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 یموسو" با شعار  یفوالد اهواز در مقابل استاندار یروز تجمع اعتصاب کارگران گروه مل نیهشتم -

 "را رها کن یکن، گروه مل ایح

اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  -

 برای سومین روزمتوالی 

 کارگرمعترض در لیست سیاه5الورود کردن وقراردادن  ممنوع

ماه حقوق 8نسبت به عدم پرداخت  هیاروم دیانبار نفت جد تجمعات اعتراضی دامنه دارکارگران -

 فرآورده های نفتی درتهران پخش یشرکت مل وعیدی مقابل

 یخال یهفت تپه با سفره ها شکریتجمع دوباره بازنشستگان ن -

 یمقابل شهردار داریاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد تراضیسلایر تجمعات اع -

 ادامه دارد روز اسفند نیتهران در دوم وشورای

 یمقابل شهردار داریاز رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپ یتعداد سلایر تجمعات اعتراضی -

 ادامه دارد روز اسفند نیتهران در دوم وشورای

 کارگران متروی شیراز بدنبال اعتراضشانوعده پرداخت حقوق به *

 کارخانه فوالدارومیهکارگران معترض  وعده پرداخت بخشی از مطالبات به*

 به قرادادهای کوتاه مدتشان معترضند وخواهان امنیت شعلی هستندآهن  کارگران راه -

 زندان شد یکارگر نقاش راه یلیعثمان اسماع -

 به مرخصی آمد یمحسن عمران -

 یکارگر ن یخودکش رامونیهفت تپه پ شکریبه کارگران شرکت ن رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد  امیپ -

  ینقد یبر عل

 را هم گرفتند ینقد یقاتل و زالو صفت، جان عل شهیهم انیکارفرما: یخیفرهاد ش -

 دستمزد درد مشترک:رانیزنان ا یندا -

خود مبارزه  یبه حق و حقوق انسان ندیرس ینابرابر برا یما کارگران در جنگ:  یجواد نینسر -

 کرد میخواه

را برداشته و در  یاجتماع نیدولت، پوِل تام/دانند یالناس را نم دولت و حق یها فرق حساب انیآقا -

 قانون را دور بزند تواند یبودجه نم/ختهیخود ر بیج

 پاالیشگاه گاز رانکارگ همدستی کارفرمایان شرکت های پیمانکاری واداره کاردرپایمال کردن حقوق -

 چوارسدگالل و  یمیپتروش،

نی  شهرک سنگ یحمل سنگ در ورود یها ونیکاماعتصاب وتجمع شبانه روزی رانندگان  -

 ریزدراعتراض به دوبرابرشدن عوارض



 گسترش اعتصاب درکردستان به شهرمریوان،ادامه اعتصاب دربانه وپایان اعتصاب درپیرانشهر -

استان  مقابل گمرک با تجمع یتوقف ته لنج نسبت به ران و ملوانانِ شناورداادامه اعتراضات  -

  یسفره خالبوشهروپهن کردن 

 باتجمع مقابل بخشدارینسبت به عدم اختصاص حق آبه   کشاورزان ورزنهادامه اعتراضات  -

 مقابل استانداری آذربایجان غربی برای چندمین بار هیمنطقه کهرم اروم یاهالاعتراضی  تجمع -

 ارومیه نالویز یتراکتورداران روستازارش تصویری از تجمع اعتراضی گ -

 مقابل وزارت بهداشت یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو یتجمع اعتراض -

و  یمطالبات صنف یدگیدانشگاه هنِر تهران در اعتراض به عدم رس انیتجمع دوباره دانشجو -

 یآموزش

 بدنبال واژگونی سرویس رفت وآمدشان وشش ینظام ماف مارستانیکارکنان بنفراز9مصدومیت  -

 براثربرق گرفتگیمجتمع فوالد صنعت بناب کارگر 2کشته ومصدوم شدن  -

 وخامت حال یکی از کارگران مصدوم-کارگر شهرداری نیربراثر برق گرفتگی5کشته  ومصدومیت -

 کارمندان  کالج ها و دانشگاه ها و دیاعتصاب دو روزه اسات -

 یموسو" با شعار  یفوالد اهواز در مقابل استاندار یتصاب کارگران گروه ملروز تجمع اع نیهشتم

 "را رها کن یکن، گروه مل ایح

روز اعتراض خود ،متحدانه  در مقابل  نیفوالد اهواز در هشتم یگروه مل یاعتصاب کارگران

 .د شدندخواهان پرداخت تمام مطالبات  خو یاعتراض یاهواز تجمع کردند و با شعارها یاستاندار

کارگران گروه  9/62/91امروز چهارشنبه  ران،یازاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یبه گزارشها بنا

 –را رها کن  یکن، گروه مل ایح یموسو یبا شعارها ،یاهواز با تجمع در مقابل استاندار یمل

و  فرماکار یوجهت یبه ب....مرگ بر کارگر درود بر ستمگر و -میخواینم میخوایعرضه نم یاستاندار ب

خود را از وعده  دیشد یتیمعوقه خود اعتراض و نارضا یکشور به عدم پرداخت حقوق ها نیمسئول

فوالد  یامروز بازنشستگان انجمن صنف نکهیماه حقوق اذرماه نشان دادند، ضمن ا کیپرداخت فقط  ی

  یمل گروهکارگران  یاهواز به تجمع اعتراض یمطالبات خود در مقابل استاندار یریگیپ یبرا زین

 .وستندیپ

 یفرمانده انتظام یامروز، سرهنگ صفر یاست که در ادامه تجمع اعتراض نیاز ا یحاک خبرها

 نیفوالد اهواز عنوان کرد ما تبعات ادامه ا یپرسنل معترض گروه مل نیاهواز ضمن حضور در ب

تا به هرشکل  میدر تالشو  میگزارش کرده ا ربطیرا به همه مراجع ذ نیمسئول یتوجه یماجرا و ب

در ادامه عنوان کرد  یسرهنگ صفر  میکارگران به ماجرا خاتمه ده تیالبته با جلب رضا وممکن 

در وزارت صنعت ومعدن  روزیدرج شده؛درجلسه د یمالک و خبرها یمتاسفانه برخالف ادعا

 .مالک شرکت حضور نداشته است ی،موسو

فوالد  یمعوقه، کارگران معترض گروه مل یق هاروز اعتراض به عدم پرداخت حقو نیهشتم در

 یبرا یکشور نیکه کارفرما و مسئول ییها یو کم محل یتوجه یهمه ترفندها و ب رغمیاهواز، عل



کردند تا  دیاست و تاک ینشان دادند که حق گرفتن یدهند با اتحاد و همدل یفرسوده کردن انها انجام م

 .ندینش ینم یاز پا رندیحقوق خود را نگ
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برای دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق پتروشیمی گچساران مجتمع اعتصاب وتجمع کارگران 

  سومین روزمتوالی

 کارگرمعترض در لیست سیاه5ممنوع الورود کردن وقراردادن 

شرکت )گچساران روزچهارشنبه نهم اسفند ماه برای سومین روز متوالی،کارگران پتروشیمی

به اعتصاب وتجمعشان مقابل درب ورودی این مجتمع دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  ( یموچیل

 .حقوق ادامه دادند

و رفع مشکالت  ییپاسخگو یمتاسفانه مسئوالن شرکت به جا :کارگرمجتمع پتروشیمی گچساران

را به  یمیق ورود به مجتمع پتروشقرارداده اند و ح اهیس ستیدرل زینفر از کارگران را ن ۵کارگران،

 .و به حق خود بودند یمطالبات قانون افتیکه آنها تنها خواستار در یدهند درحال یآنها نم

است  یگچساران در حال یمیکارگران مجتمع پتروش اعتراضاسفند یک منبع خبری محلی،9به گزارش

مجتمع برپا کرده بودند که  یدرب ورود یرا جلو یکارگران تجمع مشابه نیهم زیروز گذشته ن۲که 

 یاز سو یکرده و هنوز کارگران پاسخ قانع کننده ا دایادامه پ زیامروز ن نیمسئول یتوجه ا یبا ب

 .نکرده اند افتیامر در نیمسئول

 نهیزم نیگچساران در ا یمیمجتمع پتروش( یموچیشرکت ل)از کارگران ی، جمعبنا بهمین گزارش

مجتمع  نیا یمقابل درب ورود ،یاپیروز پ نیسوم ی، برا( اسفندماه۹)گفتند که امروز چهار شنبه  

 .دست به اعتراض زده اند

 یموچیدر شرکت ل: دیگو یاز کارگران بصورت مشخص در مورد مطالبات خود وهمکارانش م یکی

کارگران حقوق و مطالباتشان از آبان ماه امسال تاکنون پرداخت  نینفر مشغول کارند که ا۰۸حدود 

 . استنشده 

نفر از  ۵و رفع مشکالت کارگران، ییپاسخگو یمتاسفانه مسئوالن شرکت به جا:افزود یگرید

دهند  یرا به آنها نم یمیقرارداده اند و حق ورود به مجتمع پتروش اهیس ستیدرل زیکارگران را ن

 .و به حق خود بودند یمطالبات قانون افتیکه آنها تنها خواستار در یدرحال

اند تا به  کارگران معترض از دو روز گذشته تاکنون تالش کرده:کرد حیارگران تصراز ک گرید یکی

کارگران به روز  یاست که  تجمع اعتراض یموضوع درحال نیانجام ندهنداما ا ینشانه اعتراض کار

 .نکرده اند افتیامر در انیمتول یاز سو یاست و هنوز کارگران پاسخ قانع کننده ا دهیسوم رس

شرکت با  رانیمد یمشغول به کارهستندبرخ یمیدر مجتمع پتروش یادیکارگران ز:داد ادامه یگرید

 ندهیآ یکارگران را درهفته ها و بلکه ماه ها یبه خواسته ها یدگیوعده رس نیحضور در جمع معترض

گفت  دیموضوع خاتمه دهند که با نیا یاند واز کارگران خواسته اند به اعتراضات خود تا بررس داده

 .همان وعده سرخرمن مسئوالن به کارگران است نیا



است و  دیع کینزد مینکرده ا افتیدر یاز آبانماه تاکنون پول:گفت نیاز معترض گرید یکی

 نیبه داد ما برسد با ا دیهم با یکیشده است ، لیتحم یچند فرزند یبرخانواده ها یسخت طیواقعاشرا

 .ست؟یفکر ما کارگران ن به یچرا کس م؟یچکار کن دیبا دیو شب ع یهمه ندار

ارزش به مردم حداقل  یگزارش عملکرد ب یبه جا! مسئول انیآقا دیبگو ستین یکی:اظهارکرد یو

از رنج  یگزارش عملکرد ساالنه شما چه درد! است یزیخوب چ د؟خجالتمیمشکل کارگران را حل کن

م گچساران برطرف از مرد یسال گذشته گزارش عملکردتان درد۵،مگر در!کند؟ یو دردمان دوا م

 .!د؟یکن یرا م۹۹گزارش عملکرد سال  غیکرده که حاال تبل

 جهینت ریگچساران درچند روز اخ یمیکارگران پتروش یتجمع اعتراض:افزود نیاز معترض گرید یکی

و  یمطالبات قانون افتیامر به حق و حقوق کارگران است و ما خواستار در نیمسئول یتوجه یب

 .میخود هست یحقوق

مختلف  یدر شرکت ها یو حت دهد یکه رخ م ستین یبار نیموضوع اول نیالبته ا:ادامه داد یو

 .افتاده است قیبه تعو زیمشغول کارند که حقوقشان ن یادیگچساران کارگران ز یمیپتروش

بغرنج کرده  شانیرا برا یشده اند که زندگ یگچساران دچار مشکالت یمیکارگران پتروش یگفته و به

 .به ما داده نشده است یاست و هنوز پرداخت دیع کیکه نزد یاست درحال

ماه حقوق 8نسبت به عدم پرداخت  هیاروم دیانبار نفت جد تجمعات اعتراضی دامنه دارکارگران

 فرآورده های نفتی درتهران پخش یشرکت مل وعیدی مقابل

برای  زیبه تبر هیده ارومجا ۲۸ لومتریک واقع در هیاروم دیانبار نفت جدازاوایل هفته جاری،کارگران 

 یپخش فرآورده ها یمقابل شرکت ملماه حقوق وعیدی راهی تهران شدند و8اعتراض به عدم پرداخت

 .ی تجمع برپا می کنندنفت



 

 یخال یهفت تپه با سفره ها شکریتجمع دوباره بازنشستگان ن

هفت تپه با زور  شکریشسته ناسفند ماه کارگران بازن 9امروز چهارشنبه :  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 نیو مسئول رانی، اعتراض خود را به گوش مد یخال یوارد شرکت شدند و با پهن کردن سفره ها

 .رساندند

کارگران بازنشسته  نی، ا*منتشر شد روزید رانیآزاد کارگران ا هیکه توسط اتحاد یگزارش طبق

صادر شده که وصول  یت چک هادر شرکت تجمع کردند و باب زیاز ساعت دو تا نه شب ن روزید

  .به آنان داده نشد یپاسخ چیاعتراض کردند اما ه شوندینم

سنوات نپرداخته  ونیلیم 05 یال 55تا کنون بازنشسته شده اند وهر کدام  95کارگران از سال  نیا

 . طلب دارند

ن امروز در همکارانشا گریهمراه د زیکه در آذر ماه امسال بازنشسته شده اند ن یکارگران درضمن

 . شرکت حضور بهم رساندند

سرگردان مانده  یاجتماع نیآورکارفرما  به تام انیدرصد سخت و ز 4با عدم پرداخت سهم  زین نانیا

اعتبار  شانیو دفترچه ها کنندینم افتیحقوق در(  یاجتماع نینه شرکت و نه تام) ییجا چیاند و از ه

 .ندارد

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد
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 هفت تپه شکریتجمع واعتراض بازنشستگان ن*

هفت تپه بعد از عدم وصول  شکریاسفند  بازنشستگان ن 8امروزسه شنبه :  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 هفت تپه تجمع کردند شکریچک داده شده بابت سنوات اشان ،در شرکت ن

کارگران ، حق  نیست شدن ااز زمان بازنش کسالیگذشت  رغمیهفت تپه عل شکریشرکت ن یکارفرما

 .کند یسنوات آنان را پرداخت  نم

هفت تپه  شکرینفر از کارگران شرکت ن 625 ران،یآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یبه گزارشها بنا

حق سنوات خود چند فقره چک مدت  ونیلیم 05تا  55 یبازنشسته شدند و هر کدام برا 95که از سال 

 یم اجهچک ها با عدم وصول آنها از طرف بانک مو دیدر موعد و سررس کرده بودند و افتیدار در

 شوند

شرکت که از  یبازنشسته ها بنا به وعده داده شده توسط  کارفرما نیاسفند همه ا 8امروز سه شنبه  

مطالبه حق  یشرکت به گفتگو و مذاکره برا تیری، مد یساعت دو بعدازظهر تا نه شب در دفتر رستم

 داختندسنوات خود پر

بازنشستگان اصرار  م،یکه به شما بده میندار یبه آنها گفت پول یشرمیشرکت با کمال ب تیریمد اما

  از طلبشان پرداخت شود ونیلیده م یکردند تا دستکم نفر

 داد یمنف زجوابیخواست بازنشستگان ن نیبه ا تیریمد یول

دفعه در محل کارخانه تجمع  نیدمطالبات خود چن یهفت تپه تاکنون برا شکریشرکت ن بازنشستگان

به مطالبه  یدگیرس یو قول انها برا رانیاز مد یبعض یانجیبا م شیبرگزار کردند و هفته پ یاعتراض

 دندیشان، از خاموش کردن کوره بخار دست کش

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 91اسفند  8

ی مقابل شهردار داریسپ از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه یتعداد سلایر تجمعات اعتراضی

 ادامه دارد روز اسفند نیتهران در دوم وشورای

از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه  یتعداد ،(هشتم ونهم اسفندماه)روزهای سه شنبه وچهارشنبه

 .به تجمعات اعتراضیشان مقابل شهرداری تهران ادامه دادندداریسپ



 

 رکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهکانال تلگران سندیکای کارگران ش:منبع اصلی خبر

پرداخت یا وعده پرداخت قطره چکانی مطالبات کارگران حربه ای برای جلوگیری از اعتراضات 

 :کارگران

 وعده پرداخت حقوق به کارگران متروی شیراز بدنبال اعتراضشان*

داخت بدنبال اعتراضات کارگران متروی شیراز نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق،وعده پر

 .،داده شدندهیروز آ 65 یهفته ال کمطالبات کارگران طی ی

از  یدرباره درخواست تعداد رازیمترو ش رعاملیمد اسفند رسانه ای شد،9براساس گزارشی که 

مجموعه شرکت  ریکارگران ز نیا: گفتپرداخت حقوق و مطالبات دو ماهه خود یکارگران مترو برا

 کردهدو ماه از حقوق آنان را پرداخت ن مانکاریهستند که پ رازیشمترو  مانکارانیاز پ یکی اگستریپا

 .است

شرکت خواستار پرداخت حقوق کارگران  نیا رعاملیدر گفت و گو با مد: افزود یزمان یحاج اسدهللا

 .شود یکارگران پرداخت م نیمطالبات ا ندهیروز آ 65 یهفته ال کیکه براساس وعده داده شده  میشد

 کارخانه فوالدارومیهکارگران معترض  شی از مطالبات بهوعده پرداخت بخ*

در تجمع اعتراضی کارگران این  هیفوالد اروم یگروه صنعت رعاملیمد روز دوشنبه هفتم اسفند ماه،

کارخانه نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل استانداری آذربایجان غربی حاضر شد وپرداخت 

 .بخشی از مطالبات را وعده داد



بارها : گفت ه،یفوالد اروم یاز کارگران گروه صنعت یکیاسفند یک منبع خبری محلی،9گزارش به 

 یاما هنوز خبر میمختلف گفته ا یدر مقابل ادارات مختلف حاضر شده و مطالبه خود را به ارگان ها

حل  را یکاریب مهیماه ب نیرسد و تنها توانسته اند پس از چند یاز پرداخت معوقات ما به گوش نم

 .کرده و پرداخت کنند

سخنان بدون عمل مسئوالن وعده  دنیو شن یبار تجمع در مقابل استاندار نیپس از چند: افزود ،یو

کارگران  نیروز دوشنبه در ب یبه کارگران داده شده بود که و هیعامل فوالد اروم ریحضور مد

 .حاضر شد

و با دادن  میا دهیکارخانه را شن نیا لرعامیمد یبارها قول مساعدت از سو: کرد دیکارگر، تاک نیا

روزه از ما مساعدت و فرصت خواسته تا بتواند مطالبات مارا پرداخت  ۰۵ ای ۰۸پرداخت  یوعده ها

 .کند

 یبار و نیا: عنوان کرد و گفت لایر اردیلیم ۰۸واحد را حدود  نیمطالبات کل کارگران ا زانیم ،یو

خانه کارگر استان وعده  ییاجرا ریو دب یئوالن استاندارکارگران و چند تن از مس نیبا حضور در ب

از  چکدامیداده شد و ه یو یوعده تنها از سو نیروز داد اما ا ۰۸از مطالبات را تا  یمیپرداخت ن

 .نشدند یو یگفته ها نیمسئوالن حاضر به تضم

ال است که س کیاز  شیب. میهست دیع امیبه ا دنیاکنون در حال رس: خاطرنشان کرد نیهمچن ،یو

 یشده و مبلغ یبار وعده ها عمل نیا میدار دیام. میمختلف هست یها نهیشرمنده خانواده خود در زم

 .میکن هیخانواده خود را ته حتاجیما میپرداخت شود تا بتوان

 . و مشکالت آنان را حل کنند دهیمسئوالن به داد کارگران رس میدار دیام: کرد حیکارگر، تصر نیا

 به قرادادهای کوتاه مدتشان معترضند وخواهان امنیت شعلی هستندآهن  کارگران راه

اند، اما  کرده افتیها را در حقوق ندیگو یها م آن. گذرد یم راه آهن ماه از اعتراض کارگران کیحدود 

و  لیمدت، هر لحظه با تعد کوتاه نیکار مع یدهد با قراردادها نیها تضم به آن تواند یم یچه کس

 ه نشوند؟مواج یکاریب

را منتشر  یسمنان خبر یمحل یها هفته از بهمن نگذشته بود که رسانه کیبراساس گزارش منتشره،

گرچه بالفاصله «  .شاهرود را مسدود کرد -آهن سمنان، محور مشهد  اعتراض کارگران راه» : کردند

شد، اما  ریکردند و موضوع به نظر ختم به خ یانیاعتراض، مسئوالن پا درم یریگ پس از شکل

 .هنوز پابرجاست ها یاننگر ندیگو یکارگران م

ماهه  2اعتراض کارگران را به حقوق معوقه  یدرشاهرود در حال کیآهن شمال شرق  کل راه ریمد

و  یشغل یبلکه ناامن ست،یها ن موضوع فقط پرداخت نشدن حقوق: ندیگو یکه کارگران م دهد ینسبت م

 .دغدغه و مطالبه ماست نیتر مسئوالن، مهم یاز سو نیمع کار یو قراردادها مهینکردن ب یریگیپ

از  یکیآهن و  شرکت تراورس، طرف قرارداد با راه: دیگو یم کیشرق  آهن شمال  کل راه ریمد

آهن کشور  راه میکارگران معترض کارکنان مستق ن،یبنابرا. است کیشرق  آهن شمال  راه مانکارانیپ

 .ستندین

 یپاسخگو دیبا کیشرق  آهن شمال  راه مانکاریشرکت تراورس، پ که نیا بر دیزادخور با تاک فرشاد

به  کیشرق   آهن شمال کل راه اداره : دیافزا یم بود، یکارگران م نیافتاده ا ها و حقوق عقب مطالبه



شاهرود  آهن اهر ستگاهیها با کارگران معترض حاضر در ا آن یکارگران و نه متول نیا یعنوان حام 

شاهرود،  یفرماندار ندگانیبا حضور نما یهماهنگ یها جلسه یقرار شد با برگزار صحبت کرد و

شرکت  نیکارگران ا یها شرکت تراورس، مطالبه ندهیکارگران و نما ک،یشرق  آهن شمال  راه

 .پرداخت و مشکالت آنها رفع شود

 است یقرارداد همچنان باق مشکالت

پس از اعتراض، حقوق معوقه پرداخت شده اما  چند روز: ندیگویشرکت تراورس اما م کارگران

 .است یمشکالت قرارداد همچنان باق

از او منتشر شود،  یتر است، اما دوست ندارد نام جوان گرانیکارگران که به نظر از د نیاز ا یکی

مدت  کوتاه یها در دوره شانیدارند و قراردادها نیشرکت قرارداد کار مع نیهمه کارگران ا: دیگو یم

 تیامن گر،ید یاز سو. ما را با مشکل مواجه کرده مهینوع قرارداد هم هست که ب نیهم. شود یه مبست

ماه قراردادش را  9بعد از گذشت  تواند  یمعناست که شرکت م نیبه ا نیو قرارداد کار مع میندار یشغل

 .ادامه ندهد

 تیریاز اداره کار تا مد. میذاشتگ انیموضوع را بارها و بارها با مسئوالن در م نیما ا: دیافزا یم او

بار هم که  نیا. که هرگز محقق نشدند یریگیپ یها قول م؛یا دهیپاسخ شن کی شهیآهن استان، اما هم راه

 .ردندماه حقوق را پرداخت ک 2شد، فقط  یا و موضوع رسانه میناچار به اعتراض شد

 لنگ حقوق است یزندگ 

کارگر روز مزد . ستین یزیچ کم یشغل تینبود امن: دیگو یاز کارگران شرکت تراورس م گرید یکی

 2بعد از  که نینه ا. کف دستت گذارند یغروب به غروب، حقوقت را م شتر،یب ایکمتر  یدان یم ،یباش

 که نیبدون ا نآه مسئوالن راه ایخود مسئوالن شرکت  ایبدانم آ خواهم یم. ینداشته باش یدرآمد چیماه ه

در خانه : هد  د یآهن شاهرود ادامه م کارگر راه نیکنند؟ ا یزندگ توانند ید، مداشته باشن یافتیماه در 2

و  یجاریاست یها خانه. وجود دارد ماریو ب ریمادر و پدر پ کار،یبخت، پسر ب هر کدام از ما، دختر دم 

 نیسال است در هم 8 ای 0کارگران  نیاز ا یبرخ. دیرا هم به آن اضافه کن یزندگ یباال یها نهیهز

 .میو نه قرارداد بلندمدت دار میشو یما نه استخدام م. کنند یکار م طیشرا

 خواهند یم یشغل تیامن کارگران

 یشغل تیآهن سمنان امن راه مانکاریشرکت پ همچنان دغدغه کارگرانبابیان اینکه ،دیگر یکارگر یک

 ژهیو ند، اما مسئوالن بهرا مطرح کرده بود شانیها کارگران، بارها و بارها، مطالبه: ،می افزایداست

هم وجود  ی ا یقو یکارگر هیمتاسفانه اتحاد. نکرد یریگینگرفت و پ یآهن استان آن را جد راه تیریمد

 .کند یریگیکارگران را پ نیا یها ندارد که بتواند مطالبه

را کارگران  نیآنچه ا. از کارگران صحبت کردم یاعتراض من با تعداد نیپس از ا: کند یم حیتصر او

در آستانه نوروز و بعد از پرداخت نشدن  کردند یها گمان م آن. است یناامن نیبه وحشت انداخته، هم

 .مواجه شوند روین لیماه از مطالباتشان، قرار است با تعد 2

اگر زمستان سرد شاهرود و سمنان . کنند یم دییکارگران تراورس تا یبرخ دیگو یماین کارگر را  آنچه

سخت،  یلیرا بدون دل یمنطقه، کمتر کس نیخشک ا یسرما دیدان یم یبه خوب د،یاشرا تجربه کرده ب

ماه از  کیحدود . آهن راه لیکوه و دشت بکشاند، آن هم در مجاورت ر ای  ابانیها به خ ساعت تواند یم



ها  نبه آ تواند یم یاند، اما چه کس کرده افتیها را در حقوق ندیگو یها م آن. گذرد یاعتراض کارگران م

 مواجه نشوند؟ یکاریو ب لیمدت، هر لحظه با تعد کوتاه نیکار مع یدهد با قراردادها نیتضم

 استان 62معوقه کارگران در    

 855هزار و  0حدود ( یلیخطوط ر هیاز خط و ابن ینگهدار رات،یتعم مانکاریپ)تراورس  شرکت

ل شرق، از گرمسار تا آزادور، آهن شما نفر از کارگران آن در محدوده راه 155کارگر دارد که 

آهن  کوتاه مدت فقط مربوط به کارگران محدوده راه یمشکل معوقه و قراردادها. مشغول به کارند

 ن،یبا وجود ا. استان کشور با مشکل مواجهند 62شرکت در  نیو کارگران ا ستیشرق ن لشما

آهن شمال  در محدوده راه رلومتیک 545به طول  هیخط و ابن ینگهدار رات،یتعم ریمس نیتر یطوالن

 نیکارگران معترض ا. کنند یم تیمحدوده فعال نیدر ا یاریشرق قرار گرفته است و کارگران بس

 .دامغان، شاهرود و جاجرم در استان سمنان بودند یهرهابخش از ش

 زندان شد یکارگر نقاش راه یلیعثمان اسماع

 یراه یریماه زندان تعز 2کردن  یسپر یبرا یلیعثمان اسماع 9/62/91چهار شنبه مورخ  امروز

 .سقز شد یزندان مرکز

 یکارگر از سو یبه اتهام شرکت در روز جهان 8/2/94 خیدر تار یلیذکر است که عثمان اسماع قابل

در بازداشتگاه اداره  یساعت نگهدار 2ماموران وزارت اطالعات شهرستان سقز بازداشت و بعد از 

 گاهدر بازداشت ییو بازجو یروز نگهدار 65بعد از . ندج منتقل شداطالعات سقز به بازداشتگاه سن

  .سقز منتقل شد یسنندج به زندان مرکز

عثمان . از زندان آزاد شد یتومان ونیلیم 02 قهیبا قرار وث یروز بازداشت در سلول انفراد 62از  بعد

شهرستان  یالب اسالمدرشعبه اول دادگاه انق 6994ماه  وریشهر 66و  65 یها خیدر تار یلیاسماع

در کومه  تیعضو – 2 رانیا یاسالم یمخالف نظام جمهور یبه نفع گروها غیتبل – 6سقز به اتهام 

با شماره  25/8/94 خیبه تار 9459908046555844دادنامه شماره  یمحاکمه و ط ستیله کمون

 خیارصادره در ت یرا. محکوم شد یریسال زندان تعز کیبه  9459988046955640پرونده 

صادر اعتراض نمود و در اسفند ماه  یبه را یدر فرجه قانون. به خانواده او ابالغ شده  60/66/94

مجدد قرار گرفت و  ینظر استان کردستان پرونده مورد بررس دیدر شعبه چهارم دادگاه تجد 6995

 .افتیکاهش  یریماه زندان تعز 2او به  یریسال زندان تعز کی

 ک محمودصالحیبرگرفته از صفحه فیسبو

 ی به مرخصی آمدمحسن عمران

 .چهار روزه آمد یبه مرخص یمعلم زندان ،یمحسن عمران

محکوم شده،  یآموزش تیاز فعال تیسال حبس و دو سال محروم کیبه  یصنف تیکه بخاطر فعال یو 

 .کند یم یخود را در زندان بوشهر سپر تیدوران محکوم

 کانال تگرام کانون صنفی معلمان: منبع

بر  یکارگر ن یخودکش رامونیهفت تپه پ شکریبه کارگران شرکت ن رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد  امیپ

  ینقد یعل



هفت تپه امروز هشتم اسفند ماه بدنبال  شکریبر شرکت ن یکارگر ن ینقد یعل. تلخ بود اریبس خبر

گفت خسته شده ام و کارفرما، به همکارانش  یمطالباتش و پاسخ منف افتیدر یمراجعه به شرکت برا

که  یهمکارانش، خود را در آب خروشان یدر کمال ناباور یکنم و به فاصله اندک یخودکش خواهمیم

 .غرق نمود کردیپروراند و او دروش م یرا م شکرین روزیتا د

با  شیمعوقه اش شده بود، او از ماهها پ یحقوقها افتیخواهان در ینقد یبار نبود که عل نیاول نیا 

 یبدست آوردن دسترنج کار یت و بناچار با اعتصاب و اعتراض،  دوشادوش همکارانش برادرخواس

  .کردیانجام داده بود تالش و مبارزه م شیکه ماهها پ

استان و وزرات کار و دولت دست در دست هم،  نیستمگران و غارت گران از کارفرما تا مسئول اما

و وادار کردن کارگران به کار با شکم گرسنه  یمنجو یسودها نیتضم شندیاند یکه م یزیبه تنها چ

 .است

 دادیبار نبود که رخ م نیاول ،یگذران زندگ یبرا یو درماندگ صالیکارگر از فرط است کی یخودکش

هفت  شکریدر شرکت ن یفاجعه ا نیآمدن چن شیاستان و دولت، فکر پ نیکه حال، کارفرما و مسئول

کشور دست شان است خود به  یآمارها نیکه محرمانه تر یسانآنان به عنوان ک. تپه را نکرده باشند

  .در هفت تپه و دهها شرکت و کارخانه واقف بوده و هستند یفاجعه ا نیامکان وقوع چن

 یابیدست  یآنان برا  یاصل هیما کارگران، سرما یو هست یاست که جان و تمام زندگ نیا تیواقع اما

دهها و صدها کارگر در سطح کشور آنان  یتاکنون یخودکش لیدل نیاست و به هم ینجوم یبه سودها

ما  یزندگبهبود  یالزم برا طیکردن شرا اینداده است تا با پرداخت بموقع دستمزدها و مه یرا تکان

  .رخ ندهد یریجبران ناپذ عیفجا نیکارگران چن

 تیوضع هیعل انیصو خشم و ع میدردمند ینقد یاز مرگ عل قایعم رانیآزاد کارگران ا هیدر اتحاد ما

  .وجودمان را فرا گرفته است یموجود سراپا یجهنم

ها و  یدوستان و همکاران او و شما هم طبقه ا ز،یعز یجانگداز را به خانواده عل عهیضا نیا ما

که مسبب  کهیبه محاکمه و مجازات کسان دیو با تاک میگوئیم تیهفت تپه تسل شکریدر شرکت ن ارانمانی

 میبند یامر، عهد م نیا یمتحدانه  یریگیپ یبرا ارانیشدند و فراخوان به شما  ینقد یعل یخودکش

متحد و متشکل مان  تا به آخر و تا  یرویو اتکا به ن یروزیو پ یبه زندگ دیدوشادوش شما و با ام

   .کرد میاز ستم و استثمار مبارزه  خواه یاز فقر و فالکت و عار یعار یائیدن یبرپائ

 6991هشتم اسفند ماه  – رانیرگران اآزاد کا هیاتحاد

 را هم گرفتند ینقد یقاتل و زالو صفت، جان عل شهیهم انیکارفرما: یخیفرهاد ش

 است نیهم هیسرما تیحاکم

 !!انسانها و نپرداختن دستمزد محقرانه و وادار کردن آنها به مرگ دنیکش یگاریب به

را ندادند و در دفتر کارفرما خودش را به  کارش کسالیهست که دستمزد  ادتانیرا  یقلوز ژنیب هنوز

 د؟یاتش کش

شده اند چرا که مطالبات بر حقشان را خواسته اند  یوادار به خودکش رانیو ده ها نفر در ا ینقد یعل

 داده اند حیو محقرانه ترج زیناچ یزندگ نیو نداده اند و در فقر کامل مرگ را بر ا



پر رو تر  یکیاز  یکیکه  افتمیدر دوره انتخابات م یورجمه استیر ینامزدها یهایدروغ پرداز ادی

 !شدندیم میبود که پشت کارگر قا

 !کرده اند؟ یگرفتن جان انسانها چه غلط یداران برا هیدادن به سرما دانیجز م دیو ام ریتدب کنشگران

ن استا یدروغگو نیمسئول یدست به اعتصاب زده اند و تمام یانسان ماه هاست در گرسنگ هزاران

 نکهیکه از ا یکارگر ینقد یعل یاش هم شد خود کش جهیاند و نت دهیمال رهیخوزستان سرکارگران ش

اش  یبه  کارفرما رجوع کرده کالفه شده و کارگران را از خودکش یندادن دستمزدش به قدر یبرا

 ساخته و خودش را در کانال اب غرق کرده مطلع

 ریتر و محکمتر از قبل کند و آن را به سا یتر،عموم اعتصابات  را گسترده دیبا ینقد یعل یخودکش

 میدر دست ندار یدهد چرا که ما کارگران جز اعتصاب ابزار تینقاط سرا

 شود مالیپا دینبا ینقد یعل خون

 ستیساخته ن یو دولت کار لیو وک ریوز از

است که توازن قوا رو  انیکارفرما هیما کارگران در اعتراضات و اعتصابات عل میمستق یمقابله  نیا

 ستیوگر نه دادگاه با ما ن دهدیم رییبه نفعمان تغ

و  کشندیرا م یگرید یقلوز ژنیب ای گرید ینقد یو اعتصابات است وگر نه عل ابانیما کف خ دادگاه

 ستیساخته ن یاز ما کار

 دستمزد درد مشترک:رانیزنان ا یندا

خط فقر  بردوش همه مردم  ریبرابر ز نیچند یسال ، آوار مخارج زندگ انیشدن به پا کیبا نزد

 زانیسطح درآمد با م نیدره ب متهایق شیو روند پرسرعت افزا ختهیتورم افسار گس. کند یم ینیسنگ

 ریبار ز نیگذشته چند یشده در سالها نییتع یدستمزد ها#تر ساخته است و  قیمخارج را هر چه عم

 .است ختهیجامعه  را برانگ ریاقشار مزدبگدرد مشترک ، خشم همه  نیخط فقر بوده است و ا

 یسطح دستمزدها ندارند  و با حقوق ها نییدر تع یو  نقش نندیآفر یکنند و ثروت م یکار م  کهیکسان

 .باشند یم یشتریو فالکت  ب یخط فقر شاهد بدبخت ریز

کشند و چه به  یرا به دوش م یبار زندگ ییکه به تنها یزنان ایچه به عنوان کارگر و کارمند و  زنان

 . کنند یفقر و ثروت را  درک م نیب قیعنوان زنان خانه دار با پوست و گوشت خود طعم  فاصله عم

هزاران  زن ومرد در  یاز سو ابانهایدر سطح خ یمرگ بر گران ادیکه فر  میشاهد آن بود امسال

کوبد  یمشت م یگسطح دستمزدها و مخارج زند نیکه به  فاصله ب یادیانداخت ، فر نیجامعه طن

 . کشد یزبانه م یو فالکت عموم ینجوم یکه  به حقوق ها یاعتراض.

در برابر  ینجوم یکه به حقوق ها یآورند و کارگران یفغان بر م دادیهمه ب نیکه از ا یبازنشستگان

زنان در صف  شت،یهمه صفوف معترضان به مع انیکنند و در م یمردم اعتراض م یفالکت عموم

 لاز نداشتن حداق یتیجنس یها یحقوق یها و ب ضیکه در کنار همه تبع یزنان. زنند یم ادیمقدم فر

 .خود و خانواده شان در رنج  هستند یبرا یرفاه یها

خط فقر باشند و  ریدر ز یزندگ یشاهد تباه ستندیحاضر ن گریکه د یرو ما در کنار همه کسان نیا از

جامعه  یاز سو یخواست عموم کیمختلف در  یهمگام با همه  محافل و  نهاد ها و تشکل ها



حق همه مردم است که رفاه داشته  نیا میتومان به عنوان حداقل حقوق هست ونیلیم ۵ نییخواهان تع

 .بهره مند باشند شودیکه به دست خود ساخته م  یباشند و از امکانات

 رانیزنان ا یندا
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خود مبارزه  یبه حق و حقوق انسان دنیرس یبرانابرابر  یما کارگران در جنگ:  یجواد نینسر

 کرد میخواه

 ،یفروش هیو فساد گرفته تا کل یگرسنگ ،یکاریبه چهار دهه است که از فقر، فالکت، ب کینزد 

 !!؟ میما تحمل کن یکردند  تاک لیرا بر ما کارگران تحم یو خودکش یخودفروش

 میرا دوست ندار یمگر ما  زندگ میستیما انسان ن مگر

متحد و متشکل و با  یرویبا ن یاز ما گرفته شده اگرچه آنرا با دست خال یمتاسفانه ، حق انسان یول  

که همه گونه قدرت سرکوب را از دولت دارند و به همان   انیستاند، در برابر کارفرما میمبارزه خواه

 کرد میهرگز سکوت نخواه کنندیبر سر کارگران آوار م یپشتوانه هر فالکت

خود ساکت  یدر مقابل هر گونه  تعرض به حق و حقوق انسان دهیرگران کارد به استخوان رسکا ما

 شده است ریتحمل ناپذ گرید ریظلم و تحق ،ی، نابرابر  نهمهیماند،  ا مینخواه

کارگر و زحمتکش، اعتراض کارگر و به زندان افتادن  یدرد ناک از خودکش یهر روز خبر ها یتاک

، نه "شد یدچار گاز گرفت یکارگرمقن"، "سقوط کرد و کشته شد یاز بلند یرگرکا"شدنشان،  کاریو ب

افتند،  امن نبودن جاده ها، امن  ینفر از کارگران به خاک م نیچند ینفر، نه دو نفر،  بلکه روز کی

    .......و هینقل لینبودن وسا

 باشد،یدست م نیناگوار از ا یدائم در التهاب خبر ها جامعه

خط فقر را هم سه ماه، شش ماه،  ریچند برابر ز یمعه هست که کارگرانش همان حقوق حداقلجا   کدام 

  عقب افتاده دارند یو دو سال هم شده که حقوق ها کسالیو عمق فاجعه تا 

و   دهد یقرار  م داره یسرما ایکارفرما  اریدر اخت گانیکارش را به را یرویکارگر ن  ایدن یکجا در

 !!تراض هم ندارد؟اع  چگونهیاجازه ه

 !!دهند؟ یچرا شعار وارونه م دهند یشعار مرگ بر کارگر درود بر ستمگر م کارگران

که طلب  یکنند و کارگران یو ظلم، طلب مرگ م یهمه نابرابر نیدست از ا نیاز ا ییبا شعارها 

 دینخواهند ترس یزیچ چیکنند و از ه یهرگز سکوت نم گریکنند د یمرگ م

شده و  ینه تورم دستکار یحقوق مطابق با تورم واقع رانیما کارگران و مزد بگ خاتمه خواسته در

که  یخانوار کارگر کی نهیمتناسب با سبد هز یاست، حقوق و دستمزد یبانک مرکز یواقع ریغ

 میداشته باش یشرافتمندانه و انسان یزندگ کی میبتوان

 یبرا یزیچ گریکرد چون د میرزه خواهو مبا یستادگیخود ا یبه حقوق انسان دنیکارگران تا رس ما

  میکرد زعبوریاز مرگ ن یچون حت میاز دست دادن  ندار



 یامان خود را برا یکه بر ما روا داشته اند مبارزه ب یو ظلم مضاعف یگر دادیکارگران در برابر ب ما

 داد میمطالباتمان محکم و متحد ادامه خواه

 یاجتماع نیکارگر بازنشسته تام یجواد نینسر
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را برداشته و در  یاجتماع نیدولت، پوِل تام/دانند یالناس را نم دولت و حق یها فرق حساب انیآقا

 قانون را دور بزند تواند یبودجه نم/ختهیخود ر بیج

 یاجتماع نیمنابع سازمان تام یبودجه برا حهیدر ال ستین حق یمعتقد است؛ دولت ذ یلیاسماع فرشاد

حد توقف  ها، یانداز دست نینگهبان از منافع کارگران حفاظت نکند، ا یر شورااگ. کند یریگ میتصم

 .نخواهد داشت

که    یمیتصم: گفت( پژوهشگر حقوق کار) یلیاسماع ،فرشاداسفند9بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 نیسهم درمان تام زیوار یبودجه برا حهیال ٧تبصره « ز»بند  لیشکننده ذ یرا کیمجلس با 

 .دارد یو جد یاساس راداتیا یاست، از نظر حقوق  به حساب خزانه گرفته یتماعاج

  کل  یدار  خزانه یها در حساب  «دولت  یها افتیدر»همه  ،یقانون اساس ٣٥طبق اصل :  ادامه داد یو

 59گذار در اصل  قانون نیبنابرا. است  مصوب  ها در حدود اعتبارات پرداخت  و همه شود یمتمرکز م

کل متمرکز  یدار خزانه یها در حساب« دولت یها یافتیدر»کرده است  دیصراحت و به تناسب قبه 

 نیقانون تام ای دانند؟ یالناس را نم دولت و حق یها واقعا فرق حساب ایآ دیپرس انیاز آقا دیبا. شود

 اند؟ را نخوانده یاجتماع

کامل داشته باشند  یاس و اموال مردم آگاهالن از حق رفت یتوقع ممجلس  دگانیاز نمان نکهیا انیبا ب یو

اساسنامه  ۰١و ماده  یاجتماع نیقانون ساختار تأم ٦ماده « ل»بند : کنند؛ گفت انتیو از آن ص

به استقالل  گر،ید اریو مواد و مستندات بس یاجتماع نیقانون تأم کیو ماده  یاجتماع نیسازمان تأم

 «هفتم و ستیب/ ُنه»سهم . اموال اشاره کرده است نیدن االناس بو و حق یاجتماع نیتأم یو ادار یمال

مجلس  میتصم نیبنابرا شود؛ یمحسوب نم یالناس است و منابع دولت حق یاجتماع نیدرمان سازمان تأم

    .امر توجه خواهد کرد نینگهبان قطعا به ا یاست و شورا یقانون اساس ٣٥اصل  ریمغا

 نیا گریمساله د: مصوبه مجلس پرداخت و گفت نیا گرید یقانون یها در ادامه به تناقض یلیاسماع

  بودجه ،یقانون اساس ٣۲طبق اصل . دارد رتیمغا زین یقانون اساس ٣۲مصوبه با اصل  نیاست که ا

و   یدگیرس  یو برا  هیته  دولت  از طرف شود یمقرر م  در قانون  که  یبیترت  کشور به  کل  ساالنه

مقرر   تابع مراتب زین  بودجه  در ارقام رییتغ  هرگونه شود یم  میتسل  یسالما  یشورا  مجلس  به  بیتصو

 یسال مال کی یبرا شود یبودجه مصوب م حهیاصل آنچه در ال نیمطابق ا. خواهد بود  در قانون

مجلس  میتصم نیا. اتخاذ شود ،دارد یدائم یتیکه ماه یمیتصم نیبودجه چن حهیدر ال تواند یاست و نم

 کهیدارد درحال یدائم یتیماه ،یدار شده هر ماه برود در خزانه مهیب ونیلیرمان چهل مکه سهم د

 یموجه و قانون شد یاتخاذ م ندهیسال  آ یبرا میتصم نیاگر ا یاست  و حت یسال مال کی یبودجه برا

 .ندارد بودجهبه  یربط چیه یمیتصم نیچن ت،ینبود چراکه اساسا در ماه

 کند یریگ میتصم یاجتماع نیدرمورد منابع سازمان تام تواند یساالنه نم بودجه

 



بودجه مربوط به دخل :  گفت یدائم تیبا ماه یماتیتصم نیبودن چن یرقانونیبر غ اریبس دیبا تاک یو

 نیاست که بزرگتر یشگفت یدارد؟ اصال جا یچه ربط یاجتماع نیو خرج دولت است، به سازمان تام

. کند یم دییارا ت  و مجلس هم آن کند یم فیتکل نییسازمان تع یبرا ،یاجتماع نیبدهکار به سازمان تام

اگر  یحت  شود؟ یاستقالل سازمان چه م فِ یحساب، تکل نیبا ا ندیدولت و مجلس بگو یها و خانم انیآقا

 یگرید یبروند در جا دیکنند با یدراز الناس دست به حق نیچن نیاند ا گرفته میدولت و مجلس تصم

به بودجه  یربط چیه میتصم نیا داند یهم م یخوان ترم اول هر حقوق. د؛ نه در بودجهقانون وضع کنن

 .ندارد

 یاجتماع نیتأم: پرداخت و گفت یاجتماع نیتام یمنابع درمان حیپژوهشگر حقوق کار به تشر نیا

سال  یکه در سال گذشته برا ۹٦بودجه سال  حهیال ٧تبصره « ز»براساس بند  زیحاضر ن درحال 

و هر سه  کند یم زیسازمان را به آن وار یکرده و منابع درمان جادیا یحساب کیمصوب شده،  یجار

است، اگر  تیاگر بحث شفاف نیبنابرا. دهد یو بهداشت گزارش م یاجتماع ونیسیهم به کم کباری  اهم

 ینهادها ن،یعالوه بر ا. حساب متمرکز وجود دارد نیبحث نطارت است، در حال حاضر قانوناً هم

 ودارند  یکاف یکل کشور، توان نظارت یمجلس و سازمان بازرس یها ونیسیکم نیمانند هم ینظارت

 .شده است ینیب شیپ تیطرح شکا یبرا زین یعدالت ادار وانید

 دور بزند؛ اگر دور زد، حد توقف ندارد تواند یرا نم یقانون اساس بودجه،

و  یبه تسلط ماهو تواند یچراکه م کند یم فیرا خطرساز توص ییها میتصم نیتبعات چن ؛یلیاسماع

قانون در بودجه اگر  ریمصوبات مغا نیا»: نجامدیب یمردم یها و نهادها بالفعل دولت بر سازمان

در  دوجود دار ینیچه تضم. زدیر یبه هم م یاجتماع نیمثل تام ییها سازمان یعرف شود، نظام حقوق

نرود؟ بودجه قانون  نیمجلس از ب یوکال یا راسازمان هم ب یمال یها حوزه گریقالب بودجه، د

را از دسترس « و هفتم ستیب/ ُنه»االن . اگر دور زد، حد توقف ندارد. دور بزند تواند یرا نم یاساس

 !کرد؟ شود یرا هم از دسترس خارج کنند، در عمل چه م یگرید زانیاند، فردا هر م خارج کرده

نگهبان اعالم  یاگر شورا: دیگو یو م داند یم هین به قضنگهبا یراهکار را ورود شورا انیدر پا او

آغاز شده است،  یاجتماع نیسازمان تام یکه به منابع مال یا جانبه نکند،  حمالت همه حیصر رتیمغا

 بیاست در ج ختهیسازمان برداشته است و ر بیبدهکار سازمان، پول سازمان را از ج. ابدی ینم انیپا

پول به  نیاز ا میو هر مقدار که من بگو میهر وقت من بگو دیگو یکار مخودش؛ حاال بدهکار به طلب

را کج خرج  شیها اثبات کند پول دیسازمان؛ با یکرده است در پرداخت بده یدولت بدعهد. دهم یتو م

کند پولش را کجا  ثابتبه بدهکار  دیطلبکار با. عوض شده است هیعل یو مدع یمدع یجا. کند یم

 .دار است خنده یز نظر منطق حقوقا نیا کند؛ یخرج م

 پاالیشگاه گاز کارگران همدستی کارفرمایان شرکت های پیمانکاری واداره کاردرپایمال کردن حقوق

 چوارسدگالل و  یمیپتروش،

با چوارسدگالل و  یمیپتروش، شرکت پیمانکاری مشغول بکار در پاالیشگاه گاز55کارفرمایان 

 .رگران این شرکت ها راپایمال می کنندهمکاری بازرسین اداره کارحقوق کا

 :براساس گزارشی که نهم اسفندماه رسانه ای شد

معلوم نیست برچه اساس تنظیم می  چوارسدگالل و  یمیپتروش، پاالیشگاه گاز قراردادهای کارگران-6

 .شود



جمعه روزتعطیلی  روزهای جمعه مجبور به کارکردن هستند درحالی که ی فوقکارگران شرکت ها-2

 .هفتگی و باحقوق کارگران است

 .اردیبهشت روز کارگربرخوردار نیستند66کارگران شرکت ها نامبرده ازحق تعطیلی رسمی  -9

مثل ازداوج دائم، فوت  یدر مواردحقوق با  یسه روز مرخص یبرخوردارهمچنین این کارگران از-4

 .ومحروم هستند همسر، پدر، مادر و فرزندان

نی  شهرک سنگ یحمل سنگ در ورود یها ونیکامرانندگان زی شبانه رواعتصاب وتجمع  

 دراعتراض به دوبرابرشدن عوارض ریز

دراعتراض به  حمل سنگ یها ونیکامروزچهارشنبه نهم اسفندماه برای دومین روز متوالی، رانندگان 

 .تجمع کردندنی ریز شهرک سنگ یدر ورود دوبرابرشدن عوارض دست از کارکشیده و

عوارض  نیتا ا دیگو یاند و م سنگ شب را به صبح رسانده کشهر یگذشته در ورودشب  رانندگان

 .دارند یبرداشته نشود دست از اعتصاب بر نم

 

 65به  5عوارض شهرک سنگ از  شیکنندگان افزا تجمع،اسفند یک منبع خبری محلی9به گزارش 

 .دانند یاعتراض م نیا یبرا یهزار تومان را عامل

 دیچرا با کنند یداران معوقات خود را به ما پرداخت نم کارخانه نکهیکه با وجود ا دنیگو یم رانندگان

 .ابدی شیعوارض شهرک سنگ افزا

عوارض  نیتا ا دیگو یاند و م سنگ شب را به صبح رسانده کشهر یشب گذشته در ورود رانندگان

 .دارند یبرداشته نشود دست از اعتصاب بر نم



 مریوان،ادامه اعتصاب دربانه وپایان اعتصاب درپیرانشهرشهرگسترش اعتصاب درکردستان به 

دست به اعتصاب در اعتراض به بستن مرزها  وانیمر انیبازارروزچهارشنبه نهم اسفندماه،کسبه و

 .درآمدند لیحالت تعط هب این شهر یكردستان و پاساژ شهردار وار،یزر دیخورش یپاساژهازدند و

 .آغاز شده است کماکان ادامه دارد*ز روز شنبه پنجم اسفندماه اعتصاب کسبه وبازاریان بانه که ا

 .اسفند کسبه وبازاریان پیرانشهربدلیل فشار نیروهای امنیتی به اعتصابشا خاتمه دادند9امروز

 های مرزی اعتصاب بازاریان بانه و پیرانشهر در اعتراض به بستن بازارچه *

های مرزی اعتصاب  نشهر در اعتراض به بستن بازارچهروزشنبه پنجم اسفندماه، بازاریان بانه و پیرا

 .کردند

 به گزارش یک منبع خبری محلی،درپی این اعتصاب بازارچههای لوازم خارجی در پیرانشهر و بانه

 .اعالم کردند تا بازگشایی کامل مرزها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد تعطیل شد واعتصابیون 

استان  مقابل گمرک ی با تجمعتوقف ته لنج نسبت به لوانانِ شناورداران و مادامه اعتراضات 

  یسفره خالبوشهروپهن کردن 

ی توقف ته لنج در ادامه اعتراضاتشان نسبت به شناورداران و ملوانانِ  روزچهارشنبه نهم اسفند ماه،

 .استان بوشهرزدند مقابل گمرکدست به تجمع وپهن کردن سفره خالی 



 

شناورداران و ملوانان  ۹۹اسفندماه  ۹،صبح امروز چهارشنبه؛ حلی،به گزارش یک منبع خبری م

 .شدند یاستان بوشهر با تجمع مقابل ساختمان گمرک استان خواستار رفع توقف ته لنج

از شناورها در اسکله ها پهلو گرفته و هر  یاریشدن به نوروز، بس کیکه با نزد ستیدر حال نیا

 .کند یم دیاستان را تهد یخطرات اسکله ها گریرفته تا دگ قیاز احتمال حر یلحظه خطرات متعدد

از کسبه استان را در معرض خطر  یاریملوانان، شناورداران و بس شتیمع ،یتوقف ته لنج یطرف از

 .قرار داده است

 ستیبوده که چند روز یتبعات توقف ته لنج نیاقالم از جمله برنج از اول یبرخ متیق شیافزا نیهمچن

 .شاهد آن بوده اند یبوشهرمصرف کنندگان 

ها  یته لنج هیقبل هم حدود دو ماه تخل یمانده است و اگرچه مدت یباق ۹٧ماه به نوروز  کیاز  کمتر

 ژهیاستان به و یساحل یمتوقف شده بود اما گمرک استان بازهم آن را متوقف کرد تا اکثر شهرها

 .دصرف کنندگان دچار مشکل شونم یو حت انیملوانان، شناورداران، کارگران گمرک ها، بازار



 

 شتینبرد و مع ییهم راه به جا نیلنج داران با مسئول یها یشود روز گذشته نشست تعاون یم گفته

که باعث تجمع شناورداران، ملوانان،  یموضوع.از مردم استان به مخاطره افتاده است یاریبس

 .ه استمقابل ساختمان گمرک استان بوشهر شد انیکارگران گمرک و بازار

 باتجمع مقابل بخشدارینسبت به عدم اختصاص حق آبه   کشاورزان ورزنهادامه اعتراضات 

نسبت به عدم  درادامه اعتراضاتشان  کشاورزان ورزنه چهارشنبه نهم اسفندماه،از ظهر روز شیپ

 .ورزنه تجمع کردند یبخشدارمقابل  اختصاص حق آبه

 

 

کشاورزان را به  تیآن هنوز رضا یدد مسووالن خروججلسات متع رغم یعلبرپایه گزارش منتشره،

آبه به کشاورزان برگردانده شده و نه در پرداخت خسارت ارقام مطرح  همراه نداشته است و نه حق

 .دارد یتیکشاورزان سنخ یشده با خسارت واقع

واستار خ گریکدیخود و قرار دادن آن کنار  یها قبل با حرکت تراکتور یکه چند یا ورزنه کشاورزان

ستار اشکل خو نیاعتراض خود به ا انیمنطقه، و با ب نیکشاورزان ا  تیتوجه مسؤوالن به وضع

 .خود شده بودند یآبه قانون از حق یمند بهره

که  میصبر کن دیبا یتمام شد، تا ک 91سال : دیگو یاز کشاورزان معترض ورزنه م یکی یقاسم

 یازیما اصالً ن شند؟یاندیب یا چاره ها آن یو برا رفع مشکالت کشاورزان کنند یبرا یمسؤوالن فکر

 .میخواه یخود را م ینو قانو یآبه شرع و فقط حق میمسؤوالن ندار تیبه کمک و حما

 شود یاتفاق افتاده اما نم یا سابقه کم یسال خشک میدان یم یما به خوب: معتقد است یا کشاورز ورزنه نیا

آزادانه  ایکه در صنعت مشغول است و  ین کسآ ایاشد، آفقط بر دوش کشاورزان ب یسال خشک امدیپ

را   خسارت آن ندیگو یشده و م مالیندارد؟ حق ما پا یسهم یسال خشک نیدر ا زین کند یآب مصرف م



 کنند یرا مطرح م« خسارت»کشاورزان فقط واژه  یخسارت واقع یبه جا میکن یقبول م یوقت د،یریبگ

 .ستین یزیچ چیو در عمل ه

 مقابل استانداری آذربایجان غربی برای چندمین بار هیمنطقه کهرم اروم یاهالتراضی اع تجمع

عدم صدور مجوز ساخت و ساز برای چندمین بار دراعتراض به  هیمنطقه کهرم اروم یاز اهال یجمع

نشدن به مشکالتشان هم  یدگیدر آن منطقه، تخلفات صورت گرفته و رس یکارگران و مردم عاد یبرا

 .مقابل استانداری آذربایجان غربی،کردندتجمع  ییبرپا اقدام به

 ارومیه نالویز یتراکتورداران روستاتجمع اعتراضی  ی ازتصویرگزارش 

 

 وزارت بهداشتمقابل  یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو یتجمع اعتراض

مان مقابل ساخت یشگاهیعلوم آزما یها رشته انیدانشجوصبح روز چهارشنبه نهم اسفندماه،جمعی از

 .تجمع کردند یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاصل

کمبود  لیدل به: گفتباره علت تجمع اعتراضیشان در انیاز دانشجو یکیبراساس گزارش منتشره،

 یانداز راه یگرفت به جا میتصم یرکارشناسیوزارت بهداشت با اقدامات غ یشگاهیپزشک علوم آزما

 .کند تیترب یمسئول فن هیعلوم پا یهاphd از یاهشگیعلوم آزما یا حرفه یمجدد دکترا

نداشتند، از  یمهر نظام پزشک یحت 6995که تا سال  شگاهیبا رشته آزما رمرتبطیاز افراد غ یا عده

سؤال . شدند شگاهیآزما یلیدوره تکم یمهر، موفق به برگزار افتینامعلوم عالوه بر در ییها راه

  .شود ینماجرا  ایدن نیمانند سابق مطابق قوان یشگاهیآزماعلوم  یا حرفه یکه چرا دکترا نجاستیا



مجبور هستند  یشگاهیوجود ندارد و کارشناسان علوم آزما یشگاهیمقطع ارشد علوم آزما یحت چرا

 طیگوشت و مح یبازرس ،ییماما الت،یش دام، ستیمانند ز ییبا رشته ها هیوارد مقطع ارشد علوم پا

 A سال واحد 4و گذراندن  یسال طرح کارآموز 2شت انجام شوند؛ از نظر وزارت بهدا ستیز

 .ندارد یتیاهم چیه یشگاهیعلوم آزما یتخصص

 یرا انجام ندادند و برا یرشته که دوره طرح و کارآموز نیمرتبط با ا ریافراد غ گرید یطرف از

 نیتبط با اآماده شده داشتند، خود را مر شیاز پ یجزوه امتحان شگاهیعلوم آزما یگذراندن واحدها

 نیا درکم یکجا چیکه در ه یشوند؛ درحال شگاهیکل آزما یکردند تا بتوانند مسئول فن یرشته معرف

 .ستین یشگاهیاز علوم آزما ی، نامphd تا سانسیافراد از ل

را  یا حرفه یاست که دکترا 09از سال  یشگاهیبه رشته علوم آزما شناسان بیورود آس گرید مشکل

 نیا شگاه؛ینه آزما کنند، یم لیتحص یدر رشته پزشک یسال عموم0که در  یالاز ما گرفتند، درح

 یشگاهیسال دروس علوم آزما 6و  یشناس بیآس کالیسال آناتوم 9تنها  یافراد در تخصص پاتولوژ

 تر یتخصص التیسال تحص ازدهی یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو نکهیبا وجود ا گذرانند، یم را

 .بر ما مسلط شدند یشناس بیبودن آس ینیشده و به اسم بال عیحق ما ضا نند،یب یم

 یشگاهیاست که اگر نظارت بر علوم آزما نیاز مسئوالن وزارت بهداشت ا انیدانشجو نیسؤال ا حال

در . رفته است نیگروه از ب نیحق ا یجهان نینظر وزارت بهداشت است، چرا بر خالف قوان ریز

که  یشگاهیبخش مربوط به رشته علوم آزما 61خون و درباره  شناسان بیآس ایدن یکجا چیه

 .دهند یمتخصصان خاص خود را دارد، نظر نم

است باز  یشگاهیکه رشته علوم آزما اش یرا به صاحبان اصل شگاهیاست که چرا آزما نیما ا یتقاضا

ها  رشته ریاز سا رویرشته، اقدام به جذب ن نیواحد در ا لیو تکم یو بدون بازنگر گردانند ینم

 .کنند یم

و  یمطالبات صنف یدگیدانشگاه هنِر تهران در اعتراض به عدم رس انیتجمع دوباره دانشجو

 یآموزش

 یدگیدانشگاه هنر تهران در اعتراض به عدم رس انیدانشجواسفند دوباره،9ظهرروزچهارشنبه 

 .انتصابات دست به تجمع زدند یبرخ نیو همچن یعمران ،یرفاه ،یمشکالت صنف

تجمعات خود   دانشگاه هنر در ادامه اعتراضات و انیظهر امروز دانشجو ،زارش منتشرهبنابه گ

دست به تجمع  ،یو آموزش یمسئوالن به مطالبات صنف ییاعتنا یدر اعتراض به ب گریامروز بار د

 .کردند انیاعتراض خود را ب یمشک یزدند و با نصب روبان ها

ها  هیحذف نشر ،ییدانشجو یحذف اردوها ،یعلم ئتیو ه یمشکالت آموزش انیدانشجو نیا

فرسوده  زاتیو امکانات کارگاهها، تجه زاتیکمبود تجه ،یدانشجو یحذف جشنواره ها ،ییدانشجو

 یها نامناسب کالس یدانشکده ها، فضاها یمشکالت عمران ،ینبود فضا و امکانات ورزش ،یمیقد

 .کنند یود اعالم ماعتراض خ لیشبانه ها را از دال نیسنگ یها هیو شهر یدرس

 ریو انتصابات اخ یرفاه ،یآموزش و مشکالت عمران یساز ینسبت به پول انیدانشجو نیا نیهمچن

 .دانشگاه معترض هستند استیر

 بدنبال واژگونی سرویس رفت وآمدشان شوش ینظام ماف مارستانیکارکنان بنفراز9مصدومیت 



نفر را  65شوش  ینظام ماف مارستانیب نانکارک حامل بوس ینیم یواژگون(هشتم اسفند)سه شنبه شب

 .کرد مارستانیروانه ب

شامگاه سه شنبه   25حدود ساعت :  شبکه بهداشت و درمان شوش گفت یعموم روابط  ریمد

محور  5 لومتریدر ک  یسانیشوش در  برخورد با ن ینظام ماف مارستانیحامل کارکنان ب بوس ینیم

 . دزفول واژگون شد -شوش

شدند که  تیدچار مصدوم یمارستان نظام مافینفر از کارکنان ب 9و  سانیف راننده نتصاد نیدر ا

انتقال  ینظام ماف مارستانیبه ب گریمصدوم د 9منتقل نشد و  مارستانیخود به ب تیبا رضا سانیراننده ن

 .درمان شدند ییو به صورت سرپا افتندی

 رق گرفتگیبراثربمجتمع فوالد صنعت بناب کارگر 2کشته ومصدوم شدن 

 .براثربرق گرفتگی کشته ومصدوم شدندمجتمع فوالد صنعت بناب کارگر 2

متأسفانه دو نفر : خبر اظهار کرد نیفوالد صنعت بناب با اعالم ا یمسئول روابط عموم یریخ نوهللا

انجام کار در قسمت تابلو برق دچار  نیکار مجتمع فوالد صنعت بناب در ح از کارکنان قسمت برق

 .شدند یتگبرق گرف

انجام شد، اما  یامدادرسان اتیانتقال داده شدند و عمل مارستانیبالفاصله مصدومان به ب: افزود یو

  .ها جان خود را از دست داد بر اثر شدت جراحتکارگران  نیاز ا یکیمتأسفانه 

خسرو ساله به نام  ٥۸حادثه، پرسنل  نیبراثر ا: شد ادآوریفوالد صنعت بناب  یروابط عموم مسئول

 گریفرد د یجسمان تیمجتمع، جان خود را از دست داد و وضع نیسال سابقه کار در ا ۰با  یاکبر

 .است یمناسب و رو به بهبود

 وخامت حال یکی از کارگران مصدوم-کارگر شهرداری نیربراثر برق گرفتگی5کشته  ومصدومیت

حال یکی .ی کشته ومصدوم شدندپرچم با کابل برق فشار قو لهیم برخوردکارگر شهرداری نیربراثر 5

 .از کارگران مصدوم وخیم گزارش شده است

 لهیدر حال نصب م «رین» یاز کارگران شهردار یتعداد: گفت حادثه نیدر مورد ا یخالد یمجتب

شدند و پس از  تیافراد دچار مصدوم نیا یبا کابل برق فشار قو لهیبرخورد م لیپرچم بودند که به دل

 .گاه آمبوالنس به محل اعزام شداعالم حادثه سه دست

اتفاق سه نفر مصدوم  نیا یدر پ: حادثه گفت نیسازمان اورژانس کشور در مورد تلفات ا یسخنگو

 .از کارگران فوت کردند گریمنتقل شدند و دو نفر د زیفاطمه الزهرا مهر مارستانیشدند که به ب

 نیسه مصدوم ا :گفت زیزهرا مهرفاطمه ال مارستانیب سیرئ محسن زاده درسولیسدرهمین رابطه 

از انها  به علت سقوط از ارتفاع و  یکیمنتقل شدند که  زیفاطمه الزهرا مهر مارستانیحادثه  به ب

 .هستند یبستر  یتحت درمان وبستر مارستانیب نیدر ا گریاعزام شدو دونفر د زدیبه  یسوختگ

 و کارمندان  کالج ها و دانشگاه ها دیاعتصاب دو روزه اسات

دهند، که عضو  یم لیرا تشک سیانگل یکالج ها نی،که بزرگتر(FE Colleges)  کالج 61 معلمان

و پنجشنبه اول  هیفور 28هستند در روز چهارشنبه ( کالج ها و دانشگاه ها هیاتحاد) UCU هیاتحاد



دو  یحقوق  ساالنه خود مطابق با نرخ تورم دست اعتصاب شیماه مارس در اعتراض به عدم افزا

 .زدند زهور

است و حقوق  افتهی شیتر از نرخ تورم افزا نییپا شهیتا بحال هم 2558کالج ها از سال  رانیدب حقوق

 گرید. تر از نرخ تورم است نییدرصد پا 1، در مجموع  UCU، هیمعلمان بر اساس گزارش اتحاد

 یباال زانیم الت،یاز جمله حقوق تعط یکار طیدر مورد شرا یکالج ها نگران دیمطالبات اسات

 .معلمان است سیکنترل تدر یها استیو س یکار یها تیمسئول

در  یعنیشود  یم نییبصورت ساالنه تع سیدانشگاه ها و کالج ها  در انگل دیمعلمان و اسات حقوق

دنشگاه ها بصورت  دیشود و اما معلمان و است یم نییمعلم بر اساس سال تع کیاستخدام حقوق  یابتدا

 .گردد یپرداخت مماهانه به معلم 

باشد اما متوسط حقوق معلمان  یهزار پوند در سال م 61اعالم شده  یحال حاضر خط فقر رسم در

 95تا  25 نیکنند ب یم سیو موقت تدر یهم که بصورت ساعت یمعلمان. هزار پوند در سال است 25

 طیاباشد اما هم شر یخط فقر م یباال یحقوق معلمان دائم نیبنا بر ا. رندیگ یپوند در ساعت حقوق م

کار  زانیهر سال برم. کمتر است یشغل تیبه بعد سختر شده است و هم امن 2558کار از سال 

  قهیساعت پانزده دق کیاز دو ساعت به  یهر کالس یبرا سیساعات تدر. شود یمعلمان افزوده م

عالوه بر . ه استکالس افزوده شد انیاست و در همان حال بر تعداد دانش آموزان و دانشجو دهیرس

به عهده  زیشد را ن یانجام م یو ادار یکه قبال توسط بخش خدمات گرید نیادم یاز کارها یاریبس نیا

 .معلمان سپردند

مسئول بر سر باال  ندگانیهانت اعالم کرده است که حاضرند با نما ی، خانم سل UCU هیاتحاد ریدب

درخواست  نیتا به حال به ا یدولت ندگانیما نماکار مذاکره کنند، ا طیشرا نیرفتن حقوق ها و همچن

نشود  یهمطرح شده توج یهانت اعالم کرده اند که اگر به خواست ها یخانم سل. نداده اند یپاسخ

اعالم کرده اند که تا  هیاتحاد نیفعال گریاز طرف د. سه روز ادامه خواهد داشت یاعتصاب بعد

ادامه خواهند  یابانیو تظاهرات خ یاعتصابات بعد یخود را برا یبه مطالباتشان برنامه ها دنیرس

 .داد

دانشگاه  دیاز مطالبات و اعتصابات و اعتراضات اسات یامیحزب کارگر هم در پ دریل نیکورب یجرم

 .خود را اعالم کردند تیها و کالج ها حما

 .کردند تیاز مطالبات معلمان حما زیو دانش آموزان ن انیدانشجو هیاتحاد

اما آنچه  ستین ینیب شینه قابل پ ای دیاعتصابات و اعتراضات به هدف خود خواهد رس نیا نکهیا در

کار و  طیکالج ها و دانشگاه ها به شرا دیاست که معلمان و اسات نیاعتراضات مهم است ا نیکه در ا

دولت محافظه کار  یساز یخصوص استیآموزش و پرورش و س تیفیک نیخود و همچن یزندگ

 .کار ادامه خواهند داد طیاعتراض را به اشکال مختلف در مح نیو ا رضندمعت

 یرحمان ستار
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