
 6911خرداد ماه  61و  61اخبار و گزارشات کارگری 

 : یکارگر نیفعال یتشکلها و گروه ها -

 عایوس یاسیس انیشالق در مورد رسول طالب مقدم و اعمال فشار بر زندان عیحکم شن یاجرا به

  میاعتراض کن

ت وصنعت نیشکر هفبخش صنعت وتعمیرونگهداری مجتمع کشت ادامه تجمعات کارگران اخراجی  -

 بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکتتپه برای 

تجمع اعتراضی پرستاران شرکتی تبریز نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق مقابل  -

 استانداری  آذربایجان شرقی 

 وشرایط سخت کاری یور بهره یقانون ارتقانسبت به عدم اجرای  پرستاران اورژانساعتراض  -

نسبت به بالتکلیفی استخدامی وسطح ناچیز حقوق (معلمان آزاد) یرانتفاعیغ لمانمعادامه کنش های  -

 علیرغم بی تفاوتی مسئوالن ذیربط

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق  خارگ -شرکت نفت فالت قاره  یمانکاریکارگران پ اعتراض -

 وحق بیمه

دم تبدیل وضعیت وعقد قرار دائم باز انتشار دو یادداشت در رابطه با رسانه ای شدن دوباره خبر ع -

 :کارگران پست های فشار قوی برق

توافقنامه یا ایجاد چند دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار  -1

 قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟

تورهای پستهای فشار شورای هماهنگی اپرا»سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش  -2

 «قوی برق

 اعتراض سربازان پادگان ها نسبت به سطح نازل حقوقشان -

-  

 جهرماستخر باغی دردر  کارگر یک غرق شدن -

 عراق یها در آب بهبهان  یغرق شدن شناور بار کارگر در حادثه 3مرگ ومفقوداالثر شدن  -

ماشین حاملشان درپی شلیک نیروهای مهاجر افغانستانی در حادثه آتش سوزی  8مرگ ومصدومیت  -

 انتظامی

 کارگر درحادثه ریزش دیوار میدان هروی تهران 2مرگ ومصدومیت شدید  -

 : یکارگر نیفعال یتشکلها و گروه ها*

 عایوس یاسیس انیشالق در مورد رسول طالب مقدم و اعمال فشار بر زندان عیحکم شن یاجرا به

  میاعتراض کن

شرکت واحد و از  یکایسند یرسول طالب مقدم از اعضا یق براضربه شال ٤٧حکم  یاجرا

ما کارگران و توده مردم محروم و  یخط قرمز برا کی یکارگر یبازداشت شدگان روز جهان



ساکت  تیمتعلق به دوران بربر انهیاحکام وحش نیچن یو  اجرا یگستاخ نیدر برابر ا. معترض است

 .کرد میخواهاعتراضمان را بلند  یانشست و صد مینخواه

 یگذارش وارد شده و برا قهیو به وث یکه به و ییفشارها یدر پ ٢١طالب مقدم در  روز  رسول

 ٤٧ عیمراجعه کرد و همانروز حکم شن نیحکم دوسال حبس احضار شده بود، به زندان او یاجرا

 کیاز  شیاما دستگاه سرکوب ب. او اجرا کردند و سپس روانه زندانش نمودند یضربه شالق را برا

توان نگهداشتن طالب مقدم در زندان را نداشت و  یو توده ا یبرابر فشار اعتراضات کارگر رروز د

  .شدن اعتراضات در سطح جامعه، آزادش کردند عتریدر هراس از وس

اما اجازه . میبال یخود م یبر قدرت طبقات نجهتیو از ا میبا قدرت خود طالب مقدم را آزاد کرد ما

که بر  یفعال کارگر نیدر قبال ا ییمقامات قضا انهیعمل وحش یطالب مقدم بر رو یزادکه آ میدهینم

طبقه کارگر  کریشالق بر بدن رسول طالب مقدم شالق بر پ. ندازدیب هیشالق وارد آوردند، سا کرشیپ

 انهیاقدام وحش نیما انزجار خود را در برابر ا. ستین یکه حاضر به قبول فقر و بندگ ستیو جامعه ا

 .ممنوع شود دیشالق با. میکنیاعالم م

ما با . کارگر  حکم زندان و شالق گرفته بود یطالب مقدم بخاطر شرکت در مراسم روز جهان رسول

و آنرا حق  میگذاریکارگر را ارج م یروز جهان داشتیمان از او  گرام یو همبستگ تیاعالم حما

 .میدانیمسلم کارگران و کل جامعه م

پرونده  مانیکردن مبارزات به حقمان برا یتیکه با امن میدهیاجازه نم گریکه د میکنیماعالم  نیهمچن ما

  .ندیکنند و احکام زندان صادر نما یساز

 ،یزاده و محمد جعفر میجعفر عظ ز،یشاند یفراح یمهد ،یعرب لیسه ،ییرایگلرخ ا ،یآتنا دائم  

و  ییقضا ،یتیامن یفشار دستگاههاهستند که مدام تحت  یاسیس انیزندان....  و یعبد لیاسماع

 انبه خاطر اعتراضاتشان از داخل زند یشود و حت یآنان مخالفت م یبا آزاد. باشند یزندانبانان م

  .اعمال فشارها اعتراض کرد نیمتحدانه نسبت به ا دیبا. دهند یم لیتشک ییقضا یپرونده ها

است، در  یو اجتماع یکارگر نیعالاز بازوان سرکوب و اعمال فشار بر ف یکیکه  ییقضا دستگاه

خود را به کار گرفته اند تا کارگران و کل مردم به تنگ  یفشار ضد انسان تینها یتیکنار دستگاه امن

توسط  هشد لیتحم یضد انسان طیآمده جامعه را از مبارزه و ادامه اعتراضات گسترده نسبت به شرا

 .دولت و حکومت برحذر دارند

را از  یاعمال نیکردن چن یاست که توان عمل یامروز به حد ،یر توده اشدت نفرت و انزجا اما

  .سلب نموده است یادیسرکوبگران تا حد ز

مرتبط با پرونده هفت تپه تحت عنوان عفو، نمونه برجسته عقب  نیکارگران و فعال نیاحکام سنگ لغو

 .دولت و حکومت در برابر مبارزات قدرتمند طبقه کارگر است ینینش

 نیو معترض نیحاضر به دست برداشتن از سرکوب و اعمال فشار بر فعال یو حکومت به راحت دولت

 یمدام از خود بروز م زیدر اعمال سرکوب ن شانیاز ناتوان ییحال نمودها نیو در ع ستندیجامعه ن

 زا. شده اند یاعتراض یجنبش ها نیخاطر است که دچار تناقض در برخورد با فعال نیبه هم. دهند

 نیفعال گریخود بر د یبر فشارها گرید یکنند و از طرف یرا لغو م نیفعال یاحکام زندان برخ یطرف

حاصل مبارزات و اعتراضات ما کارگران، معلمان،  ت،یدر برخورد حاکم یدوگانگ نیا! ندیافزا یم

 .زنان و جوانان است کاران،یبازنشستگان، پرستاران، ب



قدرت  ،یاسیس نینمودن فعال یبازداشت و زندان ،یکاریفقر، ب هینمودن مبارزات عل یبا سراسر دیبا

توان سرکوب و زندان و  نیاز ا شیسرکوبگر ب یتا که دستگاهها میآور دانیخود را به م یتوده ا

 .حق طلب را نداشته باشند یانسانها کریشالق بر پ دنیکش

 رانیاتحاد بازنشستگان ا-1

 نشاهکارگران برق و فلزکار کرما یانجمن صنف-2

 یبافنده سوزن یکایبازنشستگان  سند-3

 کیفلزکار مکان یکایبازنشستگان سند-4

 کیفلزکار مکان یکایسند-5

 نقاشان البرز یکایسند-6

  رانیبازنشستگان ا یشورا-7

 یکارگر یها تشکل جادیا یریگیپ تهیکم-8

 سقز یکارگر نیاز فعال یگروه-9

 لغو کار کودکان نیاز فعال یگروه-11

17/3/1399 

بخش صنعت وتعمیرونگهداری مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت ادامه تجمعات کارگران اخراجی *

 بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکتتپه برای 

 وتعمیرو بخش صنعتکارگران اخراجی  خرداد برای دومین بار در ماه جاری، 17روز شنبه 

ذاشتن اعتراضشان نسبت به بیکاری بنمایش گ وصنعت نیشکر هفت تپه براینگهداری مجتمع کشت 

 .ساختمان مدیریت شرکت زدند وخواهان بازگشت بکارشدند دست به تجمع مقابل

همه آنها  یقرارداد شغل ،99از اول خرداد ماه :کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند

فسخ  ،یبرداره ل بهرتا سه سال همزمان با فص 2با سوابق  رسد، ینفر م 71که تعدادشان به حدود 

 .شده است

از آن جهت  رکاریجوشکار و تعم ،یکارگر ماهر فن کیاز ما به عنوان  کیکار هر : ندآنها افزود

 یهفت تپه به کار و تخصص ما کارگران فن شکریکارخانه ن راتیاست که  واحد تعم تیحائز اهم

 .است ازمندیکارخانه ن زاتیو تجه آالت نیماش ریانجام تعم یبرا

 نیشده، چند کاریکارگران ب نیدر ب نکهیا انیبا ب یوکشاورز  یواحد صنعت نیاز کارگران ا یکی

 کاریکه ب یهمکاران: اضافه کردوجود دارند، زیارشد ن یو کارشناس یکارشناس التیکارگر با تحص

آنها  عتیکه طب ییهاسال سابقه کار مستمر دارند و طبق قانون کاردر کار 3تا  2 نیاند چون ب شده

شده  یتلق یدر قرارداد ذکر نشود، قرارداد کار آنها دائم یکه مدت یجنبه مستمر دارد، در صورت

 .وکارفرما حق اخراج آنها را ندارد



وجود دارد که به  ینگران نیا: دیگو یهمکارانش بعد از اخراج از کار م تیدر ادامه درباره وضع او

مدت  یبرا میتوانمی ن تیوضع نینشود و با ادامه ا ادیهمکارانم پ یبرا یکار چیه یسن طیشرا لیدل

 .میکن یزندگ طیشرا نیبا ا یادیز

مقابل ساختمان مدیریت شرکت هم این کارگران  روز پنج شنبه اول خردادقابل یاد آوری است که 

 .اعتراضی برپا کرده بودند معتج

ح نازل حقوق مقابل تبریز نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسط تجمع اعتراضی پرستاران شرکتی*

 استانداری  آذربایجان شرقی 

پرستاران شرکتی تبریزدرادامه کنش های دامنه دارشان نسبت به عدم  جمعی ازخرداد، 17روز شنبه 

 .تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق دست به تجمع مقابل استانداری  آذربایجان شرقی زدند

 

 یروهایمن جزو ن: انه ای محلی گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رس یکمک پرستار شرکت کی

 .سال سابقه کار دارم 4و حدود  مباشم که به عنوان کمک پرستار مشغول هست یم یشرکت

 نیکنند در فرورد یم زیباشد و کمتر از قانون کار وار یطبق قانون کار نم مانیحقوق ها: افزود او

 سانسیو فوق ل سانسیاکثرا هم ل .اندکرده  زیحقوق وار مانیهزار تومان برا711و  ونیلیم کیماه هم 

ندارد در حق  وجودکار  ییجا چیچون در ه میکن یکار م یبه عنوان خدمه و کمک نجایاالن در ا میهست

سه برابر  ایدو  شانیهستند حقوق ها یرسم ایو  یکه قرارداد ییروهایشود ن یاز اندازه ظلم م شیما ب

 .میریگ یسوم آنان حقوق م کی یول میکن یتر از آنان کار م شیباشد ما ب یحقوق ما م

بودجه  دیگو یکند و م ینم تیوضع لیرسد دانشگاه تبد یکس هم به مشکالت ما نم چیه: داادامه د یو

کار را  م،یکن یهم به شرکت اعتراض م یکنند وقت یپا له م ریما را ز میرو یو هر کجا م میندار یا



را حداقل قانون  ما یایحقوق و مزا مییگو یبه آنان م یتگذارد و وق یو و کنار م ردیگ یاز دستمان م

 .شود یداده نم یاصال توجه دیکار بده

 فتیش 31ماه حدود  نیدر فرورد: دیگو یروز مره است، م یکمک پرستار که واقعا نگران زندگ نیا

 مانیحقوق ها یو حت میحقوق نداشت شینسبت به سال گذشته افزا ،یکار فتیش 31 یبرا میکار کرده ا

 .کرده است دایکاهش پ

 میشناس یما شما را نم ندیگو یم میکن یهم اعتراض م یبه دانشگاه علوم پزشک یوقت: ضافه کردا یو

 دیشما حق اعتراض ندار دیگو یم میکن یبه شرکت هم اعتراض م یوقت میشناس یما فقط شرکت را م

است  آمدهاعتراض  یبرا تانیروهایزنند که ن یزود به شرکت زنگ م میرو یهم به اداره کار م یوقت

کنند و گفتند  رونیخواستند ب یخودم را م یو حت میکن یم رونیاز کار ب دیاگر اعتراض کن ندیگو یو م

 !برو رونیب یبمان و اگر دوست ندار یخواه یاست اگر م نیا طیشرا

مل پرستاران حقوق شا شیدرصد افزا51: نیز گفت داردسال سابقه کار  7از پرستاران هم که  یکی

سخت  یروزها نیباشد، در ا ینم یشامل پرستاران شرکت شیافزا نیشده است و ا یمانیو پ یرسم

 .گذارد یم ریتاث یلیخ یکادر پرستاران شرکت هیدر روح میکن یکه کار م ییکرونا

 میآل هاشم مطرح کن یحاج آقا زیتا مشکالت خود را به امام جمعه تبر مینوشته ا ینامه ا: افزود یو

 .نشود فیتضع نیاز ا شیکه وجود دارد ب یا هیتا روح

همه  نیا یما هم به اندازه پرستاران رسم: حاضر درتجمع گفت گرید یکمک پرستار شرکتیک 

 یتا جامعه دچار مشکل نشود، ماهم سالمت میکن یپر استرس تحمل م یروزها نیرا در ا یسخت

 .میکن یو دفاع م میآمده ا میخودمان و خانواده مان را گذاشته ا

تورم  نیو با ا میاکثر ما متاهل هست.باشد یکم م یلیخ یحقوق ما از پرستاران قرار داد: افزود یو

 .میخود را بگذران یحقوق زندگ نیبا ا میتوان یکه وجود دارد نم ییها

 وشرایط سخت کاری یور بهره یقانون ارتقانسبت به عدم اجرای  پرستاران اورژانساعتراض *

از اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم اجرای  پرستاران اورژانس خرداد،جمعی از 17شنبه روز  

 .وشرایط سخت کاری،خبردادند یور بهره یقانون ارتقا

کار نسبت به  یو ساعات طوالن یور بهره یقانون ارتقا یعدم اجرا آنها ضمن اعتراض نسبت به

پرسنل  گریاورژانس برخالف د یروهایما ن یبرا:،به خبرنگار رسانه ای گفتندینیپرسنل بال گرید

است که بعد از  ینیقوان نیتر از مهم یکیقانون  نیا. اجرا نشده است یور بهره یقانون ارتقا ینیبال

 یعدالت ادار وانید هیوحدت رو یسال از صدور را کیآن و  بیسال از زمان تصو 11گذشت 

 یها غل در اورژانس هنوز با مقاومت دستگاهشا یپرسنل درمان یقانون برا نیبر شمول ا یمبن

 .همراه بوده است ییاجرا

مطرح کرده و  یعدالت ادار وانیدر د یتیاز همکاران ما به صورت جداگانه شکا یبرخ:آنها افزودند

خود  تیآنها مجبور هستند شکا زیموارد ن نیدر ا یحت حال نیبا ا اند دهیبه حق خود رس قیطر نیاز ا

 .کنندرا مجددا مطرح 



در  ژهیبه و یکادر درمان یمدت برا یطوالن یها فتیش: معترض درخاتمه گفتند اورژانس پرستاران

 یهم برا تواند یمفرط م یدارند، چندان مطلوب نبوده است و خستگ یسخت اریاورژانس که شغل بس

 .باشد نیپرسنل اورژانس خطرآفر یزا باشد و هم برا مشکل مارانیب

نسبت به بالتکلیفی استخدامی وسطح ناچیز (معلمان آزاد) یرانتفاعیغ معلمانادامه کنش های *

 بی تفاوتی مسئوالن ذیربط حقوق علیرغم

علیرغم  نسبت به بالتکلیفی استخدامی وسطح ناچیز حقوق(معلمان آزاد) یرانتفاعیغ معلمانکنش های 

 .کماکان ادامه دارد بی تفاوتی مسئوالن ذیربط

کار  یعالیشورا یمعلمان که دستمزد آنها براساس حداقل حقوق ساعت نیاخرداد، 17روز شنبه 

 یبارها در فضا: به خبرنگار رسانه ای گفتندود خ یشغل طیدر ارتباط با شرا شود؛ یپرداخت م

خود را با مقامات وزارت آموزش و پرورش  یها مختلف، مطالبات و خواسته یها و در گروه یمجاز

 .میا دهینرس یا جهینت چیفانه تا امروز به هاما متاس میگذاشت انیدر م

هستند  یشاغل در مدارس دولت یخود با معلمان رسم یشغل طیشرا یساز کسانیمعلمان خواستار  نیا

 یرا به صورت ساعت یو دستمزد حداقل میاز آنجا که ما تحت پوشش قانون کار هست: ندیگو یو م

 همکه ما  ستیدر حال نیهم کمتر است؛ ا یمان رسمسوم حقوق معل کیمان از  حقوق ماهانه م،یریگ یم

چون  کند یمنتها آموزش و پرورش ادعا م میده یبهتر انجام م تیفیهمان کار آنها را گاهاً با فشار و ک

در قبال ما ندارد و ما مانند کارگر  یتیمسئول گریواگذار کرده است، د یما را به بخش خصوص

 .میقرارداد ببند ین مدارس خصوصبا دارندگا دیقراردادموقت با یساعت

معلمان در بدنه وزارت آموزش و  نیجذب ا یبرا یا ضابطه ایفرجه  چیمعلمان، ه نیگفته ا به

در مدارس  سیبعد از ده سال تدر یندارند حت دیمعلمان ام نینشده است و ا فیپرورش تعر

 .کارمند وزارت آموزش و پرورش شوند ،یخصوص

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق  خارگ -شرکت نفت فالت قاره  یمانکاریکارگران پ اعتراض*

 وحق بیمه

از کنش های دامنه  خارگ –شرکت نفت فالت قاره  یمانکاریکارگران پ خرداد، 17روز شنبه 

 .دارشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه با مراجعه به نهادهای ذیربط خبردادند

 

 یانباردار اتیو عمل یکه در بخش ترابر خارگ -رکت نفت فالت قاره و ش یمانکاریکارگران پاین 

 یها مهیو حق ب شود یپرداخت م ریبا تاخ مانیدستمزدها: به خبرنگار رسانه گفتند ،مشغول کار هستند

 .شود ینم زیبه موقع وار زیآنها ن

هستند،  یانکارمیپ شرکت کیو طرف قرارداد با  رسد ینفر م 111کارگران که تعداد آنها به  نیا

 .نشده است دیآنها تمد مهیب یها نکرده و دو ماه است که دفترچه افتیماه را در بهشتیحقوق ارد

از همکاران ما  یشمار: باره گفت نیخارگ در هم –نفت فالت قاره  یاز کارگران واحد ترابر یکی

از پرداخت نشدن حق مراجعه کرده بودند،  یبه مراکز درمان یا مهیب التیکه جهت استفاده از تسه

 .خود مطلع شدند یها مهیب



گروه از کارگران شرکت نفت فالت قاره در استخدام  نیکه ا یمانکاریشرکت پ نکهیا یادآوریبا  یو

: خود را در مجموعه نفت فالت قاره آغاز کرده است، افزود تیفعال شیپ کسالیآن هستند، از حدود 

 یرخکه ب رسد یبه نظر م نطوریاما ا میول کار بودمشغ یگرید مانکارانیبا پ زین نیاز ا شیپ

به نفع خود استفاده کرده و حق  یاجتماع نیاز نبود نظارت بازرسان تام یانسان یروین مانکارانیپ

 .کنند یکارگران را پرداخت نم مهیب

-نفت فالت قاره  یمانکاریاز کارگران پ یکیآشکار شد که  یتخلف زمان  نیکارگر، ا نیگفته ا به

و  دیامکان تمد مهیپرداخت نشدن حق ب لیالعالج همسر خود مطلع شد به دل یماریب انیارگ در جرخ

 .وجود ندارد یدفتر چه و ضیتعو

مسئله  نیخود نسبت به ا ینشدن قرارداد کار دیکارگران از ترس تمد شتریب نکهیا انیکارگر با ب نیا

مسئول مراجعه کرده و خواستار  ینهادها گذشته بارها به یاند، افزود در روزها موضع سکوت کرده

 .میا خود شده یا مهیو ب یپرداخت مطالبات مزد

 نیو تام یقرارداد یها در پروژه مانکارانینظارت بر کار پ یستیبا یاجتماع نیتام نکهیا انیبا ب او

رگران در قبال کا مانکارانیمراقب عملکرد پ دیمادر با انیکارفرما: افزود رد،یبگ تر یرا جد روین

بر  دیمز زیمه نیحق ب ریتاخ دهد، یرا نم یزندگ یها نهیکه دستمزد ما کفاف هز یطیباشند؛ در شرا

  .علت خواهد بود

در رابطه با رسانه ای شدن دوباره خبر عدم تبدیل وضعیت وعقد قرار دائم  باز انتشار دو یادداشت*

 :کارگران پست های فشار قوی برق

دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار  توافقنامه یا ایجاد چند -1

 قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟

شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار »سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش  -2

 «قوی برق

همکاران  یفیراز ادامه بالتکلبرق کشو یفشار قو یها پست یاپراتور یشوراخرداد، 17روز شنبه 

 ینیکمپ جادیبا ا: گفتند به خبرنگار رسانه ایخبر دادند و تبدیل وضعیت وعقد قرار دائمنسبت  خود

به  یخال یها چارت صیخواستار تخص رو،یوزارت ن یو معاون منابع انسان روین ریخطاب به وز

 .میا اپراتورها شده

 نیقرارداد کار مع یاپراتورها تیوضع لیالزم جهت تبد یگفته آنها، با وجود کسب تمام مجوزها به

 یاز اجرا ریکماکان سازمان توان ،یوجود چارت خال رغمیبرق به کارگر دائم، عل یفشار قو یپستها

 .زند یمختلف سر باز م نیآن با عناو

 قشنوکارگران پست های فشار قوی ونگهبانان برق  تبدیل وضعیت وعقد قرار دائمدررابطه با عدم 

 :نظرتان رابه دو یاداشت زیر جلب می کنیمبرق  یفشار قو یپستها یاپراتورها یهماهنگ یشورا

توافقنامه یا ایجاد چند دستگی بین کارگران وجلوگیری از اعتراضات کارگران پست های فشار  -6

 قوی ونگهبانان برق در راه احقاق حقوق برحقشان؟

 :1397دوم بهمن ماه-رشات کارگریاخباروگزا



طی * کارگران پست های فشار قوی برق مقابل وزارت نیرو(اول بهمن ماه)بدنبال تجمع روز گذشته

معاونت تحقیقات ومنابع انسانی )جلسه ای درمحل معاونت منابع انسانی توانیر باشرکت سجادی

معاون )،کالنتر(ظام های پرداختمعاون ن)،سرحدی(مدیرکل دفتر مرکزی حراست توانیر)توانیر،افراز

ونمایندگان کارگران پست ( معاون برنامه ریزی وتامین منابع انسانی)گودینی(تشکیالت وسازماندهی

توافقنامه ای به امضا (سعیدنیسی،حجت میرجانی،مهرداد امیری وفرهاد فرهنگیان)های فشار قوی برق

 .رسید

های برق در اسفند  تی و نگهبانی پس ت اپراتوربراساس این توافقنامه،برگزاری آزمون تبدیل وضعی

هزار کارگر پست های 5نفرازبیش  1122لغو،و تبدیل وضعیت تعدادی از کارگران  ماه سال جاری

فشار قوی ونگهبانان برق، وعده داده شد ودر عوض نمایندگان کارگران حاضردرجلسه متعهد شدند 

 .خودداری کنند ازهرگونه اعتراض وتجمع برای پیگیری حق وحقوقشان

پیش ازاین بدنبال اعتراضات دامنه دارچندساله کارگران پست های فشارقوی برق قرار براین بود 

 .تمامی این کارگران تبدیل وضعیت شوند

 حال چرابخشی از این کارگران؟آیا این بمعنای ایجاد چنددستگی وتفرقه دربین کارگران نمی باشد؟

،کمیسیون اجتماعی ***ه های وزارت نیرومنجمله وزرایشازاین گذشته،باتوجه به اینکه وعد

مبنی برتبدیل وضعیت این کارگران توخالی درآمده .…مجلس،سازمان امور استخدامی کشورو

 است،چه تضمینی برای تحقق این وعده وجود دارد؟

ان اما نمایندگان کارگران شرکت کننده درجلسه وامضاکنندگان این توافقنامه از جانب کلیه کارگر

 !!؟؟.متعهدشده اند ازهرگونه اعتراض وتجمع برای پیگیری حق وحقوقشان خودداری کنند

آیا با ایجاد تفرقه وچند دستگی وتعهد عدم اعتراض و برگزاری تجمع راه برای دستیابی به مطالبات 

 هموار خواهد شد؟

ی پستهای شورای هماهنگی اپراتورها»سردواندن کارگران پست های فشار قوی برق ونقش  -2

 «فشار قوی برق

رایزنی و » به بهانه انتشار بیانیه شورای هماهنگی اپراتورهای پستهای فشار قوی برق تحت عنوان

 «دوانند ها را سر می اپراتور/نگاری به جایی نرسید نامه

طی چند سال گذشته کارگران پست های فشار قوی برق در راه دست یابی به مطالباتشان مبنی 

ی حقوق،تبدیل وضعیت،اجرای طرح قرارداد دائم وجلوگیری از واگذاری به بخش برهمسان ساز

درخالل این .ریزی کشورزدند خصوصی بارها دست به تجمع مقابل مجلس وسازمان مدیریت و برنامه

اعالم -شورای هماهنگی بهره برداران پست های فشار قوی برق ایران -تجمعات اعتراضی نهادی بنام

دور بیانیه هایی تالش کرد برموج نارضایتی این کارگران سوار شود موجودیت کرد وباص

 .واعتراضات را هدایت کند

زمان آن فرارسیده است که کارگران پست های فشارقوی برق بانگاهی به ترکیب نهاد فوق 

 «.ونقدعملکردش،نقش نهاد فوق را درهمین رابطه روشن کنند

 زل حقوقشاناعتراض سربازان پادگان ها نسبت به سطح نا*



 یهزار تومان 211سرباز با حقوق  دیبگو ستین یکیاند اما  کرده فیتومان تعر ونیلیم 9خط فقر را 

 !؟خط فقر قرار گرفته نیا یدر کجا

سربازان پادگان صدای اعتراضشان را نسبت سطح نازل حقوق درشبکه های اجتماعی منعکس 

 .کردند

 211سرباز با حقوق  دیبگو ستین یکیاند اما  کرده فیتعرتومان  ونیلیم 9خط فقر را  :آنها می گویند

 !؟خط فقر قرار گرفته نیا یدر کجا یهزار تومان

که در  یسربازان رندیگ یم یهزار تومان 311تا  211درصد سربازان حقوق  55حدود به گفته آنها،

و حقوق شان اند  درصد سربازان هم در مناطق محروم 25 .گذراند یخود را م یسرباز یمناطق عاد

از گردان خدمت  تر نییپا یرزم یها گانیدرصد سربازان هم در  11.هزار تومان است 411تا  311

کل  تیدرصد جمع 11هم  نهایا. هزار تومان است 711ـ  811تا  511 نیشان عموماً ب حقوق ،کنند یم

و  پیدر ت یرزم یها گانیدرصد بوده و در  6تا  5هم که  گریگروه د دهند؛ یم لیسربازان را تشک

 زیامداد ن تهیمتأهالن کم. هزار تومان است 511تا  411شان  به کار هستند حقوق مشغولقرارگاه 

 . است ونیلیم کی یشان باال دهندکه حقوق یم لیحدود دو تا سه درصد سربازان را تشک

 یمناطق عادسربازان که در  تیجمع یفراوان نیشتریدر کل با توجه به ب: کند یم یرا جمع بند بحث

 .است زیشان ناچ درصد سربازان واقعاً حقوق 81گفت حدود  دیبا کنند یو محروم خدمت م

 کشتارگاه مقابل شهرداری تراضی قصابان ایذه نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال پلمبتجمع اع*

ابل خرداد،قصابان شهرایذه دراستان خوزستان دراعتراض به پلمب کشتارگاه دام مق 17روزشنبه 

 .شهرداری تجمع کردند

 ذهیروز است که کشتارگاه ا 11حدود :یکی از قصابان حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

 شیو افزا زند یقصابان ضربه م شتیبه مع تیوضع نیادامه ا م؛یا نداشته یدرآمد چیپلمب شده و ما ه

 .شود یگوشت را موجب م متیق

ها با  سال نیدر ا یشهردار: دانست و افزود ذهیکشتارگاه دام ا ییارا بازگش یا ذهیخواسته قصابان ا یو

را سر و سامان بدهد اما  ذهیکشتارگاه ا توانست یم کرده، یم افتیکشتارگاه در مانکاریکه از پ ییها پول

 .فتادین یاتفاق نیا

رآمد ثابت د کیو  ایکشتارگاه را اح نیا نهیهز کیبا صرف  توان ینشده و م ریاکنون هم د: گفت یو

 .بدست آورد ذهیا یشهردار یبرا زین

 یو شهردار یبه فرماندار ذهیکشتارگاه ا یبهساز یاز قصابان را برا یکیقبال : قصاب ادامه داد نیا

کار را به ما واگذار کنند  نیساختمان را ندارد ا نیا راداتیرفع ا ییتوانا یاگر شهردار م؛یکرد یمعرف

 .میب سردخانه، نسبت به استفاده از آن اقدام کنتا با رفع نواقص آن مانند نص

 کارگر درحادثه ریزش دیوار میدان هروی تهران 2مرگ ومصدومیت شدید *

تهران براثر ریزش  یهرو دانیدر م یپروژه ساختمان کیدر دوکارگر حین کارخرداد، 16روزجمعه 

داد ویک کارگر دچار ساله افغانستانی جانش را ازدست  25دیوار زیر آوارماندند ویک کارگر 

 .مصدومیت شدید شد وبه بیمارستان منتقل شد



 جهرماستخر باغی دردر  کارگر یک غرق شدن*

خرداد،یک کارگر باغی واقع دردشتک منصوری شهرستان جهرم براثر غرق شدن  16روز جمعه 

 .ر جانش را ازدست داددر استخ

 عراق یها در آب بهبهان  یبارغرق شدن شناور  کارگر در حادثه 9شدن  رمرگ ومفقوداالث*

یک  عراق یو در محدوده آبها «خورعبدهللا»یدر  کانال آب در بهبهان  یغرق شدن شناور باربدنبال 

 .کارگر این کشتی جانش را ازدست داد ودو کارگر دیگر مفقوداالثر هستند

ک مهاجر افغانستانی در حادثه آتش سوزی ماشین حاملشان درپی شلی 8مرگ ومصدومیت *

 نیروهای انتظامی

خرداد،نیروهای انتظامی استان یزد به ماشین حامل مهاجرین افغانستانی آتش در  14روز چهارشنبه 

میهمان افعانستانی ومصدومیت  3یزد گشودند که منجربه آتش سوزی خودرو ومرگ  -محور مهریز

 .ه منتقل شده اندنفر دیگر هم ازاین حادثه جان سالم بردند که به اردوگا3.نفر دیگرشان شد5

akhbarkargari2468@gmail.com 
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