلھمھکھعرفیوقانونیمزایایسایرومشاغل
دریافت می کنند، محروم خواھند شد.

حدودوپارسیانعملیاتیمنطقھدرنفر145حدودحاضرحالافزود:درمعترضکارگراناینازیکی
جابجاییمشغولکارسال25تا10کاریسوابقباداالنوآغارعملیاتیمناطقدردیگرنفر131

ھستند.چاهحلقھ250حدودرویکارنیروی

*زنده باد ھمبستگی کارگران:

تپھ:ھفتھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانبھھپکوکارخانھکارگرانپیام-1

ضمن شادباش در ابتدای راھی دشوار ھستید
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تپھھفتھفتنیشکروصنعتکشتشرکتواگذاریفسخبادررابطھموفقیتھپکوکارخانھکارگران
در ابتدای راھی دشوار ھستید.با انتشار پیامی ضمن شادباش بھ کارگران این مجتمع،افزودند:

واسطھبھشماتالشاست:آمدهازجملھشدهایرسانھاردیبھشت20دوشنبھروزکھپیامایندر
بھاینازموفقیت،اینبرایبسیارخوشحالیضمنبرسید.ھدف تانبھتوانستیدودادجواباستقامت تان

مواظببگیرد.قراررشدوترقیمسیردرتاباشیدشرکتسرنوشتمراقبتوانتمامبابایدنیزبعد
اینونزنندتپھھفتشرکتبھحراجچوببدھیباتالقازفرارپیدرشرکت،شدندولتیباباشید

بازیچھ دست بورس بازان و رانتی ھا نشود.شرکت معظم را از چالھ بھ چاه نیندازند. مراقب باشید

شنیدهکشورنقاطتمامدرکارگرانعدالتخواھیصدایکرده اندامیدواریابرازدرخاتمھھاھپکویی
شود و ھمھ جا شاھد برآورده شدن مطالبات کارگران باشیم.

تجمعچھارمیندرکشورسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتیکارگران-2
منطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحینباختھجانھمکار6یادمجلسمقابلاعتراضیشان

گلباف را گرامی داشتند

کشوردرسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتیکارگراناردیبھشت،19یکشنبھروز
پیمانکاری،سطحھایشرکتنشدنوحذفوضعیتتبدیلعدمبھنسبتاعتراضیشانتجمعچھارمین

باختھکارگرجان6یادمجلسمقابلدرپرداختتبعیضواعمالحقوقسازیھمسانوعدمحقوقنازل
راگلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحیناردیبھشت14شنبھروزسھکرمانبرقاداره

با دردست گرفتن تصاویرشان گرامی داشتند.



منطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحینکرمانبرقادارهکارگر6باختنرابطھ:جاندرھمین
گلباف

زیرکاریھایوسمتبنامکاریماموریتحینکرمانبرقادارهکارگر6اردیبھشت،13دوشنبھروز
پیداشد:اردیبھشت14شنبھروزسھجانشانوپیکربیمفقودگلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھ

اتفاقاتبرقکارنژاد،جعفریعلیرضا-1

برداریبھرهبرقکاردھقانی،مسلم-2

اتفاقاتمسئولتوکلی،محسن-3

برداریبھرهبرقکارتوسلی،علی-4

باالبررانندهمیرزاحسینی،محمد-5

خدماتخودرورانندهابراھیمی،مصطفی-6

بخشدراردیبھشت12یکشنبھروزدربارانشدیدبارشبھاشاره باکرمانفرمانداررابطھدرھمین
منطقھاینھایزیرساختبرخیبھخسارتآمدنواردموجببارانبارشگفت:خبرنگارانشھداد،بھ

از جملھ آب و برق شد.

وآببرق،اداراتنیروھایھا،جادهبھخسارتآمدنواردوآبوبرققطعازبعدداد:ادامھوی
شدند.راھداری شھرستان کرمان برای رفع مشکل بھ منطقھ اعزام

بھکرمانشھرستانبرقادارهنیروھایاردیبھشت13روزدوشنبھعصرپنجساعتکرد:اواضافھ
منظور پیگیری و بررسی چرایی قطعی برق وارد منطقھ شدند.

سمتبھنیبیدراھیسھدروباالدستدرامابودهمساعدگلبافمنطقھجویشرایطاینکھبیانباوی
بارانبارشآنازبعدوشودمیسفیدپوشمنطقھکھطوریبھدھدمیرختگرکشدیدبارشگلباف
شدنغرقموجبسیالبوشودمیگلبافسمتبھسیالبشدنجاریوتگرگشدنآببھمنجرشدید

شد.کرمانشھرستانبرقادارهنیروھایازنفر6

بھ احتمال اخراج از کار مقابل فرمانداری*تجمع اعتراضی کارگران پیمانی کارخانھ فوالد راور نسبت

اخراجاحتمالبھنسبتاعتراضبرایراورفوالدکارخانھپیمانیکارگراناردیبھشت،20دوشنبھروز
استان کرمان زدند.از کار دست بھ تجمع مقابل فرمانداری این شھرستان در

نسبتراورفوالدکارخانھپیمانکاریھایشرکتنیروھایازمحلی،تعدادیخبریمنبعیکگزارشبھ
قراراینازجریاناماکردند.اعتراضغیربومینیروھایجذبوکارخانھایندرخودکارپایانبھ

نیروتعدیلوخودکاراتمامحالدرراورفوالدمجموعھپیمانکاریھایشرکتازتعدادیکھاست
خطِرونیامدهخوشآنھامذاقبھتصمیمایننیروھاازبرخیسالھچندسابقھبھتوجھباکھھستند

بیکاری بیخ گوش آنھاست.

نیروینیازمندکارخانھاینقطعاآینده؛درکارخانھاینجدیدفازھایایجادوتوسعھبھتوجھباطرفیاز
خوِددرجذبامیدبھوھستندخانوادهیکآورنانومتاھلاکثراکھکارگراناینلذاباشد؛میبیشتری



کارخانھایندراستخداموفعالیتادامھدرخواستحالاندشدهپیمانکاریھایشرکتاینواردکارخانھ
را دارند.

مشکلاینرفعتاکارخانھارشدمدیرانطریقازموضوعپیگیریقولرابطھایندرراورفرمانداری
را داد.

وعیدھایووعدهوقوانینتصویبوبیکاریبھنسبتمعلولیتدارایافراداعتراضات*ادامھ
رنگارنگ مسئوالن برای بھره برداری تبلیغاتی

دیگرباریبرایایرسانھباگفتگوطیمعلولیتدارایافرادازاردیبھشت،شماری20دوشنبھروز
برایمسئوالنرنگارنگوعیدھایووعدهوقوانینتصویبووبیکاریبھنسبترااعتراضشان

بھره برداری تبلیغاتی اعالم کردند.

درصدیسھسھیمھھستندموظفدولتیاداراتمعلوالن،حقوقازحمایتجامعقانوناساسبر
مورد توجھ قرار نمی گیرد.استخدام معلوالن را رعایت کنند اما این موضوع چندان

برایموضوعاینکھمی رسدنظربھامااستانسانیھرحقبدیھی ترینمعاشامراربرایاشتغال
جامعھاصلیمطالباتازیکیمشارکتاست.شدهسپردهفراموشیدستبھمعلولیتدارایافراد

جامعھ و خانواده آن ھا نیاز دارد.معلوالن است کھ بھ اقداماتی از سوی مسئوالن، سایر آحاد

بھجامعھافرادازبرخیومسئوالنامامی شودتاکیدجامعھدرگروهاینحضورضرورتبراگرچھ
دارایافراددیدگاھی،چنیناساسبرمی دانند.ناتوانامورانجامدرراآن ھاودارندمنفینگرشیآن ھا

خودروزانھامورانجامدربلکھندارندراشغلیموقعیتیکازبرخورداریتواناییتنھانھمعلولیت
توانایی ھا بالفعل آن ھا نادیده گرفتھ شود.نیز ناتوان ھستند. این نگاه ھای یکجانبھ سبب شده تا

اعضایازبسیاریدارد.بارزنمودمسئوالنبرایناتوانی ھاومعلولیت ھااست،مشخصکھآنچھ
بھموفقاگرچھکردند،شرکت99سالکشوراجراییدستگاه ھایاستخدامیآزموندرمعلوالنجامعھ
اشتغالفرصتازھمیشگیبھانھ ھایبھاستنادباپزشکیکمیسیوندراماشدندحداکثرینمرهکسب

محروم شدند.

رسید.مجلسنمایندگانتصویببھ96سالماهدیازروزسومیندرمعلوالنحقوقازحمایتالیحھ
اینبراساسکردند.تصویبراالیحھ ایاین15مادهآراء،حداکثربامجلسنمایندگانزمانی،بازهآندر

کارگریوپیمانیرسمی،استخدامیمجوزھایازدرصد3حداقلاستمکلفدولتقانونی،ماده
عمومینھادھایوشرکت ھاموسسات،وازتخانھ ھا،سازمان ھا،ازاعمعمومیودولتیدستگاه ھای

شرایطواجدمعلولیتدارایافرادبھرامی کننداستفادهکشوربودجھازکھدستگاه ھاییدیگروانقالبی
اختصاص دھد.

نھادھایوشرکت ھادولتی،موسساتوزارتخانھ ھا،سازمان ھا،است:آمدهمادهاینیکتبصرهدر
اختصاصمعلولیتدارایافرادبھراخوداستخدامیمجوزھایازدرصدسھمکلفندانقالبیعمومی

برایاستخدامیسھمیھاینتخصیصبھنسبتاستموظفکشوراستخدامیواداریسازماندھند.
افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.



غیردولتی،عمومینھادھایاجرایی،دستگاه ھایمسئولباالترینمی کند:اشاره2تبصرهھمچنین
مراجعحکمباموردحسبمتخلفانھستند.مادهاینمفاددقیقاجرایبھمکلفبانک ھاوشھرداری ھا

می شوند.محکومقانوناین4مادهدرمندرجمجازات ھایبھذی صالح

برخوردارآنمزایایازھدفجامعھوشدهنوشتھکاغذرویتنھاقانوناینمی دھد،نشانتجربھاما
برکرد.استخدام98و97سال ھایدرانسانینیرویھزار40پرورش،وآموزشوزارتنیستند.
نشد.میسرھیچگاهامامی شدگرفتھدرنظرمعلولیتدارایافرادبرایسھیمھ1200بایدقانوناساس

است.کردهپیدانموددیگریشکلبھنیز99سالاجراییدستگاه ھایاستخدامیآزموندرموضوعاین

گذشتھسالاجراییدستگاه ھایاستخدامیآزموندرکھاستکم بیناییمعلولیتدارایجھانبخشیحسین
منداد:توضیحرابطھایندراونداشت.رادرصدی3سھیمھازبرخورداریفرصتاماکردشرکت

سھیمھازرشتھاینولیکردمثبت نامشرقیآذربایجاناستان«گلیبر»شھرجغرافیادبیریرشتھدر
راعلمینصابحدوکنمثبتآزموندرمازادصورتبھشدممجبورمننبود.برخوردارمعلوالن

کسب کردم.

اسفندماهدوازھمدرمنوضعیتبھرسیدگیبرایپرورشوآموزشپزشکیکمیسیونداد:ادامھاو
دررابھزیستیسازمانسویازمعلولیناستخدامدرصدی3سھیمھمعرفی نامھاگرچھشد.برگزار

سنجشفرصتازونکردندموضوعاینبھتوجھیکوچک ترینکمیسیوناعضایاماداشتمدست
دیگرکرهیکازگویابودناشایستبسیارکمیسیونبرخوردھایورفتارھاشدم.محرومعلمیتوانایی

بھ روی زمین آمده بودم.

ندارند.معلوالنبھنیازیوھستندسالمنیرویخواھانکردند،اعالمکمیسیوناعضایکرد:تصریحوی
حتیدنیاتمامیندارند.رادرسکالسمدیریتوشدنمعلمتواناییمعلوالنداشتند،باورآن ھا

ویژه ای بھ معلوالن و حقوق آن ھا می کنند.کشورھای کھ نسبت بھ ایران کمتر توسعھ یافتھ اند، توجھ

ھنگامیداد:توضیحاواست.شدهروبرومتعددیچالش ھایباکھاستافرادیازنیزرضوی نیاسمیھ
درنظرمحدودیت ھایازتاکردممطالعھدقتبھراراھنمادفترچھداشتم،راآزموندرثبت نامقصدکھ

شدتباومعلولیتدارایافرادشرکتممنوعیتدربارهنکتھ ایدفترچھکنم.کسباطالعشدهگرفتھ
بودند.آزموندرشرکتبرایمانعیحدازبیشقامتیکوتاهیابیناییمثلمحدودیت ھاینداشت.خاص
استثناییمدارسبھاشتغالبرایمی شوندپذیرفتھآزموندرکھمعلولیتدارایافرادازدرصد80حدود

فرستاده می شدند.

تھیھمنبرایھمبریلدفترچھحتینیامدپیشمشکلیکوچک ترینآزمونبرگزاریھنگامداد:ادامھاو
موردنظرپزشکبھپزشکیمعایناتبرایوسرگذاشتمپشتموفقیتباراکتبیآزمونمرحلھبود.شده

موردمنوضعیتتاشدممعرفیپزشکیکمیسیونبھمنبینایی،وضعیتدلیلبھکردم.مراجعھ
داشت،حضورجلسھدربھزیستینمایندهیعنیکمیسیوناعضایازنفریکفقطگیرد.قراربررسی
دلیلبھنھایی،نتایجاعالمازپسشدم.مصاحبھمرحلھواردتاییدیھ،اخذازپسکرد.تاییدرامنتوانایی
مراجعھپرورشوآموزشکلادارهبھامورپیگیریبرایمنشدم.مردودبودن»شرایطواجد«عدم
ھستیدمعلولشماگفتند،مناعتراضبھپاسخدرآن ھاداشتند.منباناشایستیبرخوردمسئوالنکردم،

و بھ ھمین دلیل تایید نشده اید.



مصاحبھازپسرسیدم.نتایجیبھودادمادامھخودپیگیری ھایبھونشدمناامیدکرد:تصریحرضوی
استانپرورشوآموزشکلادارهرئیسایالم،فرھنگیاندانشگاهرئیسازمتشکلکمیسیونیعملی،
می شود.تشکیلدیگرعضوچندوپزشکیکایالم،استثنائیکودکانپرورشوآموزشرئیسایالم،
رامنبیناییمی شود،ابطالاداریعدالتدیوانتوسط98سالدرکھشیوه نامھیکبھاستنادباآن ھا

پایین می دانند و بھ ھمین دلیل مردود می شوم.

کھمی شناسمکرمانوتھراندرراافرادیمننیستم.اعتراضاتمپاسخگویھیچکسکرد:تصریحوی
استخدامدربارهاستان ھاعملکردشده اند.استخدامامااستمنوضعیتبامطابقدرستآن ھاشرایط

معلوالن با یکدیگر متفاوت است.

خودوضعیتدربارهنشود،منتشرگزارشدرنامشخواستکھگلستاناستان«کاللھ»اھالیازیکی
بھمنمی دادم.تحویلراخودمدارکبایدکردمسپریموفقیتبارااولمرحلھاینکھازپسداد:توضیح

بررسیبرایپزشکیکمیسیوندلیلھمینبھمی کنم،استفادهواکرازجسمی_حرکتیمعلولیتدلیل
خوبی برای استخدام ندارم.شرایط من تشکیل شد. آن ھا بھ من اعالم کردند، شرایط

مطرحراروستاھادرمنحضورتواناییدربارهپرسشیجلسھدرکمیسیوناعضایداد:ادامھاو
تواناییکردم،مدیریتتنھاییبھراخودزندگیدانشجوییتحصیالتدوراندرکھھمانطورکردند،

زندگی در روستا را نیز دارم.

استمشخصکھآنچھندارد.تدریسدرمھارتمباارتباطیھیچمنپایداد:توضیحکارمتقاضیاین
کنارراآنھستمحاضراست،منواکرباآن ھامشکلاگراست.شدهگرفتھنادیدهمادرصدی3سھیمھ

بگذارم و با عصا بھ کالس بروم.

اوگریبانگیرمشکالتیکتبی،آزموندرقبولیازپسکھاستکم بیناییمعلولیتداراینیزحقیقتناھید
درصدی3سھیمھکردم.ثبت نامزاھداندرانگلیسیزباندبیریبرایمنکرد:تصریحاومی شود.

بھمندلیل،ھمینبھبود.شدهتعریفآقانفریکبرایتنھااماگرفتنددرنظرشغلیفرصتاینبرای
آزمون کتبی حد نصاب را کسب کردم.صورت سھیمھ آزاد در آزمون استخدامی ثبت نام کردم و در

دلیلبھمنکردند،اعالمآن ھاشدم.روبروروحیھتضعیفازموجیبامدارکتحویلداد:ادامھوی
درنظرزنانبرایسھیمھ ایھیچحالیکھدرنداشتھ امراعادیافرادسھیمھازاستفادهحقمعلولیت
شدنمردودازنھایینتیجھامادادمپاسخپرسش ھاتمامبھوکردمشرکتمصاحبھدرمنبودند.نگرفتھ

منصدایکسیتاکنوناماکردماعتراضافتاده،اتفاقمنبرکھآنچھبھنسبتمنمی کرد.حکایتمن
را نشنیده وھیچکس پاسخگوی من نبوده است.

شدنتعدیلدلیلبھامادارمراغیرانتفاعیمدارسدرتدریسسابقھمنگفت:خودسوابقبااشارهبااو
غیردولتیدبستانیآموزشیمعاوننیموسالیکحدودھمچنیندادم.دستازراخودکارنیروھا،

کسیھستم.محرومخوداستانسھمیھازوشده امبزرگوآمدهدنیابھبلوچستانوسیستاندرمنبودم.
استان نیست و اھل خرم آباد است.کھ از سھیمھ درنظر گرفتھ شده استفاده می کند، ساکن این

اینخالفداردوجودکھچیزیآنعملدراماشنیده ایمبارھاوبارھارانیستمحدودیتمعلولیتشعار
پنجھودستبی شماریمحدودیت ھایباجامعھازقشراینکھمی بینیماجمالینگاهیکباواستشعار

برایاشتغالھستند.محروماست،شدهتعریفآن ھابرایکھقانونیمزایایوحقوقازومی کنندنرم



ازجلوگیریوجامعھدرحضورفرصتبلکھنیستدرآمدکسباھرمفقطمعلولیتدارایافراد
عملگونھ ایبھمعلوالناشتغالبھنسبتجامعھدرفرھنگینگاهمی کند.فراھمراآن ھاگوشھ نشینی

دلیلبھاجتماعیمنظرازپایینشغل ھایوندارندراکردنکارتوانمعلولیتدارایافرادکھاستکرده
نگاه ھای ترحم آمیز بھ آن ھا اعطا می شود.

تحتتھراندراجتماعیتامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگرانتجمعبارهدر*گزارشی
اجتماعیتامینوکاروزارتجلویاردیبھشت19عنوان:یکشنبھ

سبزکالهازسرکوب،کارگرنیروھایجھانیروزمانندتظاھرات،شروعساعتازپیشدقیقھسیاز
تامینسازمانوخانھوزارتھاسربازوخیلشخصیلباسھایگروهوانتظامینیروھایوھا

آندرکسھیچداشتند.نظرزیردقتبارارھگذرانوبودندگرفتھخودمحاصرهدررااجتماعی
اینشرقیبخشدرگذشتمپلیسھمھآنمیانازرھگذرانعبوریگونھبھنداشت.ایستادنحقمحدوده

قسمتبھسرکوب،تدارکاینوجودبابودندآمدهکھھاییآنندیدم،رااینشستھبازھیچمجموعھدو
پیشینسریمانندبازکردند،میتصورکھبرخیگشتند.بازمیخانھوزارتوسازماندواینغربی
دردمیتاکردمیخستگیبھتظاھرکھمسنخانمیککردند.ترکراآنجادارد،وجودبندبھوبگیر
10و11ساعتبیاید.درغربیسمتبھھماوشد،مجبورپلیسسریعواکنشبابنشیندسازمانبرابر

قرارھممشورتباآنجادربودند.آمدهگردپلیسنیروھایازدوردربخشیبازنشستھنفر13تنھادقیقھ
اجتماعیتامینسازمانسویبھجمعیدستھشدبیشتربازنشستگانتعدادکھزمانیتاکنیمصبرشد

مینشینیعقبمعموالزیادجمعیتمقابلدرپلیسودادمیپاسخحرکتگونھاینھمیشھکنیم،حرکت
وداشیمقرارمتروخروجینزدیکدراگرچھنرسید.ھم،نفر14بھماتعدادمتاسفانھباراینکرد.ولی

راھمگیتوانستندمیپلیسکنندهتظاھرتعداداینباکردیم.میاجتماعبھدعوترامسنیفردھر
شدقرارگفتگومدتیازپسرواینازببرد.خودباباشدداشتھاطالعیکسیاینکھبدونوکنددستگیر

اینبرایبگیردشکلتجمعتابماندبازنشستگانآمدنمنتظرآنجادروبرودمجلسجلویبھجمعاین
جلویتجمعکنداعالمھمھبھتاگرفتقرارمتروخروجیدربکناردرھابازنشستھازیکیمنظور
مدتیازپسبود.نفر7تنھاماتعدادرسیدیمبھارستانبھکھزمانیبیایند.آنجابھبایدھمھواستمجلس
دیدنباھماوکھنشستھبازخانمیکوپیوستمابھھمآزادیخیاباندرمستقربازنشستھآنگفتگو
حرکتمجلسجلویبھکارمانادامھبرتوافقازپسنفری8باجمعماکرد.ترکراآنجاافرادکمتعداد
بزرگاجتماعدوربدھیم.ازتشکیلرااجتماعحداقل،تعدادھمینباوسخنرانیشعارباآنجادرتاکردیم
حالدرمتعددھایپالکارتوشعاربادیگرھایگروهازیاھستندفرھنگینشدیممتوجھکھھاییخانم

بودندنشستھکناروگوشھدرپراکندهصورتبھکارمحلویژهکالهباکارگرایعدهوبودنداعتراض
راتظاھراتشروعوایستادنقصددورترکمینقطھیکدرماکردند.میگفتگووکشیدندمیوسیگار
رھاراھاخانمبزرگجمعیترواینازشدماقصدمتوجھبوده،انتظارمادرگوییپلیسکھداشتیم
جمعکردند.دنبالرامامترودربجلویتاوندادندرامابھایستادنواجازهآمدندماسویبھوکردند

بامتروساختمانبیروندرباشد،داشتھارزشباواکنشیتوانستنمیدیگروبودرسیدهنفر8بھما
پرلحظاتاینھایگفتگوشدیم.پراکندهمجلسجلویدرتظاھراتبرایآیندهیکشنبھروزقرارگذاشتن

جلوییاومجلسجلویاجتماعدرستینایادرستیرویبھارستانمیدانوآزادیخیاباندرتنش
از نیامدن بازنشستگان.سازمان تامین اجتماعی صورت گرفتھ بود و اظھار نا رضایتی

ناصر آقاجری



1400اردیبھشت20

جدیدنامھارائھعدمبھانھبھواحدشرکتیکسامانھکارگراندانشجوفرزندانعائلھ مندیحق*قطع
اشتغال بھ تحصیل

تحصیلبھاشتغالنامھارائھجھتکارگرانبھپیشازاینکھبدونواحدشرکتیکسامانھمدیریت
کرده است.فرزندانشان  اعالم کند عائلھ مندی این کارگران را قطع

تحصیلبھاشتغالنامھ دریافتواداریامورانجامکروناییشرایطبھتوجھباکھداشتنظردرباید
ھربھمی کندبیدادتورموگرانیکھشرایطیدرطرفیازنمی گیرد.صورتراحتیبھدانشجویانبرای

بھ معیشت شان لطمھ وارد می کند.مقدار کھ از حقوق دریافتی کارگران کسر گردد بیش از پیش

شرایطدربخصوصکارگرانبرایاداریسخت گیری ھایمورددرواحدشرکتکارگرانسندیکای
عائلھ مندیحقبرقرایخواھانومی دھدھشدارواحدشرکتیکسامانھمدیریتبھفعلیکرونایی

فرزندان دانشجو کارگران می باشد.

تھران و حومھبرگرفتھ از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

*جان باختن یک کارگر مقنی در مشھد براثر سقوط درچاه

مشھدشیرازیهللاآیتدرخیابانواقعمسکونیمنزلدریکچاهحفرکارحینسالھ63کارگریک
براثر سقوط درچاه جانش را ازدست داد.

برق گرفتگی*جان باختن یک کارگرکارواش درشھرستان نھبدان بر اثر

ھایشھرستانازیکینھبداندرکارواشیکدرکارحینکارگراردیبھشت،یک19یکشنبھروز
داد.استان خراسان جنوبی براثر برق گرفتگی جان خود را ازدست

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت19کارگریاخباروگزارشات

تامین اجتماعی کشور/تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران سازمان

وآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھاوبرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتی/کارگران
از کارگران بازنشستھ و مستمریپرورش کشور(صاحبان کارنامھ سبز آزمون )سراسر کشور وجمعی

سازمان تامین اجتماعی در پایتخت مقابل مجلسبگیران

آموزشاداراتمقابلحضوریامتحانبھنسبتکشورآموزاندانشاعتراضیتجمعات/ادامھ
وپرورش کشور

بھداشتوزارتمقابلداروخانھتاسیسامتیازافزایشبھکشورنسبتداروسازاناعتراضی/تجمعات
و دانشگاه علوم پزشکی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


احقاقکشوربرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانمستمریوبازنشستھکارگرانسراسریتجمع-
حقوق برحق شان

سراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتیکارگراناعتراضیتجمعچھارمین-
ھمسانوعدمحقوقنازلپیمانکاری،سطحھایشرکتنشدنوحذفوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبت

سازی حقوق واعمال تبعیض درپرداخت مقابل مجلس

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضیتجمع-
آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

مقابلتجمعبرپاییباحضوریامتحانبھنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاتادامھ-
اداره آموزش و پرورش مشھد،مسجد سلیمان ،قم وھشتگرد

امتحانبھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھبھنسبتاعتراضاتادامھ-
حضوری وضرب وشتم وبازداشتشان

بھداشتوزارتمقابلداروخانھتاسیسامتیازافزایشبھکشورنسبتداروسازاناعتراضیتجمعات-
و دانشگاه علوم پزشکی

- کارگران ھفت تپھ بخاطر خلع ید از کارفرما جشن گرفتند

تجمعیبرپاییبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضاتادامھ-
دیگر

اجرایعدمبھنسبتایرانصنایعگسترشونوسازیسازمانبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-
سازتھراندرست طرح ھمسان سازی دستمزد مقابل صندوق بازنشستگی آینده

بھدراعتراضتھرانغربشھرستان ھایدرمانوبھداشتمراکزشرکتیکارگرانسرگشادهنامھ-
پایمالی حقوقشان

- نھادی بھ نام ما و بھ کام قدرت

راه اندازیوتجھیزبرمبنیسمنانپزشکیعلومدانشگاهوعده ھایُخلفبھنسبتاعتراضیتجمع-
بیمارستان دوم دامغان

- خطاب بھ رفقای کنفدراسیون عمومی کار - س ژ ت

- کارگر ساختمانی بھ دلیل برق گرفتگی جان باخت

- جان باختن یک کارگر دیگر درمشھد حین کارتخریب ساختمان

احقاقکشوربرایاجتماعیتامینسازمانبگیرانمستمریوبازنشستھکارگرانسراسری*تجمع
حقوق برحق شان

تامینسازمانبگیرانومستمریبازنشستھکارگراندیگر،باریبرایارددیبھشت19یکشنبھروز
اصفھان،تبریز،خرمآباد،سنندج،شوش،شیراز،کرج،شھرھایدربرحقشانحقوقاحقاقبرایاجتماعی

زدند.کرمانشاه،مشھد و....دست بھ تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی



ومستمریبازنشستھکارگرانتجمعازبرپاییگستردهحضورباوامنیتیانتظامینیروھایتھراندر
بگیران مقابل سازمان تامین اجتماعی جلوگیری کردند.

حوالیآزادیخیاباندرایپراکندهتجمعاتسرکوبنیروھایتوسطوحشتورعبجوایجادعلیرغم
ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزارشد.



حجمیوشرکتیکارگراندرکنارتجمعشانبھتاشدندبھارستانراھیھمبازنشستگانازتعدادی
دھند.شرکت ھای توزیع نیروی برق وکارنامھ سبزھای سراسر کشورادامھ

تصویری ازتھران:

گزارشات:



اردیبھشت19اعتراضییکشنبھدرتھرانبازنشستگانتجمعگزارش-1

کاروزارتپائینتردرجلونیزوتعدادیاندشدهکارجمعوزارتپائینترازکمیبازنشستگانازجمعی
جمعیگیریوتصمیمبررسییکدربازنشستگاناندکشیدهصفھاعاتیواطالپلیساجتماعیوتامین

تجمع اعتراضی بھ جلو مجلس بروند.ودر نظرگرفتن کلیھ موضوعات باین نتیجھ رسیدند کھ برای

نیزدرچندوتنیدادندانجامرااینکاروسریعننیستمناسباینجااعتراضاتانجامبرایامروزچون
بفرستند.آنجا ماندند کھ بازنشستگان دیگری کھ میایند بھ جلو مجلس

گرفتھ کھ بکارنامھ سبز ھا معروفپس از مدتی بجلو مجلس رسیدیم .معلمین مورد اجحاف قرار

ھستند مصمم وبا قدرت شعارمیدھند:

تا حق خود نگیریم/از پای نمی نشینیم

یابی بمطالباتشان در کنار ھم قرار داشتنددر کنار آنھا کارگران برق تعدادی از استانھا برای دست

کمی پائین ترازآنھا، ما بازنشستگان قرار گرفتیم.

ازیکیطریقازتجمعاتبراینیکنوشرایطدراجتماعیتامینجلومناسبناوضعیتو
آینده رادر جلو مجلس مناسبتر دیدندبازنشستگان موردبررسی  قرار گرفت وبازنشستگان، تجمعات

شود.وقرارگردید کھ تجمع یک شنبھ آینددرمقابل مجلس بر گزار

ما بازنشستگان در کنارھم پیمودیم.پس از پایان مراسم از جلو مجلس تا مترو، بھارستان را

بازنشستگاناعتراضیھاییکشنبھازگزارشی-2

تھرانبازنشستگانباشد.میاعتراضھاییکشنبھروزبازنشستگانقرارطبقاردیبھشت،١٩امروز
تجمعآزادیخیاباندراجتماعیتامینسازمانروبرویاردیبھشت١٩کھبودنددادهفراخوان

وتھرانمختلفمحالتازبازنشستگانازتعدادیفراخوانھمیناساسبرکنند.برگزاراعتراضی
باتاسفکمالدرامارساندند.شدهاعالممحلبھراخوددقیقھ١٠/٣٠ساعتازقبلحومھوکرج

وانتظامینیروھایتجمع،گیریشکلازپیششدند.روبروامنیتیوانتظامینیروھایازدیواری
درنفرهچندھایستوندربازنشستگان،خواھیحقواعتراضازممانعتوسرکوبقصدبھامنیتی
اینبودند.گرفتھموضعنظامیلشکرازقشونیھمچونآزادیخیابانواجتماعیتامینسازمانمقابل

افزایشاشانخواستھکھبودندکردهمھیاکسانیسرکوببرایراخودواقعدرسرکوبگرنیروھای
ومعیشتسطحبودنناکافیازھاستسالکھبازنشستگانیبود.بازنشستگانمستمریوحقوق

بھاعتراضجزراھیواندآمدهتنگبھحکومترسمینھادیواجتماعیتامینسازمانبیدادگری
خودتاحقزنند،میفریادقدمثابتومصممایارادهباھاستمدتھمچنانکھندارند.موجودفالکت
جزپناھیوھستندمعترضمسئوالنودولتناحقیوجورازکھمردمینشینیم.نمیپاازنگیریم

انتخابخودھایخواستبیانومبارزهبرایراخیابانکفوندارندخودیارانھمبستگیوھمدردان
گیرند،میقرارزندانودستگیریوشتموضربوحرمتیبیموردمبارزهایندرگرچھاند؛کرده

دربایدعمرشانازماندهباقیھایسالنباشندمعترضنابرابریوفقراینبھاگرکھانددریافتھاما
ودولتازحمایتبھامنیتیوانتظامینیروھایامروزکنند.سپریبیشترمحرومیتوتنگدستی



وزوردادننشانباھستند،بازنشستگانبرفشارمسئولکھرسمیھاینھادواجتماعیتامینسازمان
دولتکھدادندنشانوگذاشتندصحھزحمتکشبازنشستگانمحرومیتاستمراربرخود،باطومبرِق

بررافالکتوفقرودھدادامھخوداستیالیبھتواندنمیامنیتیوانتظامینھادھایبدونداریسرمایھ
نیروھایازباشیآمادهوصفبندیچنیندیدنبابازنشستگانازجمعیبخشد.تداومزحمتکشانزندگی

برگزاراعتراضیتجمعجاآندروبرسانندمجلسمقابلبھراخودکھگرفتندتصمیمامنیتیوانتظامی
وتوانیرکارگرانازدیگردوتجمعشدند.حاضرمجلسروبرویساعتی،ازبعدبازنشستگانکنند.

ازپرورشوآموزشوزارتاستخدامی،آزموندرقبولیرغمبھکھجوانیمعلمانوبرقسازمان
وکارگراناینبودند.دادنشعارواعتراضحالدرمجلسمقابلدرنیززند،میسربازآنھااستخدام
مسئوالنگوشبھراخوداعتراضصدایکھبودندرساندهتھرانبھراخودمختلفشھرھایازمعلمان

کھکندمیامتناعآزموندرشدهقبولنیروھایاستخدامازحالیدرپرورشوآموزشوزارتبرسانند.
است.آوردهدرپرورشوآموزشدراستخدامبھراطلبھھزار٢۵آموزشیکادرتکمیلبرایاخیرا

دور شدند.باز نشستگان پس از دقایقی با اصرار پلیس از روبروی مجلس

١۴٠٠اردیبھشت١٩

وحومھ:تھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایکانال-3

درھمزمانوتھراندراجتماعیتامینبازنشستگان اعتراضیتجمعاتادامھاردیبھشت١٩یکشنبھ
تعدادی از شھرھای کشور

تجمعاتماهاردیبھشتنوزدھمامروزیکشنبھروزھایدربازنشستگاناعتراضیتجمعاتادامھدر
بھدراعتراضشوشوسنندج،آبادخرم،اصفھانودرکرجوھمزماندرتھرانبازنشستگاناعتراضی

وضعیت سخت میشتی برگزار گردید.

اینگیریشکلازمانعھاشخصیلباسوپلیسھاینیرویحضوررسیدهگزارشاتبراساس
اعتراضات درتھران واصفھان شدند  .

بازنشستھ زندانی شدند،تجمع کنندگان در شعارھایشان خواستار آزادی اسماعیل گرامی

موقتدربازداشتبزرگتھراندرزندانفروردینچھاردهازمعترضبازنشستگانازگرامیاسماعیل
بسر میبرد.

+شعارھا:

- کارگر زندانی آزاد باید گردد

- مادیگھ رای نمیدیم  ازبس دروغ شنیدیم

- ھم کرونا ھم تبعیض ھیچ کس بفکر ما نیست

- فقط کف خیابون، بھ دست میاد حقمون

- بازنشستھ بپا خیز علیھ ظلم و تبعیض

+گزارش رسانھ ای شده:



مسلمحقرایگان،درمانوفقرخطباالیمستمریاستان ھا/برخیدرکارگریبازنشستگانتجمع
ماست

اجتماعی تجمع اعتراضی ترتیب دادند.بازنشستگان کارگری در برخی استان ھا مقابل سازمان تامین

تامیناداراتمقابلحضورباکرمانشاه،والبرزجملھازاستان ھابرخیدرکارگریبازنشستگان
اجتماعی، خواستار توجھ بھ مطالبات صنفی خود شدند.

درمانفقر،خطازباالترمستمریازبرخورداریراخودخواستھ ھایمھم ترینبازنشستگان،این
بھراسازمانبھخودبدھیبایددولتگفتند:ودانستنداجتماعیتامیناموردرمشارکتحقورایگان
برساند؛انجامبھباالکیفیتباراشدگانبیمھقبالدرخودتعھداتبتواندسازمانتاکندپرداختتمامی

دولتکردند:اعالموشدندمکفیوام ھایورفاھیخدماتازبھره مندیخواستارھمچنینبازنشستگان
باید ھر نوع تبعیض میان بازنشستگان را از میان بردارد.

سراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتیکارگراناعتراضیتجمع*چھارمین
وعدمحقوقنازلپیمانکاری،سطحھایشرکتنشدنوحذفوضعیتتبدیلعدمبھکشورنسبت

ھمسان سازی حقوق واعمال تبعیض درپرداخت مقابل مجلس

حجمیوشرکتیکارگران+،99ماهاسفند14ازبارچھارمینبرایاردیبھشت19یکشنبھروز
تبدیلعدمبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشکشوربرایسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھای

واعمالحقوقسازیھمسانوعدمحقوقنازلپیمانکاری،سطحھایشرکتنشدنوحذفوضعیت
تبعیض درپرداخت دست بھ تجمع مقابل مجلس زدند.



مسئولیتنبایدواستحاکمیتیتعھداتجزوبرقگفتند:صنعتایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
وحجمیعنوانتحتآننیروھایتاشودسپردهخصوصیشرکت ھایبھبرقتوزیعمانندمھمی

شرکتی با کمترین حقوق استخدام شوند.

سومیکبھآن ھامزایایوحقوقکشورافزودند:کھبرقتوزیعشرکت ھایحجمیوشرکتینیروھای
دارند.نیروھای رسمی می رسد؛ درحالیکھ در کار مشابھ اشتغال

خصوصیشرکت ھایاستخدامیاموردرنمی توانددولتکھاستمعتقدنیروکردند:وزیراضافھآنھا
آنمبنایبرکھکردابالغرابخشنامھ ای99سالدراردکانیانآقایکھاستاینواقعیتاماکنددخالت

ازسال1ازبیشگذشتھبااماشوندوضعیتتبدیلسال3ظرفحجمیوشرکتینیروھایتمامباید
و حجمی ھا ھم تبدیل وضعیت نشده اند.حضور وی در این وزارتخانھ، ھنوز معادل نیمی از شرکتی ھا

درآمدھایافزایشبھتوزیعشرکت ھایدادند:ادامھبرقتوزیعمعترضحجمیوشرکتینیروھای
برقصنعتازبخشایندیگرامورومطالباتوصولبرایدولتبازویومی کنندکمکدولت

وخصوصیشرکترامامی شود،استخدامیوضعیتتبدیلازصحبتکھزمانیامامی شوند،محسوب
دارای ھیات مدیره مستقل محسوب می کنند!

تبدیلباکھدارندوجودافرادیتوانیرونیرووزارتمدیریتیبدنھ یدرخوشبختانھافزودند:آن ھا
خواستھاینبابایدھماردکانیانآقایاماھستندموافقبرقتوزیعحجمیوشرکتینیروھایوضعیت

مدیران ھمراھی کند.



برقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوکارگرشرکتیصدھااعتراضیتجمعرابطھ:سومیندرھمین
مقابلوضعیتتبدیلوعدمومطالباتحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازلسطحکشورنسبتسراسر
مجلس

حجمیوشرکتیکارگرصدھا+،99ماهاسفند14بارازسومینبرایفروردین17شنبھروزسھ
سطحنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھای

مقابلوضعیتتبدیلوعدمنابرابر)حقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازل
وپیمانکاری،حقوقھایشرکتدستشدنوخواستارقطعزدندمجلسمقابلتجمعبھدستمجلس

شدند.مزایای برابر با نیروھای رسمی و لغو آزمون تبدیل وضعیت

توانیردرتوسط99ماهفرودین20بودقرارقبالقراروضعیتتبدیلآزمونایرسانھگزارشبنابھ
شد.موکولماهاردیبھشت31بھکارگراناعتراضاتبدنبالکھبرگزارشودجاریسال

شرکتانسانیمنابعوتحقیقاتیمعاونتسجادیدوباره،سیدحسین1400فروردین15روزیکشنبھ
برگزاریمتولیکھبرقوآبصنعتتخصصیآموزش ھایموسسھرئیسفدائیبھ نامھ ایطیتوانیر
تغییرامکانکھاستخواستھاست،کشورسراسربرقتوزیعشرکت ھایاشتغالحالتتغییرآزمون

شیوه برگزاری آزمون را بررسی نماید.

سبزکارنامھکشور(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھااعتراضی*تجمع
آزمون ) نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

پرورشوآموزش99سالآزمونشدهقبولصدھادیگرباریاردیبھشت،برای19یکشنبھروز
صدایمجلسمقابلتجمعتابابرپاییرساندندپایتخت)خودرابھآزمونسبزکارنامھکشور(صاحبان

منعکس کنند.اعتراضشان را نسبت بھ بالتکلیفی استخدامی بازھم بیشتر

بھنسبتکشورپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولاعتراضیرابطھ:تجمعدرھمین
بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس برای دومین روز متوالی

راشب)آزمونسبزکارنامھ(صاحبانپرورشوآموزش99سالآزمونشدگانقبولازجمعی
روزدومینبرایمجلسمقابلتجمعبرپاییبااردیبھشت8چھارشنبھتاروزرساندندصبحبھدرپایتخت

بنمایشوپرورشآوزشدربراستخداممبنیخواستشانبھدستیابیبرایراراسخشانمتوالی،عزم
بگذارند.



تجمعبرپاییباحضوریامتحانبھنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاتادامھ *
مقابل اداره آموزش و پرورش مشھد،مسجد سلیمان ،قم وھشتگرد
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سلیمان،قممشھد،مسجدودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی19یکشنبھروز
ادارهمقابلتجمعبھدستحضوریامتحانبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایوھشتگرد

آموزش وپرورش زدند.

شھرستاناینوپرورشآموزشادارهمقابلخودھایخانوادهھمراھیباآموزاندانشمسجدسلیماندر
دراستان خوزستان اجتماع کردند.

نمی دیم نمی دیمدانش آموزان معترض مشھد شعار می دادند:امتحان حضوری

تصویری از تجمع قم:



بھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھبھنسبتاعتراضات*ادامھ
امتحان حضوری وضرب وشتم وبازداشتشان

بھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھبھنسبتاعتراضاتادامھدرادامھ
وشھرستانقزویناستانفرھنگیانصنفیھایکانونوبازداشتشانوشتموضربحضوریامتحان

الیگودرزبطورجداگانھ اطالعیھ ھایی درھمین رابطھ منتشرکردند.

اسالمشھر،فرھنگیانصنفیایران(تھران)،کانونمعلمانصنفیکانونتاکنونکھکھاستیادآوریقابل
شمالی،خراسانفرھنگیانصنفیانجمنیزد،فرھنگیانصنفیکانونگیالن،فرھنگیانصنفیکانون
اصفھاناستانفرھنگیانومجمعفرھنگیانکانونوبطورجداگانھزیویھوسقزفرھنگیانصنفیانجمن

بھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھھاییاطالعیھانتشاربامشترکا
امتحان حضوری وضرب وشتم وبازداشتشان را محکوم کرده بودند.

بھداشتوزارتمقابلداروخانھتاسیسامتیازافزایشبھکشورنسبتداروسازاناعتراضی*تجمعات
و دانشگاه علوم پزشکی

علومدانشگاهوبھداشتوزارتمقابلتجمعاتیبرپاییباکشوراردیبھشت،داروسازان19یکشنبھروز
داروسازھزارانبیکاریوانحصار،داروخانھتاسیسامتیازافزایشبھنسبترااعتراضشانپزشکی

وداریداروخانھبھھاپراتیکورود،دارووغذامعاونتضعیفھایبازرسی،ناعادالنھحقوق،
بھ ارث رسیدن داروخانھ ھا،بنمایش گذاشتند.





نسبت بھ عدم پاسخگویی بھ مطالباتشاندرھمین رابطھ:تجمع اعتراضی سراسری داروسازان    کشور

ھااستاندرمراکزتجمعبرپاییکشورباسراسرداروسازانازفروردین،جمعی25چھارشنبھروز
بھپاسخگوییعدمبھرانسبتاعتراضشانزیربشرحمطالباتشانیادآوریضمنمجلسمقابلوتھران

آنھا از طرف مسئوالن ذیربط بنمایش گذاشتند:

بھنسبتحقوقمناسبافزایشعدموحاکمتورمبھتوجھباپرداختیدستمزدوحقوقتناسبعدم–
سایر اعضای کادر درمانی

بازرسی ھایروندجدیاصالحوداروخانھفعالیتساعاتکلیھدرداروسازحضوررعایتالزام–
معاونت غذا و دارو

خدمات دارویی– عدم پوشش مناسب ضرایب خدمتی داروسازان برای مدیریت

– نادیده گرفتھ شدن کامل قانون پرکیس (کارانھ)

محول شده بھ داروسازان– عدم اختصاص میزان کافی تعرفھ خدمات دارویی برای وظایف

میشرایطشدنترسختبھمنجرسالھھرکھدارانداروخانھانجمنعادالنھ یغیروناکافیاقدامات–
شود

بھداشتمراکزداروخانھ ھایبیمارستانی،داروخانھ ھایتمامیدرداروسازاننظارتوحضورالزام–
معاونت غذا و داروو شرکت ھای پخش دارویی و اصالح جدی روند بازرسی ھای



– واگذاری غیر قانونی پروانھ تاسیس بھ پراتیک ھا و ضعف بازرسی و برخورد معاونت غذا و دارو

+گزارش تصویری:
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*کارگران ھفت تپھ بخاطر خلع ید از کارفرما جشن گرفتند

مقابلوشرکتبھورودھنگامتپھھفتنیشکرشرکتکارگراناردیبھشت١٩یکشنبھامروزصبح
درب ورودی اقدام بھ پخش شیرینی و جشن و شادی کردند.
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روز گذشتھ خلع ید از کارفرما اعالم شد.

ھمینبھواستنمودهتحمیلکارگرانبھرازیادیمشکالتکھاستسالچندینتپھھفتکارفرمای
شده بود.دلیل خلع ید از وی بھ یکی از خواستھای کارگران تبدیل

دفترچھ ھایتمدیدوبیمھحقپرداختعدمدستمزدھا،تعویققبیلازصنفیشده یتحمیلمشکالت
ازمستقیماًکھدیگرمشکلده ھاوپیمانیوفصلیکارگرانو قراردادھابھمربوطمشکالتدرمانی،

سوی کارفرما بھ کارگران تحمیل شده بود.

گرفتندقرارکارفرماباجدیتقابلدرھفت تپھکارگرانمطالبات،اینتحققسربرسالھچندکشمکشدر
ازیکیرسیدننتیجھبھازاکنونوکردندتالشاختالسگرمافیاییباندسردستھاینازیدخلعبرای و

خواستھ ھایشان خوشحال اند.

منافععلیھکھکسھردولتی.یااستخصوصیاست.کسیچھکارفرماکھنداردتفاوتیکارگرانبرای
خواھند ایستاد.کارگران باشد و بھ حقوق، کار و  معیشتشان تعرض کند علیھ اش

آزاد کارگران ایران ارسال شده است.تصاویر فوق از سوی کارگران ھفت تپھ مستقیماً برای اتحادیھ

١۴٠٠اردیبھشت١٩-ایرانکارگرانآزاداتحادیھ

+گزارش تصویری:



تجمعیبرپاییبامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضات*ادامھ
دیگر

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

بامطالباتپرداختعدمبھنسبتتھراناللھھتلبازنشستھکارگراناعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
تجمع مقابل ساختمان بازرسی میراث فرھنگی کشور

دارشان+دامنھاعتراضاتدرادامھتھراناللھھتلبازنشستھکارگرانفروردین،17شنبھروزسھ
وعزمکردندتجمعکشورفرھنگیمیراثبازرسیساختمانمقابلمطالباتپرداختعدمبھنسبت

گذاشتند.راسخشان را درراه دستیابی بھ مطالبات برحقشان بنمایش



درتجمعبرپاییازماھدفگفت:ایرسانھخبرنگاربھتجمعایندرحاضربازنشستھکارگرانازیکی
خدماتیمجموعھاینمدیریتبی اعتناییباوقتیامابودمعوقھمطالباتپیگیریاللھھتلداخلیمحدوده
حضورکشورفرھنگیمیراثسازمانبازرسیسازمانمقابلدراین بارگرفتیمتصمیمشدیم،مواجھ
یابیم.

ومزدیمعوقاتپرداختزمانشدنطوالنیبھکارفرمابی توجھیاینکھبیانبابازنشستھکارگراین
اماشده ایمبازنشستھمروربھ95سالازافزود:است،شدهبازنشستھھمکاراننارضایتیباعثسنواتی

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

تا60حدودکاریسوابقبراساسبازنشستگانازھریکخدمتپایانسنواتمیانگیناینکھبیانباوی
شدهروبرومشکلباآنپرداختاستسالچھارتاسھحاضرحالدرکھاستتومانمیلیون150
ارزششده،ایجادبازنشستگانسنواتازبخشیپرداختدرکھسالھ ایچندتاخیرباکرد:تاکیداست،

نقدی طلبمان امروز بھ حداقل کاھش یافتھ است.

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

بھاماھستیمخوشبینشدهدادهوعدهبھنسبتآنکھوجودباداشت:اظھارادامھدربازنشستھکارگراین
کنیم.دلیل مشکالت معیشتی نمی توانیم از پیگیری ھای خود صرفنظر
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اجرایعدمبھنسبتایرانصنایعگسترشونوسازیسازمانبازنشستھکارگراناعتراضی*تجمع
سازتھراندرست طرح ھمسان سازی دستمزد مقابل صندوق بازنشستگی آینده

اعتراضبرایایرانصنایعگسترشونوسازیسازمانبازنشستھکارگراناردیبھشت،18شنبھروز
تجمعسازتھرانآیندهبازنشستگیصندوقمقابلدستمزدسازیھمسانطرحدرستاجرایعدمبھ

کردند.

گردھماییاردیبھشت18ایران،روزفلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
سازآیندهبازنشستگیصندوقپوششتحتایرانصنایعگسترشونوسازیسازمانبازنشستگان

برگزارمیردامادبلوارشمالیرازانخیاباندرواقعمزبورصندوقدفترمقابلصبحنیمو10ساعت
چھاردرسازآیندهصندوقبازنشستگاندستمزدسازیھمسانطرحاجرایخصوصدرمطالباتشد.

ازبازنشستگانبود.قانونیمقرراتبدونھایفرمولازاجتنابواجتماعیتامینمقرراتچوب
ازبعدگفتند:«وآمدهبازنشستگانمیانبھصندوقفنیمعاونکھخواستندتوضیحصندوقمسولین

درتاوشدخواھداعالمواستخراجمذاکراتنتیجھسازآیندهصندوقبازنشستگانکانونباجلسھانجام
نیرویصنفیمطالباتکھھایینوشتھدستکارگرانشد»نخواھدنھاییواقعدرنشودامضاءجلسھآن

کار سازمان نوسازی بود در دست داشتند.

ازکفایتبیمسولیندست-قانونطبقسازیمتناسب-سازآیندهصندوقدرقانوناجرایخواھانما
صندوق آینده ساز کوتاه

بھدراعتراضتھرانغربشھرستان ھایدرمانوبھداشتمراکزشرکتیکارگرانسرگشاده*نامھ
پایمالی حقوقشان

شھریار،مالرد،شھرستان ھایدرمانوبھداشتمراکزشرکتیکارگراناردیبھشت،19یکشنبھروز
بھنسبترااعتراضشانذیربطمسئوالنبھخطابسرگشادهاینامھانتشارباکریمرباطوقدسشھر

پایمالی حقوقشان بقرارزیررسانھ ای کردند:

است)موجود(مستنداتماهدرتومانمیلیونسھازبیشاختالفباحقوقنابرابری-1

است)موجوددانشگاه ھاسایرقرارداد(نمونھکاریقراردادبھدسترسیعدم-2

سنواتوعیدیموقعبھدریافتعدم-3

معاون١۵/١٠/١٣٩٩مورخ٧٧۶٣/٢٠٩شمارهنامھابالغعلیرغمویژه:فوق العادهدریافتعدم-4
پزشکیعلومدانشگاه ھایروسایکلیھبھدرمانوبھداشتوزارتبرنامھ ریزیومنابعمدیریتتوسعھ

و مازندران موجود است)(مستندات پرداخت دانشگاه ھای شھید بھشتی، تھران، مشھد

آبانماهتاناچیزبسیارمبلغمکرراعتراضاتازپس(کھاسفندماهتاتیرماهازکرونا:حقدریافتعدم-5
سلیقھ ایکامالسپسداشتندنگھخودشانحسابدراسفندماهروزآخرینتاھمراآنالبتھشد.)پرداخت

٧٠٠ازبیشداشتنبامالردبھداشتشبکھمحیطبھداشتبازرسیکمثالعنوانبھگردید.تقسیم
فقطماه،آبانتاکروناحقتومانمیلیونششجایبھپرمخاطرهایامدرصنوفکلیھازبازدیدوپرونده

ومیلیونیکمبلغدانشگاه ھاسایردرکھصورتیدرکرددریافتتومانھزارچھارصدومیلیوندو
موجود است)دویست ھزار تومان بھ صورت ماھیانھ پرداخت می شود. (مستندات



ھیچبھتاکنونکارانھ،عنوانتحتقرارداددرشدهلحاظتومانھزارچھارصدکارانھ:دریافتعدم-6
(سایراستنشدهپرداختکریمرباطوقدسشھرشھریار،مالرد،شھرستانھایشرکتیپرسنلازکدام

دانشگاه ھا ماھیانھ پرداخت می کنند)

است)موجود(مستنداتسامان:رفاھیکارتومزایاازبھره مندیعدم-7

دارند)کاراضافھسالمتآوایشرکت(پرسنلکار:اضافھعدم-8

مسئولینباروابطداشتنعلتبھخدماتی،پستباافراد(برخیجذب:ووضعیتتبدیلدرتبعیض-9
کارگزینی،دبیرخانھ،جملھازاداریقسمت ھایدرایران،دانشگاهومعاونتوبھداشتشبکھ ھای
لیسانسفوقولیسانسمدارکداشتنوجودباافرادیولیمی شوند،جذبومشغولو…مالیگسترش،

ودبیرخانھواحددرشاغلنیروھایاکثرمالردشھرستاندرمثالعنوانبھبازمی مانند.جذباز
قدس،شھردرشدند.جابھجاسفارشیولیبودند،مشغولآبدارخانھوپذیرشقسمتدرقبالکارگزینی

سایرخشمبھمنجردست،اینازتبعیضاتیمتاسفانھکھاستمنوالھمینبھوضعیتنیزو…شھریار
پرسنل می شود.

*نھادی بھ نام ما و بھ کام قدرت

ازپستھران»استاننگارانروزنامھصنفی«انجمنبھموسومتشکل،1400سالاردیبھشتدھمروز
 درکرد.آنالینصورتبھمجمعاینبرگزاریبھاقدامسرانجامعمومی،مجمعبرگزاریمکررتعویق
باشد،پرشماربودنآنالیندلیلبھتوانستمیقاعدتاکھمجمعایندرکنندگانشرکتتعدادتاسفکمال

وشدبرگزارحضوریصورتبھتشکلھمینمجمعاولینکھحالیدرنرسید.ھمحدنصاببھاما
صنفینھادیداشتنبرایتالشوشورآننتیجھبودند.قبولقابلوپرشمارمجمعآندرکنندگانشرکت

ھیاتاستعفایبھصنفی،غیرنھادھایبامرتبطھمکارانبرخیالحیللطایفباعملدرمستقل،و
تماموابستگیکھعبدی»«عباسھمچونشخصیوشدمنجرجدیدمدیرهھیاتتشکیلومنتخبمدیره

گرفتنداختیاردرراآنھایکرسیدیگرافرادیوزدتکیھمدیریتشبردارد،صنفیغیرنھادھایبھ
در مطبوعات قرار دارند.کھ بر ھمگان روشن است در برخی موارد در جایگاه کارفرمایی

یعنیدارند.راقبلافرادشرایطھماننیزجدیدمدیرهھیاتانتخاباتکاندیداھایازبعضیکھآن جالب
کاھشومختلفھایرسانھازنگارانروزنامھاخراجدرکھاندافرادییاھستند،کارفرماجایگاهدریا

یکمدیرتوسطھمکارانشازیکیاخراجازپسکھشخصیچطوراند.داشتھمستقیمتأثیردستمزدھا
خودکھفردیچطورباشد؟خوداخراجیھمکارصدایتواندمیگرفتھ،رااوجایبالفاصلھرسانھ،

دستمزدھاناعادالنھکاھشدرصددونگارروزنامھاخراجرسانھ،سانسورپیگیرتوانتمامباروزگاری
بوده می تواند صدای یک صنف بی پناه باشد؟

کنند،میاعالمخارجی،وداخلیسیاسیھایمرزبندیبدونخودھمکارانبھبیانیھاینکنندگان امضاء
زمانیتاداریماعتقاد مانیست.ایشانصدایکنندهمنعکسوجھھیچبھصنفیاصطالحبھنھاداینکھ
دھیم.تنھاحداقلبھنبایدباشیم،داشتھدنیاروزاستانداردھایباکارگریوصنفیتشکلینتوانیمکھ

وابستھافرادومسئولمدیرانصنف،ازخارجنھادھایدولت،کھاستمستقلصنفیایجادماخواستھ
روزمتداولابزارھایبابتوانندبایدصنفاعضایباشند.نداشتھدخالتآنانتخاباترونددرھا،آنبھ

کھایکدخدامنشانھھایشیوهنھبرآیند؛خودحقوقستاندندرصددوشوندمواجھکارفرمایانبادنیا،
حداکثریمشارکتباوپاسخگونمایندگانباسراسری،بایدصنفیتشکلاست.فسادبسترخود



وممکنرامجموعھکارگریوضعیتازاطالعاتگردشکھتشکلیشود.تشکیلروزنامھ نگاران
برایبدتروبدبازیدروجھھیچبھھدفاینبھنیلتاخواھیممیخودھمکارانازمی کند.پشتیبانی

ایشاندادهنشانفعلیمدیرهھیاتفعالیتتجربھھرچندنکنند.شرکتحداقلی،رویایبھیافتندست
تحکیمجزنداشتھ،دستاوردیھمشانکدخدامنشانھھایشیوهندارند.ھمراھاحداقلھمانتامینتوان

روابط شان با کارفرما!

نمایندهعنوانھیچبھتشکلاینکنندمیاعالمالمللیبینکارگریھایتشکلبھبیانیھاینکنندگان امضا
صنف،ازخارجمراکزیودولتمھندسیباآنمدیرهھیأتاعضایکھزمانیتاونبودهصنفاین

مشخص می شود، نمی تواند صدای این روزنامھ نگاران باشد.

علیتشکلیچنیندرحضوربابتوانشایدکھتحلیلاینباونیتحسنباکھخودھمکارانازپایان در
شدهشناختھھایچھرهبالیسپرخواھیممیدھند؛انجامصنفنفعبھکاریمشکالتاینتمامرغم

این صحنھ آرایی بیرون بکشند.مرتبط با نھادھای غیر صنفی نشوند و نام نیک خود را از

الھام-مرضیھاحقاقی،-راضیھاحقاقی،-امیرھادیانواری،-نویدمنش،امینی-مرضیھامیری،
-ھلیابرزویی،-وحیدباسره،-محمدآقازاده،-امیرعباسآذرموند،-سھنداینانلو،-حسیننژاد،

درویشی،-شیماحیدری،-معصومھحسینی،-حمیدپور،حاجی-ریحانھجوالیی،-رضادھکی،
سلگی،-سمیھسایش،-مھدیروزبھانی،-محسنرفیق،-شایانربیعی،-مصطفیدھقان،-کیانوش

صابر-میالدشیراوند،-مریمشکرانی،-شیماشعاعی،-ھرمزشریفیان،-آرمینسلیمانی،-ھادی
فرحنازغالبی،-ھادیعیار،-ژوبینصفاری،-مانداناصادقی،-محمدجوادصابری،-بھنامنعمتی،

گودرزی،-مھدیصفت،فیضی-آرزوفرشید،-کاظماللھی،فرج-فرھادفتحی،-پانیدفاضلیان،-
محمودی،-فرزینمحمدی،-آسومحمدی،-سارامحسنی،-بابکمجیدی،-ساسانگلفر،-مظاھر
نجمی،-نجفی،علیرضا-علینامجو،-مینومومنی،-معصومھمعظمی،-عاطفھمرادی،-عاطفھ

محمدحسن -  نورانیان، زینب -  وحیدیان، مریم

راه اندازیوتجھیزبرمبنیسمنانپزشکیعلومدانشگاهوعده ھایُخلفبھنسبتاعتراضی*تجمع
بیمارستان دوم دامغان

پزشکیعلومدانشگاهوعدهخلفبھاعتراضبرایدامغاناھالیازاردیبھشت،جمعی18شنبھروز
اینمرکزیستادساختمانمقابلتجمعبھدستدامغاندومبیمارستانراه اندازیوتجھیزبرمبنیسمنان

دانشگاه زدند.



*خطاب بھ رفقای کنفدراسیون عمومی کار - س ژ ت

رفقای گرامی

باشکوهتظاھراتجریاندرشماسندیکایکامیونھایوتظاھراتصفبھحملھازبسیارتاسفباما
یاسیاهلباسآنانازبرخیکھناشناسایعدهاخبارایناساسبر.شدیمخبرباپاریسدرمھماهاول

پاریس،ناسیون""میداندرتظاھراتپایاندر،ایاتحادیھضدشعارھایبا،بودندپوشیدهزردجلیقھ
اند.کردهزخمیرانفر٢١وکردهحملھشمارفقایبھ

رفقایبھحملھ.استممکنغیر،باشدکھاختالفیھراساسبر،باشدکھدلیلیھربھحملھاینتوجیھ
کسبدرشمااتحادیھتاریخیدرخشانسابقھھست.فرانسھکارگریجنبشکلبھحملھ،تژس

بھاحتیاجیوھستگویاوروشنکافیحدبھفرانسھبگیرانحقوقوکارگرطبقھمھمدستاوردھای
تاکید و یا یادآوری ما، رفقای ایرانی شما ، ندارد.

جھانیروز،مھماهاولروزدرآنھم،رانابخشودنیتعرضاین،حملھاینکردنمحکومضمنما
بھحملھباشد،کھتوجیھی""ھرباوباشدکھگروھییاکسھرطرفاز،کشورھاکارگرانھمبستگی

محکوم میکنیم .خود و کل طبقھ کارگر جھانی تلقی کرده و با شدت تمام

ھمواره،فرانسھدرایرانکارگرانازحمایتکلکتیوعضوھایاتحادیھدیگرباھمراه،شمااتحادیھ
رااینھرگزمااست.بودهایراندربگیرانحقوقوکارگرانمبارزاتناپذیرخستگییاورویار



دارید،وداشتھمھمینقشآندادنسازماندررفقاشماکھایالمللیبینھمبستگیبھونکردهفراموش
درود می فرستیم.

میکنیم.در پایان برای ھمھ رفقای مجروح س ژ ت آرزوی بھبودی سریع

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ

سندیکای کشت صنعت نی شکر ھفت تپھ

*کارگر ساختمانی بھ دلیل برق گرفتگی جان باخت

حادثھوگرفتگیبرقدلیلبھسروابادتوابعازژنینروستایاھلقادریاسالماسمبھکارگری
دلیلبھمتاسفانھبودهداربستکارمشغولمریواننیراهسھدرکھکارگراینباخت.جانساختمانی

برق گرفتگی جان باخت.

.جنازه این کارگر در سرد خانھ بیمارستان مریوان می باشد

کارگراینبستگانوخانوادهبھراتلخحادثھاینسروابادومریوانساختمانیکارگران یصنف انجمن
عزیز تسلیت عرض می نماید.

*جان باختن یک کارگر دیگر درمشھد حین کارتخریب ساختمان

درویالییمسکونیساختمانکارتخریبحینمیانسالکارگراردیبھشت،یک19یکشنبھروزظھر
را ازدست داد.خیابان دھخدا،بولوار پیروزی مشھد دچار حادثھ شد وجانش

ساختماندرھمین رابطھ:جان باختن یک کارگر درمشھد حین کار تخریب

مشھدعبدالمطلببولواردرطبقھ2ساختمانکارتخریبحینسالھ35کارگراردیبھشت:یک18شنبھ
دچار حادثھ شد وجان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت18کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
 

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


دقیقھ30و10ساعت–اردیبھشت19یکشنبھ

اماکن:

تھران: مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

نسبت بھ امتحان حضوری:- ادامھ وگسترش اعتراضات دانش آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم

آموزشمقابلحضوریامتحانبھنسبتیاسوجودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
و پرورش استان کھگیلویھ و بویراحمد

و.....شھر،ھمدانایالم،بندرعباس،ساوه،کرمان،ممسنی،نسیمشھرھایدرتجمعبرپایی-2
وخودسانسوری رسانھ ھا با سکوت

بھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھبھنسبتاعتراضاتادامھ-3
امتحان حضوری وضرب وشتم وبازداشتشان

تپھ- رسانھ ای شدن فسخ واگذاری شرکت کشت وصنعت نیشکر ھفت

شرکتبھواگذاریبھنسبتزنجانشھرداری4منطقھسبزفضایکارگراناعتراضیتجمع-
استانداریپیمانکاری  وشکننده ترشدن امنیت شغلی ومعیشتیشان مقابل

حقوقحداقلبھحقوقافزایشعدمبھدراعتراضکردشھرشھرداریکارگرانوتجمعاعتصاب-
رسمی سال جدید وتاخیر درپرداختش

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

سندیکایمحلبھکاراسالمیشوراھایوکارگرخانھچماقدارھایوحشیانھھجومیادآوراردیبھشت19
نوپای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران وحومھ

شورایمقابلساالنھبھایاجارهافزایشبھنسبتپایتختمطبوعاتیکیوسکداراناعتراضیتجمع-
شھر تھران

ظرفیتاختصاصعدمبھنسبتدرصدی70جانبازانووشھدافرزندانازتعدادیاعتراضیتجمع-
استخدام در وزارت نفت مقابل نھاد ریاست جمھوری

آبشرکتمقابلشربآبکمبودبھاھوازنسبتغیزانیھبخشروستای6اھالیاعتراضیتجمع-
وفاضالب خوزستان

در فرمانداری برای چندمین بار- تجمع اعتراضی اھالی حسین آباد کاشمر نسبت بھ عدم گازکشی

مقابلوسازدرساخترکودبھنسبتارومیھسازانانبوهوسرمایھ گذارانازشماریاعتراضیتجمع-
شھرداری

صاعقھاصابتبراثرگیالندرکارشالیکارحینزن6ومصدومیتمرگ-



- جان باختن یک کارگر درمشھد حین کار تخریب ساختمان

نسبت بھ امتحان حضوریدانش آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم*ادامھ وگسترش اعتراضات

مقابلحضوریامتحانبھنسبتیاسوجودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
آموزش و پرورش استان کھگیلویھ و بویراحمد

بھاعتراضبراییاسوجودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی18شنبھروز
بویراحمد تجمع کردند.امتحان حضوری مقابل آموزش و پرورش استان کھگیلویھ و

بودحضوریغیرسالطولدرھاآموزشاینکھبیانبااستانمرکزمعترضدبیرستانیآموزاندانش
حضوریصورتبھامتحاناتگفتند:برگزاریمحلیرسانھخبرنگاریکنداشت،بھراالزمبازدھیو

کنکور اثر منفی خواھد داشت.سبب لطمھ بھ نمرات خواھد شد و این موضع در معدل ما برای

کافیکیفیتازاستنتوانستھحضوریغیرھایآموزشاینکھبھاشارهباگرمطالبھآموزاندانش
پایھحضوریھایآزمونبرگزاریلغوخواستارباشندبرخوردارحضوریامتحاناتبرگزاریبرای

دوازدھم دوره دوم متوسطھ بودند.

و.....شھر،ھمدانایالم،بندرعباس،ساوه،کرمان،ممسنی،نسیمشھرھایدرتجمعبرپایی-2
وخودسانسوری رسانھ ھا با سکوت

پایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمعبرپاییازحاکیاجتماعیھایشبکھدرمنتشرهوتصاویرھافیلم
امتحانبھنسبتو.....شھر،ھمدانایالم،بندرعباس،کرمان،ممسنی،نسیمشھرھایودوازدھمنھم

باشد.میاردیبھشت18شنبھروزدرپرورشوآموزشمقابلحضوری

بھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھایحملھبھنسبتاعتراضاتادامھ-3
امتحان حضوری وضرب وشتم وبازداشتشان

گیالنفرھنگیانصنفیکانوناسالمشھر،فرھنگیانصنفیایران(تھران)،کانونمعلمانصنفیکانون
حملھھاییاطالعیھانتشاربامشترکااصفھاناستان یانفرھنگ مجمعوفرھنگیانکانونوبطورجداگانھ

وشتموضربحضوریامتحانبھمعترضآموزاندانشبھشخصیولباسانتظامینیروھای
وبازداشتشان را محکوم کردند.

سقزفرھنگیانصنفیانجمنشمالی،خراسانفرھنگیانصنفیانجمنازاینپیشکھاستیادآوریقابل
انتظامینیروھاییورشمحکومیتدرھاییبیانیھجداگانھیزدفرھنگیانصنفیکانونوزیویھو

صادرکرده بودند.ولباس شخصی بھ دانش آموزان معترض نسبت بھ امتحان حضوری

تپھ*رسانھ ای شدن فسخ واگذاری شرکت کشت وصنعت نیشکر ھفت

وشبکھھارسانھدرتپھھفتنیشکروصنعتکشتشرکتواگذاریفسخاردیبھشت،18شنبھروز
ھای اجتماعی منتشر شد.

شرکتبھواگذاریبھنسبتزنجانشھرداری4منطقھسبزفضایکارگراناعتراضی*تجمع
استانداریپیمانکاری  وشکننده ترشدن امنیت شغلی ومعیشتیشان مقابل



بیشترھرچھانعکاسبرایزنجانشھرداری4منطقھسبزفضایکارگراناردیبھشت،18روزشنبھ
ومعیشتیشانشغلیامنیتترشدنوشکنندهپیمانکاریشرکتبھواگذاریبھنسبتاعتراضشانصدای

دست بھ تجمع مقابل استانداری زدند.

چھارگانھمناطقدرثابتوسابقھباکارگرده ھاگفت:ایخبرنگاررسانھبھمعترضکارگرانازیکی
جایبھزنجانشھرداریحاالواستسال10ازبیشآن ھاسابقھمیانگینکھداردوجودشھرداری

بھاقداممتاسفانھبگیردکاربھشھرداریخوددروکندوضعیتتبدیلراکارگرانایناینکھ
یعنیاینبگذارد.پیمانکاراختیاردرراسابقھباکارگرانتماماستقراروکردهمناطقبرون سپاری

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

ھیچبدونمربوطھپیمانکاروخوردشکست96سالدربرون سپاریدرزنجانشھرداریافزود:وی
شھربھھمکلیونکردواریزراکارگرانبیمھوحقوقازماهیکوگذاشتفراربھپامحاکمھ ای

ریشھازشدیممجبوروشدتنومنددرخت200شدنخشکسببپیمانکارآنالبتھکرد.واردخسارت
مناطقمجدداکھگرفتندتصمیمضمانتیچھباشھرداریمسئوالنحاالدھیم.برشرادرختاناین

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

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

زمانیدیگرسویازاست.شدهصالحیتردآن ھانفرششحدودفعلیشورایعضو9ازداد:ادامھاو
قطعاجدیدشورایآمدنباآمد.خواھدکارپایششمشورایزودیبھونماندهپنجمشورایعمرپایانبھ



چگونھشھرداریوشھرشورایفعلیمسئوالنتفاسیراینباحاالوشدخواھدمعرفیجدیدشھردار
آمیز باشد.تضمین می دھند کھ واگذاری مناطق بھ پیمانکاران موفقیت

کارگرانحقوقوحقکھگفتھ ایماکیدامربوطھپیمانکاربھکھمی دھدوعدهشھردارمعاونافزود:وی
درآیندهماهچندتاشماخوداستاینشھردارمعاونھمتیانازمنسوالولیشودپرداختموقعبھ

شھرداری سمتی نخواھید داشت؛ پس چگونھ تضمین می دھید؟

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

سکوتفقطشھرداریمسئوالناستجالبوھستندمادغدغھ ھایاینھاھمھونمی شودواریزطبقھ بندی
می کنند.

شغلیامنیتوآیندهازماونشدهواریزپیمانکارتوسطماحقوقگفت:درتجمعحاضرکارگرانازیکی
آیندهدرکھداردوجودضمانتیچھونمی کندپیمانکاربرنظارتیھیچشھرداریمی ترسیم.خودمان

بازھم در زمینھ واریز حقوق بھ مشکل نخوریم.

درشد.واگذارپیمانکاربھزنجانشھرداریچھارمنطقھشھریامورگذشتھسالاواخریادآوری:از
بھھمراچھارمنطقھسبزفضایقسمتگرفتندتصمیمزنجانشھرداریمسئوالنھمامسالراستاھمین

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

موفقیتعدمشدهبرون سپاریموضوعبھشھرداریکارگراناعتراضسببکھدالیلیازیکی
سبزفضایزمانآندربود.97-96سالدرزنجانشھردارییکمنطقھسبزفضایبرون سپاری

کاھشدلیلبھمربوطھپیمانکارولیشدسپردهپیمانکاربھماه15حدودزنجانشھردارییکمنطقھ
شدنخشکسببوکردخودداریشھریسبزفضایبھخدماتازبسیاریازاینکھبرعالوهھزینھ ھا

مسئوالنخوابغفلتدرخودوظایفانجامدرشد،زنجانسبزفضایدرتنومنددرخت200ازبیش
شھرداری زنجان کوتاھی کرد.

بیمھازماهیکواریزعدموکارگرانماهیکسنواتوحقوقندادنازبعدپیمانکاراینھمینطور
فقطکارگراندوندگیوشکایتسالدوازبعدالبتھگریخت؛زنجاناستانازشھرداری،کارگران

حکماینکھبامی گویدشھرداریکارگراننمایندهکھبماندحاالشد.زندهکارگرانبیمھوحقوقازبخشی
حسابمسدودیازعامل""بانکچرانیستمعلومولیگرفتھ ایمرامتخلفپیمانکارحسابمسدودی

پیمانکار خودداری می کند.

حقوقحداقلبھحقوقافزایشعدمبھدراعتراضکردشھرشھرداریکارگرانوتجمع*اعتصاب
رسمی سال جدید وتاخیر درپرداختش

بھحقوقافزایشعدمبھاعتراضبرایشھرکردشھرداریاردیبھشت،کارگران16شنبھپنجروز
شھرداریاینساختمانومقابلکارکشیدندازدستدرپرداختشوتاخیرجدیدسالرسمیحقوقحداقل

در استان چھارمحال وبختیاری تجمع کردند.



بیماریشرایطدروکمحقوقاینباماگفت:ایرسانھخبرنگاربھدرتجمعحاضرپاکبانانازیکی
ھمچنانمشکالتونمی دھدگوشماحرفبھکسیمتاسفانھولیمی کنیمکارغروبتاصبحازکرونا

پابرجا است.

برخیحتیکھطوریبھدارندزیادیگرفتاری ھایاقتصادیبدشرایطایندرکارگرانداد:ادامھوی
کنند؛ واقعا ما با بدترین شرایط مشغول کار ھستیم .کھ ماشین دارند پول بنزین ندارد کھ با آن رفت و آمد

کمترھماسفندماهحقوقازحتیاماکردندپرداخترامامعوقاتازبخشیحاضرحالدرگفت:وی
شود.افزودهحقوق ھابھدرصد40حدودبایدکھصورتیدراستعلی الحسابمبلغاینمی گویندواست

اینجاجزدرآمدیمگربدھیمراخودگازوبرقآب،قبوضپولچگونھگفت:کارگرانازدیگریکی
حقوقمانوشھروندیحقوشودپیداکسیامیدوارمبی خبریم،ماومی دانندشھرداریمسئوالنکھداریم

نمانده است.را بھ ما برگرداند دیگر طاقتی برای خانواده ھای کارگران

باھمماچراکھشودبرکنارکارازبایدنداردراپاکبانانحقوقوحقپرداختتوانکھشرکتیگفت:وی
ما است.سختی زندگی میکنیم و چشم خانواده ھایمان بھ ھمین حقوق

گفت:گذشتھسالشاخصبراساسپاکبانانفروردین ماهحقوقپرداختبھاشارهباشھرکردشھردار
زمانسریع تریندرراپاکبانانحقوقمابھ التفاوتومعوقاتبایدشھرداریزیرمجموعھخدماتیشرکت

کند.ممکن و تا یک ھفتھ آینده پرداخت و بھ حساب آنان واریز

پرداختصورتدرکرد:تاکیدپاکبانانمعوقاتبھرسیدگینشستدرپنجشنبھروزعبدالغنیبھادر
شرکتیدخلعبھنسبتآیندهھفتھیکتاشھرداریاینپاکبانان،حقوقمابھ التفاوتومعوقاتنشدن

خدماتی اقدام خواھد شد.

رانارضایتی ھاییونکردهعملخوبیبھ خودتعھداتبھشھریخدماتشرکتمتاسفانھافزود:وی
برای پاکبانان ایجاد کرده است.

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

محلبھکاراسالمیشوراھایوکارگرخانھچماقدارھایوحشیانھھجومیادآوراردیبھشت19
وحومھسندیکای نوپای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران

آنراھموارهبایدکارگریجنبشکھاستضروریاتیازیکی1384اردیبھشت19سالھھمھآورییاد
را بھ جامعھ کارگری یادآوری کند.

خانھعواملھمبازامروزواخیرسالھایدربازنشستگانوکارگراناعتراضاتگسترشبھتوجھبا
وفرمایشینمایندگاناینازتعدادیکھآنجاازواندشدهبکاردستامنیتیعواملحمایتباکارگر

درصددفریبندهشعارھایوخاصھایناموپیشکسوتانالقابباھمچناناندشدهبازنشستھکارفرمایی
منافع کارفرمایان وعوامل امنیتی ھستند .منحرف کردن اعتراضات کارگران و بازنشستگان در راستای

اینپایردتپھھفتکارگرانواجتماعیتامینبازنشستگانمستمرودوسالھاعتراضاتدرکھبطوری
.تشکل ھای دست ساز و مطیح حاکمیتی کامال مشھود میباشد



تھراندرخودمستمراعتراضاتادامھبابازنشستگانجاری،سالاولماهدووگذشتھسالدر
البتھکھکنندپیدادستمطالباتشانوھاخواستھازھاییحداقلبھتوانستندکشورشھردھھادروھمزمان

ایناکثریتدریافتیحقوقھمچنانوداردزیادیفاصلھامروز،تورمسطحدروواقعیمطالباتتا
امروز زندگی دارد.زحمت کشان،  فاصلھ زیادی با خط فقر و ھزینھ ھای حداقلی

بوقچناندارنداختیاردرکھدولتیمنابعوتریبونھاازپیشکسوتاصطالحبھنمایندگانایناما
وھایشانکانالدرطوریوشدهحلبازنشستگانمشکالتتمامیگویاکھاندانداختھراهوکرنایی

وبوسیودستتشکربرایبایدبازنشستگانواقعدرکھمیکننداعالمشاندولتیدراختیارھایرسانھ
پایان اعتراضات نزد مسئولین بی درد بیایند.

کھواحدشرکتدھگانھضدکارگراسالمیشوراھایوکارگرخانھعواملهشدسازماندھیحملھدر
ایناست.گرفتھصورتواحدشرکتکارگرانسندیکایدفترمحلبھ1384سالاردیبھشتدرنوزدھم
راسندیکادفترمحلدرب،داشتندراھاشخصیلباسعواملوپلیسحمایتکھدرحالیچماقدارھا

بردندتوانستندکھراھرچھودادندقراروشتمضربموردبشدترادفتردرحاضراعضایوشکستند
ومیگرفتندفیلمفقطھمامنیتیعواملوپلیسکردند،وخوردشکستندھمراسندیکاوسایلباقیو

نظارگر بودند

دھگانھاعضایوکارگرخانھمسئولاعضایاکثریتحضورباصبحدهساعتوحشیانھحملھاین
ازجلوگیریجھتدرامنیتیعواملومدیرعاملکمکباوقتواحدشرکتکارفرمایشیشوراھای

وآگاھیباخوشبختانھکھگرفتصورتواحدشرکتکارگرانسندیکایمجددواحیایگیریشکل
کارگریجنبشاستقاللدرواقعکھکارگریضدتوظئھاینواحدشرکتکارگرانورانندگانمقاومت

را نشانھ گرفتھ بود بھ شکست انجامید .

انواعباقضاییوامنیتیعواملھمراھیبامرتببطورکنونتاکارگرانبھتحمیلیھایتشکلاین
آگاهفعالیناینکھاندکردهتالشسندیکاییفعالینبرایسنگیناحکاموتھدیدواخراجقبیلازفشارھا

و پیشرو را از صحنھ حق خواھی وحق طلبی حذف کنند .

ھایتشکلاستقاللوکارگرانسرکوبدربسیارکھموانعیازیکیباشدگاهآبایدکارگریجنبش
،استداشتھبسزایینقشوکردهجلوگیریبازنشستگانامروزاعتراضاتپیوستنبھمازوکارگری

کھاندبودهشوراھاھماھنگیکانونھایوکاراسالمیشوراھایوکارگرخانھعواملوعناصرھمین
بھ چشم میخورد .رد پایشان در تمام سالھای گذشتھ و امروز بطور مشھود

درجامعھحاکماسفناکوضعیتاینازرفتبرونراهتنھامیدارداعالمواحدشرکتکارگرانسندیکای
ھایتشکلایجادوبگیرانمزدوکشانزحمتتمامیبینمایکپارچھومتحدشوراییکایجاد

رسیدنتاکارگراناعتراضاتکردنھیسازماندبرایکارھایدرمحیطکارگریمستقلوسندیکایی
بھ مطالبات واقعی فرودستان ومزدبگیران در جامعھ میباشد.

شورایمقابلساالنھبھایاجارهافزایشبھنسبتپایتختمطبوعاتیکیوسکداراناعتراضی*تجمع
شھر تھران

افزایشبھاعتراضبرایپایتختمطبوعاتیکیوسکدارانازنفر200اردیبھشت،حدود18شنبھروز
اجاره بھای ساالنھ مقابل شورای شھر تھران تجمع کردند.



افزایشرادکھ ھااجارهسالیانھتورمازبیشامسالگفتند:شھرداریایرسانھخبرنگاربھمعترضان
را در مناطق پلمب کرده اند.داده است و دکھ ھایی کھ در برابر افزایش مقاومت کرده

خودآمددراززیادیبخشکرونادلیلبھآنھاازبسیاریکھاستحالیدرافزایشایندکھ دارانگفتھبھ
را از دست داده اند.

ظرفیتاختصاصعدمبھنسبتدرصدی70جانبازانووشھدافرزندانازتعدادیاعتراضی*تجمع
استخدام در وزارت نفت مقابل نھاد ریاست جمھوری

بھاعتراضبرایدرصدی70جانبازانووشھدافرزندانازتعدادیاردیبھشت،15چھارشنبھروز
جمھوری اجتماع کردند.عدم اختصاص ظرفیت استخدام در وزارت نفت مقابل نھاد ریاست



آبشرکتمقابلشربآبکمبودبھاھوازنسبتغیزانیھبخشروستای6اھالیاعتراضی*تجمع
وفاضالب خوزستان

وحبسھغدیرابوکبیریھ،شریفیھ،یوسف،سیدھورهروزنھ،روستاھایاھالیاردیبھشت،18شنبھروز
تجمعبھدستشربآبکمبودبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایغیزانیھبخشازمدینات

اھواز زدند.مقابل شرکت آب وفاضالب خوزستان در محلھ کیانپارس کالنشھر



پمپنصبنیازمندوبودهجدیدروستاھااینشربآبخطگفتند:ایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
ابوویوسفسیدھورهروزنھ،روستایھمچنیناست؛روستاھابھآبپمپاژبرایخطوطمسیردر

کبیریھ آب کمتری نسبت بھ روستاھای دیگر دریافت می کنند.

آبفامدیرعاملبھرامشکالتایننزھھ،بھُصفیرهشربآبخطافتتاحدرپیشمدتیافزودند:آنھا
روز10ظرفدادندقولکھاستجدیدپمپ4نصبنیازمندروستا6اینشربآبخطکھگفتیمپیشین

آینده این کار انجام خواھد شد، ولی ھنوز خبری نشده است.

وقتیمتأسفانھاست.نشدهجدیدپمپازخبریھنوزوگذشتھماه8حدودگفت:معترضینازیکی
می برندکاربھپایدارشربآبدادننشانبرایترفندھاییدارندراروستاھاازبازدیدقصدمسئولین
تامی کنندقطعرادیگرروستای5آبداردراروزنھروستایازبازدیدقصدمسئولیاگرمثالبھ طور

آب در روستای مذکور پایدار شود.

وبعدازظھرتاصبح7،8ساعتازسھ شنبھتاشنبھازروستا6آبنوبتکردند:اضافھکنندگانتجمع
باشیم.داشتھآبساعت15ھفتھطولدرسرجمعشایداست،کمتر

تانکرطریقازراخودشربآبعمدهمی برندرنجبی آبیازسال ھاکھروستاییانایناست،گفتنی
است.نشدهآسفالتوماندهبالتکلیف85سالازروستاھااینجادهھمچنینمی کنند.تأمین

در فرمانداری برای چندمین بار*تجمع اعتراضی اھالی حسین آباد کاشمر نسبت بھ عدم گازکشی

تجمعبابودندزناکثریتشانکاشمرکھآبادحسیناز،جمعیبارچندمینبرایاردیبھشت18شنبھروز
گذاشتندبنمایشگازکشیعدمبھنسبترااعتراضشانرضویخراساناستانکاشمردردرفرمانداری

وخواھان لولھ کشی گاز شدند.



میوداشتھاعتراضنیزنامندمیشھرنشینحاشیھراآنھامسئولیناینکھبھنسبتکنندگانتجمع
ولیباشندبرخوردارگازنعمتازبایداندکردهسازیویالمناطقوشھرایندرکھکسانیچراگفتند:

ازمحرومبایددھندمیمحدودهازخارجونشینحاشیھلقبآنھابھکھشھرکاینمستضعفساکنین
نعمت امتیازات گاز و سایر خدمات باشند.

مقابلوسازدرساخترکودبھنسبتارومیھسازانانبوهوسرمایھ گذارانازشماریاعتراضی*تجمع
شھرداری

رکودبھاعتراضبرایارومیھسازانانبوهوسرمایھ گذارانازشماریاردیبھشت،18روزشنبھ
آذربایجان غربی اجتماع کردند.درساخت وساز درارتباط با طرح تفضیلی مقابل شھرداری مرکزاستان



صاعقھاصابتبراثرگیالندرکارشالیکارحینزن6ومصدومیت*مرگ

جیردهحوالیمحلھ،گالشروستایدرواقعشالیزاریدرکارحینزن6اردیبھشت،17جمعھروز
سال57کھآنھاازویکیشدندمصدومصاعقھاصابتاثربرگیالندراستانشفتشھرستانازتوابع

داد.سن داشت در راه انتقال بھ مراکزدرمانی جانش را ازدست

*جان باختن یک کارگر درمشھد حین کار تخریب ساختمان

وجانشدحادثھدچارمشھدعبدالمطلببولواردرطبقھ2ساختمانکارتخریبحینسالھ35کارگریک
باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت17کارگریاخباروگزارشات

اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
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فراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران ساز مان تامین اجتماعی

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت–اردیبھشت19یکشنبھ

اماکن:

تھران: مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

ھا نگران  نداشتن امنیت جانی ،- آموزش غیرحضوری امتحان حضوری! – دانش آموزان و خانواده
مسئوالن نگران تقلب کردن دانش آموزان

کرده اندخودکشیبیمارستاندر(رزیدنت)پزشکیدستیارسھگذشتھ،روز10طی-

بود؟- علت اصرار بھ کار کارگران زغال سنگ در روز کارگر چھ

کارگر مشغول کار بودند؟ھنوز ھیچ مسئولی پاسخگو نیست کھ چرا کارگران در روز

وآمدرفتسرویسواژگونیحادثھدرمینودشتتختسنگزغالمعدنکارگر16مصدومیت-

،جانیامنیتنداشتننگرانھاخانوادهوآموزاندانش–حضوری!امتحانغیرحضوری*آموزش
مسئوالن نگران تقلب کردن دانش آموزان

صورتبھدوازدھمونھمپایھامتحاناتبرگزاریخصوصدررسانھیککھنظرسنجیبھ«بنا
برگزاریبادرصد80وموافقامتحاناتبرگزاریباشرکت کنندگانازدرصد20دادانجامحضوری

حضوری امتحانات مخالف بوده اند.»

دوازدھمونھمپایھدودانش آموزانواستباقیدیگرروزچندتنھاجاریتحصیلیسالپایانتا
حضوریبرگزاریبرپرورشوآموزشسویکازنمی کنند.تجربھراخوبیشرایطمتوسطھ

دانش آموزانازبزرگیبخشدیگرسویازودارداصرارتحصیلیمقطعدواینترمآخرآزمون ھای
این مقاطع نسبت بھ تصمیم آموزش و پرورش معترضند.

چالش ھایبامعلمانکناردرآن ھاوالدینودانش آموزانکشوربھکروناویروسورودلحظھاز
بازگشاییعدمیابازگشاییھمچونمسائلیکردند.نرمپنجھودستدورانایندربسیاریآموزشی
آنالین،آموزشبرایجامعوکاملآموزشیبرنامھوزیرساخت ھانبودکرونایی،شرایطدرمدارس

کشور،دانش آموزیجمعیتازتوجھیقابلبخشسویازآنالینآموزشامکاناتبھدسترسیعدم
برایکافیامکاناتفقداندیگرطرفازوامکاناتنبودھمیندلیلبھدانش آموزیخودکشی ھای

امتحاناتبرگزارینحوهخصوصدرنگرانینھایتدروجایگزینآموزششیوه ھایازاستفاده
دانش آموزان در سال تحصیلی جاری.



سالپایانتاومی خوردورق1400-1399تحصیلیسالتقویمبرگھ ھایآخرینروز ھااینحاال
برگزارینحوهخصوصدرپرورشوآموزشتصمیمباقیست.کمیزمانیمدتجاریتحصیلی
وزارتزمانبندیطبقدبیرستانی ھاامتحاناتکھاستکردهاعالموزارتخانھایناست.قطعیامتحانات
بھجمھوریریاستانتخاباتازبرگزاریپیشتاوشدهآغازماهاردیبھشت27ازپرورشوآموزش

سالبرای99مرداد13درکھعالیشورای977مصوبھبراساسوزارتخانھاینگفتھبھمی رسد.پایان
فیزیکیحضورامکاناگردارد،ادامھھمھ گیربیماری ھایشیوعشرایطکھسال ھاییوجاریتحصیلی

حضوریامتحاناتمنطقھ،کرونایستادازمجوزاخذباداردوجودمناطقبرخیدرآموزاندانش
برگزار خواھد شد.

قالبدرابتداییدورهآموزاندانشارزشیابیپرورشوآموزشسویازشدهمنتشراخباربراساس
غیرحضوری،ارزشیابی ھایدرومی شودانجامغیرحضوریصورتبھو-توصیفیکیفیارزشیابی

آموزاندانشپیشرفتسنجشبرایمختلفیروش ھایازکھشدهدادهمدرسھشورایبھاختیاراین
است.استفاده کنند. اما نحوه امتحانات دوره متوسطھ بحث برانگیز

اصرار آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات حضوری

برپرورشوآموزشاصراراستکردهنگرانراخانواده ھاودانش آموزانازبخشیآنچھواقعدر
درپرورشوآموزشوزیراست.حضوریصورتبھدوازھمونھمپایھ ھایامتحاناتبرگزاری

امتحاناتزیراشوند.برگزارحضوریدوازدھمونھمپایھامتحاناتکھداریم«اصراربود:گفتھاینباره
اگرواستاثرگذارتحصیلی شانوشغلیآیندهدرواستتاثیرگذاریامتحاناتپایھدواین

کروناستادسویازشده،اعالمزماندراگرامادارد،وجودحقوقتضعیفاحتمالباشدغیرحضوری
ھستیممصرامابیفتد،تاخیربھامتحاناتاستممکننشود،دادهحضوریامتحاناتبرگزاریاجازه

حضوری باشد»

اینحضوریامتحاناتبرگزارینحوهدرخصوصاطالعیھ ایوزارتخانھاینھماردیبھشتنھمروز
عواملودانش آموزانسالمتحفظمنظوربھبود؛آمدهاطالعیھایندرکرد.منتشرتحصیلیپایھدو

حاضرامتحانجلساتدرمجزاگروه ھایدردانش آموزانکھشدهبرنامھ ریزیگونھ ایبھاجرایی
بطوریکھداردبسیاریافزایشعادی،شرایطبھنسبتامتحاناتبرگزاریحوزه ھایتعدادمی شوند،

رویاستبرخوردارکافیتھویھازکھمناسبفضاییدریکدیگرازمتردوفاصلھبادانش آموزان
تبورودھنگامرااجراییعواملوآموزاندانشسالمت،وبھداشتمراقبینمی گیرند،قرارصندلی

موارد بھداشتی در تمام مدت نظارت دارند.سنجی و غربالگری می کنند و بر استفاده از ماسک و رعایت

امتحاناتبرگزاریخصوصدرکروناملیستادباپرورشوآموزشوزارتاستمشخصکھآنطور
آن ھاامتحاناتبرگزاریقطعیزمانھنوزامااست،رسیدهتوافقبھحضوریصورتبھپایھدواین

این زمان باید بھ تایید ستاد کرونا برسد.مشخص نیست و آنطور کھ مسئوالن آموزش و پرورش می گویند

واکنش ھا بھ برگزاری حضوری امتحانات نھایی دانش آموزان

پروتکل ھایرعایتبرنظارتدربارهپرورشوآموزشوزارتسویازشدهدادهوعده ھایتمامبا
ونھمپایھدونھاییآزمونبرگزاریباھمچنانآن ھاوالدینودانش آموزانمی رسدنظربھامابھداشتی،
بھبناھستند.کروناویروسبھابتالوبیماریانتقالنگرانوبودهمخالفحضوریصورتبھدوازدھم

حضوریصورتبھدوازدھمونھمپایھامتحاناتبرگزاریخصوصدررسانھیککھنظرسنجی



حضوریبرگزاریبادرصد80وموافقامتحاناتبرگزاریباشرکت کنندگانازدرصد20دادانجام
امتحانات مخالف بوده اند.

ازویروسبھابتالعدموخودجانحفظبرایمامی گویندامتحانیشیوهاینبامخالفتدردانش آموزان
صورتبھامتحاناتبایدعلتچھبھحاالکرده ایماستفادهآنالینآموزش ھایازونشدهخارجخانھ

حضوری برگزار شده و سالمت ما بھ خطر بیفتد.

مقابلدرتجمعباکشورنقاطاقصیدرتحصیلیمقطعدوایندانش آموزاننگرانی ھاایناعالمبرای
کردند.اعتراضحضوریامتحاناتبرگزاریبھنسبتخوداستان ھایپرورشوآموزشادارات

امتحاناتبرگزاریلغوخواھانھمصداو...خوزستانشیراز،سمنان،قزوین،اصفھان،دانش آموزان
دانش آموزانازعده ایتوسطدوازدھمونھمپایھحضوریامتحاناتلغوکمپینحتیوشدندحضوری
بیشترحتیوامتحاناتحضوریبرگزاریاندازهبھآن ھابرگزاریالبتھکھتجمعاتیشد.راه اندازی

خطرناک بود.

بھکاربریشد.زدهحضوریامتحاناتبھنھھشتگورسیدھممجازیفضایبھحتیاعتراضاتاین
صورتدردانش آموزانکردنتقلبنگرانمسئوالنھستند،جانشاننگران«مردممی نویسد:سمینام

برگزاری امتحانات نھایی بھ صورت مجازی!»

حقمانشدنضایعازمی خواھیدحضوریامتحاناتباکھممنونیمخیلیدانش آموزان«مامی نویسد:ایلدا
جلوگیری کنید، اما قبلش بھمون حق زنده ماندن بدھید.»

بامرگکردندتجربھرامرگ ھاھمھایرانی ھامی نویسند؛کتاب ھادر«روزیمی نویسد:بردیگریکار
حضوری»آتش سوزی، مرگ با ھواپیما، مرگ با گرسنگی و مرگ با امتحانات

ونھمی ھابھکاریکھکردهاعالمشخصاخودشوشدهدرکوشعورباجدیدا«کرونانوشت:ھمامیر
کردن امتحانات خطور نمی کرد.»دوازدھمی ھا ندارد و گرنھ مسئولین اصال فکرشان بھ حضوری

چشم خویشتن دیدم کھ جانم می رود.»دانش آموزی ھم با لحنی طنزگونھ می نویسد: «من خود بھ

چھ کسی پاسخگو است؟

دواینحضوریامتحاناتبرگزاریبرونیستبدھکارپرورشوآموزشگوشھمچنانحالاینبا
ویروسنگرانبھداشتوزارتکھشرایطیدرآنھمدارداصرارامتحاناتزمانجاییجابھباولوپایھ

نیزویروسدوھرازمواردیواستجنوبیآفریقایجدیدویروسجدیدترموردیدروھندیھولناک
در کشور مشاھده شده است.

برگزاریبادوازدھمونھمپایھدانش آموزانحقتضییعاحتمالازپرورشوآموزشکھحالیدر
ودانش آموزانجاندادندستازترسازآن ھاالدینوودانش آموزانمی گویدحضوریغیرامتحانات

است.حفظ سالمت سخن می گویند. خواستھ ھایی کھ کامال بھ حق

اصرارکرونااپیدمیشرایطدرمدارسبازگشاییبھابتداییروز ھایازپرورشوآموزشحالاینبا
مشخصشرایطایندرداردحضوریصورتبھرانھاییامتحاناتبرگزاریقصدھمامروزوداشتھ
شرودکروناویروسبھمبتالحضوریامتجاناتایندرشرکتدلیلبھدانش آموزیکحتیاگرنیست
چھحادثھ ایچنینبرابردرپرورشوآموزشوزارتآنکھدومواستتشخیصقابلچگونھاوال



تضمینیچھکھدھدپاسخسوالاینبھبایدپرورشوآموزشوزارتاصوالداد.خواھدنشانواکنشی
جھشویروس ھایانتقالبرابردرآن ھاخانواده ھایودانش آموزانسالمتوجانازمحافظتبرای

یافتھ در این امتحانات حضوری دارد.

امتحانوآموزشنحوهدرگیرآنچنانکنونتاکروناشیوعابتدایازپرورشوآموزشمی رسدنظربھ
اینحالیکھدراست.گرفتھقراردوممرتبھدردانش آموزانجسموروحسالمتوپرورشکھاست

پیشیآن ھاعلمیآموزشبرفرزندانجانحفظوبودهبرعکسکامالدانش آموزانوالدینبرایموضوع
می گیرد.

کرده اندخودکشیبیمارستاندر(رزیدنت)پزشکیدستیارسھگذشتھ،روز10*طی

در(رزیدنت)پزشکیدستیارسھگذشتھ،روز10طولدررسانھ ھاومسئوالنازبرخیاعالمبربنا
پزشکی بودند.بیمارستان خودکشی کرده اند کھ دانش آموختھ دانشگاه علوم

باارتباطدرپزشکینظامسازمانعمومیروابطمدیرکرمانپور،حسینشده،ایرسانھگزارشبنابھ
دستدرمرگ ھااینخصوصدرتحقیقاتونشدهتکمیلدقیقیاطالعات«ھنوزاست:گفتھآنھامرگ

شد.» خواھداعالمنھایینتیجھاردیبھشت15روزچھارشنبھظھرتااست.احتماالبررسی

اندازه،ازبیشکارازمفرطخستگیراافراداینمرگعلتذیربط،مسئوالنازدیگربرخیاما
ایندلیلبسیاری،اعتقادبھامامی دانند،اتفاقایندلیلرامخدرموادمصرفوقلبیایستسرطان،

برجسمیوروحیفشارآنودارددلیلیکزیاد)کاراثربرمرگیا(خودکشیھستکھھرچھاتفاق
می کندنرمپنجھودستسھمگینموجچھاروکروناشیوعبایکسالازبیشکھاستدرمانیکادرروی

درکارکردنحداقلی،مطالباتپرداختعدمروزه،89قراردادھایمانندمختلفبھانھ ھایبھھربارو
مرگوبیمارستان ھابھمردمھجومنیرو،شدیدکمبودفرزند،وخانوادهازدوریپیاپی،شیفت ھای

بیماران و... مشکالت روحی و جسمی آنھا تشدید شده است.

ھشتگ ھایباودادندنشانواکنشموضوعاینبھنیزپرستارانوپزشکاندانشجویان،میانایندر
درپزشکی»رزیدنت«خودکشیوپزشکی»دستیاران«خودکشیرزیدنتی»،دوراندر«خودکشی

بھ این قشر جامعھ معترض شده اند.توئیتر، بھ گسترش افسردگی در بین کادر درمان و بی توجھی 

سریالی«خودکشینوشت:توئیتری اشحسابدرکھبودکاربرانیجملھازروانشناسنیک جو،علی
یاشده اند،مچالھگوشھ ایدریارفتھ اندیامملکتاینملیسرمایھ ھایاست.دردناکفاجعھ ایرزیدنت ھا

خاتمھخودزندگیبھتراژیکچنینیاومی آورندتابراھمیشھازسخت ترزندگیدندانوچنگبا
زندگی ما شده است. استیصال، استیصال.»می دھند. مرگ این روزھا دیگر کسب و کار ما نیست، خود

نیروی کار ارزان و مھاجرت

عنوانبھآنانازاستفادهسوءکناردردرمانکادروپزشکیدانشجویانروحیسالمتبھبی توجھی
فشاردلیلبھمی شودگفتھحتیبینایندرمی آورد.واردآنھابرشدیدیبسیارفشارارزان ،کارنیروی
انصرافپزشکینظامشمارهدریافتازراهنیمھدرآنانازبسیاریدستیاران،اینبرروحیباالی

می دھند و ادامھ تحصیل و کار را رھا و مھاجرت می کنند.



ھزار45«کرد:اعالمپزشکینظامسازمانرئیسکھبودکروناشیوعازپیشو98سالمرداد
بیکار ھستند یا مھاجرت کرده اند.»پزشک عمومی کھ پروانھ کار نگرفتھ اند و این افراد یا

بھنیزآنکھمی دانندمخدرموادازاستفادهراپزشکیدستیاراناینمرگدلیلدیگر،برخیبینایندر
علتآیاکھموردایندرپزشکینظامسازمانعمومیروابطمی گردد.بازروانیوروحیمشکالت

دقیقبطوربایدکھاستادعایکتنھامبحث«ایناست:گفتھبودهمخدرموادمصرفافراداینمرگ
ضمناست.سابقھبھمسبوقرزیدنت ھابعضیسویازمخدرموادمصرفگیرد.قراربررسیمورد
پشتشکلبھکھافراداینبگوییمکھنیستباالآنقدردرمانکادربیندرمخدرموادمصرفآماراینکھ

بررسی دقیق و علمی و تخصصی صورت گیرد.»سر ھم جان باختھ اند تحت  تاثیر مخدر بوده اند. باید

بود؟*علت اصرار بھ کار کارگران زغال سنگ در روز کارگر چھ

کارگر مشغول کار بودند؟ھنوز ھیچ مسئولی پاسخگو نیست کھ چرا کارگران در روز

درماهاردیبھشت11شنبھروزظھر12ساعتحدوددردامغانطزرهسنگزغالمعدنریزشحادثھ
کارگاهدروشرقیالبرزسنگزغالشرکتچھارگانھمعادنازطزرهبزرگمعدن42شمارهتونل

kاستخراج استخراجکارگاهداد.رخکارگاهسقفناگھانیریزشدلیلبھواستخراجھنگامپیشرو،13
نفر2حادثھایندراست،دادهرخآنمتری35درریزشحادثھکھداردطولمتر70حدودتونلاین

«سید اصغر افضلی» دچار حادثھ و محبوسکارگر پیمانکاری شرکت بھ نام ھای «میالد روشنائی» و

شده وجانشان را ازدست دادند.

تعطیلروزایندرکارگرانقانون،طبقواستکارگرروزاردیبھشت11کشوررسمیتقویمدر
توافقی فی مابین کارگر و کارفرما صورتھستند و اگر در این روز بھ کار اشتغال داشتھ باشند باید

مطابق اضافھ کاری و نھ بھ صورت روزبگیرد، ھمچنین کارفرما موظف است کھ حقوق کارگران را
عادی پرداخت نماید.

است:شدهزیرسئوال2بھمسئوالنپاسخخواھانایرسانھیک

است؟شدهانجامآزادانھصورتبھکارفرماوکارگربینتوافقاینآیا-1

است؟بودهموضوعیچھکارگرروزدرکارگرانکاربھاصرارعلت-2

وآمدرفتسرویسواژگونیحادثھدرمینودشتتختسنگزغالمعدنکارگر16*مصدومیت

مینودشتتختسنگزغالمعدنکارگرانحاملبوساردیبھشت،مینی16شنبھپنجروزعصر
بیمارستانبھکارگرمصدوم11شدند.نفرمصدوم16وواژگونازکارشانبازگشتحینگلستاندراستان

شدند.منتقلگنبدکاووسمطھریبیمارستانبھنفردیگرشان5ومینودشتبرکت

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت16کارگریاخباروگزارشات

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اسماعیل گرامی آزاد باید گردد
 

ساز مان تامین اجتماعیفراخوان تجمع سراسری کارگران بازنشستھ ومستمری بگیران

(یکشنبھ ھای اعتراضی)

زمان:

دقیقھ30و10ساعت–اردیبھشت19یکشنبھ

اماکان:

تھران: مقابل  سازمان تامین اجتماعی

شھرستان ھا : مقابل اداره تامین اجتماعی

آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم کشور- ادامھ وگسترش اعتراضات نسبت بھ امتحان حضوری دانش

ادارهمقابلحضوری امتحانبھنسبتآبادودوازدھم خرمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
آموزش وپرورش

حضوریامتحانبھنسبتکیشجزیرهاولدورهھایدبیرستاننھمپایھاولیاءھایانجمناعتراض-2

قزویندر آموزاندانشموقتایران:بازداشتمعلمانصنفیکانال-3

فوالدشھرویزدشھرھایدرمعترضآموزاندانشوبازداشتوشتمضرب-4

کانونوزیویھوسقزفرھنگیانصنفیانجمنشمالی،خراسانفرھنگیانصنفیانجمنھایبیانیھ-5
امتحانبھنسبتمعترضآموزاندانشبھاجتماعینیروھاییورشمحکومیتدریزدفرھنگیانصنفی

حضوری

کشوردرآموزاندانشاخیرحرکتبھنگاھی-6

1400ماهاردیبھشتاولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانھایکنش-

پیداشددامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2جانبیپیکر-

داربستچوبشکستنبدنبالارتفاعازسقوطبراثرکرجشھردرمھرسالھ19کارگریکباختنجان-

- جان باختن یک کارگر جوان در حادثھ ریزش آوار ساری

حین کارجوشکاری- برق  گرفتگی و ایست قلبی  یک کارگر جوان در تھران

پایھ ھای نھم ودوازدھم کشور:*ادامھ وگسترش اعتراضات نسبت بھ امتحان حضوری دانش آموزان



مقابلحضوری امتحانبھنسبتآبادودوازدھم خرمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
اداره آموزش وپرورش

صداییھمبرایآبادودوازدھم خرمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی15چھارشنبھروز
تجمعبھدستحضوری امتحانبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشودیگرشھرھادرھمطارانشانبا

مقابل اداره آموزش وپرورش زدند.

امتحانبھنسبتکیشجزیرهاولدورهھایدبیرستاننھمپایھاولیاءھایانجمناعتراض-2
حضوری

،بھمن22،بعثت،توحید،خاتم،ھاجراولدورهھایدبیرستاناولیاھایانجمناعضایازتعدادی
اعتراضبقرارزیراینامھوارائھدیدارکیشسالمتشورایسخنگویباکیشجزیرهالغدیر،دانا

اعالمحضوریامتحانبرمبنیوپرورشآموزشعالیشورایمصوبھبھنسبتراھایشانانجمن
کردند.

،دانا،بھمن٢٢،بعثت،توحید،خاتم،کیش(ھاجرجزیرهاولدورهھایدبیرستاناولیاانجمن
اعالم کردند:الغدیر )  دراین نامھ خطاب بھ  سخنگوی شورای سالمت کیش

ازولغومدارسکارکنانوآموزاندانشکاملواکسیناسیونتکمیلتارانھمپایھحضوریامتحانات
وجزیرهسالمتشورایاینصورتغیردرکھآوریدعملبھممانعتنھمپایھحضوریامتحان

باشند.وزارت آموزش و پرورش می بایست پاسخگوی عواقب این موضوع

بخش ھای دیگر این نامھ بقرارزیراست:

مربیانواولیاھایانجمنبامتعددھایتماسدرکیشنھمپایھدانش آموزانخانواده ھایبسیاری
اعالمصراحتاکھپرورشوآموزشعالیشورای977مصوبھبھنسبتراخودنگرانیجزیرهمدارس

رعایتباباشدداشتھوجودمدرسھ،درآموزاندانشفیزیکیحضورامکانکھمناطقیدر:استنموده
براساسکھاستحالیدراینومی شودبرگزارحضوریصورتبھامتحاناتبھداشتی،پروتکل ھای



مربیانواولیاھایانجمنلذااستشدهاعالمقرمزیاونارنجیکیشجزیرهکروناشیوعبندیرنگ
دررونداینروانیروحیمشکالتوکیشدرکروناشیوعرشدبھروروندبھباتوجھجزیرهمدارس

موجود باتوجھ بھ بندھای ذیل اعالم میدارد :خانواده ھای ساکن مراتب اعتراض خود را نسبت بھ شرایط

کھداردوجودنگرانیاینواستدانش آموزانسالمتیبارابطھدرخانواده ھاازبسیارینگرانی-1
داردنھمپایھدرآموزدانشزیادیتعدادمدرسھشوند.کرونابھمبتالمدرسھفضایدرحضورباآن ھا

دردانش آموزانشود،رعایتاجتماعیفاصلھ گذاریکھشودبرگزارفضاییدرامتحاناتاگرحتیو
مدرسھفضایدراستممکنکرد،کنترلراآن ھانمی توانودارندراخودخاصشیطنت ھایسناین

و در تماس با یکدیگر مبتال شوند.فاصلھ گذاری اجتماعی و نکات بھداشتی را رعایت نکنند

دانشھستنیازاینکھبھتوجھباودارندوجودکرونابھمبتالبیمارانزیادیتعدادکیشجزیرهدر-2
بھآموزاندانشقطعانماینداستفادهعمومیسرویسھایازامتحانمکانبھرسیدنبرایآموزان

ویروس آلوده خواھند شد .

امتحانھنگامدروشودمیبرگزارگرمااوجدرامتحاناتوداردقرارگرمسیریمکاندرکیش-3
ویروسسرایتافزایشسببمطمئناامروھمینداشتھنگھبازراھاکالسھایپنجرهتواننمی

کرونا خواھد شد .

انتقالباکھھستندایزمینھھایبیماریدارایھاخانوادهاعضاییاودانش آموزانازبعضی-4
ویروس ممکن  است   صدمات جانی جبران ناپذیری بوجود آید

گیریھمھصورتدر.کافییوسیآیھایتختوبیمارستانیتجھیزاتنبودبھتوجھبا-5
ویروس کرونا فاجعھ انسانی در جزیره بوجود خواھد آمد

امتحاناتشروعازقبلآموزاندانشواکسیناسیونعدم-6

وانددادهدستازناکخطرویروسایناثربرراخودنزدبکانوعزیزانھاخانوادهازبسیاری-7
و این استرس بھ دانش آموزان منتقل می شود .نگرانی شدیدی در باره از دست دادن عزیزانشان  دارند

میتضعیفراآموزاندانشایمنیسیستم کرونابیماریوامتحانبارابطھدراضطرابواسترس-8
نماید و سبب فراھم شدن زمینھ ابتال بھ ویروس می شود

آیااستگزاریبرحالدرمجازیصورتبھھادانشگاهامتحاناتحالیکھدرودالبلاینجمیعبا
مینرمپنجھودستبیماریاینازناشیھاینگرانیواقتصادیمشکالتباکھاولیاییاستسزاوار

شرکت کنند .کنند اکنون  جگر گوشھ ھایشان ، با این شرایط در امتحانات

قزویندر آموزاندانشموقتایران:بازداشتمعلمانصنفیکانال-3

نیرویاردیبھشت؛١٣دوشنبھروزدرقزویندرحضوریامتحاناتبرگزاریبھاعتراضپیدر
انتظامي دانش آموزان معترض را با خشونت  محبوس کرد.

ایعدهساعتھچندحبسودستگیریباانتظامي،نیرویمعلمانصنفیکانالبھشدهارسالخبربنابر
ادارهمقابلدرحضوریامتحاناتبرگزاریبرایھاآنتجمعبھقزوینی،معترضآموزاندانشاز

آموزش و پرورش پایان داد.



بھکھقزوینپرورشوآموزشادارهمقابلدردوازدھمونھممقطعآموزاندانشتجمعدنبالبھ
پراکندهبرایانتظامینیرویداشتند،اعتراضکروناشیوعوجودباحضوریامتحاناتبرگزاری

کرد.کردن جمعیت،  تعدادی از دانش آموزان را کتک زده و دستگیر

دروتنشازدوربھمعترضانکھیافتپایانآموزاندانشازتعدادیدستگیریباحالیدرتجمع
حضوری اعالم کردند.آرامش تنھا با شعارھایی، اعتراض خود را بھ برگزاری امتحانات

ادارهمحوطھبھراآموزاندانشازتعدادیتجمع،کنترلبرایانتظامینیرویگزارش،اینبنابر
ومحبوسادارهمحوطھدرعصرتاودادقرارشتموضربموردراھاآنوکشاندپرورشوآموزش

سپس آزاد کرد.

داشتند.سال١٨تا١۵بینوبودندنفردهازبیششدهدستگیرآموزاندانش

وآموزشمدیرکلاصغری،حسنعلیکھشدنددستگیرپلیسخشونتبادرشرایطیآموزاندانشاین
آن ھا نکرد.پرورش استان قزوین، ھیچ تالشی برای جلوگیری از دستگیری

ازیکیقزوینکھدارنداعتراضخودامتحاناتحضوریبرگزاریبھقزوینیآموزاندانشدرحالی
استان ھای قرمز کرونایی است.

فوالدشھرویزدشھرھایدرمعترضآموزاندانشوبازداشتوشتمضرب-4

ماه،اردیبھشت15بتاریخاجتماعیھایدرشبکھمنتشرهھایوفیلمخبرھابنا

میشعارومعترضینقراردادندوشتمضربمورددریزدرامعترضآموزاندانشانتظامینیروھای
دادند:«نترسید نترسید ما ھمھ باھم ھستیم»

آنھاشتمضربوضمنبردندیورشکنندهتجمعآموزاندانشبھانتظامینیروھایشھرفوالددرھچنین
چند نفری راھم بازداشت کردند.

کانونوزیویھوسقزفرھنگیانصنفیانجمنشمالی،خراسانفرھنگیانصنفیانجمنھایبیانیھ-5
بھنسبتمعترضآموزاندانشبھاجتماعینیروھاییورشمحکومیتدریزدفرھنگیانصنفی

امتحان حضوری

وسقزفرھنگیانصنفیانجمنشمالی،خراسانفرھنگیانصنفیانجمناردیبھشت،16شنبپنجروز
دانشبھاجتماعینیروھاییورشبیانیھانتشاربابطورجداگانھیزدفرھنگیانصنفیکانونوزیویھ

آموزان معترض نسبت بھ امتحان حضوری را محکوم کردند.

کشوردرآموزاندانشاخیرحرکتبھنگاھی-6

استاون چیزی کھ مھم و قابل تحلیلھ حکایت از یک بحران

بحراناینشدنورشعلھبرایباشدایبھانھیکفقطحضوریامتحانبھنھشعار"امروزشاید
اجتماعی"

نگاه کنیم متوجھ خاکستر داغ زیر اتش خواھیم شدولی اگر پایگاه طبقاتی این دانش آموزان را در جامعھ

این دانش آموزان فرزندان کارگرانند



گرفتھزندانواخراجویاشالقیا؛تاخیرماهچندبایارادستمزدشانوکردهکارکھکارگرانیھمان
اند

عامل اصلی این اعتراض ھا استفاجعھ گسترش فقر و نبود رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی

شرایطاینولیکنندخودآنازھارااعتراضگونھاینوباشندمدعیھاخبرگراریازبعضیشاید
ھای آموزش و پرورعینی و ملموس جامعھ است کھ دانش آموزان را بھ جلوی اداره

و پرورش کشانده است

البتھ این حرکت دور از انتظار نبود

ھم شرکت داشتھ اندچون در تجمعات اعتراضی درصدی از ھمین دانش آموزان

ودارندفقرخطزیربرابرچنددستمزدکھھستندمعلمانیفرزندانآموزاندانشاینازبسیاری
وشاگری"پائینبسیاردستمزدباو٠٠٠سیاهکارھمآن(کارکنندمشقودرسکناردرمجبورند
پادویی"

ھمراهبایدکھطوریآنھنوزھاراستنفوذدلیلبھصنفیھایکانونازبسباریامروزاگرچھ
حرکت ھای اعتراضی معلمان و بازنشستگان نیستند

دانشبرایزمانازبرھھاینرادرحرکتیچنینآتشفشانیکعنوانبھجامعھبسترشدنآمادهولی
آموزان بھ عنوان یک نیاز بھ خیابان کشانده است

ولی قصھ ھا و حکایت ھایی داردچنین حرکت ھایی اگر چھ بھ نظر بعضی ھا کم اھمیت باشد

٠٠٠خوانیتصویرھموکردگوشھمبایدراھایشقصھآن

واستاجتماعیھایجنبشدردیگرعطفینقطھیکاعتراضیھایحرکتدرآموزاندانشآمدن
نمی توان آن را از مبارزه طبقاتی جدا تحلیل کرد

٠٠٠داردادامھایناینجاتافعال

محبوبھ فرح زادی

ایرانبرگرفتھ از کانال کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری

1400ماهاردیبھشتاولنیمھدرکشورھایشھرداریکارگرانھای*کنش



توضیحات رخداد نظرتحت
بخش

خدمتمحل شھرشھرداری تاریخ شماره

وجوددلیلبھکارگران
عدمومعوقھحقوق
بھدستبیمھحقپرداخت

مقابلتجمعواعتصاب
زددندویسشھرداری

اعتصاب دولتی متفاوتھایبخشاز خوزستان/ویس 29/01/1400 1



وجوددلیلبھکارگران
عدمومعوقھحقوق

بھدستبیمھحقپرداخت
مقابلتجمعواعتصاب

زدندخوزستاناستانداری

اعتصاب دولتی متفاوتھایبخشاز خوزستان/ویس 30/01/1400 2

مالکخودرانندگان
دلیلبھاتوبسرانیسازمان

وعدهشدناجراییعدم
مسئوالنھایووعید
ازبعدخودبھنسبت
شکستنازماهسھگذشت

خودقبلیاعتصاب
پنجرامجدداعتصاب

ازکھاستروز
سرگرفتھ ند

اعتصاب مالکخود اتوبوسرانی ارومیھ 30/01/1400 3

شھرداریبرنامھدلیلبھ
ھایبخشواگذاریبرای

فضایوشھریخدمات
1700پیمانکارانبھسبز

ھامجموعھاینکارگر
بھنسبتراخوداعتراض

شھرداریبھتصمیماین
کردنداعالمزنجان

اعتراض دولتی شھریخدمات
و
سبزفضای

زنجان 30/01/1400 4

اعتصابروزششمین اعتصاب خودمالک اتوبوسرانی ارومیھ 31/01/1400 5

شھرداریکارگردومرگ
تاثیراتشایبھبامشھد

کروناواکسن

فوت نامعلوم شھریخدمات مشھد 01/02/1400 6

سھمیھاصفھانشھردار
کارگرانکروناواکسن

سرقتبھراشھرداری
برد

سرقت دولتی شھردارشخص اصفھان 03/02/1400 7

تن100ازبیشاعتصاب
بھدراعتراضکارگراناز

حقوقماهچھادریافتعدم

اعتصاب دولتی پسماند /کوت عبداالھ
خوزستان

04/02/1400 8

خانوادهازتعدادیتجمع
دلیلبھکارگر500ھای
ازماهچھاپرداختعدم

مقابلعزیزاناینحقوق
ھرمزگاناستانداری

تجمع خصوصی شھریخدمات
و

پسماند

بندرعباس 05/02/1400 9

دلیلبھاعتراضاتادامھ
زنجانشھرداریبرنامھ
ھایبخشواگذاریبرای

فضایوشھریخدمات
بخشپیمانکارانبھسبز

کارگر1700خصوصی.
اعتراضھامجموعھاین

اینبھنسبتراخود
شھرداریبھتصمیم
نمودنداعالمزنجان

اعتراض دولتی شھریخدمات
و
سبزفضای

زنجان 06/02/1400 10



راننده290اعتصابادامھ
ھایاتوبوسمالکو

شھری

اعتصاب خودمالک اتوبوسرانی ارومیھ 06/02/1400 11

مقابلاعتراضیتجمع
نسبتخرمشھرفرمانداری

ھاماهپرداختعدمبھ
وثنواتوعیدیوحقوق

بیمھحق

تجمع دولتی نامعلوم خرمشھر 07/02/1400 12

شدناجراییعدمبھنسبت
ومشاغلبندیطبقھ

ھایقراردادثبتھمچنین
باالجھتمتناسبعنوانبا

شغلیامنیتبردن

اعتراض دولتی سبزفضای زنجان 08/02/1400 13

ماهسھپرداختبرای
بھدستعیدیوحقوق

زدنداعتراض

اعتراض دولتی ھابخشتمام خوزستان/سده 08/02/1400 14

حمایتدرسرگشادهنامھ
شھابیرضااز

سرگشادهنامھ دولتی اتوبوسرانی تھران 09/02/1400 15

ماهھشتدریافتعدم
حقوق

اعتراض خصوصی سبزفضای آبادخرم 09/02/1400 16

بھاعتصابچھارمین
کارگرروزجھانیمناسبت

پیگیریھمچنینو
وبیمھوحقوقمطالبات
خودقرارداد

اعتصاب دولتی اتوبوسرانی بندرعباس 11/02/1400 17

اعتصابروزبیستمین اعتصاب خودمالک اتوبوسرانی ارومیھ 14/02/1400 18

پیداشددامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2جانبی*پیکر

دامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدن35و30کارگر2جانبیپیکراردیبھشت،16شنبھپنجروز
حینکارگرجھانیروزاردیبھشت11شنبھروزازکھافضلیاصغرسیدوروشنائیمیالدھایبنام

بطولتونلیکمتری35درعمقآوارزیرکارگاهسقفناگھانیریزشبراثرکاراستخراج
بودند،پیداشد.شدهمترمحبوس70

چوبشکستنبدنبالارتفاعازسقوطبراثرکرجشھردرمھرسالھ19کارگریکباختن*جان
داربست

شکستنعلتبھکرجشھرمھردرواقعساختحالدرساختمانیکدرکارسالھ،حین19کارگریک
باخت.چوب داربست از طبقھ سوم بھ پایین سقوط کرد ودر دم جان

*جان باختن یک کارگر جوان در حادثھ ریزش آوار ساری

دردیوارریزشبامازندارانساری،استانشھرستاندرساختمانتخریبکارحینجوانکارگریک
را ازدست داد.زیر آن محبوس و از ناحیھ سر دچار مصدومیت شد ودردم جانش



*برق  گرفتگی و ایست قلبی  یک کارگر جوان در تھران  حین کارجوشکاری

یکقدیمیساختمانیپشت بامدرجوشکاریکارحینجوانکارگراردیبھشت،یک15چھارشنبھروز
مرکز فرھنگی پایتخت دچاربرق گرفتگی و ایست قلبی  شد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت15کارگریاخباروگزارشات

مقابلحضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاتوگسترشادامھ-
اداره آموزش و پرورش

بھ نداشتن امنیت جانی،شغلی ومعیشتیکارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی نسبت- اعتراض

محبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2ازخبریبیروزپنجمینباھمزمان
متری35درعمق

حقوق،تبعیضنازلسطحنسبتغربایمنطقھبرقوحجمیشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-
تبدیلوعدممشاغلبندیطبقھطرحنابرابر)،اجرانشدنحقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداخت

وضعیت مقابل ساختمان شرکت

حجمی را در شیشھ کرده اند»«شغل برابر  حقوق نصف»،«شرکت ھای پیمانکاری خون نیروھای

ھمکاران،شرایطبینتبعیضحقوق،رفعنازلسطحبھنسبتتھرانمترورانندگاناعتراضیتجمع-
شرکت بھره برداری متروسخت کاری و در اولویت واکسیناسیون قرارنگرفتن در محوطھ ی

عدمازجملھحقوقشانوپایمالیتبعیضبھنسبتنفتوزارترسمیکارکنانازنفرھزاراناعتراض-
درصدی25دستمزدافزایشاجرای

1400سالحقوقافزایشمصوبھبھنسبتایرانحفاریملیشرکتعملیاتیکارگراناعتراض-

مقابل سازمان اسناد و کتابخانھ ملی- تجمع اعتراضی پژوھشگران نسبت بھ تعطیلی کتابخانھ ملی

ترددھایراهشدنمسدودبھنسبتگچسارانبارترهومیوهبازارچھفروشانمیوهاعتراضیتجمعات-
مقابل فرمانداری واتاق اصناف

یکجوجھقیمتوشدهتمامقیمتھایناھماھنگیبھنسبتفارساستانمرغداراناعتراضیتجمع-
روزه و گرانی نھاده ھای دامی مقابل استانداری

تیرآھن برویش- جان باختن کارگرکارخانھ پوالدین دژ کاوه براثر سقوط

بدنبال بریدگی سیم بوکسربدلیل بارسنگین- جان باختن یک کارگر در ھشتگرد براثر سقوط از ارتفاع

دو تریلی- جان باختن یک کارگر در مرز باشماق براثر پرس شدن بین

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاتوگسترش*ادامھ
مقابل اداره آموزش و پرورش

وگسترشادامھازحاکیاردیبھشت15چھارشنبھروزدراجتماعیوشبکھھارسانھدرمنتشرهاخبار
ادارهمقابلتجمعباحضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضات

حضوری» می باشد.آموزش و پرورش،راه اندازی کارزار وھشتک «نھ بھ امتحان

مقابلحضوریامتحانبھنسبتزنجاندوازدھمونھمھایپایھآموزاندانشاعتراضتجمع+
ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و پرورش استان

برایزنجاناستاندوازدھمونھمھایپایھآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی15چھارشنبھروز
وآموزشکلادارهمرکزیساختمانمقابلحضوریامتحانبھنسبتاعتراضشانصدایانعکاس

پرورش این استان تجمع کردند.

آموزاندانشاعتراضیتجمعبرپاییازحاکیھایدرشبکھمنتشرهھایوفیلمخبرھاھمچنین+
آباد،سمنان،شیراز،فوالدشھر،کرج،یزدو......مقابلاردبیل،اھواز،بروجرد،بیرجند،تبریز،خرمشھرھای

اداره آموزش وپروش می باشد.

قراردادندوشتمضربمورددریزدرامعترضآموزاندانشانتظامیگزارشات،نیروھایبنابھمین+
ھستیم»ومعترضین شعار می دادند:«نترسید نترسید ما ھمھ باھم

آنھاشتمضربوضمنبردندیورشکنندهتجمعآموزاندانشباانتظامینیروھایشھرفوالددر+
چند نفری راھم بازداشت کردند.

کفن میخواد نداریم نداریم»+ در اردبیل دانش آموزان معترض شعار میدادند:«حضوری

وھشتککارزاراندازیراهازھممچنیناجتماعیھاوشبکھھادررسانھمنتشرهھایوفیلماخبار+
«نھ بھ امتحان حضوری» حکایت می کنند.



جانی،شغلیامنیتنداشتنبھنسبتشرقیالبرزسنگزغالمعدنپیمانیکارگران*اعتراض
دامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2ازخبریبیروزپنجمینباھمزمانومعیشتی
متری35درعمقمحبوس

زغالبزرگمعدنجوانکارگر2ازخبریبیروزپنجمینباھمزماناردیبھشت15چھارشنبھروز
شرقیالبرزسنگزغالمعدنپیمانیکارگران،متری35درعمقمحبوسدامغانطزرهسنگ

اعتراضشان را نسبت بھ نداشتن امنیت جانی،شغلی ومعیشتی،ابرازکردند.

برخیکردند:اعالمشرقیالبرزسنگزغالمعادنپیمانکاریشده،کارگرانایرسانھگزارشبراساسا
تعھداتانجاممنظوربھپیشسال ھاازشرقیالبرزسنگذغالشرکتباقراردادطرفپیمانکاراناز

نمی گیرند.اجرای استخراج ذغالسنگ، حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی

150با«برناکی»تونل ھایدرپیمانکاریاولدستشرکتچندھم اکنونکارگران؛ایناظھاراتبربنا

استخراجمجریغربی»«رزمجایکارگرو200با«مادر»کارگر،250با«کالریز»کارگر،
اجرای مسئولیت خود را پیش می برند.ذغالسنگ ھستند کھ ھریک مطابق عرف رایج کارھای پروژه ای

تونل،30تونلمرکزی،شرقی،رزمجایتونلکھاستسالچندیناینکھبرتاکیدباکارگریمنابعاین
واگذارخصوصیبخشبھکلطوروبھشدهخارجشرقیالبرزشرکتمسئولیتاز4واکلنیک

بکارگیریباآیندهروز ھایدروشدهواگذارجدیدپیمانکاریکبھ35تونلاخیراافزودند:شده اند،
کرد.کارگران پیمانکاری فعالیت استخراجی خود را آغاز خواھد

اماشرقی،البرزمعادنمجموعھدرایمنیامکاناتھمھبودنفراھموجودباگفتند:ادامھدرآن ھا
ازھمچونبرانگیزتامل اتفاقاتیشاھدتاشدهموجبآن ھاکاربرنظارتنبودوپیمانکارانکم کاری

دست دادن ھمکاران در این مجموعھ باشیم.



مناطقدرخودھمکارانبرایدلخراشحوادثبروزشاھدمتوالیسالھایطیشدند:یادآورآن ھا
درپیشسالسھحدودااتفاقاتایندرناکترینکھبوده ایمسنگزغالمعادندربویژهمعدنیمختلف
خانوادھایوضعیتبھھنوزکھدادرخکشتھ43باگلستاناستانیورتزمستانسنگزغالمعدن

آن ھا رسیدگی نشده است.

اختیاردررااستخراجکارھزینھ ھاآوردنپایینبرایمادرکارفرمایداشتند:اظھارکارگران
اینکھبرایمی گیرنددستبھراکارکھزمانیپیمانکاراناینمی دھد.قرارخصوصیبخشپیمانکاران

بیاورند.ھمپایین تردارند،کارفرماباکھقراردادیازراھزینھ ھامی کنندتالشبماند،برایشانسودی
درمی کنند.نگاهآنکمیتبھتنھاونمی کنندنگاهخودپیمانکارانکاِرپاییِنکیفیتبھھیچگاهکارفرمایان

اتمام کار یک بحران است.واقع  عدم تطبیق قیمت برنده شدن در مناقصھ و ھزینھ ھای

بایستیکھکارگریبھوھستندخودکارمحدودهبازدھیفکربھتنھامسئوالنبرخیکردند:تاکیدآن ھا
ساعت ھا در اعماق زمین زغالسنگ استخراج کند، فکر نمی کنند.

باالدستیمسئوالنبھکارگاه ھاناایمنشرایطاینبرابردربارھاداشتند:اظھارادامھدرکارگراناین
دوشدهمحبوسبھمنجرکھ42تونلاخیرحادثھدربارهحتیاست.نداشتھنتیجھ ایاماداده ایمگزارش

کارگاهدیوارهوسقفازکھصداھاییوکارگاهناایمنشرایطازکارگرانبارھاشدهھمکارانمانازنفر
بھ گوش می رسید، بھ پیمانکار اخطار داده بودند.

بھگفتند:می کند،تھدیدرامعدنچیکارگرانجانیامنیتھزینھ ھاکاھشاینکھبھاشارهباکارگران
ازھزینھاکردنکمبرایشرقیالبرزسنگزغالمعدنپیمانکاریبخشمدیرانبرخینمونھعنوان
شدنناایمنموجبکاریکماینمی کنند.کماستخراجکارگاهسقفنگھدارندهچوبیستون ھایتعداد

سقف و دیواره بیشتر می کند.سقف کارگاه ھا شده و امکان ریزش آوار سنگ و خاک را از

پیمانکاریکارگرانسنگ،ذغالاستخراجکارگاه ھایدرکارسختیھمھاینمقابلدرآن ھا؛گفتھبھ
وبرخوردارندمزدیحداقل ھایازمستقیم،قراردادکارگرانمقابلدرشرقیالبرزسنگزغالمعدن

حقوق ماھانھ آن ھا کفاف معاش خانوادگی آن ھا را نمی دھد.

«کمدلیلبھایمنیامکاناتھمھداشتنعالرغمشرقیالبرزواحدزیرمجموعھمعادناینکھبیانباآن ھا

برایاصلیدلیلسھکردند:اضافھادامھدردارند،راحوادثضریبباالترینپیمانکارانگذاری»
پیمانکاریکارفرمایانآموزشعدموکاملبی توجھینخستکرد:فھرستمی شودحوادثاینوقوع
شرکت ھایسودجوییدومندارند.محیطوکارگرانایمنیبھالتزامیوآشناییھیچتقریباکھمعادن

کاریکمکارگرانبرایمحیطیایمنیتجھیزاتھرگونھولوازمکاله،کفش،تامیندرکھپیمانکاری
مجوزصدورخصوصدرنھادھامماشاتسوممی کنند.بازیکارگرانجانباواقعدرآن ھامی کنند.

موضوعموارد،اینھمھکناردرمی دھند.معادندرراکسیھرفعالیتاجازهراحتیبھکھپیمانکاران
کلیدیمسئولیت ھایدرافرادبرخیگماردنمی اندازد،خطربھراکارگرانجانیامنیتکھدیگری

باخانوادگیوابستگی ھایوسفارشواسطھبھافرادایننیستند.برخوردارکافیتخصصازکھاست
و جایگاه شغلی حساس گرفتھ اند.برخی مسئوالن و مدیران داخلی شرکت و خارج از آن، عنوان

اکنونھممعدنیواحداینکلیدیپست ھایدرکھافراداینتخصصمیزانگفتند:ھمچنینکارگران
است.اندکداشتند،مسئولیت70و60دھھ ھایدرکھمسئوالنینسبتبھدارندفعالیت



شاھدمعادندرکارگرانمامتاسفانھشرقی؛البرززغالسنگمعدنپیمانکاریکارگراناظھاراتطبق
می شود.گرفتھپیمانکارانوکارفرمایانکم توجھیوبی احتیاطیباھمکارانمانجانراحتیبھکھھستیم

وکارفرمایانوپیمانکارانبابرخوردومشکالتریشھ ایحلبرایچندانیارادهھنوزسال ھاازبعد
کمترینباتقریباوخودشانجانباصرفاکارگرانوشده اندرھاکشورمعادنندارد.وجودآن ھاآموزش
کارساعت16ازبعدمعادنکارگرانمثالبرایکارند.بھمشغولکوه ھادلدرتجھیزاتوامکانات

رختکندستشویی،حمام،دربھداشتوضعیتازحالعیندرندارند.مناسباستراحتمحلیکھنوز
سوددنبالبھصرفاپیمانکاریشرکت ھایواقعدرندارند.رضایتغذاخوریسرویس ھایحتیو

شود.بیشتر برای خودشان ھستند و باید با این شرکت ھا برخورد

سالھروایمنیلباسیکبارماهششھرکھاستاینگونھاستخراجکارگاه ھایعرفآن ھا؛گفتھبھ
ھریامالیمشکالتدلیلبھپیمانکاریشرکت ھایبرخیامامی شوددادهکارگرانبھایمنیکفشیکبار

از جیب کارگران پرداخت می شود.دلیل دیگری این عرف را رعایت نمی کنند و این ھزینھ ھا

حقوق،تبعیضنازلسطحنسبتغربایمنطقھبرقوحجمیشرکتیکارگراناعتراضی*تجمع
تبدیلوعدممشاغلبندیطبقھطرحنابرابر)،اجرانشدنحقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداخت

وضعیت مقابل ساختمان شرکت

حجمی را در شیشھ کرده اند»«شغل برابر  حقوق نصف»،«شرکت ھای پیمانکاری خون نیروھای

غرب(کرمانشاه،کردستانایمنطقھبرقشرکتقراردادیاردیبھشت،کارگران15چھارشنبھروز
حقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازلسطحبھاعتراضوایالم)برای

شرکتساختمانمقابلتجمعبھدستوضعیتتبدیلوعدممشاغلبندیطبقھطرحنابرابر)،اجرانشدن
در میدان گالیول کرمانشاه زدند.

بھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشزیرضمنمضمونباپالکاردیبرافراشتنباکنندگانتجمع
بین کارگران قراردادی ورسمی شدند:عملکرد شرکت ھای پیمانکاری خواھان پایان دادن بھ تبعیض

حجمی را در شیشھ کرده اند»«شغل برابر  حقوق نصف»،«شرکت ھای پیمانکاری خون نیروھای



افزایشعدمودریافتیحقوقمیزانبھنسبتشرکتیاپراتورنیرو ھایشده،ایرسانھگزارشبراساس
درموجودنابرابری ھایبھنسبتھمچنینوایراناسالمیجمھوریکارقانونبخشنامھبامطابقحقوق

پیمانکارشرکتسویازمشاغلبندیطبقھطرحدرستاجرایعدمومالیاتبیمھ،رفاھی،آیتم ھای
اعتراض دارند.

برقنیرویتوزیعشرکت ھایحجمیوکارگرشرکتیصدھااعتراضیتجمعرابطھ:سومیندرھمین
مقابلوضعیتتبدیلوعدمومطالباتحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازلسطحکشورنسبتسراسر
مجلس

حجمیوشرکتیکارگرصدھا+،99ماهاسفند14بارازسومینبرایفروردین17شنبھروزسھ
سطحنسبتاعتراضشانصدایبیشترھرچھانعکاسکشوربرایسراسربرقنیرویتوزیعشرکت ھای

مقابلوضعیتتبدیلوعدمنابرابر)حقوقومطالبات(کارمساویحقوقدرپرداختحقوق،تبعیضنازل
وپیمانکاری،حقوقھایشرکتدستشدنوخواستارقطعزدندمجلسمقابلتجمعبھدستمجلس

شدند.مزایای برابر با نیروھای رسمی و لغو آزمون تبدیل وضعیت

توانیردرتوسط99ماهفرودین20بودقرارقبالقراروضعیتتبدیلآزمونایرسانھگزارشبنابھ
شد.موکولماهاردیبھشت31بھکارگراناعتراضاتبدنبالکھبرگزارشودجاریسال

شرکتانسانیمنابعوتحقیقاتیمعاونتسجادیدوباره،سیدحسین1400فروردین15روزیکشنبھ
برگزاریمتولیکھبرقوآبصنعتتخصصیآموزش ھایموسسھرئیسفدائیبھ نامھ ایطیتوانیر
تغییرامکانکھاستخواستھاست،کشورسراسربرقتوزیعشرکت ھایاشتغالحالتتغییرآزمون

شیوه برگزاری آزمون را بررسی نماید.



ھمکاران،شرایطبینتبعیضحقوق،رفعنازلسطحبھنسبتتھرانمترورانندگاناعتراضی*تجمع
شرکت بھره برداری متروسخت کاری و در اولویت واکسیناسیون قرارنگرفتن در محوطھ ی

سطحبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایتھرانمترورانندگاناردیبھشت،15چھارشنبھروز
دستقرارنگرفتنواکسیناسیوناولویتدروکاریسختھمکاران،شرایطبینتبعیضحقوق،رفعنازل

تھران و حومھ زدند.بھ تجمع  در محوطھ ی شرکت بھره برداری راه آھن شھری

درگرفتنقرارکار،سختیوجذبحقاعمالخواھانکنندگانشده،تجمعایرسانھگزارشبرپایھ
کارگریدستمزدافزایشبخشنامھ  ھایکاملاجرایشغلی،عناویناصالحواکسیناسیون،اولویت
محاسبھنحوهوفرمولاصالحقطار،کمکیراھبرحذفطرحاجرایعدمکار،عالیشورایمصوب
اجرایواحیاستادی،پرسنلوعملیاتیکارکنانمیانتبعیضرفضپرسنل،حقوقبرمالیات

دستورالعمل تامین تجھیزات انفرادی راھبران ھستند.

عدمازجملھحقوقشانوپایمالیتبعیضبھنسبتنفتوزارترسمیکارکنانازنفرھزاران*اعتراض
درصدی25دستمزدافزایشاجرای

منطقھدرواقعخلیج فارسھلدینگدرکھنفتوزارترسمیکارکناناردیبھشت،15روزچھارشنبھ
اجرایعدمازجملھحقوقشانوپایمالیتبعیضبھنسبترادارند،اعتراضشاناشتغالپتروشیمیویژه

کردند.اعالمدرصدی25دستمزدافزایش

ازآن ھاجداسازیوکاریادارهصورتبھحقوقپرداختطرحگفتند:ایرسانھخبرنگاربھآنھا
بھطرحایناست.زیادبسیارآناجرایاحتمالوگرفتھقرارکاردستوردرنفتوزارتجامعسیستم

حالدرودرآمدهتعلیقحالتبھعسلویھوماھشھرشھردودرپتروشیمیمناطقپرسنلنارضایتیدلیل
درصدی25افزایشمزایایازدولتیکارمنداندیگرکھاستحالیدرایناست.نشدهاجراحاضر

دستمزد برخوردار ھستند.



استنگرفتھتعلقمابھ99سالدرنفتمصوبدومواولماھھششبھره وریپاداشافزودند:آنھا
مزایایازدیگریکیکارت»«نفتھستند.برخوردارشغلیمزایایاینازھلدینگ ھادیگردرحالیکھ
رامااماھستندبرخوردارآنازنیزھلدینگ ھاتمامیکھمی شودمحسوبنفتوزارترسمینیروھای

از این مولفھ نیز محروم کرده اند.

عقدبھحاضرھلدینگبدحسابی ھایدلیلبھاھوازوماھشھرنفتملیبیمارستان ھایدادند:ادامھآنھا
درمانیمشکالتنیزموضوعاینمی شود.عقدماھیانھصورتبھقراردادھاونیستندسالیانھقرارداد

فراوانی را برای ما بھ وجود آورده است.

مدیریتقانونطبقکارکنانازھیچکدامخصوصی،بخشبھشرکتواگذاریکردند:زماناضافھآنھا
دررسمیپرسنلماموریتحقبھکھ1450آیتمونداشتھ اندجابجاییوانتقالیشانسکشوریخدمات

اجرا نشده است.شرکت ھای واگذاری خصولتی اشاره می کند، در قبال آنھا

1400سالحقوقافزایشمصوبھبھنسبتایرانحفاریملیشرکتعملیاتیکارگران*اعتراض

اعتراضبشدت1400سالحقوقافزایشمصوبھبھنسبتایرانحفاریملیشرکتعملیاتیکارگران
دارند.

ایمصوبھچنینتصویبNIDCعملیاتیواقماریکارکناناعالماساسشده،برایرسانھگزارشبنابھ
اصالح آن شدند.برای افزایش حقوق در یک دھھ گذشتھ بی سابقھ است و خواستار

افزایشمیزانکمترینعملیاتیکارکنانامسالحقوقافزایشمصوبھباگرفتھصورتمحاسباتطبق
حقوق در بین کارکنان صنعت نفت را خواھند داشت.

سالبھنسبتکارکنانازدستھاینشدخواھیممتوجھبگیریمنظردررامالیاتکسورھماگرپایاندر
گذشتھ افزایش حقوقی نخواھند داشت.



*تجمع اعتراضی پژوھشگران نسبت بھ تعطیلی کتابخانھ ملی مقابل سازمان اسناد و کتابخانھ ملی

کتابخانھمتوالیتعطیلی ھایبھاعتراضبرایپژوھشگرانازاردیبھشت،تعدادی15چھارشنبھروز
زدند.ملی دست بھ تجمع مقابل سازمان اسناد و کتابخانھ ملی

ونخبگانمتخصصان،بھبزرگیمعنویضررملیکتابخانھگفتند:تعطیلیخبرنگارانبھکنندگانتجمع
دانشجویان تحصیالت تکمیلی توصیف می کنند.

ھزارانازگنجینھ ایومساحتمربعمترھزار100باایرانملیکتابخانھواسنادسازمانافزودند:آنھا
خارجدانشجویانوپژوھشگراندسترسازماه ھابرایھماینازپیشارزشمندپژوھشیمنبعوسند

شده بود.

حتیواستدیگرعمومیاماکنازبسیاریازایمن ترمراجعانبرایکتابخانھ،محیطکردند:اضافھآنھا
بود.خواھدمترششحدودافرادبینفاصلھبازشود،تکمیلبھداشتیپروتکل ھایطبقظرفیتتماماگر

است و محیط استانداردی دارد.از طرفی، تھویھ فضای داخلی کتابخانھ بھ شکل مکشی-دمشی

ھایراهشدنمسدودبھنسبتگچسارانبارترهومیوهبازارچھفروشانمیوهاعتراضی*تجمعات
تردد مقابل فرمانداری واتاق اصناف

ازبقیھنمایندگیبھھا)بار(کپریترهومیوهبازارچھفروشانمیوهازاردیبھشت،جمعی15روزجمعھ
واتاقفرمانداریمقابلتجمعبھدستترددھایراهشدنمسدودبھاعتراضبرایھمکارانشان

اصناف گچساران زدند.

یکجوجھقیمتوشدهتمامقیمتھایناھماھنگیبھنسبتفارساستانمرغداراناعتراضی*تجمع
روزه و گرانی نھاده ھای دامی مقابل استانداری

قیمتھایناھماھنگیبھاعتراضبرایفارساستانمرغدارانازاردیبھشت،جمعی15روزچھارشنبھ
فارساستانداریمقابلتجمعبھدستدامیھاینھادهگرانیھمچنینروزهیکجوجھقیمتوشدهتمام



بھرسیدگیخواھاناستانداروکشاورزیجھادمسئوالنازمتعددپالکاردھایبرافراشتنباوزدند
شدند.مشکالت خود و رانت ھایی کھ در این زمینھ صورت می گیرد

تیرآھن برویش*جان باختن کارگرکارخانھ پوالدین دژ کاوه براثر سقوط

انواعتولیدیواحددراینکارحینکاوهدژپوالدینکارخانھکارگراردیبھشت،یک15چھارشنبھروز
ازدستراجانشدردمبرویشتیرآھنسقوطبراثرساوهکاوهشھرصنعتیدرواقعفوالدیھایسازه
داد.

بدنبال بریدگی سیم بوکسربدلیل بارسنگین*جان باختن یک کارگر در ھشتگرد براثر سقوط از ارتفاع

درواقعکارهنیمھساختمانیکدرچھارمطبقھبھساختمانیمصالحکارحملحینسالھ45کارگریک
طبقھازوپیچیدهویگردندورطناب،بوکسرسیمسنگین،باراثربرناگھانالبرزھشتگرد،استان

را ازدست داد.چھارم بھ پایین سقوط و براثر ضربھ شدید در دم جان خود

دو تریلی*جان باختن یک کارگر در مرز باشماق براثر پرس شدن بین



مرزکاردرحینمریوانشھرستانکوالنروستایاھلکارگراردیبھشت،یک15چھارشنبھروزصبح
دست داد.باشماق بین دو دستگاه تریلی گرفتارشد و جان خود را از

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت14کارگریاخباروگزارشات

مقابلحضوریامتحانبھنسبتگلپایگانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-
آموزش و پرورش

حقوق- ادامھ اعتراضات کارگران صنعت نفت نسبت بھ عدم افزایش

دامنھاعتراضاتبدنبالآزادگاندشتوفاضالبآبادارهکارگرانحقوقچکانیقطرهپرداخت-
دارشان

پرداختعدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصابروزبیستمین-
مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

گلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحینکرمانبرقادارهکارگر6باختنجان-

35درعمقمحبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2ازسرنوشتخبریبی-

شدروزه4متری

سنگ شکن سلیمانیھ- جان باختن  یک کارگر  اھل مریوان حین کار در کارخانھ

مقابلحضوریامتحانبھنسبتگلپایگانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضی*تجمع
آموزش و پرورش

امتحانبھنسبتچندشھرآموزاندانشاعتراضیتجمعاتباھمزماناردیبھشت13روزدوشنبھ
مقابل آموزش و پرورش اجتماع کردند.دانش آموزان پایھ ھای نھم ودوازدھم گلپایگانحضوری ،

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاترابطھ:ادامھدرھمین
مقابل اداره آموزش و پرورش:

حضوریامتحانبھنسبتقزویناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
مقابل اداره  کل آموزش و پرورش

مقابلتجمعباقزویناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
حضوری بنمایش گذاشتند.اداره  کل آموزش و پرورش اعتراضشان را نسبت بھ امتحان

خوایم نمی خوایم»دانش آموزان معترض شعار می دادند:«امتحان حضوری نمی



وآموزشمقابلحضوریامتحانبھنسبتاھوازدوازدھمپایھآموزاندانشاعتراضیتجمع-2
2ناحیھ پرورش

امتحانبھاعتراضاھوازبرایدوازدھمپایھآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
کردند.تجمعاھوازکالنشھر2ناحیھپرورشوآموزشمقابلحضوری

تجمع کنندگان شعارمی دادند:«ما را بھ تقلب متھم نکنید»
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نمیحضوریشعار«امتحانبایزداستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-3
خوایم نمی خوایم»مقابل اداره کل آموزش و پرورش

مقابلتجمعباھمیزد استانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
رااعتراضشانخوایم»نمیخوایمنمیحضوریشعار«امتحانسردادنوپرورشوآموزشکلاداره

بنمایش گذاشتند.

مقابلحضوریامتحانبھنسبتشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-4
اداره کل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختیاری

امتحانبھاعتراضبرایشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاردیبھشت،12یکشنبھروز
و بختیاری تجمع کردند.حضوری مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان چھارمحال

قرمزوضعیتوشرایطبھتوجھگفت:بامحلیرسانھخبرنگاریکبھمعترضآموزاندانشازیکی
واستاندرمبتالیانآماررفتنباالوبیماریپیشرفتھمچنین،ھاشھرستاناکثردرکروناویروس
شدنمبتالاحتمالوآسیبموجبحضوریبصورتامتحاناتبرگزاری،شھرکردشھرستانباالخص

بھ صورت حضوری  ھستیم.بھ کرونا  می شود و ما خواستار لغو برگزاری امتحانات

حضوریامتحانبھنسبتاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-5
مقابل اداره کل آموزش و پرورش

بنمایشبرایاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی11شنبھروز
مقابلتجمعبھ دست19کوویدبیماریشیوعبھتوجھباحضوریامتحانبھنسبتاعتراضانگذاشتن

اداره کل آموزش و پرورش در کالنشھر اصفھان زدند.

حقوق*ادامھ اعتراضات کارگران صنعت نفت نسبت بھ عدم افزایش
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عدمبھنسبترادیگراعتراضشانباریبراینفتصنعتکارگرانازجمعیگذشتھروزھایطی
کردند.ایرسانھ1400درسالحقوقافزایش

کارکنانحقوقکارتدر1400سالدرصدی25یشافزااعمالازبعدشده،ایرسانھگزارشبراساس
افزایش حقوق امسال بشدت انتقاد کردند .نفت ، ھزاران نفر از کارکنان با ارسال پیام از نحوه

آنھامزایایوحقوقتنھانھجاریسالحقوقافزایشبانفتصنعتکارکنان یبررس واعالماساسبر
تغییرگذشتھسالبھنسبتآناندریافتیعمالنجومیمالیاتکسربابلکھکردنخواھدپیداافزایش

محسوسی نخواھد داشت.

اقماریوعملیاتیکارکنانامسالکھشدخواھیدمتوجھسرانگشتیمحاسبھیکباآنکھ یب ترعج نکتھ
استحالیدراینداشت!خواھندراکارکنانبیندرمزایاوحقوقافزایشمیزانکمتریننفتصنعت

نفتعملیاتیکارکناناندازهبھآنانکارسختیکدامھیچبگردیدراھاسازمانوارگان ھاتمامیاگرکھ
نیست.

بودندشدننفتیونفتصنعتبھورودآرزویدرارگان ھاسایرکارکنانیروزگارگزارش،ھمینبنابھ
آرزو می کنند ایکاش نفتی نبودند!اما امروز شرایط کاری کارکنان نفت بھ جایی رسیده کھ

دامنھاعتراضاتبدنبالآزادگاندشتوفاضالبآبادارهکارگرانحقوقچکانیقطره*پرداخت
دارشان

ازکوچکیبخشآزادگانشھرستاندشتوفاضالبآبادارهکارگرانداردامنھاعتراضاتبدنبال
مطالباتشان پرداخت شد.

وکارگرانمطالباتازگفت:قسمتیایخبرنگاررسانھبھآزادگاندشترابطھ،فرمانداردرھمین
نیزمعوقاتباقیپرداختبرایوشدهپرداختاستحقوق2حدوددرکھوفاضالبآبادارهکارکنان

در حال رایزنی ھستیم.

ماهپرداختعدمبھنسبتسوسنگردفاضالبوآبشرکتدارکارگراندامنھھایرابطھ:کنشدرھمین
ھا حقوق وحق بیمھ

ھایکنشازخوزستاندراستانسوسنگردفاضالبوآبشرکتکارگراناردیبھشت،11روزشنبھ
دامنھ دارشان نسبت بھ عدم پرداخت ماه ھا حقوق وحق بیمھ،خبردادند.

وصولبرایگفتند:ایخبرنگاررسانھبھحقوقشانماه10حدودپرداختعدمبھاشارهباکارگراناین
انجاماشتغال مانمحلاجرایینھادھایوفاضالبوآبشرکتمقابلرازیادیتجمعاتمطالباتمان

داده ایم.

دچاربیمھ ایسوابقزمینھدرماونشدهواریزاجتماعیتامینبھمابیمھحقماهافزودند:چندینآنھا
مشکل ھستیم کھ در زمان بازنشستگی نمود پیدا می کند.

پرداختعدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصابروز*بیستمین
مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن



وعدهومطالباتپرداختعدمبھدراعتراضارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصاب
شد.روزهبیستاستآغازشدهفروردین26شنبھپنجروزازکھمسئوالنتوخالیھای

بھتامسئوالنھایوعدهورانندگاناعتصابازھفتھ3حدودگذشتشده،باایرسانھگزارشاتبرپایھ
ترددبرایواحدخطاتوبوسھایانتظارچشمھمچنانارومیھشھرمردموپابرجاستمشکلکاراینجای
ھستند.

ازارومیھشھرمناطقازبسیاریشده،ایجادارومیھشھریدروننقلوحملدرکھمشکالتیبا
خدمات دھی اتوبوس ھا محروم ھستند.

روزاعتصابشاندرسیزدھمینارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرابطھ:رانندگاندرھمین
استانداریمقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھدراعتراض

آذربایجان غربی زدند

درسیزدھمینارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگانماه،اردیبھشت7شنبھسھروز
مقابلتجمعبھدستمسئوالنتوخالیھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھدراعتراضروزاعتصابشان

استانداری آذربایجان غربی  زدند.

گلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھکاریماموریتحینکرمانبرقادارهکارگر6باختنجان*

زیرکاریھایوسمتبنامکاریماموریتحینکرمانبرقادارهکارگر6اردیبھشت،13دوشنبھروز
پیداشد:اردیبھشت14شنبھروزسھجانشانوپیکربیمفقودگلبافمنطقھزدهسیلدرمنطقھ

اتفاقاتبرقکارنژاد،جعفریعلیرضا-1

برداریبھرهبرقکاردھقانی،مسلم-2

اتفاقاتمسئولتوکلی،محسن-3

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2021/04/photo_2021-04-27_21-36-06.jpg


برداریبھرهبرقکارتوسلی،علی-4

باالبررانندهمیرزاحسینی،محمد-5

خدماتخودرورانندهابراھیمی،مصطفی-6

بخشدراردیبھشت12یکشنبھروزدربارانشدیدبارشبھاشارهباکرمانفرمانداررابطھدرھمین
منطقھاینھایزیرساختبرخیبھخسارتآمدنواردموجببارانبارشگفت:خبرنگارانشھداد،بھ

از جملھ آب و برق شد.

وآببرق،اداراتنیروھایھا،جادهبھخسارتآمدنواردوآبوبرققطعازبعدداد:ادامھوی
شدند.راھداری شھرستان کرمان برای رفع مشکل بھ منطقھ اعزام

بھکرمانشھرستانبرقادارهنیروھایاردیبھشت13روزدوشنبھعصرپنجساعتکرد:اواضافھ
منظور پیگیری و بررسی چرایی قطعی برق وارد منطقھ شدند.

سمتبھنیبیدراھیسھدروباالدستدرامابودهمساعدگلبافمنطقھجویشرایطاینکھبیانباوی
بارانبارشآنازبعدوشودمیسفیدپوشمنطقھکھطوریبھدھدمیرختگرکشدیدبارشگلباف
شدنغرقموجبسیالبوشودمیگلبافسمتبھسیالبشدنجاریوتگرگشدنآببھمنجرشدید

شد.کرمانشھرستانبرقادارهنیروھایازنفر6

35درعمقمحبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنجوانکارگر2ازسرنوشتخبری*بی

شدروزه4متری

دامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنسالھ35و30کارگر2سرنوشتروزاز4گذشتازپس
است.نیامدهبدستاطالعیمتری35درعمقمحبوس

سنگزغالبزرگمعدنکارگر2کارگر،جھانیروزاردیبھشت11شنبھروزشودکھمیخاطرنشان
ناگھانیریزشبراثرکاراستخراجحینافضلیاصغرسیدوروشنائیمیالدنام ھایبھدامغانطزره
شدند.مترمحبوس70بطولتونلیکمتری35درعمقآوارزیرکارگاهسقف

سنگ شکن سلیمانیھباختن  یک کارگر  اھل مریوان حین کار در کارخانھ*جان

براثرسلیمانیھسنگ شکنکارخانھدرکارحینمریواناھلکارگراردیبھشت،یک13دوشنبھروز
ریزش سنگ و برخورد بسرش جان خودرا ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت13کارگریاخباروگزارشات

آزادشھریورتزمستانزغال سنگباختھ معدنجانکارگر43یادبادزنده

یورتزمستان سنگزغالمعدنانفجارحادثھدرکارگرسھوچھل96ماهاردیبھشت13
شدند.مصدومکارگر70وباختندآزادشھرجان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


خودراباختھ،ھمدردیجانکارگر43اینیادگرامیداشتضمندردناکواقعھاینسالگردچھارمیندر
ھایشانوخانوادهحادثھایندیدهصدمھکارگرانباراھمبستگیمان وھمچنینآنھاھایخانوادهبا

اعالم کنیم.

کاریآزادشھر،حوادثیورتزمستانزغال سنگمعدنکارگر43باختنجانسالگردچھارمیندر-
ھمچنان از کارگران قربانی می گیرند :

35درعمقدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنمحبوسکارگر2ازسرنوشتخبریبیادامھ-1

روز3گذشتازپسمتری

تونلریزشدرحادثھفاریابسبزانکرومیتمعدنکارگریکباختنجان-2

روزباھمزمانارتفاعازوسقوطگرفتگیبرقبراثردرایالمبندآرماتورکارگریکباختنجان-3
جھانی کارگر

ادارهمقابلحضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضاتادامھ-
آموزش و پرورش:

مقابلحضوریامتحانبھنسبتقزویناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
اداره  کل آموزش و پرورش

وآموزشمقابلحضوریامتحانبھنسبتاھوازدوازدھمپایھآموزاندانشاعتراضیتجمع-2
2ناحیھپرورش

نمیحضوریشعار«امتحانبایزداستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-3
خوایم نمی خوایم»مقابل اداره کل آموزش و پرورش

توخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتیاسوجقندکارخانھکارگراناعتراضاتادامھ-
مسئوالن با تجمع مقابل استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

مقابلومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاصفھاناستانخدماتخریدمعلماناعتراضیتجمع-
اداره کل آموزش وپرورش

- بھ مناسبت روز معلم :

پیرامون مسائل روز معلمان وفرھنگیانمصاحبھ  با وحیدمیرشکار سخنگوی کانون صنفی معلمان تھران

سالھ10بالتکلیفیبھنسبتکرمانشاهاستانداریکارکنانمسکنتعاونیاعضایاعتراضیتجمع-
تحویل واحدھایشان

کاریآزادشھر،حوادثیورتزمستانزغال سنگمعدنکارگر43باختنجانسالگردچھارمین*در
ھمچنان از کارگران قربانی می گیرند :

35درعمقدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنمحبوسکارگر2ازسرنوشتخبریبیادامھ-1

روز3گذشتازپسمتری



معدنمحبوسکارگر2ازسرنوشتاردیبھشت،13دوشنبھروزدرمنتشرهگزارشاتآخرینبھبنا
است.نیامدهبدستاطالعیکماکانمتری35درعمقدامغانطزرهسنگزغالبزرگ

محبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنکارگر2ازسرنوشتاطالعیرابطھ:بیدرھمین
تونلیکمتری35درعمق

طزرهسنگزغالبزرگمعدنکارگرمجبوس2کارگر،جھانی روزاردیبھشت11شنبھ23ساعتاز
سقفناگھانیریزشبراثرکاراستخراجحینافضلیاصغرسیدوروشنائیمیالدنام ھایبھدامغان
شدند.مترمحبوس70بطولتونلیکمتری35درعمقآوارزیرکارگاه

دردستاطالعیکارگر2اینسرنوشتازگزارشاینتنظیمتاشدهایرسانھگزارشاتآخرینبرپایھ
نمی باشد.

تونلریزشدرحادثھفاریابسبزانکرومیتمعدنکارگریکباختنجان-2

میثاقآراستھگنبد(شرکتفاریابسبزانکرومیتمعدنسالھ28کارگراردیبھشت،یک12یکشنبھروز
زیرتلی از آوار گرفتار وجانش را ازدست داد.گستر جنوب) بنام امید رئیسی براثرریزش تونل این معدن

روزباھمزمانارتفاعازوسقوطگرفتگیبرقبراثردرایالمبندآرماتورکارگریکباختنجان-3
جھانی کارگر

ششمطبقھدرکارحینآرماتوربندکارگرکارگر،یکروزجھانیباھمزماناردیبھشت11روزشنبھ
جانش را ازدست داد.یک ساختمان درایالم براثر برق گرفتگی وسقوط از ارتفاع

ادارهمقابلحضوریامتحانبھکشورنسبتودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضات*ادامھ
آموزش و پرورش:

حضوریامتحانبھنسبتقزویناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-1
مقابل اداره  کل آموزش و پرورش

مقابلتجمعباقزویناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
حضوری بنمایش گذاشتند.اداره  کل آموزش و پرورش اعتراضشان را نسبت بھ امتحان

خوایم نمی خوایم»دانش آموزان معترض شعار می دادند:«امتحان حضوری نمی



وآموزشمقابلحضوریامتحانبھنسبتاھوازدوازدھمپایھآموزاندانشاعتراضیتجمع-2
2ناحیھپرورش

امتحانبھاعتراضاھوازبرایدوازدھمپایھآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
کردند.تجمعاھوازکالنشھر2ناحیھپرورشوآموزشمقابلحضوری

تجمع کنندگان شعارمی دادند:ما را بھ تقلب متھم نکنید»



نمیحضوریشعار«امتحانبایزداستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-3
خوایم نمی خوایم»مقابل اداره کل آموزش و پرورش

مقابلتجمعباھمیزداستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
رااعتراضشانخوایم»نمیخوایمنمیحضوریشعار«امتحانسردادنوپرورشوآموزشکلاداره

بنمایش گذاشتند.

درھمین رابطھ:

مقابلحضوریامتحانبھنسبتشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع+
اداره کل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختیاری

امتحانبھاعتراضبرایشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاردیبھشت،12یکشنبھروز
و بختیاری تجمع کردند.حضوری مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان چھارمحال

قرمزوضعیتوشرایطبھتوجھگفت:بامحلیرسانھخبرنگاریکبھمعترضآموزاندانشازیکی
واستاندرمبتالیانآماررفتنباالوبیماریپیشرفتھمچنین،ھاشھرستاناکثردرکروناویروس
شدنمبتالاحتمالوآسیبموجبحضوریبصورتامتحاناتبرگزاری،شھرکردشھرستانباالخص

بھ صورت حضوری  ھستیم.بھ کرونا  می شود و ما خواستار لغو برگزاری امتحانات

حضوریامتحانبھنسبتاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع+
مقابل اداره کل آموزش و پرورش

بنمایشبرایاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی11شنبھروز
مقابلتجمعبھ دست19کوویدبیماریشیوعبھتوجھباحضوریامتحانبھنسبتاعتراضانگذاشتن

اداره کل آموزش و پرورش در کالنشھر اصفھان زدند.

ھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتیاسوجقندکارخانھکارگراناعتراضات*ادامھ
بویراحمدتوخالی مسئوالن با تجمع مقابل استانداری کھگیلویھ و

درادامھیاسوجقندکارخانھکارگرانکارگر،جھانیباروزھمزماناردیبھشت11شنبھروز
باریبرایمسئوالنتوخالیھایوعدهوومعیشتیشغلیبالتکلیفیبھنسبتدارشاندامنھاعتراضات

زدند.دیگر دست بھ تجمع مقابل استانداری کھگیلویھ و بویراحمد

پاسخگویی مسئوالن بھ خواستھ ھایشان شدند.تجمع کنندگان با سردادن شعارھا وایراد سخنرانی خواستار

مقابلومعیشتیشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاصفھاناستانخدماتخریدمعلماناعتراضی*تجمع
اداره کل آموزش وپرورش



بیشترھرچھانعکاسبرایاصفھاناستانخدماتخریدمعلمانازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
بموقعشپرداختوعدمحقوقنازلقراردادھا،سطحدورهشدنکوتاھتربھنسبتاعتراضشانصدای

مقابل اداره کل آموزش وپرورش تجمع کردند.

تغییرازنارضایتیابرازباخدماتخریدمعلمانازنفر100محلی،امروزخبریمنبعیکگزارشبھ
دادقرارازماهفروردینازروز15وشھریورازروز15کردنحذفوبارسومینبرایقرارداد

خود از مسووالن خواستار رسیدگی مطالبات خود شدند.

12دادقرارونیموماهھشتقراردادبھکھماھھ9قرارداد ھایبھمسئوالنرسیدگیخواستارمعلمان

شدند.ماھھ کادر دفتری کھ بھ ھشت ماه و نیم تبدیل شده است،

مطالباتدیگرازحقوقازسنواتپایھحذفوآننکردنپرداختموقعبھوحقوقنبودنمشخص
معلمان است.

در استان اصفھان مشغول بھ تدریس ھستند.بنابھ گزارش ھمین منبع،بیش از سھ ھزار معلم خرید خدمات

*بھ مناسبت روز معلم :

معلمانروزمسائلپیرامونتھرانمعلمانصنفیکانونسخنگویوحیدمیرشکاربامصاحبھ 
وفرھنگیان

عرصھفعالنوایرانمعلمانھمھ یبھمعلمروزتبریکضمنصنفیفعالو،معلممیرشکاروحید
آموزش گفت:



تعریف ھایبھصرفاًنامگذاریاینامیدوارمواستشدهنام گذاریمعلماننامبھاردیبھشتدوازدھم
معلمانشایستھ یبھ درستیکھتمجیدھااینکناردراستبھترنشود.محدودمعلمانازتبلیغاتیوزبانی
بیانبرایمناسبیفرصتروزھااینشود.پرداختھآموزش وپرورشمسائلومعلمانمشکالتبھاست
متصدیانمی رودانتظارقاعدتاًواستکشورآموزش وپرورشسیستمقوتوضعفنقاط

تالش ھایآنھارفعجھتدروکنندفراھمرامؤثرنقدھایارائھبستربیش ازپیشآموزش وپرورش
مستمر و مفیدی را شروع و بھ سرانجام برسانند.

رامدارسمجددبازگشاییراهحضوری،آموزشتعطیلیبھاشارهبامعلمانصنفیکانونسخنگوی
و گفت:واکسیناسیون سریع معلمان و خانواده ھای آنان می داند

مراکزومدارسآنمتعاقبومی گذردکروناویروسبامردمدرگیریزمانازسال١.۵تقریباً
برشکبدونحضوریآموزشتعطیلیگرفتند.قرارناخوشایندبیماریاینتأثیرتحتبھ شدتآموزشی

ووسایلبامدارس،تعطیلیابتدایازمعلمانگذاشت.خواھدوگذاشتھمنفیتأثیرآموزشکیفیتوروند
می طلبد.راویژه ایتشکروتقدیرکھکردندتالشآموزشامرپیشبرددرشخصیامکانات

اختیاردرمجازیآموزشبرایرابستریکردسعیشادنرم افزارازرونماییباآموزش وپرورش
برایامابودالزمویروسشیوعابتداییشرایطبراینرم افزارایندھد.قرارآموزاندانشومعلمان

آموزش غیرحضوری و مجازی کافی نبود.

نرم افزارھاازشاددرموجودمشکالتدلیلبھودارنداسمیحضورشاددرصرفاًھمکارانازبعضی
آموزشامردرشادنرم افزارناکارآمدیازنشانکھمی کننداستفادهدیگراجتماعیپیام رسان ھایو

امکاندانلود)وآپلودپایین(سرعت مناسبباندپھنایباپرسرعتاینترنتزیرساخت ھاینبوددارد.
است.کردهسختخانواده ھاودانش آموزانبرایراآندریافتومعلمانبرایرادرسیمحتوایارائھ
ابتدامی رودانتظارمی گیرد.شکلندرتآموزان_بھدانشومعلمانآموزش_بینموردنیازتعامل
بھره باکیفیتآنالینکالس ھایازآن،ازتبعیتبھھممعلمانتاشودحلکشورسراسراینترنتمشکل
ومعلمانبھکمکیمجازیآموزشموردنیازامکاناتتأمیندرآموزش وپرورشوزارتمتأسفانھببرند.
تھیھخودشانراآموزشابزارھایآموزاندانشومعلمانازبسیاریونکرده استآموزاندانش

بھوگرفتندقرارمضیقھدرمالیمشکالتدلیلبھامرایندردانش آموزانازبسیاریچھ بساکرده اند.
بھ مانندآموزش وپرورشمی رفتانتظارکردند.تحصیلترکھوشمندگوشیتھیھدرناتوانیدلیل

وزارتمی داد.خرجبھھمتمجازیآموزشیامکاناتتھیھدرسریعاًکشورھا،سایرآموزشمتولیان
سوءآثارمتأسفانھوگذاشتدانش آموزانخانواده ھایومعلماندوشبررامالیبارآموزش وپرورش

تائیدموردنرم افزارھایازمعلمانسرخوردگیمی بینیم.معلمانبرھمودانش آموزانبرھمراآن
ھمدانش آموزانازبسیاریودادسوقتکلیفرفعحددرآموزشسمتبھرامعلمانازبعضیوزارت،

آیندهتحصیلیسالبرایمدارسبازگشاییدرصدددولتکھشنیدیمھمجدیداًدیدند.لطمھنقیصھایناز
بازگشاییشود.برطرفاصولیشکلبھمدارستعطیلیمشکلاینکھاستخوشحالیجایاست.

شوندواکسینھتحصیلیسالشروعازقبلتاآنھاخانواده ھایومعلمانآنکھمگرنمی شودمحققمدارس
دریافت واکسن معتبر، می تواند گره گشا باشد.و قرار گرفتن معلمان ایران در رده ھای باالیی اولویت بندی

داد:ادامھآموزش وپرورش١۴٠٠بودجھبھاشارهباتھرانمعلمانصنفیکانونھیئت مدیرهعضو



ھرسالومی بردرنجمناسبکارشناسِیدرضعفازکھسال ھاستآموزش وپرورشبودجھ
ستادیسطحدرچھواستانیسطحدرچھآن،نامناسبتوزیعوبودجھکسریباآموزش وپرورش

آموزش وپرورشموردنیازبودجھباداده شدهاختصاصبودجھتناسبعدمشکبدونمی شود.مواجھ
تضعیفجزدستاوردیکھکردخواھدتشدیدو...اداراتمدارسمعلمان،برایرامالیمشکالت
قبلسال ھایبھ مانندداده شدهکھقول ھاییبرخالف١۴٠٠بودجھداشت.نخواھدھمراهبھکشورآموزش
دوممدرکاعمالمعلمان،رتبھ بندیبرایحتیکھشاھدیماست.زیادیکاستی ھایونقایصدارای

گرفتھنظردرمطلوبومشخصبودجھردیف...فرھنگیانذخیرهصندوقبھدولتبدھیفرھنگیان،
نشده است.

بودجھ درصد95ازبیشاینکھبھتوجھآموزش وپرورش-بابودجھعددھایوارقامبحثازخارج
نشودبرآوردتورمنرخباکھزمانیتاآموزش وپرورشبودجھ ی-می شودمعلمانحقوقتأمینصرف
ھرسالھکشورآموزشیسیستمبودجھ یکمبودھایمی بینیموبودنخواھدکارآمدمدارسومعلمانبرای

می شود.با انبوھی از بدھی ھا بھ بودجھ سال آینده انتقال داده

میرشکار درباره الیحھ رتبھ بندی معلمان گفت:

وزارت92سالازرتبھ بندی ست.ازمعلمانناامیدیاسترسیدهمادستبھآنچھبرآیند
بیشتروشتابانومی افتدمعلمانرتبھ بندییادبھدولت،عمرپایانیماه ھایدرغالباآموزش وپرورش

معلمانبرایحاصلیروش،اینمی کند.اضافھآنبھیاکمآنازراماده ھاییویابندھاتبلیغات،برای
تشکل ھایمجلس،وقت،دولتبینچندسالھھمگراییسرییکبھنیازرتبھ بندیالیحھندارد.ونداشتھ
ایندرمتأسفانھکند.حلراکشورآموزشریشھ دارمشکالتکارآمدشکلبھتاداردمعلمانوصنفی
چندانرتبھ بندیاجرایروشاینازنیزمعلمانعمل نکرده اند.مفیدوکارآمدچنداندولت ھازمینھ

تورمباحقوقبھ تناسب صرفاًمعلمانرتبھ بندیاجرایبادولتاکنونمی رسدنظربھندارند.رضایت
عالوهرتبھ بندیمی رفتانتظاراست. نبودهموفقچندانآن ھمدرگفتمی توانحتیواستکردهبسنده

بسیارینقدھایبگذارد.مثبتتأثیرنیزکشورآموزشکارآمدیبرمعلمان،معیشتبرمستقیمتأثیربر
بررسیونقددرجزوه ایکانونپژوھشوآموزشکارگروهومطرح شدهمعلمانرتبھ بندیالیحھبھ

اقداماتیزمینھایندرکھامیداست.دادهقرارمسئوالنومعلماناختیاردروتھیھ معلمانرتبھ بندی
رامعلمانرتبھ بندیعمالًالیحھ،درارائھ شدهصالحیتسنجشسیستمشود.انجامفرھنگیانبرایمؤثر
نگاهمی دھد.سوقادارینفوذھایسمتبھراآنکندتعریفآموزشیشاخص ھایدرآنکھازبیش

عمالًرتبھ بندی،الیحھدرمدارکجمع آوریونامھ نگاریسیستماجرایومعلمانبھگونھکارمند
نادیدهوتوسعھ یافتھکمترمناطقتعجیلحذفچونانحراف ھاییمی آورد.پایینرامعلمانشغلیارزش

الیحھ از قانون اشاره می کند.گرفتن معلمانی باقدرت آموزش کیفی و خالق، بھ تخلف این

ھیئت مدیرهمدنظرتغییراتبھمعلماناقبالوفرھنگیانذخیرهصندوقدرباره یصنفیفعالومعلماین
صندوق گفت:

ایناست،مطرح شدهفرھنگیانذخیرهصندوقتابعھشرکت ھایشدنبورسیبحثکھاستمدتی
ارزیابیمفیدچندانصندوقبھفرھنگیاناقبالجھتدراماباشدمفیدمی تواندفرھنگیانبرایتغییرات

شفاف سازیمسیردرصندوقبورس،بھفرھنگیانذخیرهصندوقتابعھشرکت ھایورودبانمی شود.
مادیارزشفرھنگیاناعتمادجلبقبالدرمی تواندکشوربزرگھولدینگاینوبرمی داردراگام ھایی



مورددرچھومدیریتردهدرچھفرھنگیانذخیرهصندوققبلسال ھایمتأسفانھدھد.افزایشراخود
دادنھدرجزچیزیآنحاصلوکردهعملمبھمآورده،دستبھفرھنگیانسرمایھازکھسودھایی

سرمایھ فرھنگیان در بانک سرمایھ و... نبوده است. تغییرات

مقدارازبھ عنوان مثالنیستند.کافیفرھنگیاناعتمادجلببرایولیھستندمثبتیحرکت ھایاعمال شده
بازرسیاحسابرسشرکتونیستدسترسدرکافیاطالعاتصندوقغیرمنقولومنقولسرمایھ ھای

فرھنگیانسرمایھبانیستشایستھچنداننداده اند.گزارشیشفافبھ صورتفرھنگیانبراینیزصندوق
آنکھبدترونشوددادهاعضابھآن ھاگزارشاماشودتأسیسشرکت ھاییوخریداریساختمان ھایی

فرھنگیانسرمایھبامعلمبیمھمثالًنبرند.بھره ایصندوقتابعھشرکت ھایخدماتازفرھنگیان
خدماتاتومبیلبدنھوثالثشخصبیمھ ھایتقسیطحددرصرفاًفرھنگیانبرایواستتأسیس شده

می تواندمعلمبیمھدرحالی کھاست؟ناشناختھ بیمھ ییکاختیاردرفرھنگیانتکمیلیبیمھچرامی دھد.
کھاستفرھنگیانیحقدراجحافبھ نوعیاینوکندمھیافرھنگیانبرایراارزشمندیبیمھ ایخدمات

اعتمادجلبخواھانفرھنگیانذخیرهصندوقھیئت مدیرهاعضایاگرھستند.عضوصندوقدر
فرھنگیانذخیرهصندوقاینکھنھودھدارائھآن ھابھرافرھنگیاندرشانخدماتیبایدھستندفرھنگیان

وداردبازنگریبھنیازصندوقاساسنامھکنند.معرفیلیزینگشرکتیکحددرمعلماننظردررا
ھیاتدرحضورامکانمعلمانانتخابینمایندگانتاشودمھیاکاریسازوقانونی،بشکلاستبھتر

امناء و ھیئت مدیره را داشتھ باشند.

غیرانتفاعی،حق التدریس،دانشسرایی،معلماناعتراض ھایدربارهمعلمانصنفیکانونسخنگوی
بازنشستھ ھا و ... توضیح داد:

حقوقوبھ حقرسیدنبراینحویبھاکثراًموجود،شرایطبھتوجھباتحصن ھاوتجمع ھابویورنگ
معلمانقرارگرفتھ اند.بی توجھیموردمسئوالنازبعضیسویازمدتیمتأسفانھکھاستمعترضانی

مقالھ نویسی،مصاحبھ،نامھ نگاری،چونمختلفیروش ھایباکنندفکرمیدانیکنش ھایبھآنکھازقبل
خواستھ ھااینوقتیامامی رسانندامرمسئوالنگوشبھراخودخواستھ ھایو...حضوریدیدارھای

وحقبھدستیابیبرایافرادقاعدتاًنمی گذارند،وقعیآنھابھونمی شودارزش گذاریمسئوالنتوسط
حقوقشان مجبور ھستند بھ کف خیابان بیایند.

کھحقوقیوقانونبھنگذاشتناحترامباکھھستندامرمسئوالناینوبی تقصیرندمعلمانموردایندر
توجھبابیاورند.رویمیدانیکنش ھایبھکھمی کنندمجبورراآن ھااست،بحقوبرجستھگروھیبرای

جایاست،گذاشتھ صحھدانشسراییمعلمانخواستھ ھایبودنحقبرکھاداریعدالتدیوانرأیبھ
مقابلدرحتیومی بینندقانونازفراترراخودآموزش وپرورشوزارتمسئوالنچراکھداردتعجب
بیایند.خیابانکفبھمعلم ھامی شودباعثشرایطایننمی کنند.تمکیناداریعدالتدیوانشفافرأی

دیدارھایبھمی نویسند،کھسال ھاستکشوریخدماتمدیریتقانونکاملاجرایبربازنشستھمعلمان
حلبراینکھبجایمسئوالندیده اند.تدارکرابسیاریمیزگردھایومصاحبھ ھاومی روندمختلفی
آنھاھمسان سازیچونواژه سازی ھاییومقطعیوسلیقھ ایطرح ھایابداعباباشندداشتھتمرکزمشکل

آسانمشکالتاینحلدھند.ادامھرااعتراض ھاحقوقشانآوردندستبھبرایتامی کنندواداررا
راھمکارانحقوقخود،مادیمنافعتامینجھتصرفاوبگذارداحترامقوانینبھبایدوزارتاست.

ورانتیفسادھایبھمنافعتضادالیحھباداردتالشپرورشوآموزشوزیراگرنکند.تضییع



وشکنی ھایقانونبرایراالیحھابتدااستبھتردھد،پایانکشورآموزشیسیستمدرونمنفعت طلبانھ ی
منفعت طلبیھای سیستماتیک وزارت آموزش و پرورش بکار برد.

سوادآموزینھضتآموزشیاروحق التدریسمعلمھزار٣٠استخدامازخرسندیابرازباادامھدراو
گفت:

ھرچھپرورشوآموزشامیدواریمومی شوندتکلیفتعیینماھمکارانکھاستخرسندیباعث
یابوده اندحق التدریسیاسال ھاکھدھدخبرمعلمانیقطعیاستخدامازوکندعملخودقولبھسریع تر

تنگناست.درنیروی انسانیکمبودازپرورشوآموزشکھسال ھاستسوادآموزی.نھضتآموزشیار
وزارتھرسالھمی شود.انجاممعمولبرخالفکشورآموزشیسیستمدراستخدامروشسالچندایندر

وبودجھوبرنامھسازمانبھوبرآوردراخودنیازموردانسانینیرویاستمکلفپرورشوآموزش
وبرنامھسازمانودولتتوسطموردنیازنیرویاستخدامجھتنیازموردبودجھکند.اعالمدولت
است.شدهعوضروشاخیرسالچنددرمتاسفانھقرارگیرد .وپرورشآموزشدراختیاروتامینبودجھ

دارد.استخدامسھمیھتعدادچھکھمی کندتکلیفپرورشوآموزشوزارتبھبودجھوبرنامھسازمان
باتوجھمی کند.محدودنیازموردنیرویتامیندرراپرورشوآموزشعمالاستخدامبندیسھمیھروش

آموزشدرکارآمدنیرویجذببھآنکھازقبلپرورشوآموزششده،گرفتھدرنظرناکافِیبودجھ یبھ
متفاوتنام گذاری ھایبامعلمانیمی رود.کمدستمزدبانیروھاییتامینسمتبھبیاندیشد،پرورشو

برایرانیروکمبودمقطعیمشکلاگرچھ...وخریدخدماتمعلمانحق التدریس،معلمانچون
پارهشغل ھایدرکارکردنبھمجبورمعلماناینکم،دستمزددلیلبھاماکردکم خواھدآموزش وپرورش

اینپرورشوآموزشاگرگذاشت.خواھدمنفیتاثیرآنھاتدریسبربی شککھمی شوند،دیگروقت
فرھنگیانقانونی(دانشگاه ھایمجراھایازخودنیازموردنیروھایاستخدامدروبگذاردکنارراروش

راکارآمدترینیروھایاجتماعیعدالتبھاحترامکناردراستخدامی)آزمون ھایوشھیدرجاییو
راپرورشوآموزشدرطالباستخدامخبرپرورشوآموزشوزیرگذشتھسالدربکار گرفتھ است.

متخصصنیرویتربیتمتولیدانشگاه ھایبھاولوھلھدرنگرشیوسلیقھ ایاستخدام ھایاینداد.
کھجوانینیروھایحقدرطالب،برایسھمیھ گذاریبادوموھلھدروزدخواھدلطمھ آموزشبرای
آموزشعرصھ یدرکھمعلمانیھمھ یشد.خواھداجحافشوندپرورشوآموزشوارددارندقصد
برآنھابندیتقسیمومعلماننام گذاریوشوندبھره منددرخورمزایایوازحقوقبایدمی کنندتالش

معلمی حاصلی ندارد.اساس مقدار درآمد و چگونگی استخدام جز لطمھ زدن بھ شغل

١۴٠٠/٢/١٢

کانون صنفی معلمان ایران(تھران)منبع:

سالھ10بالتکلیفیبھنسبتکرمانشاهاستانداریکارکنانمسکنتعاونیاعضایاعتراضی*تجمع
تحویل واحدھایشان

برایکرمانشاهاستانداریکارکنانمسکنتعاونیاعضایازاردیبھشت،جمعی13دوشنبھروز
واحدی185پروژهاینمقابلتجمعبھدستواحدھایشانتحویلسالھ10بالتکلیفیبھاعتراض

درشھرستان کرمانشاه زدند.



کرمانشاهاستانداری2شمارهکارکنانمسکنتعاونیاعضایشده،برخیایرسانھگزارشبراساس
بلوکھاازبسیاریآنواحد ھایبرخیتکمیلوپروژهاینکاربھآغازازسالدهگذشتازپسکھگفتند

کنونتامحولھھایھزینھپرداختعلیرغمتعاونیایناعضایازبسیاریوندارندچندانیپیشرفت
اخیرسالھایدراعضاازایعدهکھاستحالیدراینواندنشدهخودساختمانھایدریافتبھموفق

واحد ھای خود را تحویل گرفتھ و مشغول سکونت ھستند .

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت12کارگریوگزارشاتاخبار

دکترخانعلیرسیدنقتلبھسالروزمعلمروزاردیبھشت12بادخجستھ
سلطنتیرژیمدژخیمانبدست1340سالدرمجلسمقابل

- تاریخچھ روز معلم در ایران

شد.نامیدهمعلمروزاردیبھشت12،روز1340سال

وشادباشمعلمروزبزرگداشتبرایایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورایبیانیھی-
روز جھانی کارگر

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


روزوپاسداشتمعلمملیروزاردیبھشت١٢مناسبتبھ(تھران)ایرانمعلمانصنفیکانون یانیھب -
پرستاریجھانی کارگر وادای احترام بھ کادر درمان بھ ویژه بخش

ابوالحسندکترشھیدمعلمیادآورمعلمروزبمناسبتکشوریبازنشستگانصنفیانجمنکانالاطالعیھ-
)١٣۴٠سال(دربھارستانمیداندرخانعلی

زندانیبھاعتراضدرکرجندامتگاهمقابلبشریحقوقوکارگریفعالینومعلمانازجمعیتجمع-
کردن معلمان و کارگران

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانسوادآموزینھضتودبستانیپیشمربیاناعتراضیتجمع-
معلممقابل اداره کل آموزش و پرورش در اھواز ھمزمان با روز

در آموزش و پرورش- اعتراض افراد دارای معلولیت در روز معلم نسبت بھ تبعیض

سازیھمسانعدموحقوقپایینسطحبھنسبتتبریزدانشگاهعلمیھیاتاعضایاعتراضیتجمع-
حقوق 

ادارهمقابلحضوریامتحانبھنسبتشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-
کل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختیاری

بندرعباسشھریھایاتوبوسرانندگانوتجمعاعتصابچھارمینکارگرجھانیروزباھمزمان-
مقابل توقفگاه داشتھ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شھرداری

بیمھ،عدموحقحقوقبموقعپرداخت،عدمحقوقنازلکاری،سطحقراردادنداشتنبھدراعتراض
رعایت پروتکل ھای بھداشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن

تھدید کارگران حق طلب بھ اخراج از کار

- فسخ یک جانبھ قراردادھا باطل شد- کارگر شالق خورده بخش نامھ وزارت کار را باطل کرد

محکوم می کنماحضار و بازجویی از عثمان اسماعیلی را- محمودصالحی:

- دستگیرشدگان تجمع روز جھانی کارگر در تھران آزاد شدند

- شیث امانی و ھوشنگ کریمی آزاد شدند

قرار گرفت- روز جھانی کارگر مانند ھر سالھ مورد تھاجمی د د منشانھ

- گفتگوی رسانھ ای شده  اسماعیل بخشی در روز جھانی کارگر

- علیرضا رستمی بر اثر کرونا درگذشت

- روز کارگر و جان دادن کارگر!

بھ داخل چاھک آسانسور- جان باختن یک کارگر در پایتخت براثر سقوط از ارتفاع

متری35درعمقمحبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنکارگر2ازسرنوشتاطالعیبی-
یک تونل



- عضو اتحادیھ کارگران دستانش باز شد!

*تاریخچھ روز معلم در ایران

شد.نامیدهمعلمروزاردیبھشت12،روز1340سال

رھبریبھوخودحقھحقوقاحقاقجھتکشورمعلمانخورشیدی1340سالاردیبھشت12روزدر
زدند.زنده یاد محمد درخشش دست بھ اعتراض و اعتصاب سراسری

رااکباتانخیاباندرواقعفرھنگوزارتمحوطھبھورودقصداردیبھشت12روزدرتھرانمعلمین
داشتند کھ از ورود آنان جلوگیری بھ عمل آمد.

مجلس روی زمین بھ تحصن نشستند.معلمان روانھ میدان بھارستان گردیدند و جلو ساختمان

ولی معلمان از جای خود تکان نخوردند.پلیس برای متفرق کردن آنان از ماشین آبپاش استفاده کرد

جھتورفتھآبپاشماشینباالیبھآموزدانشچنداتفاقبھجامیدبیرستانسالھ29دبیرخانعلیدکتر
شیلنگ را عوض کردند.

از جای خود بر نخواستند.آنگاه پلیس شروع بھ تیر اندازی ھوایی کرد ولی باز معلمان

قرارگلولھاصابتموردخانعلیدکترکھنمودشلیکبھاقدام2کالنتریرییسشھرستانیسرھنگ
گرفت کھ در بیمارستان در گذشت.

و بھ زندان افتاد.محمد درخشش رییس جامعھ معلمان ایران و رھبر اعتصاب دستگیر

اعالمزیربشرحاعتصابپایانبرایشرط4معلمانوگرفتسیاسیرنگاعتراضبعدبھایناز
کردند:

امامیشریفدولتسقوط-1

خانعلیدکترقاتلمجازات-2

درخششآزادی-3

مھرگان.باشگاهطرحطبقمعلمانحقوقترمیم-4

ازدرخششوگردیدکابینھتشکیلمامورامینیعلیدکتروداداستعفاامامیشریفاردیبھشت15روز
زندان آزاد گردید.

روزاینامھقطعطیوکردهاجتماعایرانمعلمانکانونمھرگانباشگاهدرمعلماناردیبھشت18روز
اعالممعلمروزخانعلیدکترداشتگرامیوخودآمیزموفقیتاعتصابخاطربھرااردیبھشت12

تعطیلخانعلیدکتربزرگداشتبرایکشورمدارستمامروزیچنیندرسالھرکھشدقرارونمودند
گردد.

دادراآنانحقوقافرایشقولمعلمانبھویافتحضورمھرگانباشگاهدرامینیدکترروزھمیندر
جز درخشش بھ عنوان وزیر فرھنگ نمی پذیرند.ولی معلمین نپذیرفتند و اعالم کردند کھ ھیچ کس را بھ



مھندسینحقوقبامعلمانحقوقاشلومنصوبفرھنگوزارتبھدرخششاردیبھشت22روز
روزویافتپایانمعلمانروزه10اعتصابترتیباینبھورسیدوزیرانھیاتتصویببھومساوی

رفتند.کالسھابھمعلماناردیبھشت23

ثبت نگردید و کم کم بھ فراموشی سپرده شد.دو سال مراسم روز معلم برگزار گردید ولی در تقویم ایران

کھآمدندبرمعلمروزعنوانبھاردیبھشت12کردنزندهصدددرمعلمین1358سالدرآنکھتا
شدند.تروراردیبھشت11روزشامگاهدرکھمطھریهللاآیتشھادتباشدمصادف

وکرداعالممعلمروزومطھریهللاآیتشھادتروزرااردیبھشت12تاخیرروزیکباوقتدولت
بھ این ترتیب روز معلم تثبیت شد.

آقایشھادتخاطربھمعلمروزکھمیکنندفکراولیاءآنھاوآموزاندانشومعلمینازبسیاریمتاسفانھ
راهدرراخودجانکھمبارزمعلمخانعلیدکترنامندارند.متاسفانھخبرآنپیشینھازواستمطھری

تصویریونوشتاریوگفتاریھایرسانھازکدامھیچدرداددستازمعلمانمنزلتوحقوقاحقاق
باقی خواھد ماند.دیده نمی شود ولی در دل تاریخ ایران ثبت شده و تا ابد

برگرفتھ از کانال صنفی معلمان ایران

وشادباشمعلمروزبزرگداشتبرایایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای*بیانیھی
روز جھانی کارگر

ایبیانیھایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای،1400اردیبھشت12یکشنبھروز
بشرح زیرمنتشرکرد:دررابطھ با بزرگداشت روز معلم وشادباش روز جھانی کارگر

خرد را تو روشن بصر کردەای

چراغ  ھدایت تو  بر کردەای

اینارکانتریناصلیازمعلموبودهپرورشوآموزشکشوریھردرپایداریتوسعھیخمیرمایھ
نھاد انسان ساز است.

بازبنیادیومھمارگاناینبھمتفکروخالقانگیزه،بامعلمانیورودبرایراراهموظفندھادولت
آبادتر از آنچھ کھ تحویل گرفتھ، تحویل دھد.کرده تا بتوانند نسلی پرورش دھند کھ بتواند جھان را

تشخیصچاهازراراهبتوانندمحابابیکھپرسشگرومبتکرنقاد،اندیش،نونگر،جانبھھمھافرادی
نموده و حیات خود را معنا بخشند.داده؛ با انتخاب خود مسیر زندگی و آینده ی خود را ترسیم

نرموافزاریسختامکاناتتامینوھاستاولویتازامراینبرایالزمھایزیرساختاختصاص
دولت ھاست.افزاری شایستھ و ضروری از وظایف اساسی و اولویت دار

امن،فضایینیازمنداستعدادھایشانپرورشبرایفیزیکیامکاناتبرعالوهآموزاندانشومعلمان
مداراخالقمولد،کھیابندپرورشکسانیبودامیدوارشودمیفضاییچنیندروھستندبانشاطوآرام

و مستقل باشند.



وتعلیمفرآیندیکنندهتسھیلتواندمیکاتالیزوریکیمثابھبھدغدغھکمومستقلتوانمند،معلمیک
تربیت باشد.

درپیشرفتھجوامعدرموفقیتمشترکفصلکھدریافتتوانمیکشورھایافتگیتوسعھبھنگاھیبا
بھ آموزش و پرورش است.مقایسھ با دیگر جوامع، نوع نگاه و عملکرد آنھا نسبت

بھراسعادتوتوسعھثبات،رفاه،وامنیتجامعھبرایتواندمیکاراواثربخشآموزشینظامیک
ارمغان آورد.

وآموزشھاینظامازتواننمیراکشوریکپرورشوآموزشنظامامروزیشدهجھانیدنیایدر
جھانبھتوجھبدونکشورعلمیھایظرفیتازاستفادهبنابرایندانست،جداکشورھادیگرپرورش

برواردهھایزخمبرالتیامیوگردیدهآموزشینظامدرتحولوشکوفاییسببتواندمیافرادبینی
پیکر آموزش و پرورش کشور باشد.

منابعدادنھرزودستاوردھاتمامیبربطالنیخطپرورشوآموزشدرکاریسیاسیوزدگیسیاست
نظام آموزشی را در ھم می کوبد.و امکاناتی خواھد بود کھ مانند سیلی ویرانگر بنیان ھای

یھمھبھباششادوتبریکعرضضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشورای
خانعلی(دوازدھمدکترشھادتومعلمروزمناسبتبھایرانعزیزمانکشورسراسردرخودھمکاران

مسئولینتصمیماتیسرلوحھاصولیودرستریزیبرنامھوگراییخردداردانتظارماه)اردیبھشت
چھھراست،بردەقھقرابھراآموزشزیادیحدودتاکروناویروسکھکنونیحادشرایطودرشدهواقع

عمومیواکسناسیونانجامباونمایداتخاذخوردرومقتضیتصمیماتخصوصایندرترسریع
خواستھھمچنینکند،فراھمراآیندەتحصیلیسالبرایحضوریصورتبھمدارسبازگشاییزمینھی

از جانب مسئولین محقق گردد.ھایی دارد کھ امیدوار است بسترھای الزم برای تحقق آنھا

_ آزادی ھمھ معلمان زندانی

اسماعیل عبدی

محمد رضا رمضانزاده

و...

زمینھساختنھموارآنتبعبھوپرورشوآموزشدرقومیوبومیمتنوعھایاتنیکبھتوجھ_
اساسیقانون١۵اصلتحقق

_ پرھیز از پرونده سازی علیھ فعالین صنفی

_ بھ رسمیت شناختن تشکل یابی مستقل

_ توجھ بھ منزلت و رفاه شاغالن و بازنشستگان

_ زدودن چھره ی امنیتی از فضاھای آموزشی

_ اھتمام دولت بھ آموزش کیفی و رایگان



برآوردهتادھدمیپیشنھادفرھیختھمعلمانوفرھنگیھمکارانھمھبھھماھنگییشوراضمندر
رسمیمراسمنوعھردرشرکتمعلمان_دربند،آزادیخصوصاصنفی،ھایخواستھتمامیشدن

نھ  بگوید.توسط آموزش و پروش در ھفتھ ی معلم را تعلیق و بھ آن

قشراینبھکارگرروزتبریکضمنایرانفرھنگیانصنفیھایتشکلھماھنگیشوراییانپادر
خواھاناست،آنانیبستھپینھھایدستحاصلجامعھرفاهوپیشرفتتوسعھ،کھکشزحمت

راکارگرییجامعھسرکوبگونھھروھاستآنمنزلتومعیشتبھویژهتوجھوزداییمحرومیت
کناردرراخودھموارهودانستھحقبرراآنانھایخواستھکرده،محکومشدیداایبھانھھربا

و خفقان بر فضای کارگری برچیده شود.کارگران و زحمت کشان جامعھ می داند و انتظار دارد رعب

روزوپاسداشتمعلمملیروزاردیبھشت١٢مناسبتبھ(تھران)ایرانمعلمانصنفیکانون یانیھ*ب 
پرستاریجھانی کارگر وادای احترام بھ کادر درمان بھ ویژه بخش

روزپاسداشتومعلمملیروزاردیبھشت12بمناسبتایبیانیھھم(تھران)ایرانمعلمانصنفیکانون
پرستاری بقرارزیرصادرکرد:جھانی کارگر وادای احترام بھ کادر درمان بھ ویژه بخش

گسترشراهدرکھمی داریمپاسرامعلمانیخاطرهویادسال،ماهزیباتریناردیبھشت،دردیگربار
خودجانحتیوعمرسرمایھونکردندفروگذارکوششیھیچازانسانیحقوقازدفاعودانش و آگاھی

آموزشگسترشوایجادصرفراعمریعشایر،آموزشبنیانگذاربھمن بیگی،محمدکردند.ھزینھرا
جمعیتالشیھنگامھدرخانعلیابوالحسنکرد؛جامعھاقشارمحروم ترینازبخشیسازیتوانمندو

تاریخدوره ھایسخت ترینازیکیدرکھباغچھ بانجباروکردفداراخودجانعدالت،تأمینبرای
بود،دخترانبرایبویژهآموزشتوسعھجھتدرخودزمانمعلمانپیشروترینازیکینھ تنھاکشور،

وجھلخانھتاریکازرابودندمحرومشنوایینعمتازکھبیشماریکودکانتاگشودراراھیبلکھ
آنان فراھم آورد.بیسوادی بیرون آورد و فرصت حضور در عرصھ اجتماع را برای

مسائلمعلم،روزکھاستمتوالیسالدومینبرایکھرسیدیماردیبھشتدوازدھمبھشرایطیدرامسال
سنگینسایھزیرو١٩کوویدویروسھمھ گیریتحت تأثیرزندگیعرصھ ھایھمھوپرورشوآموزش

رکود بھ فراموشی و حاشیھ رانده می شوند.

نمی دانستیمیاآنپیش ازکھنمودجلبنکاتیبھراماتوجھمرگبارش،ومخربآثارھمھبا١٩کوویداما
یا نمی خواستیم کھ بپذیریم:

رادیگریمتعددمھارت ھایدانش،برافزونکھروشمندودشوارحساس،است«حرفھ »ایمعلمی.
ندارد.نیز نیاز دارد کھ با ھمھ پیشرفت ھای تکنولوژی، ھیچ جایگزینی

مقایسھیاآنکاریساعاتافزودندرصددکھآنانودیگرشغلھرازمتفاوتاستحرفھ ایمعلمی.
معلمان،دستمزدنگھ داشتنپایینتوجیھبرایھستند،بگیرانحقوقسایرکارساعتباآنکارساعت

از دشواری ھا در شرایط کنونی است.نگاھی کامال غیر تخصصی و کمیت گرا دارند کھ منشأ بسیاری

وابتکاروخالقیتکشتنعالوه برکھاستمزمنیبیماریآموزشی،نظامدرشدیدتمرکزگرایی.
کمبودھایتمامیبھ رغمنیزمجازیآموزشدورهدرواکنوندانش آموز،ومعلمازکردنسلب اختیار
کھچراداردپافشاری(!؟)خودساختھپرنقصشبکھدرآموزشانحصاربرھمچنانزیرساختی،



میلیون ھاکھشرایطیدرحتیبیند؛خودکنترلازخارجرادانش آموزیومعلمنمی خواھدونمی تواند
تن از آنان عمال بیرون از آن دایره قرار گرفتھ اند.

کوشندگانخاطرهویادگرامی داشتبرایفرصتییادآورمعلم،ملیروزمانندمناسبت ھاییھرچند
نمودنمطرحبرایمی آوردفراھمنیزفرصتیامااست،کشورآموزشعرصھخالصوپیگیر

راکشورآموزشینظامکلی طوربھوقراردادهتحت تأثیرراکشورمعلمانسال ھاستکھکاستی ھایی
ناکارآمد و بیمار نموده است.

ھزینھ ھایباخوددریافتیبودنامتناسبوخودحقوقبودنپایینازھموارهکشوررسمیمعلماناگرچھ
وغیررسمیمعلماناخیرسال ھایدرامابوده اند،معترضوناراضیتورمی،مزمنشرایطدرزندگی

گریبانند.بھدستبدتریبسیاروضعیتباعموما،می کنند،تدریسغیردولتیمدارسدرکھقراردادی
بھبلکھاست،پایین تراغلبنیزرسمیحداقل ھایازکھمی کننددریافتناچیزیحقوقنھ تنھامعلماناین

نیزالزمشغلیامنیتازتحصیلکرده،جوانانمیاندرخصوصبھکشورسطحدرگستردهبیکاریدلیل
حتیومدرسھمدیرانجانبازبیشتریبسیارانتظاراتپاسخگویبایدھموارهونیستندبرخوردار

وواقعیقراردادھایدرکھھستندناچارونمی شوندبیمھاغلببراینعالوهباشند.دانش آموزانوالدین
ھماعتراضیودھندرضایتحداقل ھاھمینبھمی بندندمدارساینموسسینبابناچارکھصورینھ

نکنند.

ازوکنندشرکتاستخدامیآزمونرشتھھشتدرمی توانندطالبکھمی شوداعالمشرایطی،چنیندر
وآموزششدهپیش بینیوشوندپرورشوآموزشواردعلمیھحوزه ھایمبلغ،معلمتربیتمرکزطریق

کنند.استخدامرامردوزنطالبازنفرھزار٢۵فرھنگیاندانشگاهوپرورش

وتربیتیعلومرشتھ ھایدرنھ تنھامی شوددادهاجازهطلبھ ھابھاین کھکنندهنگرانوتاملقابلنکتھ
ادبیاتدبیریابتدایی،آموزگاریجملھازآموزگاریودبیریدیگرمتنوعرشتھھشتدرکھدینی

کنند.شرکتاستخدامیآزموندرمی توانندفلسفھدبیریوتاریخدبیریاجتماعی،علومدبیریفارسی،
استپرورشو آموزش موضوعبھغیرتخصصینگاھیبیانگرچیزھرازبیشوپیشموضوعاین
وآموزشکھاستدرحالیاینشد.روبرونیزپژوھشیوعلمیانجمن ھایبرخیاعتراضباالبتھکھ

درنھادھامھمترینازیکیآموزشارائھکیفیتوپوششتحتانسانینیرویگستردگیدلیلبھپرورش
رشتھ ھاییدرھمآنمدارس،درمعلمبھ عنوانطالبجذباست.ھرکشوردرتوسعھ اھدافبھدستیابی

نگاهبیانگرتنھانھکنند،شرکتکوتاه مدتدوره ایدرکھشرطاینباصرفاودینیعلومازغیر
نھادھایوعلمبھبی اعتمادیبیانگرکھداردھممھمتریودیگرسویھبلکھاستمعلمیبھغیرحرفھ ای

اینککھنگاھیھاست.برآندینیعلومحوزه ھایبیشترھرچھسیطرهونفوذضرورتوجدیدعلمی
ازپررنگ تربسیارانسانیعلومشاخھدرویژهبھدرسیکتاب ھایدروگرفتھخودبھعینی تریجنبھ
مورددرنفرت پراکنیجزبھامامی کندتخطئھبودنسکوالربھانھبھراجدیدعلممی شود.عرضھپیش

آن چھ غیر خودی می داند، ھیچ بدیل مناسبی را عرضھ نمی کند.

شرکتدھھاوھستند،معلمآن ھااکثرکھعضوھزار٧٠٠ازبیشبافرھنگیانذخیرهصندوق
گذشتھدھھیکالتھاباتازاگرچھکردند،مطرحھمراتوجھیقابلسودآوریاخیراکھزیرمجموعھ

شرکتایناعضایندارد.قبولیقابلوضعیتحقوقینظرازھمچناناماگرفتھفاصلھحدودیتاخود
باندارند.آنتصمیم گیری ھایوسیاستگذاریدرنقشیھیچآنسرمایھاصلیکنندگانتامینعنوانبھ



بھآندردولتوپرورشوآموزشوزارتھمچنانامااستخصوصیمی شودادعاکھآنوجود
آنمالیشفافیتوبورسبھآنورودموضوعمی کنند.عملاعضا،بھگزارشیھیچبدونوخوددلخواه

ھم ھمچنان مسکوت و مبھم مانده است.

شاغالنحقوقافزایشھرگونھدادناختصاصصراحت،بھ۶۴مادهدرکشوریخدماتمدیریتقانون
ھمچنانامامی گذردقانونایناجرایآغازازسال١٣ازبیشاست.کردهتصویبرابازنشستگانبھ

می شود.بی عدالتیقشراینحقدروافتادهتاخیربھبازنشستگانبرایھمسان سازیکاملاجرای
برواردهخساراتومعوقاتبازگرداندنوقانونیوبھ حقخواستھایناجابتجایبھنیزکارمتصدیان

ھمترازیجایبھھمسان سازی،جایبھ«متناسب سازی»عنوانجعلباقانون،اجرایدرتاخیراثر
بدونکرده است؛اجراییمتناسب سازیقالبدررابازنشستگانبھدولتدیونازکوچکیبخشواقعی

این قشر موجب شده است.احتساب واقعی ھمھ دیون کھ این خود ظلم مضاعفی را بھ

اجحافاتوتبعیضاتبردنبینازک»خم«قتصویبوتنظیمازگذارقانونھدفکھداشتتوجھباید
مفھومتغییربامتاسفانھکھبودهدولتیمختلفدستگاه ھایبازنشستگانھمھبینگسترده

عدالتروحتنھانھگرفتھ،صورتدولتطرفازکھ«متناسب سازی»بھھمترازی(ھمسان سازی)
مصوب نیز مغایرت دارد.خواھانھ قانون نقض شده بلکھ این عنوان با مّر قانوِن

رنجریشھ داریومزمنبیماری ھایازکشورآموزشینظامکھاستباوراینبرمعلمان یصنف کانون
راهفعلیروزمرگی ھایگمسردرکالفازنمی تواندنھ تنھاآن ھابھھمھ جانبھپرداختنبدونکھمی برد

سندھایدرشدهاعالمپرطمطراقاھدافبامخالفکامالعملکردیباھمچنانبلکھبیابد،خروجی
وجمعیکاری ھایازناتواننقاد،وعلمیتفکربابیگانھخالقیت،فاقدنوجوانانیوکودکانباالدستی اش

عرضھ خواھد کرد.گفتگو، بی تفاوت نسبت بھ ارزش ھای معنوی را بھ جامعھ

بنیادیتغییراتایجادموثرتربیتیوتعلیمبھرسیدنوکنونی،ناکارآمدیازبرون رفتراهماباوربھ
در ساختار کنونی نظام آموزشی است؛ از طریق:

ازخروجآموزشی؛نظامدرمدرسھومعلممحوریتبھبازگشتودولتیبوروکراسیازرھایی
تقویتوشناساییوفرھنگیاقلیمی،انسانی،تنوعاتگرفتننادیدهویکسان سازیتفکروتمرکزگرایی

ظرفیت ھای محلی؛

ھمینطور ایجاد پیوند میان مدرسھ و اجتماع محلی و محلھ ای؛

نظریھ ھایکردنتجربھبرایفرصتایجادایدئولوژیک،القائاتازدوری گزیدنعلمی،تفکرترویج
معنایبھغیردولتیوغیرانتفاعیتجربیمدارستاسیسطریقازجھانسطحدرمطرحآموزشینوین

واقعی کلمھ؛

اجرایبرایکافیسرمایھ گذاریواجتماعیرفاهسیاست ھایتدوینوپذیریمسئولیتبھدولتالزام
سپردنجایبھسرزمیناینکودکانتمامبرایرایگانبھداشتالبتھوکیفیتباورایگانآموزشاصل

آن بھ سودجویی ھای بخش خصوصی؛

درمشارکتبرایمدنی(معلمی)تشکل ھایوتخصصیوعلمیمستقلانجمن ھایبھدادنفرصت
انتخاب مدیران در سطوح مختلف و ... .برنامھ ریزی ھای آموزشی و درسی، تدوین کتاب ھای درسی،



درگذشتھماه١۵حدوددرکھپرستاریبخشبھ ویژهکادردرمانبھمی کنیماحتراماداینھایت،درو
نموده اند.فداکاریوتالشخالصانھ١٩کوویدھمھ گیریبامقابلھ

کھروزھاییدرتولیدعرصھزحمت کشانازومی داریمپاسراکارگرروزجھانیاردیبھشت١١
شغلی،امنیتعدمگسیختھ،لجامتورمنابرابری،استثمار،ضدبراستالزمھمیشھ،ازدشوارتر
(مانندماھمکارانازبرخیمی کنیم.حمایتکنند،تالشو...حاکمانتشکل ستیزیدستمزدھا،سرکوب

کسببرایتالشراستایدرسال ھاایندرشماو...)رمضان زادهمحمدرضاعبدی،اسماعیل
اینضمنماشده اند.مواجھمحرومیتوحبسسنگینحکم ھایباخودصنفیومدنیحقوقابتدایی ترین

باسرکوبگرانھبرخوردھایمانظرازکھمی داریماعالمھستیمآن ھاآزادیخواھانمصرانھکھ
از دوراندیشی است.نھادھای مدنی نھ تنھا غیرقانونی بلکھ مخالف خرد و حداقلی

عرصھ اندیشھ و عمل تبریک می گوییم.با این اوصاف، روز معلم و روز کارگر را برتمامی کوشندگان

دکترشھیدمعلمیادآورمعلمروزبمناسبتکشوریبازنشستگانصنفیانجمنکانال*اطالعیھ
)١٣۴٠سال(دربھارستانمیداندرخانعلیابوالحسن

وتعلیمتاگذاشتھمایھجانازھاعرصھھمھدرکھاستجامعھازایفرھیختھقشریادآورمعلمروز
داشتنآنبازخوردونتیجھکھکنندتزریقجامعھبھآنشکلبھترینبھراخواھیعدالتوتربیت

خواھد بودجامعھ و مردمی با دانش ، بینش ، فرھنگ و اخالق مدارتر

ودرسکالسدر،سوانحوحوادثدرکھاستمعلمانیگذشتگیخودازویثاراروزمعلمروز
خود از دست دادند و بھ دیار باقی شتافتنداردوھای دانش آموزی جان خود را برای نجات دانش آموزان

بازنشستھوشاغلفرھنگیانومعلمانحقدرنارواییتبعیضاتوھاعدالتی یب زمانگذردرمتاسفانھ
ھاینگرانیدلوکردهمتاثرراآموزاندانشوجامعھآنسوءاثراتیقیناکھدارندمیوداشتھروا

مشاھدهقابلوملموسکامالجامعھدرآننتایجشوربختانھامروزهوشدهترافزونروزنیزمردم
است

فعاالنسایرصدایتاکنندمیدربندراموجودوضعیتبھمعترض)بازنشستھوشاغل(معلموقتی
عبدی،باقری،بداقی،بھشتیچونگریمطالبھومیھنعاشق،دلسوزمعلمانکنندخاموشراصنفی

،فتحعلیانوناھیدرمضانزاده،سپھری،محمدیلعل،خواستار،زحمتکش،اسدی،باغانی،حبیبی،
کشیده و می کشندزینب بیرنگ و برخی دیگر را بھ بھانھ ھای واھی بھ بند

ھای غیر مرتبط روی می آورندوقتی معلمان شاغل و بازنشستھ برای تامین معیشت بھ شغل

میتحصیلترکیاوزدهجادرمالیتمکنعدمدلیلبھایعدهوشودمیپولیوکاالییآموزشوقتی
کنند

و ایدئولوژیک دستکاری می شودوقتی مطالب درسی بھ روز رسانی نشده و گاھی سلیقھ ای

وقتی ...

چارهموجودوضعیتتغییربرایزودترچھھربایستیکھاستمسئوالنوکشوربراییخطرزنگ
انحطاط و فروپاشی نگردانندای عملی اندیشیده و بیش از این تعلیم و تربیت را دچار



...ماروز،توروز،منروزمعلمروز

ھمھباکھکندناچارمانتوانستنمینیازیودلیلھیچ،آنمردمومیھنبھعشقنبودعشقاگرکھ
این مرز و بوم کنیموجود ، جسم ، روح و جوانی مان را فدای کودکان و نوجوانان

کردنبرطرف،دربندمعلمانکردنآزادباھالجاجتوکینھازکشیدندستبامسئوالنکھ یدواریمام 
صریحنصطبقکلمھواقعیمعنایبھرایگانآموزش،بازنشستھوشاغلفرھنگیانحقدرتبعیضات

تاکردهبازرامصالحھوآشتیدرھایکشوریخدماتمدیریتقانونکاملاجرایواساسیقانون
جامعھ ای سالم تر و شادتر را شاھد باشیم

معلمان عاشق

معلمان خستگی ناپذیر

معلمان زحمتکش

معلمان حق جو و عدالت خواه

معلمان شاغل و بازنشستھ ، روز و ھفتھ تان خجستھ باد

وکشوریخدماتمدیریتقانونکاملاجرایخواھانکشوریبازنشستگانماکھشویممیآوریاد
بیمھ ای جامع ،کامل و رایگان ھستیم

زندانیبھاعتراضدرکرجندامتگاهمقابلبشریحقوقوکارگریفعالینومعلمانازجمعی*تجمع
کردن معلمان و کارگران



بدونبشریحقوقوکارگریفعالینھمراهبھمعلمانازجمع ھاییاردیبھشت١٢یکشنبھامروز
ھمچنینونماینداعتراضکارگرانومعلمانکردنزندانیبھتارفتندمجلسمقابلبھقبلیفراخوان

معلمان و کارگران زندانی شوند.خواھان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر

کھحدیبھبودند.کردهقُُرقرااطرافخیابان ھایتمامومجلسمحدودهانتظامیوامنیتینیروھایاما
بیمارستانتاآنغربیضلعازمجلسمقابلھمچنینومتروازباالترمترصدتابھارستانمیداناز

سنگینفضایاینبھتوجھبابود.سوارموتوروپیادهویژهگاردنیروھایسنگینکنترلدرمعیری
محلبھکھمدنیوکارگریفعالینومعلماناززیادیتعدادونشدممکنعمالًتجمعگیریشکلپلیسی

آمده بودند پراکنده شدند.

مقابلبھرااعتراضیتجمعمحلوشوندملحقھمدیگربھتوانستندحاضرینازتعدادیوجوداینبا
زندان ندامتگاه کرج انتقال دھند.

شدندحاضرکرجندامتگاهمقابلدربودبشریحقوقو کارگریفعالینومعلمانازمتشکلکھجمعاین
وکردهاعتراضمعلمانوکارگرانزندانی کردنبھکاغذنوشتھ ھاییوپالکاردکردنبرافراشتھباو

معلمان و کارگران زندانی شدند.خواھان آزادی اسماعیل عبدی و شاپور احسانی راد و دیگر

زادهعظیمجعفرگیالن،فرھنگیانصنفیکانوناززادهقاسمعزیزمعلمانازنمایندگیبھتجمعایندر
مدافعان حقوق بشر سخنانی ایراد کردند.از اتحادیھ آزاد کارگران ایران و نرگس محمدی از کانون

١۴٠٠اردیبھشت١٢ایران-کارگرانآزاداتحادیھ



استخدامیبالتکلیفیبھنسبتخوزستانسوادآموزینھضتودبستانیپیشمربیاناعتراضی*تجمع
معلممقابل اداره کل آموزش و پرورش در اھواز ھمزمان با روز

سوادآموزینھضتودبستانیپیشبار،مربیانوچندمینچندینبرایاردیبھشت12یکشنبھروز
بھنسبترااعتراضشانتااھواززدنددرپرورشوآموزشکلادارهمقابلتجمعبھدستخوزستان

بالتکلیفی استخدامی ھمزمان با روزمعلم بنمایش بگذارند.

در آموزش و پرورش*اعتراض افراد دارای معلولیت در روز معلم نسبت بھ تبعیض

ومحرومیت ھایادآورنیست،غرورروزکشورسراسردرمعلولیتدارایفردصدھایبراروزمعلم
تبعیض ھا بھ دلیل معلولیتھ

گفت:چرامعلولیتدارایافرادازیکیمعلولیتدارایافرادحقوقپیگیریکمپینکانالگزارشبھ
ازدوربھوناعادالنھقانونبارسیدمموفقیتازمرحلھاینبھسختیھزارانباکھمعلولمنتالش

خودسالھ25آرزویوشومروبرودانستھمحدودیترامعلولیتکھپرورشوآموزشانصافومروت
و معلوالن جامعھ خدمت کنم مواجھ شدم.را کھ می خواستم مانند پدرم دبیر  شوم و بھ ھمنوعان

پرورش نابود می شوند...یی کھ بھ دلیل تبعیض توسط آموزش وآرزوھاواستعدادھا

سازیھمسانعدموحقوقپایینسطحبھنسبتتبریزدانشگاهعلمیھیاتاعضایاعتراضی*تجمع
حقوق 

پایینسطحبھاعتراضتبریزبرایدانشگاهعلمیھیاتاعضایازاردیبھشت،جمعی12یکشنبھروز
آذربایجاندراستانعالیآموزشواحداینریاستساختمانبرابردرحقوق سازیھمسانعدموحقوق

شرقی اجتماع کردند.



تدریسحقبھدرصد10مالیاتوضعواقتصادیگفتند:وضعیتایرسانھخبرنگاربھکنندگانتجمع
علوم پزشکی مطابق نبوده و تفاوت زیادی دارد.آن ھا با شرایط دریافتی ھیئت  علمی ھای دانشگاه ھای

شانومنزلتتحقیرعلمی،ھیاتاعضایقانونیتقاضاھایگرفتننادیدهبرآمیزاعتراضتجمعایندر
تاکیدباشد،آن ھاضرربھنھایتدرمی تواندکھسازیھمسانجریانبیھودهکردنطوالنینیزوآن ھا
شد.

اعتراضبھموردایندرمربوطھمسئوالنووزارتخانھتعللصورتدرکھکردندتاکیدامااساتیداین
خود ادامھ خواھند داد.

ھیاتمتانتوسکوتمتاسفانھکھکردندتصریحسخنرانی ھاییدرمعلم،روزدردانشگاھیمعلماناین
آن ھاازاستفادهسوءزمینھوشدهمسئوالنوگروه ھاازبرخیتفاھمسوءاسباباخیرسال ھایدرعلمی

را فراھم آورده است.

ادارهمقابلحضوریامتحانبھنسبتشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضی*تجمع
کل آموزش و پرورش استان چھارمحال و بختیاری

امتحانبھاعتراضبرایشھرکردودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاردیبھشت،12یکشنبھروز
و بختیاری تجمع کردند.حضوری مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان چھارمحال

قرمزوضعیتوشرایطبھتوجھگفت:بامحلیرسانھخبرنگاریکبھمعترضآموزاندانشازیکی
واستاندرمبتالیانآماررفتنباالوبیماریپیشرفتھمچنین،ھاشھرستاناکثردرکروناویروس
شدنمبتالاحتمالوآسیبموجبحضوریبصورتامتحاناتبرگزاری،شھرکردشھرستانباالخص

بھ صورت حضوری  ھستیم.بھ کرونا  می شود و ما خواستار لغو برگزاری امتحانات

بندرعباسشھریھایاتوبوسرانندگانوتجمعاعتصابچھارمینکارگرجھانیروزبا*ھمزمان
مقابل توقفگاه داشتھ سازمان حمل و نقل بار و مسافر شھرداری



بیمھ،عدموحقحقوقبموقعپرداخت،عدمحقوقنازلکاری،سطحقراردادنداشتنبھدراعتراض
رعایت پروتکل ھای بھداشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن

تھدید کارگران حق طلب بھ اخراج از کار

بندرعباسشھریھایاتوبوسبار،رانندگانچھارمینبرایکارگرروزجھانیاردیبھشت11شنبھروز
مرکزشھرداریمسافروبارنقلوحملسازمانداشتھتوقفگاهمقابلتجمعوباکارکشیدندازدست
بموقعپرداخت،عدمحقوقنازلکاری،سطحقراردادنداشتنبھنسبترااعتراضشانھرمزگاناستان

ھای توخالی مسئوالن بنمایش گذاشتند.حقوق وحق بیمھ،عدم رعایت پروتکل ھای بھداشتی و وعده

دروھستیمیکپایھرانندگانماگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھدرتجمعحاضررانندگانازیکی
کارکارگریکحقوقباماتاکنونامااستباالترعادیکارگرانازیکپایھرانندگانپایھحقوققانون،

دیگرواوالدحقاست.میلیون٣/۵زیرشودمیپرداختوقتیودھندنمیحقوقحتیوکرده ایم
نمی شودواریزمرتبمابیمھنمی گیرد.تعلقمابھشدهگرفتھدرنظرکارگربرایقانوندرکھچیزھایی

راواریزبیمھتاکنونقبلسالماهدیازوگذشتھسالخردادواردیبھشتبیمھدارد.تاخیرماهچندو
بایدآزادراھاھزینھکنیممیمراجعھپزشکبھوقتیشودنمیپرداختبیمھاینکھدلیلبھاند.نکرده

خانوادهبھکنیم.رسیدگیزندگیاموراتبھتوانیممیچطوردھندنمیحقوقکھشرایطاینبابپردازیم.
مزایایازتاشویدبیماروقتآنکردندواریزرابیمھوقتھرتانشویدبیمارفعالبگوییمنمی توانیمھم

بیمھ بتوانیم استفاده نماییم.

کھاستبارچھارمیناینوایمکردهاعتراضبارسھتاکنونگفت:معترضرانندگانازدیگریکی
ماکارازگره ایھیچتاکنونوشودمیحلمشکالتکھدھندمیوعیدووعدهھمھولیمی کنیمتجمع

داده اندقولفقطواندآمدهایمداشتھکھھاییاعتراضدرھمشھرشورایفعلیاعضاینشده است.باز
چھبادانیمنمیونداریمدرستیقرارداداست.ماندهپابرجامامشکالتورفتھ اندوکنندمیپیگیریکھ



نظرزیرشماگویدمیھمشھرداریونداریدقراردادماباگویدمیشرکتداریم.قراردادنھادی
بی عملوعده ھایبھبایدکیتاھستیم.بالتکلیفواستاینگونھمااوضاعکھفعالھستید.شرکت

مسووالن گوش دھیم و کار کنیم و کاری برایمان انجام نشود.

ازبرخیشرایطاینبادھند.میضدعفونیموادنھوماسکنھرانندگانبھگفت:دیگریراننده
اینکھخاطربھاماکرده استزایمانرانندگانازیکیخانمھستند.خانھدروگرفتھ اندکروناھمرانندگان

درخیلیرانندگانکروناییشرایطایندربپردازد.آزادراھزینھ ھاتمامیشده استمجبورنداشتھبیمھ
مامگرنمایند.تھیھخودشانرابھداشتیوسایلتمامبایدوھستندبیماریوویروساینبھابتالمعرض

ھم این وسایل را تھیھ کنیم.چقدر حقوق دریافت می کنیم کھ ھم زندگی را بچرخانیم و

ھمخودقانونیحقوقوحقدریافتبرایاگرونداریمشغلیامنیتنیزگفت:رانندگانازدیگریکی
چندخودمانقانونیحقدریافتبرایبایدچراشویم.میتھدیداخراجموضوعبافوراکنیماعتراض

بیمھھااتوبوسدیگرسویازکنند.تھیدیکردنماناخراجبابایدشودتجمعھموقتیکنیم.تجمعبار
ھمھااتوبوسبرخیحتیبدھیم.رادیگرخودرویخسارتجیبازبایدکنیمتصادفاگروندارند

آن نیز گریبان ما را بگیرد.نقص فنی دارند و ممکن است حادثھ ای رخ دھد و مشکالت

فسخ یک جانبھ قراردادھا باطل شد*کارگر شالق خورده بخش نامھ وزارت کار را باطل کرد -

یک توانستھزدند،شالقگرده اشبرپارسالکھپارس خودروشرکتاخراجیکارگر یعی،رف داوود
بخش  نامھ وزارت کار را ابطال کند.

راکار»وزارتبخش نامھ«ابطالنھاد،اینازوبردهشکایتاداریعدالتدیواندیوانبھ یعیرف 
بھراتعلیقمدت«حق السعی»ومی دادکارفرمابھراقراردادیک جانبھ یفسخحقکھخواستھ بود

کارگر نمی داد.»

حقوق کاربرگرفتھ ازتوییتر فرشاد اسماعیلی، حقوق دان و مشاور

بستوزارت کاربرابردربارھااخراجشبھاعتراضدرپارس خودرو،اخراجیکارگر یعی،رف 
بھ ھمینووقتوزیرربیعی؛علیبرمرگنوشتھ بود:پالکاردھای اشیکی  ازرویجملھازونشستھ بود

پارسالآذردرتازیانھ خورده اشبدنتصویروخوردشالقضربھ74کاروزیربھتوھیناتھامبھسبب
بوده.خبرساز و جنجالی شد- ربیعی مدعی شده شکایتش را پس گرفتھ

منبع:کانال روزآروز

محکوم می کنماحضار و بازجویی از عثمان اسماعیلی را*محمودصالحی:

کارگران و مردم آزادیخواه :

کارگر بود.دیروز یازده اردیبھشت برابر با اول ماه مھ روز جھانی

امنیتپلیسبھرااسماعیلیعثماناحضارحکم)امنیتپلیساظھاراتبنابھ(سقزشھرستاندادستان
برگزاریبھاقدامکھبگیرندتعھدایشانازباجوییازبعدواحضارراایشانتادھندمیسقزشھرستان

حضور پیدا نکند.مراسم روز جھانی کارگر و یا با پرچم سرخ در داخل شھر



امنیتپلیسبھصبح9ساعتدادستانیاحضاریھبھتوجھبااسماعیلیعثمان12/2/1400امروز
بازجوییسرخپالکاردباعکسگرفتنومھماهاولمراسمبرگزاریاتھامبھنھادآنتوسطومراجعھ

شد.

ھیچبھکھکندمیاعالمرسما"اسماعیلیعثمانوکشدمیطولنیموساعتیکمدتبازجویی
ھرحقسرخپرچمباعکسگرفتنوکارگرجھانیروزمراسمبرگزاریودھدنمیتعھدعنوان

واحضارازدستوبشناسدرسمیتبھراحقاینبایدنیزاسالمیجمھوریدولتواستکارگری
بازجویی کارگران  بردارند.

کرده اند.قابل ذکر است کھ بعد از بازجویی فعال" ایشان را آزاد

*دستگیرشدگان تجمع روز جھانی کارگر در تھران آزاد شدند

٣٠بھنزدیککھکاروزارتمقابلتجمعدستگیرشدگاناردیبھشتیازدھمشنبھروزشب١١ساعت
نفر بودند ھمگی آزاد شدند.

تجمعبرگزاریازممانعتبخاطروامنیتپلیستوسطکاروزارتمحدودهدرکھدستگیرشدگاناین
داشتندقراربازجوییوبازداشتتحتوزراامنیتپلیسمحلدر بودندشدهدستگیرکارگرجھانیروز

میشوند.آزادھمگیشب١١ساعتحوالیکھ

دستگیرشدگان بودند.ھیراد پیربداقی، عسل محمدی و سعید مالیری از جملھ این

خواھدگرفتھتماسآنھاباآیندهھفتھطیکھاستشدهگفتھشدگانبازداشتاینبھکھاستذکربھالزم
شد و احتماالً دوباره احضار میگردند.

منبع:کانال اتحادیھ آزادکارگران ایران

*شیث امانی و ھوشنگ کریمی آزاد شدند

ایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتاعضایازامانیشیث١۴٠٠ماهاردیبھشت١٢یکشنبھامروز
شدند.آزادبازداشتازظھر١٢:٣٠ساعتکریمیھوشنگو

صنعتیشھرکدرکارگرجھانیروزمراسمدرمیخواستندحالیکھدروگذشتھروزکارگراناین
شده بودند.تعمیرکاران سنندج شرکت کنند توسط مأموران امنیتی دستگیر

آنھا را مورد ضرب و شتم قرار داده بود.ھمچنین نیروھای امنیتی برای جلوگیری از تجمع کارگران

دیگر وعزیزاناینخانوادهبھراکریمیھوشنگوامانیشیثآزادیایرانکارگرانآزاداتحادیھ
کارگرانمسلمحقکارگرجھانیروزتجمع ھایبرگزاریکھمیدارداعالمومیگویدشادباشکارگران

و زندانی کردن کارگران محکوم است.است و ھرگونھ ممانعت از برگزاری این مراسم ھا و دستگیری

١۴٠٠اردیبھشت١٢ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

قرار گرفت*روز جھانی کارگر مانند ھر سالھ مورد تھاجمی د د منشانھ

خیابانیکازرسیدمکاروزارتبھتظاھراتشدنشروعازپیشدقیقھبیستدقیقھ،دهودهساعت
عدهوانتظامینیرویفقطروزایندرخورد.میچشمبھپلیساجتماعکاروزارتبھازرسیدنپیش



وزارتبزرگساختماننبشازبلکھگردند،تظاھراتمانعخواستندمیکھنبودندشخصیلباسای
انتھایتاوبودنددادهتکیھھانردهبھانسانیزنجیریکمانندشانھبھشانھھمکناردرسربازھایخانھ
بابودندویژهیگاناحتماالکھدیگرنیروھایبودند.دادهتشکیلرانیروازانبوھیاجتماعیتامیناداره
نمیاجازهوبودندعابرینبررسیوامدورفتدردرشتھایھیکلبابرخیوباطوموسبزکاله
توجھیبھباکند،خانھوزارتساختمانتماشایبھتظاھروبایستدایلحظھبراینفریکحتیدادند
بودندکردهپارکخیابانکناردرکھون"ھایی"روانھودستگیرسرعتبھھاسبزکالهتذکربھعابر
تردستھمھمھمھازداشتندنظرزیرراوقایعایگوشھدرسفیدھایکالهباھاپلیسبرخیشدند.می

یازنوشدندمیکندهجاازبارهیکبھتوفانیمانندکھبودھاشخصصیلباسنفریبیستتا15ھای
اینسراسرباریکبردند.میخودباودادندمیقرارحملھموردبودندکردهنشانقبلازکھرامردی
بھاجتماعیتامینمقابلتاراھایشپلیسانواعبارااجتماعیتامینوکاروزارتجلویخیابان

جاییاجتماعیتامینسازمانخیابانازبعدخیابانازیکپسانتھادروکردمطیرھگذریکصورت
کالهباچونکردموپنھانبرداشتمسرازراکالھمایستادمخیاباندرختانسایھدرنداشتوجودپلیسکھ
ھمینبھھابازنشستھشدم،میدستگیرزیاداحتمالبھبرگشتنبرایوداشتمنمودشدتبھماسکو

میوبودندرفتھآزادیخیابانسویآنبھپیادهعابرپلازھموبرخیبودندامدورفتدرشیوه
اشارهھاپلیسوجودبھنگرانیباکھدیدمرا...آقایگردند.بازمحلبھدقیقھ30ودهساعتخواستند

تشکیلآنجادرراجمعیکوایستمبھمحلآندرمنشدقرارداد.میتوضیحرامقابلھراهوکردمی
باغربسمتدراووکنیمحرکتکاروزارتواجتماعیتامینسویبھمقررساعتدرودھیم

مقابلدروکنندحرکتاندایستادهمقررساعتمنتظروبودگرفتھشکلگفتمایشانبھمنکھگروھی
خیابانتاھاشعاردادنوراھپیماییصورتبھایستیمبھنتوانستیماگروبرسیمھمبھاجتماعیتامین

اجتماعیتامینشرقسمتدرولیبودگذشتھدقیقھوسیدهازدقیقھدهکنیم.ساعتحرکتانقالب
قرارکارخانھوزارتغربدرکھمتروطریقازھابازنشستھاکثرچوننگرفت.صورتاجتماعی

بزرگکردم.خیلحرکتاجتماعیتامینسویبھکالهبدونوتنھاییبھرواینازآیند.میمحلبھدارد
شکارمانندکھھاشخصیلباسوھاسرباز–پلیسزنجیروسفیدوسبزکالهرنگارنگِھایپلیس
صورترویھایماسککھکردندمیجستجورانظرشانموردافرادرھگذرجمعیتمیاندرچیان

سویبھغربکوچکاجتماعندادنداجازهعوضدرھابود.آنبرایمانعیکرونابیماریخطردلیلبھ
وپرداختندمیرفتندمیراهھمباکھدونفرحتیپراکندنبھخشونتباکند.حرکتاجتماعیتامین

زنھایپلیسازدیگرکھبوداینآورحیرتمسیلھشد.میدستگیریبھمنجراعتراضترینکوچک
وجودشرعیاموررعایتبھنیازیدیگرزناندستگیریبرایگوییبودندنیاوردهکسیشخصیلباس

کھ من از کنارشان می گذشتم، می گفتند:نداشت. شاید بھ این دلیل بود کھ در گفتگو ھای لباس شخصی

ادامھشنیدنمانعآزادیخیابانصدایوسر"...بایدوآیندمیکھھستندھاایتودهاینامروز"
پشتازدادنھلباکھگویندمیچھبشنومتاکنمکمراسرعتمخواستممیشدھاپلیساینھایحرف
اینشایددھم.ادامھغربدرکوچکاجتماعسویبھراھمبھشدممجبورھاآنتھدیدوشخصیلباس

اجازهسرکوبباھرسالکھویژهروزایندروھستندھاایتودهفقطچپکردندمیتصورجماعت
درپلیِسجانبازھمآننگرشاینکنندمیشرکتھستندھاایتودهاینفقطدھند،نمیراآنتشکیل
ودانشبیگروھیتنھاافراداینشایدبود.انگیزحیرتبودنداطالعاتیاگرھاشخصیلباسیاسایھ،

گونھاینرواینازکنند،میدریافتحقوقیروزاینبرایوندسرکوبویژهکھھستندخیابانی
سابقھایایتودهجملھازچپھایگروهیھمھازھابازنشستھاجتماعکھحالیدرکنند.میقضاوت



برایشایدکنند.میشرکتاجتماعاتدربارھرکھنیستندکمسیاسیغیرمردمولیاندشدهتشکیل
ھردراند.کردهبسیجگونھبدینراھاآنواندخواندهجماعتاینگوشدرگونھاینبیشترخشونت

ھمھآنازکاش(بودندنفرشدهچھلالیسیبینسختیبھاجتماعییازدهساعتبھدقیقھدهصورت،
شرکتاجتماعایندرنفر1یانفر2بودنکردهحمایتمجازیفضایدررااجتماعاینکھتشکل
وزارتغربدرھمیشگیھایشعاربامردوزنشد).نمیبرگزارحقیراندازهاینبھکھبودکرده
حملھشعارھافریادشدنبلندباکردند.مطرحفریادباراشعارھاھاپلیسفوجمتریدهفاصلھبھکار

دادنشعاربھنشینیعقبوراھپیماییحالدرجمعیتوشدشروعھاسبزکالهوھاشخصیلباس
ھمھازبردارھافیلموھاعکاس"بادمبارککارگرروز"شدمیمطرحکھجدیدیشعارودادندادامھ

ھاشعارکھافرادیدادننشانبرایھاشخصصیلباسباھمکاریوبرداریعکسوفیلممشغولسو
بابلکھکردندنمیحملھکسیسویبھفردیھاپلیسپیش،دفعاتبرخالفبودند.کردند،میمطرحرا

واوکردندمیحملھنظرموردفردبھسرعتبھوھمبانفری20–15گروهیکھاپلیسدیگراشاره
پلیسازروزایندرکند.اقدامیاونجاتبرایکسیدادندنمیاجازهصورتبدینگرفتند،میبردر

بودندفرھنگیبازنشستھکھخانمسھام.نشدهھاآنمتوجھمنشایدنبودخبریھیچانتظامینیرویھای
ابتداشدند.دستگیرمحبوبھوترانھجمیلھ،ھاینامبھدیدیممیاجتماعاتدرراھاآنھمیشھماو

محلایناززودترکننددستگیرخواھندمیرادوتاشماگفتیم...آقایوجمیلھبھگرفتندرامحبوبھ
باشناختماسکپشتازرااوپلیسیککرد.نمیباورجمیلھولیکردراکاراین...آقایشویددور

جمیلھبھسرعتباپلیسبیستبارهیکبھداد،مینشاندورازراجمیلھکھھاشخصیلباسبھاشاره
اوکھببرندرااوخواستندمیاو،کشیدنوھایشلباسگرفتنوباگرفتندرااووندادندفرارفرصت

کھبودایگونھبھمندنیرووقلدرھایشخصیلباسوسیلھبھاومحاصرهولینشستزمینروی
نجاتبرایھابازنشستھحملھتوانستکھبودپلیسجدیدتجربھاینبود.شدهاومحالبھکمکامکان

کردند.دستگیرھمرااوکھبرگشتاوسویبھجمیلھبھکمکبرایترانھکند.خنثیراشدگاندستگیر
بھمجبورماندهباقیگونھبدینونمودنددستگیرنیزرابازنشستھآقایوخانمدیگرتعدادروزایندر

اولدرپیشسالتھاجمبھنسبتبود.دستگیرشدنبامترادفکردننظارهوایستادنشدند.شدن،پراکنده
برایروزیکپذیرفتنودرکتواناییعدمبود.تروحشیانھحملھوتدارکاتکارگر،روزمھماه

فاشیستینگرشییفاجعھگربیانبیند،میتدارکھاآنبرایرامادینعماتکھکارینیرویکارگر،
خصوصیوساختاریتعدیلنظامازخصوصبھوجھانیداریسرمایھساختارسرشتازکھاست

سازی در ایران برمی خیزد.

ناصر اقاجری
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*گفتگوی رسانھ ای شده  اسماعیل بخشی در روز جھانی کارگر

تبریکباشید،بدبختیورنجدرشماوقتیشود.بدلکارگرانجنبشروزبھبایدکارگرجھانی«روز
ھمبستگیکارگران،صنفیوقانونیحق،بھمطالباتآوردندستبھراهتنھاندارد.معنیکارگرروز

بھتاباشندھمکناردربایدغربوشرقتاگرفتھشمالوجنوبازکارگرانھمھاست.اتحادو
کارگرانھمھبھراکارگرروزمنوھستندکارگرانانسان ھا،بی مرزترینبرسند.خود ھای خواستھ

ھمبستگی،برایبھانھ ایروزاینکھامیدوارممی کنم.عرضتبریکجوانوپیرومردوزنازجھان
ھمدلی و تحقق مطالبات بھ حق کارگران باشد.»



********

کاربھانھبھرااسدبیگیدادگاهکھاستسالیکچراماست/اصلیمطالبھکارگران،واکسیناسیون
کھنفھمیدیمآخرخودمانمابودند/کردهتبدیلنظامبیلبوردبھرامنکرده اند؟/متوقفکارشناسی

قاضیازقبلمنبازجوییپروندهبھ٢٠:٣٠بازجوخبرنگارانضدنظام!/کارگریاھستیممظلومکارگر
کارگران ھستندپرونده و وکیلم دسترسی داشتند/ بی مرزترین انسان ھا،

بھھفت تپھشرکتکارگریفعالبخشی،اسماعیلگفتگویآخرینازسالسھگذشتنبھنزدیکازپس
ایراندرکارگریمصائبچونوچندازورفتیماوسراغبھمجدداکارگر”جھانی“روزمناسبت

مشکالتوکارگرانگالیھ ھایازگفتگوایندرافتادنیززندانبھبارھاکھکارگراینشنیدیم.وگفتیم
وھجمھھیچبدونبایدبدیھی،حقوقعنوانبھکھمطالباتیازالبتھوگفتایراندرآن ھارویپیش

فشاری بھ این قشر ھمیشھ زیر ضرب، اختصاص پیدا کند.

داشت:اظھار،ایراندرکارگرانمشکالتوکارگرجھانیروزبھاشارهباابتدادرکارگریفعالاین
مناسباتاینکھزمانیتاشود.برآوردهایراندرکارگرانمطالباتھمھتاداریمزیادیبسیارفاصلھما

ھمچنان،کارگریمطالبھ گریواعتراضبچرخد،سرمایھ داریپاشنھھمینبردنیادربوداشتھوجود
خوبیاجتماعیرفاهازکھغربدرخودشان-ادعایکشورھا-بھمتمدن تریندرداشت.خواھدوجود

گرفتھصورتاینچنینیکنش ھایواعتراضاتتجمعات،کارگر،روزدرھمبازنیز،ھستندبرخوردار
ھمجوامعھماندریعنیمی کنند.اعتراضکاستی ھابھبیانیھصدورباسندیکاھاوکارگراناتحادیھو

مطالبھ گری وجود دارد.

بھمتعلقروز،اینشود.شناختھرسمیتبھبایدحکومت ھانظرازکارگرجھانیروزافزود:وی
کھمطالباتیھمھبامی چرخدآن ھاگردهبرکشوریکتولیدوصنعتچرخھواقتصادکھاستکسانی
کھنداریمراتجمعیھیچحقماونکرده اعالمتعطیلراروزاینمتاسفانھنیاورده اند.دستبھودارند

بھونمایشییکباکھبودهسیستمسمتازرویکرداینکنیم.گفتگوخودمسائلومشکالتدرباره
شکلی آن را بگذرانند.

اساساکھچرابدارند.گرامیراروزاینکھاستکارگرانخودگردنبرحقاینکرد:تصریحبخشی،
نشانکارگریفعالیت ھایبھخوشیرویسرمایھ داریسیستم ھایکشوری،ھیچدرکھایراندرتنھانھ

خودبنابراین،ندارند.اعتقادیکارگری،نھادھایبھونبودهنھادگرااصالسیستم ھا،ایننمی دھند.
کارگران باید تالش کنند تا این روز را گرامی بدارند.

برایشد:یادآورقانونی،مطالباتبھرسیدنباکارگرانفاصلھبھاشارهباادامھدرکارگریفعالاین
حقوقبھنگاھیکنید.نگاهکارگریکحقوقمیزانبھمی توانیدراحتخیلیمسئلھ،اینپاسخبھرسیدن

بازاربھسریبعددھید.قرارنظرمدراخانواریکمعیشتبرایشدهتعیینسبدوانداختھکارگران
قیمتازکنید.مقایسھکارگریکحقوقمیزانبارابدیھیوحداقلینیازھایوکاالھاقیمتبزنید،
آموزشھزینھ ھایتاگرفتھمسکنوروزمرهمایحتاجقیمتوزندگیاساسیلوازممانندبھکاالھا

واستانداردھاکفبھرسیدنبرایکارگرانکھشدخواھیدمتوجھوقت،آنبگیرید.نظردرراخانوار
کارگری،مناسباتنیست.غیروطنیووطنیبحثکارگر،بحثدارند.فاصلھچقدرخودبدیھینیازھای

اولیھحقوقبھکارگریکرسیدنبازیادیفاصلھایرانشرایطدرمشخصاامااست.جھانیمقولھیک
و بدیھی او وجود دارد.



داشتآن ھاازبرخیخودسوزیوکارگرانحقوقمیزانبھخوداعتراضماجرایبھھماشاره ایوی
بھکردماعتراضآن ھامشکالتوکارگرانحقوقمیزانبھآندرمنوشدمنتشرکھکلیپیآنافزود:و

یکتایکبربالغزمانی،بازهآندرکارگراندستمزدحداقلمیزانبرمی گردد.٩٧و٩۶سالحوالی
کھچرانمی برند؟اسمکارگراندیگرازوبردهنامھفت تپھازھمھچرابود.ھزارتومان٢٠٠ومیلیون

شماکھزمانیتاشدند.متشکلوکردهبدلسنتبھخودشانبینرامسائلازبرخیھفت تپھ،کارگران
کھشداینما،جمعیوتشکیالتیکارومبارزاتحاصلآمد.نخواھدشماسراغکسھیچنشوید،متشکل

سالدرمی کردند،سرکوب ماندولتحتیومجلسوامنیتینھادھایقضائیھ،قوهدرکھآقایانھمان
بگیرند.یادگاریعکسھفت تپھکارگرانباکھمی خواستندکاری شانرزومھبرای٩٩

کدام کارگر در ایران واکسینھ شده؟

است.نداشتھدنبالبھانسان ھازندگینابودیازغیردستاوردیخصوصی،بخشکرد:تصریحبخشی،
نابودیبھبرھھایندرانسان ھاسالمت وروانبھداشتبحثنیست،کارگرانمعیشتبحثتنھاببینید!
ھستند،فعالیتبھمشغولجمعیمحیط ھایدرھفت تپھکارگرانکھکرونااوجدرحاالھمینشد.کشیده

ولباسضدعفونی،موادکرونا،بھابتالازجلوگیریبراینیازموردبھداشتیملزوماتازیکھیچ
حتی ماسک نیز در اختیار آن ھا قرار نداده اند.

اصلیمطالباتازیکیداشت:تاکیدوکردهاشارهنیزکارگرانواکسیناسیونبحثبھکارگریفعالاین
چیزھیچکھاستجانوسالمتبحثدارند،ایرانیکارگرانھمھکھکارگرجھانیروزدرماامسال

ھمینازماکھھستنددرمانکادروپرستارانایرانی،کارگرانمقدمخطنیست.افرادجانازعزیزتر
اینمابزند.فریادآن ھابراینیستکسیکھچراشد.خواھیمآن ھاصدایوفرستادهدرودآن ھابھجا

مسئلھھمینحالونشدهواکسینھکاملطوربھایراندرمانکادرھنوزمی دانیم.کارگرھمراعزیزان
کارگرازحمایتازمدامآقایانبعدشده؟واکسینھایراندرکارگرکدامبدھید.بسطنیزکارگرانبھرا

وقتھیچچراانسان ھامیرومرگپسشود.متوقفوقتھیچنبایدتولیدکھھستندمدعیوگفتھسخن
باید کارگران را واکسینھ کنید.متوقف نمی شود؟ اگر بحث حمایت از تولید است، شما مسئولین

مسئلھاینھم،شدکارگرانازبرخیخودسوزیدربارهکھھمصحبتیدرخصوصگفت:ادامھدروی
مبارزهبرایچیزھیچورسیدلبشبھجانکارگرکھکردکاریخصوصیبخشبدانیم،کھاستمھم

متاسفانھکھداشتیمخودسوزیبھتھدیداززیادیتعدادونداشتھخودسوزیموردچھارتنھا،مانداشت.
چند مرتبھ از آن عملی شد.

صدا و سیما کامال بھ یک پادگان تبدیل شده

گاھیکرد:خاطرنشانکارگری،فعالیت ھایبھامنیتینگاهازانتقادبانیزادامھدربخشیاسماعیل
حضوربنایمردممسائلدرشتوریزدرمی دانند.دشمنرامردمماآقایانکھمی کنیمتصورمااوقات

نبایدنداده،راشماحقوقکارفرما،وقتیاست.کردهفرسودهرامردمروانوروحکھدارنددخالتو
پادگانیکبھکامالسیماوصدامتاسفانھ،کھھمشرایطیچنیندرباشید؟داشتھھمزدنحرفحق

امنیتینمایش ھایباودادهتغییررامسائلراحت،خیلیاست.گرفتھقرارآقایانایناختیاردروتبدیل
نیزجاییھیچدردادگاهبھمربوطمسائلوزندانبحثسوایومی کنندبیکارراکارگرمی کنند.منتشر

سر و کارش بھ بیمارستان و دادگاه باز نشود.حق کار کردن ندارد. آرزو می کنم کھ ھر انسانی در ایران،



خب!می کنند.دادگاهمشغولسازی،پروندهباراکارگربالفاصلھمی شود،آغازاعتراضیتاافزود:وی
کھاستاینماسوالانداختید،زندانبھسالیکرابخشیاسماعیلکردید،ساکتراماشما،اصال
کدامکردید،درستپروندهده ھاخنیفرھا،محمدوعباسیابراھیمبھمنی،یوسفبرایشد؟حلمسئلھ
امنیتیفضایدرپرونده سازیباراپیشروکارگرانترمزبالفاصلھآقایانشد؟حلکارگریمسئلھ

خنیفرمحمدبخشی،اسماعیلبھمنی،یوسفسربالییچھکھمی بینندوقتیھمکارگرانباقیومی کشند
نھادھیچباسرمایھ داریسیستم ھایمی شوند.چالشدچارخودمسائلپیگیریبھنسبتآمده،دیگرانو

است.کارگری موافق نیستند و تمام سیستم و قانون در اختیارشان

ھفت تپھ مصاحبھ نکردنددادستان شھرستان و استاندار سابق، حتی یک بار علیھ کارفرمای

درسال ھاایندرگذاشتھمدعی العمومراخودشاسمکھشھرستاندادستانداد:ادامھکارگریفعالاین
اعالمکارفرماعلیھباریکحتیاعتراضات،واعتصاباتدرھفت تپھکارفرمایوکارگرانبیننزاع
بینایندراست.کردهدرستکارگرانبرایپرونده٣٠٠تا٢٠٠بھنزدیکمقابل،درونکردهجرم
کھلحظھ ایتاخوزستان(شریعتی)پیشیناستانداراست!بودهطلبکارکارگربوده؟طلبکارکسیچھ

بخواھددلتانتاامانکردمصاحبھاختالس ھااینھمھوجودباھفت تپھکارفرمایعلیھباریکرفت،
اختیاردرکامالآقا،ایندستوربھکھھمخوزستاناستانسیمایوصداکرد.مصاحبھکارگرانعلیھ

بخش خصوصی قرار گرفت.

خصوصیبخشدربارهنداشتیمجراتاصالکھھمامنیتینھادھایرویکردباکرد:تصریحبخشی،
ھفتکارگرانکھبدانندبایدمردممی کردند.صحبتسرمایھ گذاریوسرمایھجذبازمدامکنیم.صحبت

آن ھا برسانند.تپھ با چھ رنج و مشقتی موفق شدند تا صدای خود را بھ

داشتنددسترسیوکیلموپروندهقاضیازقبلمنبازجوییپروندهبھ٢٠:٣٠بازجوخبرنگاران

کارگری،مسائلبامواجھھدرسیماوصدارویکردازانتقادباادامھدرھمچنینکارگری،فعالاین
مواجھاعتراضاتیبانظامودادهرخکشوردرحاکمیتبھاعتراضیھرگونھاگرکرد:خاطرنشان

وگفتھدروغخوردنآبمثلاصالبود.خواھدسیماوصداآندالیلاصلی ترینازیکیقطعاشود،
کھمی دادنشانناجییکراھفت تپھسرمایھ داررسانھ،اینمی دھد.نمایشمعکوسراجامعھفضای

بھنزدیکقدمتباراتپھھفتآقا،اینونبودهچنیناصالکھحالیدردھد.نجاتراکارخانھاینتاآمده
است.کردهنابوددھھ،۶

معوق،حقوقھمھاینبادیدند؟تدارکآقاھمینبرایبرنامھچندسال،۵ایندرببینیدشماداد:ادامھوی
کارگرانحقوقکھمی کردندمنتشرراخبراینفورامی شد،واریزکارگرانبرایحقوقبرجیکوقتی

نفرھزار۵برایکھشدمدعینمایشیشکلبھخوددادگاهبحبوحھدرآقاھمینشد.پرداختھفت تپھ
سو،اینازکھکسیگذاشت.نمایشبھتابوآبباراادعاایننیز٢٠:٣٠وکردخواھداشتغالزایی

نیروتعداداینکھگفتخودتلویزیونینمایشیشوھایدرسوآنازوداردمازادنیرویکھاستمدعی
وصداکھ،اینسوالوکردنداخراجراغیرنیشکریکارگرانھماناین،ازبعدکرد.خواھداستخدامرا

کھمی پرسندبعدمی کنند.عصبیرامردموبودهغیرطبیعیحمایت ھااینبود؟کجامسئلھایندرسیما
مردم چرا از صدا و سیما منتفرند.

پروندهھمینسرکرد:اظھاروداشتسیماوصدادربازجوخبرنگاراناصطالحبھھماشاره ایبخشی،
اینکھبودمامنیتیمتھموموردیکبندهھستیم.معمولیخبرنگارماکھھستندمدعیآقایانمن،خود



اینضابطینبود،نکردهمطالعھپروندهقاضیھنوزرامنبازجوییپروندهبود.کردهصداوسرھمھ
مطالعھبھموفقباریکحتیمنوکیلبودند،ندادهمطالعھبرایھمپروندهبازپرسبھھنوزراپرونده

قوهقاضیازحتیکھدارندامتیازیچھسیماوصداو٢٠:٣٠خبرنگاراناینکھسوالبود.نشدهآن
شماخودبھآیاکنند؟مطالعھبازداشتگاهدررااجباریاعترافاتومنپروندهوبودهباالترھمقضائیھ

داشتھدسترسیآنبھمتھمیکبازجوییپروندهادامھحیندرکھمی دھنداجازهخبرنگارعنوانبھھم
باشید؟

کارگران،قبالدرقضائیدستگاهشعارھایورویکردھابھاشارهباھمچنینکارگری،فعالاین
اماداشتھفرقدیگرانباوبودهمتفاوتقضائیدستگاهجدیدرئیسکھمی گویندخیلی ھاکرد:خاطرنشان

ویرانھیککھکردعنوانرسید،قوهریاستمسندبھوقتیالریجانیآملینیست.اینطورکھمعتقدممن
چیست؟نھاداینکردنویرانھدررئیسیآقایکرد.مطرحنیزرئیسیکھصحبتیاست.گرفتھتحویلرا
اختیاردرکلیدیمسندھایوبودهاولمعاونطوالنیسالیانقوه،ھمیندرخودتانشماحال،ھربھ

بحثحیطھدربخصوصگشایش ھایی،قضائی،دستگاهروئسایازیکھرفعالیتآغازدرداشتید.
نبودیم.زندانیان سیاسی صورت گرفت کھ البتھ در ادامھ شاھد آن

من را بھ بیلبورد نظام تبدیل کرده بودند

خوبوجھھ شانبرایکھجاآنبودند،کردهتبدیلنظامبیلبوردبھرامنشخصھمینداد:ادامھوی
بودند،ایستادهصفدرمنعلیھمصاحبھبرایومی کوبیدندوکردهمعرفینظامضدکارگررامنبود،

ومنازدفاعدرمصاحبھبرایبودندکشیدهصفشده،ھمراهمنباعمومیفضایدیدند؛کھجاآن
یاھستیممظلومکارگرکھنفھمیدیمآخرخودمانمامی کردند!خطابمظلومکارگررابخشیاسماعیل

کارگر ضدنظام!

متوقفکارشناسیکاربھانھبھراایرانارزیمتخلفبزرگتریناسدبیگی،دادگاهکھاستسالیکچرا
کرده اند؟

سھتادونمی کنند؟اعالمراآنچراشده،صادرظاھراتپھ،ھفتدادگاهحکمکھحالشد:یادآوربخشی،
اسدبیگی،دادگاهکھاستسالیکچرانیست.آناعالمازخبریوشدهصادردادگاهحکمکھاستماه

بھکاریخیلیمابنابراین،کرده اند؟متوقفکارشناسیکاربھانھبھراایرانارزیمتخلفبزرگترین
این شعارھا نداریم.

کارگران نباید بھ شعار ھیچ مسئولی تکیھ کنند

برایرئیسیبھراخبریبخشھرازدقیقھ١٠کھنبودروزیکرد:خاطرنشانکارگری،فعالاین
قانونیراخودمطالباتکھگفتندمابھھمھاینشد؟چھآننتیجھندھند،اختصاصتپھھفتمسئلھ

سربربالییچھکردند،پیگیریقانونیراکارگرانمطالباتھفت تپھکارگرینمایندگانکنید.پیگیری
چھنمی کردند،حمایتآن ھاازکارگراناگروکردنداخراج شانشد،درستآن ھابرایپروندهآمد؟آن ھا
بودهھمقرارھمیناززد؟آن ھاصنفیکامالوقانونیحق،بھمطالباتوحقوقازحمایتبھدستکسی

کنند.کھ معتقدیم؛ کارگران نباید بھ شعار ھیچ مسئولی تکیھ

واکسیناسیون کارگران، مطالبھ اصلی ماست



درمانکادراست.مااصلیمطالبھکارگران،واکسیناسیونبحثامسال،کرد:تصریحنیز،پایاندروی
کارگرانبگیرند.قرارواکسندریافتاولویتدربایدکارگرانبعد،وشوندواکسینھاولدرجھدرباید
کارگران،اصلیخواستھاست.آن ھاحقرایگان،واکسندریافتومی کنندفعالیتجمعیمکان ھایدر

روزبھبایدکارگرجھانیروزدارند.اصرارآنبرھمچنانوبودهھفت تپھازخصوصیبخشیدخلع
بھراهتنھاندارد.معنیکارگرروزتبریکباشید،بدبختیورنجدرشماوقتیشود.بدلکارگرانجنبش
ازکارگرانھمھاست.اتحادوھمبستگیکارگران،صنفیوقانونیحق،بھمطالباتآوردندست

بی مرزترینبرسند.خود ھای خواستھبھتاباشندھمکناردربایدغربوشرقتاگرفتھشمالوجنوب
جوانوپیرومردوزنازجھانکارگرانھمھبھراکارگرروزمنوھستندکارگرانانسان ھا،

حقبھمطالباتتحققوھمدلیھمبستگی،برایبھانھ ایروزاینکھامیدوارممی کنم.عرضتبریک
کارگران باشد.

*علیرضا رستمی بر اثر کرونا درگذشت

انحاللازبعدکھبودکردستانقروهزاگرسفوالدکارخانھکارگراننمایندگانازیکیرستمیعلیرضا
پیگیریبرایسال ھاعلیرضاکردند.بسیارتالش ھایخودحقوقپیگیریبرای،٩۴سالدرشرکت

مطالبات خود و ھمکارانش دوندگی کرد.

اینجوھرھنوزکرد؛شکایتخودسنواتیحقوقوحقوقدریافتبرایاین،ازپیشماهچندکارگراین
دست داد.شکایت خشک نشده بود کھ او بر اثر کرونا جان خود را از

دستازکرونابیماریاثربرراخودجانبسیار،مشکالتوبیکاریاوجدرکھعزیزرستمیعلیرضا
داد، مدت ھا پیگیر حقوق صنفی خود و ھمکارانش بود.

گازھایاثردروبودکاربھمشغولآتشکارعنوانبھبلندکورهقسمتدر٩٢تا٨٢سالازعلیرضا
او دو دختر نیز دارد.سمی و دود و گرد و غبار، دچار آسم خفیف ریوی شده بود.

نزدیکارتباطدرکارگراناینمبارزاتجریاندرومداومونزدیکازکھایرانکارگرانآزاداتحادیھ
فوالدکارخانھدرھمکارانشدیگرواوخانواده یبھراعزیزرستمیعلیرضادرگذشتبودایشانبا

زاگرس تسلیت میگوید.

١۴٠٠اردیبھشت١٢ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

*روز کارگر و جان دادن کارگر!

شھرداریکارگرآلوسعباسقلیآقایماهاردیبھشتیازدهشنبھدیروزظھررسیدهگزارشاتطبق
بودهبکارمشغولکشتارگاهپشتدرواقعبھبھانشھرداریکارگاهدرخودکاریساعتدربھبھان

بھسنگینھایضربھوبرخوردبدلیلوریزدمیفرواوسربرفلزیایرانیتسقفکارحینکھاست
شود.بیضھ ھا و سینھ ی آقای عباسقلی آلوس موجب فوت او می

منبع:کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

بھ داخل چاھک آسانسور*جان باختن یک کارگر در پایتخت براثر سقوط از ارتفاع



دستدرساختمانکاردریکحینافعانستانتبعھسالھ40کارگراردیبھشت،یک12یکشنبھروزصبح
راجانشدمدروافتادآسانسورچاھکبھچھارمطبقھازتھرانکاشانیآیت هللاخیاباندرواقعاحداث

ازدست داد.

متری35درعمقمحبوسدامغانطزرهسنگزغالبزرگمعدنکارگر2ازسرنوشتاطالعی*بی
یک تونل

طزرهسنگزغالبزرگمعدنکارگرمجبوس2کارگر،جھانیروزاردیبھشت11شنبھ23ساعتاز
سقفناگھانیریزشبراثرکاراستخراجحینافضلیاصغرسیدوروشنائیمیالدنام ھایبھدامغان
شدند.مترمحبوس70بطولتونلیکمتری35درعمقآوارزیرکارگاه

دردستاطالعیکارگر2اینسرنوشتازگزارشاینتنظیمتاشدهایرسانھگزارشاتآخرینبرپایھ
نمی باشد.

*عضو اتحادیھ کارگران دستانش باز شد!

رفیق رئیس

کارخانھشورایرئیسازیورومیلیون٢سالیانھمبلغبرایایمترقبھغیربطوراسترلھبرندآقای
کنسرنایندرایشاناقداماولینشود.میمنتقلسنگینھایماشینوکامیونبخشبھواگنفولکس

بیکار کردن ھزاران کارگر و بدبخت کردن خانواده ھای آنھاست.

شورایبعنوان،رئیسراخودسمتاسترلھآقایکھشداعالمتمامشگفتیباجمعھروزپیشھفتھ
وپرسنلمدیربعنوانکنسرناینسنگینآالتماشینبخشبھومیدھدپسواگنفولکسکنسرنکارکنان

میخواھدکرد،کھاعالمپیشسالاواخردراوکھاستحالیدرمیشود.اینمنتقلاستخدامیامور
فولکرتکالوسآقایازاوراسمتاینبماند.فوالدصنایعکارکنانوفلزکاراناتحادیھکاندیدایدوباره

علتبھکارخانھشورایرئیسمقامدرواگنفولکسکنسرناز٢٠٠۵سالدرکھبودبردهارثبھ
طبقواوجانشیناسترلھآقایطریقاینازشدگذاشتھکنارخودسمتازشیرینیورشوهدریافت

قرار میگیرد.معمول در سمت عضویت ھئیت مدیره و نظارت کل این کنسرن

شھردرکارخانھھمیندروآمدهبدنیاآلماندرکھاستاالصلایتالیاییکاوالودانیالخانمایشانجانشین
آقایبھکھمیراثیباشد.میشاغلکنسرنایندرکھاستسال٢٠ومدتدیدهدورهآلمانبورگولفس

ماندمیبجایاوازورسیدهواگنفولکسکارخانھشورایرییسسمتدرسال١۶نزدیکاسترلھ
درکنسرنازفولکرتآقایگیریرشوهشدنبرمالازبعدنیست.ونبودهسادهوآیندخوشھمچندان

درچنگبھبرایودرگیریواگنفولکسمدلھایبعضیھواآلودگیمحاسبھدستگاهکردندستکاری
بھخطاباینامھدرکارخانھ،ایشانمدیریتدرداخلییدرگیریھاسرییکوپورشھشرکتآوردن

دریقیناًوکردهایفاکارخانھشورایرھبریدررانقشبھترینکھکند،میادعاشرکتکارکنان
فولکسشرکتبھراخودخدماتویکھآنجاییازحالھرشد.بھخواھدانتخابدوبارهاتیانتخابات

درکھکارخانھاینکامیونساختبخشعاملیمدیربھراایشانشرکتاینروسایداده،انجامواگن
میواگذاراوبھراشرکتپرسنلمدیریتاموربخشومسئولیتآوردند،بودهخالیحاضرحال

کردند.



اینطورتراتنشعبھواگنفولکسپرسنالواستخدامیبخشریاستبھراخودجابجائیایشان
خودمسئولیتحسبادنیاتمامدرشاغل١٠٠٠٠٠داشتنبارابخشاینمدیریتاوکھ؛میکندتوجیح

در مقایسھ با کنسرنھای دیگرمرتبط میسازد، او این بخش از کنسرن را در تمام دنیا

کارخانھشورایرییسکھایشانیمیشود،کھبرانگیزسئوالآنجااسترلھآقایادعایکند.اینمیقویتر
پیشچندیتا،میشودبرگزیدهکارگزینیعاملمدیروپرسنلبخشرئیسسمتوبھبودهواگنفولکس

-کوھنیولیانآقایان،یعنیکنسرنفعلیمدیریتعضودووبودهفعالکارکنانمدیرشورایسمتدر

کھھستکسیتنھالھاسترآقایکھدارنداعتقادآنھاومیشناسندراایشانقبلازپورشھکریستیانوپیچ
١٠اخراجطریقازراھدفایناوو؟!بیاوردپارویراماشرکتدوبارهحاضرحالدرمی تواند
بستنھمچنینوپلوئنشھردرشرکتاینشعبھفروشوانآ.ام.شرکتشاغلین٨٠٠٠٠ازدرصد
آنجاییکھ،ازحادثھبدیکند.ازعملیراداردتعلقاتریشدرانام.آ.بھ٩۵سالازکھاشتایرشرکت

ھمگانیگیریراییکدرمارس26دارد،درواگنفولکسبھتعلقکھانام.آ.شرکتاتریشی،بخش
در مجمع عمومی  علیھ بیکار کردن ھمکاران خود رای دادند!

درکارکناناخراجبرایکھخودجدیدسمتدراستخواھدسختقدریاسترلھآقایخاطربرایبدین
جامھ عمل بپوشاند!.نظر گرفتھ شده،بھ ادامھ خدمت خود در کنسرن فولکس واگن

26.04.2021آلمانـولتیونگھروزنامھازگرفتھبر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ آلمان

akhbarkargari2468@gmail.com

کارگرجھانیروز2021مھ1برابربا1400اردیبھشت11کارگریاخباروگزارشات

سرمایھ داریزنده باداول ماه مھ روزھمبستگی جھانی کارگران علیھ نظام

اتحاد اتحاد   رمزپیروزی ماست
در روزاول ماه مھ- تجمع سراسری کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران

- مجموعھ گزارشاتی درباره تجمعات تھران:

برگزاریازممانعتجھتکاروزارتمقابلامنیتیمأمورانوویژهگاردوپلیسگسترده+حضور
تجمع روز جھانی کارگر

تجمع روز جھانی کارگر  مقابل وزارت کار+گزارش تکمیلی اتحادیھ آزاد کارگران ایران از فراخوان

+عسل محمدی، ھیراد پیربداقی، سعید مالیری دستگیر شده اند

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


+گزارش کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومھ:

از روز جھانی کارگر+ کانال کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران:گزارشی

روزگرامیداشتبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگرانازجمعیوتجمعراھپیمایی-
جھانی کارگر

کارگر+بیانیھ کارگران ھفت تپھ بھ مناسبت فرا رسیدن روز جھانی

- کانال سندیکا و انجمن کارگران مریوان وسروآباد:

سطحساختمانیکارگاھایدرروزاینتبریکوکارگرجھانیروزمھماهاولبرگزاری
شھرمریوان

- گزارشاتی از مراسم روز جھانی کارگر درسنندج:

+بازداشت شیث امانی و ھوشنگ کریمی در سنندج

+گرامیداشت روز جھانی کارگر در سنندج

+راھپیمایی کارگران در سنندج بھ مناسبت روز جھانی کارگر

- گرامیداشت روز جھانی کارگر در بانھ

- برگزاری مراسم اول ماه مھ روز جھانی کارگر در مریوان

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسوسنگردفاضالبوآبشرکتدارکارگراندامنھھایکنش-
وحق بیمھ

حضوریامتحانبھنسبتاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضیتجمع-
مقابل اداره کل آموزش و پرورش

روزجھانیدرکارگرانوسایلسوختنوکنگانشیرینوروستایکارگریکمپدرآتش سوزی-
کارگر

روزجھانیدرکرونااثربرقروهزاگرسفوالدشدهبیکارکارگررستمیعلیرضاباختنجان-
کارگر

روزاول ماه مھ*تجمع سراسری کارگران ،بازنشستگان و مستمری بگیران در

مستمریو،بازنشستگانکارگرانکارگر،جھانیروزمھماهاولبابرابراردیبھشت11شنبھروز
آباد،رشتاراک،اصفھان،اھواز،تبریز،خرمشھرھایدرخواھیشانحقادامھدربگیران

اجتماعیتامینادارهمقابلتجمعبھدستو...،ساری،شوش،قزوین،کرج،کرمانشاه،مشھد،نیشابور
زدندوشعارھای زیر را سردادند:



- فریاد فریاد از این ھمھ بیداد

- ھمسانسازی کجا بود دروغ بود و ریا بود

- ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما

آزادیخیاباندرحاضرینازتعدادیوبازداشتوشتمضربباوامنیتیانتظامینیروھایتھراندر
تھران مانع برپایی تجمع مقابل وزارت کار شدند.

تھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانسندیکایاعضایازتعدادیسرکوبگراناقداماینبدنبال
با سردادن شعارھای اعتراضی ازجملھ:وحومھ بھمراه تعدادی از زنان بازنشستھ درپایانھ آزادی

- کارگر کارگر  اتحاد اتحاد

اتحاد اتحاد- کارگر معلم

- نان کار آزادی حق مسلم ماست

- کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

راھپیمایی کردند .

می کنیم:*در زیر نظرتان را بھ مجموعھ گزارشاتی دراین رابطھ جلب

برگزاریازممانعتجھتکاروزارتمقابلامنیتیمأمورانوویژهگاردوپلیسگسترده+حضور
تجمع روز جھانی کارگر

مستمری بگیرانوبازنشستگانکارگران،فراخواندنبالبھ١۴٠٠اردیبھشتیازدھمشنبھامروز
وزارتمقابلکارگرجھانیروزتجمعبرگزاریبرایمزدبگیراندیگرومعلماناجتماعی،تأمین
نیروھایوویژهگاردتوسطتماماًاطرافخیابان ھایومحلایناجتماعی،تأمینسازمانوکار

امنیتی قُُرق شده است.

کرده اندشروعرامراسمیبھبودیخیاباندرکاروزارتپشتیدربمحلدرکارگرخانھھمزمان
آندرونبھکھنیابندامکانمستقلنیروھایتامی شودمحافظتامنیتینیروھایتوسطکامالًکھ

مراسم رفتھ و صدای اعتراض خود را عنوان کنند.

ازکھصادقیحسنودارندحضورنفرهشصتپنجاه،جمعیتیکارگرخانھمراسمدر
و مشغول سخنرانی شده است.ضدکارگری ترین عوامل حکومتی است پشت تریبون قرار گرفتھ

وصفوبشکنندراامنیتینیروھایَسِدبتوانندتاتالش انددرمستقلفعالینوبازنشستگانکارگران،
تجمع اعتراضی خود را شکل دھند.

١۴٠٠اردیبھشتیازدھمایران-کارگرانآزاداتحادیھ

تجمع روز جھانی کارگر  مقابل وزارت کار+گزارش تکمیلی اتحادیھ آزاد کارگران ایران از فراخوان



وکاروزارتمحدودهآزادیخیابانانتظامیو امنیتینیروھای١۴٠٠اردیبھشت یازدھم شنبھامروز
درکارگرانتجمعشکل گیریازمانعتابودنددرآوردهخودمحاصرهبھکامالًرااطرافخیابان ھای

روز جھانی کارگر شوند.

چھره ھایضدکارگری ترینازصادقیحسنوکارگرخانھمزدورانصبح٩ساعتازھمزمان
پشتخیابانبھاتوبوسباراکارگرخانھشدهدست چینعواملازنفر۶٠،٧٠تعدادحکومتی
آزادیخیاباندرکاروزارتمقابلتجمعبرایکارگرانفراخوانبھارتباطیھیچکھکاروزارت
تصرفومصادرهدرسعیوانتپشتبربزرگبلندگوھایکردنسوارباوبودنددادهانتقالنداشت

تجمع روز جھانی کارگر کردند.

شروعبلندگوھاازاسالمیجمھوریسرودپخشوقرآنتالوتباکھکارگرخانھضدکارگریمراسم
رئیسساالریبخصوصحکومتیمسئولینازتمجیدوتعریفدرصادقیحسنادامھدروشد

سازمان تأمین اجتماعی بھ سخنرانی پرداخت.

ازمانع  وپرداختندآنھاازشدیدمحافظتبھامنیتیوانتظامینیروھایکارگر،خانھمراسمطولدر
حضور کارگران مستقل شدند.

اززیادیبسیارحجمصبحاولیھساعاتھمانازکاروزارتمقابلاصلیخیاباندرھمزمان
باشوند.کارگرانتجمعگیریشکلازمانعکھبودندشدهمستقرشخصی ھالباس وپلیسنیروھای
لباسبخصوصامنیتینیروھایحضوربودتجمعشروعزمانکھ١٠:٣٠ساعتبھشدننزدیک

لباسازگسترده ایتجمعشادمانمترویجلویدرطوریکھبھگرفتشدتبسیارشخصی ھا
از مترو بھ جلوی وزارت کار شوند.شخصی ھا بھ وجود آمده بود کھ مانع از عبور تجمع کنندگان

کھبودندشدهنزدیکوزارتمحل بھفعالیندیگرومعلمانبازنشستگان،کارگران،اززیادیجمع
کھبودشدهامنیتینیروھایدستپاچگیووحشتوترسبھمنجراینونمایندتجمعبرگزاریبھاقدام
میشدندمشکوکاوبھکھراکسیھرتجمع،برگزاریبرایحاضریناقدامترسازشخصی ھالباس

حدوداًکھاستاینبرگمانھ زنی ھا.می کردندپلیسماشین ھایبرسواروکردهدستگیر سریعاً
شده اند.دستگیرکاروزارتمحدودهدرنفر٣٠بھنزدیک

راآن اطرافمی توانندراحتیبھانتظامیو امنیتینیروھایکھاستطوریبھکاروزارتموقعیت
رانندگیوراھنماییپلیسمقرھمکھبخصوصندھند.راساختمانبھنزدیکیاجازهوکنندقُُرق

گاردنیروھایازمملوتجمعاتشروعازقبلراوزارتساختمانزمینزیرھمووزارتمقابل
ویژه و لباس شخصی میکنند.

١۴٠٠اردیبھشت١١ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

+عسل محمدی، ھیراد پیربداقی، سعید مالیری دستگیر شده اند

تعدادکار،وزارتمقابلکارگرجھانیروزتجمعبرگزاریبرایکارگرانفراخوانپیدروامروز
مالیریسعید وپیربداقیھیرادمحمدی،عسلشده اند.دستگیرامنیتینیروھایتوسطفعالیناززیادی

از جملھ دستگیر شدگان ھستند.



دیگرنفرچندھمراهبھایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتعضوامانیشیثنیزسنندجدر
دستگیر شده است.

منتشرآنھااسامیاطالعمحضبھ امانیستدستدراطالعیھنوزشدگاندستگیردیگراسامیاز
خواھد شد.

خواھانومیکندمحکومقویاًراکارگریفعالینو کارگراندستگیریایرانکارگرانآزاداتحادیھ
آزادی فوری و بی قید و شرط آنھاست .

١۴٠٠اردیبھشت١١ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

تھران وحومھ:+گزارش کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

کارگرروزجھانیمناسبتبھکھبازنشستگانوکارگراناردیبھشتیازدهامروزاعتراضیتجمع
لباسوپلیسچشمگیرحضورتوسطشودبرگزارکاروزارتمقابلقراربودفراخوانبراساس
کارگرانازتعدادیتجمعابتدایدرشدکشیدهخشونتبھضدشورشونیروھایھاشخصی

وبازنشستگان  توسط این نیروھا بازداشت شدند.

تعدادیبھمراهسندیکااعضایازتعدادیتجمع،ھرگونھبرایپلیسجلوگیریوامنیتیجوبھتوجھبا
اعتراضی راھپیمایی کردند .از زنان بازنشستھ درپایانھ آزادی با سردادن شعارھای

کارگریکبازداشتوبگیرانومستمریکارگران،بازنشستگانسراسریتجمعاتدربارهگزارشی
بازنشستھ درتبریز

فریبودروغگوییبھاعتراضایران،فلزکارمکانیککارگرانسندیکایرسمیکانالگزارشبھ
مشھد،اراک،اھواز،کرج،تھران،شھرھایدرراخشمگینبازنشستگاناجتماعیتامینسازمان
ھایکانونآورد.خیابانبھنیشابورقزوین،اصفھان،ساری،رشت،تبریز،آباد،خرمشوش،

روزچندازدارندمینگھناآگاھیدررابازنشستگانخودھایفریبباکھنشاندهدستبازنشستگی
پنجشنبھروزازویافتخواھدافزایشھایشانحقوقکھکردندامیدواراکارگراناعتراضبھمانده

ھاکارگریخانھاست.شدهتمامکارکھکردندالقاآنانبھبازنشستگیمسوولینھایقولگذاشتنبا
تجمعاتدراعضایشانازبسیاریاینکھبھعلمباوبازنشستگانمیاندرتفرقھایجادبرایھم

زدنگولدرومصادرهراھابازنشستھاعتراضاتکردندتالشکنند،میشرکتمستقلبازنشستگان
بازنشستھ ھا بھ ھمدستی سازمان تامین اجتماعی برخیزند.

بھمذاکرهبرایپیشھفتھکھتبریزیبازنشستگانکانوننمایندهاصدقیاحددستگیریباتبریزدر
میمیریم/«میمیریمشعارباوآوردوجودبھتبریزیبازنشستگاندرراخشمازموجیبودآمدهتھران

شدهمنتشرجعلیھایاطالعیھباکھکارگرانرشتدربودند.آمدهتظاھراتبھمیگیریم»وحقمون
اینوآمدهاجتماعیتامینادارهمقابلبھبازھمبودندشدهروبروتجمعلغوبرایمجازیفضایدر

دردادند.سررابود»ریافریب،دروغ،بود/کجاسازیھمسانفریاد«وکردهخنثاراافکنیتفرقھ
خواستارکردهبرپاراخودتجمعبازنشستگانبودچشمگیربسیارویژهگاردحضورآنکھبااصفھان

ھمسان سازی واقعی شدند.



نخواھندراتجمعیکھبودمعلومشخصی،لباسنیروھایوپلیساستقراربا8ساعتازتھراندر
وزارتشمالیضلعدرھاکارگریخانھنفر200ازکمترصبح9ساعتازبگیرد.شکلگذاشت

اعضایبرایحنایشانحتابودمعلومکھبودندآمدهاجتماعیتامینسازمانرییسازتشکربرایکار
راخودکھایعدهتجمعاینکناردرشدند.نمیحقیرچنینوگرنھنداشتھرنگدیگرھمخودشان

راعقایدشانکارگران،بامصاحبھوفیلمبرداریدستگاھھایبانامیدندمیتھراندانشگاهدانشجویان
در مورد موضوعات مختلف کارگری جویا می شدند.

ھدفکردند.میخنثارانفرهسھتجمعھروبودمشھودھاشخصیلباسحضورشادمانمترودر
شرکتھایاتوبوسشد.گرفتھتلفنشانھایگوشیبازنشستھخانمچندینبودند.پیرمردانوپیرزنان

بودند.شدهمنعشادمانایستگاهدرخوداتوبوسنگھداشتناز10ساعتحدودتا9ساعتازواحد
لباستوسطھابازنشستھازبسیاریشدند.آنجادرمستقرھایونروانھودستگیربازنشستھچندین

متروسواروبرگشتھکردندمیوادارراآنانوبردهمترومقابلبھتوھینوتھدیدباھاشخصی
گردند.

از روز جھانی کارگر+کانال کمیتھ پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران:گزارشی

بینتفرقھ افکنیھدفبا پیشکسوتاناتحادیھکارگرجھانیروزدر١۴٠٠اردیبھشت١١شنبھ
کردند.برگزارصبح٩ساعتدرراتجمعیآن،کردنخودیغیرووخودیبازنشستگانگروه ھای

داشت.در این تجمع محجوب رییس مادام العمر خانھ کارگر نیزحضور

بشدتراآمدھاورفتآنھاوبودندکردهمستقرراامنیتینیروھایکاروزارتاضالعتمامدر
کنترل می کردند و بھ ھیچ عابری اجازه ی توقف نمی دادند 

و یا فیلم می گرفتند.عکاسان معروف امنیتی بدون استثنااز تمامی رھگذران عکس

تابودندایستادهآرامیباگاردنیروھایومی کردبلندگوصحبتباسخنرانادارهشمالیقسمتدر
یافت.خاتمھکامالمراسم١٠ساعتتاودھدپاسخبازنشستگانسئواالتبھآنانمعیتدرمحجوب

لحاظوسازیمتناسبناچیزمبلغ"تخصیصماند:بی جوابھم چنانبازنشستگانمحوریسئوال
نکردن آن در پایھ ی حقوق"

آزادیخیاباندروزارت خانھدربسمتبھبازنشستگانازتعدادیخودی ھا،تجمعپایانازپس
نبشدربازنشستگانازتعدادینمی دادند.ھمایستادناجازه یامنیتینیروھایاماکردندحرکت

نیروھا مواجھ شدند.خیابان بھبودی جمع شدند ولی با ممانعت تعداد ھر دم افزون

راخودنفرچندچنگازخانمامابردندونخودروطرفبھکردنددستگیرراھاخانمازیکی
شکاریخیاباننبشدرمجددابازنشستگانوشددورمحلازدویدنباودادنجاتماھرانھ ایبھ طرز

جمع شدند.

بھمامورانازیکیدیدم.راجدیدیوخاصتیپ ھایوچھره ھاامروزمی گفتبازنشستھ ایخانم
دیگری می گفت:

ما را ھم احضار کرده اند"." گویا قرار بوده امروز تجمع عظیمی پا بگیرد کھ "حتا



کھزمانیبودند.آمدورفتدرراسازماننزدیکتابھبودیخیابانسرازپراکندهطوربھافراد
مشغولکنندگانتجمعپراکندنبھوبازگشتھمجددااماشوندجمعتوانستندفعاالنشدمتروواردپلیس
سالمندیزنآمده اید؟چرااصالپرسیدگاردی ھاازیکیشدندمواجھمردماعتراضباوقتیشدند.

پلیس است و اشتباه آمده ایم!!!.گفت امروز برای روز کارگر آمدیم اما متوجھ شدیم کھ روز

دیدهپراکندهدستھ ھایآزادیخیابانسویدوھردرمی شدبیشترمردمحضورمی گذشتزمانھرچھ
راتجمعدرکنندهشرکتافرادماموران،کھدیدیماماداشتندحرکتیایجاددرسعیکھمی شدند

درمی کنند.سواربودشدهپارکادارهمقابلصبحازکھرنگیکرمبوسمینیبھوکردهبازداشت
مردوزنازجوانانیوبازنشستھوشاغلمعلمانازتعدادیمی کردندگفتگوھمباکھمردمیبین

نیز برای گرامی داشت روز کارگر حضور داشتند.

شناساییکارتمنازوگرفتراماشینجلویامنیتپلیسکھشدمتاکسیداخلگفتفرحزادیخانم
میوبودندگرفتھرادست ھایمآنھاگرفتند .فیلموعکسکارتمازبودنداوباکھافرادیوخواست
مراشخصی ھالباسخودگویامی افتادمداشتموقتیوکنمحفظراتعادلمنتوانستممنکھکشیدند
شدیدیدردودھمراحرکتآنتوانستمنمیبودندکشیدهرادستمچوننشستمزمینرویمنگرفتند.
خودشانباالخرهگذاشت.زمینرویوگرفتپسآنھاازیکیکھمی بردندداشتندراکیفمداشتم.

کمک یکی از ھمکاران گذشتم .کمک کردند و از زمین بلندم کردند و من از پل عابر با

در بازگشت داخل مترو چند نفر مشاھداتشان را بیان می کردند:

اما پس از مدت کوتاھی آزاد شدند.* دو تن از زنان بازنشستھ ی تامین اجتماعی بازداشت شدند

متروسمتبھمسیردرمامی کردندپراکندهراھمھ بودند،زیادبسیارانتظامیوامنیتینیروھای*
میاد حقمونراه افتادیم چند شعار ھم دادیم - فقط کف خیابون بھ دست

- از بس دروغ شنیدیم ما دیگھ رای نمیدیم

- معیشت منزلت حق مسلم ماست

- واکسیناسیون رایگان انجام باید گردد

شدند.اما دوباره حملھ کردند و مانع از ادامھ دادن تظاھرات

بدھیم اما بھ سرعت ھجوم آوردند.* ما ھم برای چند لحظھ در سمت فروشگاه توانستیم شعار

نفر۶امابودخانمشھمراهمی گرفتفیلمداشتمسنیآقایشویم.جمعنفرچندنمی گذاشتندجاھیچ*
استفادهجواننیروھایازکھھستمدتیبردند.وگرفتندراخودشوموبایلوریختندسرشبر

می کنند.

گرامی داشتکھداردبازنشستگانومعلمانوکارگرانازدولت مردانوحشتازنشانروایت ھااین
یک روز جھانی را بر نمی تابند.

روزگرامیداشتبرایتپھھفتنیشکروصنعتکشتمجتمعکارگرانازجمعیوتجمع*راھپیمایی
جھانی کارگر



باتپھھفتنیشکروصنعتکشتکارگرانازمھ،جمعیماهاولبابرابراردیبھشت11شنبھروز
جھانیھمبستگیروزشعارھاوسردادنسخنرانیوایرادمجتمعایندرتجمعوبرپاییراھپیمایی

کارگران را گرامی داشتند.

کارگر+بیانیھ کارگران ھفت تپھ بھ مناسبت فرا رسیدن روز جھانی

وبودمیتعطیلکاربایستمیکھروزیاستکارگرجھانیروزاردیبھشت)(یازدهمییکامروز
ماامامیگرفتندجشنومیشدندجمعھمدورخودھایخانوادهکناردرآسودهخیالیباکارگران
اینوبگوئیممانآیندهوحالوتالشھاودردھاازبایدامروزوایمبیگانھآسودگیباکھسالھاست

ماشعارھامشقتاینعلیرغماماکنیمکاردارنسرمایھبرایکروناقرمزوضعیتدرراروز
ازمااست.اتحاد"اتحادجھان"کارگرانیعنیکارگرجھانیروزدراتحاد"اتحادتپھھفت"کارگر

در ایران و جھان تبریک میگوئیم.ھفت تپھ با ندای این اتحاد، روز کارگر را بھ طبقھ کارگر

بھبایدوھستیمکجاببینیموکنیممرورراکارھایمانوبیاندازیمگذشتھسالبھنگاھیبایدامروزاما
ماحصلکھداشتقدرتمندیوطوالنیاعتراضاتواعتصاباتگذشتھسالدرتپھھفتبرویم.کجا

ومدیرانفسادافشایدادگاه،بھیارانشواسدبیگیکشیدنترقبلسالھایوگذشتھسالاعتراضات
مامبارزهتمرکزگذشتھسالبود.بیمھھایدفترچھتمدیدومعوقھایحقوقگرفتن،فاسدھمکاران

کاربھبازگشتھمچوندیگرمانھایخواستھامابوداسدبیگیازیدخلعوخصوصیبخشنفیبر
آنانبھدستیابیراهدرکماکانکھداشتندوجودھمعرفیمطالباتبسیاریواخراجیھمکاران

کھنبودکمآنھاھایتوطئھوعواملشوکارفرمابامشکالتومسائلامامیانایندرمیکنیم،مبارزه
طوالنیاعتصابدرکردند.خنثیراھاتوطئھیکبھیکوھشیارندتپھھفتکارگرانخوشبختانھ

درھابازیخصوصیازدیدهآسیبکارگراناصلیمطالبھبھفعلیمالکانازیدخلعگذشتھتابستان
حقاست.ماایرانکارگریجامعھدرتپھھفتکارگرانجایگاهنشاندھندهاینوشدبدلایرانسراسر
کردیمپرداختقضائیمتعددھایپروندهوزندانواخراجازفراوانھایھزینھتحملباراخواھی

دراالنمیخواھیمچھوخواھیمنمیچھمیدانیموتریمروشنامروزمتحدتریم،امروزاینحالبا
استدادننتیجھحالدرماھایخوردندلخونواتحادواعتراضاینماحصلکھھستیممقطعی

ھمیشھازترمحکماینکوگیریممیپسراتپھھفتوکنیممیبیرونراخصوصیبخشگفتیمما
کھچرارساندخواھیمسرانجامبھآنراومانیممیعھداینرویکھمیکنیماعالمکارگرروزدر

بایدوبودهکارگرانزندگیکیفیتارتقاوتولیدمانعبزرگترینخصوصیبخشواسدبیگیمعتقدیم
نظارتومدیریتباوبرگردددولتبھبایدتپھاست.ھفتکارگراناصلیخواستھاینوبروند

شورایی کارگران اداره شود.

اعتراضاتواعتصابازکھکسانیوکارگرانکلیھازوشمردهغنیمترافرصتکارگرروزدر
پیاماینونمودهویژهتشکربودندماکنارشرایطترینسختدروکردندحمایتمانمایندگانازوما
اعتراضاتازتپھھفتکارگرانماشد.نخواھدپنھانمانظرازھیچگاهشماھمراھیکھمیرسانیمرا

آزادیخواستاروکنیممیحمایتخدماتیودرمانیوآموزشیوکارگریمختلفمراکزبرحق
ھستیم.کارگران و فعالین بازداشت شده و ھمھ زندانیان سیاسی

معلمان،ھا،شھرداریکارگرانھا،پتروشیمیوگازونفتوھپکووفوالدکارگراناعتراض
درسفداکاریباودارندجایماقلبدرکھدرمانکادروپرستارانما،دیدگاننوراینبازنشستگان



علیھسازی،خصوصیعلیھاست.یکیدردجاھمھکھاستاینبیانگرمیدھندآزادگیوشرافت
زیربرابرچنددستمزدھایعلیھتبعیض،وفقرعلیھظالمانھ،موقتقراردادھایوپیمانیشرکتھای

وبھترزندکیبھدستیابیاعتراضاتاینھدف،کارگرانمیانتحریکوتفرقھایجادعلیھفقر،خط
دردروزھااینوبھترزندگیواستشبناندردکارگراست،دردایرانعزیزمردمشانخوردر

درمان است و دارو و واکسن.

دردھا مشترک است و راه ھم قطعاً مشترک است.

خردباکارگرانھرگاهاست.عملیامانیستسادهکارگریگستردهاتحادایجادکھگویدمیماتجربھ
اساساتاکنونبرسند.ماخوداھدافبھوکنندتکیھاتحادشانقدرتبھمیتوانندشوندعملواردجمعی

بھناچاریموداریمواحدمنافعوکارگریمماکھچراایمکردهحرکتشورائیوجمعیخردبھاتکابا
رامشکالتوکنیمتکثیرراجمعیخردبھاتکایعنیموفقیترمزبایستمیپسکنیم.تکیھیکدیگر

یکی پس از دیگری از سر راه برداریم.

داغداریاوبودهمنحوسبیماریاینگرفتارکھھموطنانیباتپھھفتکارگرانماایام ایندر
بودندجامعھامیدسختدورانایندرکھفداکارانیبھومیکنیمھمدردیابرازھستندعزیزانشان

بخشھایکارگرانباآرزومندیم.بھروزیبرایشانقلبصمیمازومیفرستیمدروددرمانکادربویژه
ھزینھتامینوھستیمھمصداھمگانیورایگانواستانداردواکسنسریعتھیھبرایکشورمختلف
مردمھمھحقودولتوظیفھرابھداشتیودرمانینیازھایرایگانتامینومردممعیشتوزندگی

ایران میدانیم.

و جھان و دستشان را بھ گرمی میفشاریم.در پایان مجدداً درود میفرستیم بھ تمام کارگران ایران

روزتان مبارک زحمتکشان

*کانال سندیکا و انجمن کارگران مریوان وسروآباد:

در کارگاھای ساختمانی سطح شھرمریوانبرگزاری اول ماه مھ روز جھانی کارگر و تبریک این روز

درشھرسطحساختمانیکارگاھایدرروزاینتبریکوکارگرجھانیروزمھماهاولبرگزاری
ساختمانی مریوان و سروابادمیان کارگران با حضور اعضای ھیت مدیره انجمن کارگران

رمز رسیدن بھ مطالبات کارگران، اتحاد و ھمبستگی است...

روز جھانی کارگر بر تمامی کارگران، گرامی باد .

١۴٠٠/٢/١١

*گزارشاتی از مراسم روز جھانی کارگر درسنندج:

+بازداشت شیث امانی و ھوشنگ کریمی در سنندج

سابقنمایندهوایرانکارگرانآزاداتحادیھمدیرهھیأتعضوامانیشیثاردیبھشت١١شنبھامروز
کارگران کارخانھ نساجی کردستان دستگیر شد.



مراسمسنندجتعمیرکارانصنعتیشھرکمحلدرداشتندقصدکھسنندجکارگرانازجمعیامروز
نیروھایو پلیسحملھموردمراسمشروعازقبلکنند،برگزارراکارگرجھانیروزگرامیداشت

دستگیررانفرچندودادندقرارشتموضربموردراکارگرانمأمورینگرفتند.قرارامنیتی
گاز جزء دستگیرشدگان است.کرده اند کھ شیث امانی و ھوشنگ کریمی کارگر جوشکار 

+گرامیداشت روز جھانی کارگر در سنندج

مراسمیطیسنندج٢شمارهصنعتیشھرککارگرانازجمعی١۴٠٠اردیبھشت١١شنبھامروز
روز جھانی کارگر را گرامی داشتند.

+راھپیمایی کارگران در سنندج بھ مناسبت روز جھانی کارگر

جھانیروزمناسبتبھسنندجکارگریفعالینوکارگرانازجمعی١۴٠٠اردیبھشتیازدھمامروز
کارگر در سطح خیابان راھپیمایی کردند.

*گرامیداشت روز جھانی کارگر در بانھ

بھبانھشھرستانآزادیخواهمردانوزنانازجمعیباردومینبرایماه،اردیبھشت١١شنبھامروز
شھر تجمع کردند.مناسبت فرا رسیدن روز جھانی کارگر  در میدان کارگر این

روزمھماهاولرسیدنفراشھراینکارگرمیداندرماسکتوزیعوشیرینیپخشباکنندگانتجمع
حاضرکارگرانمیاندرمناسبتھمینبھحاضرینازیکیھمچنینداشتند.گرامیراکارگرجھانی

روبرو شد.درمیدان کارگر سخنانی ایراد نمود کھ با استقبال آنھا

*برگزاری مراسم اول ماه مھ روز جھانی کارگر در مریوان

کارگرانصنفیانجمنکارگرینھادھایتوسطشانوپارکدراردیبھشت١١شنبھامروزمراسماین
مدنینھادومعلمانصنفیانجمنخبازان،سندیکایاجتماعی،تأمینبازنشستگانساختمان،انجمن

توسطمشترکقطعنامھقرائتباگرامیداشتاینشد.برگزارخیابانوکارکودکانازدفاعجامعھ
استقبالباکھشدشروعکارگریفعالوساختمانیکارگرانصنفیانجمناعضایازشکریآرمان

و تشویق حاضرین بھ پایان رسید.گرم شرکت کنندگان و حاضرین قرار گرفت و با پخش شیرنی

منبع: کانال اتحادیھ آزاد کارگران ایران

حقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسوسنگردفاضالبوآبشرکتدارکارگراندامنھھای*کنش
وحق بیمھ

ھایکنشازخوزستاندراستانسوسنگردفاضالبوآبشرکتکارگراناردیبھشت،11روزشنبھ
دامنھ دارشان نسبت بھ عدم پرداخت ماه ھا حقوق وحق بیمھ،خبردادند.

وصولبرایگفتند:ایخبرنگاررسانھبھحقوقشانماهدهحدودپرداختعدمبھاشارهباکارگراناین
انجاماشتغال مانمحلاجرایینھادھایوفاضالبوآبشرکتمقابلرازیادیتجمعاتمطالباتمان

داده ایم.



دچاربیمھ ایسوابقزمینھدرماونشدهواریزاجتماعیتامینبھمابیمھحقماهافزودند:چندینآنھا
مشکل ھستیم کھ در زمان بازنشستگی نمود پیدا می کند.

حضوریامتحانبھنسبتاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشاعتراضی*تجمع
مقابل اداره کل آموزش و پرورش

بنمایشبرایاصفھاناستانودوازدھمنھمپایھ ھایآموزاندانشازاردیبھشت،جمعی11شنبھروز
تجمعبھدست19کوویدبیماریشیوعبھتوجھباحضوریامتحانبھنسبتاعتراضانگذاشتن

مقابل اداره کل آموزش و پرورش در کالنشھر اصفھان زدند.

روزجھانیدرکارگرانوسایلسوختنوکنگانشیرینوروستایکارگریکمپدر*آتش سوزی
کارگر

شد سوزیآتشدچارکنگانشیرینوروستایدرکارگریکمپاردیبھشت،یک11شنبھروزبامداد
وھمھ وسایل کارگران در کمپ سوخت.

قروه بر اثر کرونا در روزجھانی کارگر*جان باختن علیرضا رستمی کارگر بیکار شده فوالد زاگرس

اثربرقروهزاگرسفوالدشدهبیکارکارگررستمیعلیرضاکارگر،جھانیروزاردیبھشت11روز
کرونا جانش را ازدست داد.

درکردستانقروهدرزاگرسفوالدانحاللازاردیبھشت،بعد11بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
ازیکیرستمیعلیرضاکردند.بسیارتالش ھایخودحقوقپیگیریبرایکارگراناین،94سال

خود و ھمکارانش دوندگی کرد.نمایندگان این کارگران بود کھ سال ھا برای پیگیری مطالبات

جوھرھنوزکرد؛شکایتخودسنواتیحقوقوحقوقدریافتبرایاین،ازپیشماهچندکارگراین
را از دست داد.این شکایت خشک نشده بود کھ او بر اثر کرونا جان خود

مشکالتوبیکاریاوجدررستمیمی گویند:اوبسیاردوندگی ھایبھاشارهبارستمیھمکاران
وخودحقوقپیگیریمدت ھااوداد؛دستازکرونامنحوسویروساثربرراخودجانبسیار،

ھمکارانش بود.

حق،احقاقوخواستھبھرسیدنبرایتالشودوندگیسال ھابعدمی گوید:اونزدیکھمکارامینی
فوتمتاسفانھشدمباخبرامروزکھبودنشدهخشکپیگیریسالازھفتبعدشکایتشجوھرھنوز
وبودکاربھمشغولآتشکارعنوانبھبلندکورهدرقسمت92تا82ازسالعلیرضااست.کرده

ریوی شده بود. او دوتا دختر نیز دارد.دراثر گازھای سمی و دود وگرد و غبار، دچار آسم خفیف

akhbarkargari2468@gmail.com

1400ماهاردیبھشت10کارگریاخباروگزارشات

سرمایھ داریزنده باداول ماه مھ روزھمبستگی جھانی کارگران علیھ نظام



اتحاد اتحاد   رمزپیروزی ماست

اردیبھشت11کارگرجھانیروزبرایآھنراهفنیابنیھوخطکارگرانسراسریتجمعفراخوان

در اعتراض بھ عدم پاسخگویی دولت بھ خواستھ ھایشان

مکان: مقابل ایستگاه ھا و ساختمان مدیریت

«ھمراه داشتن ماسک الزامی است»

ماه مھ روز ھمبستگی جھانی کارگران- تجمع کارگران راه آھن شمال غرب(زنجان) در آستانھ اول

- اعتراض بھ تعطیلی روز کارگر روی کاغذ

آتشاراضیشانتصرفبھنسبتکھماندرتنگروستایمعترضاھالیرویبرانتظامینیروھای-
گشودند

خواری شھرداری منطقھ یک تھران- تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان ارتش نسبت بھ زمین

روز جھانی کارگر!- بیانیھ کانون نویسندگان ایران:گرامی باد اول ماه مھ،

1400کارگرجھانیروزمناسبتبھعمومیقطعنامھ-

)1400کارگر(جھانیروزمھماهاولمناسبتبھقطعنامھ-

- روزکارگر، روز ھمبستگی جھانی کارگران، شادباش!

- ندای زنان ایران:روز جھانی کارگر، روز ماست!

 ی باد یک مھ روز جھانی کارگرگرام علی نجاتی:-

- روزت مبارک کارگر زندانی !!

 یبی (عضو کانون صنفی معلمان)حب محمد

ماه مھ روز ھمبستگی جھانی کارگران*تجمع کارگران راه آھن شمال غرب(زنجان) در آستانھ اول

برایکارگرانجھانیھمبستگیروزمھماهاولآستانھدرتراورس)زنجان(شرکتآھنراهکارگران
دست یابی بھ مطالبات برحقشان دست بھ تجمع زدند.



*اعتراض بھ تعطیلی روز کارگر روی کاغذ

کارگر شرکت مخابرات:

ھم خبری نیستگفتند روز کارگر باید سرکار حاضر باشیم و از اضافھ کار

ارتباطاتکارکنانگذاریسرمایھشرکتمخابراتکارگرانازیکیرابطھدرھمین
ومخابرات(شسکام)نامھ ای بشرح زیرمنتشرکرد:

برامونروکارگرروزکردیمامضاسالسھاینتوکھقراردادیدرکھھستمشسکامنیروھایاز
اعالم3منطقھسرپرستاالنگردد.ولیمحاسبھکاراضافھحضورصورتدرکھکردندلحاظتعطیلی

نیست.کردند کھ باید حتما سر کار باشیم  و اضافھ کار ھم خبری



آتشاراضیشانتصرفبھنسبتکھماندرتنگروستایمعترضاھالیرویبرانتظامی*نیروھای
گشودند

توابعازکھمانمنطقھدرتنگروستایخشمگیناردیبھشت،اھالی8چھارشنبھروز
دستخردسالشانفرزندانمنجملھخانوادگیتجمعبالرستاندراستانسلسلھشھرالشترمرکزشھرستان

شھرستانانقالبوعمومیدادسرایحکماجرایلوایتحتاراضیشاندربرابرتصرفمقاومتبھ
سلسلھ زدند.

ودستکمزخمیرااھالیازوتعدادیگشودندآتشھابچھمنجملھکنندگانتجمعبسویانتظامینیروھای
دارد.جریاندیگرتعدادیبازداشتبرایوتالشدستگیرکردندراھمنفر10

بھشدگانبازداشتبارابطھدرلرستاناستانانتظامیفرماندهاردیبھشت،جانشین9شنبھپنجروز
دستگیریجھتتالشودستگیرامنیتونظممخلافرادازنفر7«تعدادگفت:ایرسانھخبرنگار
قصدمجازیفضایدرمقرضانھکلیپانتشارباکھافرادیازنفر3تعداددارد.ھمچنینادامھسایرین

تشویش  اذھان عمومی مردم را داشتند دستگیر شدند.»

خواری شھرداری منطقھ یک تھران*تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان ارتش نسبت بھ زمین

منطقھشھرداریخواریزمینبھنسبتاعتراضشانگذاشتنبنمایشبرایارتشبازنشستگانازجمعی
یک تھران دست بھ تجمع زدند.



اجرابھاعتراضدرارتشبازنشستگانازاردیبھشت،جمعی10بتاریخشدهایرسانھگزارشبراساس
می گویندآنھاکردند.تجمعیکمنطقھشھرداریپنجمادهکمیسیونمصوبھ یعلیھبردیوانحکمنشدن

زمینکاربریتغییرازایدرراآنھازمینتوانستھ اندتبانیبامالکانازبخشیکھھستندزمینیصاحب
خودشان بھ شھرداری بدھند.



دفترخانھ ایدر69سالدرکھھستیمارتشبازنشستگانازجمعیگفت:مادرتجمعحاضرانازیکی
ومفروضھمھکھھستیمثبتیپالک10حدودااست.شدهثبتشخصیصورتبھمانامبھمالکیتسند

مشاعی ھر پالک ثبتی ھم مشخص است.مجزا شده اند و بھ نام تک تک اعضا سند صادر شده و مالکین

رابقیھازنمایندگیوامناھیاتادعایکھمالکینازتعدادیتبانیبامتاسفانھیکمنطقھشھرداری
کھکردندتوافقرامالکیناجازه یبدونرامازمینوپالک ھاوشدندغیرقانونیتوافقاتواردداشتند

برایدیگریپالک ھایسرانھ یپالک ھاازتعدادیککھبردند5مادهکمیسیونبھراطرحیآنطی
تغییر کاربری شده است.

درخدماتوسرانھوسبزفضایصورتبھراپالک ھاییوگرفتندمسکونیکاربریپالک ھایییعنی
این طرح در نظر گرفتند.

ونمی شوددادهاثریترتیبھیچمی کنیم،شکایتواعتراضیکمنطقھشھرداریبھچھھرمتاسفانھ
کردهمحکومطرحاینبھنسبتراشھرداریدیوان،راینمی کنند.اجراییھمرادیوانرایطرفیاز
شھرداریبھبارپنجودانستھغیرقانونیکاریراکردهتصویبپنجمادهکمیسیونکھمصوبھ ایاینو

مالکیتکھپالک ھاییدرراافراداینمالکانھ یحقوقوکنداجرارارایاینکھشدهابالغیکمنطقھ ی
راسنداصلوبودهشخصیمالکیتداده،آنھابھارگانینھودادهآنھابھتعاونینھوداشتھشخصی

اینکھدارنداصرارخودشانمصوبھ یبرھمچنانشھرداریکنند.باطلثبتدروبگیرندمی خواھند
مصوبھ باید اجرا شود.

وکردیمتجمعگلپایگانیدفترجلویویکمنطقھشھرداریوپنجمادهکمیسیونمقابلدربارچندینما
بھرایگانطوربھزمین مانواگذاریموافقپالکی،ھردرمشاعیسندمالکانماکھکردیماعالم

دادند،مسکونیبھکاربریتغییررادیگریزمین ھایوقتیمصوبھاینطبقچوننیستیم.شھرداری
است.شدهشھرداریسھمکھکردندسرانھراداردجداسندوجداگانھمالکینکھپالکیچھارکھگفتھ اند

رازمین ھایمانملت،ودولتاینبھزحمتسال30ازبعدبایدھمگیایثارگروجانبازازاعممایعنی
زیرولیکردهمحکومراشھرداریکھگرفتیمدیوانازرارایاینکنیم.واگذارشھرداریبھرایگانبھ

–مننامبھرااینھازمین ھایکھمی گویدومی زندنامھثبتبھھمچناننمی کند.اجراونمی رودبار

شھرداری – ثبت کنید.

بگیریم؟ راحق مانمی توانیمچطوریمامی کنند؟قانونیبیدارندچطوریھستندقانونمرداناینھااگر
برایدستگاهآننداردجایگاھیکشورایندرعدالتدیوانرایاگرمی کنند؟ظلممابھدارنداینھاچرا

است؟ چھ در این کشور فعالیت می کند؟ چرا کشورمان اینقدر بی قانون

مااست.کردهاسیرغیرقانونیطرحاینباشھرداریسال،30ازبعدراایثارگروجانباز386نزدیک
برایدارندھمھنیست.شنواییگوشھیچمتاسفانھولیبشودفصلوحلمشکلکھمنتظریماینجادر

خودشان بھ ھر نحوی شده بھ منافع خودشان فکر می کنند.

ھمشده اندمسکونیاالنکھپالک ھاییحتیگرفتیم.رایکمنطقھشھرداریرییساستنکافحکمما
دارندھمچناناست.نشدهانجاماالنتاکاریھیچولیگرفتھ اندرایکمنطقھشھردارخدمتازانفصال

دیوانبھراحرف مانچطورمامی شوند.ماتجمعمانعومی کنندسوءاستفادهکروناییوضعیتاز
برسانیم کھ رای شما اجرایی نمی شود؟



*بیانیھ کانون نویسندگان ایران:گرامی باد اول ماه مھ، روز جھانی کارگر!

گرامیراکارگرجھانیروزسال،ھرمھماهاولدرجھانسراسرکارگرانکھاستقرنیکازبیش
ناچیزیبخشازتنھااماارزش انداصلیآفرینندگانکھاستطبقھ ایروزکارگر،جھانیروزمی  دارند.

تعطیلجھانکشورھایاکثردرمعاصردوراندرروزایناگرچھمی  برند.بھره کالنثروتایناز
بلندستمواستثمارضدبرراخوداعتراضفریادومی  آیندخیابان ھابھکارگرانوشدهاعالمرسمی

ھرگونھواستشدهبسندهتقویمدرکارگرجھانیروزذکربھفقطایران،چونکشورھاییدرمی کنند،
داده می  شود.گردھمایی مستقل با سرکوب و زندان و پرونده سازی پاسخ

گذشتھسالدرکھمی رونداردیبھشت)١١(مھماهاولاستقبالبھشرایطیدرایرانکارگرانامسال
بھرازحمتکشوکارگرمیلیون  ھازندگی  گسیختھلگامتورمشده،کوچک ترسفره  ھاشانروزبھروز
دستمزدھا،ھمینپرداختدرتعویقوناچیزدستمزدھایوفقربیکاری،فشارورساندهفروپاشیمرز

کرده است.آن ھا را بیش از پیش از حداقل ھای اولیھ  ی زندگی محروم

کھسالیدرکارگری،فعاالنوکارگرانبیانآزادینظام  مندسرکوبواقتصادیمشکالتازگذشتھ
نھادھایازبسیاریکھشرایطیدرکرد.روبھ  روستمازجدیدیابعادباراآن ھانیزکروناشیوعگذشت

تنھانھکارخانھ  ھاوکارگاه  ھاکرده  اند،تعطیلکروناازناشیخطراتدلیلبھراتشریفاتیوغیرتولیدی
میاندرمردمیسیاستیاگرھستند.کرونابحراناصلیکانون  ھایازیکیھمچنانبلکھنشده  اند،تعطیل

می  کردند،تعطیلمعینمدتیبرایکمدست راتولیدینھادھایومرخصراکارگرانبایدمی  بود،
منابعتمامکھدولتیسویازکارگراناولیھ  ینیازھایومی  یافت،ادامھسراسریطوربھپرداخت  ھا

جامعھ یسراسریواکسیناسیونباھمراهرویکردیچنینمی  شد؛تأمینداردتصاحبدرراثروت
اینباشود.کروناویروسگسترده  یشیوعازمانعابتداھمانازمی توانستبازنشستگانوکارگری

نھکھبوده  انددرمانوبھداشتبخشزحمتکشکارکنانمی  گذرد،ھمھ  گیریاینازکھمدتیدرھمھ،
جانبھحکومتیمتولیانبی  توجھیازناشیاصلیباربلکھشده  اندفراخواندهمرگبارمبارزه  ایبھتنھا

مردم را بھ دوش کشیده  اند.

مستقلسازمان  ھایتشکیلحقازکارند،محلدرحضورازناگزیرشرایطیھردرکھایرانکارگران
وبازداشت  ھاشماراست.حبس وپرونده سازی ستم،وبی  حقیاینبھاعتراض  شانپاسخومحروم اند

است.تلخحقیقتھمینگویایگذشتھسالدویکیظرفکارگریفعاالنوکارگرانبرایصادرهاحکام
کارگریفعاالنوکارگرانوضعیتاستروزافزوننگرانیمایھ  یکھدیگریمسئلھ یمیان،ایندر

یامرخصیحقگونھھیچازعمومی،بندھایبھکرونارخنھ یرغمبھکھزندان  ھاستدرمحبوس
رفتھازدست راخودآینده یومعاشکھکشانیزحمتوکارگراننشده اند.برخوردارموقتآزادی

حکومتیبرنامھ  ھایپخشبھاست،شدهگرفتھآن ھاازنیزوضعیتدربھبودچشم  اندازھرگونھومی  بینند
مرگباروشومسایھ یمحوآن ھانیازندارند.نیازمی  زنند،دماقتصادیاوضاعوخامتازروزوشبکھ

ازاست.کشاندهنابودیمرزبھرازندگی  شانوگرفتھراگریبان  شانکھاستگسترده ایفقروفالکت
بھرسیدنوبرحقخواستھ  ھایبیانبرایاجتماعیگروه  ھایھمھ  یمانندنیزکارگرانکھجاستاین

تشکل آزاد و مستقل  ھستند.مطالبات خود بیش از ھر چیز نیازمند آزادی بیان و حق

برایاعتصابوبیانآزادیحقرسمیوعملیشناختنرسمیتبھخواھانایراننویسندگانکانون
جملھازسیاسیزندانیانتمامشرطوقیدبی وبی  درنگآزادیھمچنینواجتماعیگروه ھایھمھ ی



بھرامھماهاولروزخواستھ  ھا،اینبرتأکیدضمنواست،زندانیکارگریفعاالنوکارگران
کارگران ایران شادباش می گوید.

کانون نویسندگان ایران

١۴٠٠اردیبھشت١٠

1400کارگرجھانیروزمناسبتبھعمومی*قطعنامھ

محرومانھمھوبیکارانزحمتکش،بگیرانحقوقھمھوبازنشستگانمعلمان،کارگران،ماامسال
ستمبانیانبرابردرراخودخواستکیفرکارگر،جھانیروزمھماهاولمناسبتبھحالیدرجامعھ
واقتصادیالینحلوشماربیمصائبوکروناویروسازناشیوحشتومرگکھمیدھیمقرار

درحکومتگرانآمیزجنونتفاوتیبیوموجودشرایطبھبودبرایایروزنھکوچکتریننبودومعیشتی
سراسردرانسانمیلیونھانیستوھستسرباالیبرراخودسایھچنانجھنمی،وضعیتاینبرابر
ھمدرجزایچارهایرانمردمرنجدیدهوزحمتکشکارگر،ھایتودهمابرایکھاستگستراندهکشور

باقی نگذاشتھ است.شکستن این وضعیت بھ نیروی متحد و سراسری اعتراضاتمان

شرایطبرابردرحکومتگرانتفاوتیبیتنھانھھستیمآنناظروشاھدماکھچیزیآنبینایندر
بستوبندوآن،سربررقابتوقدرتتختبربقایشانوحفظبرایآنانواردیوانھتالشبلکھموجود،

با قدرتھای بزرگ جھانی و رقیب، بھ ھر قیمتی است.

انقالبازپسسال43بھنزدیکگذشتازپسوایرانمردممابرامروزکھچیزیآنکالم،یکدر
ثروتھایترینکنندهخیرهبودندارابابزرگایجامعھتبدیلوخیانتجزچیزیاستشدهتحمیل57

ستمگر نیست.زیر زمینی و منابع انسانی بھ زمینی سوختھ از سوی اقلیتی

عمومیشعارھایبھ"نمیدیمرایدیگھشنیدیم،دروغبسقبیل"ازازشعارھاییکھاستدلیلھمینبھ
وایتودهانتخابات،مشمئزکنندهنمایشاتتحریمتارودمیواستشدهتبدیلجاریاعتراضاتدر

سراسری گردد.

صرفانمیتوانددیگرتاریخیروزھایدیگرومعلمروزوکارگرجھانیروزمھماهاولمابرای
تنونیستیمبردهماباشد.ستمگرانبرابردرمانخواستکیفراعالمیاوستودنیایامچنینگرامیداشت

بھ تداوم این وضعیت نخواھیم داد.

چپاولوغارتبھمردمسرباالیبرحاکمیتیکارھایوسازوسرکوبطریقازکھحکومتگرانی
کھبدانندبایدھستندمشغولزحمتکشبگیرانحقوقوکارگرانگستردهاستثمارواجتماعیثروتھای

شرایط موجود با قدرت خواھد ایستاد.نیروی متحد کارگران و دیگر مزدبگیران زحمتکش در مقابل

بھدادنپایانبرایحکومتگرانبھھشدارباقطعنامھاینکنندهامضاھایگروهوتشکلھامااینرو،از
کشوراجتماعیسیاسیواقتصادیزندگیارکانتمامیدرانکاریقابلغیربطورکھموجودشرایط

وفروپاشیفراینددررامیلیونیھشتادایجامعھوشدهبدلالعالجبستیبنوگمدرسرکالفیبھ
متحدانھ،وسراسریاعتراضاتعاجالنھسازماندھیبرتاکیدضمناستدادهقراراضمحالل
حقوقترینایپایھتضمینبرمبتنیونوینایجامعھبھدھیشکلبرایراخودحداقلیخواستھای

انسانی بھ شرح زیر اعالم میداریم:



١٢باالیبھبازنشستھوشاغلمزدبگیراندیگرومعلمانکارگران،حقوقحداقلفوریافزایش-1
مزد،حداقلمیزانبھکاربھآمادهجوانانوکارگرانبھبیکاریبیمھپرداختوماهدرتومانمیلیون

کارفرماییدولتی-نھادوتعیینآنانخودتوسطبایدزحمتکشمزدبگیراندیگروکارگراندستمزد
“شورای عالی کار” باید منحل گردد.

جملھازکاریگیرد.مراکزانجامھمگانیورایگانصورتبھوفوراًباید کروناواکسیناسیون-2
وشدهتعطیلبیماریشیوعافزایشھایدورهدرھامحیطسایرواداراتھا،کارگاهوھاکارخانھ

میزندانیانتمامیگردد.ھمچنینپرداختکارمندانوکارگرانتمامبھبیکاریبیمھوایاماینحقوق
بھ مرخصی فرستاده شوند.بایست تا پایان دوران بحران کرونا یا آزاد گردند و یا

کلیھلغوشالق،واعداممجازاتلغومدنی،وصنفیسیاسی،اعتراضاتکردنامنیتیبھدادنپایان-3
بیآزادیوطلببرابریوآزادی خواهجنبش ھایدیگرومعلمانکارگری،فعاالنعلیھصادرهاحکام

در بند.قید و شرط ھمھ کارگران، معلمان و فعاالن سیاسی و اجتماعی

بیان،واندیشھتجمع،راھپیمائی،اعتراض،اعتصاب،مستقل،تشکل ھایایجادشرطوقیدبیآزادی-4
احزاب و مطبوعات.

دولتیوخصوصیبخشکارمندانومعلمانبازنشستگان،کارگران،معوقمطالباتفوریپرداخت-5
عدم پرداخت حقوق و مزایا.ھمراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم انگاری

غیرومستقیمغیراستخدامنوعھربھدادنپایانسازی ھا،اخراجتوقفوشغلیامنیتتامین-6
قوانینلغوپیمانکاری،وانسانینیرویتامینھایشرکتوموقتقراردادھایشدنبرچیدهرسمی،

بیمھ کارگران ساختمانی.مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ

دیگرواجتماعیتامینسازمانصندوقاختیارسپردنبازنشستگی،صندوق ھایازدولتدستقطع-7
صندوق ھایغارتگرانمحاکمھاعضا،منتخبھاینمایندهازامناییھیاتبھبازنشستگیصندوقھای
اجتماعیتامینتابعھشرکتھایسھامفروشالغایاعضا،بھواردهخسارت ھایجبرانوبازنشستگی

(شستا).

قدرتمراکزبھوابستھمافیاییباندھایتوسطزیستمحیطتخریبوعمومیمنابعچپاولوغارت-8
خواری،کوهھا،جنگلتخریبجملھاززیستیمحیطضدھایطرحکلیھبھشود.متوقففوراباید

بھآبانتقالکارشناسیغیرطرحھرگونھودولتیونظامیھایارگانتوسطدریاحریمبھتجاوز
فوالدیکارخانجاتنیازموردمصرفیآبتامینبرایاماشربآبتامینبھانھبھکھمرکزیفالت

پایان داده شود.متعلق بھ نھادھای قدرت و مافیای فوالد است باید فورا

استانداردھایباالترینبارایگانتحصیلوزندگیامکاناتکردنفراھموکودکانکارممنوعیت-9
قومیت و مذھب.آموزشی برای ھمھ آنان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت،

کشورعالیآموزشوپرورشوآموزشدرالتدریسحققبیلازپیمانیورسمیغیراستخدامھای-10
شوندبرچیدهغیرانتفاعیوخصوصیمدارسودانشگاھھاگردد،تبدیلرسمیاستخدامبھوممنوعباید

سازماندھیوتجھیزجھانیاستانداردھایباالترینبامطابقکشورعالیآموزشوپرورشوآموزشو
گردند و تحصیل تا باالترین مدارج آن رایگان باشد.



باکارھایمحیطتمامیوبگیردبردرنیزراپرستارانبایدآورزیانوسختمشاغلقانون-11
باالترین استانداردھای ایمنی تجھیز گردند.

وقیدبیوکاملبرابریزنان،بھنسبتآمیزتبعیضقوانینتمامیواجباریحجابشدنبرچیده-12
وفرھنگیسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،زندگیھایعرصھتمامیدرمردانوزنانحقوقشرط

خانوادگی.

ھرگونھمنعومھاجراندیگروافغانستانیمھاجرینبرایشھروندیحقشدنشناختھرسمیتبھ-13
اعمال تبعیض آمیز علیھ آنان.

جھاندرداریسرمایھھاینظامھارترینازیکیچینداریسرمایھدولتوسیستمکھآنجا-از14
باخودگردانیکنترلاجازهوچپاولگرانھآزادقانونازاستفادهبابیشترچھھرسودکسببرایواست

مراتببھجنوبمنطقھمردموکارگرانبرایزندگیوکارشرایطچینی،امنیتینیروھایازاستفاده
ھیچگردد.ملغیفوراچینبھجنوبمنطقھواگذاریپیمانبایدکرد،خواھدترانسانیغیروتروخیم

پیمان و قرارداد مخفی از مردم نباید انعقاد گردد.

برگزاریمحدودیتوممنوعیتگونھھرواعالمرسمیتعطیلبایدکارگرجھانیروزمھماهاول-15
مراسم این روز ملغی شود.

کرمانشاهفلزکاروبرقکارگرانصنفی-انجمن1

کرمانشاهرازیدانشگاهبیکارفارغ التحصیالناز-گروھی2

کرمانشاهکاررزمیورزشکاراناز-گروھی3

کرمانشاهآباددولتشھرکمونتاژکارانوجوشکاراناز-گروھی4

کرمانشاهظفرشھرکتاکسیرانندگاناز-گروھی5

البرزنقاشان-سندیکای6

سقزساختمانیکشلولھکارگراناز-گروھی7

سقزساختمانیکاربرقکارگراناز-گروھی8

سقزساختمانینقاشکارگراناز-گروھی9

سقزشافعیتپھمحلھبیکارکارگراناز-گروھی10

سقزبردبرانمحلھبیکارکارگراناز-گروھی11

سقزماالنتپھمحلھبیکارکارگراناز-گروھی12

سقزآبادکریممحلھبیکارکارگراناز-گروھی13

سنندجنانواییکارگراناز-گروھی14

سنندجشھریور17کمربندیکارگراناز-گروھی15



سنندج.فرحخیابانبیکارکارگراناز-گروھی16

سنندجدستفروشکارگراناز-گروھی17

سنندجصنعتیشھرککارگراناز-گروھی18

سنندجخانھ دارزنانکوھنوردی-گروه20

مریوانکولبراناز-گروھی21

مریوانمرغداریکارگراناز-گروھی22

مریوانمعلماناز-گروھی23

نقدهفصلیکارگراناز-گروھی24

تھرانکودکانکارلغوفعالیناز-گروھی25

1400اردیبھشت9

)1400کارگر(جھانیروزمھماهاولمناسبتبھ*قطعنامھ

کارگران، مردم زحمتکش.

درکماکانداریسرمایھنظامکھرویممی)کارگرجھانی(روزمھماهاولپیشوازبھحالیدرامسال
بھراانسانھابقاءبرایخودحیاتطولدرداریسرمایھنظامزند.میپاودستخودساختاریبحران
ھایدولتروزھااینکند.طوالنیراخودزالوسفتانھعمرصباحیچندبتوانداینکھتاکشاندهتباھی

تنھاآنبامقابلھبرایوشدهمستاصلکروناویروسگیریھمھرشدبرابردرجھانیداریسرمایھ
خانگیقرنطینھباکنند.خانگیقرنطینھروزانھمعیشتنیازھایتامینبدونرامردمکھبوداینراھشان

راآنبامقابلھیارایامروزکھشکلیبھشد،مالیبحراندچاربیشازپیشداریسرمایھنظام،مردم
سراسردرراداریسرمایھنظامساختاریبحران)19کووید(پاودستبیغولاینآمدنباندارد.
ھراسبھویروساینمقابلدرکندمیسودانباشتقرنھاستکھنظامیاست.کردهچندانصدجھان
بدونداریسرمایھنظام.استدادهدستازراماندنزندهبھامیدونداردراآنبامقابلھتوانوافتاده
گرانیوبیکاریبحران؛کنندکنترلراکروناویروسازقبلساختاریبحرانباشندتوانستھآنکھ

مردمخانگیقرنطینھازبازگشتفکردروشدهاضافھاوبحرانھایبھنیزراویروساینبھمربوط
ھستند.

کھبحرانیازنتوانستھتاکنونونماندهبدورجھاناقتصادبرحاکمتحوالتوتغییرازنیزماکشور
اینبھمربوطکارگرانبیکاریوکرونابحرانویابدرھاییگرفتھراکشوراقتصادگریبانسالھاست
سایھزیرکارگرانسفرهمیکند،بیدادھمچنانماجامعھدربیکاریاست.شدهاضافھآنبھویروس
قراردادھایرواجباشغلیامنیتعدمفقر،خطزیربشدتدستمزدھایگسیختھ،لجامتورموگرانی
برایشدهارائھاقتصادیھایبرنامھتمامیاخیرسالھایطیطوریکھبھو...امضاءسفیدوموقت
صندوقوجھانیبانکسویازشدهدیکتھریاضتیھایبرنامھازتابعی،کامالبحرانازرفتبرون

سنافزایشتاگرفتھکارقانوندرکارگراناخراجکردنقانونیازاست.بودهپولالمللیبین
بھ بازنشستھ ھا و...بازنشستگی بھ صورت پلھ کانی و پرداخت حقوق پلھ کانی



گاھاوپراکندهبصورتکارگرانچندھرکارگر،طبقھمعیشتعلیھسرمایھجبھھتعرضاتوجودبا
نتوانستھاعتراضاتاینامااند.کردهاعتراضشدهاعمالھایحقوقیبیعلیھسراسریومتحدانھ
دولتسالھرکھبودهھمخاطرھمینبھبرانند.عقببھراحامیانشانوکارفرمایانشایدوبایدآنچنان

طبقھکھدانیممیمانمایند.میتعیینرادستمزدھاخودشاناحوالواوضاعبھبستھکارفرمایانو
گراییجانبھسھجلساتنبودنخالیعریضھبرایتنھاونداردنقشیگونھھیچدستمزدتعییندرکارگر
کھکارگراننمایندهحتیکھشدبرمالحقیقتاین1399سالکنند.میدعوتجلساتبھراآنھاکھاست

میشرکتجلساتدرکارعالیشورایدرکارگرانمانمایندهبعنوانکاراسالمیشورھایسویاز
نمایندهامضایبدونوافتادنخواھداتفاقیھیچنکنندامضاءراکارعالیشورایمصوباتھماگرکنند.

خواھدابالغمربوطھھایمراکزتمامبھاجراءجھتکارعالیشورایبحشنامھکارگراناصطالحبھ
شد.

کارگاهاکثریتکھبحرانیشرایطایندرجامعھمحروممردموکارگرانمعیشتیوضعیتبھتوجھبا
اینکنندهامضاءکارگرانمااند.شدهبیکارآنکارگرانوتعطیلکروناویروساصلبرکوچکھای

خواھیماعالمایرانبرحاکمدولتبھروزیرشرحبھراکارگرانآنیمطالباتوخواستقطعنامھ
کرد.

بھ؛اندشدهتاسیسکارگرانخودتوسطکھتشکلھایھمھبایدایرانبرحاکمداریسرمایھدولت-1
رسمیت بشناسد و آنھا را ثبت کند.

اقتصادی؛سیاسی؛اجتماعیجملھاززندگیجوانبتمامدررامردوزنکاملبرابریبایددولت–2
پایان دھد.بھ رسمیت بشناسد و بھ کلیھ قوانین تبعیض آمیز علیھ زنان

کلیھآزادیومعلمانوکارگریفعالینعلیھو...تبعیدشالق،زندان،قانونیغیراحکامکلیھلغو-3
زندانیان سیاسی .

رایگانتحصیلحق،دارندکودککاربھنیازکھھایخانوادهھزینھتامینوکودکانکارممنوعیت-4
برای ھمھ کودکان از جملھ کودکان اتباع خارجی .

بیکاریبیمھپرداختوامضاءسفیدوموقتقراردادھایکلیھلغوھا،بیکارسازیواخراجتوقف-5
بھمشغولتاساختمانیکارگرانجملھازبیکارکارگرانکلیھبھایبیمھسوابقگرفتننظردربدون
کار.

ازراخودکارکروناویروسخاطربھروزھااینکھبیکارکارگرانکلیھبھبیکاریبیمھپرداخت–6
وزارت بھداشت.دست داده اند تا پایان اعالم رسمی ویروس کرونا از سوی

باشددخیلخودسرنوشتتعییندرمستقیمابایستمیکارگرطبقھکھایمعقیدهاینبرکارگرانما–7
لغوخواستاردانیم،میکارگریغیرامریراباالازکارگرانبرایتکلیفتعیینھرگونھاینکھضمنو

کارگران ھستیم.اصل سھ جانبھ گرایی شورای عالی کار در تعیین دستمزد

تدریجیمرگتحمیلراکارعالیشورایسویازتومانیھزارششصدومیلیوندودستمزدتعیین-8
متناسب با تورم موجود در جامعھ ھستیم.بر میلیون ھا کارگر دانستھ و خواھان افزایش دستمزدھا



ویروسازجلوگیریخاطربھکارگرانوجامعھمحروممردمماندنخانھدروقرنطینھدستور–9
ومحروممردمھمھبھکافیحقوقپرداختبابایددولتنیست.میسرمعیشتتأمینبدونکرونا

کارگران بیکارشده  اقدام کند.

میاعالمھستندخیابانبستردرشنبھیکروزھایھفتھھرکھبازنشستگانازراخودحمایتما–10
کھ خود را با طبقھ کارگر تداعی می کند.کنیم و حمایت از بازنشستگان وظیفھ ھمھ کسانی می دانیم

خیانتایناست.کردهگذارینامکارگربنامراھفتھیککارگرروزبجایایرانبرحاکمدولت–11
بھ طبقھ کارگر است و باید لغو گردد.

کارگرانمعیینروزآندروتعطیلکارمراکزھایکلیھبایداردیبشتیازدهبابرابرمھماهاول–12
بتوانند مراسم ھای خود را برگزار کنند.

ازجمعیدرخواستبنابھورسیدزیرکنندگانامضاءتصویببھبند12ومقدمھیکباقطعنامھاین
کرد.کارگران صنف ھا مختلف آن را در فضای مجازی منتشر خواھیم

–6صالحیمحمود–5صالحزادهنجیبھ–4حکیمیکاوه–3حسینیعلی–2اسماعیلیعثمان–1

شبانیعمر-9عبدالھیریبوار-8صمدییدهللا7میرکیفردین

9/2/1400مورخپنجشنبھروزشب12ساعتنشرتاریخ

*روزکارگر، روز ھمبستگی جھانی کارگران، شادباش!

نخستیناست.ماکشوردرکارگرجھانیروزبرگزاریسالگردصدمینبامصادف١۴٠٠سال
١٣٠٠سالدرایرانکارگرانمرکزیاتحادیھ ابتکاربھایران،درکارگرجھانیروزگردھمایی

کھاداریکارکناننیزوکارگرھزار٨سال ،آندرایرانکارگرطبقٔھمحدودرشدوجودباشد.برگزار
سازمان دھیودیدندتدارکراایراندرمھماهاولمراسمنخستینبودند،آمدهگردسندیکا١۶در

کردند.

عملعرصھدرزحمتکشانھمبستگیواتحادکھرویممیکارگرروزجشنپیشوازبھحالیدرامروز
سالھای گذشتھ درک کرده اند.ھر روز بیشتر می شود و زحمتکشان این نیاز را بیش از

زحمتکشان،١٣٩٩مرداددرشانروز٤٠سراسریاعتصابوایپروژهکارگرھزار٤٥اتحاد
ایندرآوردنحرکتبھتواندیگریکسھیچنکنیم،کارمااگرکھ:«رسانددرکاینبھراایپروژه

چرخ را ندارد»

میراکشورھفتھھرشاناعتراضاتکھکشورسراسردربازنشستگانشدنمتحدضرورتودرک
رساوروشنپیامیاست،افکندهھراسبھرااجتماعیتامینسازماندرزدهخیمھمافیایولرزاند

اندوختھ ھایمان را نمی دھیم»دارد:« حق مان را می خواھیم و اجازه فریبکاری و نابودی

بھراباشنددارسرمایھبردهزحمتکشانخواھدمیکھراپولالمللیبینصندوقھایسیاستاتحاد،این
تعطیلیبھکھنئولیبرالیستیھایسیاستباسازیخصوصیھایزیانافشایاست.کشیدهچالش

آذراب،زحمتکشانکھاستسالیچندانجامید،تبریز…ھایسازیماشینارج،ھپکو،ھایکارخانھ
بھراھاسازیخصوصینمودهمجبوررادولتواستآوردهخیابانبھراتپھھفتوھپکوفوالد،



رادغلبازیاینتردیدبیزحمتکشانھوشیاریامابکشاند.کارگرانزمینبھبازھمدغلبازانھایشیوه
نیز بھ شکست خواھد کشاند.

خدماتواکسن ھا،فوریپوششخواھانقھرمان،پزشکیکادروپرستارانباصداھمکارگران
خصوصی سازیوتجاری سازیلغوسود،برمقدمومردمسالمتیمناسبھمگانیورایگانبھداشتی
عزیزاناینتالشباھمسانپاداشیوھاکارانھومطالباتفوریپرداختواجتماعیتأمینوبھداشت

را می طلبد.

وکارگراننمودنبیکاروسازیخصوصیعلیھھمبستگیواتحاد١٤٠٠سالدرزحمتکشانپیام
حضورویافتسابقھبیاوجیگذشتھسالاز»سندیکاونان«خروشپرامواجاست.صنعتنابودی

قبل شده است.پرشور زنان زحمتکش در اعتراضات چشم نوازتر از سالھای

وکیل،نویسنده،برادرانوخواھرانفوریآزادیخواستارزحمتکشانجھانیجشناینکارگر،روزدر
ازتواندنمیسانسوروسرکوبھستیم.عبدیاسماعیلوگرامیاسماعیلویژهبھومدنیکنشگران

جاییبھراهنیزداریسرمایھمعمولشیوهاینتفرقھ،ندایکند.جلوگیریزحمتکشانآمدنخیابان
نخواھد برد.

نخواھیمکارگریمان،کشورسربلندیوآبادانیازچونگذریمنمیآنازوماستحقسندیکاونان
گذشت.

کارگر، معلم، پرستار زحمتکشان ایران اتحاد اتحاد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

١٤٠٠اردیبھشت١٠

*ندای زنان ایران:روز جھانی کارگر، روز ماست!

اندساختھبشریتبرایسرمایھحاکمانکھمصائبیتمامبھاعتراضروز،کارگرجھانیروزمھ،اول
.

برده است .دنیایی دون شان انسان کھ ھمگان را بھ تنفر و خشم فرو

تحمل، خارج شده است .دنیایی پر از فقر ، تجاوز ، تبعیض و استثمار کھ از تاب

روز کیفرخواست صف زندگی علیھ نابودی سرمایھ است.

اختیاریپوششحتینیستندبرخوردارانسانیحرمتاززنان.کردندسلبزنانازراانتخابحق
ھرخشونتوجنایتشده،زنانعلیھرسمیبلندگوھایازمتجاوزگرانھنگاهوتبلیغاتحاصلوندارند
.نیسترحمیھمماه17کودکبھحتیکھایروزه



شکنجھوزندانوسنگیناحکامتنھا،مطالبھواعتراضجوابواندکردهجھنممانبرایرازندگی
"قرمزیکفش"پروازدرکودکانزندگیازواستخیابانوزمینوآسمانکشیدنخونبھحتیو

جنایت بھ جا می ماند .

ھمگانیواستانداردواکسیناسیونودرمان،داروازمحرومکروناپاندومیمیاندرراانسانمیلیونھا
رھا کردند .

از،مسکنورفاهبرایامکاناتترینابتدائیتامینبدونوگرانیوتورمسونامیمیاندررازندگی
ھمگان سلب کردند .

بدلمزدبردگانبھتنھاراانسانھا.اندنگذاشتھباقیبرایمانھمکارمزدتعیینبرایاختیاریھیچ
وپرستار،معلممنزلتومعیشتکھطوریبھدارندقراراستثمارترینشنیعتحتکھاندکرده

بازنشستھ را بھ یغما برده اند.

با اعدام و زندان و فقر  و بی حقوقی رقم زنید!اجازه نمی دھیم زندگی  فرزندانمان را ھم مثل چندین دھھ

و اجتماعی داریم.ما ھمھ انسانیم و حق زندگی برابر در تمام عرصھ ھای شخصی

سرنوشتانمان امسال  فریاد میزنیم :ما ستم دیدگان آپارتاید جنسی حاکم ھمراه با دیگر ھم

ماست.حقتومانمیلیون١٢باالیوتورمبامتناسبدستمزدو یشتمع منزلت

شود. یناسیون رایگان و استاندارد و ھمگانی فورا اجراواکس 

زندانیان سیاسی  آزاد شوند. ید و اعدام  فورا لغو شده و  ھمھتبع وزنداناحکامھمھ

ھستندزنداندرعمومیجرایمبھبناتامینیبیوفقردلیلبھکھزندانیھزارانرفاهوجان یسالمت 
،باید تضمین شود.

پوستبارااجتماعیواقتصادیھاینابرابریدیگروجنسیتیتبعیضتازیانھدردکسانیکھما ینھمچن 
فوالدپرشورمبارزاتوجھاناعتصاباتپایتختتپھ،ھفتکارگرانازایمکردهلمسخودگوشتو

ھمھبرایحاکمداریسرمایھکھمنجالبیازرفتبرونراهتنھاکھآموختیمکارگراندیگرواھواز
باوسراسریاتحادسایھدرتنھاماحقبھھایخواستھتحققواستشوراییادارهاستساختھمردم

برپایی شوراھای مردمی مان محقق خواھد شد.

 ی و اختیار سلب شده مان را بازپس می گیریم .زندگ ما

سرمایھ تصمیم بگیرند.دیگر نمی خواھیم برای جان و زندگیمان یک درصد مفت خور

امسالمھاولپرچمبربلکھھستیم،مانرفتھتاراجبھزندگیدادخواهفقطنھامسالمھماهاول
طنین"اداره شورایی"نقش بستھ است.

زنده باد اول ماه مھ

ندای زنان ایران

١۴٠٠اردیبھشت



 ی باد یک مھ روز جھانی کارگرگرام *علی نجاتی:

ھمبستگی و اتحاد طبقاتی ما  است.رفقای کارگر، اول ماه مھ، روز جھانی ما کارگران، روز

روزما،یطبقھبرایروزاینجھان،وایرانکارگرانھمھبھکارگرجھانیروزتبریکضمن
وآمیزتبعیضاسفناک،شرایطاینازرھاییبرایبگیرانمزدوکارگرانخواستھواعالماعتراض

استثمارگرانھ  در کل جامعھ است.

مقابلدرمیتواندکھاستکارگرطبقھتنھاکھمیکنیماعالمرساصدایباکارگرحھانیروزدرما
وکندمقابلھاستانسانیتوانسانضدکھاجتماعیواقتصادیھایبرنامھوھاسیاستتمامی

ونابرابری،تبعیضازرھاییدھندهنویدتواندمیکھاستیآلترناتیوتنھاکارگر،طبقھآلترناتیو
استثمار انسان از انسان باشد.

صاحباندولتمردان،مقابلدرراخودعظیمقدرتجھانسراسردرکارگرطبقھ،ماطبقھروزایندر
راعمومیواموالمیزنندجیببھراکالنسودھایماتولیدوکارازکھکارنیرویخریدارانوسرمایھ

استثمار،وستمعلیھبرتامی آییمھمگرداند،آوردهدرخصوصیمالکیتبھشخصی،منافعبرای
دنیایاینکھکنیماعالمظالمانھمناسباتتمامیوبیکاریخانمانی،بیوفقرنابرابری،وتبعیض
جامعھافرادتمامیبرایراایشایستھزندگیتابایستدخودپاھایرویوشودرووزیربایدوارونھ

فارغ از رنگ و نژاد ، مذھب و ملیت و جنسیت، رقم بزند.

مشقاتومعظالتباھایمانطبقھھمکھاستکردهایجادراشرایطیقدرت،درحاکمدارسرمایھطبقھ
فراوانی برای زنده ماندن مجبور بھ ھر کاری شده اند.

ازوسیعیبخشیمزدبگیران،وکارگرانبرفقرخطزیربرابرچندینھایحقوقتحمیلازگذشتھ
نان،ایلقمھداشتنومعیشتتامینوماندنزندهبرایناچاراًفرودستان،وزحمتکشانوکارگران

ماندنزندهبرایتااندشدهگریزبالھوفروشی،تنحتیودستفروشیوسوختبریکولبری،بھمجبور
لقمھ ای نان بھ دست آورند.

سرمایھگرانچپاولوگراناختالصغارتگرانستمگران،کھوارونھ)جامعھ(استایجامعھاین
دار در این کشور رقم زده اند.

بیشترچھھرسودداشتنبرایسیستم)اینلیسانکاسھوخورانمفتودارانسرمایھ(حاکمطبقھ
درکارگرطبقھتاکنندایجادکارگرانمیاندررادستگیچندونقاقکھکردخواھندتالشوکردهتالش

صف واحد متشکل و منسجم نشود.

فقراستثمار،تشدیدوادامھبااستمساویکارگران،بینپراکندگیوتشتتوتفرقھایجادازدرجھھر
پرستان.و فالکت و نداری و...  و ادامھ  حاکمیت  ظالمانھ سود

تفرقھ،جوانپیرو،مردوزنبیکار،کارگرانوشاغلکارگرانبینتفرقھایجادباداردسرمایھطبقھ
زباندیگروھاملیتدیگربھنسبتخاصیزبانوملیتیککردنبرجستھمختلف،ھایملیتبین

ھایرویکردورقابتھاایجادھا،فرھنگدیگرباتقابلدرفرھنگیککردنجستھبرمادری،ھای
کردخواھدتالشوکردهتالشخود،موجودتبلیغاتیوایرسانھھایدستگاهتماموسیلھبھفردگرائی،

مدافعینوفرودستانوبگیرانمزددیگرباکارگرانطبقاتیھمبستگیواتحادازمختلفاشکالدرکھ



راستایدرھمیاریوھمبستگیبرایاتحادوھمکاریھایزمینھتاکندگیریجلوکارگرطبقھ
رسیدن بھ آزادی، برابری و رھایی را مانع ایجاد کند.

میگیرد.وگرفتھرابیشماریانسانھایجان،١٩کویدبیماری

کھاستقدرتدرسودپرستانودارانسرمایھانسانیضدسیاستھایمیرھا،ومرگاینبانیوباعث
) کرده اند .تمامی امکانات اجتماعی و درمانی را کھ پولی  ( کاالیی

تمامیاختیاردرورایگانبایدکامالجامعھدرپزشکیودرمانیامکاناتبھدسترسیصورتیکھدر
داران.مردم باشد نھ   محلی برای کسب سود و انباشتن سود سرمایھ

درمانیوبھداشتیمراکزدستوردربایدجامعھآحادتمامفوریورایگانکردنواکسینھبرایاقدام
سرمایھپرستانسودتوسطجامعھ،فرودستانوکارگرانعامدانھکشتارازشودجلوگیریتاگیردقرار
دار.

امابود،ایراندرمردماکثریتوزحمتکشانبازنشستگان،کارگران،برایسختینیزسالگذشتھسال
زدهگردھمائیواعتراضواعتصاببھدستجسورانھزحمتکشانوکارگرانسخت،شرایطھمیندر
اند.

قدرت،درحضراتتوسطآزارواذیتوبیکاریوشالقشکنجھ،وزنداندستگیری،کماکانگرچھ
خیابانھابھرااعتصاباتشدیمموفقاماشده،عایدمانناپذیرتعطیلقضایی!ونظامینیروھایکمکبا

وھمبستگیورساندهمردمبیشترچھھرگوشبھراخودخواستھایواعتراضصدایوبکشانیم
ھمراھی آنھا را جلب کنیم.

فعالینوکارگریھایکمیتھدیگروواحدشرکتسندیکایتپھ،ھفتسندیکایکارگری،سندیکاھای
و دانشجویان نزدیکتر و ھمسوتر شده است.کارگری ، کانونھا و نھادھای بازنشستگان و معلمان و زنان

تمامیمقابلدربلکھنیست،کنونیوحاکمدارانسرمایھبافقطمبارزهشرایطیچنیندرمھمنکتھالبتھ
با آنھا ھم باید  مبارزه کنیم.آلترناتیوھای سرمایھ داری خارج از قدرت ھوشیار بود و

انسانیدرخورزندگییکتضمینوھمگانمعیشتتامیننیزامسالمھماهاولروزدرماخواست
بایدشکنجھوزندانباشند،برخورداررایگانآموزشیودرمانیامکاناتازبایدمردمھمھاست،

مختلفھاملیتتمامیشود.ممنوعومتوقفآنانعلیھخشونتوزناننابرابریوتبعیضشود،برچیده
تمامی شئونات زندگی  برخوردار باشند.ساکن  ایران و ھمچنین مھاجرین  باید از حقوق برابر در

باھمراهزندگیتضمیمنوانسانیجامعھیکبھرسیدنبرایزحمتکش،وکارگررفقایوعزیزان
وکنیمایجادراخوداجتماعینھادھایدیگروکارگریھاتشکلکھاستالزمشادی،وآزادیرفاه،

در  اقدام بھ ایجاد تشکل مستقل و سراسری بکوشیم.

کارگران و مردم زحمتکش؛

توازون قوا را تغییر دھیم.منافع مشترک ما فراوان است برای بدست آوردن آنھا، باید

ما  می توانیم این  شرایط را عوض کنیم.



مبارزه ما تنھا بھ یک روز،  آنھم  روز جھانی کارگر  _ اول ماه مھ_  خالصھ نمی شود،  بلکھ مبارزه
طبقاتی، بی وقفھ در جریان باشد.ما روزانھ و بھ  طور مداوم باید در راستای  کسب منافع

کھ منافع تمامی کارگران و زحمتکشان و مزدآلترناتیو ما  کارگران در ایران، یک آلترناتیو ی است
در آن نقش داشتھ باشیم ، مشورت و تبادلبگیران و فرودستان جامعھ را فراھم کند، حاکمیتی کھ خود

نظر کنیم و خود در اجرایی کردن آن دخالت گر باشیم.

افراد جامعھ از تمام طبقات و اقشار جامعھ،حاکمیتی کھ ھیچ کسی در حاشیھ آن نیست، بلکھ تمانی آحاد
مذھب و ھر زبانی، در اداره کشور وبا ھر اندیشھ و عقیده ای، خارج از ملیت،  نژاد و جنسیت،

باشند.سرنوشت آن دخالتگر، تصمیم گیرنده  و اجرا کننده می توانند

ویژه ای کھ مبنای تبعیض آمیز را دارند  راجامعھ ای کھ ھیچ کس در حاشیھ  نیست،  و تمام امتیازات
بی معنی خواھد کرد.

برخورداری از تمامی  امکانات در راستای تسھیلدر آلترناتیو کارگران، تمامی احاد افراد جامعھ  با
با حضور جمعی ، اداره و مدیریتشرکت و دخالتگری  در تعیین سرنوشت و نیازھای جامعھ و

شورایی را امکان پذیر می کند.

و متحدانھ، آلترناتیو خود را پی ریزی کنیم و بھدر ھر کجا کھ ھستیم باید متشکل شویم، سازماندھی کنیم
داشتن جامعھ ای  سالم و شایستھ  است کھ داشتنکل جامعھ نشان دھیم کھ آلترناتیو ما برای حاکمیت آتی،
از آن چیزی  است کھ بھ دست خودمان ساختھنان، کار آزادی، رفاه شادی و آبادی، تنھا بخش کوچکی

میشود.

ماست.رمز پیروزی ما در گروسازمانیابی و تشکل یابی و اتحاد

و زحمتکشان بار دیگر تبریک میگویم.اول ماه مھ روز ھمبستگی جھانی کارگران را بھ ھمھ کارگران

کارگران جھان متحد شویم.

ی سندیکای ، علی نجاتیکارگرفعال

١۴٠٠اردیبھشت٨پنجشنبھ

*روزت مبارک کارگر زندانی !!

 یبی (عضو کانون صنفی معلمان)حب محمد

میجذبرا؛آدمیاولسالمھمان.بااشجنوبیطبعگیرا.مثلاستودارد.گرمخشکمیصدایش
کند.انگار رفیق گرمابھ و گلستان.

.بودامدهانفرادیازتازهخاطرم.درگذاشتراپایشرد،اماکوتاهچھ،اگراویندراولماندیدارھمان

از یک انفرادی طوالنی .

می،زمانشودخالیزندگی.تاخاطراتھمھازشودمیپرذھنکھطوالنیھایانفرادیاینازامان
الیتناھی.اماخیالاینشودتمامتاگذشتھدرمیزنیچرخھیوھواخوریدرمیرویراهھی.توبرد

مگر می شود؟ زمان می برد.



وقتی پرسید :بیکاری اذیتم می کند.اشکالی دارد اینجا مشغول کارشوم؟

اشذھنانبانکردمیخالی،کارزندگیگذرانبرایبودکردهکارعمرھمھکھاو.برایاشفھمیدم
را.

گفتم نھ  .چھ اشکالی دارد.

خشصدایونشستمیعرقبھاشپیشانیزود.خیلیرااشروزهھرتالشمیدیدممنوشدمشغول
خش نفس ھایش شنیده می شد.اما کار می کرد بدون گالیھ.

.انزدیممیگپوکشیدیممی،سیگاریھواخوریکوچکحیاطدرزدیممیچرخبیکاریھایوقت
موقع ھا  ھنوز شاپور احسانی راد بود.

پایداررفاقتیسرآغازکھکنیمدیداریبعدنیمویکسالدرستتاگذشتمیزمانبایدورفتزودخیلی
شود.بشود عمو شاپور.

گرمابھ و گلستان ،اینبار بدون انگار...در تھران بزرگ بود کھ  ھم بند و ھم اتاق و ھم سفره شدیم.رفیق

است.حمامگذشتھازبدتردانممیکھپرسممیبندشرایطخندد.ازمیھمیشھمثلوداردخشصدایش
گذارندنمیکھساعت.حشراتیدهبرایحتیروزهھرابقطعیوتابستانوبھاردرسردھمیشھھای

شب ھا و در اندک سکوت روزانھ کمی راحت باشی.

می دانم پیرمرد اذیت می شود اما مثل ھمیشھ می خندد.

ھای پدری  برای بچھ ھای آبانی.بی اختیار ذھنم می رود  بھ روزھای گذشتھ. بھ مھربانی

ھر کداممان راجدا.میوه ھا را یکی یکی پوست می کند و می گذارد زیر تختش.سھم

من ،سھم علیرضا ،متین ،پویا...می گردد، یکی یکی تا پیدایمان کند و سھممان را بدھد.سھم

مواظب است،سھم ھرکس نھ کم شود و نھ زیاد.برابری مطلق.

میتمیزخودشانھابچھعموکھکنممی،اعتراضکندمیتمیزرااتاقبدستجاروکھوقتھایی
مطلق...کنند.اما گوشش بدھکار نیست.کار خودش را می کند.یکدنده

گپورفتیمراهوخواندیمکتابزیادیراد،روزھایاحسانی،شاپورداشتنیدوستپیرمرداینبا
آنھمیشھ،استتالشوکاراولدرصفھمیشھکھکردیمنگاھشوکردیمزندگیپیرمرداینزدیم.با

ھیچبی،صداسروبیھمان.جمعمنافعبرایکھخودبراینھ.امااعتراضبرایاستایستادهجلو
نیازی بھ  ھیاھو ی رسانھ.

زمانھجبربھھایتشانھاگر،حتیاستاستوارقدمھایبھاصالتکھفھمیدیموگرفتیمیادوکردیمنگاه
سوت و کف ھای مجازی ...کمی خم باشد.  یاد گرفتیم کھ اصالت یعنی بی نیازی از

کھ:کنیممیزمزمھلبزیروداریممیبرسرازکالهھایشقدماستواریپاسبھدورراهازحاال
.روزت مبارک پیرمرد دوست داشتنی .روزت مبارک کارگر زندانی

akhbarkargari2468@gmail.com

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


1400ماهاردیبھشت9کارگریاخباروگزارشات

اردیبھشت11کارگرجھانیروزبرایآھنراهفنیابنیھوخطکارگرانسراسریتجمعفراخوان

در اعتراض بھ عدم پاسخگویی دولت بھ خواستھ ھایشان

مکان: مقابل ایستگاه ھا و ساختمان مدیریت

«ھمراه داشتن ماسک الزامی است»

- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

تھدید جانی عملی رضا شھابی و خانواده  اش

آستانھ روز جھانی کارگر- تھدید تلفنی اعضای اتحادیھ آزاد کارگران ایران در

جھانی کارگر گرامی باد- محمود صالحی:اول ما مھ برابر با یازده اردیبھشت روز

حقوقشان توسط شرکت ھای پیمانکاری- ادامھ اعتراضات کارگران پارس جنوبی نسبت بھ پایمالی

مصلحتی دولت ومسئوالن ذیربط- لگدمال کردن حقوق کارگران دراستان قزوین زیر سکوت

بیمھبدونوتومانیمیلیونیکماھیانھحقوقباروزدرساعت12کارگرانکارکردن

وعیدھا+ووعدهعلیرغمخرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگرانحقوقماه7پرداختعدم-

بھ نداشتن آب شرب مقابل فرمانداری- تجمع اعتراضی اھالی روستای چاه تلخ شھرستان باشت نسبت

- جان باختن یک کارگر در سقز براثر سقوط از ارتفاع

*1399آذرماهاعتراضاتروزشمار-

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ:

تھدید جانی عملی رضا شھابی و خانواده  اش

واحدشرکتکارگرانسندیکایمحترمعضوشھابیرضاآقایاینستاگرامصفحھازاطالعبنابر
عمیقنگرانیسندیکاشده اند.عملیجانیتھدیدخانواده اشوشھابیآقایحومھ،وتھراناتوبوسرانی

موثروسریعرسیدگیخواھانومی دارداعالمخانواده اشوشھابیرضاجانیتھدیدازراخود
بھایشانسرگشادهنامھزیردرمی باشد.شریفکارگراینجانیتھدیدمورددرقضاییمسئوالن

مسئوالن قضایی آمده است.

نامھ ی سرگشاده بھ مسئوالن قضایی

سالم

درشدهشناختھحقوقبابرابرکھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتاخراجیکارگرشھابیرضااینجانب
ھمکارانموخودحقوقازواحدشرکتکارگرانسندیکایعضوعنوانبھ١٣٨۴سالازکشور،قوانین

بوده ام،زندانیطوالنیمدتبھناروااحکامبابارھامدنیوقانونیکامالرفتاراینبابتوکرده امدفاع



باھمچنانوشده اماخراجکارازاتوبوسفرمانپشتدروکارمحلدربازداشتپیدر١٣٨٩سالاز
بازگشت بکار اینجانب مخالفت می شود.

اینبھایم.گرفتھقرارجانیتھدیدموردفامیلمحتیوخانوادهوخودتازگیبھتاسفوتعجبکمالبا
وواتس آپطریقازھمسرموخودمبھمتفاوتشمارهدوباناشناسفردیاستمدتیکھصورت
باشد،معمولمزاحمتھایازاستممکنکھتصوراینباابتدااست.دادهآمیزتھدیدپیام ھایپیامک،
بھتھدیدرادخترموپسرومنایشان،ھمسرم،بھپیامچندارسالباپیشروزدوکھاینتاندادماھمیت

خواھربھسوارموتورنفردوجیحونخیاباندرعصردیروزتلفنی،تھدیداتاینازپسبود.کردهقتل
شدهعصبیشوکدچارزاده امخواھر حالیکھدروکردهمرعوبشدتبھراویوبردهھجومزاده ام
وخشونتودستپیچاندنباوبرندمیباالترکوچھچندبھبرخورد،محلازتھدیدبارااواست،

ولینداریمکاریباھاتحاالدادخواھدسختیتاوانبودیمگفتھدایی ات"بھکھ:می گوینداوبھفیزیکی
ھموپسرشھماینصورتغیردربردارد،کارھایشازدستوباشدحواسشبگودایی اتبھبرو

را نشناسد.دخترش را می گیریم و خودش را طوری می زنیم کھ کسی او

تانمی شناسمراعواملاینازیکھیچنیزبندهوھستندنگرانشدتبھاینجانبخانواده یکھآنجااز
کھمی رودآنبیملحظھھروکنمدنبالراخشونتوآزاروتھدیدعلیھشکایترسمیبطوربخواھم

گردد؛مواجھناپذیریجبرانوجدیمخاطرهباتھدیداتاینشدنعملیباخانواده اماعضایوخودجان
جانیامنیتعدمدرجدی،نگرانیناشناسفرداینتوسطخانواده اموخودممکررتھدیداتبھتوجھبا
انتظامیوامنیتینھادھایوقضاییمسئوالنازشھروندیکوکارگریکعنوانبھدارد.وجود ما

اقدامات مقتضی را انجام دھند.انتظار دارم بھ جدیت برای رفع تھدید جانی جدی پیش آمده

روز جھانی کارگر*تھدید تلفنی اعضای اتحادیھ آزاد کارگران ایران در آستانھ

اتحادیھاعضایبامکررتلفنیتماس ھایطریقازاطالعاتوزارتکارگرجھانیروزشدننزدیکبا
ممانعتبرایکارگراناینتھدیدبھاقداممحمدیپروینوزادهعظیمجعفرجملھازایرانکارگرانآزاد

است.از برگزاری و شرکت در تجمع ھای روز جھانی کارگر نموده

برگزاریبرایکارگرانحقبراطالعاتوزارتمأمورینتھدیدھایبھپاسخدرزادهعظیمجعفر
ومعلمانوکارگرانکردنزندانیبھاعتراضضمنواستکردهپافشاریکارگرجھانیروزتجمع

وصنفیفعالیتھایبخاطرتنھارامعلمان وکارگرانکھمی شودچگونھکھاستکردهاعالمبازنشستگان
در مقابل دست بھ اعتراض و تجمع نزنند.مطالباتی زندانی کنید و انتظار داشتھ باشید کارگران

تجمعاتازوحشتسرازکارگرجھانیروزآستانھدرامنیتینیروھایسویازکارگرانتھدیدبھاقدام
کارگران و مزدبگیران صورت می گیرد.

شدتبھوضعیتمزدبگیراندیگروکارگرانکارومعیشتو زندگیبھگستردهتعرضباحاکمیت
حافظمقامدر امنیتینھادھاینیزدیگرسویازواستکردهتحمیلجامعھاکثریتبھرافالکتباری
کردنزندانیوسرکوببھدستکارگراناعتراضوخواھیحقھرگونھمقابلدرحاکمچپاولگران

فعالین میزند.

تجمع ھایباشکوھترچھھربرگزاریبرایکارگرانحقبرتأکیدضمنایرانکارگرانآزاداتحادیھ
راامنیتینھادھایسویازمزدبگیراندیگرومعلمانکارگران،تھدیدبھاقدامکارگر،جھانیروز



وتعرضھمھاینمقابلدرقطعاًزحمتکشمزدبگیرانوکارگرطبقھکھمیدارداعالمومینمایدمحکوم
سرکوب خواھند ایستاد.

١۴٠٠اردیبھشت٩ایران-کارگرانآزاداتحادیھ

جھانی کارگر گرامی باد*محمود صالحی:اول ما مھ برابر با یازده اردیبھشت روز

کارگران و فعاالن کارگری :

سراسر جھان است.اول ماه مھ روز اعالم جنگ علیھ نظام سرمایھ داری در

بھتاگذارندمینمایشبھراخودطبقاتینیرویمتشکلومتحدجھانسراسردرکارگرانروزایندر
و مشخص برای آنھا سود تولید نمی کنند.نظام زالو سفت سرمایھ داری بگویند کھ در آن روز معین

تضاد بین کار و سرمایھ را آشتی دھند.اما این روزھا تعدادی تحت نام نماینده کارگر می خواھند

داریسرمایھنظاماصلبایدکارگرانواستکارگرطبقھبھخیانتسرمایھوکاردادنآشتیبرایتبلیغ
را مورد خطاب خود قرار دھند.

یعنیاینواستکردهتبدیلھفتھیکبھرامشخصومعینروزاین؛حاکمدولتماایرانھمیندر
ازدستمشخصومعینروزآندرنبایدکارگرانیعنی.نشودمالیآسیبدچارداریسرمایھنظام

کار بکشند و کارفرمایان را با جیب خالی  بھ خانھ بفرستند.

کارگر مربوط بھ نماینده دولت است.بنابراین ھفتھ کارگر مربوط بھ ما کارگران نیست و ھفتھ

ھایمراکزبھدولتنمایندگانباھمراهروزھااینکارگرنمایندهبنامافرادتعدادیکھھستیمشاھدما
کار و تولید مراجعھ و بھ کارگران شاد باش گفتھ اند.

کارگران و فعاالن کارگری ؛

را بی محل کنید.این افراد نماینده ما نیستند بلکھ ضد طبقھ کارگر و آنھا

دولت و کارمایان .پیش بسوی برگزاری مراسم روز جھانی کارگر بدون دخالت

حقوقشان توسط شرکت ھای پیمانکاری*ادامھ اعتراضات کارگران پارس جنوبی نسبت بھ پایمالی

پایمالیبھنسبتاعتراضاتشانازادامھجنوبیپارسکارگرانازاردیبھشت،جمعی9شنبھپنجروز
حقوقشان توسط شرکت ھای پیمانکاری،خبردادند.

کارگرانازبخشیحقوقپایھکھرسیدخبرقبلسالزمستانشده،درایرسانھگزارشبرپایھ
ماه ھایکارگرانایناست.یافتھکاھشیکسان سازیوھمسان سازیبھانھبھجنوبیپارسپیمانکاری

بھحالنرسیدند.جاییبھسالپایانتااماکردند+دوندگیخودرفتھدستازحقوقایفایبرایمتوالی
نظر می رسد این مشکل در اردیبھشت ماه ھمچنان تداوم دارد.

ومزدیمولفھ ھایگرفتنکاستیوتغییرھستند،مواجھآنباپیمانکاریکارگرانکھدیگریمشکل
«مزایاینامبھچیزیجنوبیپارسپیمانکاریکارگرانبرایواقعدراست.پیمانکارتغییرباحقوقی

ومزدمعادالتبخواھددلشکھھرطوربیایدکارگاهبھکھپیمانکاریھرندارد.معناییکارگاه»عرفی



صدچندپیمانکاریکرفتنباشوندمتوجھکارگرانیکبارهاستممکنومی چیندرامزدیمزایای
پیمانکاریکارگرانکھاستحالیدراینھاھمھاست.شدهکاستھھمیشگی شانحقوقازتومانھزار
درنتیجھوھستندمحرومنیزکارقانونرسمیتشکل ھایازحتیآن ھاندارد؛تشکلیھیچجنوبیپارس

رایزنی با مسئوالن و اعتراض ندارند.ھیچ راه سرراست و منسجمی برای چانھ زنی با کارفرما،

ھیچاماکردندانتقادخودعرفیمزدیمزایایوحقوقکاھشبھنسبتبارھااسفندماهدرکارگراناین
بھ بھبود اوضاع وجود داشتھ باشد.چیز تغییر نکرد. سال جدید آغاز شد بدون اینکھ ھیچ امیدی

ازتعدادیصحبتپایاست،گرفتھباالمزایاوحقوقدغدغھمجدداًکھماهفررودینپایانیروزھایدر
ومزدیمزایایبودندلبخواھیازھمگیکارگرانایننشستیم،جنوبیپارسپیمانکاریکارگران

کاستی گرفتن پایھ حقوق انتقاد دارند.

کارگران چھ می گویند؟

شرکتباپرسنلقبلیقرارداددرگفت:رابطھایندردھمپاالیشگاهدرشاغلازکارگرانیکی
حقمانندآیتم ھااینتمامیشرکتاینرفتنباولیداشتوجودمابرایمختلفیمزایایپتروپارس،

ازدواج،ھدیھفرزند،تولدھدیھمرد،روزھدیھزن،روزھدیھاسالمی،انقالبپیروزیھدیھمسکن،
ازخبریدیگرگفتمی توانورفتبیناززیادیحدتاچنینیاینمزایایسایرولباسحقسفر،حق

این مزایا نیست.

متعددیپیگیری ھایگفت:شود،فاشنامشنخواستکھپاالیشگاهایندرشاغلازکارگراندیگریکی
شرکتوکارفرماازو…لباسحقسفر،حقجاده،حقمسکن،حقسنوات،نظیرمعوقات مانبرای

وجودمطالباتاینپرداختبرایعزمیومی کنندفرداوامروزمتاسفانھولیداده ایمصورتپیمانکار
ندارد.

اعتراضآنبھپرسنلتمامیکھموضوعمھم ترینگفت:رابطھایندرپیمانکارکارگرانازدیگریکی
ھیچبھکھاستمزایاوحقوقیکسان سازیبرای19فازمسئوالناقداماتنیستپاسخگوکسیودارند

عنوان قابل قبول نیست.

تابرسانیمحقوقپایھکفبھراآنودھیمکاھشراشماحقوقبایدمامی گویندمسئوالنافزود:وی
مواجھدرصدی30تا25بینکاھشیباحقوق ھاپایھکھاینجاستجالبشوید.برابرھمباھمگی
رسیدهنقطھاینبھکار،شورایعالیدرصدیافزایشبامختلفسال ھایطیدرکھحقوقیپایھشده اند.

است.شدهمواجھتومانیمیلیوندوتاتومانیھزار800کاھشبایکبارهبایداالناست

12کھافرادیکاراضافھآیتم ھایرویحقوقپایھکاھشنمی شود؛ختماینجابھماجراکرد:اضافھوی

روشدیدیکاھشباراآن ھاسنواتھمچنینوداردمستقیمتاثیرمی کنندکارپاالیشگاه ھاایندرساعت
بھ رو خواھد کرد.

درصدی26افزایشفراوان،قوس ھایوکشازپسامسالدولتگفت:بیشترتوضیحدرکارگراین
قبل،سالانتھایدرحقوقپایھکاھشولیکردتصویبرامزدیسطوحسایربرایکارگریحقوقپایھ
کھنفراتیزندگیتاکردتلخراجنوبیپارسدھمپاالیشگاهپیمانکاریزحمتکشپرسنلوکارگرانکام

پرسنلوکارگرانحقنیسترواشود.دشوارپیشازبیشھستندفشارھاوکارھاسخت ترینمتحمل
بھره برداری،زماندرحالوداشتھ اندفعالیتپروژه ھااینریزیخاکزمانازکھپیمانکاریخدوم



بھوراحتیبھدارندکشورگازصنعتدرمملکتایناقتصادچرخگرداندندررانقشمھم ترین
بھانھ ھای مختلف ضایع کنند.

وحقوقمشاغل،طبقھ بندیومزایاوحقوقیکسان سازیطرحاجرایباداشتیمانتظارماافزود:وی
پیمانکارکارگرانحقدرلطفیکمشاھدبازھمولیشودنزدیکگازمجتمعرسمیپرسنلبھمامزایای
پایین ترینبھپیمانکارکارگرانمزدیمزایایآوردنپایینمعنایبھمسئوالنبراییکسان سازیبودیم.
مزدیمزایایازچنانآنشود؛نزدیکرسمی ھادستمزدبھدستمزدماننیستقرارواستممکنسطح

ما کسر کرده اند کھ تقریباً حداقل بگیر شده ایم.

تبعیضبھدادندستمزد،پایانافزایشبرایجنوبیپارسپیمانیکارگرانھایکنش+ادامھ
اشتغالاموروکارادارهمصلحتیوسکوتطلبحقوآزارھمکارانقراردادھا،اذیتبودنھا،محرمانھ

بھ پایتختمنطقھ ویژه با انتشار نامھ سرگشاده واعزام یکی از نمایندگانشان

بھدادندستمزد،پایانافزایشبرایدارشاندامنھھایکنشدرادامھجنوبیپارسپیمانیکارگران
اموروکارادارهمصلحتیوسکوتطلبحقوآزارھمکارانقراردادھا،اذیتبودنمحرمانھھاتبعیض
رانمایندگانشانازویکینوشتندمجلسنمایندگانمنجملھمسئوالنبھخطاباینامھویژهمنطقھاشتغال

بھ تھران جھت ثبت در مجلس اعزام کردند.

اسفند4دوشنبھکھجنوبی پارسپیمانیکارگرانبرمطالباتمشتملنامھاینازبخشیمعنیبھنقل
رسانھ ای شده بقرارزیراست:

مشاغلطبقھ بندیطرحاجرایعدم-1

رامشاغلطبقھ بندیطرحاجراینفتوزیر98سالماهاسفنددرباالخرهانتظارووقفھسال ھاازپس
بھواستبالتکلیفکماکانماهچندینگذشتازپسطرحاینکھنمودابالغ٠١/٠١/١٣٩٩تاریخاز

دارایمذکورطرحموجودشواھدبھتوجھبامی باشدذکربھالزماست.نشدهاجراییرسمیصورت
ایراداتی است کھ در ذیل بھ چند نمونھ اشاره می کنم:

ازمتشکلکمیتھاینوشودتشکیلمشاغلطبقھ بندیکمیتھبایدابتداطبقھ بندیطرحاجرایبرایالف)
صورتبھطرحاینمتاسفانھکھمی باشدطرحاجرایناظرانوکارفرمانمایندگانکارگران،نمایندگان

نمایندگاننظراتنقطھگرفتننظردربدونونفتوزارتانسانیمنابعمعاونتسمتازیکطرفھکامال
کارگران ابالغ شده است.

العادهفوقتخصصی،واصلیمشاغلجذبالعادهفوقگرمسیری،مناطقالعادهفوقمحاسبھمبنایب)
برایشدهتعیینپایھمبلغشغل(مزدمی باشد.یکشغلیگروهشغلمزدیاشغلمزدو…جنوبیپارس

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

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

پارس جنوبی فعالیت داشتھ موثر خواھد بود.باشد فقط سابقھ آن بازه زمانی کھ زیر نظر مجتمع گاز

میزانتعییندرتاثیریھیچسال٧ازبیشکاریسابقھواستسال٧امتیازآورکاریسابقھحداکثرد)
حقوق پایھ نخواھد داشت.



خانوادهازدوریومنطقھھوایآلودگی-2

نیست،پنھانوپوشیدهکسھیچبرکارکنانخانواده ھایازدوریاثراتومنطقھھوایآلودگیمیزان
درشاغلنفراتجسمیوروانیروحی،سالمتبرناپذیریجبرانخساراتآمدنواردموجبامراین
تامی تواناستراحتروز١۴وکارروز١۴طرحاجرایباکھمی گرددآنانخانواده ھایومنطقھاین

علومدانشگاهنظرزیرجنوبطبپژوھشیعلمیمجلھنمود.جبرانراشدهواردآسیبحدودی
وگازصنایعازناشیمحیطیزیستآلودگی ھایبررسیعنوانتحتمقالھ ایبوشھرپزشکی

ارسالخدمتتانپیوستصورتبھکھرساندهچاپبھعسلویھمنطقھساکنینبرآناثراتوپتروشیمی
می گردد.

کارسختی-3

مشاغلجزھستندکاربھمشغولآندرکھشغلیکھنیستمشخصپیمانیکارکنانازیکھیچبرای
شرطھمپارسانرژیاقتصادیویژهمنطقھاشتغالاموروکارادارهخیر.یااستزیان آوروسخت

حقدرصد۴می شودموجبامراینکھمی داندکارسابقھسال٢٠حداقلداشتنراموضوعبھرسیدگی
گریبانگیرناحقبھاستکارفرمابرعھدهآنپرداختکھزیان آوروسختمشاغلبھمربوطمازادبیمھ

شغلیاگرمی باشدذکربھالزمھمچنیناست.خارجکارکنانتوانازآنپرداختبعضاوشودکارکنان
درومی یابدکاھشساعتیکروزانھکاریساعتبگیردقرارزیان آوروسختکاریگروهجز

مدنظرتاکنونامراینمی باشد.کاریاضافھپرداختبھموظفکارفرماکارمحلدرحضورصورت
می ماند.باقیمزدبدونزحمت کشکارگرانکاریاضافھساعت٢۴٠حدودسالیانھواستنگرفتھقرار

رسمیوپیمانکاریکارکنانبینتبعیض-4

موجبحاکمساختاراینکھاستگیرچشمومشھودکامالرسمیوپیمانکاریکارکنانبینتبعیض
رسمیکارکنانمی گردد.پیمانکاریزحمتکشوخدومکارکنانباانسانیشانازدوروبدبرخوردھای

وویژهخدماتازھموھستندپیمانکارینفراتبھنسبتباالتریبسیاردستمزدھایوحقوقدارایھم
درباخانوادهکناردرآن ھاحضورجھتشرایطایجادبھمی توانجملھازھستند.برخورداربھتری
وفرھنگیآموزشی،مناسبشرایطایجادمنطقھ،ھوایآلودگیازدورومناسبمسکنگذاشتناختیار

رفتصورتبھایراننقاطتمامبھپروازسھمیھداشتنخانواده،اعضایسایروفرزندانبرایورزشی
ومناسبدرمانیخدماتداشتنتفریحی،ورفاھیخدماتبسیاریوکاریدورهھردربرگشتو

کارکنانکھاستحالیدراینو….نفتوزارتقراردادطرفدرمانیمراکزتمامازرایگاناستفاده
خدماتازیکھیچازتنھانھدارندپایین تریبسیاردستمزدھایوحقوقاینکھبھتوجھباپیمانکاری

ولطفیکممورددائماًوشده اندرھاخودحالبھمناسبیناشرایطدربلکھنیستندبرخوردارفوق
بی مھری مسئوالن منطقھ قرار می گیرند.

پیمانکاریکارکنانبابرخورد-5

واستمشاھدهقابلزیاددفعاتبھپیمانکاریکارکنانباویژهمنطقھوپاالیشگاه ھاحراستبرخوردھای
پاالیشگاهپایدارتولیدرونددرخللواغتشاشاترھبریعنوانتحتاعتراضھرگونھصورتدر

ومی گرددپیمانکاریکارکناناخراجموجبراحتیبھومی گیردصورتقھریوسختبرخوردھای
اینازتعدادیکنند.ترکرامنطقھبایدھمیشھبرایومی گیرندقرارویژهمنطقھسیاهلیستدربعضا

برخوردھا را بھ عنوان نمونھ بھ صورت پیوست ارسال می گردد.



ویژهمنطقھاشتغالاموروکارادارهتوسطپیمانکاریکارکنانشکایاتبھرسیدگیعدم-6

باالیحجمبھپیمنطقھایندرفعالشرکت ھایازپیمانکاریکارکنانشکایت ھایتعدادبررسیبا
وعدالتبرابرومطلوبنتیجھگاهھیچکھشکایت ھاییبرد.خواھیدموجودنارضایتیوبی عدالتی

قانون نداشتھ است.

پیمان ھابودنمحرمانھ-7

بایدچرامی شونداجراخدماتیصورتبھکامالکھپیمان ھاییکھاستمطرحسوالاینآخردرو
حقوقوحقازھستآن ھابرعھدهپیماناینازمھمیبخشکھپیمانکاریکارکنانتاباشندمحرمانھ

خود آگاه نباشند.

دولت ومسئوالن ذیربط*لگدمال کردن حقوق کارگران دراستان قزوین زیر سکوت مصلحتی

بیمھبدونوتومانیمیلیونیکماھیانھحقوقباروزدرساعت12کارگرانکارکردن

استانتولیدیواحدھایوھاکارخانھازبرخیاردیبھشت،در9بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
خوانکارتدستگاهطریقازکھخواھندمیآنھاازکارگرانحقوقپرداختازپسایپدیدهباقزوین

مجموعھ حقوق پرداخت شده را بھ حساب واحد برگردانند.

کنندمیکارساعت12روزانھتومانمیلیونیکماھانھحقوقباقزویناستانھایشھرداریکارگران

برایزیادیمشکالتنیزشودمیسپردهپیمانکارانبھحوزهایندرکھھاییفعالیتودولتیبخشدر
آنھاحقوقدریافتیولیکنندمیکارساعت12کارگرانمراکزازبسیاریدردارد،وجودکارگران

ونقلوحملسازمانازاعمشھرداریبھتوانمیمراکزاینجملھازاست،تومانمیلیونیکتنھا
گاز و شرکت ھای خدماتی اشاره کرد.ترافیک و سازمان فضای سبز، پیمانکاران ادارات برق و

کنندمیدریافتتومانیمیلیونیکحقوققزویناستانھایپارکینگدرشاغلکارگراندرصد90
اتاقشھرداری،نظارتتحتکھآنھاییدولتی،وخصوصیازاعماستانھایپارکینگتماموکارگران

یک میلیون تومانی دارند.بازگانی و اوقاف ھستند فاقد بیمھ بوده و دریافتی ماھانھ

وعیدھا+ووعدهعلیرغمخرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگرانحقوقماه7پرداخت*عدم

نشدهپرداختخرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگرانحقوقماه7وعیدھاووعدهعلیرغم
است.

کارگرانحقوقبودبناشھرداریمسئوالنوعدهطبقاردیبھشت،9بتاریخشدهایرسانھگزارشبنابھ
کارگرانازتعدادیگفتھبھاماشودپرداختکاملطوربھ99ماهاسفند15تاشھرداریسبزفضای

ھمچنانآنمابقیوکردهدریافتراخودماهیکحقوقتنھامعوقحقوقماه8ازاسفندماه15تاآنھا
نزد پیمانکار بھ طلب مانده است.

رابطھایندرشھرداریوپیمانکارچوننرسیدهنتیجھبھتاکنونآنھاپیگیری ھایکارگران،اینگفتھبھ
درھنوزکارگراناینجدیدسالازماهیکازبیشگذشتازپسنیزاکنوننبوده اند؛آنھاگویپاسخ

ھستند.99سالطلب ھایدریافتانتظار



نداشتنبھدراعتراضخرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگرانروزه3وتجمعات+اعتصاب
امنیت شغلی وپرداخت نشدن ماه ھا حقوق

بکارگیریبدلیلشغلیامنیتنداشتنبھاعتراضبرایخرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگران
راوتجمعاتیزدندروزه3اعتصاببھدستحقوقماه8نشدنوپرداختکارازوخطراخراجزندانیان

مقابل استانداری و شھرداری وشورای شھر برپاکردند.

شھرداریاخیراگفت:ایرسانھخبرنگاربھخرم آباد3منطقھسبزشھرداریفضایکارگرانازیکی
ایندرکھکارگرھاییھمھبناستودادهتحویلزندانھاسازمانبھرا3منطقھسبزفضایبخشکار

شود.بخش کارمی کردند اخراج و افراد زندانی جایگزین آنھا

شایدتاداشتیمتحصنلرستاناستانداریمقابلمشکلاینخاطربھاسفند4دوشنبھروزافزود:وی
مسئوالن مانع از این کار شوند و مشکل حل و فصل شود.

حقوقماه8نیزاکنونونمی کنیمدریافتموقعیبھحقوقھرچندکرد:اضافھشھرداریکارگراین
بدھیمدستازراکارھمیننمی خواھیمماجامعھدربیکاریواقتصادیاوضاعایندراماداریممعوق

کارازواخراجراحتیبھداردسابقھسال15تا10کھکارگریکھآیدنمیخوشراخداطرفیاز
بیکار شود.

ادارهاسفند)4گذشتھ(دوشنبھروزگفت:خرم آباد3منطقھشھرداریسبزفضایکارگرانازدیگریکی
سرکارگرھایتنھاکھکردندمطرحوشدنداخراجکارگرھاوگرفتتحویلراسبزفضایزندان ھا

نفردوحالشاملتنھاوضعیتاینمجموعھایندرحساباینباکھمی داریمنگھکاربرایرابازنشستھ
می شود و مابقی باید اخراج شوند.

اینتابستانوگرمفصلدرامااستکارمشغولنفر140بخشایندراکنونھمکرد:تصریحوی
می کند.پیداافزایشنفر300حدودبھنیروھا

نھایتدروداشتیمتجمعاستانداریمقابلاسفند)4گذشتھ(دوشنبھروزافزود:شھرداریکارگراین
عملحرفشانبھومی دھندزیادوعدهمسئوالنگفتبایدامادادندراموضوعبھرسیدگیقولمسئوالن
نمی کنند.

حقوقماه8اقتصادیاوضاعایندرافزود:وکرداشارهکارگرانمعیشتیومالیمشکالتبھوی
کنندبرطرفرامشکالتماناینکھجایبھحالنکرده اندپرداختراآنازلایریکوداریمطلب

می خواھند از کار ھم بیکارمان کنند.

ایندرنیستانصاففقطنداریمزندانیافرادکردنکاربامشکلیماکرد:عنوانسبزفضایکارگراین
زندان بھ کارگیری شوند.اوضاع کارگرھای با سابقھ قبل اخراج شوند و تنھا نیروھای

گفت:اینکارگرانایناعتراضبادررابطھخرم آبادشھرداریانسانیمنابعمدیریتوتوسعھمعاون
داشتھ عھدهبررامنطقھاینسبزفضایمسئولیتامسالکھبودندپیمانکاریشرکتنیروھایکارگران

بھدستنداردراآنانازاستفادهقصدپیمانکارایناینکھوجدیدپیمانکارشدنبرندهبھتوجھباو
اعتراض زده اند.

بھ نداشتن آب شرب مقابل فرمانداری*تجمع اعتراضی اھالی روستای چاه تلخ شھرستان باشت نسبت



صدایبیشترھرچھانعکاسبرایباشتتلخچاهروستایاھالیاردیبھشت،8روزچھارشنبھ
کھگیلویھاستاندرشھرستاناینفرمانداریمقابلتجمعبھدستشربآبنداشتنبھنسبتاعتراضشان

و بویراحمد زدند.

سالسومینامسالگفت:محلیرسانھخبرنگاریکبھحاضردرتجمعتلخچاهروستایاھالیازیکی
اینباروزھرواستشدهتبدیلاساسیمعضلیکبھتلخچاهروستایدرابیبیشرایطکھاست

مشکل مواجھ ھستیم.



وشھرستانیمسئولینبھانعکاسجھتوسیماصدااستانیشبکھطریقازراموضوعاینداد:ادامھوی
بھمشکلاینحلبرایامروزکھشدباعثدلیلھمینبھونبودسازچارهولیدادیمانعکاساستانی

فرمانداری شھرستان مراجعھ کنیم.

ابرسانیفرسودهسیستمتلخ،چاهروستایابرسانیسیستمدرعمدهمشکالتازگفت:یکیدرخاتمھاو
سیستم ابرسانی جدید دارد.است کھ بیش از سھ دھھ از عمر آن می گذرد و نیاز بھ جایگزینی

*جان باختن یک کارگر در سقز براثر سقوط از ارتفاع

خیاباندرواقعفرسودهساختمانیککارتخریبحینسالھ36کارگراردیبھشت،یک9شنبھپنجروز
در دم جان خود را از دست داد.معلم  شھرستان سقزدراستان کردستان براثرسقوط از ارتفاع

*:1399آذرماهاعتراضات*روزشمار

آذر:1

قراردادعقدبرایدارشاندامنھھایکنشخودروبدنبالایرانکارگر2700وضعیتتبدیل-1
مستقیم**

مدیرانھایانگاریسھلبھواعتراضحقوقازدفاعبرایبھنسبتآھنراهکارگرنمادیناقدام-2

حقوقشانپایمالیبھنسبتایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگرانازجمعیاعتراض-3

وفنیعالیآموزشمجتمعودانشجویانکارکنانازجمعیوعلمیھیئتاعضایاعتراضیتجمع-4
بجنورد مقابل فرمانداری اسفراینمھندسی اسفراین نسبت بھ  الحاق دانشگاه اسفراین بھ دانشگاه

آذر:2

وتبعیضوضعیتتبدیلعدمبھنسبتیزدپزشکیعلومدانشگاهشرکتیپرستاراناعتراضیتجمع-5
وتاخیر در پرداخت حقوق

آذر:3

شغلیبالتکلیفیبھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتفصلیکارگرانازجمعیاعتراضیتجمع-6
ومعیشتی

بندیطبقھطرحاجرایعدمبھنسبتنفتصنعتپیمانیکارگرھزار100ازبیشاعتراضاتادامھ-7
مشاغل ودیگر وعده و وعیدھا ی توخالی

خصوصیازپسشغلیامنیتنداشتنبھنسبتکیوانکارخانھکارگرانداردامنھاعتراضات-8
وکشورسازی،عملکرد مدیران شرکت وبی تفاوتی مسئوالن استان ھمدان

ُپزوهمیداندرحقابھ تخصیص ورودزایندهبازگشاییبرایاصفھانکشاورزشرقصدھاتجمع-9
خوراسگان

آذر:4



شھروییکارروستایجویایجواننیافرجمرتضیباختنجانسالگردپنجمینآستانھدر-10
پاالیشگاهمقابلتجمعبامحلشکارھممتقاضییازدھم،جواناندولتانتظامینیروھایبراثرتیراندازی

شدنداشتغالخواھانبھبھان2بیدبلندگاز

ترددمحدودیتجریمھبھاعتراضبرایاقتصاددنیایروزنامھکنندهتوزیعرانندگاناعتصاب-11
کرونایی

منطقھسازمانمقابلکمیسیوننرخکاھشبھنسبتکیشجزیرهامالکمشاوراناعتراضیتجمع-12
آزاد

آذر:5

ازجملھحقوقنازلسطحبھنسبتبندرامامبارگیریوتخلیھکارگرانازجمعیاعتراضیتجمع-13
نشدنورعایتکاریسختشرایطومطالباتکاملنشدنمشاغل،پرداختبندیطبقھطرحاجرایعدم

پروتکل ھای بھداشتی

وبرایپیمانیبھوضعیتتبدیلبھنسبتفردیسشھرداریمعبرسدکارگراناعتراضیتجمعات-14
حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شھرداری و دفتر پیمانکار

راهمسئوالنسکوتسایھزیرصنعتبینافنیشرکتاخراجیمھماندارانمعیشتیبالتکلیفیادامھ-15
آھن

 مقابلوکالتشدنتلقی وکارکسببھنسبتخوزستاندادگستریوکالیازجمعیاعتراضیتجمع-16

ساختمان کانون وکال

امتحاناتدرمحدودزماناختصاصبھنسبتھمدان پزشکیعلومدانشجویاناعتراضیتجمع-17

آذر:6

وشغلیجانی،معیشتیامنیتنداشتنبھنسبتاعتراضبااقتصادیویژهوآزادمناطقکارگران-18
خواھان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان شدند

شرکتواگذاریبھنسبتآھنراهفنیابنیھوخطنگھداریکارگرھزاراناعتراضاتادامھ-19
تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی

کارشناسیغیرنرخبھاعتراضدرزرندشھرتاکسیرانیآژانسھایرانندگانروزه2اعتصاب-20
کرایھ

آذر:7

وحقحقوقماه3پرداختعدمبھنسبتکنزالمالاروندتجاریمجتمعکارگراناعتراضیتجمع-21
اروندبیمھ وبی خیالی مدیریت شرکت توسعھ تعاون منطقھ آزاد

كلادارهمدیروفرارروحانیساریمشھدآقروستایخشمگیناھالیاعتراضدربارهگزارشی-22
اوقاف و امور خیریھ استان مازندران

آذر:8



شغلیبالتکلیفیبھدادنپایانبرایرودسفیدبیجارشھرسدکارگرانداردامنھھایکنش-23
رودبارشھرستانذیربطمسئوالنتفاوتیوبیپیمانکارخیالیبیبھنسبتواعتراضشانومعیشتی

واستان گیالن

22منطقھدرمھستانمسکونیمجتمعسھساکنصداوسیماسازمانکارکناناعتراضیتجمعات-24

و پیمانکار پروژهتھران نسبت بھ عملکرد اعضای ھیات مدیره  تعاونی مسکن

آذر:9

شغلیامنیتنداشتنبھنسبت تبریزسازیماشینکارخانھکارگراناعتراضصدایدوبارهپژواک-25
با اعتصاب وبرپایی تجمع

وضعیتتبدیلعدمبھنسبتزنجانشھرداریسبزفضای کارگرانداردامنھاعتراضاتادامھ-26

آذر:10

برایشغلیامنیتنداشتنبھتبریزدراعتراضسازیماشینکارخانھکارگرانوتجمعاعتصاب-27
دومین روز متوالی

ارسالوعدمپایھکرایھافزایشبرای فود اسنپصورتی موتورسواراناعتصابروزسومین-28
سفارش ھا بھ اسنپ  باکس و تاکسی اسنپ

مرادیامینبازداشتبھایراننویسندگانکانوناعتراض-29

آذر:11

ماه3پرداختعدمبھنسبتکنزالمالاروندتجاریمجتمعکارگراناعتراضاتھفتھدومینآغاز-30
آزاد اروندحقوق وحق بیمھ وبی خیالی مدیریت شرکت توسعھ تعاون منطقھ

حقوقشانپایمالیبھنسبتایرانفوالدصنعتیملیگروهکارگراناعتراضاتجدیددور-31

ھاسفارشارسالوعدمپایھکرایھافزایشبرای فود اسنپصورتی موتورسواراناعتصابادامھ-32
بھ اسنپ  باکس و تاکسی اسنپ برای چھارمین روز متوالی

تجمعبامطالباتپرداختعدمبھنسبتبندرلنگھشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضاتادامھ-33
مقابل دفتر امام جمعھ

بموقعنشدنپرداختبھنسبتسنندجدرمانیمراکزپرستاراناعتراضیتجمعات-34
دانشگاهوبھداشتادارهمقابلذیربطمسئوالنپاسخگوییوعدمتعرفھ گذاریقانونمطالبات،اجرانشدن 

علوم پزشکی کردستان

آذر:12

سانسوربامبارزهروزآذر،١٣مناسبتبھایراننویسندگانکانون بیانیھ ی-35

بادگرامیسانسوربامبارزهروزآذر،١٣



معیشتیوشغلیامنیتنداشتنبھنسبتاھوازشھرداریپیمانیکارگرانداردامنھاعتراضات-36
وفنی کاری مسئوالن برای پایمالی حقوقشان

زیربیمھوحقحقوقھاماهپرداختعدمبھنسبتسختسیشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-37
سایھ سکوت مسئوالن

پیدردولتحمایتوعدممعیشتیبالتکلیفیبھنسبتبجنوردشھرستانکسبھاعتراضیتجمع-38
محدودیت کرونایی مبنی بر بستن مغازه ھا مقابل اتاق اصناف

نھادمقابلمعلوالنقانوناجرایعدمومعیشتیوضعیتبھ نسبتمعلوالناعتراضیتجمع-39
ریاست جمھوری

آذر:13

آزادمنطقھسازمانساختمانمقابلکیشجزیرهتاکسیرانندگانوتجمعاتروزاعتصابدومین-40
کیشخدماتوآبعمران،شرکتھمکاریتفاھمنامھامضایبھدراعتراضخاتم االنبیاءمسجدوکیش

با شرکت اسنپ

آذر:15و14

موتوربھمنکارخانھکارگراناعتراضتداوم-41

ویکحقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضصیدونشھرداریکارگرانوتجمعاعتصابادامھ-42
سال حق بیمھ و وعده ھای توخالی مسئوالن

امنیتنداشتنبھنسبتکنزالمالاروندتجاریمجتمعکارگراناعتراضیوتجمعاتاعتصابپایان-43
شغلی بدنبال وپرداخت یک ماه حقوق و وعده امضای قرارداد

بارندگی ھایازپسمسئولینعملکردبھنسبتامام)(بندرسربندرشھراھالیاعتراضیتجمعات-44
اخیر

فرمانداریمقابلماھیانھاجارهافزایشبھشھریارنسبتداراندکھاعتراضیتجمع-45

آذر:17و16

ھایوعدهومطالباتپرداختعدمبھنسبتآبادانشھرداریبازنشستھکارگراناعتراضی تجمع-46
توخالی مسئوالن

بیمھوحقحقوقپرداختعدمبھنسبتخراسانآھنراهکارگراناعتراضیتجمع-47

حقوقپرداختعدمبھماھشھرنسبتآزاددانشگاهعلمیھیأتاعضایوکارکناناعتراضیتجمع-48
ومطالبات برای دومین روز متوالی

کمبودبھدراعتراضھرمزگاناستانداریمقابلبندرعباسمینی بوس دارانوتجمعاعتصاب-49
گازوئیل در جایگاه ھای سوخت بندرعباس



خدماتازبرخورداریوعدمسرانھمبلغبھنسبتفارساستانخانواده  پزشکان اعتراضیتجمع-50
بیمھ و بازنشستگی

طراحیتعرفھ ھایدرموجودنابسامانی ھایبھنسبتتھرانساختمانمھندساناعتراضیتجمع-51
مقابل ساختمان سازمان نظام مھندسی

زاگرسدرختانقطعبھنسبتمریوانجواناناعتراضیاقدام-52

مرکزیبانکمقابلنیماسامانھمالباختگاناعتراضیتجمع-53

تصمیمبھنسبتتھراندانشگاهمتاھلیھایخوابگاهساکندکتریدانشجویاناعتراضیتجمع-54
تھراندانشگاهآذر16ساختماندرھاخوابگاهتخلیھبرمبنیدانشگاه

آذر:18

بالتکلیفیادامھبھنسبتاھواز2منطقھشھرداریسبزفضایطلبحقکارگراناعتراضات ادامھ-55
شغلی ومعیشتی و وعده ھای توخالی مسئوالن ادامھ دارد

عمران،شرکتھمکاریبھاعتراضبرایکیشجزیرهتاکسیرانندگاندوبارهوتجمعاعتصاب-56
آب و خدمات کیش با شرکت اسنپ

آذر:19

حقوقماهچندپرداختعدمبھنسبتآبادانشھرداریاتوبوسرانیکارگران اعتراضیتجمع-57
زیرسایھ سکوت مسئوالن

سرویسبرویراجادهروزدومینشوشتربرایسردارانشھرواھالیکارجویایجوانان-58
کارگران شرکت کشت و صنعت خمینی بستند

بموقعپراختوعدمتبعیضحقوق،کاھشبھنسبتبرقنیروگاه ھایکارگراناعتراضاتادامھ-59

استخدامیبالتکلیفیبھنسبتسوادآموزینھضتآموزش دھندگاناعتراضصدایدوبارهشدنبلند-60
و وعده ھای پوچ بھارستان نشینان

بازنشستگان:ومعلمان،کارگریتشکلھایوگروھھامشترکیبیانیھ-61

واکسن ھمگانی و رایگان، خواستی فوری و عمومی

استانداریمقابلدامینھاده ھایگرانیوکمبودبھنسبتسمناناستاندامداراناعتراضیتجمع-62

شرقیآذربایجانمرغتوزیعھایفروشگاهازتعدادیروزاعتصابدومین-63

آذر:20

ومطالباتپرداختعدمبھنسبتبروجردکاشیسامانکارخانھکارگراناعتراضی تجمعات-64
بالتکلیفی شغلی مقابل فرمانداری

مجلسمقابلوپرورشآموزشطلبحقکارمعینقراردادنیروھایتجمع-65



شغلیامنیتتامینبرایبجنوردشھرداریپسماندسازمانکارگرانھایکنشادامھ-66

کفبھمحصولشانریختنبابادمجانپایینقیمتبھنسبترودانشھرستانکشاورزاناعتراض-67
خیابان

وفرمانداریمقابلومسکنزمینتحویلعدمبھ نسبتسردشتفرھنگیاناعتراضیتجمعات-68
شرکت مسکن فرھنگیان

آذر:22و21

وخوزستاناستانبازنشستگانکانونعملکردبھنسبتاھوازبازنشستھکارگراناعتراضیتجمع-69
برای ایجاد تشکل مستقل

حقوقکاھشبھاعتراضبرایپرشیاسازانآتیھشرکتکارگراناعتصاب-70

بیمھوحقحقوقماهپرداختعدمبھنسبتبندراماموفاضالبآب ادارهکارگراناعتراضیتجمع-71

وشغلیمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتخلخالفاضالبوآبشرکتکارگراناعتراضیتجمعات-72

مقابلماهآذر٢٢امروزشنبھواحدشرکتخصوصیبخشرانندگانازتعدادیاعتراضیتجمع-73
فرمانداری تھران درخیابان میرعماد

وآبعمران،شرکتھمکاریبھاعتراضبرایکیشجزیرهتاکسیرانندگانوتجمعاتاعتصاب-74
خدمات کیش با شرکت اسنپ یک ھفتھ راپشت سرگذاشت

دادخاتمھزندگیشبھباخودکشیتپھھفتنیشکروصنعتکشتاخراجیکارگر-75

آذر:23

مراکزدراجتماعیتامینوادارهمجلسمقابلکشوربازنشستھکارگرانھمزماناعتراضیتجمع-76
استان ھا

و شبکھ ھای اجتماعیھمراه با مجموعھ ای ازگزارشات منتشرشده در رسانھ ھا

دیگرتجمعیبرپاییبااستخدامیبالتکلیفیبھنسبت93سالخدماتخریدمعماناعتراضاتادامھ-77
مقابل مجلس

تپھھفتنیشکروصنعتکشتخدماتبخشکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابروزسومین-78
نسبت بھ جابجایی شغلی

تفاوتیوبیاستخدامیبالتکلیفیبھنسبتایذهپیش دبستانیمربیاناعتراضیتجمعاتادامھ-79
مسئوالن ذیربط شھر،استان وکشور

دادگستریمقابلحقوقماهچندپرداختعدمبھنسبتایالمشھرداریکارگراناعتراضیتجمع-80

بموقعشپرداختوعدمحقوقکاھشبھنسبتآبادخرمبامکارگراناعتراضیتجمعات-81

تھدید کارگران حق طلب بھ اخراج از کار درصورت اعتراض



شغلیامنیتنداشتنبھنسبتاصفھانشھرداریشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-82

حقوقبموقعپرداختعدمبھنسبتھیرمندشھرستانشھدایبیمارستانکارکناناعتراضیتجمع-83

وعدمکارانھمیزانبھبوشھرنسبتفارسخلیجشھدایبیمارستانپرستاراناعتراضیتجمع-84
پرداخت بموقعش

کیشجزیرهتاکسیرانندگاناعتصابپایان-85

آذر:24

پرداختعدمبھاعتراضبرایعسلویھمرواریدپتروشیمیکارخانھکارگرانوتجمعاعتصاب-86
بموقع حقوق

علومدانشگاهکارمقابلازاخراجبھنسبتبھشتیبیمارستانشرکتی کارکناناعتراضیتجمع-87
پزشکی قم

ماه3پرداختعدمبھنسبتخرمشھرسبزفضایوشھریخدماتکارگراناعتراضیتجمع-88
حقوق مقابل فرمانداری

بھنسبتتپھھفتنیشکروصنعتکشتخدماتبخشکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابادامھ-89
جابجایی شغلی برای چھارمین روز

نازلسطحبھنسبتوحومھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانورانندگانطوماراعتراضی-90
حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات

قضاییھقوهمقابلمالباختھ دارانکامیوناعتراضیتجمع-91

ساختمانمقابلآسفالتازبرخورداریعدمبھنسبتولیعصرخمامکویاھالی اعتراضیتجمع-92
شھرداری

آذر:25

وتعدادیشھردارتومانیمیلیون26تا10حقوقبھنسبتسبزوارشھرداریکارگراناعتراض-93
تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشانکارکنان شھرداری سبزوار ،بی تفاوتی وزارت کار و نداشتن

تپھھفتنیشکروصنعتکشتخدماتبخشکارگراناعتراضیوتجمعاعتصابروزپنجمین-94
نسبت بھ جابجایی شغلی

پرداختعدمبھنسبتیزدفرھنگیمیراثکاربردیعلمیدانشکدهحق التدریسیاساتیداعتراض-95
مطالبات و وعده ھای توخالی مسئوالن

عللسریعترھرچھشدنروشنخواھانتجمعبرپاییاطھرباسیناکلینیکدیدهحادثھخانواده ھای-96
حادثھ و برخورد با مقصرانش شدند

پاسخگوییعدم وزمینمالکیتحقسلببھنسبتقزویناندیشھشھرکاھالیاعتراضیتجمع-97
مسئوالن مقابل دادگستری قزوین



عقدمراسمبرگزاریبھنسبتپذیرایی ھایتاالربامرتبطھایشغلصاحباناعتراضیتجمع-98
توسط دفاتر اسناد رسمی مقابل اتاق اصناف تھران

آذر:26

مقابلپاسدارانسپاه98ماهدیموشکیقتلقربانیانھایخانوادهاعتراضیتجمعدربارهگزارشی-99
دادسرای نظامی

ازجلوگیریبرایکارقراردادتمدیدعدمنسبتتبریزمخابراتشرکتیکارگراناعتراضیتجمع-100
شرقیحق طلبی درساختمان مرکزی  مخابرات استان  آذربایجان

مطالباتپرداختعدمبھنسبتکرجخمینیبیمارستان کارکناناعتراضیتجمعاتازسرگیری-101

حسینیھھایشھرداریکارگرانتجمعاتباخوزستانھایشھرداریکارگراناعتراضاتادامھ-102
و امیدیھ

1000تا500روزانھعوارضپرداختبھنسبتکرجسلطانیپایانھرانندگاناعتراضیتجمع-103

تومان بھ شھرداری

توخالیھایوعدهودارونبودبھکشورنسبت«سی اف»بیمارانخانوادهاعتراضیتجمع-104
مسئولین مقابل وزارت بھداشت

«تا جواب نگیریم، از اینجا نمی رویم……»

ھنگخودرویتوسطزنیکقتلبھنسبتنظرآبادروستایاھالیازجمعیاعتراضیتجمع-105
مرزی مقابل فرمانداری راسک

آذر:27

مقابلحقوقماه8پرداختعدمبھنسبتامیدیھشھرداریکارگراناعتراضروز دومین-106
فرمانداری

رعایتعدمبھاعتراضبرایجنوبی″پارس19“فاز10پاالیشگاهکارگراناعتصاب-107
دستورالعمل ھای کرونایی

سطحبھنسبتوحومھتھراناتوبوسرانیواحدشرکتکارگرانورانندگانطوماراعتراضیثبت-108
نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات در وزارت کار

آذر:29و28

برایکروناییشرایطدرھایشانوخانوادهمشھدآھنراهکارگرانجانبابازیبھ اعتراض-109
منفعت شرکت ھای پیمانکاری

بھداشتوزارتعمومیروابطمرکزرئیستبلیغاتینمایشبھپرستاراناعتراض-110

سوت می زنیم!برای قدردانی از ما، حقوق ومطالبات مارا بدھید، خودمان



کاریاضافھبھاعتراضبرایرضویخراسانخودروایرانمونتاژسالنکارگراناعتصاب-111
اجباری

پرداختعدمبھنسبتخوزستانروستاییفاضالبوآبکارگراناعتراضیوتجمعاعتصاب-112
ساختمان شرکتبموقع حقوق وحق بیمھ و وضعیت استخدامی ناروشن مقابل

ھاماهپرداختعدمبھ نسبتبندرعباسشھرداریسبزفضایکارگراناعتراضتجمع-113
استانداریمقابلکاروایمنیبھداشتیتجھیزاتازبرخورداریوعدمدیگرومطالباتبیمھحقوق،حق
ھرمزگان

تھدید کارگران حق طلب از طرف حراست استانداری

حقوقھاماهپرداختعدمبھدراعتراضصیدونشھرداریکارگرانتجمعوتجمعاعتصاب-114
وبھارستان نشین خوزستانبرای سومین بار درماه جاری و وعده ھای توخالی استاندار

دیگروومطالباتبیمھحقوق،حقبموقعپرداختعدمبھنسبتآباداننشانانآتشاعتراضاتادامھ-115
بندیطبقھطرحناقصواجرایحقوقیکسان سازیوزیان آوروسختمشاغلقانوناجرایعدم

مشاغل

زندگیشانمحلازبدورکارشانمحلانتقالبھنسبتلرستاننفتشرکتکارگراناعتراض-116

شھرشورایمقابلمعیشتیبالتکلیفیبھنسبتسنندجدستفروشاناعتراضیتجمع-117

درآمد،عدمکاھشبھاعتراضبرایارومیھاتوبوسرانیسازمانخودمالکرانندگاناعتصاب-118
اتوبوسرانی و شھرداری ارومیھپرداخت حق بیمھ وتسھیالت و وعده وعیدھای توخالی مسئوالن

پرداختعدمدلیلبھخودروھایشانتوقفبھفرودگاھیھایتاکسیرانندگاناعتراضیتجمع-119
جریمھ

تصمیماتبھنسبتبویراحمدوکھگیلویھپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناعتراضیتجمع-120
آموزشی

آذر:30

جلوگیریبرایکارقراردادتمدیدعدمبھتبریزنسبتمخابراتشرکتیکارگراناعتراضاتادامھ-121
از حق طلبی باتجمع مقابل استانداری

کارگری*اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات

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

akhbarkargari2468@gmail.com
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