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 مهیعدم پرداخت حقوق وحق ب لیهفت تپه بدل شکریبر مجتمع ن یوجان باختن کارگرن یخودکش -

 کرد و جان باخت یمجتمع هفت تپه اقدام به خودکش یکارگر فصل*

 کرد و جان باخت یمجتمع هفت تپه اقدام به خودکش یکارگر فصل*

  یزندگ ایمرگ  ای:  یمحمد نیپرو*

اعتراض کارگرانش  ادیفر یدارد، صدا یا که کارخانه یبگذار رانیاز ا یهر نقطه ا یدست رو *

 بلند است

 تجمع بازنشستگان سراسر کشور مقابل وزارت کاربرای احقاق حقوق برحقشان -

تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی برق سراسر کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت  -

 لی مقابل وزارت نیروبرای چندمین بارووعده های توخا

 یخود را جلو یدر ادامه اعتراضاتشان سفره خال اهواز یو معترض گروه مل یکارگران اعتصاب -

 پهن کردند یاستاندار

 یکارگر یو همبستگ تیبه نام حما یضد کارگر یاجالس -

 مه معوقهباماه ها حقوق وحق بی مگونیس رآالتیکارخانه شبالتکلیفی شغلی کارگران  -

 لنگیپارس مکارخانه  کارگران ماه حق بیمه4ماه حقوق،عیدی سال جدید و3عدم پرداخت  -

 سلف یغذا تیبه وضعدراعتراض دانشگاه شهرکرد  انیدانشجوتحریم غذای  -

در  ییمقابل دفتر معاون دانشجو وتجمعشانشوشتر یپزشک دانشگاه علومتحریم غذای دانشجویان  -

 یو آموزش یطلوب صنفاعتراض به اوضاع نام

 خودکشی وجان باختن کارگرنی بر مجتمع نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت حقوق وحق بیمه

پیش ازظهر روز سه شنبه هشتم اسفندماه،علی نقدی کارگرنی بر مجتمع نیشکر هفت تپه بدلیل عدم 

 .باختپرداخت حقوق وحق بیمه دست به خودکشی زد و با انداختن خود به کانال آب جان 

 کرد یهفت تپه  خودکش شکریبر ن یکارگر  جوان ن*

بر  یکارگر جوان ن ینقد یعل جانیاسفند ماه جسد ب 8صبح امروز :  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

هفت  -شهرحر  ریواقع در مس شنیبه پمپ است یمنته یاریهفت تپه بصورت شناور در کانال آب شکرین

 .شد دایتپه پ

بخاطر  ینقد یعل کنندیاظهار م ی،همکاران و رانیآزاد کارگران ا هیه اتحادب دهیرس یخبرها طبق

  .کرد یو عدم پرداخت مطالبات انباشته اش از طرف شرکت  خودکش یبده

 . شدن است لیدر دست تکم یبعد اطالعات

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد
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 ن باختکرد و جا یمجتمع هفت تپه اقدام به خودکش یکارگر فصل*

در مجاورت محوطٔه کمپ  شیپ یمجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ساعات یاز کارگران فصل یکی

 .داد انیپا اش یخود را به کانال آب انداخت و به زندگ بر یکارگران ن

مجتمع کشت و صنعت هفت تپه  یاز کارگران فصل یکی ،ینقد یعل ،براساس گزارش رسانه ای شده

کانال آب مزارع  با انداختن خود به شاه برها یدر محوطه کمپ ن( ند ماهاسف8شنبه،  سه)ظهر امروز 

 .زد و جان باخت یدست به خودکش شکرین

 شکریسال سابقه کار در مجتمع ن 72حدودا  ینقد یآقا: گفت یاز همکاران و یکیرابطه  نیهم در

مجتمع  یش ادارخود صبح امروز به بخ یا مهیو ب یمطالبات مزد یریگیپ یهفت تپه داشت که برا

 .مراجعه کرده بود

وارد کمپ شده بود و در  یقبل از اقدام به خودکش یساعات «ینقد یعل»  ،یکارگر فصل نیگفته ا به

خسته  تیوضع نیمطالبات خود خبر داده و گفته بود؛ از ا جهینت یب یریگیمقابل همکاران خود از پ

 .فتندیب شساله همکاران نیفکر مطالبات چند مسئوالن شرکت به دیکند تا شا یخودکش خواهد یشده و م

 ینقد یآقا میکرد یباور نم: سخنان گفت نیا  دییکارگر جانباخته با تا نیاز همکاران ا گرید یکی

 یدر کانال کشاورز یبا جنازه در آب افتاده و یصورت ناگهان کند اما به یخود را عمل یها گفته

وارد  یو کریرآمد خارج کردن جنازه از آب بود تا مبادا پمان ب که از دست یتنها اقدام. میروبرو شد

 .پمپ شود

دوران  نهیهاست که مسئوالن کارخانه هز سال. سال سن داشت 05حدود  «یعل»: دهد یادامه م او

و ما کارگران  کنند ینم زیوار یاجتماع نیرا عالرغم مصوبه دولت به حساب تام مان یبازنشستگ

 یصمشخ تیافتادن دستمزدمان وضع ریماه است که با به تاخ نیچند نیهمچن. میا مانده فیبالتکل یفصل

 .میندار

و  یا مهیو ب یاز وصول نشدن مطالبات مزد یناش یکارگر با اشاره به فشار روان نیا همکار

در کانال آب  «ینقد یعل» یآقا یخودکش: وارد آمده، گفت «ینقد یعل»که بر  یمشکالت خانوادگ

 .گذشته است یمجتمع هفت تپه بر و یاست که امروز صبح در بخش ادار یدر ادامه اتفاقات

  یزندگ ایمرگ  ای:  یمحمد نیپرو*

 کیکارگران . میشده به آنان هست لیتحم یکارگران بخاطر فقر و تنگدست یخودکش شاهد روز هر

 یخشم ب ماه حقوق معوقه خود را از 11با  ارانیکارگر کارخانه اسفالت کام یقلوز ژنیروز چون ب

هفت  شکریبر ن یپور کارگر جوان ن ینقد یهمانند عل گرید یو روز کشدیکارفرما به آتش م یپاسخ

کارفرما ، خودش  نیو با جواب نه ا کندیاز مطالباتش به کارفرما مراجعه م یگرفتن بخش یتپه که برا

  .کندیرا در  رودحانه غرق م

شده از طرف دزدان حاکم بر  لیمرگ تحم در حال جنگ با زین کنندینم یکه خودکش یکارگران

را به  یضد انسان تیبه غا یو زندگ کنندیم یدزدان همکار نیهستند که با ا ینیشرکتها و مسئول

  .کرده اند لیتحم یکارگر یخانواده ها ونهایلیم

 میعظ یدر عمل نشان دهنده فاجعه ا  یمعوقه  وحشتناک است به نوشتن ساده، ول یحقوق ها یخبرها

 .انسان است ونهایلیم یزندگ در



فوالد خراسان ، کارگران  ه،یتپه ، هپکو، فوالد اروم شکرهفتیفوالد اهواز ، ن یگروه مل کارگران

را بموقع  یخط فقر کنون ریپنج برابر ز یکه دستمزدها ستین یآخر،  شرکت یها و ال یشهردار

ما کارگران رقم زده  یاست که برا یچه سرنوشت نیکه ا کندیزبان باز نم یمسئول چیپرداخت کند و ه

  .اند

 دیلطفا بکش دیکارخانه و جامعه را اداره کن دیتوانینم زنندیم ادیبه درست در تجمعاتشان فر کارگران

  .شده اند که بر سر کارگر آورده اند ییایخود دست اندر کار گفتن بال یکار نیچن یکنار، اما به جا

چند  دیکشاند یجامعه آنرا به نابود نیدر چهل سال اداره ا نکهیه اب دیشما که واقف هست نجاستیا سوالم

 دیکه البته اگر بلد بود دیدرست کار کن دیاصال بلد هست ایآ دیتا درست رفتار کن دیالزم دار گریسال د

   .نبود یچهل سال گذشته زمان کم

و  میدست دادن ندار از یبرا یزیچ گریما د یعنیچه؟  یعنیما کارگران  یخودکش دیمتوجه هست ایآ

به  یخاطر لقمه نان یما را برا نهایاز ا شیگذاشت ب میو نخواه دیجنگ میمان خواه یزندگ یبرا

 .دیسوق ده یخودکش
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اعتراض کارگرانش  ادیفر یدارد، صدا یا که کارخانه یبگذار رانیاز ا یهر نقطه ا یدست رو *

 بلند است

 یکس چیبه گوش ه شان یکه صدا نیاز ا کنند؛ یصحبت م کایسندکه کارگران از نداشتن  هاست مدت

 .ماند یاما باز هم گوش ها ناشنوا م رسد ینم

 ازجمله ها نیا ؛«شهیاختالس کم بشه، مشکل ما کم م هی»، «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» 

ماه از  کارگران فوالد اهواز در اعتراض به عقب افتادن سه (اسفند2)روزیاست که د ییشعارها

آنها در انتقاد به . سر دادند انیشدر اعتراض به کارفرما دیعقبل از  یدیشان و نپرداختن ع حقوق

اهواز  انپارسیکارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود به نشانه اعتراض از فلکه ک رانیمد یتوجه یب

 .کردند ییمایخوزستان راهپ یتا ساختمان استاندار

در  رانیمختلف ا یهرهااز اعتراضات کارگران از ش ییهر روز خبرها حداقل در سه ماه گذشته 

بازتاب  یاندک یاجتماع یاز آنها هم در کانال ها یو بعض شود یم یها اطالع رسان یصفحه خبرگزار

 .کند یم دایپ

حرکت  چیشده است؛ چون ه یمردم و مسئوالن عاد یاعتراضات برا نیاست که نفس ا نیا قتیحق اما

 کایهاست که کارگران از نداشتن سند مدت. شود ینم دهیموجود د تیبردن وضع نیاز ب یبرا یموثر

. ماند یاما باز هم گوش ها ناشنوا م رسد ینم یکس چیبه گوش ه شان یکه صدا نیاز ا کنند؛ یصحبت م

مرگ بر کارگر، »که از شعار  دیشان به لب رس کارگران شرکت هپکو در اعتراضات خود چنان جان

 .استفاده کردند« بر ستمگردرود 

حاال . زدند ادیگونه فر نینکردند و ا دایآن پ یبرا ییایاست که زبان گو یو زجر صالیاوج است نیا

اعتراض کارگرانش  ادیفر یدارد، صدا یا که کارخانه یبگذار رانیاز ا یهر نقطه ا یدست رو گرید

شود و  لیوتپد که سال تح یم یلحظه ا یبرا شان یدل ها دیکه در آستانه شب ع یکارگران. بلند است

 . خانواده شان نشسته باشند یمقابل اعضا نینگرفته باشند و سرافکنده سر سفره هفت س یهنوز حقوق



و پانصد هزارتومان عنوان شده  ونیلیخانواده چهار نفره سه م کی یبرا رانیامسال خط فقر در ا

. هزارتومان به طور ماهانه هم نرسد ۰۸۸به  دیاست که حقوق کارگران شا یدر حال نیاست و ا

 انیم نیدر ا. رود یکه هر روز باالتر م ییشود و قرض ها یپرداخت نم یمتوال یکه ماه ها یحقوق

کنند،  یکه در آن کار م ییشرکت ها ایکارخانه  تیاعتراض به وضع لیاز کارگران به دل یادیتعداد ز

 . مانند یم کاریب دیشوند و در آستانه شب ع یم لیتعد

را که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش  یآن کارگر شهردار میحال وخ میا هنوز فراموش نکرده

 چ،ینشد که ه دهیشیهمکارانش اند یبرا یاما باز هم چاره ا دیکشبه آتش  یخود را مقابل شهردار

 .خانواده اش هم به حال خود رها شدند

 کیکه  نیکارگران عالوه بر ا یفرودست تیکه وضع نیاشاره به ا با یلیفرشاد اسماعدرهمین رابطه،

سطح  نیفقط در ا یکارگر یاعتصاب ها تیوضع نیا»: هست، گفت زین یاسیبوده س یشتیبحث مع

موقت  یها و قراردادها مهیحقوق معوقه، نپرداختن حق ب. است لیقابل تحل یاسیو در سطح س ماند ینم

به  یاعتراض ها بستگ نیاز ا یعمده ا اریبخش بس. دستنین یصرفا صنف یها بحث لیو اخراج و تعد

 «.شود یگرفته م یاسیدر سطح س ریگ میتصم یدارد که در نهادها یماتیتصم

بود که با مانع  نیا لیکرد، به دل ینم دایبروز پ نهیاعتراضات زم نیکه اگر قبال ا نیا انیبا ب یلیاسماع

 «.اند مانع را برداشته نیشد که االن خود کارگران ا یرو م به رو یاسیس

تشکل  کینداشتن »: دیافزا یداند و م یم کایسند ایتشکل  کیکارگران را نداشتن  یمشکل اصل او

کار همه کارگران  یالملل نیب نیطبق قوان. کارگران است یاز مشکالت ساختار یکی ،یمستقل کارگر

 کایدسن ایا توسط آن سازمان خود ر یجمع یداشته باشند و مذاکره ها کایحق را دارند که سند نیا

 «.انجام دهند

کار در موضوع  یالملل نیدر سازمان ب ۸۰و  ۰۸نامه  درست است که ما به دو مقاوله»: افزود یو

حقوق  نیادیاصول بن هیانیکه ما ب نیاما با توجه به ا میا وستهینپ یو حق مذاکره جمع یابی حق سازمان

دو مقاوله  نیبه ا دیکار با یالملل نیسازمان ب یده که همه اعضااشاره ش هیانیکه در آن ب میکار را دار

 یالملل نیکار، الزام ب یالملل نیاز سازمان ب یباشند و مفاد آن را اجرا کنند، به عنوان عضو دینامه مق

 «.میدار کایسند لیتشک یبرا یقانون

 نیداشته باشند و در کنار آن ا کایسند دیدو مقاوله نامه کارگران با نیکه در ا نیا انیدر ادامه با بوی 

هم اطالع  تیو از وضع نندیرا بب گریهمد دیکارگران با»: مذاکره کنند، افزود گریکه بتوانند با همد

 .«کننداعتصاب  یحت شان یها یشیندا چاره یاعالم کنند و برا یاتیداشته باشند و برنامه عمل

اند و کارگاه  واگذار شده یبه بخش خصوص یولتبزرگ د یها که از آنجا که کارخانه نیا انیبا ب او

شدن موجب شده که امکان جمع شدن  یساز یخصوص»: اند، افزود تر شده کوچک و کوچک یها

 بیترت نیبه ا. از آنها سلب شده است یابیحق سازمان . برود نیشان از ب مطالعه حقوق یبرا روهاین

موجود  یها چون تشکل. رندیبگ یجمع میمتوانند تص یو نم ستندیهم مطلع ن تیاز وضع کارگرها

کل  یمثال در شهردار یبرا. ستندین زیندارند و مستقل ن یکارگر یا هیپشتوانه سرما زین یکارگر

ارتباط با  یبرا یدارند اما چون امکان یادیز اریمعوقه بس یحقوق ها یشهردار یکشور کارگرها

آنها  انیشود اما کارفرما یمطالباتشان انباشته مبرسند و  روین عیبه تجم توانند یندارند، نم گریمده

 نیکاهش ا یبرا. هیتضاد کار و سرما یعنی نیا. مجموعه بزرگ واحدند کی یخود شهردار یعنی

 «.مستقل است یکایسند لیتالش تشک نیتر یواقع. تالش کرد دیتضاد با



 تجمع بازنشستگان سراسر کشور مقابل وزارت کاربرای احقاق حقوق برحقشان

صبح روز سه شنبه هشتم اسفند ماه،جمعی از بازنشستگان سراسر کشور درادامه تجمعاتشان برای 

 .احقاق حقوق برحقشان مقابل وزارت کار تجمع کردند

خواسته *هزارنفرمی رسید باسردادن شعارها وقرائت قطعنامه 9تجمع کنندگان که تعداشان بیش از 

 . هایشان را اعالم کردند

مقابل  یتیامن یروهایحضور ن ۸::۰ ساعت  ازمنتشره درشبکه های اجتماعی،براساس گزارشات 

 .بود  یتیامن یروهایاز ن دهیپوش اطراف متر ها ده تا وبود ریوزارت کار چشمگ

به  یتیامن یروهاین تیبا اضافه شدن به جمع یرو جمع شده ول ادهیدر پ تیجمع ۰۸ ساعت حدود

 .فرستادند انهوزارتخ فراد را به داخل محوطهاجبار ا

نبود و مقابل  ستادنیا یبرا ییکه در محوطه جا دیرس یبه حد تیتعداد جمع یکوتاه  زمان مدت در

 .نفر بود ۸۸۸:تعداد شرکت کنندگان بالغ بر .شد تیوزارتخانه مملو از جمع

درسالن دونفر از .سپس بخشی ازتجمع کنندگان  را بداخل سالنی در وزارتخانه راهنمایی شدند

 .شستگان سخن گفتند وقطعنامه تجمع کنندگان قرائت شدبازن

 .سپس علی ربیعی سخن گفت وطبق معمول برای خواباندن سروصداوعده رفع مشکالت راداد

سپس بازنشستگان بایادآوری امجدد اینکه تاتحقق خواسته هایشان به تجمعات اعتراضی ادامه خواهند 

 .داد به تجمعشان خاتمه دادند

 :کنندگان قطعنامه تجمع* 

  گرید یو تجمع گرید یباز هم روز

 ... موجود تیبه وضع  هم اعتراض بازنشستگان باز

 ... ندارند دنیکه قصد شن ییو گوشها یعدالت خواه ادیهم فر باز

گرد  گرید یباز هم در تجمع نیمسئول یتفاوت یخسته از تکرار و تکرار و خسته از  ب مابازنشستگان

که دهها سال  ییشود ، صدا دهیاعتراض ما شن یکه داده شده صدا ییها از قولبعد  دیتا  شا میهم آمد

 .نشده است دهیشن

،  میرا درک کرد یجنگ و محاصره اقتصاد طیحقوق  بسنده کرده و شرا نیزمان اشتغال به کمتر در

 . شود اما نشد جادیا یشیکه گشا یروز دیبه ام میاوردیها ساخته و خم به ابرو ن یبا همه سخت

  میها را ندار یو توان مقابله با سخت میبازنشسته شد حال

است عدالت در حکومت عدل  نیا ایآ میکن یخط فقر زندگ ریز دیسال تالش باز هم با ۸:از  بعد

  ؟یاسالم

 ینجوم یدانند حقوقها یکه نم یهستند کسان میکن یم یزندگ یافتیکه ما با نجابت با حداقل در یحال در

 . ندرا چگونه خرج کن



داشت که  یقانون اشکاالت نیگذرد ، ا یم یخدمات کشور تیریقانون مد بیسال از تصو ۰۸از  شیب

 . میشد رانیاز مد یریتعداد کث ینجوم یبواسطه همان اشکاالت شاهد حقوقها

اصالح  نیظالمانه اصالح شد ا اریخالف انتظار ، بس قای،و شد ، اما دق شدیاصالح م دیقانون با نیا

 . رفتیپذ میرا نخواه ضیتبع گریمضاعف را با خود به همراه دارد و ما د یضیتبع

 . ستیکاف یدار شتنیسال سکوت و خو ۸:

 . میخواه یعدالت را م یشما دولتمردان اجرا از

حال  میخواسته ما است و انتظار دار نیتر یعیو طب نیعدالت کمتر یسال درخواست اجرا ۸:از  بعد

 شتیبهبود مع یزنند و ادعا دارند در تالش برا یغه بازنشستگان مکه دولت و مجلس دم از دغد

 ابازنشستگان توجه کرده و مشکل ر یقانون یبه خواسته ها شهیهم یبار برا کیبازنشستگان هستند 

 . حل کنند شهیاز ر

حقوق آنان  شیاز افتادن بازنشستگان در تله فقر و افزا یریجلوگ یدولت برا: فرموده یعیرب جناب

 !!!کرده است یاستگذاریهفت سال س یتورم، ط بیاسب با شمتن

تله خارج  نیشما هرگز از ا یو  با روش پلکان می؛ ما سالها است که در تله فقر افتاده ا یعیرب جناب

 . شود یم شتریسال به سال ب نیریما با سا یشد  و فاصله حقوق مینخواه

  . دینده یواژه ها باز نیرا با ا ما

  دیگفت به ام میکرده  و باز هم خواه انیگوناگون ب یخود را بارها و بارها به روشها یها خواسته

 عدالت یو اجرا یحقوق قانون یفایاست

 : یکشور شکسوتانیپ یاهم خواسته ها.

سکه طال  3معادل ) امروز  یحداقل حقوق براساس استاندارد زندگ نییما بازنشستگان خواستار تع(1

 . میباش یم( 1351   یشورمصوب قانون استخدام ک

  : تا کنون بر اساس 84ق م خ ک از سال  170ما خواستار پرداخت مطالبات مربوط به ماده (7

 قانون برنامه جهارم توسعه 105ماده ( الف

 ق م خ ک 170ماده ( ب

  قانون برنامه پنجم توسعه 05ماده ( ج

 . میباش یتوسعه م برنامه ششم 35. در ماده ضیبر رفع تبع دیبا توجه به تاک(3

حق  عییو تض دیشد ضیهمان برنامه باعث تبع 76کلمه بازنشستگان در ماده  دیعدم ق نکهیبه علت ا) 

 (. پس از واژه کارکنان لفظ بازنشستگان افزوده شود" گردد الزم است حتما یقشر م نیا

درمان جامع و  همیاز ب یو برخوردار یخدمات کشور تیریقانون مد ۰۸ماده  یما خواستار اجرا(4

تا  یلیتکم مهیب یوپرداخت سهم دولت برا یوپس از بستر یبستر نیح,  یاز بستر شیکامل پ

 . میباش یم ریجامع و فراگ" سالمت کامال مهیشدگان از ب مهیب یبرخوردار



بر  یمبن" دولت  حهیق م خ ک در ال هیدر اصالح 156که به ماده  یمهم رادیما خواستار رفع ا(0

جداول  هیکل نکهیبه علت ا رایز میباش یوارد است ، م"  یجداول حقوق هیکل ازاتیبه امت% 05 شیافزا

موجب , به طور کل % 05 شیافزا ستندین کسانیبرابر و (  یو لشکر. یاعم از کشور)  ازاتیامت

 . خواهد شد ریاقشار مختلف حقوق بگ نیتر ب قیعم ینابرابر

 . میبر تبصره آن ماده هست دیم خ ک با توجه و تأکق  94کامل ماده  یما خواستار  اجرا(9

خود به  یقانون یبه خواسته ها دنیبازنشسته است تا رس کیذکر شده حد اقل خواسته  یها خواسته

 . داد میادامه خواه یاعتراض یحرکتها

 . دینشده عدالت را اجرا کن ریبه بحران شود تا د لیمشکالت بازنشستگان تبد دینگذار

 ضی کارگران پست های فشارقوی برق سراسر کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیتتجمع اعترا

 مقابل وزارت نیروبرای چندمین بار ووعده های توخالی

، کارگران پست های فشارقوی برق سراسر *صبح روز سه شنبه هشتم اسفندماه برای چندمین بار

ن شدند و دست به تجمع راهی تهرا و وعده های توخالی کشوردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت

 .مقابل ساختمان وزارت نیرو زدند

 

 

اپراتور "و " نه ذلت عدالت عدالت ضینه تبع" ی چونیها با سر دادن شعاربراساس گزارشات منتشره،

 .اعتراضاتشان راباخشم بنمایش گذاشتند" ردیپذیذلت نم ردیمیم

 دار ُپست ستاره: وعده جدید به کارگران پست های فشار قوی برق  *



وعده  **روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه بدنبال تجمع روز گذشته کارگران پست های فشار قوی برق

 .دار داده شد ای جدید مبنی بر ُپست ستاره

های فشار قوی برق سراسر کشور  کارگران پست براساس گزارش منتشره،پس از تجمع روز گذشته 

دادی از این کارگران با مدیران وزارت نیرو و در تهران مقابل وزارت نیرو،صبح امروز صبح، تع

 .سازمان توانیر جلسه مشترک برگزار کردند

بنا به گفته کارگران حاضر درجلسه، از آنجا که سازمان توانیر چارت استخدامی خالی برای جذب 

اپراتور کار معیِن سراسر کشور را ندارد، مقرر شد که وزارت نیرو از سازمان امور  4155

ی کشور درخواست کند برای بیش از هزار نفر از اپراتورها که برایشان چارت خالی نیست، استخدام

 .دار بدهند مجوز ُپست ستاره

خواهند بدنه دولت بزرگ شود لذا با  ها نمی از یک طرف دولتی: دارگفتند آنها در تشریح پست ستاره

ریزی  سازمان مدیرت و برنامه ایجاد چارت استخدامی جدید مخالفند و از طرف دیگر براساس مصوبه

بنابراین . از آنجا که اپراتوری برق فشار قوی، شغل حاکمیتی است، باید با ما قرارداد دائم منعقد کنند

یعنی چارت خالِی موقت ایجاد کنند که فقط تا زمان . دار بدهند ناچاراً قرار است درخواست ُپست ستاره

 .از آن از بین برود بازنشستگی شاغل کارایی داشته باشد و بعد

به گفته این کارگران، قرار است نامه درخواست وزارت نیرو در همین هفته جاری به سازمان 

 .استخدامی کشور ارسال شود

کارگران پست های فشار قوی برق سراسرکشوربرای باری دیگردراعتراض به عدم تبدیل وضعیت **

 مقابل وزارت نیروتجمع کردند

هم بهمن ماه،بیش از صدنفر کارگران پست های فشار قوی برق بمنایندگی صبح روز یکشنبه پانزد

از همکارانشان از سراسر کشوربرای باری دیگر به تهران آمدند و دراعتراض به عدم تبدیل 

 .وضعیت دست به تجمع مقابل وزارت نیرو زدند

ی بر تبدیل براساس گزارشات منتشره،با وجود امضای موافقت چیت چیان وزیر سابق نیرو مبن

های فشار قوی در خرداد ماه سال جاری هنوز مراحل  وضعیت و مشخص شدن تکلیف کارگران پست

تبدیل وضعیت آنها اجرایی نشده است و علیرغم اینکه سازمان اداری استخدامی مجوز این اقدام را 

 .صادر کرده است، هنوز بنا به دالیلی این موضوع اجرایی نمی شود

اردکانیان وزیر نیروجدید درخواست رسیدگی به این موضوع را داشتند که حائری تجمع کنندگان از 

معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی به میان آنها آمده و با آنها صحبت کرد ومقرر شد فردا 

 .ای میان نمایندگان کارگران پست های فشار قوی برق با حائری در وزارت نیرو برگزار شود جلسه

 یخود را جلو یدر ادامه اعتراضاتشان سفره خال اهواز یو معترض گروه مل ین اعتصابکارگرا

 پهن کردند یاستاندار

آنان  ران،یآزاد کارگران ا هیفوالد اهواز به اتحاد یصنعت یکارگران گروه مل یارسال یبر گزارشها بنا

همچون  زیمروز نخوزستان، ا یروز اعتصاب خود و تجمعاتشان در مقابل استاندار نیدر هفتم

سفره  نکرده و با باز کرد یتجمع اعتراض یاقدام به برپائ یاستاندار نیدر مقابل ا گرید یروزها

 .تجمع شعار دادند انیتا پا یخال



 نیحس نیحس لیاز قب زین گرید یشعارها یقبل یهایدر تجمع امروز عالوه بر تکرار شعار آنان

پر  دیتوپ تانک فشفشه حساب با  - هیظلم و ستم کاف ه،یسفره ما خال  -افتخارشون  یشعارشون، دزد

 .سر دادند... و  کایمرگ بر آمر دن،یحقوق به ما نم -بشه 

هفت روز اعتصاب و تجمعات  رغمیعل رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یگزارشها نیبر آخر بنا

نه کارفرما و  گرید یروزها همچون زیفوالد اهواز امروز ن یکارگران گروه مل یاز سو یمائیو راهپ

 .کارگران نشدند یخواستها یپاسخگو یاستان نینه مسئول

صنعت، معدن  ریوز یعتمداریامروز قرار بود محمد شر د،ییقابل تا ریغ یگزارشها یاما بنا بر برخ 

 دیو رفع موانع تول لیتسه یدولت،  جلسه فوق العاده کار گروه مل یوزرا گریو تجارت با دعوت از د

  .دهد لیفوالد اهواز تشک یصنعت یگروه مل یبحران تیبه وضع یدگیا به منظور رسر

 یاز سو روزیفوالد اهواز که د یبه ذکر است در خبر مربوط به اعتراضات کارگران گروه مل الزم

شده بود در  دیروز اعتصاب آنان ق نیهفتم روزیمنتشر شده بود، اشتباها د رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  .شودیم حیتصح لهینوسیروز اعتصاب بود که بد نیششم روزید  کهیحال

 یفوالد اهواز بر رو یصنعت یامروز کارگران گروه مل یمربوط به تجمع اعتراض ریو تصاو لمیف

 به آدرس رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یکانال تلگرام
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  .قرار دارد 

 1369هشتم اسفند ماه  – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یکارگر یو همبستگ تیبه نام حما یضد کارگر یاجالس

هفتم و )و امروز  روزید یدر ط (WFTU) یکارگر یها هیاتحاد یجهان ونیفدراس رهیمد اتیه اجالس

 رهیمد اتیاست که اجالس ه یبار نیدوم نیا. است یدر تهران در حال برگزار( هشتم اسفندماه

 یاز کشورها یندگانیاجالس نما نیدر ا. شود یبرگزار م رانیجهان در ا یکارگر ونیکنفدراس

 تنام،یو ه،یترک ه،یسور ن،یفلسط ،یاندونز ونان،یو توباگو، کوبا،  دادینیتر ه،ینپال، روس تان،هندوس

بنگالدش، پرو، کنگو، گابن،  ،یجنوب یقایآفرسودان، پرتغال، قبرس،  ل،یدانمارک، افغانستان، برز

و به قول  ندحضور دار یاروگوئه، ونزوئال و کره شمال النکا،یسنگال، سر ه،یجرین ا،یتالیا ان،یگو

 .اند کشور از پنج قاره درآن شرکت کرده ۴۲کارگران  ندگانیمحجوب نما رضایعل

در سخنان ( یکارگر یها هیتحادا یجهان ونیفدراس رکلیدب) کوسیبه رغم آنکه جورج ماور اما

خود  یکرده و بر همبستگ تیکارگران حما یها از دغدغه میخواه یما م“: نشست اعالم کرد هیافتتاح

 یستگکشور اعالم همب نیو طبقه کارگر ا رانیبا مردم ا نیما همچن. میکن دیتاک سمیایدر برابر امپر

 نیدر ا رانیمستقل از کارگران ا ندهینما کیحتا  ،”میدر کنار آنها هست سمیالیو در برابر امپر میکن یم

 یو تمام رضامحجوبیبارها و بارها از خانه کارگر به خصوص عل شانیا. اجالس حضور ندارد

و  یاجتماع نیکل از تحقق تام ریدب یآقا. اجالس تشکر کرده اند نیا ییبابت برپا التیتشک نیپرسنل ا

 یعال یشده توسط شورا نییتع یبر دارد که حداقل دستمزدهاخ ایاما آ د،یگو یدستمزدها سخن م نییتع

خط  ریهستند، چند برابر ز یکارگر یدولت ینهادها نیهم ندگانیموثر آن، نما یاز اعضا یکیکار که 

 شود؟ یم نییفقر تع
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 ایاما آ د،یگو یسخن م ها هیتر عمل کردن اتحاد از مستقل یکارگر یها هیاتحاد یجهان ونیفدراس رکلیدب

که  اند دهیپرس ایروبرو هستند؟ آ یبیبا چه مصا رانیدر ا یمستقل کارگر یها ر دارد که تشکلخب

 یکه چرا اعضا اند دهیپرس ایکجا هستند؟ آ ندگانشانیهفت تپه نما ایرانندگان شرکت واحد  یکایسند

 روبرو باشند؟ دهایبا انواع تهد ایدر زندان باشند  ای دیمستقل با یکاهایسند

 :کامللینک متن 

http://www.kanoonm.com/2954 

 باماه ها حقوق وحق بیمه معوقه مگونیس رآالتیکارخانه شبالتکلیفی شغلی کارگران 

 83یفیماه دستمزد کارگران و ادامه بالتکل 17دستکم  قیاز تعو مگونیس رآالتیکارخانه شکارگر کی

 .کارخانه خبر داد نیا تیمتوقف کردن فعال یفشار اداره گاز برا جهیدرنتنفر از کارگران 

مشکل : گفتخبر  نیا اتیجزئ حیکارگر در تشر نیااسفند،8براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یدرحال نیدر قزو مگونیس رآالتیمعوقه کارگران کارخانه ش مهیپرداخت نشدن دستمزد و حق ب

 یرا برا یادیخود فشار ز یونیلیم 4طلب  افتیدر یبرا نیاداره گاز قزو رایهنوز ادامه دارد که اخ

 .با قطع گاز وارد کرده است انهکارخ یدیتول تیمتوقف کردن فعال

 نیا یتومان ونیلیم 4 یشرکت گاز هشدار داده درصورت عدم پرداخت بده ،یمنبع خبر نیگفته ا به

 .د کردمجموعه را قطع خواه نیکارخانه بابت قبوض، گاز ا

 یدیخطوط تول یدیتول تیآن فعال جهیها خاموش و در نت همزمان با قطع گاز، کوره نکهیا انیبا ب او

قطع شده بود و کارگران  یبده لیبرق کارخانه به دل زین نیاز ا شیپ: گفت شود، یکارخانه متوقف م

 .کار خود سرگردان شده بودند طیدر مح یتیفعال چیسرد بدون ه یهوا نیدر ا

بارها به شرکت گاز اعالم  ینگیرکود بازار و عدم نقد لیکارخانه به دل نیا رعاملیمد ،یگفته و به

موضوع مورد قبول شرکت گاز  نیاما ا کند یخود را به شرکت گاز پرداخت م یبده یکرده به زود

 .کند یواقع نشده و مدام ماموران خود را به کارخانه اعزام م

 یاریبس ن،یاست که در استان قزو یدرحال یونیلیم 4وصول طلب  یاز برااقدام اداره گ نیا: افزود او

 یدارند و اداره گاز برا یبه اداره گاز بده ونیلیم 955از  شیب یدیو تول یصنعت یها از شرکت

 .کرده است طیرا تقس ها یبده نیوصول طلب خود ا

 یقطع گاز به لحاظ اخالق یبرااقدام : شود یگفته م مگونیس رآالتیکارگر کارخانه ش نینقل از ا به

 .موضوع حل شود نیا طیو بهتر است با تقس ستیدرست ن

 لنگیکارخانه پارس م کارگران ماه حق بیمه4ماه حقوق،عیدی سال جدید و9عدم پرداخت 

 .پرداخت نشده است لنگیکارخانه پارس م کارگر775 ماه حق بیمه4ماه حقوق،عیدی سال جدید و3

 ۸ لومتریواقع در ک «لنگیپارس م»کارگران کارخانه  ،د رسانه ای شده استاسفن8برپایه گزارشی که

خود  یاز کارفرما مهیکم سه ماه دستمزد و چهار ماه حق ب بابت دست:گفتند ن،یقزو–جاده تاکستان 

 .طلبکارند

http://www.kanoonm.com/2954


 حینفر است، در توض 775خودرو که تعداد آنها به حدود  لنگیکارخانه سازنده انواع م نیا کارگران

بابت مزد  ؛یواحد صنعت نیوفروش در ا دیتول تیباوجود بهبود وضع: افزودندب وصول نشده خودطل

 .رندسال طلبکا انیو پاداش پا یدیبه همراه ع یو بهمن ماه سال جار یآبان، د یها ماه

مجموعه معتقد  نیا تیریمد نکهیا یادآوریبا  «لنگیپارس م»از کارگران شاغل در کارخانه  یکی

روبرو  ییها با چالش یمنابع مال نیتام یدر چند سال گذشته برا یاقتصاد یها بنگاه ریسا است مانند

معوقات  ه،کارخان یفعل تیاست که مبادا با استمرار وضع نیکارگران از ا ینگران: بوده است، افزود

 .کند دایپ شیافزا ندهیآ یها ها در ماه آن یمزد

در  رسد، یسال م ۴۸تا  ۰۸به  نیانگیصورت م گران بهاز کار کیهر یسوابق کار نکهیا انیبا ب یو

ها که مشمول  از همکاران آن یکارخانه باعث شده تعداد یمشکالت مال شیافزا: حال گفت نیع

 .کار آنها وجود ندارد انیو سنوات پا یبازنشستگ نهیامکان پرداخت هز شوند یم یبازنشستگ

از  «لنگیپارس م»کارگران کارخانه  یاجتماع نیتام مهیب ،یجدا از معوقات مزد:این گارگرافزود

سال فاقد اعتبار  یها ماه یکارگران در برخ یدرمان یها پرداخت نشده و دفترچه یآبان ماه سال جار

 .است

را تحت عنوان  یباوجود آنکه کارفرما هر ماه مبلغ: کارخانه گفت نیکارگران ا یلیتکم مهیدرباره ب او

به شرکت  یارائه خدمات درمان نهیآنکه هز لیبه دل کند ینه ما کسر ماز دستمزد ماها یلیتکم مهیب

 .ندارد وجود مانیدرمان برا یا نهیهز افتیامکان در شود، یکارفرما پرداخت نم یازسو گر مهیب

 یبرا یروح یها و دغدغه یمشکالت مال شیمنجر به افزا یادامه روند جار نکهیا انیکارگر با ب  نیا

 یبرا یو شهرستان یمسئوالن استان میانتظار دار: شده است، اظهار داشت «نگلیپارس م»کارگران 

 .شندیندیب یحل کارخانه، راه نیکارگران ا یرفع مشکالت به وجود آمده برا

 سلف یغذا تیبه وضعدراعتراض دانشگاه شهرکرد  انیدانشجوتحریم غذای 

سلف  یغذا تیفیبه کاعتراض دردانشگاه شهرکرد  انیدانشجوظهر روزسه شنبه هشتم اسفندماه،

 .دنددست به تحریم غذا زدانشگاه  سیسرو

خود از محل  یغذا یها دانشگاه شهرکرد با قرار دادن ظرف انی، دانشجوبراساس گزارش منتشره

 یغذا تیفیدانشگاه اعتراض خود را نسبت به ک یورود ریدر مس نیدانشگاه و همچن سیسلف سرو

 .سلف اعالم کردند

در  ییمقابل دفتر معاون دانشجو وتجمعشانشوشتر یپزشک دانشگاه علومانشجویان تحریم غذای د

 یو آموزش یاعتراض به اوضاع نامطلوب صنف

در اعتراض به اوضاع نامطلوب  شوشتر یپزشک دانشگاه علومدانشجویان  روز دوشنبه هفتم اسفند ماه،

 .یی زدنددانشجو مقابل دفتر معاون دست به تحریم غذای سلف وتجمع یو آموزش یصنف

و  هیتغذ ،یورزش ،یآموزش تیکه به وضع انیدانشجو نیااسفند،8ای شده بتاریخ بنابه گزارشات رسانه

نهار  دنیاعتصاب غذا کردند و با چ روزیاعتراض داشتند، ظهر دزنان خوابگاه  هیشهر متیق شیافزا

 .نشان دادند نیبه مسئولدانشگاه، اعتراض خود را  یفرهنگ ییسلف در مقابل دفتر معاون دانشجو

 1369هشتم اسفندماه
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