
 7931اردیبهشت02اخباروگزارشات کارگری

 آزادباید گردند مقابل سازمان برنامه و بودجهبازداشت شدگان بیستم اردیبهشت  ماه 

 

 یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان

   رانیا انیفرهنگ

ع معلمان شاغل وبازنشسته استان های یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به تجم

 مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران والبرز  مقابل

 

 یشوراروزپنج شنبه بیستم اردیبهشت، معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشوربه فراخوان 

 .،پاسخ مثبت دادند رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ

 :مع در شهرهای زیر خبردادندرسانه ها وشبکه های اجتماعی از برگزاری تج

اراک،اصفهان،بجنورد،بهبهان،بوشهر،تهران،تبریز،جلفا،خرم آباد،خمینی شهر، رشت، زنجان، 

زیویه، 

دهگالن،دیواندره،سروآباد،سقز،سنندج،شهرضا،شیراز،قروه،قزوین،کازرون،کرمانشاه،مریوان،مشه

 ......ان،هرمزگان ود،مالیر،ممسنی، همایونشهر،همدان،شهرهای خراسان شمالی ومازندر

با  مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران والبرز  مقابل

یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی روبرو شد وجمعی ازتجمع کنندگان مورد ضرب 



عضو و رسول  ،یبی، محمد حب رکلیدب ،یفالح یمحمدتق وشتم قرار گرفتند وتعدادیشان ازجمله

کانون  رهیمد اتیعضو ه ینیرحمان عابدومجوزدار معلمان تهران  یصنف نبازرس کانو ،یبداق

 .از همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند یبه همراه تعداد دیالبرز پس ازکتک خوردن شد یصنف

 یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان -

   رانیا انیفرهنگ

تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران  وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به یورش

 مقابل سازمان برنامه و بودجه والبرز  مقابل

در  انیدرخصوص ضرب و شتم فرهنگ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورابیانیه  -

 تهران ۷۹۳۱ بهشتیارد ۰۲ یتجمع صنف

هران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آنها در تمعلمان  یصنف کانون هیانیب -

 تجمع تهران

 یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا«  7931 ماه بهشتیارد ستمیب»سراسرى  تجمع یانیپا قطعنامه -

   رانیا انیفرهنگ

 انیبا فرهنگ یتیامن یبرخوردها تیمدر محکو یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن هیانیب -

 در تهران یکنشگرصنف

 گذاشت میرا تنها نخواه یبازداشت معلمان:یمیابراه جعفر -

 !!!تجمع و سکوت جامعه کیتعرض به  -

معلمان و بازنشستگان  یریو دستگ انهیاتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحش گروه -

 ینقد میو جرا قهیدرخواست وث ایو شرط و  دیبدون هر گونه ق و یفور یبازداشت شده، خواهان آزاد

 است زانیعز نیا

 یمقابل استانداربرای بازگشت بکارشرق اهواز یدرمان یمرکز بهداشت اخراجی کارکنانتجمع  -

 خوزستان

دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شهر الوند  نیقزو یقوط رانیکارخانه اچرا کارگران  -

 *زدند؟

طرح  همجوز ورود به محدود نسبت به نداشتنفرودگاه امام  یرانندگان تاکساعتراضی تجمع  -

 شهر تهران  یمقابل شورا  کیتراف

 آنالین یدفتر تاکس یبه راه اندازنسبت سقز رانان  یتاکس اعتراضی تجمع -

مقابل  چادرت دریاف یمزدک، گوشه و مادوان برا ،یاز جمله گنجه ا اسوجی یروستاها اهالی تجمع -

 راحمدیو بو هیلویهالل احمر کهگ

 روزباصدوریک بیانیه52پایان اعتصاب بازاریان بانه پس از -

 هزار جریب نکا بدنبال تصادف مینی بوس حاملشان مزارع نشاء برنج کارگرزن ومرد8مصدومیت  -

 مانیس کسریدر دستگاه م یکارگاه بلوک زن مرگ دلخراش  کارگر جوان -



 رگر ساختمانی جوان حین کار در سقزمرگ یک کا -

 یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا تجمع معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشور بدنبال فراخوان

   رانیا انیفرهنگ

یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی به تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های 

 همقابل سازمان برنامه و بودج تهران والبرز  مقابل

 

 یشوراروزپنج شنبه بیستم اردیبهشت، معلمان شاغل وبازنشسته سراسر کشوربه فراخوان 

 .،پاسخ مثبت دادند رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ

 :رسانه ها وشبکه های اجتماعی از برگزاری تجمع در شهرهای زیر خبردادند

آباد،خمینی شهر، رشت، زنجان، اراک،اصفهان،بجنورد،بهبهان،بوشهر،تهران،تبریز،جلفا،خرم 

زیویه، 

دهگالن،دیواندره،سروآباد،سقز،سنندج،شهرضا،شیراز،قروه،قزوین،کازرون،کرمانشاه،مریوان،مشه

 ......د،مالیر،ممسنی، همایونشهر،همدان،شهرهای خراسان شمالی ومازندران،هرمزگان و

با  ل سازمان برنامه و بودجهمقاب تجمع معلمان شاغل وبازنشسته استان های تهران والبرز  مقابل

رد ضرب یورش وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی روبرو شد وجمعی ازتجمع کنندگان مو

عضو و رسول  ،یبی، محمد حب رکلیدب ،یفالح یمحمدتق وشتم قرار گرفتند وتعدادیشان ازجمله

کانون  رهیمد اتیعضو ه ینیرحمان عابدومجوزدار معلمان تهران  یصنف نبازرس کانو ،یبداق

 .از همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند یبه همراه تعداد دیالبرز پس ازکتک خوردن شد یصنف



در  انیدرخصوص ضرب و شتم فرهنگ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورابیانیه 

 تهران ۷۹۳۱ بهشتیارد ۰۲ یتجمع صنف

دارد  یخود اعالم م یذات فهیاساس وظبر رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا»

، مستقل  یصرفا صنف یتیفعال ۷۹۳۱ بهشتیارد ۰۲استان تهران والبرز در  فیتجمع همکاران شر

و حقوق  یبر اصول شهروند یو مبتن یو داخل یو درشت خارج زیر یها انیو مبرا از تمام جر

که نقض آشکار  یرقانونیم غاقدا نیضمن محکوم کردن ا نیبنابرا. بوده است انش یو مدن یصنف

هرچه  یخواهد ضمن آزاد یم ربطیکشور است، از همه مسئوالن ذ انیفرهنگ یو صنف یحقوق مدن

  .کنند یو عذرخواه ییکشور، دلجو یاز جامعه فرهنگ یبازداشت شدگان به صورت رسم عتریسر

 یها تیرفاز تمام ظ یهماهنگ یشورا ،یخواسته حداقل نیاست درصورت محقق نشدن ا یهیبد

 «.خود بهره خواهدبرد یقانون

بارز فاصله حرف و عمل در نزد  یکه تجل وستیتلخ به وقوع پ یکشور ، حادثه ا تختیدر پا امروز

معلمان کشور  یآن نه تنها حقوق شهروند یکه در ط عیو شن یقانون ریغ یاتفاق. مسئوالن کشور است

و  ییکه قانون گرا دیروشن گرد یبلکه بخوبلگدمال شد  یرانسانیو غ یرمدنیغ ماتیتصم یپا ریز

  .ستین شیب یتوهم یکنند، سراب یمختلف ادعا م یها بونیاز مسئوالن در تر یکه برخ یمردم ساالر

 یعنی، مجلس و دولت  هییقوه قضا ندگانیاز نما یبیاحزاب وزارت کشور که ترک ۷۲ماده   ونیسیکم

 یتشکل ی، استعالم و  جلسات متعدد برا قیتحق سه گانه کشور است، پس از ماهها و سالها یقوا

ت یکنند و موجود یبه صدور مجوز اقدام م( معلمان تهران والبرز یصنف یکانونها نجایدرا) یصنف

 یتشکلها در جهت مطالبه گر نیهم یاقدام قانون نیشناسد اما به محض کمتر یم تیآنها را به رسم

مسئوالن و  نیهم تیتحت هدا یروهایاز ن یگریبخش د ،یقانون اساس  ۰۱و با استنادبه اصل  یصنف

آنها را به  زیو مسالمت آم یقانون ،یشوند و اعتراض مدن یکشور، وارد عمل م یرسم یقوا نیهم

 یها رساختیکنند که مقرر است ز یرا صادر م یکشند و فرمان تهاجم ماموران به معلمان یآشوب م

  .درس رقم بزنند یس هارا در کال یو اقتصاد یفرهنگ ،یتوسعه اخالق

تهران  یاستانها نیشناسنامه دار ا یصنف یکانونها تیمعلمان درتهران تحت هدا بهشتیارد ۰۲ تجمع

محتضر  کریپ یایاح یبرا زیمسالمت آم یو اعتراض یمدن یکشور، کنش یاستان ها گریوالبرزمانند د

 لهبود که با حم رانیراسر اآموزش و پرورش و حقوق منکوب شده معلمان بازنشسته و شاغل در س

 یویسنار نیا انیدرجر. دیبه تنش و تشنج بدل گرد یتیو امن یلباس شخص یروهایشده ن یسازمانده

شد تا معلوم گردد که اگر مصلحت  دهیدر دستان ماموران مهاجم پچ یبانوان فرهنگ یسویظالمانه، گ

 یم قح یتیه ملبس به لباس عارک ییشوند و چه ناحق ها یکه حالل م ییاقتضا کند، چه حرام ها

دانش  ی هیهد ن،یزم یشدن بررو دهیروز بود که مشت و لگد و چماق همراه با کش نیدر ا! گردند

 نیدرهم. بود که آمده بودند تا عدالت را درخواست کنند یو ماموران امروز به معلمان روزیآموزان د

 یصنف نبازرس کانو ،یرسول بداق عضو و ،یبی، محمد حب رکلیدب ،یفالح یروز بود که محمدتق

البرز پس ازکتک خوردن  یکانون صنف رهیمد اتیعضو ه ینیمجوزدار معلمان تهران رحمان عابد

چپاولگران اموال  یخال یاز همکارانشان روانه بازداشتگاهها شدند تا جا یبه همراه تعداد دیشد

 .برخوردارند، پر کنند یکاف تیرا که از امن یعموم

 یها انیمتفاوت به دفاع از جر یها بونیساعات شبانه روز از تر شتریکه در ب ینمسئوال ؛یآر

رسد، آسمان  ینوبت به خودشان م یمختلف مشغول و سرگرم هستند، وقت یدر کشورها یعدالتخواه



با  ییو همنوا یرا تحت عنوان آشوبگر یتپد و هر مطالبه حق یم شانیو عدالت خواه دهیدفاع از ستمد

  .کشند یند مدشمن به ب

دارد تجمع  یخود اعالم م یذات فهیبراساس وظ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

، مستقل و مبرا  یصرفا صنف یتیفعال ۷۹۳۱ بهشتیارد ۰۲استان تهران والبرز در  فیهمکاران شر

و  یصنفو حقوق  یبر اصول شهروند یو مبتن یو داخل یو درشت خارج زیر یها انیاز تمام جر

و  یکه نقض آشکار حقوق مدن یرقانونیاقدام غ نیضمن محکوم کردن ا نیبنابرا. بوده است انش یمدن

 عتریهرچه سر یخواهد ضمن آزاد یم ربطیکشور است، از همه مسئوالن ذ انیفرهنگ یصنف

  .کنند یو عذرخواه ییکشور، دلجو یاز جامعه فرهنگ یبازداشت شدگان به صورت رسم

 یقانون یها تیاز تمام ظرف یهماهنگ یشورا ،یخواسته حداقل نیرصورت محقق نشدن ااست د یهیبد

 .خود بهره خواهدبرد

 ۷۹۳۱ بهشتیارد ستمیـ ب رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

هران و محکوم کردن بازداشت معلمان و حمله ددمنشانه به آنها در تمعلمان  یصنف کانون هیانیب

 تجمع تهران

 یقرار گرفتند که عمل یو لباس شخص یتیامن یروهایمورد ضرب و شتم ن یمعلمان در حال مروزا

 یخشونت و ب یناف یبا مضمونها ییقبل با پالکاردها اقیبه س زیتجمع مسالمت آم کیجز حضور در 

 و دندیکش ابانیمعلمان را بر سنفگرش خ یو لباس شخص یتیامن یروهاین. انجام نداده بودند یعدالت

اما مقاوت معلمان . شان را خفه کنند یحق خواه یکردند تا صدا نیصورت زنان معلم را با خون رنگ

و ممانعت از بازداشت همکارانشان  یتیامن یروهایخصوصا مقاومت شجاعانه زنان معلم در برابر ن

  .معلمان بود یصنف یدر کارنامه  یگرید نیبرگ زر

 یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا ی هیانیمتعاقب ب( 31 تبهشیارد 52)امروز معلمان تهران  تجمع

اعالم  ی  معلمان طبق قرار قبل نیا. دیمعلمان برگزار گرد یمطالبات صنف یریگیپ یبرا رانیمعلمان ا

 یشتیمعاسفناک  تیصبح مقابل سازمان برنامه و بودجه گردآمدند تا نسبت به وضع 72شده از ساعت 

مراسم حضور  یاما از همان ابتدا. در مدارس اعتراض کنند یآموزش تیفیبودن ک نییخود و پا

تجمع و باال رفتن پالکاردها بر تعداد  یریبا شکل گ. بارز بود یتیو امن یلباس شخص یروهاین

 رکاز محدوده پا سینکه معلمان بنابر درخواست پلیبا ا. و ضدشورش افزوده شد یتیامن یروهاین

از معلمان  یبرخورد تعداد نیدر ا. مواجه شدند یلباس شخص یهاروین ورشیخارج نشدند به ناگاه با 

از معلمان مرد از جمله سه نفر از  یمورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تعداد یزن به طرز سبعانه ا

 نیدر ب. شدند ریدستگ یصنف نینفر از فعال نیمعلمان تهران و چند یکانون صنف یاعضا

 یمحمد تق یمعلمان تهران آقا یکانون صنف رکلیشند نام دببا ینفر م 72از  شیکه ب رشدگانیدستگ

 یکانون صنف ی رهیمد ئتیعضو ه ،یرسول بداق یمعلمان تهران آقا یبازرس کانون صنف ،یفالح

 یامحمد حسن پوره، آق یآقا یفعاالن صنف نیهمچن. خورد یبه چشم م یبیمحمد حب یمعلمان تهران آقا

 .باشند یم رشدگانیاز معلمان جزو دستگ گرید یو تعداد یزلف یعل یخانم اقدام دوست،آقا ،یگرام

 دیق یو ب یفور یحمله به معلمان، خواهان آزاد نیمعلمان تهران ضمن محکوم کردن ا یصنف کانون

در اسفند  یبیمحمد حب یانسان ریغ یریگتپس از دس نکهیبا توجه به ا. باشد یمعلمان م نیو شرط ا

 نیا همعلمان تهران نسبت ب یشود؛ کانون صنف یتکرار م یبرخورد  نیچن گریبار د یسال گذشته برا



برخورد با معلمان  ی وهیش نیدادن به ا انیدهد و خواهان پا یهشدار م یتیامن یروهاین دیجد ی هیرو

 .باشد یم

 معلمان تهران یصنف کانون

 31 بهشتیارد 52

 یصنف یها تشکل یهماهنگ یراشو«  7931 ماه بهشتیارد ستمیب»سراسرى  تجمعی انیپا قطعنامه

   رانیا انیفرهنگ

 میعرصه تعل شگامانیو تمام پ یامسال به استقبال روز معلم و بزرگ داشت ابوالحسن خانعل یحال در

  .تر است و آشفته تر یبحران گرىیوپرورش از هر زمان د آموزش تیکه وضع میرفت تیو ترب

آموزش در مدارس  تیفیبه ک یتوجه یشاغل و بمعلمان بازنشسته و  شتیو مع یتوجه به زندگ عدم

 یشورا. ستین یو مسئوالن دولت یتیحاکم ینهادها تیوپرورش در اولو نشان از آن دارد که آموزش

 نو تبعات آن به مسئوال ها یتوجه یاعتراض دارد و نسبت به ادامه ب تیوضع نینسبت به ا یهماهنگ

 .دهد یهشدار م

با )تعداد دانش آموزان  شیو افزا یتورم و گران هیرو یب شیتوجه به افزاکه با  کند یم ینیب شیپ  شورا

 یو ادار یآموزش یروهاین تیوضع( دوازدهم  هیبه پا دیدانش آموزان نظام جد دنیتوجه به رس

و  انمعلم تیبه وضع ژهیتر خواهد شد و توجه و مراتب سخت به  31– 38 یلیمدارس در سال تحص

خود را به  یو آموزش یراستا مطالبات صنف نیدر هم. است یضرور یدانش آموزان امر یازهاین

  :میکن یاعالم م ریشرح ز

خط  یحقوق و دستمزد معلمان بازنشسته و شاغل را تا باال شیافزا یها نهیدولت و مجلس زم دیبا .1

و  یخدمات کشور تیریقانون مد یراستا   اجرا نیدر ا. دیتومان فراهم نما ونیلیپنج م یعنیفقر 

  .است یالزام  یبند فاز دوم رتبه یاجرا

 یستیبخصوص بازنشستگان است و با انیفرهنگ یبرا یضرورت اساس کی یلیتکم یدرمان مهیب .2

  .داشته باشند یکارآمد دسترس مهیب کیمعلمان به 

و صندوق  یمرتبط مانند صندوق بازنشستگ ینهادها ماتیدر تصم دیمعلمان بازنشسته و شاغل با .3

معلمان در صندوق  ندگانیاست نما یضرور. داشته باشند یو جد ینقش واقع انیفرهنگ رهیذخ

معلمان مجدداً انتخاب  ندگانیاصالح و نما رهیمشخص گردند و اساسنامه صندوق ذخ یبازنشستگ

  .شوند

 یساز یآموزش و گسترش روند پول یایو کنکور باعث رشد ماف کیبر تکن یبر آموزش مبتن دیتأک .4

دچار  یساز یو خصوص یپول یها استیس هیوزش شده است و دانش آموزان طبقات محروم در ساآم

 نیما به ا. شوند یاز مدارس طرد و از امکان ورود به دانشگاه محروم م ایشده  لیافت تحص

و مدارس را به  دییآموزش را فوراً متوقف نما یساز یخصوص. میمخرب اعتراض دار یها استیس

مناسب را در  هیو تغذ دینیرا برچ یو کانکس یمدارس کپر. دیمجهز کن یآموزش نینو یتکنولوژ

 .دییمدارس ارائه نما



تا اصالح  شوند یدولت و مجلس عامدانه مانع تحقق آن م. مستقل و آزاد حق ماست یابیتشکل  .5

 عاً یرا سر یصنف یها تشکل تیپروانه فعال دیدر مجلس، دولت با یصنف یها قانون مربوط به تشکل

  .دینما دیتمد

 لیاسماع ،یمحمود بهشت یو معلمان زندان دیده انیفوراً پا یحاکم بر فعاالن صنف یتیامن یبه فضا .6

  .دیرا به مدرسه بازگردان یو اخراج یدیو معلمان تبع دیرا آزاد کن یو مختار اسد یعبد

ه در اعتصاب غذا و ک یعبد لیبخصوص نسبت به حفظ جان اسماع ط،یشرا نیدر ا یهماهنگ یشورا

به خاطر عدم  یعبد لیاسماع. دهد یو دولت هشدار م هییبه قوه قضا برد یسخت بسر م طیدر شرا

و خواسته  یاز معلمان زندان تیشورا ضمن حما. اعتصاب نموده است یزندان کی هیحقوق اول تیرعا

به  یود تا وش یدگیرس یو مطالبات و طیخواهد به شرا یاز مسئوالن م ،یعبد لیاسماع یها

  .دیرا آزاد کن یمعلمان زندان. دهد انیاعتصابش پا

 یشغل تیو امن دیده انیپا یدبستان شیپ انیآزاد و مرب ،یسینسبت به معلمان حق التدر ضیبه تبع .۱

 .دیینما  نیآنان را تضم

 یریگیو مستقل، پ یصنف التیتشک کیعنوان  به رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا

و  کند یتشکر م یمدن یو نهادها یمردم یها تیو از حما داند یخود م فهیرا وظ انیمطالبات فرهنگ

 یفیحقوق معلمان و ک شیافزا یچگونه ممکن است برا. است یافتنی دارد که مطالبات فوق دست دیتأک

دالر ارز  ردهاایلیبه گفته مسئوالن م که یوجود نداشته باشد درحال یآموزش بودجه و اعتبار کاف یساز

  !م؟یشنو یرا م یاردیلیم یها و روزانه اخبار اختالس شود یاز کشور خارج م

گوناگون  یآنها در رده ها یخواهد که باتوجه به اذعان همه  یاز مسئوالن م یهماهنگ یشورا 

 تیاز خود حسن ن نیشیمصوبات پ یبرحق و اجرا یخواسته ها نیبرآورده شدن ا یبرا یتیمسئوول

و  ییهرنوع راهنما یسراسر کشور آماده  انیفرهنگ یصنف یاست که تشکل ها یهیدهند، بدنشان 

 یکه روند ب یاست اما در صورت یفعل تیبرون رفت از وضع یراهکارها یبررس یبرا یهمراه

مطالبات و عدم پرداخت معوقات ازجمله پاداش بازنشستگان، دستمزد  نیو  انباشت ا یتوجه

خود و از هر  یها تیشورا از تمام ظرف ابدیادامه .... و الزم مدارس و یافسرانه ک س،یالتدر حق

 استفاده خواهد نمود زیو مسالمت آم یمدن یکنش اعتراض

 .آموزش و پرورش کشور یو مجموعه  رانیمردم ا یبهتر برا یروزها یآرزو با

   رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا

 31 بهشتیارد 52

 انیبا فرهنگ یتیامن یبرخوردها تیدر محکوم یشمال خراسان انیفرهنگی صنف جمنان هیانبی

 در تهران یکنشگرصنف

 انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا به درخواست انیفرهنگ ۷۹۳۱ بهشتیارد ستمیب امروز

 .داشتند یو صنف یتجمعات قانون رانیدر سراسر ا رانیا

 اریبس یتجمعات صنف یاز برگزار تیمختلف حکا یتانها و گزارشات از استانها و شهرس خبرها

و زشت  یرقانونیتهران برخورد غ معلمان یصنف متاسفانه در تجمع یدارند ول یپرشور و آرام

 .شده است انیفرهنگ نیباعث متشنج کردن اوضاع در ب یتیو امن یلباس شخص یروهاین



به بانوان  یشتم قرار گرفته اند و حتاز معلمان مورد ضرب و  یزشت و ناپسند تعداد ورشی نیدر

  .تعرض کرده و آنها را کتک زده اند زین یفرهنگ

 نیکه تاکنون توسط حاضر یینامها. برخورد زشت بازداشت شده اند نیاز معلمان در یتعداد نیهمچن 

 :در تجمع گزارش شده است

. 1  یزولف یعل.6 یگرام.2پوره _محمدحسن.4 یفالح یمحمدتق.9 یبداق رسول. 5 یبیحب محمد .1

  .باشندیم یدونفرشهرستان

که  یبا کنشگران صنف یو برخوردقهر یرقانونیحرکت غ نیا یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن

آموزش و پرورش تجمع کرده  تیحقوق و دستمزد و وضع ضیو تبع یعدالتیاعتراض به ب یبرا

 یتیو امن ییقضا یرورش و دستگاههامحکوم کرده و از مسووالن وزارت آموزش و پ دایبودند، شد

و اقدام کرده و هرگونه  یزنیرا زانیعز نیاز ا ییو دلجو یآزاد یهر چه زودتر برا هک خواهدیم

را بلند کرده اند را محکوم  شیخو یعدالت خواه یکه صدا یانیبا فرهنگ یتیو امن یبرخورد قهر

  .ندینما

و  دهایتهد نگونهیا نایقیو  باشدیو برحق م یفبه مطالبات صن یدگیرس انیفرهنگ یجامعه  انتظار

آشفته  زیرا ن انیزده و و هم روح و روان فرهنگ بینظام و کشور آس تیثیناپسند هم به ح یبرخوردها

  .سازدیتر م

ازآنکه معلمان ناچار به  شیپ دیآموزش وپرورش بازگردان یآرامش را به خانواده  عتریسر هرچه

  .شوند گرید یاعتراض

و اطالعات در  یانتظام نیمحترمانه مامور یاز برخوردها یشمال خراسان انیفرهنگ یصنف انجمن

 .دینمایم ینقاط کشور سپاسگزار ریسا

 31ماه بهشتیردا ستمیب

 گذاشت میرا تنها نخواه یبازداشت معلمان:یمیابراه جعفر

خرج داد و نه به  یتیحساس سینه پل. وارد شدند ها یلباس شخص نکهیآرام بود تا ا زیچ همه »

 «..زدند و بردند ختند،یر دفعه کی. خارج از قاعده و برنامه داده شد یشعار

مختلف کشور امروز شاهد حضور  یو شهرها رازیشهرضا، کردستان، کرمانشاه، ش ز،یتهران، تبر 

تجمع   ینامطلوب آموزش طیو شرا یشتینامناسب مع تیبود که در اعتراض به وضع یمصدها معل

از  یتجمعات در تهران به بازداشت و ضرب و شتم تعداد نیحال ا نیبا ا. کردند یصنف زیمسالمت آم

 .شد دهیمعلمان کش

ماه ، در اعتراض  بهشتیارد 52معلمان سراسر کشور که صبح امروز  زیو مسالمت آم یصنف تجمع

مام کودکان و ت لیاز خط فقر ، دفاع از حق تحص تر نییپا ی، دستمزدها یآموزش یها به کمبود بودجه

 شدهمعلمان در سراسر کشور برگزار  یصنف یها کانون یهماهنگ یبا فراخوان شورا گریمطالبات د

 یاز فعاالن صنف یدر تهران به ضرب و شتم و بازداشت گروه یلباس شخص یروهایبود، با حمله ن

کانون  یریگ در گفتگو با جامعه نو، از موضع یاز فعاالن صنف یکه برخ ستیدرحال نیا. منجر شد

تجمع  یاز حق برگزار تیمعلمان کشور در حما یصنف یتشکل ها یهماهنگ یمعلمان و شورا یصنف



و دولت . گذاشت میرا تنها نخواه یمعلمان بازداشت"؛  ندیگو یآنها م. دهند یخبر م زیمسالمت آم یصنف

 "صورت گرفته پاسخگو باشد یدر خصوص برخوردها دیبا زین

حل نشده و  یاریبس یکردند که همچنان مشکالت صنف یفته معلم امسال را سپره یحال در ، معلمان

معلمان بازنشسته و شاغل و نامناسب بودن  شتیو مع یبه زندگ یتوجه یب. مانده است یپاسخ باق یب

حوزه، نشان از آن دارد  نیا یاست که به گفته فعاالن صنف یآموزش در مدارس از جمله موارد تیفیک

آنها در اعتراض به . ستین یو مسئوالن دولت یتیحاکم ینهادها تیپرورش در اولوو  که آموزش

با فعاالن  ییو قضا یتیامن یآموزش، برخوردها یساز یبا خصوص تیضد ،یشتیمع تیوضع

 یهمگان ریو در جهت خ یعموم یتمام کودکان که از جمله مطالبات لیو دفاع از حق تحص ،یصنف

 یتجمعات، شورا نیدر ادامه ا. اند برگزار کرده ریاخ یدر سالها را یاریبس یصنف جمعاتاست، ت

سراسر کشور دعوت  یاز معلمان و بازنشستگان فرهنگ یمعلمان در فراخوان یکانون صنف یهماهنگ

حاکم  یآموزش ینامناسب دستمزد ، کمبود بودجه و فضا تیکرد تا در هفته معلم در اعتراض به وضع

 شیفراخوان به پ نیمقدمات ا. برگزار کنند زیو مسالمت آم یعات صنفآموزش و پرورش تجم امبر نظ

دولت و مجلس  ن،یفرورد انیاگر تا پا»معلمان اعالم کرده بودند که .  گرددیبرم دیاز شروع سال جد

برپا  یماه و هفته معلم تجمع اعتراض بهشتیعمل نکند، در ارد یبه حق آموزش یها به خواسته

 یاز فعاالن صنف یتجمعات در تهران به برخورد و بازداشت جمع نیا رسد یحاال خبر م« .میکن یم

 .شده است دهیکش

که از شرکت کنندگان حاضر در  رانیا یصنف یتشکل ها یهماهنگ یبازرس شورا ،یمیابراه جعفر

با معلمان ، در  سیپل یو همکار یتجمع صنف یبودن فضا زیتجمع بود با اشاره به مسالمت آم نیا

منزلت، حق  شت،یمع" چون  یتجمع شعارها نیدر ا: دیگویصورت گرفته م یخصوص برخوردها

 نیو همچن" تجمع، حق مسلم ماست -تشکل " ، "بودجه عادالنه حق مسلم ماست" ، " مسلم ماست

سر  نییپا یحقوق و دستمزدها یپلکان شیدر اعتراض به افزا" ، نوبخت ، استعفا ، استعفا یبطحائ"

 یمقرر کرده بود و در حقوق صنف یهماهنگ یکه شورا ییخارج از شعارها یشعار چیه. داده شد

 یدست شورا کی یاغلب تجمع کنندگان کاورها نکهیضمن ا. داشت، سر داده نشد ظرمعلمان را مدن

 .را به تن کرده بودند یهماهنگ

ساختمان  یروبرو ابانیکه وارد خ از معلمان خواست سیپس از شروع تجمع، پل: دهد یم ادامه او

و  سیپل نیتعامل ب نکهیحال و با وجود ا نیبا ا. برنامه بودجه نشوند و آنها هم در محوطه پارک ماندند

از معلمان را هدف قرار داده و  یوارد تجمع شدند و برخ یلباس شخص یرویمعلمان خوب بود، چند ن

 .معلمان مواجه شد ریسا حمله با مقاومت نیباره حمله کردند که ا کیبه 

در  یمیابراه. هم به تجمع ورود کرد سیپل ،یلباس شخص یروهای، با حمله ن یفعال صنف نیا گفته به

با معلمان  یبرخورد خاص ژهیو گانی: دیگو یمعلمان م یبرخورد با فعاالن صنف اتییجز حیتوض

زن را مورد ضرب و شتم  از معلمان به خصوص معلمان یادیتعداد ز یتیامن یروهاینداشت اما ن

از معلمان  شتریب یلیتعداد معلمان زن خ» . شد دیمعلم زن دچار جراحت شد کیقرار دادند و پلک 

در  ایآ نکهیهنوز از ا نکهیضمن ا. آنها صورت گرفت یخشونت بار یمرد بود و متاسفانه برخوردها

 .ستیندر دست  یاطالع ر،یخ ایوجود داشته  یمعلمان زن هم بازداشت انیم

معلمان در  زیو مسالمت آم یبه تجمع صنف یلباس شخص یروهایحمله ن یدر پ ،یمیبه گفته ابراه

 یآنها نام محمد فالح انیشده است که در م دییتا یمعلم و فعال صنف 6تهران، تاکنون بازداشت حداقل 

 یبداق ل، رسو (معلمان تهران یعضو کانون صنف) یبی، محمد حب( معلمان تهران یکانون صنف ریدب) 



. خوردیبه چشم م گریو چند تن د ی، محمد حسن پوره، گرام(معلمان تهران یبازرس کانون صنف)

 .کنند یتعداد اعالم م نیاز ا شیرا ب ها ینشده هم آمار بازداشت دییاز منابع تا یبرخ

عادالنه و آموزش، مدارس استاندارد، مطالبه دستمزد  یساز یفیتمام کودکان ، ک لیتحص حق از دفاع

تکرار  لیاز صدر تا ذ نیتمام مسول یدر صحبت ها ریاخ یکه از قضا در روزها یمطالبات عموم

  .شدیم دهیمعلمان معترض د یپالکاردها یبود که رو ییشد از جمله شعارها

مسالمت  یتجمع صنف کیمعلمان در  یحرفها به عنوان مطالبه صنف نیا یچرا وقت: دیگویم یمیابراه

مقام معلم  میحرف از تکر نیکه همه مسول یدر هفته ا.شود یشود با آن برخورد م یم مطرح زیآم

 !داشته باشد تواندیم ییچه معنا زیبرخورد تناقض آم نی، ا زنندیم

دچار بهت و  یلباس شخص یروهایحمله ن نیتجمع از ا نیاکثر معلمان حاضر در ا: دیگویم یمیابراه

 .شود یبرخورد نیچن زیتجمع مسالمت آم کیبا  دیشده بودند که چرا با رتیح

شده بودند  رتیدچار بهت و ح یلباس شخص یروهایحمله ن نیتجمع از ا نیا در حاضر معلمان اکثر

 .شود یبرخورد نیچن زیتجمع مسالمت آم کیبا  دیکه چرا با

 !!!تجمع و سکوت جامعه کیتعرض به 

 البرز یفعال صنف ،یاریشهر آتوسا

 یشاغل و بازنشسته بنا به فراخوان شورا انیاز فرهنگ ی، تعداد۳۱ بهشتیردا ۰۲پنج شنبه  امروز

در بهارستان جمع شدند و  سازمان برنامه و بودجه یجلو ران،یمعلمان ا  یکانون صنف یهماهنگ

 حقوق یساز انهمس زینو...کارآمدو مهیب،یآموزش تیفیکبهبودگان،یرا_لیتحص،یشغل تیامن خواهان

  .معلمان شدند

 

و ارعاب و احضار را در  دینام داشت، تهد!!! معلم _بزرگداشت نجا که در هفته گذشته که هفتهآ از

گفت که  توانینفر بود اما به جرأت  م ۹۲۲پراکنده بودند، تعدادمان کمتر ( نینه فقط فعال)معلمان  انیم

 یایکه از زوا تطالعاو عکاسان ا دادندیبودند که جوالن م یتیامن یروهایدو برابر معلمان حاضر، ن

 .کردند یند و عکاس مختلف خجالتمان داد

و   شتیدر مع یلباس شخص یروهایاما ن. مانیخواسته ها یآرام  بود و شعارها در راستا تجمع

نتوانست تحمل کند و شروع کرد به متشنج کردن  زیآرامش مان را ن نیهم یانتظام یرویحضور ن

  .اوضاع

  .زدندیو م گرفتندیم تینها در

 .بود یهمکاران جار یاغراق خون بود که از سر و رو یو ب دندیکشیم نیزم یور

 .را ببرند انیآقا مینگذار میکرد یو چقدر سع دمیدیم یهمکار را زخم یخانمها چقدر

و زمان  نیزم م،یمترو برسان ستگاهیخودمان را به ا میاز دو ساعت که با چند تن از دوستان توانست بعد

  . دیچرخیدور سرم م



در  شانیصحنه ها را نظاره گر بودند و صدا نیکه دور پارک جمع شده بودند و ا دمیرا د یتیجمع

 .امدین

  ... و گرفتندیم یاز آب گل آلود ماه تیموقع نیکه در ا یرانندگان تاکس 

 .تیاز مردم هستند و ما همچنان در اقل یریجمع کث نهایا

 .از نو یو روز از نو و روز دمیبه خانه رس ناباورانه

 ییو گو. بار باشد که رفتم چرا که همراهان کم هستند نیآخر نیا دیآمدم فکر کردم شا یراه که م در

 ه ام انگار؛ دیاکنون که  به خانه رس اما  رسد،یما به گوش نم یحق خواه یصدا

 «...خواندیباز هم مرا م ییصدا» 

معلمان و بازنشستگان  یریدستگ و انهیاتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحش گروه

 میو جرا قهیدرخواست وث ایو شرط و  دیو بدون هر گونه ق یفور یبازداشت شده، خواهان آزاد

 است زانیعز نیا ینقد

و با اعالم  انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهمآهنگ یدعوت شورا یدر پ ۳۱ بهشتیارد۰۲امروز 

بر  یخواسته ها زیمسالمت آم انیب یبازنشسته براگروه اتحاد بازنشستگان، معلمان شاغل و  یبانیپشت

 یروین انهیوحش ورشیحق خود، در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند اما مورد تهاجم و 

 .شدند ریدستگ زانیعز نیاز ا یها قرار گرفته و پس از ضرب وشتم، تعداد یو لباس شخص ینتظاما

 یعل ،یفالح یمحمد تق ،یگرام لیاسماع ،یول بداقرس ،یبیمحمد حب انیبازداشت شدگان آقا نیا

از معلمان  گرید یتعداد نیاقدام دوست و همچن هیو خانم عال ینیغالمحس ،ینیرحمان عابد ،یزولف

 .هستند یشهرستان

معلمان و بازنشستگان  یریو دستگ انهیاتحاد باز نشستگان ضمن محکوم کردن تهاجم وحش گروه

 ینقد میو جرا قهیدرخواست وث ایو شرط و  دیو بدون هر گونه ق یفور یبازداشت شده، خواهان آزاد

 .است زانیعز نیا

 "گروه اتحاد بازنشستگان"

۳۱/۰/۰۲     

 یمقابل استانداربرای بازگشت بکارشرق اهواز یدرمان یمرکز بهداشت اخراجی کارکنانتجمع 

 خوزستان

 شرق اهواز یدرمان یمرکز بهداشت اخراجی کارکنان صبح روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه،

 .زدند خوزستان یمقابل استانداربرای بازگشت بکاردست به تجمع 

اخراج شده در طرح سالمت که به همراه همکاران خود به  کارکنان از یکی، برپایه گزارش منتشره

مون نفر از ما با آز ۱۲تعداد : تجمع کرده بودند، گفت یدرب استاندار یاعتراض روبرو ینشانه 

گسترش طرح  رکه در ادامه به منظو میمشغول به کار شد ۷/۱/۳۱ خیاز تار ۳۹وزارت کشور سال 

 .است دهینفر رس ۱۲۲تعداد به  نیسالمت ا



وابسته به هالل  مانیمسجد سل یکایبه شرکت فجر اند یمانکاریطرح به صورت پ نیا: افزود یو

 یو قرارداد مجدد افتی انیشرکت پا نیبا ا قرارداد ما ۰۳/۷۰/۳۲ خیو در تار دیاحمر واگذار گرد

 .به ما اعالم شد یهمکار انیصورت نگرفت و پا

 ریکارآمد و غ یروهاینشده سبب شد که اکنون ن یمازاد و کارشناس یرویجذب ن: در ادامه گفت یو

 .کارآمد باهم اخراج شوند

سوال که اکنون خواسته  نیشرق اهواز در پاسخ به ا یدرمان یاز کارکنان مرکز بهداشت گرید یکی

چرا که تا . ساله خواست همه ماست ۷و عقد قرارداد  یدعوت دوباره به همکار: گفت ست؟یشما چ

 .به خطر انداخته است نینچنیما را ا یشغل تیماهه بوده که امن ۹ماهه و  ۷ما  یکنون قراردادها

ما نبوده و  یربط پاسخگویذ نیکدام از مسئول چیه ۷۹/۰/۳۱از روز شنبه مورخ : در ادامه گفت یو

 .خصوص نداده اند نیدر ا یحیتوض چیه

دست به تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شهر الوند  نیقزو یقوط رانیکارخانه اچرا کارگران 

 *زدند؟

با کارفرما مانع از پرداخت  یاجتماع نیسازمان تام ندهینما یتبان: نیقزو یقوط رانیاکارخانه کارگر 

 .شد  نیقزو یقوط رانیکارخانه ا حقوق کارگران

 یشرکت خصوص کیبه عنوان  یقوط رانیا شرکتاردیبهشت یک منبع خبری محلی،52گزارش به

 یانواع قوط دیسال است به تول ۹۹کارگر حدود  یروین ۷۹۲از  شیالبرز با ب یدر شهرک صنعت

و   ل گذشته با اعتراضآن از سا یبحران تیندارد و وضع یاکنون حال و روز خوش اما هم پردازد یم

 .کرده است ییخودنما یکارگر یها اعتصاب

با تجمع مقابل سازمان  یسال جار ماه بهشتیشانزدهم ارد کشنبهیشرکت روز  نیاز کارگران ا یجمع

 *.سازمان اعتراض کردند نیعملکرد ا نیشهر الوند نسبت به ا یاجتماع نیتام

 :میاز کارگران پرداخت یکیوگو با  تجمع به گفت نیا اتیاطالع از علت و جزئ یبرا

 یمیتنها ن: تا بهمن ماه سال گذشته اظهار کرد بهشتیحقوق از ارد افتیکارگر با اشاره به عدم در نیا

 .میا کرده افتیرا در ۳۲و بهمن سال  ید یها از حقوق ماه

ن سنوات ما عنوا چیو به ه میا نکرده افتیدر یسال هم بن کارگر ۹و  یدیسال ع ۱حدود : افزود یو

 .پرداخت نشده است

و از کار اخراج از کارگران در دو مرحله  یا سال گذشته عده: شد ادآوری یقوط رانیشرکت ا کارگر

 .شدند کاریب

مجدد از  یها یریگیکردند و با پ تیاز کارگران اقدام به شکا یا عده: کارگر در ادامه گفت نیا

از  یکیاز حقوق کارگران  یند به منظور پرداخت بخشگرفت میتصم نیمسوول ،یو فرماندار یاستاندار

 .گذاشته شود و به فروش برسد دهیشرکت به مزا نیا یصنعت یها دستگاه

و صاحب  مهیکارمند ب نیکه ب یبرگزار شد اما متاسفانه با تبان کشنبهیروز  دهیمزا نیا: کرد انیب یو

 .شد به نفع کارفرما تمام دهیمزا جهیشرکت صورت گرفته بود؛ نت



به  دنیدر رس مهیب یکارگران در اعتراض به کارشکن: کرد انیب یقوط رانیشرکت ا کارگر

البرز برگزار کردند و  یشهر صنعت یاجتماع نیمقابل سازمان تام یزیآم تجمع اعتراض شان،یها حقوق

 .اعتراف کرد اش ندهیهم نسبت به تخلف نما مهیبود که سازمان ب یدر حال نیا

شهرستان البرز  یدادگستر سیبود که رئ یدر حال مهیسازمان ب یها یکارشکن: ه دادکارگر ادام نیا

 نیالزم با تام یرا بالمانع اعالم کرده بود و به کارگران گفته شده بود که هماهنگ دهیمزا یبرگزار

 .انجام شده است دهیمزا یجهت برگزار یاجتماع

: و مطالبات کارگران بود خاطرنشان کرد مهیب یپرداخت بده دهیمزا نیهدف ما از ا نکهیا انیبا ب یو

تومان است را  ونیلیم ۰۲۲و  اردیلیم ۰که  مهیبه ب یبده ده،یمزا نیا یبا اجرا میما قصد داشت

 یرشکنبه کارگران پرداخت شود اما متاسفانه با کا مهیدرآمد حاصل فروش ب یو مابق میبپرداز

 .میدیبه حق و حقوق خود نرس مه،یسازمان ب

 شیاز پ یا نقشه نیندارد و ا یتیدر حال حاضر شرکت فعال: عنوان کرد یقوط رانیشرکت ا گرکار

 .کنند افتیاز دولت در التیتسه د،یجد یرویشده است تا با جذب ن نییتع

پرداخت نشده  چکدامیکرده که ه افتیکالن در یها وام ۶۲شرکت از سال  تیریمد: شد ادآوری یو

 .اند را بهانه کرده یها، مشکالت مال حقوق افتیدر یااست و هر بار با مراجعه بر

و  کنند یم تیحما دارانهیو سرما انیفقط از کارفرما نیمتاسفانه مسئول: کارگر اذعان داشت نیا

 چیاما ه میا استان مراجعه کرده نیکارگران ندارند؛ تا به امروز به همه مسئول تیبه وضع یتوجه

 .ته استجز شعار دادن صورت نگرف یاقدام

مشکالت را  یا هفته کیبه ما وعده داد که  نیمجلس قزو ندگانیاز نما یکیسال گذشته : شد ادآوری یو

 .اند شده کارینفر از کار ب ۶۲است و حدود  فتادهین یاتفاق چیماه است که ه ۲اما  کند یحل م

خود از شرکت  اریاختکه کارگران به  کنند یادعا م انیکارفرما: ابراز کرد یقوط رانیشرکت ا کارگر

 .اندداده ازیاست که به همه ما برگه عدم ن یدر حال نیاند اما ا  خارج شده

سال  ۷۹از  شیما کارگران که ب یرا برا هیحقوق پا نیتر و کم یکاریب مهیحداقل ب: اضافه کرد یو

 .اند کرده نییتع م،یسابقه دار

ماه است  ۲: شرکت طلبکار دارد ادامه داد نیاز اتومان  ونیلیم ۱۲ نکهیا انیبا ب انیکارگر در پا نیا

 .میرا ندار یزندگ یها نهیهز نیو توان تام میهست کاریب

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  *

 تامین اجتماعی شهر الوند

تشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست کارگران کارخانه ایران قوطی قزوین درادامه اعتراضا

 .به تجمع مقابل تامین اجتماعی شهر الوند زدند

ایران قوطی قزوین در ماه های اخیر باره دراعتراض به اخراج از کار و عدم  کارگران کارخانه 

 .مقابل ادارات مختلف استان قزوین زدند پرداخت حقوق،حق بیمه وعیدی دست به تجمع 

اردیبهشت، مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین در خصوص 78رش رسانه ای شده بتاریخبرپایه گزا

سازمان تامین اجتماعی هیچ نقش و : تجمع کارگران کارخانه مقابل تامین اجتماعی شهر الوند گفت



فعالیتی در خصوص فروش دستگاه های این کارخانه نداشته و کارگران بعد از اطالع از این موضوع 

 .ود را ترک کردندتجمع خ

ساله در زمینه تولید انواع قوطی فلزی شیر خشک، کنسرو، کمپوت  42شرکت ایران قوطی با قدمت 

 722و رب گوجه فرنگی در شهرک صنعتی البرز استان قزوین مستقر است و پیش از تعدیل نیرو 

 .کارگر داشت

شرکت ایران قوطی و : ص گفترئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز در این خصو

قوطی سازی آذر جزو بهترین برندهای این صنعت در کشور هستند اما مدیریت نامناسب، آن را به 

 .تعدیل نیروها و فروش تجهیزات برای پرداخت معوقات و دیون کارگران کشانده است

نیرو می دانند  البته مدیران شرکت کاهش تقاضا را دلیل اصلی برای تعدیل: وحید انتظاری افزود

درحالی که نباید کاهش سفارش برای این چنین شرکت هایی عامل اصلی زمین گیری و تعدیل نیرو 

 .باشد

به هرحال اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی طبق وظایف ذاتی خود به شکایت کارگران : وی ادامه داد

ها به مرحله اجرای حکم و برای دریافت حقوق و معوقات چندماه رسیدگی کرد و پرونده شکایت آن

 .توقیف اموال شرکت رسیده است

در حال حاضر نگرانی کارگران از این است که مبادا اموال شرکت توسط : این مسئول اضافه کرد

سایر دستگاه ها از قبیل تامین اجتماعی توقیف شود و در نهایت معوقات کارگران مثل گذشته، 

 .پرداخت نشده باقی بماند

ای رفع این نگرانی به کارگران قول داده شد که معوقات آنها از دیون ممتاز بوده و حتما بر: وی افزود

در صورت توقیف اموال شرکت ابتدا مطالبات آنان پرداخت می شود و در مرحله بعد به مطالبات 

 .دستگاه ها رسیدگی می شود

ن شرکت ایران قوطی کارگرا: مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری قزوین نیز در این خصوص گفت

به دلیل پرداخت نشدن حقوق و معوقات خود چندین بار مقابل دستگاه های مختلف حضور یافته و 

 .خواستار رسیدگی به مشکالت این واحد شده اند

مشکل این واحد تولیدی در کمیسیون امنیت کارگری اداره کل سیاسی :یوسف جهانی پور افزود

حضور دستگاه های اجرایی برای حل مشکل آنها تدابیر الزم اتخاذ استانداری قزوین مطرح شده و با 

 .شد

متاسفانه بسیاری از مشکالت واحدهای تولیدی ناشی مسائل مدیریتی می باشد که در : وی افزود

 .مراحل بعد مشکالتی را برای استان ایجاد کرده است

  کیطرح تراف هورود به محدودمجوز  نسبت به نداشتنفرودگاه امام  یرانندگان تاکساعتراضی تجمع 

 شهر تهران  یمقابل شورا

فرودگاه امام واقع در جنوب تهران،  یرانندگان تاکسروز پنج شنبه بیستم اردیبهشت ماه،جمعی از

 .ندتجمع کرد تختیشهر پا یمقابل شورا  کیطرح تراف همجوز ورود به محدود به نداشتن اعتراضدر



مجوز ورود به  ها، ران یگروه از تاکس نیبه ا:کنندگان گفتیکی از تجمع  براساس گزارش منتشره،

خود را به مناطق  انمسافر توانند یو آنها نم شود یگذشته داده نم انیمانند سال کیمحدود طرح تراف

 .اند فلج شده و از نان خوردن افتاده شان یزندگ ندیگو یآنها م. تهران ببرند یمرکز

 آنالین یدفتر تاکس یبه راه انداز نسبتسقز رانان  یتاکس اعتراضی تجمع

 .دراین شهر دست به تجمع زدند آنالین یدفتر تاکس یبه راه اندازدراعتراض سقزرانان  یتاکس

در شهرستان سقز خبر  نیانال یاز پلمپ دفتر تاکس یانتظام یو فرمانده یحمل و نقل شهردار معاون

 .دادند

اخذ مجوز  یاسنپ بدون هماهنگ نکهیان سقز از ا، رانندگاردیبهشت52برپایه گزارش منتشره بتاریخ

 .کردند یتیکنند ابراز نارضا تیدر سقز قرار فعال یرانیاز سازمان تاکس

که به  یکنند رانندگان یبه رانندگان اسنپ اعتماد م یمردم به راحت: از رانندگان اظهار کرد یکی

 .کنندیم تیفعال ینظر شرکت خصوص ریو ز یصورت شخص

 میتوان یشود م جادیکه مشکل ا یدر صورت میکنیم تیفعال ینظر شهردار ریرانندگان ز ما: افزود یو

 .نداز حق خود دفاع کن یبه راحت

 مجموعه کی یکه باعث مشکل برا یاشتغال در جامعه زمان: در سقز عنوان کرد یراننده تاکس نیا

 .میما رانندگان مطالبه گر حقمان هست  و ستین یفعال در شهر شود اخالق

اما امروز عده  میمشخص خدمات داده ا یسال است که به مردم بر اساس تعرفه ها نیچند: گفت یو

 .ما را با مشکل مواجه کرده اند تیمجوز فعال بدون یا

شغل دومشان  کنندیم تیکه به عنوان راننده در اسنپ فعال یافراد: دیگو یرانندگان م نیاز ا گرید یکی

  .کنند یراه امرار معاش م نیندگان ما تنها از ااست که ران یدر حال نیهست ا

 یتاکس: گفت نیآنال یخبر پلمپ دفتر تاکس دییضمن تأفرماندار سقز  یاسیمعاون س انیمیکر کامل

 یده سیسرو نیا تیمجوز اشاره شده است که فعال نیا یانیدارد اما در بند پا یمجوز کشور نیآنال

بند اقدام  نیبدون توجه به ا نیآنال یاکسو از آنجا که تمحل است  یضوابط شهردار رشیمنوط به پذ

 .کرده است دفتر آن پلمپ شده است تیبه فعال

 .ستین یامر نیچن یرایپذ یرانندگان تاکس شتیمع زیسقز و ن یفضا: عنوان کرد نیهمچن یو 

قابل م چادردریافت  یبرامزدک، گوشه و مادوان  ،یاز جمله گنجه ا اسوجی یروستاها اهالی تجمع

 راحمدیو بو هیلویهالل احمر کهگ

درخواست  راحمدیو بو هیلویکهگ با تجمع مقابل هالل احمر اسوجیاطراف  یروستاها یاز اهالجمعی 

 .چادر کردند

و خسارت به  راحمدیبو یدر شهرستان ها ریهفته اخ کی یزلزله ها یطبنابه گزارشات منتشره،

مزدک، گوشه و مادوان با تجمع در  ،یاز جمله گنجه ا راحمدیبو یروستاها یاز خانه ها، اهال یبرخ

 .در خواست چادر کردند راحمدیو بو هیلویهالل احمر کهگ تیمقابل جمع



و  یاریشکاف برداشته و ده ریاخ یبراثر زلزله ها شانیخانه ها: گفتندتجمع کنندگان از تعدادی 

 .موضوع را صورتجلسه کردند نیهم ا یکالنتر

و از  میکن یسپر مانیشب را در خانه ها میتوان یاز شدت ترس نم: گفتند سوجای یروستاها یاهال

 میاز مسووالن استان خصوصا هالل احمر درخواست دار م،یخانه ها را ترک کن میتوان یهم نم یطرف

 .میکن یبحران را سپر نیقرار دهند تا ا ارمانیچادر در اخت

 یقرار داده م یکسان اریچادر فقط در اخت: گفت حمدرایو بو هیلویمعاون استاندار کهگ یلیف زیعز اما

 .دچار خسارت شده است شانیشود که خانه ها

عنوان چادر  چیبه ه: خصوص هم گفت نیدر هم راحمدیو بو هیلویهالل احمر کهگ تیجمع رعاملیمد

 .ردیگ یافراد قرار نم اریدر اخت یانفراد

دستگاه ها برپا شده و  ریها، خوابگاه ها و سا تانمارسیب یبرا ییچادرها: گفت نیامان هللا جهانب دیس

چادر  ۰۲۲از  شیب یو اتوبوسران تیپارک وال ،یمردم در پارک مهرورز یاسکان اضطرار یبرا

 .برپا شده است اسوجیمردم شهر  یبرا

در اردوگاه  یکالنتر دییدچار خسارت شدند بعد از تا ریاخ یکه در زلزله ها یکسان: عنوان کرد یو

 .شوند یاسکان داده م یسکان اضطرارا یها

اطراف شهر  یروستاها یهستند و خانوارها تیحافظان امن یانتظام یروین: مسوول عنوان کرد نیا

 .شوند یاسکان مستقر م یبا آرامش در چادرها اسوجی

 باصدوریک بیانیهروز02پایان اعتصاب بازاریان بانه پس از

پایان اعتصابشان پس از بیست وپنج روز،با امید به رسیدگی به  بازاریان شهربانه با انتشاربیانیه ای از

 .مشکالتشان وپاسخگویی خواسته هایشان،خبردادند

 بدنبال تصادف مینی بوس حاملشان هزار جریب نکا مزارع نشاء برنج کارگرزن ومرد8مصدومیت 

با یک  اء برنجمزارع نش اردیبهشت،بدنبال تصادف مینی بوس حامل کارگران52بامداد روزپنج شنبه

 .کارگرزن ومرد مصدوم شدند8 یدر منطقه نهالستان چل مرد بیدر محور هزار جرکامیون 

 

 ونیحادثه انحراف به چپ کام نیعلت ا نکهیا انیبا ب بیهزار جر بخشداربراساس گزارش منتشره،

صدوم نفر م8, بوس که از کارگران مزارع نشاء برنج بودند ینیمسافران م: اعالم شده است گفت

 .شدند

نفر از 9: افزود, نفر مرد بودند4نفر و 4حادثه  نیمصدمان ا نکهیبا اشاره به ا انیمحمد محمد

 .شدند ینکا بستر نیامام حس مارستانیبه ب گریتن د2و  یبوعل مارستانیمان به بومصد

 مانیس کسریدر دستگاه م یکارگاه بلوک زن مرگ دلخراش  کارگر جوان

 ابانکیشهرستان خور و ب ی واقع درکارگاه بلوک زن ،یک کارگر جوان(تاردیبهش73)چهارشنبه شب

 .،جانش را ازدست دادمانیس کسریدر دستگاه مبدنبال سقوط 



 کیاز سقوط  ابانکیشهرستان خور و ب یفرمانده انتظاماردیبشت پایگاه خبری پلیس،52به گزارش 

 .خبر داد مانیس کسریکارگر جوان در دستگاه م

 یاز سقوط فرد ابانکیخور و ب یشب گذشته ماموران انتظام: اظهار داشت" یلیخلنعمت " سرگرد 

 .مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند یکارگاه بلوک زن کیدر  مانیس کسریدر دستگاه م

ساله به داخل دستگاه سقوط کرده  56 یماموران با حضور در محل مشاهده کردند که جوان: افزود یو

 .ت وارده جان خود را از دست داده استو در اثر شدت جراحا

 مرگ یک کارگر ساختمانی جوان حین کار در سقز 

گچ  هسیبرخورد کاردیبهشت، یک کارگر ساختمانی جوان حین کار در سقز بدنبال 73روز چهارشنبه

 .با سرش، جانش را از دست داد

 یفر  و ساکن روستافرزند مظ “انیمظهر محمد”از طرف منابع خبری محلی کارگر جوان نیا تیهو

 .شده است سقز اعالم “کانلویت”

 7931بیستم اردیبهشت ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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