
اعتصاب و  91شاهد حداقل  99درنهمین روز تابستان )9999تیرماه  9اخباروگزارشات کارگری 

 (اعتراض کارگری بودیم

و  فیقانون وظا 01تجمع اعتراضی صدها کارگررسمی صنعت نفت نسبت به عدم اجرای ماده  -

 مبنی بر افزایش حقوق مقابل وزارت نفت وزارت نفت اراتیاخت

کشورنسبت به عدم اجرای تعهدات پس از  مخابرات شرکت و بازنشستگان انکارکنتجمع اعتراضی  -

 اطالعات یارتباطات و فناور واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ مقابل وزارت

ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت واجرانشدن  -

 هرمزگان یشرکت برق منطقه ا مقابل طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع

کارگران کشت وصنعت هفت تپه سومین هفته اعتراضشان را با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری  -

 شهرستان شوش آغاز کردند

با تجمعی دیگر مقابل  روزه 98 ینسبت به قراردادها النیگ یادامه اعتراضات پرستاران شرکت -

 ساختمان ریاست دانشگاه گیالن

ب وتجمع صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید اعتصا -

 وعدم پرداخت بموقعش

ماه حقوق 3از سرگیری اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت  -

 ومطالبات دیگر با تجمع مقابل استانداری خوزستان

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد اعتراضات کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به -

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمهبندر لنگه  یشهرداراعتراض کارگران  -

و وتوخالی درآمدن وعده  کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمانروزه  54ضرب االجل پایان  -

 مسئوالن شرکت واستان کرمان و وعیدها

وپرداخت نشدن  حقوق یچکان  پرداخت قطرهنسبت به  شاهرود  ه آهنرا یفن هیکارگران ابناعتراض  -

 ماه ها حق بیمه

 «رسیده است راه آهن یفن هیکارگران ابنکارد به استخوان »

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعیدی  گانیگلپا ارخودرویداعتراض کارگران کارخانه  -

 وبالتکلیفی شعلی

نابسامان  تیوضع یتخابات بود؟ قرار بود در سطح کالن کشوراز کارگر فقط در ان تیشعار حما »

 «.شود اما سه ماه از سال رفت یشرکت بررس نیا

 یآموزش ستمیبرده سآزاد  معلم هزار 200 -

 ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت 2عدم پرداخت بیش از  -

 ها حکم ی ژهر :کانون نویسندگان ایران -

 گر در همدان براثر ریزش آوارجان باختن یک کار -



و  فیقانون وظا 91تجمع اعتراضی صدها کارگررسمی صنعت نفت نسبت به عدم اجرای ماده *

 مبنی بر افزایش حقوق مقابل وزارت نفت وزارت نفت اراتیاخت

صدها کارگررسمی صنعت نفت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم  تیر، 8روز دوشنبه  

مبنی بر افزایش حقوق دست به تجمع مقابل  وزارت نفت اراتیو اخت فیقانون وظا 01اجرای ماده 

 .ساختمان وزارت نفت زدند

 

وزارت نفت از اضافه حقوق  یرسم گرانهزار نفر از کار21 :تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند

 .مند نشده اند مشاغل سخت بهره یمجلس برا 83مصوبه سال 

نفت، به  ریمعاون وز نو،یم نیبا فرز یا کنندگان در جلسه تجمع ندگانینفر از نما 2بنا به گفته آنها  

مشکل درخواست کرده  نیحل ا یبرا یا ماهه کیوزارت نفت مهلت  و طرح مطالبات خود پرداختند

 .است



 

کشورنسبت به عدم اجرای تعهدات پس از  مخابرات شرکت و بازنشستگان کارکنانتجمع اعتراضی *

 اطالعات یارتباطات و فناور به بخش خصوصی و وعده های پوچ مقابل وزارتواگذاری 

خودرا به کشور از استان های مختلف کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابراتاز روز وشب گذشته 

 اطالعات یارتباطات و فناور تیر با برپایی تجمع مقابل وزارت 8پایتخت رساندند تاروز دوشنبه 

به عدم اجرای تعهدات پس از واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ اعتراضاتشان را نسبت 

 .بنمایش بگذارند

 یبدون تنازل تمام یخواسته ما اجرا نیتر مهم: گفتیکی از حاضرین درتجمع به خبرنگار رسانه ای 

تعهدات مندرج بند شش  یمخابرات بر مبنا رهیمد اتیه 98مصوب  یاستخدام نامه نییآ یبندها

مخابرات به بخش  یتعهدات، مالک واگذار نیاست که ا 94در سال  رانیوز اتیه صورتجلسه

به کارکنان  یدولت یکه کارفرما یایحقوق و مزا نیع یستیتعهدات با نیا یبر مبنا. بود یردولتیغ

 بیتصو 98که در سال  یاستخدام نامه نییآ. پرداخت شود یخصوص یتوسط کارفرما پرداخت، یم

 نیهم یردولتیمخابرات به بخش غ یتعهدات بوده است که در واقع شرط واگذار نیهم یشده برمبنا

 .تعهدات است

کارکنان  یصندوق بازنشستگ لیو تبد ثارگرانیبه ا یرسان کامل قانون جامع خدمت یاجرا:وی افزود

مطالبات  گریاز د ،یخدمات کشور تیریقانون مد20ماده  یبر مبنا یخدمات کشور تیریمد

 .است ها یمخابرات

کارکنان  یها موضوع، در ارتباط با خواسته نیا دییضمن تا زین رانیشرکت مخابرات ا یسخنگو

 .میکن یاعالم م یرا به زود جهیو نت میمطالبات کارکنان هست یما در حال بررس: گفت



ادامه اعتراضات کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت واجرانشدن *

 هرمزگان یشرکت برق منطقه امقابل  ه بندی مشاغل با تجمعطرح طبق

کارگران پست های فشار قوی برق کشور نسبت به عدم تبدیل  تیر،در ادامه اعتراضات 8روز دوشنبه 

شرکت وضعیت واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل، کاله زردهای هرمزگان دست به تجمع مقابل 

 .نداین استان دربندرعباس زد یبرق منطقه ا

 

کشور  یقانون اساس55اصل  استیبا توجه به س: گفت رسانه ای به خبرنگارتجمع کنندگان از  یکی

باشد و  یبه صورت رسم دینوع اشتغال با نیشناخته شده است بنابرا یتیشغل جزو مشاغل حاکم نیا

 .را دارد یبه بخش خصوص یعدم واگذار تیشغل قابل نیا

 لیمجوز تبد 89سال  یپس از بررس  یدات سازمان اموراستخداممستن  اساس و نیبر هم: وی افزود

 .صادر شد یهمه همکاران  به صورت کارگر رسم تیوضع

 اریکار انجام نشده و تعداد بس نیا یبرا یموثر یاقدام چیتاکنون متاسفانه ه 89از سال : ادامه داد یو

 .مانده اند فیها هنوز بالتکل پرسنلدرصد  81تا  91  کینزد واندک انجام شده 

تورم سرسام آور سبب شده  . میا خود  مانده یاز  معترضان  ما در معاش زندگ گرید یکیگفته  به

همه پرسنل ها  را  یکه دارد،زندگ ییشرکت هم با کاهش حقوق ها. سرمان آوار شود یادیمشکالت ز

 .میشده ااعتراضی تجمع  یمجبور به برگزار  نیهم یفلج کرده برا

ت وصنعت هفت تپه سومین هفته اعتراضشان را با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری کارگران کش*

 شهرستان شوش آغاز کردند



نسبت به بالتکلیفی  کارگران کشت وصنعت هفت تپهتیر،سومین هفته اعتراضات  8روز دوشنبه 

 .شغلی ومعیشتی با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازشد

 

 ریبه اتهامات مد یدگیجلسه رس نیدهمارشات رسانه ای شده،امروز همزمان بابرگزاری بنا به گز

 :گفت یگیدادستان خطاب به اسدب ندهینما ،عامل شرکت هفت تپه

ماه  بهشتیکه در ارد یاز وقت. دیانداز یحقوق کارکنان را دو ماه عقب م میکن یتا شما را احضار م »

فشار به دادگاه انجام  یبراکار را  نیو ا دیا را عقب انداخته شده است پرداخت حقوق لیدادگاه تشک

 .دیده یم

 ونیلیده م. صحبت کردم یبه صورت خصوص یگیپرداخت حقوق با متهم اسد ب یدر چند جلسه برا

و فروش  دیپول ماحصل خر نیاسنادش وجود دارد و ا وآنی ونیلیده م نیاست و ا فیاو در توق وآنی

پول را  دیکه دار یپول وجود ندارد، شما از منابع نیا یامکان دادن مجوز برا دادسرا یبرا. ارز است

 «.دیحقوق را پرداخت کن دیتوان یو از آن م دیهم دار یگریشما منابع د .دیپرداخت کن

پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق  یشما برا یآزاد»: گفت یگیخطاب به اسد ب قاضی نیز

 «.دیپول کارکنان را پرداخت کن گرینابع داز م.پرداخت شود دیکارکنان با

با تجمعی دیگر مقابل  روزه 99 ینسبت به قراردادها النیگ یادامه اعتراضات پرستاران شرکت*

 ساختمان ریاست دانشگاه گیالن

 ینسبت به قراردادها درادامه اعتراضات دامنه دارشان النیگ یپرستاران شرکت تیر، 8روز دوشنبه 

 ابانیواقع در خ دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان ریاست دانشگاه گیالن برای باری روزه 98

 .زدند پرستار رشت



 

با توجه به  النیکرونا در گ وعیهمزمان با ش :پرستاران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یط یسالمت از طرف دانشگاه علوم پزشک یشرکت آوا مارستانها،یدر ب یپرستار یرویکمبود ن

شد که پرستاران  النیگ یمارستانهایدر ب یداوطلب پرستار یروهایخواستار حضور ن یفراخوان

 .از آن استقبال نکردند یالنیگ

روزه  98قرارداد  یگریفراخوان د یط یدانشگاه علوم پزشک ،یانسان یروین دیتوجه به کمبود شد با

 یگریدانشگاه قرارداد د تیدر نها.فتبا پرستاران را مطرح کرد که باز هم مورد قبول انها قرار نگر

 .واقع شد رانمورد قبول پرستا نباریکه ا یدولت یایبا همه مزا یشرکت یروهایمطرح کرد با عنوان ن

مستقر و  النیگ یمارستانهاینفر از پرستاران بالفاصله در ب 441از  شیقرارداد ب نیاز طرح ا پس

در استان  ییکرونا مارانیب تیماه که وضع 5ود حال بعد از گذشت حد. شدند یمشغول به خدمت رسان

خود  یها دهبا نقض وع یدر آمده است، دانشگاه علوم پزشک یبه حالت مناسب بایکرده و تقر دایبهبود پ

 یرا مطرح م یدولت یایروزه بدون مزا 98از انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع کرده و تنها قرار داد 

 .کند

اردیبهشت مقابل  01یش ازاین پرستاران شرکتی استان گیالن روز شنبه قابل یادآوری است که پ

ساختمان دفتر مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در خیابان نامجو کالنشهر رشت و روز 

روزه استان گیالن بنمایندگی از صدها  99اردیبهشت، جمعی ازپرستاران قرارداد  99چهارشنبه 

 النیگ یخرداد، در دانشگاه علوم پزشک 99 کشنبهیروز  و تختدر پای نفراز مقابل وزارت بهداشت

 .تجمعات اعتراضی درهمین رابطه برپاکرده بودند



اعتصاب وتجمع صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید *

 وعدم پرداخت بموقعش

دن حقوقشان درسال جدید تیر، صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنش 8روز دوشنبه 

 .وعدم پرداخت بموقعش دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند

 

و مرطوب  سیماسکش را خ زانشیعرق ر یکه گرما یدر حال حاضر درتجمع  از پاکبانان یکی

در  نکهیود احقوق  پاکبانان لحاظ نشده و با وج شیافزا دیدر سال جد،به خبرنگار رسانه ای گفتکرده

 .بوده است ونیلیم 2پاکبانان تنها  یپرداخت یشده ول دیهزار تومان ق211و  ونیلیقرارداد مبلغ سه م

هزارتومان 541و  ونیلیسه م دیع یلینوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعط: وی افزود

 .است دهیتومان رسهزار 841و  ونیلیم2امسال به  نیدر فرورد یپرداخت نیا یحقوق گرفتم ول

هزار تومان بوده که 931و  ونیلیم 2مبلغ درج شده در قراردادم : یکی دیگر ازپاکبانان معترض گفت

حقوق  ونیلیاز چهار م شیب دیبا یلیو کار کردن در چهار روز تعط یساعت اضافه کار54با حساب 

 .وده استتومان ب ونیلیم 2ماه گذشته تنها   یافتیوجود در نیبا ا یول گرفتمیم

بر رخسارش نگذاشته  یخانواده رنگ شتیمع نیگرما  و مشکل تام یاز پاکبانان که چاشن گرید یکی

 دیبا یشدن ما شوند ول یینگران کرونا انیاز همشهر یلیتجمع بزرگ خ نیبا ا دیشا: ،نیزگفتاست

وس کرونا منح یماریخانواده به مراتب دردناک و سوزناک تر از ب یبدانند که شرمنده شدن جلو

 .است

ماسک  دیخر نهیهز: ،اضافه کردانجام کار یبرا رانهیشگیپ لینبود وسابا اعتراض به  زیپاکبان ن کی

که  خوردیاثبات حرفش قسم به جان بچه اش م یبرا یکه از ناچار ییبرعهده خود پاکبانان است تا جا

 .میکن یم هیماسک را خودمان ته

 یکفاف کار سخت و طاقت فرسا نیو ا دهندیجفت به ما م کیماهانه تنها  زیدستکش ن: افزود یو

 .نخواهد بود یپاکبانان در معرض آلودگ



 یپاکبان در بوشهر به گونه ا روهاین تیوضع: دارد؛ادامه داد ها یمهر یاز ب یپاکبان که دل پر نیا

 نیچن نیبا ابر عهده خود پاکبانان گذاشته شده و  زیو جارو ن لیشکستن دسته ب نهیهز یاست که حت

روزانه خود  یازهاین میحقوق به طور تمام و کمال پرداخت شود تا بتوان میحداقل انتظار دار یطیشرا

 .میکن نیرا تام

ماه حقوق 9از سرگیری اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدهللا نسبت به عدم پرداخت *

 ومطالبات دیگر با تجمع مقابل استانداری خوزستان

ر،جمعی از کارگران شهرداری کوت عبدهللا خودشان را به استانداری خوزستان تی 8روز دوشنبه 

ماه حقوق ومطالبات دیگر 3رساندند تابرای باری صدای اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

 .منعکس کنند

 

حقوق سه  مانکاریپ: گفترسانه ای عبدهللا به خبرنگار  کوت یسبز شهردار یاز کارگران فضا یکی

 .است عبدهللا را پرداخت نکرده  کوت یسبز شهردار یست امسال کارگران فضاماه نخ

 ونیلیتا سه م ونیلیم2سال گذشته تاکنون حدود ورماهیاز شهر مانکاریپ گرید ییازسو: ادامه داد یو

 .شود یپرداخت نم زین ها یکار است و حق شب از حقوق هرماه ما کسر کرده  لار

تا  میخواهان پرداخت مطالبات خود هست یسخت اقتصاد طیشرا نیدر ا:این کارگر معترض افزود

 .میکن نیخانواده را تام یازهایاز ن یبخش میبتوان

 اعتراضات کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد*



فاصله حقوق  نیدر او یممشغول به کار هست و قرارداد ثابت مانکاریبدون داشتن پ  85سال  رماهیاز ت»

همه کارگران را خسته   تیوضع نیا .رد نشده است ما یبرا یا مهیب چیو ه ایم نکرده افتیثابت در

 «.میمشکل را تجمع دانست نیتنها راه حل ا لیدل نیکرده بود به هم

از  با  یتقر:  به خبرنگار رسانه ای گفت هیدیحم یاز کارگران خدمات شهردار یکیتیر، 8روز دوشنبه 

ضمن  میماه حقوق معوق دار 00 نیما رد نشده است عالوه بر ا یبرا یا مهیتا کنون ب 85سال  اهرمیت

 .الحساب بوده است یعل میو هر چه حقوق گرفت میحقوق ثابت ندار نکهیا

 میکن یبه اداره کار مراجعه م کباریصورت است که هر چند وقت  نیما به ا یافتیحقوق در: افزود یو

الحساب  یحقوق عل کیروز  41تا  54هر  یشهردار  میکن یم افتیاداره کار درکه از  یو با حکم

 .دهد یبه ما م 411و  میلیون کیتا  ونیلیم کی نیب

که  ییاز آنجا: اضافه کردم،یمشغول کار هست مانکاریدو سال است که بدون پ نکهیا انیکارگر با ب نیا

همه کارگران را خسته   تیوضع نیلحساب است اا یما عل یها و حقوق میندار  مانکاریبا پ یقرارداد

و کارمندان  ها یدادکه قرار یدر حال میمشکل را تجمع دانست نیتنها راه حل ا لیدل نیکرده بود به هم

 .رندیگ یحقوق م یاز شهردار ونیلیم 9تا  5 نیب یشهردار

 مهیان  گفت ببه صراحت به کارگر یاز مسئووالن شهردار یکی میکه تجمع کرد یروز: افزود یو

 مهیهمه اعتراض تنها ب نیاست، بعد از ا ادیشما ز یالحساب برا یو حقوق عل شود یشما رد نم

 .ستیمعلوم ن مهیماه ب 00سال و  کی فیخردادماه امسال را رد کردند و تکل

روز با تودیع  4کارگر حق طلب شهرداری حمیدیه وآزادی موقت پس از  0بازداشت :درهمین رابطه

 میلیون تومانی911وثیقه 

بدنبال اعتراض کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شعلی ومعیشتی در پی شکایت 

کارگر حق طلب این  2تیرماه جاری  3شهردارو رئیس حراست این شهرداری روز سه شنبه 

 .شهرداری بنام های رضا سیاحی واسماعیل حقیقت جو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند

میلیون تومانی 011تیربا تودیع وثیقه  5وکارگر پس از چهار روز حبس وبازجویی روز شنبه این د

 .آزاد شدند

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمهبندر لنگه  یشهرداراعتراض کارگران *

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  کارگر شهرداری بندرلنگه در استان هرمزگان، 321

 .ض کردنداعترا

 یروین011 یها مطالبه: گفت به خبرنگار رسانه ای بندر لنگه یسرپرست شهرداردرهمین رابطه،

و روزمزد  یقرارداد ،یو رسم یمانیپ ،یسبز شرکت یفضا یروین 221چهار ماه، و  یشرکت یخدمات

 .پرداخت نشده است ونتاکن شیاز پنج ماه پ ،یادار

و وتوخالی درآمدن وعده و  رکت معادن زغال سنگ کرمانکارگران شروزه  44ضرب االجل پایان *

 مسئوالن شرکت واستان کرمان وعیدها

بند به مفاد جلسه  9با افزودن کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  اردیبهشت، 29روز یکشنبه 

اعتصاب روزه برای تحققششان، بطور موقت به  54اردیبهشت وتعیین ضرب االجل  22روز دوشنبه 



برسرکارشان  تاردیبشه 28خاتمه دادند واز روزدوشنبه روز 04وتجمعات اعتراضیشان پس از 

 .بازگشتند

روزتمامی وعده و وعیدهای مسئوالن شرکت واستان منجمله امام جمعه  51باسپری شدن بیش از 

بنابه افزود و کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمانکرمان توخالی در آمد وبرخشم  واعتراض 

 «!خاکستر ریگفت که آتش ز توان یکارگران معترض هستند م »گفته یکی از آنها

 !خاکستر ریگفت که آتش ز توان یم وبنابه گفته یکی ازکارگران 

: به خبرنگار رسانه ای گفت  کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان تیر،یکی از8روز دوشنبه 

 یدگیما رس یخواستند تا به دادخواه یا روزه 54ما مهلت از  ییها با دادن قول ییابتدا یها در روز

کارگران  یاز جانب شرکت برا یکمک نیتر فرصت هنوز کوچک نیحال با اتمام ا نیکنند؛ با ا

 نیخوشحال شدند هرچند که ا رعاملیمد یخبر برکنار دنیبا شن نیمعترض. صورت نگرفته است

به دست  یرا آشفته حال کرد، چرا که شرکت برا خبر ما نیا بیها نبود، اما تکذ اول آن تیاولو

 .دارد یبرنم یآوردن توجه ما قدم

 یعدالت ادار وانینشده و منتظر جواب د لیتبد یمتاسفانه هنوز قرارداد کارگران به دائم:وی افزود 

از  یدر گذشته به ما گفتند که تا بخش. اتفاق هم وجود ندارد نیکه امکان ا رسد یبه نظر م. میهست

 .ستین یها شدن آن یتمام یول م،یکن یباشد را اجرا م یکارگران که شدن یها رخواستد

که مدنظر  یمسائل گریعقب افتاده کارگران به طور کامل پرداخت شده، اما د یها گفته او حقوق به

کارگران صحبت شد  یکار بیدر جلسه با استاندار در خصوص ضر. نشده است یکارگران بود عمل

 . نداشته است یا جهیکه هنوز نت

که شرکت به کارگران قول داده بود گذشت، اما  یروز 54: یکی دیگر از کارگران این شرکت گفت

 .نشسته است تیریبرکنار شود، اما هنوز بر راس مد رعاملیقرار بود مد. است فتادهین یهنوز اتفاق

. کمال پرداخت خواهد شدماه به طور تمام و  نیجلسه گفته شده که حقوق ا نیگفته او در آخر به

 مینیتا بب میفرصت داد گریروز د 01اما ! خاکستر ریگفت که آتش ز توان یکارگران معترض هستند م

در نظر  کارگران هفت تپه مشغول اعتراض هستند، اما ما فعال مینیب یحال م نیبا ا. چگونه خواهد شد

 .میکه وارد روند تحصن بشو میندار

روزه برای تحقق خواسته  44کت معادن زغال سنگ کرمان ضرب االجل کارگران شر:درهمین رابطه

 هایشان تعیین کردند

بند به مفاد جلسه  9با افزودن کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  اردیبهشت، 29روز یکشنبه 

روزه برای تحققششان، بطور موقت به  54اردیبهشت وتعیین ضرب االجل  22روز دوشنبه 

 .برسرکارشان بازگشتند تاردیبشه 28مه دادند واز روزدوشنبه اعتراضاتشان خات

اردیبهشت یک منبع خبری محلی، کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان  28براساس گزارش 

بند به مفاد جلسه  9اردیبهشت با شرکت امام جمعه کرمان و افزودن  29طی نشستی در روز یکشنبه 

روزه برای تحققششان، بطور موقت به  54الجل اردیبهشت وتعیین ضرب ا 22روز دوشنبه 

 .اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند 28اعتراضاتشان خاتمه دادند واز روزدوشنبه 



در نشست روز گذشته کارگران با امام جمعه کرمان : یکی از اعضای کارگران حاضر درجلسه گفت

مانی انجام شده و در بازه مقرر شد پیگیری مطالبات کارگران از سوی حجت االسالم علیدادی سلی

 .روز مطالبات آن ها محقق شود 54زمانی 

سنگ استان  غالزاستان کرمان پایان یافت و معادن روز گذشته تجمعات کارگری در : وی افزود

 .کرمان امروز صبح فعالیت خود را از سر گرفتند

ن که مانعی برای آن ها بر اساس نتیجه نشست روز گذشته آن دسته از مطالبات کارگرا: داواضافه کر

روز محقق شود و شفاف سازی الزم برای درخواست هایی که  54وجود ندارد، باید در بازه زمانی 

 .محقق نشده، صورت گیرد

از دیدگاه مسئوالن تغییر ضریب بازنشستگی بر عهده مجلس است و استان برای : وی ابراز کرد

قرارداد دائمی کارگران مطالبه ای است که اجرای آن  اجرای آن نمی تواند اقدامی کند، اما مسئله عقد

 .امکان پذیر است

کارگران خواهان دائمی شدن قراردادهای خود و برقراری امنیت شغلی :وی یاد آور شد

سال سابقه کار دارد اکنون خواهان عقد قراردادی دائمی برای تضمین ادامه  21کارگری که .هستند

 .فعالیت خود است

یکی از مهم ترین مطالبات کارگری ممانعت از واگذاری زغالسنگ به شرکت  :وی تصریح کرد

 .داالهو بود و مطالبه جدیدی به مفاد قرارداد پیشین افزوده نشده است

اولین مطالبه کارگران پرداخت حقوق فروردین ماه به دلیل تعطیلی ناشی از کرونا بود، شنیده : اوگفت

ینده حقوق کارگران واریز می شود و این اولین قدم مسئوالن ها حاکی از آن است که در چند روز آ

 .در راستای رسیدگی به مطالبات کارگری است

وپرداخت  حقوق یچکان  پرداخت قطرهنسبت به  شاهرود  ی راه آهنفن هیکارگران ابناعتراض *

 نشدن ماه ها حق بیمه

 «رسیده است ی راه آهنفن هیکارگران ابنکارد به استخوان »

وپرداخت نشدن ماه ها حق  حقوق یچکان  پرداخت قطرهنسبت به  شاهرود  راه آهن یفن هیان ابنکارگر

 .از طرف شرکت پیمانکاری اعتراض دارند بیمه

کارگر  441حدود :به خبرنگار رسانه ای گفتندشاهرود  راه آهن یفن هیکارگران ابن تیر،8روز دوشنبه 

از حقوق خودرا  یمیماه ن ره شیپ کسالیاز  بایتقر «کیشمال شرق  هیناح»آهن  شاغل در خطوط راه

 .دنکن یم افتیدو ماهه در ریبا تاخ

: را به تنگنا کشانده است، افزودند یفن هیحقوق، کارگران ابن یپرداخت قطره چکان نکهیا انیبا ب آنها

 یفن هیماه کارگران ابن نیاز حقوق فرورد یمیبازهم ن یماه جار ریروز هفتم ت مانکاریمتاسفانه پ

 .کرد زیدو ماهه وار ریشاهرود را با تاخ

با  زین گریهزار کارگر د 5شاهرود، حدود  یفن هیجدا از ما کارگران ابن نکهیا انیبا ب کارگران

مطالبات کارگران خطوط  گریاز د: گفتندشان مطالبات ریما طرف قرارداد هستند، درباره سا مانکاریپ

 .است یلیو تکم یاجتماع نیتام مهیشاهرود مشکل ب یفن هیابن



 لیتحم یفن هیبه کارگران ابن مهیماه حق ب نیپرداخت نشدن چند جهیکه در نت یبا اشاره به مشکالت آنها

باوجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت : گفتند زیخود ن یلیتکم مهیمشکالت ب حیشده در تشر

کسر  یلیتکم مهیکارگران بابت ب از حقوق یقرار داده است و هر ماه مبالغ یلیتکم مهیپوشش ب

به حساب  یلیتکم مهینشدن حق ب زیآنچه وار لیدل زبهین یلیتکم مهیاما کارگران از خدمات ب شود یم

 .ستندیمند ن بهره شود، یعنوان م گر مهیشرکت ب

ه را به وجود آورد یطیباتوجه به معوق ماندن دستمزدها شرا یزندگ یها نهیباال رفتن هز :افزودند آنها

 .اند کلمه مستاصل شده یواقع یو به معنا دهیرس یفن هیگفت کارد به استخوان کارگران ابن شود یکه م

با  یحال مکاتبات نیصورت گرفت در ع یمختلف  تجمعات یها گذشته در استان یها در ماه: آنها گفتند

 .انجام شد ربطیمقامات ذ گریو د یمسئوالن دولت

 ست، یموجب نگران ،یفن هیکارگران ابن انیدر م یتیحجم از نارضا نیا نکهیا انیبا ب انیدر پا آنها

اثر داده  بیآهن ترت راه یفن هیکارگران ابن یها خواستهاگربه بدانند که  دیدولت و مسئوالن با: افزودند

 .نشود، مشکالت حادتر خواهد شد

ا حقوق وعیدی نسبت به عدم پرداخت ماه ه گانیگلپا ارخودرویداعتراض کارگران کارخانه *

 وبالتکلیفی شعلی

نابسامان  تیوضع یاز کارگر فقط در انتخابات بود؟ قرار بود در سطح کالن کشور تیشعار حما »

 «.شود اما سه ماه از سال رفت یشرکت بررس نیا

 از استان اصفهان گانیدر شهرستان گلپا ارخودرویدکارگران کارخانه  تیر، 8روز دوشنبه 

 .،رسانه ای کردندلیماه ها حقوق وعیدی وبالتکلیفی شغ ه عدم پرداختنسبت ب اعتراضشان را

 دیسال گذشته خط تول: :به خبرنگار رسانه ای گفت گانیگلپا یارخودرویدکارخانه از کارگران  یکی

شد و ماه دوم  لیکرونا تعط یماریب لیبه دل زیرونق نداشت و ماه نخست امسال ن ارخودرویکارخانه د

اما به  میماه سرکار برو ریت کمیو قرار شد که از  میمشغول کار بود یبند فتیرت شبه صو زیو سوم ن

 .رفتن به کارخانه اعالم کردند یماه را برا ریهشتم ت ،یلیدال

مطالبات کارگران : اضافه کرددارم، یافتیو پانصد هزار تومان در ونیلیم کیماهانه  نکهیا انیبا ب یو

 .میا نکرده افتیحقوق در  لار کیشد اما امسال تا کنون  سال گذشته به صورت کامل پرداخت

صورت نگرفته است، از  یرفع مشکل اما هنوز اقدام عمل یبا وجود جلسات متعدد برا: وی افزود

 یها کارخانه در سال نیکنند چون ا یشرکت را بررس تیریکه سوءمد میمسؤوالن شهرستان خواستار

به مرز  ارخانهدر سال قبل موجب شد تا ک دیمشکالت تول شیکرده است؛ افزا جادیا  چالش ریاخ

 .برسد یلیتعط

مشغول  ارخودرویشش سال است که در شرکت د: گفتارخودرویدکارخانه از کارگران  گرید یکی

و  دیرس یلیکارخانه به مرز تعط ،یمشکالت به ظاهر مال لیبه دل ریاخ یها کار هستم، در طول سال

م، اما هنوز یکن تافیحقوق سال گذشته خود را در میتوانست ها یریگیپ که با مینکرد افتیدر یحقوق

 .هم هنوز پرداخت نشده است 84و دو ماه حقوق سال  یدیع یو حت میامسال حقوق نگرفت



از کارگر فقط در  تیشعار حما کنم، یم یزندگ یجاریمسکن است کیمتأهل هستم در : افزود یو

شود اما سه ماه  یشرکت بررس نینابسامان ا تیوضع یکشور انتخابات بود؟ قرار بود در سطح کالن

 .از سال رفت

نداشته  یرفع مشکالت کارخانه اما خروج یبا وجود جلسات متعدد برا: دداادامه این کارگر معترض 

آشفته بازار شرکت را مطالبه  تیو رفع وضع ییچرا ارخودرویردیاست، مسؤوالن شهرستان از مد

 مواجه است؟ دیو موانع تول ینگیشکالت نقدکارخانه بام ایکنند، آ

 یآموزش ستمیبرده سآزاد  معلم هزار 200*

 شود یآزاد، نوشته م یرویو  ن یرسم ریمعلم غ کیهستم،  یانتفاع ریمعلم در مدرسه غ کیمن  »

 «دیشناسنامه بخوان و معلم بدون یآموزش ستمیمعلم آزاد اما شما کارگر روزمزد، برده س

معلم در  کیمن  :یر،یک معلم زن مدارس غیر دولتی به خبرنگار رسانه ای گفتت 8روز دوشنبه 

معلم آزاد اما شما  شود یآزاد، نوشته م یرویو  ن یرسم ریمعلم غ کیهستم،  یانتفاع ریمدرسه غ

 .دیشناسنامه بخوان و معلم بدون یآموزش ستمیکارگر روزمزد، برده س

مرز و  نیسازان ا ندهیآ تیو ترب میکه مشغول تعل تاس یاز زحمتکشان یسخن از گروه: افزود یو

 .باشد انیها در م از آن ینام نکهیبوم هستند بدون ا

بلکه سخن از  ستینفر ن کیمشکل موضوع  نیا: کرد انیب یدولت ریمعلم شاغل در مدارس غ نیا

 لیبه دلدر سراسر کشور است که به اسم معلم هستند، اما  یردولتیهزار معلم مدارس غ 211حدود 

 یامر باعث شد ب نیها گذاشته شده و هم آزاد بر آن یروینام ن یدولت ریشاغل بودن در مدارس غ

 .مسئوالن را به همراه داشته باشد یجهتو

ندارد و  یو پرسنل ییکند کارت شناسا یمعرف ییکه اگر بخواهد خود را جا یمعلم: کرد حیتصروی 

 .شود یانجام م یا قهیمدرسه شده و سل ریموسسه و مد یکارت منوط به معرف نیصدور ا

اول   هینفر در پا 353من تا کنون موجب با سواد شدن  : یکی دیگر از معلمان مدارس غیر دولتی گفت

 ینهضت که به مراتب تعداد کمتر یروهایساله دارم اما در استخدام ن 02سابقه  نهیزم نیام و در ا شده

 .کنند یجذب م ار دارند یرا با سواد کرده و سابقه کمتر

و همان  میکن یم سیتدر دهند یدرس م  یرا که در مدارس دولت یمن و همکارانم همان کتاب: افزود یو

 یمعلمان دولت یضمن خدمت  پا به پا یها کالس یدر تمام م،یکن یها و مسابقات را اجرا م بخشنامه

 .شود ینم مانجا یتیب ما فعالمناس ییایو حقوق مزا داریاشتغال پا یاما در راستا میکن یشرکت م

 584هزارو  3در حال حاضر بالغ بر : گفتآموزش و پرورش استان البرز رکلیمددرهمین رابطه،

 .هستند تیاستان البرز در حال فعال یردولتینفر در مدارس غ

و  سیقانون تاس 29و  24به استناد مفاد مواد : افراد، افزود نیا یاستخدام تیدر خصوص وضع یو

اداره کار  نیطبق قوان یردولتیمدارس غ یرسم ریغ یروهاین یردولتیمدارس و مراکز غ اداره

 .کنند یم تیفعال

و  چند  شود یافراد م نیکه شامل ا یآموزش و پرورش استان البرز در خصوص امکانات رکلیمد

و  سیاسقانون ت 24طبق مفاد ماده : کرد انیب دهند، یم لیاستان را تشک انیدرصد از جامعه فرهنگ



درصد  04که حدودا  یردولتیمدارس غ یرسم ریغ یروهاین یردولتیاداره مدارس و مراکز غ

قرار  یاجتماع نیتام مهیتحت پوشش ب دهند یم لیآموزش و پرورش استان را تشک شاغل یروهاین

 .رندیگ یم

 ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت 0عدم پرداخت بیش از *

 .وق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت پرداخت نشده استماه حق 2بیش از 

در استان گیالن پیامی را درهمین رابطه  واحد تولیدی نساجی تیر،یکی از کارگران این8روز دوشنبه 

 :درشبکه های اجتماعی منتشر کرد که بخش هایی از آن بقرار زیراست

 یقاآ!مسوول یآقا م،یحقوق نگرفت روزه51ما .هستم  نیپوپل رانیااز کار گران شرکت  یکیمن 

زده زن وبچه، بانک و  خجالت .یپول یاز ب میخسته شد! دادستان مرکز استان یاقا! راستاندا

 ؟میخونه بد هیکراچطور قسط و ؟میکن یچطور زندگ میریحقوق نگ یگران نیابا  .میصاحبخانه هست

 .میعلف بخور دیبا گهیتا چندروز د .میبخور مینان هم ندار گهید

 ها حکم ی ژهر :کانون نویسندگان ایران*

  : خبرها آمده است در

به سبب شرکت در اعتراضات  ،یو محمد رجب یدیتمج دیسع ،یمراد نیرحسیاعدام سه جوان، ام حکم

  .شد دییکشور تأ یعال وانیدر د ۸۹ماه  آبان

به  «االرض یساد فف»از انتساب اتهام  رماه،یاستان اصفهان روز جمعه، ششم ت یکل دادگستر سیرئ

 .استان خبر داد نیکنندگان در اعتراضات گذشته در ا هشت نفر از شرکت

دادگاه  ۵۱منتشر شده؛ مسلم است که شعبه  زین یا هیبیحکم سه جوان معترض تکذ دییدرباره تا اگرچه

اتهام  نیهمچن. ساله را صادر کرده است ۵۲و  ۵۱جوانان  نیتهران حکم اعدام ا یانقالب اسالم

چه . صدور حکم اعدام آنها باشد ی مقدمه تواند یدر مورد هشت معترض م «االرض یفساد ف»

و چه ( از هزار تن شیب یدر آمار)معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها  یبه سو یراندازیت

نشات  یحکومت ازین کیمعترضان بازداشت شده، هر دو از  یحکم اعدام در باره برخ یانشا

ها  که دادگاه میکن یاگر مشاهده م. از اعتراضات بالقوه یریشگیب اعتراضات بالفعل و پسرکو: ردیگ یم

حاکم بر  طیاند از آن رو است که با توجه به شرا پرداخته نیسنگ یها به صدور حکم شیاز پ تر عالف

 میو آنجا، مستق نجایو ا ،ینیب شیرا پ یبروز اعتراضات مردم زین یمقامات حکومت یبرخ یجامعه حت

آهنگ  راکندنبا پ ییمارش قضا نیها و ا حکم ی رژه نیحال قرار است ا. اند کرده انیو به اشاره، ب

نوشته اما درست وغلِط  نیمورد نظر ا ی نکته. ردیرا بگ  ینیب شیبروز آن پ یهراس در جامعه جلو

و حق همگان  انیب یاز آزاد یاعتراض شکل. است انیب یبر حق آزاد دیبلکه تاک ستین ینیب شیآن پ

از  یمند از بهره دمبازداشتن مر ای، که منجر به سرکوب "نرم" ای" سخت" ،یهر کنش و واکنش. است

رعب و وحشت در  جادیاعدام که به منظور ا یها حکم. است انیب یتام با آزاد تیحق شود ضد نیا

 اتیحق ح یعنیق؛ ح نیتر مهم یفقط تباه شود یمردم از اعتراض انشا و اجرا م زیپره یجامعه برا

با حکم اعدام اگر در  مخالفت نیبنابر ا. کند یسرکوب  م زیاو را ن انیب یبلکه حق آزاد ستیانسان ن

 لیدال رانیمردم ا. هست زین خواهانه یآزاد رانیاست در ا یانسان یجهان نگرش و رفتار یهر جا

را، همچون  انیب یکه آزاد یندانو هنرم سندگانینو ژهیمخالفت با حکم اعدام دارند به و یبرا یشتریب



شوم حکم اعدام از  ی هیبرداشته شدن سا. دانند یخود م ی کار خالقه ی موجود زنده، الزمه یهوا برا

 .است انیب یمهم در دفاع از آزاد یسر جامعه گام

 جان باختن یک کارگر در همدان براثر ریزش آوار*

همدان  ابرو یدر روستا یمیقد وارید کی بیتخر ساله حین کار 53تیر،یک کارگر  9روز یکشنبه 

 .براثر ریزش آوار برسرش در دم جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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