
 0931اردیبهشت01اخباروگزارشات کارگری

 زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری

 کارگر یمراسم روز جهان یبرگزار یبرا یمستقل کارگر یفراخوان تشکلها -

 :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

 !میروز را با شکوه برگزار کن نیا! کارگر است یمه، روز جهان ماه فردا اول

 ....میداریم یکارگر را گرام یروز جهان یاول ماه م:رانیا یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم -

 به مناسبت اول ماه مه یالملل نیاتحاد ب هیانیب -

  یثقف رضایل کار علحبه م یتیتهاجم شبانه مامو ران امن -

 ت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بمناسبت اول ماه مهاقدام اعضای سندیکای کارگران شرک -

 آباد وسفیمحله جهاد واقع در  یدر سرا برگزاری سمینار روزجهانی کارگر -

 اعتراضات کارگری در آستانه روزجهانی کارگر-

ماه حقوق 2خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت یاعتصاب وتجمع رانندگان وکارگران اتوبوسران*

 دیسال جد یدیوع

ماه حقوق  4کارگران شهرداری بندرامام در دومین رو دورجدید اعراضاتشان نسبت به عدم پرداخت *

 و وعده های توخالی مسئوالن سفره خالی مقابل شهرداری پهن کردند

 فوالد اهواز یصنعت یو ذهاب گروه مل ابیا یها سیروز اعتراض رانندگان سرو نیدوم *

روزه،عدم  58نسبت به قرارداد کاری ( میرجاوه)جنوب شرق راه آهناعتراض رسانه ای کارگران  *

وپرداخت نشدن  صنعت کاران لیشرکت ر شمول مشاغل سخت،وعدم پرداخت بموقع حقوق از طرف

 مطالبات از طرف شرکت تراورس

با ماه ها حقوق وحق بیمه وعیدی پرداخت نشده  رانیپودر ا یمتالورژکارگر 011بازگشت بکار -

 کارخانه بدنبال بازگشایی

 بانک یاموال کارخانه ازسو فیتوقدرپی  آجر سفال نکاکارگر51ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی  -

برای  یگمرک یها تعرفه شیدر اعتراض به به بستن مرزها و افزابانه  انیاعتصاب بازارادامه  -

 شانزدهمین روز متوالی

اداره کل راه و  هایشان از جانب نسبت به تصرف زمینشوشتر  روین یکو یاهالتجمع اعتراضی  -

 مقابل استانداری خوزستان خوزستان یشهرساز

طباطبائی نسبت به بازداشت بافعالین دانشجویی پس از  دانشگاه عالمهاعتراضی دانشجویان تجمع  -

 اعتراضات دی ماه،ایجاد جوامنیتی وخصوصی سازی دانشگاه

 :اول ماه روز جهانی کارگران جان باختن کارگران براثر حوادث کاری در آستانه -



 پارس جنوبی براثر نشت گاز02جان باختن یک کارگر فاز *

 وخامت حال یکی دیگر از کارگران

 چاه زشیر الریجان آمل براثردر مقنیکارگر یک مرگ*

   گرفتگي بر اثر برق محالت كارگر معدن سنگ جان باختن*

 کارگر یروز جهانمراسم  یبرگزار یبرا یمستقل کارگر یفراخوان تشکلها

روز، روز ما کارگران در  نیا. کارگر است یماه، روز جهان بهشتیارد ازدهیماه مه برابر با  اول

کارگر و انسان  ونهایلیم یو جانفشان یستادگیروز را که  حاصل مقاومت، ا نیما ا. سراسر جهان است

 یبهره کش یبودو نا یو نابرابر دادن به فقر انیپا یبرا  اینقاط دن یمبارز و از جان گذشته در اقص

 .میدار یم یانسان از انسان است گرام

 نیرتریو خدشه ناپذ نیتر یهیاز بد یکیکارگر  یروز جهان یدولت ریمراسم مستقل و غ یبرگزار

  .ما کارگران است یحقوق اجتماع

 یرنگ و بودادن  ایکارگر و  یمراسم روز جهان یدر برگزار یتیاعمال هر گونه محدود شیشاپیپ ما

به کارگران  ژهیو با فراخوان به کارگران در سراسر کشور بو میکنیمحکوم م ایبه آنرا قو یدولت

و  زمعادن، حمل و نقل، نفت و گا ،یفوالد، خودرو ساز عیهمچون صنا یو صنعت یدیمراکز مهم تول

م و متحدانه روز، دست در دست ه نیهر چه شکوهمندانه تر مراسم ا یبرگزار یها  برا یمیپتروش

گرد هم " یاسالم یشورا" ماه در مقابل مجلس  بهشتیارد 00راس ساعت ده صبح روز سه شنبه 

 مزدحداقل  یفور شیافزا ،یدادن به فقر و فالکت و گران انیخواهان پا یا کپارچهیو بطور   میائیم

 انیموقت و پا یهالغو قرارداد ،یمانکاریپ یشدن شرکتها دهی، برچ(تومان ونیلیم 8)باالترازخط فقر

زحمتکش شاغل و  رانیکه به ما کارگران و همه مزدبگ میشو یم یبار بتیمص طیدادن به کل شرا

 .شده است لیبازنشسته تحم

 :امضا کننده یتشکلها یاسام: کارگر یمراسم اول ماه مه روز جهان یبرگزار تهیکم

  نقاشان استان البرز یکایسند

  مدافعان حقوق کارگر کانون

  کارگران برق و فلز کرمانشاه یصنف نانجم

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 رانیا یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 !میروز را با شکوه برگزار کن نیا! کارگر است یمه، روز جهان ماه فردا اول

برپا  ان،یرگران سراسر جهان، بافنده ها، فلزکاران، معدن چرسد و کا یاول ماه مه فرا م گرید بار

 ،یثروت و نعمت در زندگ دیآنان که با کار و تول یکننده گان ساختمان ها و آسمان خراش ها و همه 

. روند یم ارگرک یآورند، به استقبال روز جهان یبه ارمغان م یجوامع بشر یرا برا شیرفاه و آسا

 ند،یآ یم رونیکار ب یزهایها و م نیکنند، از پشت ماش یرها را رها مروز ابزا نیکارگران در ا



 یها رژه م ابانیو استوار، در خ دهیتک یکنند و با شانه ها یشان را ترک م یها و خانه ها غولهیب

 .روند

بلند، پرچم  یها شهیو صاحبان اند یجوامع انسان خیسازنده گان تار نیدر اول ماه مه، کارگران ا 

آنها . آورند یساالر حاکم بر جهان به اهتزاز در م هیخود را در برابر مناسبات سرما یالباتجنبش مط

و  یاعتراض خود را به نابرابر ا،یخود در سرتاسر دن یبا تجمع ها و تظاهرات گسترده  گریبار د

 یجنگ و خشونت و تمام ،یاسیو سرکوب س یاقتصاد یکش اضتیر ،یفقر و گرسنگ ض،یتبع

 یطلب یو برابر یخواه یآزاد ادیدارند و فر یاعالم م یدار هینظام سرما یها یبسامانمصائب و نا

 .کنند یرا رسا و رساتر م

 !ها یهم طبقه ا! کارگران

به استقبال اول  یطیدر شرا زیامسال ن کاگو،یسال از کشتار کارگران در شهر ش 032 گذشت از پس

طبقه  یرا برا یزندگ طیر چهار گوشه جهان شراهم چنان د یدار هیکه نظام سرما میرو یماه مه م

تضاد  شیاز پ شیب دیتشد. امروز سخت و سخت تر کرده است تیاز بشر یعیوس یکارگر و بخش ها

داران و صاحبان قدرت و ُمکنت و متقابالً استثمار  هیاز سرما یتیدرآمد و ثروت اقل شیو افزا یطبقات

 یو توحش تیو آشکار بربر انیاز چهره عر یشیمااز جامعه، خود ن یمیعظ تیاکثر یو بهره کش

آورده  نبه ارمغا تیبه اتفاق بشر بیقر تیاکثر یبرا ،یدار هیو متعفن سرما دهیاست که نظام گند

  .است

جان باخته گان اول  ادیداشت  یضمن گرام ،یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 یو همه انسان ها یکارگر یرا به کارگران، خانواده ها کارگر یروز جهان دنیماه مه؛ فرا رس

و  یکارگر یالملل نیب یما در اول ماه مه، روز همبستگ. دیگو یو شادباش م کیو آزاده تبر فیشر

را به  یو خانواده کارگر رانیهمه مزدبگ ،یدار هیمناسبات سرما یروز اعتراض به نابرابر

 .میخوان یمروز فرا  نیهر چه با شکوه تر ا یبرگزار

 2105مه ماه باد اول زنده

 یکارگر یباد اتحاد و همبستگ زنده

 ! متفرق هیچ چیز، كارگر متحد همه چیز كارگر

 یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 ....میداریم یکارگر را گرام یروز جهان یاول ماه م:رانیا یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 خواهیو مردم آزاد رانیدبگمز کارگران،

 ،یآزاد و انسان یزندگ کی یاست که برا یمبارزات کارگران ادآوریکارگر،  یروز جهان ،یماه م اول

و جان  دندیجنگ. را در مقابل خود به عقب راندند یدار هیآمدند وبااتحاد عمل، سرما دانیمتحدانه به م

چرخد که  یم یا شنهاما تا کنون َدر َبر پا. ددنیکوب خیدادند و ُمهر شجاعت وشهامت را برتارک تار

نظام  نیدارد از آن محافظت کند و ا یو ثروت و سرکوب سع غاتیتبل یرویبا ن یدار هینظام سرما

 .دینما لیتحم دیکار و تول یایبه دن یو اجتماع یاقتصاد ستمیبهره کشانه را تنها س

 ریچهار برابر ز یبود وامسال هم دستمزدهان دوارکنندیام یکارگران سال یقبل برا یوسالها 69 سال

 رقابلیاقتصاد و اداره جامعه به شکل غ یها رازهیحال  ش نیشده  و در ع لیخط فقر بر کارگران تحم



منافع  نیتامبقا و  یمختلف قدرت برا یجناح ها انیم نیاست و در ا یدگیدر حال از هم پاش یکنترل

ها کارگر و مردم زحمتکش  ونیلیبه م شتریقر و فالکت بف لیجز تحم یبرنامه ا چیخود، ه یضدانسان

 .مختلف جامعه ندارند یو سرکوب اعتراضات بخش ها  رانیا

و با بوسه زدن به دستان کارگران بر سرنوشت  یبا ژست مستضعف پناه شیکه چهل سال پ یکسان

 یا به سلول هادر مالءعام بر ُگرده کارگر شالق زدند؛ آنان ر یشرم چیه یجامعه حاکم شدند، ب

. دندیبآنان کو یشانیبر پ یالمدت، ُمهر بردگ لیو احکام زندان طو یقضائ بیانداختند و با تعق یانفراد

کارگران،  یحق خواه ادیو سرکوب هر گونه فر یمستقل کارگر یاعتصاب و تشکل ها تیبا ممنوع

جهان، حداقل  یکشور ها نیتراز ثروتمند  یکیبه عنوان  رانیآوردند که امروزه در ا دیرا پد یطیشرا

و  یدیلدستمزد شرم آور در اغلب مراکز تو نیخط فقر است و ا ریمزد کارگران، چهار برابر ز

شود و در  یو به ضرب و زور اعتراضات مداوم کارگران پرداخت م یبا ماه ها عقب افتادگ یصنعت

 .شود یهم پرداخت نمحداقل دستمزد  نیهم یکاریبه علت فقر و ب یاز مراکز اقتصاد یاریبس

 یکارگران کشت و صنعت ن یرسد که اعتراضات صنف یاز راه م یطیامسال در شرا یماه م اول

آذرآب ، هپکو و  ر،یتا انیماهشهر و جنوب، ک یها یمیشکر هفت تپه، فوالدگران اهواز، پتروش

  .شده اند لیتبد یسراسر یمعدنکاران و معلمان و بازنشستگان به اعتراضات

 یبرا ف،یکارگران شاغل و بازنشسته و معلمان و مردم شر یرگران همراه و همصدابا همه کا ما

 :میکن یتالش م ریتحقق مطالبات ز

 .میدان یفقر به کارگران و خانواده شان م لیتومان را تحم ونیلیم ۵تر از  نییما دستمزد پا -۱

 .عالم شودا یرسم لیتعط ،یکارگر یروز جهان کیبه عنوان  ،یاول ماه م  -۲

کودکان را محکوم  یکار اجبار لیو تحم میدان یم یکودک یایما کار کودکان را ستم و تجاوز به دن -۳

 . میکن یم

 .میبرابرهست یحقوق برابر زنان  با حقوق مردان در کارها یما خواهان برقرار -۴

 یتیجنس ضینه تبعو هر گو میزنان و مردان هست یاشتغال برا کسانی طیشرا یما خواهان برقرار -۵

 .میکن یرا محکوم م

و هرگونه  میهست یو صنف یمستقل کارگر یو منع سرکوب تشکل ها بیتعق دنیما خواهان برچ -۶

و خواهان  میکن یمحکوم م ،یصنف یها تیکارگران معترض و فعال یرا برا یتیامن یپرونده ساز

 .میهست انینزندا یو شرط کارگران و معلمان و همه  دیو بدون ق یفور یآزاد

 .میهست یزنان معترض به حجاب اجبار بیما خواهان منع تعق -۷

و بازنشستگان را  انیو فرهنگ یاجتماع نیتام یاز صندوق ها یرقانونیغ یما هرگونه برداشت ها -۸

و خواهان  میکن یو محکوم م میدان یکارگران و معلمان و بازنشستگان م یمال یدستبرد به پشتوانه ها

 .میدستبردزنندگان به صندوق ها هست یمحاکمه 

 یاش را فالکت خود و مردم م جهیآشکار و ستم و نت ضیرا  تبع رانیمد ینجوم یما حقوق ها -۸

 .میدان



و  یکارآمد درمان ی مهیوخواهان ب میدان یو کارساز نم یرا مکف یدرمان ی مهیما خدمات ب -۹

 .میهست یبازنشستگ

که به خاطر تجمع و اعتراض و اعتصاب، اخراج  میهست یکسان ما خواهان بازگشت به کار همه -۱۱

 .به سر کار برگردند دیبا یشرط و تعهد چیو بدون ه یکارگران و معلمان، فور نیا. شده اند

 .میهست رانیمزد بگ یکارگران و معلمان و همه  یحق تشکل مستقل برا یما خواهان آزاد -۱۱

 .میهست گانیو برقرارشدن آموزش را یش پولشدن آموزش و پرور دهیما خواهان برچ -۱۲

 .میهست هیپا یها مهیب ییو کارا یلیتکم یها مهیب دنیما خواهان برچ -۱۳

 .میکار در هفته هست( روز ۵) ساعت  ۴۱شدن  یما خواهان قانون -۱۴

 .رانیمزدبگ یروز همبستگ ،یباد اول ماه م زنده

 رانیا یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

 نودوهفت بهشتیردا دهم

 April 2018 31با  برابر

 به مناسبت اول ماه مه یالملل نیاتحاد ب هیانیب

که با  یسالنامه ا م؛یهست یاز سالنامه کارگر گرید یگذشت و در آستانه ورق خوردن برگ یگرید سال

 برانامیپ زیرستاخ ایهجرت و   ایشود، به رغم زاد روز و  یکارگر آغاز م یاول ماه مه، روزجهان

و  یهانج  یبه راست یروز گر،یمشابه د یروزها ایروز استقالل  کشور خاص و  ایمختلف و  انیاد

و تفاوت  ینژاد ،یمذهب ،یمل یها تیمرزها، هو یکه فراسو یطبقه ا. است یجهان یاز آن طبقه ا

امکان  دیرا در عصر جد یاجتماع یو تداوم زندگ ندیآفر یم هیثروت و سرما ش،یبا کار خو ،یفرهنگ

 هیعل ارزهو  نماد مب هیکارگران در برابر سرما یجهان یاول ماه مه روز همبستگ. کند یم ریپذ

انسان از انسان نباشد  یاست که روند کار، روند بهره کش یجهان ییبرپا یو برا یجهان یدار هیسرما

اول ماه مه، به همه . هیانجام شود و نه  با هدف سود و انباشت سرما یرفاه همگان یثروت برا دیو تول

و بدون  گریجهان د یراتابند و ب یرا برنم یدار هیکه نظام سرما یکارگران جهان و همه کسان

 .کنند، خجسته باد یاستثمار انسان از انسان مبارزه م

، قدم در آستانه چهل  هیسرما یاسالم میشود که رژ یآغاز م یطیاول ماه مه امسال در شرا ران،یا در

فقر  ،ینظام اسالم  تیتحت حاکم رانیا یدار هیسرما. گذاشته است شیو پلشت خو نیننگعمر  یسالگ

که  ستا یکرده است و همه  شواهد حاک لیمردم تحم تیبر طبقه کارگر و اکثر یو فالکت هولناک

   .در دستور کار ندارد یگرید زیچ اهیپرونده س نیجز قطور کردن  ا  میرژ

کرده اند در   نییو صد هزار تومان تع ونیلیم کیرا،  یسال جار یحداقل دستمزد کارگران  برا  

کار  ریوز.  تومان است ونیلیحدود پنج م یرسم یطبق آمارها یمتوسط خانواده حت نهیکه هز یحال

حداقل دستمزد نسبت به تورم  یدرصد 031 شیاز افزا بانهیشرمانه و عوام فر یب یحکومت اسالم

 نهیکند که حداقل دستمزد اعالم شده، هز یرا پرده پوش تیواقع نیه اکند ک یم یو سع دیگو یسخن م

خط  ریبه اتفاق کارگران ز کینزد تیکند و اکثر ینم نیرا تام یروز خانوار کارگر 01 یحت یزندگ

 یدماتخ یدرکارگاه ها و واحد ها ژهیاز کارگران به و یاریو بدتر آنکه بس. برند یفقر بسر م



 یزنده مانندن مجبورند با دستمزد یکنند و برا ینم افتیدر  زیزد را نحداقل دستم نیکوچک، هم

   .مزد کار کنند یتر از نصف حداقل رسم نییپا

که  یدر حال.  شود یافزوده م کارانیبر شمار ب  زیاست و هر روز ن افتهیابعاد هولناک  یکاریب

حداقل دو  یآمار واقع  ،دیگو یسخن م یدرصد 02ازنرخ  یشده دولت یدروغ  و دست کار یآمارها

 وادهکمتر خان. نفر است  ونیلیم 7تا  8 کارانیشود که شمار ب یاست و بر اورد م زانیم نیبرابر ا

 یا ندهیکار،  آ افتنیاز  دیجوانان، نا ام  ژهیروبرو نباشد، به و یکاریکه با معضل ب افتیتوان  یم یا

 .نندیب یخود نم یرو شیدر پ یروشن

 یباق یشغل تیاز امن یزیچ برال،ینئول یها استیبرد س شیها و و پ یساز یاصاختص ایو  یخصوص

بدون قراردارد به  ایامضا و  دیموقت و سف یدرصد از کارگران با قراداد ها 61حدود . نگذاشته است

 شکاه ایهمزمان با قطع و . برند یبسر م  یکاریکار مشغولند و هر لحظه در معرض اخراج و  ب

آموزش وپروش و بهداشت و درمان،  کارگران و  یو از جمله  کاال ساز یمومع یخدمات رفاه

 یبطور کل ایخود بپردازند و  زیخدمات را با  درامد ناچ  نیاستفاده از ا نهیزحمتکشان مجبورند که هز

    . به آن محروم بمانند یاز دسترس

 ت،یتر از ظرف نییپا ایده اند و در آم لیتعط مهیبصورت ن یدیتول یو واحد ها عیاز صنا یمیاز ن شیب

 زیدستمزد ناچ دنیکارفرما، باال کش نیو دولت به عنوان بزرگتر انیکارفرما. دهند یادامه م تیبه فعال

 یبا مشکل م جههراه موا نیماهه در پرداخت دستمزد ها را آسان تر نیچند قیتعو ایکارگران و 

 یبا رکود بخش مسکن، کارگران ساختمان. ابندی یمکارگران ن واریکوتاه تر از د یواریچون د نند؛یبب

 .کنند یدست و پنجه نرم م یزندگ طیحداقل شرا نیکار و تام افتنیبا معضل  یونیلیدر ابعاد م

اسف بار و  بیبه تخر م،یکارشناسانه توسط رژ رینادرست وغ یها استیو اتخاذ س یو نادان جهل

جنگلها ،  بیتخر زگردها،یبحران آب، مشکل ر. منجر شده است یطیمح ستیرزیبعضا جبران ناپذ

کشور را با  تیها نفر از جمع ونیلیم یو تاالب ها ادامه زندگ اچهیهوا، و خشک شدن در یآلودگ

 . روبرو کرده است یجدخطر 

در  یاسیو س یگر اوضاع اقتصاد انیب یگریاز هر مفهوم د شیب"  بن بست"و " یفروپاش"اکنون  

 ع،یاز صنا یاریورشکسته است، بس یبانک ستمیس. است یدر حال فروپاش انریاقتصاد ا. است رانیا

و از . برند  یکامل بسر م یو درآستانه ورشکستگ قیدر بحران عم یدیتول یشرکت ها و واحد ها

 م،یکه رژ ستین نیمشکل فقط ا. زند یدست پا م ریناپذ زیدر بن بست گر یاسالم میرژ ،یاسیس اظلح

 نیندارد، بلکه ا رانیبحران زده ا یدار هیبرون رفت سرما یبرا نیمع یاداقتص استیراه حل و س

 یفساد، اختالس و دزد لیداشته باشد ، به دل زین یاستیراه حل و و س نیاگر چن یاست که حت

 .کند ییتواند آن را اجرا ینم یاختارس

ن، زحمتکشان و کارگران، معلما یسطح زندگ شتریموجود ، منجر به کاهش بازهم ب طیتداوم شرا 

 یو گسترش فقر و فالکت و انواع ناهنجار ستیز طیمح شتریبازهم ب بیو تخر کارانیتعداد  ب شیافزا

 دارچشم ان نیا.  خانواده ها خواهد شد یختگیو از هم گس ادیاعت ،ی، چون تن فروش یاجتماع یها

مگر آنکه طبقه کارگر بطور شد،  میبا آن مواجهه خواه زین ندهیاست که در اول ماه مه سال آ یتیوضع

 .دیایب دانیاوضاع موجود به م یادیبن رییتغ یبرا  یقدرتمند و در ابعاد سراسر

از آنها مبارزه  شیهزاران کارگر هفت تپه و کارگران فوالد اهواز و پ یشجاعانه و طوالن مبارزه

ارگران، توسط ک یصدها اعتصاب و تجمع اعتراض زیکارگران هپکو و آذراب  در اراک  و ن



و  لیپتانس نیا ،یدهد که جنبش کارگر یگذشته نشان م یبازنشستگان و معلمان  در سال و سالها

 یبرا یاجتماع یروین نیو به عنوان بزرگتر ردیرا دارد که اوضاع موجود را به چالش بگ ییتوانا

، باز نشستگان ، مبارزات و اعتراضات کارگران، معلمان  نیب یهماهنگ. بگذارد دانیبه پا به م رییتغ

طلب  یرابرب یروهای، زنان و و ن انیمبارزات با مبارزه  دانشجو نیا نیب وندیپ یپرستاران و برقرار

 .است یاوضاع کنون رییتغ یبرا تیخواه، رمز موفق یو آزاد

 یها ییمایسر برافراشت که اعتصاب ها و تجمع ها و راهپ یماه از بستر ید  یسراسر زشیخ

 ادیخود، خروش و فر ادیدر بن ،ید  زشیخ. و  باز نشستگان، فراهم اش کرده بود کارگران، معلمان

اگر چه با سرکوب وکشتار و  یاسالم میرژ. بود دستانینان و کار توسط محرومان و ته ،یآزاد

همچنان در سراسر کشور  یرا کنترل و خاموش کند، اما شبح د یحرکت اعتراض نیتوانست ا ،زندان

 یاست که اکنون حت افتهی رییچنان تغ ،یبعد از د رانیدر ا یاسیس یست؛ فضادر گشت و گذار ا

بد   تیوضع"به  یدگینظام ، در صورت عدم رس یاز خطر زوال و فروپاش زین یمقامات حکومت

قابل تحمل  ریغ یاقتصاد تیوضع  یعنیخطر  نیا شهیها و ر نهیزم.  ندیگو یسخن م" مردم یاقتصاد

نا توان از به راه  ،یحکومت اسالم نیبنابرا.  تواند بهبود بخشد ینم زیهد  ناگر بخوا یحت میرا رژ

 یو ببند م ریتنها چاره را همچنان سرکوب و بگ  ران،یبحران زده ا یدار هیسرما یانداختن چرخ ها

است و  تیمحدو ی، دارا ختهیاما نشان داد که سرکوب هر اندازه  خشن و افسار گس ید زشیخ. داند

 .است دهیباشد که جان شان به لب رس ید مانع اعتراض و بر خاستن مردمتوان ینم

 ید زشیباشد که خ یو متشکل ادامه دهنده راه یتواند در ابعاد سراسر یم رانیکارگر ا طبقه

 یاوضاع اقتصاد تیکل  هیخواست، و بر پا خواستن عل فریبه چالش گرفتن، اعالم ک:  آغازگرش  بود

با  و گرید طیرا در شرا ندهیحالت است که اول ماه مه سال آ نیتنها در ا. یدر سطح سراسر یاسیو س

 .گرفت میبهتر جشن خواه یبه فردا دیام

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیب اتحاد

 ۲۱۱۸ماه مه  اول

  یثقف رضایل کار علحبه م یتیتهاجم شبانه مامو ران امن

 یمعر ف تیامن سیکه خودشان را پل یتیماموران امنچند تن از  شبیشب د مهین 02عت حدود  سا

مراجعه کرده و با سرو صدا خواستار ورود به مجل کار از ملک  یثقف رضایبه محل کار عل کردندیم

زنگ زدند و  001 سیبه پل کردندیکار ممانعت م نیکه وحشت زده از ا گانیهمسا. شدند  هیهمسا

 سیگفته شد که  بهتر است با پل گانیاحوال به همسا نیبا ا. کرد دییآنان را تا  تیمامور زین 001 سیپل

 چینبودن ه لیبه دل یماموران پس از مدت. .خواهد داشت  یانان گرفتار یکنند وگر نه برا یهمکار

 انجا را ترک کردند دیکس در محل کار ووجود باران شد

 کانال تلگرام کانون مدافعان حقوق کارگر:منبع

 کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بمناسبت اول ماه مهاقدام اعضای سندیکای 

و  کایسند کیکارگران شرکت واحد در نقاط مختلف تهران پ یکایسند یاعضا بهشتیامروز دهم ارد

 .کردند عیهمکاران توز نیخودکار و شکالت ب جیپک



 

 آباد وسفیمحله جهاد واقع در  یدر سرا برگزاری سمینار روزجهانی کارگر

 کارگر یگزارش مراسم روز جهان



آباد  وسفیمحله جهاد واقع در  یماه در سرا بهشتینهم ارد کشنبهیکارگر،  یروز جهان ناریسم

شرکت واحد و  یکایسند ی،اعضاییدانشجو ،یاز فعاالن کارگر یمراسم جمع نیدر ا. برگزار شد

سخنران محمد  نیاول. آغاز شد لونایبرنامه با سرود انترناس. حضور داشتند رانیا سندگانیکانون نو

او . پرداخت دیتول ی نهیو هز یدستمزد، تورم اقتصاد ی به شرح رابطه یکارشناس اقتصاد قراگوزلو،

 یشتیو بحران مع یکاریاز فوران ب یاز آمار به دست آمده، ناش لیماه را با تحل ید زشیخ نیهمچن

کار  یروین شیها از صحبت یگرید در بخش یکارشناس اقتصاد نیا. برشمرد ریاخ یها در سال

 یبرا رانیا یبورژواز ریناپذ یریدانسته و بر ولع س انهیدر خاورم ها نیتر را جزو ارزان رانیا

 .کرد دیتاک هیانباشت سرما

ساز  دست یها شرکت واحد به نقش تشکل یکایسند یاز اعضا یداوود رضو یبعد سخنران

 ی و به واقعه یمستقل کارگر ییکایسند یها تیالکارگر در سرکوب فع ی همچون خانه یبورژواز

  .اشاره کرد ۸۴حمله چماقداران خانه کارگر در سال 

و نسبت آن با  یکارگر یها در قالب تشکل یاز سخنانش بر ضرورِت سازمانده یگریدر بخش د او

 .پرداخت یطبقات یآگاه

 یگذار استیبود که به نقش س یدوند، روزنامه نگار اقتصا آذرم رعباسیمراسم ام نیسخنران ا نیآخر

 یوهایآلترنات یاهویدر ه یمترق یها لیجامعه و کمرنگ شدن بد یها یتینارضا جادیدولت در ا یها

  .طلب پرداخت و عظمت یستیونالیو ناس یارتجاع

 ت،یجنس ی کارگران و فعاالن حوزه ان،یبه ضرورِت اتحاد دانشجو یروزنامه نگار اقتصاد نیا

به سبب  یبند میکرده و هرگونه تقس حیکارگر تصر ی بازنشستگان و معلمان در جهت منافع طبقه

 .شکستن اتحاد آنان دانست یبرا یبورژواز کیکارگر را تاکت ی و نژاد در صفوف طبقه تیقوم

ماه حقوق 2دراعتراض به عدم پرداختخرمشهر یاتوبوسران وکارگران تجمع رانندگاناعتصاب و

 جدید وعیدی سال

دراعتراض به عدم خرمشهر یاتوبوسران وکارگران رانندگان روزدوشنبه دهم اردیبهشت ماه،

ی این شهر سازمان حمل و نقل شهردار دست از کارکشیده ومقابل 69ماه حقوق وعیدی سال2پرداخت

 .تجمع کردند

، ۹۶سال ماه  حقوق اسفند :گفتندخرمشهر یاتوبوسران معترض رانندگان گزارش منتشره، اساسبر

علت امروز دست از کار  نینکردند و به هم افتیرا در  ۹۷سال  یدیعو ۹۷سال  ماه نیفرورد

 .دندیکش

اعتراض  لیبه دل یآموزان حومه خرمشهر از جمله حفار شرق از دانش یبرخ امروزبنابهمین گزارش،

 .رانندگان از رفتن به مدرسه باز ماندند

 کیمشکل  نیحل ا یخرمشهر قرار است که برا یشهردارسازمان حمل و نقل  ریبر اساس گفته مد

 .خرمشهر برگزار شود ژهیو یدر فرماندار ینشست فور

ماه حقوق  4کارگران شهرداری بندرامام در دومین رو دورجدید اعراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 

 و وعده های توخالی مسئوالن سفره خالی مقابل شهرداری پهن کردند



دورجدید اعراضاتشان  *در دومین روزبندرامام  یکارگران شهردارردیبهشت ماه،روز دوشنبه دهم ا

مقابل شهرداری این  شهر یشهرداروشوراماه حقوق و وعده های توخالی  4نسبت به به عدم پرداخت 

 .شهر سفره خالی پهن کردند

 

در  ریتاخ لیدل: باره گفت نیشهر بندرامام درا یاسالم یشورا یسخنگوبراساس گزارش منتشره،

 یالیر اردیلیم 211هزار و  کی نیسنگ یبندرامام بده یپرداخت مطالبات کارگران شهردار

 .است یشهردار نیدر ا یکاف یو نداشتن درآمد و آورده ها یشهردار

ماه از مطالبات چهار ماهه عقب افتاده کارگران  کی ندهیظرف چند روز آ: بزازادامه داد  دیسع

 .شود یپرداخت م

 یبده: عنوان کرد و گفت یشهردار گریها را معضل د یشدن ارزش افزوده شهردار یستانا بزاز

 اردیلیم 211هزار و  کیو تحول به  رییدر زمان تغ  لار اردیلیم001هزار و  کیاز  یشهردار

 . کرده است دایپ شیافزا

توخالی تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام نسبت به عدم پرداخت حقوق ووعده های *

 شهرداروشورای شهر

صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه،کارگران شهرداری بندر امام در اعتراض به عدم پرداخت 

 .وعده های توخالی شهرداروشورای شهر ، مقابل شهرداری تجمع کردند حقوق و 

ن نسبت به مطالباتشا* براساس گزارش منتشره،این سومین اعتراض کارگران شهرداری بندر امام

 .رخ داد 69است، آخرین تجمع کارگران شهرداری در اسفند ماه



به  67وعده پرداخت حقوق معوقه را تا قبل از سال  69شورا و شهرداری بندر امام در اسفندماه 

 .کارگران داده بودند که این وعده محقق نشد

 ازفوالد اهو یصنعت یو ذهاب گروه مل ابیا یها سیروز اعتراض رانندگان سرو نیدوم

و ذهاب  ابیا یها سیرانندگان سرو یاپیروز پ نیدوم یماه برا بهشتیارد ۱۱دوشنبه  امروز

کارگران  ییحقوق خود از جابجا افتیفوالد اهواز در اعتراض به عدم در یصنعت یکارگران گروه مل

 .نمودند یشرکت خوددار نیا

 .ه استکارگران شرکت نبود زیرانندگان و ن نیا یجوابگو یمسئول چیه هنوز

جاده اهواز به خرمشهر قرار دارد که با توجه به وسعت شهِر  8 لومتریفوالد اهواز در ک یمل گروه

 .مواجه هستند یحضور در محل کار خود با مشکل و سخت یاهواز ؛ کارگران برا

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ۱۳۹۷ بهشتیارد ۱۱

 :درهمین رابطه

 فوالد اهواز یذهاب گروه ملو  ابیا یسهایاعتصاب رانندگان سرو

عدم  لیفوالد اهواز بدل یو ذهاب گروه مل ابیا یسهایماه  رانندگان سرو بهشتینهم ارد کشنبهی روز

 .نمودند یپرسنل به شرکت و بالعکس خوددار ییحقوق خود و به نشانه اعتراض، از جابجا افتیدر

 .بودند فیو بالتکل بازگشت به منازل خود سرگردان یصبح و عصر برا فتیش کارگران

شب هم نتوانستند  فتیجهت کارگران ش نیبه هم  رانیآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیبه اخبار رس بنا

 .درمحل کار خود حاضر شوند

 .ها مربوط به بهمن ماه سال گذشته بوده است سیرانندگان سرو یافتیدر نیبه ذکر است که آخر الزم

  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 0367 بهشتیردا 01

روزه،عدم  58نسبت به قرارداد کاری ( میرجاوه)راه آهن جنوب شرقاعتراض رسانه ای کارگران 

وپرداخت نشدن  صنعت کاران لیشرکت ر شمول مشاغل سخت،وعدم پرداخت بموقع حقوق از طرف

 مطالبات از طرف شرکت تراورس

روزه،عدم شمول 58 یقرارداد کارنسبت به  اعتراضشان را (رجاوهیم)کارگران راه آهن جنوب شرق

صنعت کاران وپرداخت نشدن  لیمشاغل سخت،وعدم پرداخت بموقع حقوق از طرف شرکت ر

 .،رسانه ای کردندمطالبات از طرف شرکت تراورس

از نحوه عقد  رجاوهیاز کارگران راه آهن م یبرخ اردیبهشت یک منبع خبری محلی،01به گزارش 

سه ماهه شرکت طرف  یخود گله مندند و معتقدند که قراردادها یایاقراردادها و پرداخت حقوق و مز

را به موقع مطالبات شرکت حقوق و  نیقرارداد با کارگران خالف قانون کار است و عالوه برآن ا

 .کند یپرداخت نم



ما سه ماهه است و در  یقراردادها: باره اظهار کرد نیدر ا رجاوهیراه آهن مکارگران از  یکی

 طیبرخالف قانون کار است چراکه شرا نهایکار لحاظ نشده است و ا یسخت طیشرا دیجد یاقرارداد ه

 شستساله بازن ۲۱ دیسخت با طیکه با شرا یدر قرارداها لحاظ نشده در حال نیکار ما سخت است اما ا

 .میشو

حساب نکرده به  هیطرف قرارداد راه آهن با ما تسو یشرکت تراورس شرکت قبل: افزود یو

سه تا چهار  یشرکت به هر کارگر نیا میکرد تیو شکا میددااهدان نامه ز مجلس ندهینما یاریشهر

 .بدهکار است اما شرکت قراردادش را با راه آهن فسخ کرده است ونیلیم

 یفروشگاه ها: کرد دیدهد، تاک یحقوق سر وقت نم زیطرف قرارداد ن دیشرکت جد نکهیا انیبا ب یو

شود  یسخت م طیکار ما شامل شرا میدهند به همه بدهکار ینم هیهن نسآان راه گرسطح شهر به کار

 میندار تیاما اضافه کار و حق مامور میرو یبعد از ظهر سرکار م یگاه یحت میهر روز سرکارهست

پرسنل راه آهن نقض شده و خالف  یکار در قراردادها نیبه گفته اداره کار هفت مورد از قوان

 .مقررات عمل شده است

با ماه ها حقوق وحق بیمه وعیدی پرداخت نشده  رانیپودر ا یکارگرمتالورژ 011گشت بکارباز

 بدنبال بازگشایی کارخانه

با ماه ها حقوق وحق بیمه وعیدی  رانیپودر ا یکارگرمتالورژ 011از روزهشتم اردیبهشت ماه،

 .برسرکارشان بازگشتند کارخانه ییبدنبال بازگشاپرداخت نشده 

 نیا تیفعال ران،یپودر ا یگفته کارگران کارخانه متالوژ بهاردیبهشت،01نتشره بتاریخبنابه گزارش م

کارگر از  ۱۱۱با ( ماه بهشتیهشتم ارد)از صبح روز  ،یا وقفه سه هفته کیپس از  یدیواحد تول

 .سرگرفته شده است

خط  یها تیفعالپس از حدود سه هفته توقف : گفتند رانیپودر ا یاز کارگران کارخانه متالوژ یتعداد

 .میاست که مشغول به کار هست یروز نیامروز سوم د،یتول

 ۲۲)از روز چهارشنبه  «رانیپودر ا یمتالوژ» کارخانه  یدیتول تیفعال: شدند ادآوریکارگران  نیا

از حضور  یواحد صنعت نینفر از کارگران ا ۱۵۱مدت،  نیموقتا متوقف و در تمام ا*( ماه نیفرورد

 .منع شده بودنددر محل کار خود 

کمبود منابع »کارخانه به کارگران ذکر کرده  یلیتعط یکه کارفرما آن زمان برا یلیگفته آنها ؛ دل به

 نیرا تام دیتول هیکارخانه مواد اول تیریمد رایبوده است، اما اخ «دیتول هیمواد اول هیته یبرا یمال

 .است  کرده

کارگران  ریاند و سا همکارانمان به کارخانه بازگشته نفر از ۱۱۱در حال حاضر حدود : ندیگو یم ها آن

 .را دارند یکاریب مهیب افتیقصد در ایخودخواسته  محل کار خود را ترک کرده 

 یا مهیو ب یدغدغه آنها مشکل مسئله معوقات مزد نیدر حال حاضر مهمتر نکهیا انیکارگران با ب نیا

 .مرتفع شود زیمسئله ن نیکه ا میواردیکارخانه ام ییباتوجه به بازگشا: است، افزودند

طلبکارند و در  یبه چهار ماه مطالبات مزد کیکارگران از سال گذشته تاکنون نزد نیقرار معلوم ا از

 .آنها پرداخت نشده است ۹۶سال  یدیحال  ع نیع



 ادامه اعتراضات کارگران کارخانه متالورژی پودر ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل*

 استانداری قزوین

روزچهارشنبه بیست ودوم فروردین ماه، کارگران کارخانه متالورژی پودر ایران درادامه 

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگرمقابل استانداری قزوین اجتماع * اعتراضاتشان

 .کردند

تعطیلی موقت این واحد براساس گزارش منتشره،یک منبع خبری در کارخانه متالوژی پودر ایران از 

 .کارگر این کارخانه خبر داد ۱۵۱تولیدی و بیکاری بیش از 

این واحد تولیدی که در زمینه تولید قطعات و پودر آهن در شهرک صنعتی البرز در استان قزوین 

به دلیل مشکالتی که در زمینه مالی دارد، موقتا ( فروردین ماه ۲۲)فعالیت دارد، از امروز چهارشنبه 

 .طیل اعالم شده و از کارگران آن خواسته شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنندتع

سال سابقه کار دارند، درباره وضعیت خود  ۱۵تا  ۲۱صورت میانگین بین  این کارگران که به

کارگر این واحد تولیدی امروز با ورود به محل کارشان با درهای بسته  ۱۵۱مجموع : گویند می

کارگران “و ” تا اطالع ثانونی شرکت تعطیل است“مواجه شدند که باالی آن نوشته شده بود  کارخانه

 .”اجازه ورد به محل کارشان را ندارند

مان مقابل ساختمان استانداری  به همین دلیل امروز صبح برای پیگیری وضعیت شغلی:کارگران گفتند

 .قزوین دست به تجمع زدیم

ل است شرایط تولید در کارخانه متالوژی پودر ایران خوب نیست و چندین سا: گویند کارگران می

 .افتد مرتبا مطالبات مزدی ما کارگران به تاخیر می

ماه مطالبات مزدی طلبکاریم که  ۴به گفته کارگران این کارخانه، جدا از وضعیت پیش آمده حدودا 

 .نحوه پرداخت آن مشخص نیست

ها به نهادهای  ارگران برای پیگیری مشکالت مزدی خود بارها با یادآوری اینکه پیش از این ک آن

در هر تجمع مسئوالن استانی وعده پیگیری : اند، در ادامه گفتند دولتی مستقر در استان مراجعه کرده

 .مطالباتمان را دادند اما در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد تا اینکه امروز بیکار شدیم

 بانک یاموال کارخانه ازسو فیتوقدرپی  آجر سفال نکاکارگر51ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی 

ادامه  بانک یاموال کارخانه ازسو فیتوقدرپی  آجر سفال نکاکارگر51بالتکلیفی معیشتی وشغلی 

 .دارد

از سال : کارخانه آجر سفال نکا گفتندکارگران  ،اردیبهشت،01براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 مهیب یمقرر افتیدر یشده و همه کارگران برا لیکارگر تعط ۸۱با حدود  کارخانه آجر سفال نکا ۹۳

 .شدند یبه اداره کار معرف یکاریب

مجدد محل  یانداز و راه ییانواع آجر و سفال که بر بازگشا دکنندهیکارخانه تول نیشده ا کاریب کارگران

شده به اتمام  کاریارگران بک یکاریب مهیب یماه است مقرر نیچند: ندیگو یدارند، م دیکار خود تاک

 یبرا یشانس چیه آنها یاکنون در بازار نامتعادل کار برا هم یو سن یجسم طیو باتوجه به شرا دهیرس

کند،  تیآجر حما دیکارخانه تول نیا ییوجود ندارد اما اگر دولت از بازگشا دیجد یفرصت شغل افتنی

 .خود بازگردند یبه کار قبل توانند یآنها م



 یلیاز تعط شیاعالم شد و پ لیتعط یبا فشار طلبکاران بانک یواحد صنعت نیا نکهیا انیبا ب کارگران

تعداد کارگران سفال نکا به  یزمان: توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را نداشت، در ادامه افزودند

کارگر  ۸۱اعالم کند؛ حدود  لیاما کارفرما قبل از آنکه کارخانه را تعط دیرس ینفر م ۴۱۱حدود 

 .کرد اریکداشت که بدون پرداخت مطالباتشان از کار ب

استان مازندران  یو دولت یصنف یکارخانه به نهادها ییبازگشا دیبار به ام نیتاکنون چند: ندیگو یم آنها

 .میا نگرفته یکارخانه هنوز پاسخ ییاما درمورد بازگشا میا مراجعه کرده

کارگر  ۸۱صورت مشخص  به: ندیگو یخود م  ت معوقهدرمورد مطالبا نیسفال نکا همچن کارگران

 .تومان از کارفرما طلبکارند ونیلیم اردیلیم کیکارخانه حدود  نیشده ا کاریب

نظر از تلنبار شدن  صرف: دهند یدوباره کارخانه هستند، ادامه م ییکارگران که خواهان بازگشا نیا

. سفال نکا طلبکار هستند یز کارفرماا زین یو خصوص یدولت یآنها، نهادها یحجم معوقات مزد

 بیتتر نیو بد فیوصول طلب خود؛ اموال کارخانه را توق یبانک است که برا کیطلبکار  نیتر عمده

 .کرده است یریدوباره کارخانه جلوگ یانداز از راه

، مجموعه بزرگ از زحمتکشان به حق جامعه هستند نیکارگران ا نکهیبر ا دیسفال نکا با تاک کارگران

 ۸۱کم  و اشتغال دست یشرکت سفال نکا تنها منبع درآمد نکهیباتوجه به ا: کردند حیدر خاتمه تصر

 میدار ضاکارگر را دارد، از مسئوالن تقا ۵۱۱اشتغال حدود  نهیاست و زم میصورت مستق کارگر به

 بد تیکه اکنون در وضع یو بازگشت به کار کارگران یدیواحد تول نیدرخصوص رفع مشکالت ا

 .قرار دارند، اقدام عاجل کنند یشتیمع

ی برای گمرک یها تعرفه شیدر اعتراض به به بستن مرزها و افزابانه  انیاعتصاب بازارادامه 

 شانزدهمین روز متوالی

در بانه به اعتصابشان  انیبازار روزدوشنبه دهم اردیبهشت ماه برای شانزدهمین روز متوالی،

 .ی،ادامه دادندگمرک یها تعرفه شیاعتراض به به بستن مرزها و افزا

بازاریان معترض بانه طی روزهای گذشته دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهر زدند وبا پهن 

 .کردن سفره خالی،حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند

شد که  یروز از سالجار نیموارد شانزده یبانه در حال انیاعتراضات بازار ،بنابه گزارش منتشره

 .شهرستان هستند نیا یبرطرف شدن مشکالت مرز یدولت برا یینها یشهرستان منتظر را نیکسبه ا

پنج : شهرستان بانه اظهار داشت یمرز ریدر شهرستان بانه درباره مشکالت اخ یفعال اقتصاد کی

 یدریح اریجارت و شهرکل سازمان توسعه و ت سیخسروتاج رئ یشنبه گذشته در ادامه سفر مجتب

 یکه در محل فرماندار بانهوزارت کشور در سفرشان به استان کردستان و شهرستان  یمرز رکلیمد

 یکاالها یشهرستان مشکالت واردات نیا یمرز انیجلسه بازار نیکه در ا افتندیشهرستان حضور  نیا

 .مسئول مطرح کردند یمقام ها نیرا با ا یمرز

با توجه به صادر  یمسئوالن دولت نیشهرستان بانه از ا انیبازار یها ستاز جمله درخوا: گفت یو

 ایکند که گو دایپ شیافزا انهیکه ماه یهزار تومان 811 فیآنها تخف یبرا یبر هزار کارت کوله 5شدن 

 .است افتهی شیافزا  لار ونیلیم کیدولت به  ریاخ یریگ میدر تصم



 یرا برا یگمرکات مرز یدرصد 81 یال 41 فیخفدرخواست ت انیجلسه بازار نیا یط: گفت یو

 .مناسب وارد بازار بانه کنند متیشهرستان بتوانند کاال را با ق نیا انیواردات کاال داشتند که بازار

: بانه در مرز کشور عراق عنوان کرد انیشده بازار یداریخر یدرباره کاالها یفعال اقتصاد نیا

خود را از کشور عراق  یرطرف شود و کسبه بتوانند کاالهاب یهرچه زودتر مشکالت مرز میدواریام

 .کنند رانبندیوارد مرز س

 یمرز انیبازار یبرا نیگزیکه در دراز مدت دولت به فکر شغل جا میدواریام: گفت انیدر پا یو 

 نیقرن مردمش از ا کیکه  یشغل. شغل است نیمردم در گرو ا شتیاستان کردستان باشد چرا که مع

 .شدیندیحل آن ب یبرا یاساس یدارند دولت چاره ا دیمعاش کرده اند و ام راه امرار

اداره کل راه و  نسبت به تصرف زمین هایشان از جانبشوشتر  روین یکو یاهالتجمع اعتراضی 

 مقابل استانداری خوزستان خوزستان یشهرساز

در  زمین هایشاندراعتراض به تصرف شوشتر  روین یکو یاهال اردیبهشت،جمعی از01روزدوشنبه 

مقابل استانداری خوزستان  خوزستان یاداره کل راه و شهرساز از جانب ( روین یدر کو)بام شوشتر

 .تجمع کردند

خانوار  211از  شیب: از تجمع کنندگان که خواست نامش فاش نشود، گفت یکیبرپایه گزارش منتشره،

حال اداره کل راه  نیور هستند با امذک یها نیبخش از شهر شوشتر سکونت دارند و مالک زم نیدر ا

 .ها است نیزم نیا یکاربر رییدر حال تصرف و تغ یعیدر سکوت اداره کل منابع طب یو شهرساز

دولت  ندهیخوزستان به عنوان نما یاستانداردخالت دارند، خواستار  تیسند مالک یاهالبابیان اینکه  یو

 .شد یاختالف ارض نیدر خصوص برطرف شدن ا

بافعالین دانشجویی پس از بازداشت طباطبائی نسبت به  دانشگاه عالمهراضی دانشجویان اعتتجمع 

 وخصوصی سازی دانشگاه ،ایجاد جوامنیتیاعتراضات دی ماه

فعالین زداشت طباطبائی دراعتراض به با دانشگاه عالمهروزیکشنبه نهم اردیبهشت ماه، دانشجویان 

 .وخصوصی سازی دانشگاه،دست به تجمع زدند امنیتی،ایجاد جودانشجویی پس از اعتراضات دی ماه

" ستیدانشجو مجرم ن" :دانشجویان تجمع کننده با سردادن شعارها وبرافراشتن پالکاردهایی منجمله

 «یدانشگاه پولک ،یزورک مهیجر»، «دانشگاه عالمه، بنگاه اقتصاده» ،«یساز ینه به پول»

 .اعتراضاتشان رابنمایش گذاشتند

صادر وقرائت کردند که  یا هیانیبتجمع کنندگان اردیبهشت،01ت رسانه ای شده بتاریخبراساس گزارشا

 :بخش هایی از آن بقرار زیراست

قدرت اول منطقه باشد اما  رانیمقرر شده است که ا( ۱۴۱۴) رانیا ی ساله ۲۱سند چشم انداز در

و  یاجتماع یهادهان یو کارکرد یجامعه و با ضعف ساختار یمهم در اوضاع کنون نیبه ا دنیرس

چشم انداز دور از دسترس و  نیدر قبال فشارها با ا نیمسوول یو شکنندگ یریناپذ تیو مسوول یاسیس

 .دینما یمتوهمانه م

 ریموجود در ز یها تناقض نیو مب یا رسانه یبودن فضاساز نیدروغ انگرینما ریاخ یها ماه حوادث

و عدم  یمدن یاست که در نبود نهادها یاجتماع تیواقع نیاز ا یاست و حاک رانیا ی پوست جامعه

 .است یابانیمسووالن تنها راه انتقاد به وضع موجود اعتراضات خ یریپذ تیمسوول



و  یو دشمنان طراح گانگانیاعتراضات توسط ب نیبود که ا نیکه داده شد ا یآن سو تنها پاسخ در

صورت گرفت که احکام  انینشجوبا معترضان و دا یقهر یشده است و در ادامه برخوردها تیهدا

 .به وضع موجود هستند نیملت ساکت یدشمنان واقع کهیداشت در حال یو ناعادالنه در پ نیسنگ

جز  یدستاورد استیس نیو ا ستین یا تازه استیآنان س بیو تخر فیو تضع انیپنداشتن دانشجو دشمن

 .ه استنداشت یخفقان در پ یخاکسترها ریاز ز انیوار دانشجو ققنوس زشیخ

 نیاست که ا یو اهداف اصل ها دهیدر گرو عمل کردن به ا یاجتماع ینهادها ریدانشگاه و سا یاثرگذار

و نشاط در جامعه  دیکه قرار بود مولد ام ییها اند و اکنون دانشگاه آنها شکل گرفته ی هینهادها برپا

 !اند شده هیصاحبان سرما یبرا هیو سرما دیباشند، مولد ام

 !اند شده لیتبد یتیامن طیامن به مح طیکه از مح ییها دانشگاه

 !اند شده لیتبد یبه نهاد تجار یکه از نهاد آموزش ییها دانشگاه

 !اند مسووالن شده یخودکامگ یبرا یبه بستر لیبودند تبد ییکه بستر خودشکوفا ییها دانشگاه

 !اند کرده به منبع کسب درآمد لیرا تبد گانیرا لیتحص یهیکه حق بد ییها دانشگاه

 !اند داده لیپادگان تقل کیو تا حد  اند دهیرا به بند کش یکه آزاد ییها دانشگاه

از آرمان و  یزده، ته استیخودسانسور، س ییدانشجوها تیهو یاما ب لیاص یها دانشگاه تیدر نها و

 .دهند یرا پرورش م رمسوولیغ

 نیموجود در جامعه همچنان تا آخر یها یو فضاساز یرونیب یاساس دانشگاه با تمام فشارها نیبرا

 .خواهد کرد یستادگیحکم خورده و مظلومش ا انیدانشجو بانینفس پشت

برخاسته از بطن دانشگاه،  ییآرمان خواه و عدالت طلب دانشگاه عالمه طباطبا انیما دانشجو نکیا

در برابر  رانیمردم ا یستادگینشان دادن استقامت و ا یبرا یاسیو جناح س انیفارغ از هرگونه جر

ت خود و یاثبات حقان یبرا بهشتینهم ارد کشنبهیدر روز  خیدادن به تار یو گواه یعدالت یظلم، ب

 .میا تجمع نموده یدادخواه

 دهیو ما از مطالبات به حق خود دست نکش. شود یخاموش نم انیدانشجو یدادخواه یکه صدا دیبدان و

 .کرد میگذاز نخواهفرو یتالش چیو تا احقاق کامل حقوق خود از ه

 …ماست یها جوانه یصدا نیا

 :جان باختن کارگران براثر حوادث کاری در آستانه اول ماه روز جهانی کارگران

 پارس جنوبی براثر نشت گاز02جان باختن یک کارگر فاز *

 وخامت حال یکی دیگر از کارگران

حال .دیانجام یرس جنوبپا 02در فاز  گریچند نفر د تیکارگر و مصدوم کیگاز به مرگ  نشست

 .یکی ازگارگران مصدوم وخیم گزارش شده است

پارس  ۱۲فاز  نگیسولفوره از خط فلر دروژنی، نشست گاز خطرناک ه(بهشتیارد 6)شب گذشته 

 .کنگان کرد مارستانیرا روانه ب یکارگر را گرفت و تعداد کیجان  یجنوب



گاز مواجه  یبا نشت ۱۲فلِر فاز  یحال کار رو نهم در شگاهیپاال کسیف راتیقرار معلوم، گروه تعم از

 یاتیاز کارگران در محل عالئم ح یکی. شوند یم یشده که چهار نفر از کارگران دچار گاز گرفتگ

 .کند یو فوت م دهد یخود را از دست م

به  دنیو حالت تهوع داشته، پس از رس جهیکه عالئم سرگ زینفر دوم ن دهیبه گزارشات رس بنا

 .شود یاعزام م رازیبه  ش یکنگان به علت وخامت حال جسمان مارستانِ یب

 .در شهرستان کنگان واقع شده است( نهم  شگاهیپاال)  یپارس جنوب ۱۲ فاز

 چاه زشیر الریجان آمل براثردر مقنیکارگر یک مرگ*

 .جانش را ازدست دادآمل  جانیچاه در بخش الر زشیبراثر ر مقنیکارگر کی

 یط:خبرداد و گفت جانیچاه در الر زشیآمل از فوت کارگر بر اثر ر هالل احمر تیجمع سیرئ

نفر، بالفاصله  کی یآوار چاه بر رو زشیبر ر یهالل احمر مبن تیجمع ۱۱۲با مرکز  یتماس تلفن

 .و کهرود به منطقه اعزام شدند نهیر گاهیامداد کوهستان پا یها میت

فرد : حادثه، گفت نیدر ا یمقنکارگرن باختن هالل احمر شهرستان آمل با اشاره به جا تیجمع سیرئ

به  جانیکنارانجام بخش الر یدر روستا یمنزل اطیدر حال کندن چاه در ح( ب-ر)به نام  یساله ا ۴۲

 .چاه جان خود را ازدست داد زشیعلت ر

   گرفتگي بر اثر برق محالت كارگر معدن سنگ جان باختن*

ن سنگ اطراف شهرستان محالت دچار برق گرفتگي یك كارگر معد: محالت گفت یفرمانده انتظام

 .شد و جان خود را از دست داد

شهرستان  نیکارگر معدن در ا کیاز فوت  محالت یفرمانده انتظام رانوند،یسرهنگ جعفر شمس ب

از  یکیرا در  یحادثه برق گرفتگ کیشهرستان  ۱۱۱ سیپل یها تیمرکز فور: خبر داد و گفت

 .اعالم کرد یانتظام یواحدها شهرستان به نیا یها محله

 هیاول قاتیمحالت در محل حادثه حاضر و در تحق یبالفاصله واحد گشت انتظام: اظهار کرد رانوندیب

از معادن سنگ اطراف شهرستان محالت، بر اثر برق  یکیساله در  ۴۱مشخص شد، کارگر  سیپل

 .کار جان خود را از دست داده است نیدر ح یگرفتگ

 0367ماهدهم اردیبهشت 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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