
 3131اردیبهشت ماه  13اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم روز جهانی 

 کارگر یمراسم روز جهانادامه تجمعات مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان  -

 کارگر یهانروز ج رشدگانیاز دستگ تیحما شنیپت -

ماه حقوق 3دراعتراض به عدم پرداخت آذر آب اراک  کارخانه کارگراناعتصاب،راهپیمایی وتجمع  -

 و وعده های توخالی کارفرما ومسئوالن

 بهبهان نسبت به آینده شغلی نامطمئن2 دبلندیب شگاهیکارگران پاالتجمع اعتراضی  -

مقابل وزارت ه عدم پرداخت مطالبات کشورنسبت ب 79سال معلمان بازنشسته اعتراضی تجمع  -

 و وعده های پوچ آموزش و پرورش

 ی در محوطه یمانیپ تبدیل قراردادشان از رسمی به بهنسبت تهران  یکارکنان مترو اعتراضی تجمع -

 (مترو)تهران و حومه  یآهن شهر راه یبردار ساختمان شرکت بهره

به عدم تبدیل وضعیت،قراردادهای کوتاه  نسبتزیتبر3منطقه  یکارکنان شهردار یتجمع اعتراض -

 مدت ونداشتن بیمه

 در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدنبال تغییر پیمانکار جنگلبان شمالتجمع  -

 نیو ناظر مانکارانیپنسبت به عملکرد کرج  یپسماند شهردارسازمان  کارگران اعتراض  -

خشک  عاتیضا یجمع آور ندیفرا یذاربه واگنسبت همدان  یجمع کن ها عاتیضاتجمع اعتراضی  -

 مقابل استانداری یبه بخش خصوص یزباله شهر یسطل ها

دراعتراض به کاهش حقوقشان بدنبال واگذاری به  لیسبالن اردب روگاهیننامه سرگشاده کارگران  -

 بخش خصوصی

 عتصابشانبدنبال ا جانیایآذر هیراه آهن ناح یفن هیکارگران خط وابن از مطالباتپرداخت بخشی  -

 استان لرستان بدنبال سیل یپرورش ماه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرمزارع -

 ادامه دارد کرج ینیخم مارستانیبعلیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنان  -

کنگره  شیکارگران شرکت واحد در پ یکایسند رهیمد ئتیعضوه یاز شرکت رضا شهاب یگزارش -

   او.اس.اف – ییکایمتحده سند ونیفدراس انیفرهنگ یکایسند

حادثه آتش تعدادقربانیان  (مستضعفان ادیمجموعه بن ریز)شرکت تالون کارگر دیگر3با جان باختن  -

 نفر رسید6به *(شمال -آزاد راه تهران )تونل البرز یسوز

  دارآباد تهران یدرمانمرکزدر  جان باختن یک کارگر -

به  تهران یاصفهان یاشرف ابانیخودرو خ راتیگاراژ تعم یسوز حادثه انفجار و آتش تعدادقربانیان -

 نفر رسید3



 کارگر یمراسم روز جهانادامه تجمعات مقابل زندان اوین برای آزادی بازداشت شدگان *

باهمراهی جمعی کارگر یمراسم روز جهاناردیبهشت،خانواده های بازداشت شدگان 33روزسه شنبه 

کارگری منجمله اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وفعالین از فعالین 

 .دانشجویی برای آزادی عزیزانشان مقابل زندان اوین تجمع کردند

روز ۱۲با گذشت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،  به گزارش کانال تلگرام

 یروز جهان یها یبازداشت گریکارگران شرکت واحد ود یکایسند یازاعضا یدیازبازداشت حسن سع

ها  یبازداشت یبه خانواده ها ییازپاسخگو نیزندان او یدادسرا ییکارگر ، متاسفانه مقامات قضا

 . دهندینم نیکارگران وفعال  نیادامه بازداشت ا یبرا یوپاسخ مناسب روندیطفره م

کارگر  یروز جهان یها یبازداشت یخانواده ها گریبه همراه د یدیخانواده سع بهشتیارد۱۲ امروز

 نیمسئول ییحضورداشتند اما بعداز ساعت ها انتظار با عدم پاسخگو نیمقابل مجلس درمقابل زندان او

 .دادسرا مواجه شدند ییقضا

ها را  یبازداشت یخانواده ها یو کارگر ییدانشجو نیاز فعال یوتعداد کایسند یاز اعضا یتعداد

 .کردندیم یهمراه نیاودرمقابل زندان 

 کارگر یروز جهان رشدگانیاز دستگ تیحما شنیپت*

 یکارگر و برا یبه مناسبت روز جهان انیکارگران، بازنشستگان و دانشجو بهشتیارد ازدهمی روز

در مقابل مجلس تجمع کردند که مورد هجوم  شیطرح مطالبات خو یو برا یاعتراض به فقر و گران

 .شدند ریبه پنجاه نفرشان دستگ بیقرار گرفته و قر یاتو اطالع یتیامن یروهاین

خداجو، اعظم  دیناه یبه اسام رشدگانیروز هنوز  هشت نفر از دستگ ۱۲بعد از گذشت  امروز

ندا  ز،یعاطفه رنگر ،یدیحسن سع ،یریام هیمرض ،یخی، فرهاد ش(یجواد نینسر) یجواد یخضر

 .ستیدر دست ن شانیا تیاز وضع یخبر چیو ه برندیدر بازداشت بسر م یمیصم وانیو ک یناج

در روز  انیکارگران، بازنشستگان و دانشجو یریضمن اعتراض به دستگ هیانیب نیامضا کنندگان ا ما

 یخواهان آزاد یو اجتماع یصنف نیفعال یبرا یتیو امن ییقضا یپرونده ها لیکارگر و تشک یجهان

 .میر هستکارگ یروز جهان رشدگانیو شرط دستگ دیق یو ب یفور

ارسال  یحقوق بشر یو نهادها یکارگر یالملل نیب یامضا به نهادها یپس از جمع آور هیانیب نیا

 .خواهد شد

 :کارگر یروز جهان رشدگانیاز دستگ تیحما شنیپتامضای لینک 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht6

4fDhVQ39QTs0mrr_kELGQ/viewform 

ماه حقوق 1دراعتراض به عدم پرداخت آذر آب اراک  کارخانه کارگراناعتصاب،راهپیمایی وتجمع *

 و وعده های توخالی کارفرما ومسئوالن

ماه 3دراعتراض به عدم پرداخت آذر آب اراک  یبهشت ماه ،کارگران کارخانهارد33روزسه شنبه 

کردند  ودرمحوطه کارخانه تجمع حقوق و وعده های توخالی کارفرما ومسئوالن دست از کار کشیدند

راهپیمایی  شهرستان اراک بطرف فرمانداریوسپس 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht64fDhVQ39QTs0mrr_kELGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGR7Vefke3waFd_YSisxbM8tht64fDhVQ39QTs0mrr_kELGQ/viewform


.کردند

 

 



خبرنگاران  ،به  آذر آب کارخانه گرانع کارامتجابا حضور  در فرماندار اراک   یاریبخت نیحس

 : گفت

پرداخت  و وعده شده است،  زیآذر آب امروز به حساب آنان وار کارخانه حقوق اسفند ماه کارگران

 .رابرای فرداداد وقول دادباقی مطالبات کارگران در اسرع وقت پرداخت شودحقوق فروردین ماه 

 بهان نسبت به آینده شغلی نامطمئنبه2 دبلندیب شگاهیکارگران پاالتجمع اعتراضی *

 بهبهان 2دبلندیدر حال احداث گاز ب شگاهیکارگران پاالاردیبهشت،جمعی از 33روز سه شنبه 

دراعتراض به آینده شغلی نامطمئنشان دست به تجمع در محل کارشان زدند وبا بنمایش گذاشتن 

 .خود شدند یستخداما تیوضع فیتکل نییخواستار تع اعتراضشان نسبت به اخراج از کار،

 لیدر حال تکم دبلندیب شگاهیواحد گاز پاال:رسانه ای گفتخبرنگار به  بهبهان فرمانداردرهمین رابطه،

آن مشغول به کار  یرساختیو ز یعمران یهزار کارگر در قسمت ها 6است و هم اکنون حدود پنج تا 

 .هستند

 نیکند از ا یم دایششم کاهش پ کین تا تعداد کارگرا ،یواحد صنعت نیساخت ا اتیعمل انیپس از پا

 .نگران هستند روین لیرو کارگران از تعد

مقابل وزارت نسبت به عدم پرداخت مطالبات کشور 39سال معلمان بازنشسته اعتراضی تجمع *

 و وعده های پوچ آموزش و پرورش

در  رکشو موزش و پرورشآ 79سال بازنشستگاناردیبهشت ماه،جمعی از 33صبح روز سه شنبه 

مقابل وزارت دست به تجمع  و وعده های پوچ، شانخدمت انیپا پرداخت مطالبات اعتراض به عدم

 .زدند وخواهان پرداخت فوری وتمامی مطالباتشان شدند آموزش و پرورش

و توسعه  یزیر معاون برنامهتجمع کنندگان خواهان دیدار با وزیر آموزش و پرورش بودند که بجایش 

درجمعشان حاضر شد  ومسئولیت عدم پرداخت مطالبات تجمع کنندگان را  ورشمنابع آموزش و پر

دانست  یاعتبار از طرف خزانه دار نیتأم عدمسازمان برنامه و بودجه وبدلیل عدم ابالغ از طرف 

 !وتجمع کنندگان را به صبر وبردباری دعوت کرد؟

ماه  بهشتیارد ۴ما از : تگفبازنشستگان معترض به خبرنگار رسانه ای از  یکیدرهمین رابطه،

خدمت خود را  انیاست که ما پاداش پا نیو تمام صحبت ما ا میآموزش و پرورش هست یریگیمنتظر پ

 انیکه تا پا میهست نیما خواهان ا. شود یروز به روز کمتر م ،پلار نیاما ارزش ا میریگ یم به پلار

 عیسر اریها بس ارگان ریازنشستگان ساچرا که ب. میکن افتیخدمت خود را در انیخردادماه پاداش پا

 .کنند یم افتیخدمت خود را در انیپاداش پا

 نیاز آنها امروز مسئول یکه برخ میکشور کرد نیسال خدمت صادقانه به فرزندان ا ۱۳ما : افزود یو

متأسفانه در آموزش و . باشد الیخ یمان با آسودگ یاست که بازنشستگ نیتوقع ما ا. مملکت هستند نیا

 یجمع حاال. به حرف ما گوش نکرد یکس میتک به تک آمد یوقت. ستندیپاداش ما ن ریگیرورش پپ

 یها یماریب ریکه درگ یما جانباز، سرپرست خانوار و کسان نیدر ب. شود یکی مانیتا صدا میا آمده

 .ما درد است یبرا نهایهمه ا. هستند، وجود دارد نهیپرهز



به سازمان  یو حت میدیشن یادیز یها خود تا امروز وعده بهشتیدار ۴ما از تجمع : گفت انیدر پا یو

 دهیاطالعات هنوز از وزارتخانه به دست ما نرس ندیگو یآنجا به ما م. میبرنامه و بودجه فرستاده شد

 .میا ما اطالعات را فرستاده ندیگو یبه ما م نجایاست و ا

در  یمانیپ دادشان از رسمی بهتبدیل قرار بهنسبت تهران  یکارکنان مترو اعتراضی تجمع*

 (مترو)تهران و حومه  یآهن شهر راه یبردار ساختمان شرکت بهره ی محوطه

تبدیل  بهداعتراض تهران یمترو بخش انتظامات کارکنان اردیبهشت،جمعی از33صبح روز سه شنبه

هران و ت یآهن شهر راه یبردار ساختمان شرکت بهره ی در محوطه یمانیپ قراردادشان از رسمی به

 .تجمع کردند(مترو)حومه 

ما قرارداد  کنند، یما را بدبخت م ی دارند همه»: گفت رسانه ایبه خبرنگارتجمع کنندگان از  یکی

 تیوضع نیبا ا. سپارند یم مانکاریو کار را به پ کنند یم یمانیاما االن دارند ما را پ میداشت یرسم

 «.شود یحقوق ما نصف م

. ورود خبرنگاران به جمع معترضان را نداد ی  مترو اجازه حراستشده،بنابه گزارشات رسانه ای 

محل را ترک  یقیبودند که بعد از دقا  ساختمان جمع شده رونیموتورسوار هم ب سیپل ستیحدود ب

 .کردند

نسبت به عدم تبدیل وضعیت،قراردادهای کوتاه زیتبر1منطقه  یکارکنان شهردار یتجمع اعتراض*

 مدت ونداشتن بیمه

دراعتراض به عدم زیمنطقه سه تبر یکارکنان شهرداراردیبهشت،جمعی از 33بح روز سه شنبهص

 یشهردار یتجمع مقابل ساختمان مرکز قراردادهای کوتاه مدت ونداشتن بیمه دست به تبدیل وضعیت،

 .زدند

ن و ما خواستار اعمال قانو“  یبا محتوا ییبنرها تجمع کنندگان،بنابه گزارشات منابع خبری محلی

در … و  ”؟یتاک یعدالت یب“ ،”میسال سابقه کار هست 31 یبعد از پنج ال ضیعدالت و رفع تبع یاجرا

 .دست داشتند

 دیماست و با اراتیافراد خارج از اخت نیا یاستخدام رسم:گفتزیتبر3تجمع شهردار منطقه  نیا یپ در

 .انون اقدام کنندق قیشرکت کرده و از طر ییاجرا یها دستگاه یاستخدام یها در آزمون

 در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدنبال تغییر پیمانکار جنگلبان شمالتجمع *

در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی بدنبال  جنگلبان شمال اردیبهشت،جمعی از33صبح روز سه شنبه

 .تغییر پیمانکارمقابل فرمانداری شهرستان نور تجمع کردند

شمال به  یجنگلها یحفاظت یروهایاز ن یتعداد:ماندار نورگفتبراساس گزارش رسانه ای شده فر

 نیشود صبح امروز در مقابل ا یم یری، از ادامه کار آنان جلوگ مانکاریپ رییبا تغ نکهیا الیخ

 .تجمع کرده بودند یفرماندار

 یاخت مبه کار خود ادامه داده و حقوق انها بدون وقفه پرد دیجد مانکاریجنگلبان شمال با پ :وی افزود

 .شود

 نیو ناظر مانکارانیپنسبت به عملکرد کرج  یپسماند شهردارسازمان  کارگران اعتراض *



 ازاجتماع بدلیل حضور کرج  یپسماند شهردارسازمان  کارگران اردیبهشت، 33روز سه شنبه 

بهره گرفتند واعتراضشان را نسبت به عملکرد  یپزشک ناتیمعابرای  یپزشک طب کارگر

 .بنمایش گذاشتند نیو ناظر مانکارانیپ

  کرج یسازمان پسماند شهردار سیرئ بدنبال این اعتراضات کارگران درسال اجتماعات با حضور

 .برشمردند نیو ناظر مانکارانیپدالیل مخالفتشان را نسبت به عملکرد 

خشک  عاتیضا یجمع آور ندیفرا یبه واگذارنسبت همدان  یجمع کن ها عاتیضاتجمع اعتراضی *

 ی مقابل استانداریبه بخش خصوص یزباله شهر یها سطل

 ندیفرا یهمدان، در اعتراض به واگذار یجمع کن هااردیبهشت،جمعی از ضایعات 33روز سه شنبه 

،دست به تجمع مقابل یبه بخش خصوص یزباله شهر یخشک سطل ها عاتیضا یجمع آور

 .استانداری زدند

خشک  عاتیضا یهمدان حق جمع آور یشهردار: فتیکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گ

 یعاد یجمع کن ها عاتیواگذار کرده است و با ضا یرا به بخش خصوص یزباله شهر یسطل ها

 .کند یبرخورد م

و  ییام توسط راهنما هینقل لهیوانت دارم که به جرم جمع کردن زباله، وس کانیپ کی: افزود یو

 .شده است فیتوق یرانندگ

 دیاعالم شده است که حق خر عات،یعمده ضا یبه مراکز جمع آور: معترضان گفت نیااز  گرید یکی

 .را ندارند عاتیو فروش ضا

 یو جمع آور دیمجوز خر یشرکت خصوص کیهمدان، فقط  یبر اساس اعالم شهردار: ادامه داد یو

 .خرد یما مرا از  عاتیضا نییپا اریبس متیرا دارد که آن هم با ق یشهر یخشک زباله ها عاتیضا

 .نبرند نیشهر، درآمد ما را از ب یمصوبه شورا نیتا با لغو ا میاز مسئوالن درخواست دار: افزود یو

 یندارم و مشکالت خانوادگ یاست و اگر نتوانم کار کنم، درآمد نیتنها شغل من هم: عنوان کرد یو

 .شود یم جادیا مانیبرا

حقوقشان بدنبال واگذاری به دراعتراض به کاهش  لیسبالن اردب روگاهیننامه سرگشاده کارگران *

 بخش خصوصی

طی نامه ای سرگشاده اعتراضشان را نسبت به کاهش حقوقشان بدنبال  لیسبالن اردب روگاهینکارگران 

 .واگذاری به بخش خصوصی،رسانه ای کردند

 :بخش هایی از این نامه بقرارزیراست

واگذار شد و مالک  یدولت به بخش خصوص ونیبابت رد د 3371در سال  لیسبالن اردب روگاهین

درصد از سهام شرکت  31همان زمان به کارکنان قول مساعد داد که عالوه بر انتقال  روگاهین دیجد

 ،یو بهره بردار قبل ریشرکت  توان یعنی یبه پرسنل ، حقوق و دستمزد همانند مالک قبل یبهره بردار

 ستیدر کار ن یروین لیهم پرداخت خواهد شد و تعد شتریب یو حت یجانشرقیبرق آذربا دیتول تیریمد

 .را امضا کردند یقرارداد همکار د،یو کارکنان با اعتماد به سخنان و تعهدات مالک جد



و  دیکه با هزاران ام ریحساب همکاران از شرکت توان هیو تسو روگاهیو تحول ن رییپس از تغ متاسفانه

استخدام شده  جانیبرق آذربا دیتول تیریدر شرکت مد نشیمرحله مصاحبه و گز نیآرزو و پس از چند

به طور کامل عوض شد و مالک به قول و   طیسبالن شرا روگاهیدر ن دیجد رانیبودند و استقرار مد

که به خاطر  ریتوان  یزشیانگ یایکه به مرور زمان اکثر مزا یتعهد خود عمل نکرد به طور

) شد اعم از بند  یپرداخت م دیتول ندیاسترس بودن فرآبودن صنعت برق و پر کیو استراتژ تیحساس

فرکانس  ترلو کن دیازدواج و پاداش تول نهیکارانه ، حق لباس، کمک هز ،یقیتشو یو اضافه کار( ه 

که طبق  زین یو ساعات کار یو آنکال و مرخص فتیدرصد حق ش یحذف شد و حت.... و اورهال 

و دستمزد  ایحقوق و مزا تیشد و اکنون وضع رییخوش تغکرد دست ینم یرییتغ دیعرف قانون کار با

 ختصارباشد که به ا یکشور م یو خصوص یدولت یروگاههاین نیدر ب تیوضع نیسبالن بدتر روگاهین

 .شود یبه چند مورد آن اشاده م

 زیناچ یبدون اعمال حق جذب محاسبه و مبلغ یسال حت انیسنوات پرسنل در پا: سنوات رهیعدم ذخ-3

نداشته و با دست  یپشتوانه ا  چگونهیپرسنل ه یکه در زمان بازنشستگ یشود به طور یم پرداخت

از  یاریبس یکشور و حت یو خصوص یدولت  یروگاههایدر همه  ن. بازنشسته خواهند شد یخال

 .شود یم رهیکشور سنوات پرسنل ذخ یخصوص یهاشرکت

قرار بود  یساز یخصوص ندیو فرآ یسقانون اسا 44اصل  رویپ: به پرسنل  یحیندادن سهام ترج-2

صورت  زیکار ن نیسبالن واگذار شود که متاسفانه ا روگاهیبه پرسنل  ن یحیسهام ترج یکه مقدار

دماوند،  روگاهیکشور مانند ن یخصوص یروگاههایاست که پرسنل اکثر ن یدر حال نینگرفت و ا

 .دگرفته ان یحیسهام ترج... و یو خو شابوری، زنجان ، ن هیاروم

 پلار کی یکه پرسنل حت ریدر زمان توان یقو اریبس یلیتکم مهیب:  یدرمان مهیضعف خدمات ب -3

آن را پرسنل  نهیدرصد هز 61شد که  لیتبد یفیضع اریبس مهیکردند به ب یبابت آن پرداخت نم

 .باشد یبا زمان گذشته نم سهیدهند و از لحاظ خدمات اصالً قابل مقا یم روگاهین

کارکنان شده است و لذا با  یزشیانگ یو ب یاعتماد یاقدامات ، باعث گسترش ب نیا جهینت متاسفانه

 نیو متخصص مهم تر بیخوش فکر ، خالق، متعهد و نج یانسان یروین هیسرما نکهیبه ا تیعنا

و  روی،وزارت ن یبرق حرارت یشود شرکت مادر تخصص یم شنهادیباشد پ یشرکت م کی هیسرما

که در  یکنند، امر یو اقدام عمل یدگیرس یصنف یمافات کرده و به خواسته ها روگاه جبرانیمالک ن

 روگاهین ز،یتبر روگاهیدماوند، ن روگاهیخرمشهر و زنجان، ن روگاهیکشور ازجمله ن یروگاههایاکثر ن

 رازی، جنوب اصفهان ، پرند ، ش یفردوس یروگاههایکازرون، ن روگاهیو ن شابورین روگاهیاصفهان، ن

با آرامش کامل و با  زیشود و پرسنل ن ینم هیو سنندج  انجام شده و سنوات پرسنل تسو  هی، عسلو

 .باشند یم تیو بدون دغدغه  مشغول به فعال ریتوان یایاشل حقوق مزا

 بدنبال اعتصابشان جانیایآذر هیراه آهن ناح یفن هیکارگران خط وابن از مطالباتپرداخت بخشی *

بدنبال اعتصاب روز  جانیایآذر هیراه آهن ناح یفن هیخط وابنکارگران  از مطالباتبخشی 

 .پرداخت شد(اردیبهشت31)گذشته

،پس از اعتصاب دیروزشان، جانیایآذر هیراه آهن ناح یفن هیکارگران خط وابن بنا به گفته برخی از

ماه  یککار و  انیسنوات پاوحق  وحقوق فروردین ماه سال جاری 79روز حقوق باقیمانده اسفندماه31

 .شده است زیکارگران واربحساب  79سال  یدیع

 ی استان لرستان بدنبال سیلپرورش ماه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی هزاران کارگرمزارع*



متحمل خسارت  یمزرعه پرورش ماه 432امسال  البیس انیدهد، در جر یاعالم شده نشان م آمار

 ۱۲ یها وارد شد صددرصد سازه یهکه به مزارع ما ییشدند ، جدا از خسارت ها یجزئئ تا کل

بخش  نیهزار نفر شاغل در ا 34 شتیشد و مع یگریروانه منطقه د لیبا س یمزرعه پرورش ماه

کردند که  یکار م ییآنان در واحدها شتریکارگران که ب نیا. قرار گرفت  رانگریو لیتحت الشعاع س

 . ستند ه شانیفردا یو دار روز رینبود حاال در گ مهیب زیخود واحد ن

از آنجا که عمده مزارع پرورش : به خبرنگار رسانه ای گفتنهیزم نیلرستان در ا التیکل ش ریمد

 نیهم دید بیکه آس یزیچ نیرودخانه ها نخست انیاستان در کنار رودخانه قرار دارد با طغ یماه

 . مزارع بود

 .ده استتومان برآورد ش اردیلیم ۲۸۱لرستان  التیخسارت وارده به بخش ش مجموع

 مهیندارند و ب یبودند که مشکل مهیلرستان تحت پوشش ب یاز مزارع پرورش ماه یبخش یگفته و به

 مهیاست که تحت پوشش ب ییمشکل مربوط به واحدها شتریکند، اما ب یخسارت آنها را پرداخت م

 . روبرو هستند یشتریبا مشکالت ب زیو به تبع کارگرانشان ن ستندین

نداشته  مهیکه ب ییتا مشکل واحدها میو مذاکره هست یزنیهر چند در حال را: د کن یخاطرنشان موی 

 یبرا یالیتاکنون ر یول میهر چه زودتر حل کن زیخسارت آنها را ن میو بتوان میاند را هم حل کن

 .است  دهیبه دستمان نرس التیجبران خسارت بخش ش

 ادامه دارد کرج ینیخم مارستانیبن علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنا*

وپرداخت  تا پایان اردیبهشت ماه کرج ینیخم مارستانیبعلیرغم وعده و وعیدها مبنی بربازگشایی 

و پرداخت از راه اندازی این واحد درمانی ماه اردیبهشت بپایان رسید و  ،بخشی از مطالبات کارکنان

 .حدود یکسال حقوق معوقه کارکنانش خبری نشد

کنگره  شیکارگران شرکت واحد در پ یکایسند رهیمد ئتیعضوه یاز شرکت رضا شهاب یرشگزا*

   او.اس.اف – ییکایمتحده سند ونیفدراس انیفرهنگ یکایسند

در مقر . او. اس. اف انیفرهنگ یکایکنگره سند شیدر نشست پ ۱۳۲۱مه  ۲۲در روز  یشهاب رضا

 نیاز ا یبا ابراز خوشوقت کایکل سند ریوآزون دبدر ابتدا برناِدت گر. شرکت کرد سیدر پار کایسند

ن یب یهمبستگ تیاو پرداخت و در ادامه بر اهم یو سوابق مبارزات یرضا شهاب یبه معرف ،یآشنائ

 دیواحد و معلمان تاک یکایسند ژهیمختلف و به و یکاهایو سند رانیاز مبارزات کارگران در ا یالملل

 .کرد

 یو از همبستگ نیمابیاز رابطه ف یاو با سپاسگزار. دست گرفترشته سخن را به  یرضا شهاب سپس

در راه کسب حقوق  رانیاو از مبارزات کارگران و معلمان ا. اس. اف یکایچند ساله سند یبانیو پشت

شرح و  هرضا در ادامه ب. ابندیها همچنان ادامه  یهمبستگ نیکرد که ا یدواریخود، اظهار ام هیاول

بودن کارگران،  یبه زندان. ها پرداخت یریدر روز اول ماه مه و دستگ یخشونت ماموران انتظام

 نینسر ،یریام هیدانشجو، مرض ز،یعاطفه رنگر ،یدیحسن سع ریروزنامه نگاران نظ ان،یدانشجو

 یبخش لیماعو  اس انیقل دهیاز سپ نیهمچن. اشاره کرد یمیصم وانیک ،یخداجو، ندا ناج دیناه ،یجواد

عادل  ان،یریاز جمله اکرم نص ریاخ یاز معلمان بازداشت شده در روزها یراو به شما. نام برد

در ادامه  یشهاب. اشاره کرد یداویعب یو عل یسوار یناج ،یآذر، ماهر دسوم ینیام اسریعساکره، 



عطاله  ،یقنبر ضاعبدالر ،یروح هللا مردان ،یعبد لیاسماع ،یلنگرود یمحمود بهشت ،یبیاز محمد حب

   .المدت محکوم شده اند، نام برد لیکه به زندان طو یزحمتکش، معلمان یمحمد عل ،یحسن

او . دیفرانسه رس یکائیسند ویو عضو کلکت کایالملل سند نیاز بخش ب هیویاول شلینوبت م آنگاه

اس در . اف انیفرهنگ یکایو نقش  سند رانیدرباره ا ویکلکت یها تیدرباره فعال یگزارش مختصر

 .آن ارائه داد

از  هیویاول شلیم کا،یسند یالملل نیمسئول بخش ب ه،یکورُدل لیبا شرکت اود ینشت یدر ط انیاپ در

و رضا  یالملل نیاز بخش ب کیو الکساندرا بوژان یکائیسند ویو عضو کلکت کایالملل سند نیبخش ب

جنبش  با نمعلما یکایسند یو همبستگ یکائیسند تیدر رابطه با فعال دیدوستانه و مف ییگفتگو یشهاب

 .آن ها انجام شد یو مطالبات صنف رانیو جنبش معلمان در ا یکارگر

معلمان فرانسه و  یکایمسئوالن سند دیبا خواست و تأک دیکه حدود سه ساعت به درازا کش دارید نیا

متقابل و  یو اروپا، بر همبستگ رانیا انیفرهنگ نیمعلمان بر ادامه تماس ب یالملل نیب یکایسند زین

 .تگرف انیمعلمان در آن، پا یکایو نقش سند یکائیسند ویکلکت یها تیوم فعاللزوم تدا

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه برگرفته از کانال تلگرام

حادثه آتش تعدادقربانیان  (مستضعفان ادیمجموعه بن ریز)شرکت تالون کارگر دیگر1با جان باختن *

 نفر رسید6به *(شمال -تهران آزاد راه )تونل البرز یسوز

 .مصدوم حادثه انفجار تونل البرز جان باختندکارگر1کارگر از  سه

شدگان  تعداد کشته: گفتند رسانه ایدر پروژه آزادراه تهران شمال به خبرنگارتعدادی از کارگران 

هران شمال تونل البرز در پروژه آزادراه ت( یماه سال جار بهشتیارد31)شنبه  حادثه انفجار روز سه

 . دینفر رس6به  ، مارستانیدر ب وبستری با مرگ سه کارگر مصدوم

مهران » ،«یفرشاد باقر» یسانحه سه نفر به اسام نیدر ا نکهیا انیبا ب یپروژه عمران نیا کارگران

صالح » ،«یلیجواد خل»: نددرجا و در محل حادثه  کشته شدند، افزود «یروح هللا احمد»و  «یباقر

 یمطهر مارستانیدر ب یهستند که بعد از چند روز بستر یاز کارگران «یکاظم یمهد»و  «یکاظم

 .اند جان باخته یا تهران به علت شدت جراحات وارده در سکوت رسانه

بودند در  یبستر یمطهر مارستانیکه در ب «یداغ عبداله قره»و  «یکاظم نالیز» انیآقا: آنها افزودند

 .کنند یم ین خود را سپرحال حاضر مرخص شده و دوره درما

درحادثه آتش ( زیر مجموعه بنیاد مستضعفان)کارگرشرکت تالون1درآستانه روز جهانی کارگر،*

 کارگردیگر این حادثه وخیم است1جان باختند وحال ( شمال -آزاد راه تهران )سوزی تونل البرز

تونل  4.1کیلومتر  محدوه بلده نور، اردیبهشت ماه در31درحادثه آتش سوزی صبح روز سه شنبه 

هللا احمدی و مهران  کارگر شرکت تالون بنام های فرشاد باقری، نبی3،( شمال –آزاد راه تهران )البرز

 .باقری متاسفانه به علت شدت سوختگی جانشان را ازدست دادند

کارگر دیگر این حادثه بنام های زینال کاظمی، مهدی کاظمی و صالح کاظمی بدلیل سوختگی شدید 3

 .یل شدت سوختگی توسط بالگرد به کرج انتقال یافتند که حالشان وخیم گزارش شده استبدل



کارگر مصدوم دیگر این سانحه دچارسوختگی متوسط شدند وتحت 2داغی  جواد خلیلی و عبداله قره

 .مداوا قراردارند

ننده پایه یک مصدوم دیگر این حادثه بنام های جعفر پورشیری راننده بیل مکانیکی، سعید سهرابی را3

 .صورت سرپایی درمان شدند و محسن میرزاده مهندس به

های اصلی تونل  از تونل شدن گاز متان در جبهه شمالی یکی جمع براساس آخرین گزارشات منتشره،

 .سوزی اعالم شده است باعث ترکیدن تونل وعلت آتش  البرز،

های مادرتخصصی  ز شرکت از زیر مجموعه های شرکت پایا سامان پارس یکی ا شرکت تالون

 .باشد بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی می ( هلدینگ)

پروژه های عمرانی، راهسازی و تونل سازی فعالیت  راه اندازی شد ودر 3396این شرکت درسال 

شمال ازجمله پروژه های در دست  -دارد وعملیات حفاری تونل اصلی البرز واقع در آزادراه تهران 

 .شمال است -رمایی شرکت آزاد راه تهران اجرایش تحت کارف

  دارآباد تهران یدرمانمرکزدر  جان باختن یک کارگر*

 کیتهران از گرفتار شدن چند کارگر در چاه  یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان سازمان آتش یسخنگو

 .کارگران خبر داد نیاز ا یکیو فوت  تهراندر دارآباد یمرکز درمان

مورد حادثه  کی( شنبه سه)ظهر امروز  قهیدق ۲۶و  ۲۲ساعت : گفت ارهب نیدر ا یملک دجاللیس

به  ستگاهیآن بالفاصله دو ا یتهران اعالم شد که در پ ینشان آتش ۲۱۲گرفتار شدن در چاه به سامانه 

 .در دارآباد اعزام شدند یمجتمع درمان کیمحل حادثه واقع در 

چند آن کارگران مشغول  یود که در طبقه منفبزرگ ب یمرکز درمان کیمحل حادثه : ادامه داد یو

بازکننده چاه استفاده کرده  عاتیاز ما ادیافراد به مقدار ز نیا ه،یطبق مشاهدات اول. چاه بودند یروبیال

چاه گرفتار  انهمواد متصاعد و موجب شده بود تا از حال بروند و در ده نیاز ا ییبودند و گازها

 .شوند

از کارگران به  یکیاز آن بود که  یحاک هیاطالعات اول که نیا انیبا ب ینشان سازمان آتش یسخنگو

 طیاز چاه بودند را از مح رونیکه ب ینشانان بالفاصله چهار نفر آتش: داخل چاه سقوط کرده است گفت

 .مرکز منتقل کردند نیا ییدرمان به طبقات باال یخارج و برا

جوان  یفرد که مرد نیا: گفت زیسقوط کرده بود نکه به درون چاه  یدر ادامه درباره نجات فرد یو

 یپزشک هیاول یها یآورده شد اما متأسفانه پس از انجام بررس رونینشانان از چاه ب بود توسط آتش

 .جان خود را از دست داده است یمشخص شد و ،یتوسط کادر درمان

به  تهران یاصفهان یاشرف ابانیخودرو خ راتیگاراژ تعم یسوز حادثه انفجار و آتشتعدادقربانیان *

 نفر رسید1

 یاشرف ابانیخودرو خ راتیگاراژ تعم (اردیبهشت31)روز گذشته یسوز حادثه انفجار و آتش در

وجانشان را ماندند  رآوارمغازهیو شاگردش در ز رکاریتعم ،یراننده تاکس کی*  تهران یاصفهان

 .ازدست دادند

 یسوز انفجار و آتش ن در حادثهمرگ دلخراش یک کارگر گاراژتعمیرات خودروتهرا*



گاراژ تعمیرات خودرو  یسوز انفجار و آتش اردیبهشت،یک کارگر در حادثه31صبح روز دوشنبه 

 .تهران زنده زنده سوخت یاصفهان یاشرف ابانیخواقع در 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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