
 8931آبان ماه  22اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 باشیمشهرداری کوت عبدهللا بازداشتی  کارگران حق طلب پژواک صدای 

 یراه شانیحق طلب یصدا شتریانعکاس هرچه ب یهفت تپه برا شکریکارگران کشت وصنعت ن -

 بازار هفت تپه شدند

جمعی ازکارگران شهرداری کرمانشاه نسبت به کاهش حقوق بدلیل تحمیل مرخصی  اعتراض  -

 اجباری توسط پیمانکاران

 دستمزدها بموقع عدم پرداختنسبت به شمال  یکارگران حفارادامه اعتراضات  -

 هیگاز عسلو و شرکت نفتماه حقوق کارگران پیمانی 2عدم پرداخت  -

 شد بازگردانده ه زندان اوینپس از برگزاری دادگاه  ب یندا ناج -

فشار بر  یا پس از انتشار گسترده رسانه یمعاون حمل و نقل شهردار یو دروغ پرداز ینیعقب نش -

 عدم مصاحبه با خبرنگاران یرانندگان شرکت واحد برا

 نییتراکنش پا از طرف پیمانکار بدلیلمترو تیفروش بل یباجه ها تهدید به اخراج از کارکارگران -

 پوز یها هدستگا

ی سلف نامناسب غذا تیفیکدراعتراض به  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انیدانشجوتحریم غذای  -

 سرویس

 کنند یخود کار م یبه نام دفاع از حقوق معلوالن برا یتیعار یها تشکل -

کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان راهی بازار *

 تپه شدند هفت

آبان ماه، کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در ادامه اعتراضاتشان نسبت 22روز چهارشنبه 

به عدم پاسخگویی به مطالباتشان،برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبیشان از مجتمع خارج 

 .وبا راهپیمایی تجمعشان را به بازار هفت تپه کشاندندشدند 

حقاق حقوق برحقشان با کشاندن اعتراضاتشان به خارج از مجتمع صدها هفت تپه ای در راه ا

نکشاندان ادامه اعتراضات بر »:ازجمله یکی از سخنرانان  روز گذشته درسنگرتاکیدات درعمل به 

 .پاسخ دادند«کار یاسالم یمنجمله شورا یقانون یاز مجار یریگیپو  مجتمع به خارج از

 :تصاویر



 



 

 :درهمین رابطه

اعتصاب  دیروز از دور جد نیدر دهم:تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند+

  شد دهیتپه کش کارگران به بازار هفت  یهفت تپه، تجمع اعتراض شکریدر ن

با توجه . هفت تپه برگزار شد شکریاعتصاب کارگران ن دیروز از دور جد نیآبان دهم ۲۲شنبه  چهار

شده  دهیبه بازار هفت تپه کش یکارگران، اعتصاب و تجمع اعتراض یاه به عدم برآورده شدن خواسته

 .حضور دارند یبه هزار تن از کارگران در تجمع اعتراض کینزد. است

شرکت و امالک،  هیاز تجز یریمعوقه، جلوگ یایحقوق و مزا یکارگران، پرداخت فور یها خواسته

مستقل کارگران هفت تپه،  ندگانیشرکت به دولت با نظارت نما یو واگذار یساز یلغو خصوص

تپه  هفت شکریکارگران ن هیعل ییقضا بیلغو احکام صادره و تعق ،یبازگشت به کار کارگران اخراج

 .باشد یم

 ی تهران و حومه از اعتصاب کارگران به جان آمده یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

  کارگران و توقف پرونده یها به خواسته یفور یدگیو خواهان رس کند یم تیهفت تپه حما شکرین

 .باشد یشان م و شرط دیق یب یکارگران و آزاد هیعل یساز

، کارگران هفت تپه در بازار هفت تپه دست ۸۹آبان  ۲۲امروز :هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند+

 .زدند ییمایبه راهپ

اعتراض به پرداخت نشدن هفت تپه در  شکریاز هزار نفر از  کارگران ن شیچهار شنبه، ب امروز

 دهیخود، وبر چ یو بازگشت به کار همکاران اخراج یشغل تینداشتن امن نیخود وهمچن یدستمزدها

 .زدند ییمای، دست به آعتراض و راهپ یشدن بخش فاسد خصوص



خود از مطالبات بحق کارگران هفت تپه که همانا   تیهفت تپه ضمن حما شکریکارگران ن یکایسند

 دیکارگران است، هرگونه تعرض وتهد نیا یا خواسته ریبه سا یابیو دست  یصحذف بخش خصو

کارگران  یبرا یدادن به پرونده ساز انیومرعوب کردن کارگران را محکوم کرده وخوهان پا

 ! باشد یم

 ۸۸/ ۸/ ۲۲/ شنبه  چهار

 ادامه اعتراض کارگران هفت تپه :گزارش رسانه ای شده+

گذشته خود، امروز در محوطه بازار هفت تپه  یدامه اعتراضات روزهاهفت تپه در ا شکریکارگران ن

 .تجمع کردند

کارفرما  یتوجه یگذشته خود در انتقاد به آنچه ب یهفت تپه در ادامه تجمعات روزها شکریکارگران ن

، اجتماع خود را از داخل (آبان ماه22)صبح امروز  خوانند، یخود م یمطالبات مزد تیبه وضع

 .دادند لارج از آن در محوطه بازار هفت تپه انتقامجتمع به خ

: تر شدن اعتراض خود و همکارانش گفت گسترده حیهفت تپه در تشر شکریاز کارگران مجتمع ن یکی

به پرداخت   یتوجه یبا ب یوقت ،یوصول مطالبات مزد یروز اعتراض برا نیبعد از گذشت چند

تپه انتقال  تبه خارج از شرکت در محوطه بازار هفها را   ناچار اعتراض م،یمطالباتمان روبرو شد

 .به گوش مسئوالن برسد مان یصدا دیتا شا میداد

خود را در  یو مهر ماه سال جار وریمربوط به شهر یکارگران دو ماه از مطالبات مزد ؛یگفته و به

کمبود روز از موعد پرداخت حقوق  آنها گذشته و کارفرما  22طلبکارند که در حال حاضر  یحال

 .کند یها عنوان م پرداخت نکردن حقوق لیرا دل یمنابع مال

که هنوز برآورده  میا روزه سال گذشته داشته 33از کارفرما در تجمعات  یگریمطالبات د: افزود او

 .اند نشده

به حق ما  یها به درخواست که یدرصورت: داشت انیتجمع ب نیاز کارگران حاضر در ا گرید یکی

 .نشود، اعتراضات ادامه خواهد داشت پاسخ مثبت داده

اعتراض  جمعی ازکارگران شهرداری کرمانشاه نسبت به کاهش حقوق بدلیل تحمیل مرخصی *

 اجباری توسط پیمانکاران

جمعی ازکارگران شهرداری کرمانشاه برای اعتراض نسبت به کاهش حقوق بدلیل تحمیل مرخصی 

 .فتنداجباری توسط پیمانکاران در شورای شهرحضور یا

و  فضای سبز های پیمانکاران شهرداری کرمانشاه باتحمیل مرخصی اجباری به کارگران بخش

 .دنکنمی را کسر مبلغی از حقوقشان بارندگی  بدالیل واهی منجمله و رفت و روب فیتنظ

به  شهر کرمانشاه یاسالم یعضو شورا کیآبان،22روزچهارشنبه  بدنبال اعتراض این کارگران،

به شورا مراجعه کرده و از  یاز کارگران روزمزد شهردار یبرخ رایاخ:نه ای گفتخبرنگار رسا

 یم یریگیرا پ لیمسا نیشورا ا یکه اعضا یدارند و هنگام هیگال یاجبار یکسر حقوق بابت مرخص

 .ها به حق است تیشکا نیشود که اکثر ا یکنند، معلوم م



 یها یو مرخص یواه یحق ندارد به بهانه ها یشهردار منطقه ا ایو  مانکاریپ چیه: ادامه داد یو

 .را کم کند یحقوق کارگران زحمت کش شهردار ،یاجبار

 یاجبار یحق ندارد کارگرانش را به مرخص یو شهردار منطقه ا مانکاریپ چیه: کرد دیتاک یو

 .را کسر کند یبفرستد و از حقوقشان رقم

 دستمزدها بموقع اختعدم پردنسبت به شمال  یکارگران حفارادامه اعتراضات *

عدم نسبت به  اعتراضشان را شمال یکارگران حفار آبان برای باری دیگر،22روزچهارشنبه 

 .،رسانه ای کردنددستمزدها بموقع پرداخت

 ریتاخ نیشمال که در اهواز مشغول به کار است، با انتقاد از ا یحفار یاتیاز کارگران عمل یکی

مربوط به مرداد ماه است؛ نه حقوق  میکه گرفت یحقوق نیخرآ: به خبرنگار رسانه ای گفت یطوالن

 نیا ستیو مشخص ن رسد یم انیو نه حقوق مهر را؛ اکنون هم آبان دارد به پا میا را گرفته وریشهر

 .قرار است پرداخت کنند یزمانماه را چه 

نه چندان دور،  یزمان: دهد یدارد، ادامه م هیخود در اهواز گال یسخت شغل طیکارگر که از شرا نیا

چند ماه  دیکه هر بار با ست یشمال به موقع و مرتب بود اما االن مدت یپرداخت دستمزدها در حفار

 ،یما که در مختصات دشوار حفار یبرا طیشرا نیا. ردیحقوق صورت بگ زیوار کیتا  میمنتظر بمان

 .آزاردهنده است م،یکن یکار م

 هیگاز عسلو و کت نفتشرماه حقوق کارگران پیمانی 2عدم پرداخت *

 .پرداخت نشده است هیشرکت نفت و گاز عسلو یمانیماه حقوق کارگران پ2

تا  :گفتند هیگاز عسلو و شرکت نفتکارگران پیمانی  بنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،

شرکت  یحساب ها گیم نیمسئول.ق ماه های شهریور ومهر پرداخت نشده است حقو (آبان22)امروز

 .یاجتماع نیتامویند گیم دیگرروزو کرده  تیشکا اتیاداره مال ویندگیروز م کی.دادگاه بسته را تنف

 .ددهیجواب نم چکسیه میزد همه جا زنگ به

 شد بازگردانده ی پس از برگزاری دادگاه  به زندان اوینندا ناج*

در  کارگر مقابل مجلساز بازداشت شدگان مراسم روز جهانی  یناج ندا دادگاهآبان،22روز چهارشنبه 

  .برگزار شد سهیمق یقاض استیدادگاه انقالب به ر22شعبه 

پرونده  یبه قاض یرا به صورت کتب قهیقراربازداشت به وث لیپرونده درخواست تبد یوکال دادگاه در

 دادگاه دوباره به زندان انیصادر نکرد و او پس از پا یندا ناج یبرا یا قهیپرونده وث یدادند اما قاض

 .بازگردانده شد نیاو

فشار بر  یا پس از انتشار گسترده رسانه یمعاون حمل و نقل شهردار یو دروغ پرداز ینیعقب نش*

 عدم مصاحبه با خبرنگاران یرانندگان شرکت واحد برا

منع مصاحبه با  یبرا یرانندگان را حت ،یشرکت واحد اتوبوسران تیریحراست و مد کهیحال در 

 چیکه از رانندگان امضاء گرفته شده ه یو در متن دهند یو تحت فشار قرار م دیدته یخبرنگاران داخل

معاون حمل و  ییآقا دیوجود ندارد، پورس یو برون مرز یمصاحبه با خبرنگاران داخل نیب یکیتفک



موضوع در پاسخ به سئوال خبرنگاران  نیا یا تهران پس از انتشار گسترده رسانه ینقل شهردار

 .باشد یمعاند ممنوع م یها گفته، مصاحبه رانندگان تنها با رسانه یدروغ پرداز با باره نیدرا

 یحق طلب یشرکت واحد و حراست در جهت  خاموش کردن صدا تیریاست که مد  نیا تیواقع اما

 - یتیامن یپرونده ساز یو برا دهند یرانندگان و کارگران شرکت واحد آنان را تحت فشار قرار م

 کنند یارسال م یتیامن یو به نهادها میمورد را تنظ نیدر ا هیاول یها ران، گزارشکارگ یبرا ییقضا

 .کنند یم تیکار آزار و اذ طیها آنان را در مح روش گریبه اخراج از کار و د دیبا تهد نیهمچن

 یعدم انعکاس مشکالت و اعتراضات کارگر یرانندگان برا دیفراتر از تهد یشرکت واحد حت تیریمد

ها مانع از انعکاس  به رسانه یشهردار  در پوشش کمک ها یخبرگزار یپرداخت پول به برخبا  یحت

 لنایا یشرکت واحد و خبرگزار نیب یمشخصا توافق. شود یم یداخل یها در رسانه یاعتراضات کارگر

 نکهیا ایمنتشر نشود و  یخبرگزار نیدر ا ایشرکت واحد  یوجود دارد که اخبار اعتراضات کارگر

 ستیدر حال نیا. اخبار منتشر گردد نیو بصورت وارونه ا پسندد یشرکت واحد م تیریر که مدآنطو

 ندهکارگران خوا ندهیهاست به دروغ نما خانه کارگر که سال رکلیمجلس و دب ندهیکه محجوب نما

مجوز حضور  یتوافقات ضدکارگر نیا یاست و در پ لنایا یخبرگزار رهیمد اتیعضو ه شود یم

 یبیو عوام فر ردیگ یکارگر را م یشرکت واحد در روز جهان یکارگر یها طیدر مح کنترل شده

 .کند یم

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 نییتراکنش پا از طرف پیمانکار بدلیلمترو تیفروش بل یباجه ها تهدید به اخراج از کارکارگران*

 پوز یها دستگاه

تهدید به پوز یها دستگاه نییتراکنش پا از طرف پیمانکار بدلیلمترو تیبلفروش  یباجه ها کارگران

 .اخراج از کارشدند

مترو، ضمن اجبار کارکنان  تیفروش بل یباجه ها مانکاریپآبان،22بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

تراکنش پوز، آنها را به اخراج در صورت  یها دستگاه قیاز طر تیشارژ بل یمسافران برا بیبه ترغ

 .کند یم دیدستگاه ها تهد نییپا

تهران تحت پوشش قانون کار هستند و به  یمترو یها ستگاهیا تیفروش بل یها تمام کارکنان باجه

 ستگاهیاز چند ا یدانیاما گزارش م. کنند یم تیفعال مانکاریشرکت پ کیبا  یصورت رابط استخدام

در آن  ینقش چیه تیکاربران فروش بل هلبتموضوع که ا کی دهد، یسطح شهر تهران نشان م یمترو

 .دهد یندارند، آنها را رنج م

 مانکاریمختلف، شرکت پ یها ستگاهیدر ا تیبل یمشترک چند نفر از کارکنان باجه ها یها گفته طبق

 قیاز طر تیمسافران را به شارژ بل ت،یبل یفروش نقد یکند تا به جا یکارکنان خود را اجبار م

 تراکنشکرده اگر  دیتهد یکنند و حت بیکه در کنار باجه در نظر گرفته شده، ترغ یپوز یدستگاه ها

 ! باشد، اخراج خواهند شد تیدرصد فروش روزانه بل 04ها کمتر از  دستگاه

استفاده  دیابزار به عنوان تهد نیاخراج نشده اما مدام از ا یفرد لیدل نیالبته به گفته آنها تاکنون به ا

 .شود یم

اقدام به  تیبل دیخر یشوند برا یمسافران مترو معموال حاضر نم ندیگو یم تیروش بلف کاربران

به  تیکاربر فروش بل یوقت لیدل نیکنند؛ به هم دیدهند نقدا خر یم حیکارت کرده و ترج دنیکش



 یم جهمواقع با واکنش تند مسافران موا شتریکند، در ب یکارت م دنیاصرار به کش ای شنهادیمسافران پ

 .شوند

مسافر به  بیبه ترغ مانکاریدر خصوص اجبار شرکت پ تیفروش بل یها از کارکنان باجه یتعداد 

واقعا امکان  یاصل یها ستگاهیا یبرخ یبا توجه به شلوغ»: ندیگو یدستگاه پوز م قیشارژ از طر

 نیو ا اردوجود ندکه از دستگاه استفاده کنند  میآنها را مجبور کن ای میبده شنهادیبه مسافران پ نکهیا

به صورت  ای یرا نقد تیتا بل میمردم را وادار کن میباالخره ما حق ندار. ردیگ یوقت مسافران را م

 «.شارژ کنند یرنقدیغ

 با کارکنان کماههیقرارداد  انعقاد

از  شیقراردادها تا پ یبه گفته و. دارد هیقرارداد کار گال تیاز کارکنان از وضع گرید یکی نیهمچن

 انهیسال گذشته قراردادها به صورت ماه یشد اما از ابتدا یم دیتمد کباریبه صورت سه ماه  79سال 

 .شود یم دیتمد

در  «پلمید» یلیمدرک تحص دیبه آن اشاره کردند، ق زیقابل توجه که چند نفر از کارکنان ن نکته

 یفر از کارکنان دارادو ن. است یدانشگاه التیتحص یکارکنان دارا یقرارداد کار تمام کارکنان حت

کردند که در قرارداد آنها، عنوان  دییموضوع را تا نیا زین سانسیو فوق ل سانسیل یلیمدرک تحص

 .شده است دیق «پلمید» یلیمدرک تحص

 دیاز کارکنان با یکی ،یکار فتیش انیبعد از پا»: گفت تیاز کارکنان باجه فروش بل گرید یکی

خود  یو نزد بانک در حساب شخص یرا جمع آور ستگاهیا یاه باجه یها نقد در صندوق یها پول

 .کند زیدستگاه پوز به حساب شرکت وار قیو از طر زیوار

 رویکمبود ن لیبه دل: افزود رویها و کمبود ن فتیش تیبا انتقاد از وضع نیهمچن تیکاربر فروش بل نیا

 التیتعط یو برا میاضر شوهفته بدون وقفه در محل کار ح نیچند دیبا ت،یفروش بل یدر باجه ها

در  شتم؛دا« استراحت فتیش»جمعه  کیهفته گذشته فقط  9شخصا در . وجود ندارد یزیبرنامه ر چیه

 کنم یم افتیاضافه کار در نیا یکه به ازا یاما مبلغ میساعت بعضا اضافه کار دار244ماه حدود 

 .کنند یم هیتسوبه  دیاعتراض هم، تهد نیدر قبال کوچکتر. هزار تومان است24تا94

 نیطرف نیدر قالب قرارداد ب دی، بر اساس قانون کار، تعهدات کارگر و کارفرما بابنابهمین گزارش

 قیشارژ از طر یمسافر برا بیمشخص باشد اما مطالبات خارج از عرف مانند اجبار کارمند به ترغ

 شیف ابتث یها فیددر کنار ر زیو اضافه کار ن یکار لیحال تعط نیدر ع. ستیدستگاه، مجاز ن

  .پرداخت شود دیکارفرما در قبال کارگر است و با یاجبار فیاز تکال یحقوق

مسافران است،  تیآن فروش و شارژ بل فهیکه وظ یپول نقد توسط کارمند ییموضوع جابجا نیهمچن

که شود  یدگیطبق قانون رس مانکاریبه تخلفات شرکت پ دیبا نهیزم نیرسد و در ا یبه نظر نم یمنطق

 .بازرسان کار وزارت کار است ینامحسوس و دوره ا یمستلزم حضور و بازرس

ی سلف نامناسب غذا تیفیکدراعتراض به  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انیدانشجوتحریم غذای *

 سرویس

نامناسب  تیفیدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در اعتراض به ک انیدانشجو آبان،22روز سه شنبه 

 تیفیدانشگاه به ک یدگیخود در محوطه دانشگاه خواستار رس یدانشکده با قراردادن غذاها نیا یغذا

 .شدند مانکاریغذا و برخورد با پ



 

دانشکده اقتصاد  انیاز دانشجو یاعتراض جمع یپ درآبان،22برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

دانشگاه تهران از برخورد با  ییشجودانشکده معاون دان نیا ینامناسب غذا تیفیدانشگاه تهران به ک

 مانکاریبار است که پ نیدوم نیا: احتمال لغو قرارداد با او خبر داد و گفت نیمتخلف و همچن مانکاریپ

و دانشگاه  کند ینم تیرعا ییدانشجو یو پخت غذا عیتوز ه،یدر ته راالزم  تیفیدانشکده اقتصاد ک

 .ال لغو قرارداد آن وجود دارداحتم کندو یبرخورد م مانکاریپ نیتهران با ا

 کنند یخود کار م یبه نام دفاع از حقوق معلوالن برا یتیعار یها تشکل*

تاکنون 82معلوالن از سال  یها از تشکل یا خچهیو تار یصنف یها تیفعال یدرباره برخ یمیسل محمد

در  یمثبت ریاثتعداد ت نیوجود دارد اما ا هیریانجمن و تشکل و خ 244در تهران حدود : دیگو یم

 .مطالبات معلوالن نداشته است شبردیپ

که در  تیمعلول یاز افراد دارا یتیحما نیقوان بیتصو ،آبان22براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

. حوزه است نیفعاالن ا تیمعلوالن و فعال  یگر مطالبه جهیاتفاق افتاد، نت79و  23 یها دو مقطع سال

با وجود  79کاغذ ماند و قانون مصوب سال  یرو 23وب سال مص یا ماده 29اگرچه قانون 

دولت  ئتیآن در ه یها نامه نییآ بیاعتبارات و عدم تصو نیعدم تام لیاعتراضات معلوالن هنوز به دل

( فعال مستقل حقوق معلوالن) یمیمحمد سل. است امدهیعمل به قانون، به اجرا درن یو نبود اراده برا

 نجمنا»به نام  یدر حوزه معلوالن در قالب تشکل تیسابقه فعال 82سال  است که از یاز کسان یکی

 .را دارد« دفاع از حقوق معلوالن



. نام داشت «رانیا نیجامعه معلول»تشکل شد که  82انجمن معلوالن در سال  نیاول ؛یمیگفته سل به

 تیضو بوده و فعالتشکل ع نیدر ا تیمعلول یامروز دفاع از حقوق افراد دارا یها شکسوتیاز پ یلیخ

 نیالبته ا. تقرار داش یاسالم یمجلس شورا یرو به رو نیمجاهد ابانیتشکل در خ نیدفتر ا. اند داشته

 .نام فعال است نیتشکل هنوز به هم

از هزار  شیبه ب کیحوزه نزد نیمربوط به ا یها هیریمعلوالن و خ یالبته در حوزه صنف: دیافزا یم او

 تیاکنون بعد از چهار دهه از فعال تیمعلول یاما افراد دارا. ود داردوج هیریتشکل و انجمن و خ

برنامه و  زمانکنند و مقابل سا یزن چانه دیخود با نیقوان یهنوز که هنوز است در مورد اجرا یصنف

اما  دهیتشکل به نام معلوالن به ثبت رس نهمهیکه ا شود یم یناش نجایمشکل از ا. بودجه تحصن کنند

کم  اریبس رد،یکند و منافع جامعه معلوالن را در نظر بگ تیآنها فعال یبرا یطور واقع که به یتشکل

 .است

 تحقق مطالبات معلوالن یبرا ینیکمپ

 یانجمن ندا ان،یرانیانجمن دفاع از حقوق معلوالن، انجمن ا: دیگو یفعال مستقل حقوق معلوالن م نیا

است که در حال حاضر فعال  ییها از تشکل یبرخ نام انینایو انجمن ناب انیمعلوالن، انجمن ناشنوا

قانون معلوالن  یا جهمطالبه را که شامل مبالغ بود نیاند ا نتوانسته یوجود معلوالن حت نیبا ا. هستند

 .رندیاست، بگ

بودجه و  صیتحقق مطالبات معلوالن، از جمله تخص یبرا ینیاست که کمپ یدو سال: دهد یادامه م او

 یتیقانون حما بیکشور بعد از تصو نیمعلول. شده است لیاز معلوالن تشک تیقانون حما یاجرا

 دتجمعات مقابل سازمان برنامه و بودجه، نها یتا برگزار ینگار از مذاکره و نامه79مصوب سال 

 .اند کرده یریگیرا پ... و وزارت بهداشت و درمان  یجمهور استیر

متعهد شد که مبلغ  نیبرنامه و بودجه به معلول سیتجمعات نوبخت، رئ نیا یکیدر  ؛یمیگفته سل به

 .تعهد اجرا نشد نیبدهد اما ا صیقانون معلوالن را تخص یبودجه اجرا یبرا72مصوب سال 

 هینوشته شد، سه درصد سهم 23که از سال  یطبق قانون: کند یم حیفعال حوزه معلوالن تصر نیا

آمده است اما  زین 79ند در قانون مصوب سال ب نیا. به معلوالن برسد دیبا یادارات دولت یاستخدام

قانون . ستها هم محقق نشده ا سال نیو در تمام ا میا مان را نگرفته حق نیسال ما هنوز ا28بعد از 

 .بود یا ماده 32نوشته شد  شیکه حدود دو سال پ یماده داشت و قانون 29معلوالن  یتیحما

خودشان به ادارات مختلف مراجعه  یبرا یتیحما یبندها نیا بیتصو یمعلوالن برا: دیگو یم یمیسل

 .کردند

 دفاع از حقوق معلوالن یجهان ونیبه کنوانس دهیبدون فا وستن  یپ

 یالزام لیبه دل وست؛یدفاع از حقوق معلوالن پ یجهان ونیبه کنوانس رانیا23در سال  ؛یمیگفته سل به

قشر  نیاز ا تیحما یبرا یقانون چیآن هاز  شیپ. همه کشورها به وجود آورد یبرا ونیکنوانس نیکه ا

بود که سبب شد  ناز معلوال تیدر حما یوجود قانون ونیکنوانس نیاز شروط ا یکیالبته . وجود نداشت

 یآذر ماه به عنوان روز جهان 22از همان زمان هم بود که . ما نوشته شود یقانون برا نیتا اول

 .شناخته شد تیمعلوالن به رسم



معلوالن نوشته شود و  یبرا یتر تالش شد تا قانون جامع 79بار در سال  نیدوم یراب: ادامه داد او

 بیتصو یمعلوالن برا یها از تشکل یلیدر آن زمان خ. از مشکالت آنان را پوشش دهد یشتریابعاد ب

و نقد  ظرمختلف آن ابراز ن یکردند و در مورد بندها یزن گروه چانه نیا یقانون کارآمد برا کی

 .نشد یقانون هم عمل نیاما متاسفانه اکردند 

که فعال شده است، توانسته با  یاز زمان ت،یمعلول یحقوق افراد دارا یریگیپ نیکمپ: ادامه داد او

و  یریمجلس، اسحاق جهانگ ندگانیبا نما ریجلسات مداوم اخ. برقرار کند یشتریجامعه هدف ارتباط ب

تا امروز  والنالبته تالش معل. برگزار کردند یتجمعاتداشتند و  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 .قانون موفق نبوده است یاجرا یبرا

 به نام دفاع از معلوالن یتیعار یها تشکل

 یها واقعاً برا تشکل نیاست اما تمام ا دهیبه نام معلوالن به ثبت رس یادیز یها تشکل ؛یمیگفته سل به

بودجه  افتیدر یبرا دیشا ایانجمن خودشان  شرفتیپ یبرا یو گاهاً برا کنند یمنافع معلوالن کار نم

ها را  انجمن نیا تیفعال خچهیاگر تار. اند شان گذاشته از حقوق معلوالن را سردر تشکل« دفاع» یتابلو

 دهیاز آنها د زین مهیمذاکره نصفه و ن یحت. دینیب یکه به نفع معلوالن باشد، نم یاقدام مثبت چیه دینگاه کن

در  دیاز آنها شا یبرخ. دهد یمعلوالن اختصاص م یها به تشکل یا بودجه یستیباالخره بهز. شود ینم

 لیعرصه تبد نیبه هر حال ا. کنند یم افتیرا در یمختلف مبالغ یها اما از راه رندینگ یا ظاهر بودجه

 .کشند یم دکیرا با خود  یاما نام فعال صنف کنند ینم یصنف تیشده که فعال یکسان یبرا ییبه جا

 یافراد نیچن یصنف تیدر عرصه باشند و اجازه ندهند در فعال دیالبته معلوالن خودشان با: دیگو یم او

 نیمهم ا. وجود دارند یافراد نیهمواره چن یدر هر حوزه و قشر یصنف تیچون در فعال. وارد شوند

 .ندازندیافراد نتوانند منافع معلوالن را به خطر ب نیاست که ا

 معلوالن وجود دارد یبرا هیریانجمن و تشکل و خ 244تهران  در

در . که از حقوق تمام معلوالن دفاع کند، موثرتر است یا هیمعتقد است که داشتن اتحاد نیهمچن یمیسل

و  ییناشنوا ،یینایناب ،یمزمن، ذهن یروان ،یحرکت-یجسم یها تیهر کدام از معلول یحال حاضر برا

خوب . معلوالن شده است یبرا یصنف تیموجب چندپاره شدن فعال وجود دارد که ییها انجمن سمیاوت

بتوان  شتریشوند، ب عیاگر تجم دیشا. از همه معلوالن دفاع کند یباشد که به طور واقع یاست که تشکل

 .به حق خود برسند یها بود که آنها به خواسته دواریام

در  یمثبت ریتعداد تاث نیدارد اما ا وجود هیریانجمن و تشکل و خ 244در تهران حدود : دیافزا یم او

 .مطالبات معلوالن نداشته است شبردیپ

که در قانون آمده  یحقوق. دارند یتلخ اریبس یزندگ تیمعلول یافراد دارا: کند یخاطرنشان م یمیسل

 کنند، یتصور م ها یلیخ. دارد ازیزنده ماندن به آن ن یمعلول برا کیاست که  یاز حقوق یبخش

اگر  هبلک ست؛ین یو اقتصاد یشتیخواسته مع کیصرفاً  یشهر یساز بر مناسب یالن مبنخواسته معلو

و هم امکان اشتغال و فرصت  شود یگزاف م یها نهینتواند در شهر تردد کند، هم مجبور به هز یمعلول

 یو مشکل اقتصاد کنند یکار م فتیکه چند ش یکه کسان یطیدر شرا. شود یاشتغال از او سلب م

 روزگار بگذارند؟ دیمعلول چگونه با کیدارند، 

 افتیهزار تومان در ماه در 83که تنها  یمعلول. میآبان ماه هست یانیپا یاالن در روزها: دیافزا یم او

از  توانند یکند؟ معلوالن نم یزندگ دیگرفته است، چطور با ارانهیهزار تومان هم بابت  242و  کند یم



حمل و نقل  یها نهیمسئله هز نیماستفاده کنند، ه ها ابانیاز خ توانند  یمترو و اتوبوس استفاده کنند، نم

مدرسه و خانه . بانک بروند توانند یمعلوالن نم. کند یمعلوالن را اصالً اگر ممکن باشد، چند برابر م

 .نشده است یساز مناسب

که  یمعلول کی م؟یرا چگونه بده لیهزار تومان خرج تحص 294 انهیبا ماه: کند یم حیتصر یمیسل

به چشم  دیمبلغ شا نیا. هزار تومان بپردازد 34 دیپانسمان با ضیهر بار تعو یزخم بستر دارد، برا

 .شود یاما در ماه با توجه به مخارج و مشکالت معلوالن آزاردهنده م دیاین
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