
 9911مرداد ماه  82اخباروگزارشات کارگری 

کشور نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض  ییکارگزاران مخابرات روستا یاعتراضتجمع  -

 در پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت مقابل مجلس

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیهمیجداز هآخرین اخبار  -

و عقب افتاده  رانهیحق یبه دستمزدها یروز اعتراض سراسر نیم82است و  99مرداد  82وز امر+

 .است دهیگرد مانکارانیهمچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر پ

 نسبت به شرایط کاری نفت جنوب یمانکاریکارگران پاعتراض +

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبالتکلادامه  اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به  -

 مسئوالن یتوخال

 کارگران هفت تپه در راه دست یابی مطالباتشان به تجمعشان مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند -

شرکت واحد نسبت به عدم  کیسامانه  یآرت یب یاز اتوبوس ها یاعتراض چراغ روشن تعداد -

 پرداخت بموقع حقوق

نسبت به بالتکلیفی شغلی  نیقزو یا ونقل جاده و حمل یراهدار رن اخراجیادامه اعتراضات کارگ -

 استان اداره کلومعیشت مقابل 

بدلیل   یحکم بازنشستگ یاجراتجمع اعتراضی کارگران کارخانه پروفیل ساوه نسبت به  عدم  -

 مقابل اداره کار ساوه آور انیمشاغل سخت و زخروج از مشمولیت 

ماه حقوق مقابل شورای  2نسبت به عدم پرداخت  سراوان یشهردارران تجمعات اعتراضی کارگ -

 شهر وفرمانداری

 نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات نویاعتراض کارگران بازنشسته  کارخانه پارس م -

 ”اند تومان در ماه بپا خواسته ونیلیم ۲۱  دستمزدها به شیافزا یبرا رانیکارگران ا“ -

 زاده به زندان گوهر دشت کرج میال جعفر عظاحتمال انتق -

  من و خانواده یسردرگم:زاده میپور همسر جعفر عظ میاکرم رح -

 زاده را دارند میقصد ُکشتن جعفر عظ یتیامن ینهادها -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 یفعال کارگر زندان نیشدن ا یبستر تیزاده از وضع میخانواده جعفر عظ یخبر یو ب ینگران

  مارستانیدرب

 –مبتال به کرونا و دکتر فرجاد  مارانیب نیزندان ، ب یدر بهدار 99امرداد ماه   82روزسه شنبه  -

 آمد شیپ یریدرگ -یپزشک وقت بهدار

 بر اثر سقوط از ارتفاع المیا مانیکارخانه س کارگر کیمرگ  -

 در منوجان ابیفار تیونل کرومت زشیکارگر در حادثه ر کیجان باختن  -



کشور نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض  ییکارگزاران مخابرات روستا یاعتراضتجمع *

 در پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت مقابل مجلس

کشور برای بنمایش گذاشن  ییکارگزاران مخابرات روستامرداد،جمعی از  82روز سه شنبه 

مسان سازی حقوق وتبعیض در پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت نسبت به عدم ه اعتراضشان

 .دست به تجمع مقابل مجلس زدند

 

شرکت مخابرات، در مراکز مخابرات  یساز یقبل از خصوص ییمخابرات روستا کارگزاران 

با شرکت مخابرات دارند  یو رسم یمیقرارداد دا زیمشغول به کار بودند و در حال حاضر ن ییروستا

مشمول  ،یمیکارمندان دا ریبرابر با سا یرفاه یایحقوق و مزا افتیدر ای ینیهنوز حکم کارگز اما

 .شود ینمآنها 

هنوز حقوق  ،یساله کار 82 یاکثر آنها با وجود سابقه باال :تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .کنند یم افتیکف قانون کار را از مخابرات در

مشغول به کار  ییشرکت مخابرات، در مراکز مخابرات روستا یساز یخصوصقبل از :آنها افزودند

حکم  گونه چیبا شرکت مخابرات دارند اما هنوز ه یو رسم یمیقرارداد دا زیبودند و در حال حاضر ن

 .شود یمشمول آنها نم ،یمیدا ندانکارم ریبرابر با سا یرفاه یایحقوق و مزا افتیدر ای ینیکارگز

 یکارکنان رسم ریبا سا شانیایحقوق و مزا یساز  خواهان همسان ،ییخابرات روستاکارگزاران م نیا

 .همه سال هستند نیبعداز گذشت ا ینیشرکت مخابرات و صدور حکم کارگز

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیهمیجداز هآخرین اخبار *



و عقب افتاده  رانهیحق یبه دستمزدها یعتراض سراسرروز ا نیم92است و  11مرداد  82امروز +

 .است دهیگرد مانکارانیهمچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر پ

اند  وستهینپ نیبه کمپ نکهیمانده در پروژه ها با ا یاز کارگران باق یواصله تعداد کم یطبق خبرها 

را موجب  مانکارانیکه خشم پ یه است به گونه اکار در پروژ شبردیبودن آنان در پ اناز ناتو یحاک

 . است دهیگرد

معترض را  یتوان کار مانند جوشکاران حرفه ا یسراسر نیپشت کرده به کمپ یترهایجوشکاران و ف

 .شده اند مانکارانیپ یها نهیهز شیباعث افزا شتریندارند و ب

 شانیها نهیصاب نکردند هم، هزکه اعت یو ادار یوسیو ک یپرداخت حقوق پرسنل دفتر فن یاز طرف 

کار نکرده  شتریپرسنل دفتر تا آخر ماه ب ادیکند و به احتمال ز یم یشتریب ینیسنگ مانکاریبه گردن پ

 . است ندانیشرکت ها شرکت پا نیاز جمله ا. جوابشان خواهد کرد مانکاریو پ

. مانده اند ینفر باق 2قط ف ریداربست بند در جف 822از . ستهم بدتر ا نیوضع از ا ریدر کارگاه جف

 .در ارتفاع کار کنند توانندیهستند و نم رمردیکه پ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یگزارش کانال رسم کیبرگرفته از 

 نسبت به شرایط کاری نفت جنوب یمانکاریکارگران پاعتراض +

 .م کردنداعتراضشان را نسبت به شرایط کاری اعال نفت جنوب یمانکاریکارگران پ

بعد از سالها : به خبرنگار رسانه ای گفتند نفت جنوب یمانکاریکارگران پ مرداد، 82روز سه شنبه 

به دلخواه محل کارگاه را عوض کرده و از ما درخواست نموده که به کارگاه  مانکاریکار کردن، پ

 .مینقل مکان کن دیجد

 یها کرونا در کارگاه یمنیا یها کلپروت قیدق تیعدم رعا ضمن اعتراض به  حال  نیدر ع آنها

 تیرعا یرا به خوب یو بهداشت یمنیا یبعضاً استاندارها یمانکاریپ یها شرکت: ،افزودندیمانکاریپ

شدن  یناکنون با بحرا دهند؛ یکارگران قرار نم اریدر اخت یبهداشت فرد زاتیتجه یحت کنند؛ ینم

 .ددر خطر هستن شهیاز هم شتریاوضاع کرونا، کارگران ب

از دو  شیب: ،اضافه کردندمجلس در خردادماه امسال ندگانینما یها وعده یادآوریکارگران ضمن  نیا

 یاقدام واقع چیمجلس ه ندگانیگذشته است؛ چرا نما مانکارانیحذف پ یتالش برا یها ماه از وعده

 دیاکار ب دوازده سال سابقه ایکارگر نفت با ده  کیچرا  دهند؛ یصورت نم مانکارانیحذف پ یبرا

 لیتبد میکارگر به کارگر قراردادمستق نیهمه مدت، ا نیبعد از ا دینبا ایباشد؛ آ یمانکاریهمچنان پ

 شود؟

مجلس وعده دادند که بساط  ندگانینما زه،یهو ینفت دانیکارگر م یبعد از خودکش ن،یاز ا شیپ

 .اقدام خواهند کرد نهیمز نیخواهد شد؛ آنها اعالم کردند در مجلس در ا دهینفت برچ مانکارانیپ

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیکارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلادامه  اعتراضات *

 مسئوالن یتوخال

 یشغل یفینسبت به بالتکلبه اعتراضاتشان  کارگران کارخانه هپکو اراک  مرداد، 82سه شنبه روز 

دش نبودن چرخ کارخانه،عدم پرداخت حقوق مبنی بردر گر مسئوالن یتوخال یو وعده ها یشتیومع



مرداد شروع شده است ،با تجمع دراین واحد تولیدی  88ماه های خرداد وتیروغیبت مدیر عامل که از 

 .ادامه دادند

کشور بعنوان  یاجتماع نیسازمان تأم سیرئ یجلسه امروز ساالر دربرپایه گزارش رسانه ای شده،

ماه حقوق معوقه کارگران هپکو را طی دوروز 8ه پرداخت طی جلسه ای وعدسهامدار عمده هپکو 

 .آینده داد

به در روزهای آینده  یاجتماع نیسازمان تأم یهپکو از سو نگیهلد رعاملیمد یمعرفوی همچنین از 

 .رخبردادنظ مد یها نهیبرنامه از گز افتیدنبال در

 فرمانداری شوش ادامه دادندکارگران هفت تپه در راه دست یابی مطالباتشان به تجمعشان مقابل *

تعدادی ازکارگران هفت تپه برای احقاق حقوق برحقشان  مرداد برای روزی دیگر، 82روزسه شنبه 

 .مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند



 



نسبت به عدم  شرکت واحد کیسامانه  یآرت یب یاز اتوبوس ها یاعتراض چراغ روشن تعداد*

 پرداخت بموقع حقوق

 انهیخط پا) کیسامانه  یآرت یاز رانندگان شرکت واحد خطوط ب یمرداد ماه تعداد۱۲ امروز

، چراغ  تیریمد یبه نشانه اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ازسو(  یآزاد انهیتهرانپارس به پا

 .خودشان را روشن کرده اند  یاتوبوس ها یها



 

نسبت به بالتکلیفی شغلی  نیقزو یا جادهونقل  و حمل یراهدار ادامه اعتراضات کارگرن اخراجی*

 استان اداره کلومعیشت مقابل 



در ادامه اعتراضات  نیقزو یا ونقل جاده و حمل یراهدار کارگرن اخراجی مرداد، 82روز سه شنبه 

 اداره کلدامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر دست به تجمع مقابل 

 .استان زدند

از  ها یشدن عوارض یکیالکترونماه است که به بهانه  2نفرمی رسد 22رگران که تعدادشان به این کا

 .ندهست یشتیو مع یاقتصادکار بیکار شده اند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت 

 

از  ها یشدن عوارض یکیماه است که به بهانه الکترون 2رسد  ینفرم22کارگران که تعدادشان به  نیا

 .هستند یشتیو مع یشده اند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت اقتصاد کاریبکار 

آنها   یبراهم  یکاریب مهیب از استفاده:نماینده کارگران تجمع کننده به خبرنگار یک رسانه محلی گفت

 .لغو شده است

بدلیل   یحکم بازنشستگ یاجرابه  عدم نسبت  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پروفیل ساوه*

 مقابل اداره کار ساوه آور انیمشاغل سخت و زخروج از مشمولیت 

 به  نسبتدرادامه کنش های دامنه دارشان  کارگران کارخانه پروفیل ساوه  مرداد، 82روز سه شنبه 

مقابل  دست به تجمعآور انیمشاغل سخت و زخروج از مشمولیت بدلیل   یحکم بازنشستگ یاجراعدم 

 زدند اوهس شهرستاناداره کار



 

 یها یوجود آلودگ لیکارخانه به دل نیا: گفتتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران حاضر در  یکی

کارفرما جزء مشاغل سخت و  یها مخالفت رغمیو عل یاستان یها تهیفراوان طبق گزارشات کم یطیمح

 .داده شده است صیتشخ آور انیز

 یبازنشستگ یت گذشته کارگران اقدام به مراحل قانونکه طبق سنوا یزمان 99اما در سال : افزود یو

محاسبه شده است و طبق برگه  98سال  انیکار تا پا یآور انیو ز یکردند متوجه شدند که قانون سخت

آن را  رکارگران فراهم کرده بود اما اداره کا یکه وجود داشت امکان اعتراض را برا یا مهیضم

 .بند نشد ییتراض عمالً دستمان به جااعالم نکرده بود و با گذشت زمان اع

از کارگران  یاریو بس زند یسر باز م یحکم بازنشستگ یاز اجرا یاجتماع نیاداره تأم: وی افزود

 .اند شده یاجتماع نیاداره کار و تأم یشگیاختالف هم یشرکت قربان نیا

 نیا ریگیته و تنها پاز دست رف یکار و زندگ یسال است که تمرکز ما برا 8 نکهیبر ا دیبا تأک یو

 نهیباال بودن هز لیاما به دل م،یا کرده تیشکا زین یعدالت ادار وانیبه د: اضافه کرد میمشکل هست

 .میربه پرونده مذکور ندا یدسترس چیو ه میا آن نبوده نیقادر به تأم وانیوکالت د

مقابل شورای ماه حقوق  2نسبت به عدم پرداخت  سراوان یشهردارتجمعات اعتراضی کارگران *

 شهر وفرمانداری

 2برای اعتراض نسبت به عدم پرداخت  سراوان یشهردار مرداد،کارگران شرکتی 89روز دوشنبه 

 .شورای شهر وفرمانداری این شهرستان در استان سیستان وبلوچستان زدند ماه حقوق مقابل

شهر  یاختمان شوراسروز گذشته مقابل که  براساس گزارش منتشره یک منبع خبری محلی،کارگرانی

 یبوده که به صورت شرکت یتجمع کرده از رانندگان، پاکبان و کارگران امور شهر یو فرماندار

از خرداد ماه به بعد پرداخت نشده و  زیآنها ن مهیجذب شده، هشت ماه مطالبات معوقه دارند و حق ب

 دیشد هیاعث گالشود که ب یم بهآنها صورت آزاد محاس یبرا یو درمان یارائه خدمات پزشک

 .شده است یدستگاه دولت نیا یروهاین

 به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات نسبت نویپارس مکارخانه  اعتراض کارگران بازنشسته *



 لومتریک - واقع در نویپارس مکارخانه  کارگران بازنشسته مرداد،صدای اعتراض  82روز سه شنبه 

 .بلند شد کارفرما در محاسبه سنواتبه نقض تعهد  نسبت جاده مخصوص کرج 82

 یطبق قانون، مبنا:به خبرنگار رسانه ای گفتندنویپارس مکارخانه  کارگران بازنشسته تعدادی از 

شده  نییحقوق تع نیماه آخر کیهر سال کار معادل  یمحاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازا

 رشما یدر پرداخت سنوات بازنشستگ نویشرکت پارس م یاست که کارفرما یدر حال نیاست؛  ا

 .قانون عمل نکرده است نیاز کارگران، طبق ا یادیز

از کارگران  کیهر  یپرداخت زانیقانون توسط کارفرما، م نیا یعدم اجرا جهیقرار معلوم در نت از

خود  یوصول مطالبات سنوات یمسئله باعث شده که آنها برا نیو هم افتهیبازنشسته به حداقل کاهش 

 .کنند تیه اداره کار غرب تهران، طرح شکاب

عدالت  وانیاز کارگران بازنشسته، در د یکی ،«یکنعان دیسع» تیبه دنبال ثبت شکا گر،یطرف د از

شماره   یبا صدور را وانید یعموم اتی، ه۲۲۰۰۲۸۲با شماره  ۲۹۲۲بهمن  ۱۲ خیبه تار یادار

شده است، نه حقوق  نییحقوق و مزد تع نیمحاسبه حق سنوات، مطلق آخر یاعالم کرد که مبنا ۲۲۱

 .کند، فاقد وجاهت است فاءیکه نقش محدودکننده حقوق و مزد را ا یعمل به عرف نیبنابرا. و ثابت نامب

را به  یاز همکاران ما در زمان اشتغال به کارشان، وجوه یتعداد: افزودند کارگران بازنشسته نیا

اند و شرکت به   خود مطالبه کرده یزندگ یاضطرار طیشرا لیاز شرکت به دل الحساب یعنوان عل

 هکه همکاران ما ب یرا پرداخت کرده است؛ وجوه شان یوام، به آنها حق سنوات بازنشستگ یجا

 ۲۱ یسوابق کار یحقوق دستمزد نبوده بلکه بر مبنا نیآخر یاند، بر مبنا  کرده افتیعنوان سنوات در

 .میا خود را از سرگرفته تینه فعالاست که مجددا در کارخا یا ساله ۲۱ ای

 یکارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگ یشده برا جادیا یاصل مشکل

کار به کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه  نیخود در ح یکارگران، کارفرما وجوه پرداخت

التفاوت آن سرباز  و پرداخت مابه یحقوق پرداخت نیکرده است و از محاسبه حق سنوات براساس آخر

هر سال کار  یمحاسبه سنوات کارگران در قانون کار، به ازا یاست که مبنا یدر حال نیا. زند یم

 .شده است نییحقوق تع نیماه آخر کیمعادل 

حق سنوات کارگران،  ،یعدالت ادار یعال وانید یطبق را: بازنشسته معترض اضافه کردند کارگران

. آنهاست یکار همان زمان بازنشستگ انیکارگران، پا یبرا. کار پرداخت شود انیهنگام پا دیبا

 الحساب یوجه به صورت عل نیوسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، ا ییاگر کارفرما نیبنابرا

 یاگر در کارگاه ،یعدالت ادار یعال وانید یطبق را گر،یبه عبارت د. فتمدنظر قرار خواهد گر

ال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثال بعد از ده سال، بخواهد با آن کارفرما سال به س

التفاوت ده سال گذشته  کند، کارفرما موظف است عالوه بر سنوات سال دهم، مابه یکارگاه قطع همکار

 .حقوق، محاسبه و پرداخت کند نیآخر زانیم هرا با توجه ب

همچنان : ندیگو یم نویارگران بازنشسته شرکت پارس مک ،یو حقوق یاستنادات قانون نیتوجه به ا با

و در  کند یحقوق، امتناع م نیکار براساس آخر نیالتفاوت حق سنوات ما درح کارفرما از پرداخت مابه

 .قرار دارند یو سرگردان یفیکارگران بازنشسته شرکت در بالتکل ط،یشرا نیا

به  یعدالت ادار وانیو د ییمسئوالن قضا یما خواهان توجه فور: همچنین گفتند بازنشستگان نیا

متاسفانه کارفرما با استفاده از روابط . مینقض قانون محاسبه حق سنوات توسط کارفرما هست

 نیا یاست که را یدر حال نیا. بگذارد ریآن تاث یاداره کار و را یرو کند  یم یسع ،یفراقانون



 یها هیو رو نیبا قوان دینبا یعنیارد مشابه باشد؛ در مو یعدالت ادار وانید یمطابق با را دیبا کم،محا

 .در تعارض باشد یباالدست

 ”اند تومان در ماه بپا خواسته ونیلیم ۲۱  دستمزدها به شیافزا یبرا رانیکارگران ا“

 زیو ن یمتعدد نفت یشرکتها یمانکاریپ یهفته است که هزاران کارگر شاغل در بخش ها دو

مراکز که بالغ بر  نیکارگران ا. برندیدر اعتصاب به سر م یروگاهین عیصنا نیها و همچن یمیپتروش

پرداخت  زیسطح دستمزد و ن شیافزا یبا خواست محور گرددیچهل شرکت و کارخانه را شامل م

موقت  یاز جمله حذف قراردادها یگریدست به اعتصاب زدند و همزمان مطالبات مهم د قهحقوق معو

 نیاز ا یاریهم اکنون کارگران در بس. را خواستار شدند یمانکاریپ یها شدن شرکت دهیو برچ یکار

 .تومان را مطرح کرده اند ونیلیم ۲۱مراکز خواست حداقل دستمزد 

تورم  یشیها و روند افزا خانواده حتاجیما نیتر ییو نرخ ابتدا یزندگ یها نهیآور هز سرسام شیافزا

سطح نازل دستمزدها . کشانده است یه ورطه نابودرا ب یخانواده کارگر ونهایلیم یزندگ ختهیافسارگس

در  یکارگر نیدروغ ندگانیو نما ییو کارفرما یدولت یضدکارگر ینهادها یضدانسان تیو حمله بغا

فقر و فالکت به  خانواده ها را در قعر  یزندگ رازهیعمالً دارد ش ۲۲مزد  بیمزد در تصو یشورا

کرونا از شروع سال  یماریب وعیکشور و ش یاقتصاد طیامسال با توجه به شرا. کشاندیم ینابود

رشد کرده  ربراب نیبوده و چند شیدر حال افزا یادیبا سرعت ز یزندگ یها نهیهز زانیتاکنون م

کارگران  یتومان از سو ونیلیم ۲۱ زانیدستمزد به م شیخواست افزا یتیوضع نیدر چن. است

 .ِاعمال گردد تیبه فور ستیمطالبه کارگران است و با نیتر یحداقل یاعتصاب

ناچار به اعتراض بوده اند و  زین زیناچ یدستمزدها نیهم افتیدر یهمواره برا رانیا کارگران

از اعتراض  یها دستمزد کارگران را به گرو گرفته اند و بخش جد ماه شهیغارتگر هم انِ یکارفرما

 .معوقه بوده است یها کارگران معطوف به اعتراض به عدم پرداخت حقوق

اراک و  یها، کارگران شرکت هپکو یمیبا شروع اعتصاب مراکز صنعت نفت و پتروش همزمان

شهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه دست به اعتصاب  نیها در چند یکارگران شهردار

شهر و در اعتراض به  نیدر چند ریاخ یدر روزها یسیالتدر و معلمان حق یمانیپرستاران پ. زده اند

تپه  هفت شکریکارگران ن. برگزار کردند یتجمعات گسترده ا یاد حقوقشان با همکاران رسمیزتفاوت 

اکنون دوماه است که در  دندیماه حقوق دست از کار کش که در اعتراض به عدم پرداخت چهار

 .برندیم اعتصاب به سر

حاکم  ی دارانه هیسطح نازل دستمزدها، مناسبات سودمحوِر سرما نیعدم پرداخت حقوق و همچن مسبب

در مقام  یدالل یایدر مقام کارفرما و چه ماف یبخش خصوص یایو چه ماف یدولت یایاست و چه ماف

 .گرددیکارگران اعمال م یبساط برا نیباشد هم مانکاریپ

 زانیمزد به م شیافزا یحداکثر توان خود را بر اصِل خواست و مطالبات، و تالش برا دیبا کارگران

خواست پرداخت بموقع  زیو ن صنعت نفت است  یکه خواست کارگران اعتصاب تومان ونیلیم ۲۱

خواست و  نیا دیبا یو چه خصوص یو کارخانجات چه دولت عیصنا. مطالبات بگذارند گریدستمزد و د

 یو چنانچه نخواهند به آن عمل کنند قطعاً خوِد کارگران به تمام ندینما نیکارگران را تأم طالباتم

 .را به انجام برسانندآن  توانند یم

 !کارگران و همسرنوشتان در سراسر کشور



و  یمانیها، پرستاران پ یمینفت و پتروش عیاز چهل شرکت و کارخانه در صنا شیدر ب همکارانمان

کار وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را شامل  یرویاز ن یعیکه بخش وس یسیالتدر معلمان حق

 شیاعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و خواست افزادر  یگرید یو مراکز کارگر شوندیم

 یمانکاریو پ یخصوص یایشدن بساط ماف دهیبرچ زین  تومان در ماه و  ونیلیم ۲۱ زانیمدستمزد به 

طبقه کارگر  ینقطه عطف بزرگ در جنبش مبارزات کی نیا. برندیدر اعتصاب و اعتراض به سر م

حرکت بزرگ  نیبه ا یکارخانجات و مراکز کار یتمام و در افتیفرصت را در نیا دیبا. است رانیا

 لیجامعه تبد یبه رکن و پرچم اصل دیدستمزدها و پرداخت به موقع آن با شیافزا ستخوا. وستیپ

 رانیطبقه کارگر ا. است یفقر و فالکت در حال فروپاش شیدر اثر روند رو به افزا رانیجامعه ا. شود

 باامر تنها  نیا. زندیبپاخ شانیها خود و خانواده یو زندگ شتیعبا تمام توان و در دفاع از م ستیبا

 .خواهد شد ریمطالباتش امکانپذ نیتر ییابتدا نیکارگران حول ا یشدن اعتراض طبقات یسراسر

 ۲۲مردادماه  ۱۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 زاده به زندان گوهر دشت کرج میاحتمال انتقال جعفر عظ*

 یریگیجهت پ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه ریزاده دب میر عظامروز همسر جعف صبح

 یخبریناظر با اعالم ب اریداد یریناظر بر زندانها مراجعه کرد اما وز یاریاو به داد یمکان نگهدار

ن کارگر یبه خانواده ا یصادر نکرده است و جواب یبر انتقال و یمبن یدستور چیاز جعفر گفت که ه

 تیوضع ریگیرفته و آنجا پ نیپس از آن خانواده جعفر به اداره مراجعه کنندگان زندان او. دندا یزندان

 .جعفر شدند که آنجا اعالم کرده اند که جعفر به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است

از  یاطالع چیتاکنون ه نیتوسط پزشک او مارستانیجعفر به ب یشب و پس از اعزام اورژانس شنبه

به  یو یو با توجه به وخامت حال جعفر و ابتال ستیاو در دسترس ن تیو وضع یرمکان نگهدا

 .باال رفته است اریبس یکارگر زندان نینسبت به سالمت ا ها یکرونا نگران یماریب

 است_خطردر زاده میعظجعفر جان

 گردد دیبا زادآ زاده میعظجعفر

 ۲۲مرداد  ۱۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  من و خانواده یسردرگم:زاده میر همسر جعفر عظپو میاکرم رح*

  یشده و و نهیمعا نیاو یمرداد ، جعفر زنگ زد و گفت توسط دکتر بهدار ۱۱شنبه کیروز  غروب

به  عای، سر هیو درمان قلب و ر نهیکنترل و معا یبرا دیو با ستین یمناسب تیگفته که قلبت در وضع

  اعزام شوم مارستانیب

و  اشاری) فرستند پس از آن من با فرزندانم  یدرمان م یبرا یطالقان مارستانیبه بجعفر گفت که منو  

شب در آنجا به انتظار   مهیبعد از ن 8و تا ساعت  میرسوند یطالقان مارستانیخودمون رو به ب(آرش 

  .مشینیبب میکوتاه بتون هچند لحظ یبرا یحت دنیکه به اورژانس انتقالش م یموقع نکهیا دیبه ام م،یستادیا

  میبه خانه برگشت یو  ناراحت الیو ما با هزار فکر و خ اوردنیجعفر را ن اما

مراجعه و ( ینیو امام خم شیتجر یشهدا_یطالقان) مارستانیبه  اورژانس چند ب( دوشنبه) بعد  روز

  پرس و جو کردم

 کردند یخبریبا مشخصات جعفر اعالم ب یزندان ماریشدن ، ب یاما آنان باالتفاق از بستر 



 ناظر بر زندانها یاریرفتم داد( مرداد ۱۲امروز )روز سه شنبه  صبح

ناظر بر زندانها  اریداد یپاسخ یرا امضا نکردم بعد از ب یزندان چیمن انتقال ه: گفت یریوز یآقا 

شنبه غروب جعفر را  انتقال دادن به زندان  کیکه گفتند  نیزندان او نیمراجعه کردم به اطالع مراجع

  شهر کرج ییرجا

شهر  ییزندان رجا یاالن تو یچطور یطالقان مارستانیلحظه شوکه شدم که به نام انتقال به ب هی

 .هست

 زندان منتقل شده است نیشنبه غروب به ا کیشهر و بعد از استعالم گفتند که  ییرفتم زندان رجا 

 ضیمر دیبگه نگران نباش تماس کوچک از طرف جعفر که به ما هیاجازه دادن  یحت ایبدون اطالع و  

ما  یو ناراحت یکه از نگران گهیزندان د هیعنوان خواستند منو انتقال بدن به  نیبه ا ستمین یبدحال قلب

 .کم بشه

تمام  یک یاسیس انیفشار مضاعف به خانواده زندان نیو ا میچقدر ظلم و ستم رو تحمل کن دیبا گهید 

 !!!شه؟یم

 زاده میپور همسر جعفر عظ میم رحاکر نستاگرامیاز صفحه ا برگرفته

 زاده را دارند میقصد ُکشتن جعفر عظ یتیامن ینهادها*

را  مارستانیزاده به ب میدستور اعزام جعفر عظ نیمرداد پزشک زندان او ۱۱شب مورخ  کشنبهی

 ۱۹ یزاده پس از اعتصاب غذا میجعفر عظ. ردیتحت مداوا قرار گ یو قلب و هیتا ر کندیصادر م

که در زندان  زیاکنون ن. شده بود یویو ر  یو گوارش یقلب یجد یها یماریدچار ب ۲۱سال روزه در 

 نیاو یمرکز یکرونا مبتال شده و در بهدار یماریبه ب ۲بند  انیاز زندان گرینفر د ۲۲همراه  هب

 را ینه تنها و نیمأمور مارستان،یاو به ب یاعزام اورژانس یبودند متعاقب دستور پزشک برا یبستر

و از  کنندیگوهردشت کرج منتقل م شهر واقع در ییبلکه جعفر را به زندان رجا برندینم مارستانیبه ب

 .محبوس است بدون اجازه تماس با خانواده   یدو شب گذشته تاکنون در سلول انفراد

 به کرونا یکه جعفر به کرونا مبتال شده و طبق نظر پزشکان ابتال ردیگیصورت م یاقدام در حال نیا

 یویبا مشکالت ر شتریجعفر از پ. کشنده خواهد بود اریدارند بس یا نهیزم یهایماریکه ب یافراد یبرا

خارج از زندان او را به  مارستانیمداوا در ب یبجا زیروبرو بوده است و اکنون ن یو گوارش یو قلب

 .اند معروف است انتقال داده انیشهر که به قتلگاه زندان ییزندان رجا

دارد  نیفاحش نشان از ا یجعفر صورت گرفته است به شکل هیعل ریاخ یماهها که در یتفاقاتا مجموعه

 یقانوناً شامل و ۲۲اسفند  ۱۲ انیزندان یبخشنامه آزاد. را دارند یقصد کشتن و یتیامن یکه نهادها

 یاقدام در ذارندعمل بگ نیبر ا یقانون هیتوج نکهیا یبه او را ندادند و برا یاما اجازه آزاد شدیم

را انجام  یو دادگاه یگشودند و هم جلسات بازپرس یدیپرونده جد شیروز هم برا ۱۰فقط  یط سابقهیب

پس از  تاکنون  زیاز همان زمان ن. صادر کردند شیماه حبس مجدد را برا ۲۹دادند و هم حکم 

ت مخالف فرآمدن جع رونیبا ب ،یمرخص یاعطا یمراجعات هر روزه همسر و خانواده او برا

و  یو یبرا یبه همسر جعفر و پرونده ساز یاعمال فشار جد یاقدامات ورا نیا یتمام. اند دهیورز

 .شده بود است عیتود یاز وثائق او که در زمان مرخص یکیمصادره  نیهمچن



در زندان هستند دو بار به قصد  یتیامن ینهادها ی خطرناک که مهره انیدو تن از زندان زیگذشته ن ماه

به  دیموفق به انجام کارشان نشدند اما تهد انیزندان گریحمله کردند که با دخالت د ی، به وقتل جعفر

را به  نیسئولم یاز سو یواکنش چگونهیبند صورت گرفته بود ه نیقتل جعفر که در حضور مسئول

 .دنبال نداشت

اکثر  یواده واند خان انتقال داده مارستانیدو شب گذشته که اعالم کرده بودند جعفر را به ب از

 نیو اداره زندانها و مسئول یاریو داد افتندیاند اما جعفر را ن شهر را به دنبال او گشته یمارستانهایب

 .خارج کنند یتا آنها را از نگران دادندیاز مکان جعفر به آنها نم یخبر چگونهیه زین نیاو

 نیا یکار بسته اند تا صدا مختلف را به یدوره تمام امکانات و حربه ها نیدر ا یتیامن ینهادها

 .او بسته اند یاقدام کمر به قتل و نابود نیبا ا زیرا ساکت کنند و اکنون ن یزندان  کارگر

زاده را به شدت محکوم  میجعفر عظ هیعل کیستماتیس ی اقدامات ددمنشانه رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

آن بر عهده  تیمسئول افتدیزاده ب میظجعفر ع یبرا یکه چنانچه هر اتفاق کندیو اعالم م دینمایم

از  نیهمچن. نشست میاست و ما قطعاً ساکت نخواه یو دولت ییدستگاه قضا  و کل دم و  یتیامن ینهادها

تا متوجه خطرات  میخواهیو در سطح جهان م رانیدر داخل ا یحقوق بشر یکارگران و نهادها یتمام

 .ندیبه هر شکل ممکن اعتراض نما تیوضع نیزاده باشند و نسبت به ا میجعفر عظ هیعل یجد

 ۲۲مرداد  ۱۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

 یفعال کارگر زندان نیشدن ا یبستر تیزاده از وضع میخانواده جعفر عظ یخبر یو ب ینگران

  مارستانیدرب

کرونا در  یماریزندان مبتال به ب تیسال محکوم ۱گذراندن  در حال یزاده فعال کارگر میعظ جعفر

 یها مارستانیاز ب یکیبه  یبطور اورژانس یجسمان تیشده است و به علت وخامت وضع نیزندان او

و  دهگزارش ش میکرونا وخ یماریابتال به ب لیبه دل شانیاست متاسفانه حال ا دهیتهران اعزام گرد

 .هستند شانیا تیاز وضع یرخب یو ب یدر نگران یخانواده و

 یم یبستر یطالقان مارستانیانجام داده  درابتدا گفتند ب یفعال کارگر نیکه خانواده ا ییرهایگیپ یط

 . کنندیم یاطالع یاظهار ب مارستانیمسئوالن ب کندیمراجعه م مارستانیبه ب یوقت شانیهمسر ا.  باشد

مراجعه کرده اند و تا  یمختلف یها مارستانیه بزاده ب میعظ یدر دو روز گذشته همسر آقا متاسفانه

اند و بشدت  اوردهیبدست ن یفعال کارگر نیا یجسمان  تیو وضع یاز محل بستر یاطالع چیکنون ه

 . باشدیهمسرشان م ینگران سالمت

زاده که در  میجعفر عظ تیاز وضع یکارگران شرکت واحد ضمن ابراز تاسف و نگران یکایسند

 یکارگر نیهرگونه تحت فشار گذاشتن خانواده فعال.   قرار دارد یپزشک یانسو اورژ ژهیو تیوضع

ابتال به  لیزاده به دل میوخامت جعفر عظ تیو با توجه به وضع کندیرا بشدت محکوم م یاسیو س

و  یفعال کارگر نیوشرط ا دیق یب ی، خواستار آزاد مارستانیدرب یشدن و یکرونا و بستر یماریب

 .باشدیدربند م یاسیو س یصنف نیفعال یتمام

 –مبتال به کرونا و دکتر فرجاد  مارانیب نیزندان ، ب یدر بهدار 11امرداد ماه   82روزسه شنبه *

 آمد شیپ یریدرگ -یپزشک وقت بهدار



 .ماجرا برسر قطع تلفن ها بود اما

ه بود، همزمان فراخواند یطالقان مارستانیاعزام به ب یزاده را برا میجعفر عظ یزندان،  آقا یبهدار

 یخبر چیه یزاده ، کارگر زندان میساعت قطع شده و از جعفر عظ 82تا  ییکرونا انیزندان یتلفن برا

 .نبود

در اعتراض به  یاسیس انیزندان یمیتسل ژنیو ب ی، محسن قنبر یرساالریداوود م ،یعبد لیاسماع

 .ان تجمع کردندمعاونت زند یزاده ،جلو میجععفر عظ تیوضع یریگیپ یقطع تلفن و برا

اعزام  یزاده را به بهانه  میشب ، جعفر عظ فتیدکتر فرجاد ، پزشک ش یمشخص شد که آقا نجایراد

 یبهدار یبه بستن راهرو یتجمع به زود نیا. شهر کرده است ییزندان رجا یراه مارستانیبه ب

 .شد دهیکش

دکتر  ین شد ، آنان خطاب به آقاآنا یهایهمبند ریو سا یداوود ،یعبد انیآقا یخبر موجب ناراحت نیا

است ، و در  یتیامن یروهایبا ن یکار همکار نیآور شدند که ا ادیبه او _ شب فتیپزشک ش_فرجاد 

 بهبگذارد، و  رپایز تیخدمت به بشر یکه سوگند خود را برا ستین لکردهیپزشک تحص کیشان 

 .کند یبکاریمداوا فر یجا

درمان  یبرا دیو با دیهست وانیشما ح: دیگو یر پاسخ آنان مپزشک بشر دوست د نیا شتریب یشگفت با

 یاسالم ینظام مقدس جمهور یمن جانم را هم قربان د،یشما ها شعور ندار. دیمراجعه کن یبه دامپزشک

 .کنم یم

نموده آنان را حرامزاده و توله  اریبس نیتوه انیزندان یبه خانواده  نیپزشک بشر دوست همچن نیا

 یفحاش یاسیس انیاز زندان یکی یمیبه پدر محسن تسل نیمرد پزشک همچن نی،ا سگ صدا زده است

 .کرده است

 زاده میهنگام اعزام جعفر عظ نی، مامور ندیگو یم ینیع شاهدان

 .لباس هم ندادند و او را با لباس خواب با دستبند با خود بردند دنیپوش یشب به او اجازه  2ساعت  در

 یمارستانهایب یساعت گذشته شبانه روز همه  82زاده در طول  میعظ ی بود که خانواده یدرحال نیا

 . گشتند یو افتنی یتهران را برا

سرزدند، و  نیاو به زندان او افتنی یبرا یزن و فرزند و نکهیتا ا ابند،یب یاز او نتوانستند نشان اما

زندان  یعنی یو یجعفر را از محل نگهدار یخانواده  نیزندان او ”نیاطالعات مراجع“ یباجه 

 . شهر با خبر نمود ییرجا

،  میجعفر آگاه شد یاز محل نگهدار نکهیپس از ا:  دیگو یزاده م میعظ یهمسر آقا.. ……اکرم  خانم

 یزاده در انفراد میشهر گفتند جعفر عظ ییزندان رجا نی، که مسئول میشهر سر زد ییبه زندان رجا

از دادستان  فنمالقات و تل یبرا دیو با.ن و مالقات ندارداما حق تلف.برد یشهر به سر م ییزندان رجا

 .شود افتینامه در

 انیپرستاران زندان از خدمت به زندان یتر گفته بود که او و همه  شیفرجاد پ یکه آقا ستیدرحال نیا

پردازد ، بلکه حقوق آنها ، از محل  یحقوق آنها را سازمان زندانها نم رایهستند ، ز یعصبان اریبس

 .شود یپرداخت م ”انیاز زندان تیسازمان حما“ یکهاکم



 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یکانال شورابرگرفته از 

 بر اثر سقوط از ارتفاع المیا مانیکارخانه س کارگر کیمرگ *

 داربست یاز باال سقوطباسابقه کاری باال براثر  مانیکارخانه س ساله شاغل دربخش  28یک کارگر 

 .درا ازدست دادجان خو

استان  روانیبخش کارزان در شهرستان س بنابه گزارشات رسانه ای شده این کارگر جان باخته ساکن 

 .ایالم بود

 در منوجان ابیفار تیتونل کروم زشیرجان باختن یک کارگر در حادثه *

مارستان براثر ریزش تونل مصدوم وپس از انتقال به بی در منوجان ابیفار تیکرومیک کارگر معدن 

 .به علت شدت جراحات جانش را از دست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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