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 تجمع کنندگان بازداشتی روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردند

 و جواد عباس توللی  پیمان چهرازی، مهرداد قاضی  علی افسونگر، علی سالم،

ط و فق رودیکه بر ما م یتنها راه مقابله با مظالم: فوالد اهواز یصنعت یاز کارگران گروه مل یجمع -

 کشور است یدر همه جا عیکارگران همه صنا نیفقط اتحاد ب

ماه حقوق وحق بیمه ومطالبات 4کرمان نسبت به عدم پرداخت  یکارگران شهردار اعتراضی تجمع -

 شهر یمقابل شورا دیگر

یزد نسبت به عدم پرداخت (خدمت دیخر ای یتیبسته حما)یردولتیمعلمان مدارس غ تجمع اعتراضی -

 انیفرهنگ سیدانشگاه پرددر  ماه حقوق6

 اعتراض کارگران متروی تهران نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر -

  به روز شنبه موکول شد مارس ۸تجمع  شدگان مرد بازداشت تیبه وضع یدگیرس -

 یخبر یروز ب ۴سالم پس از  یعل یتماس تلفن

 کماکان پرداخت نشده است هیمارو دیکارگران انبار نفت جد وعیدی ماه حقوق 8-

با  واحدها یدر واگذار ریبه تأخرشت نسبت  نهیآد تجاری مجتمع دارانیخر ات اعتراضیتجمعادامه  -

 وای به روزی که بگندد نمک-هرچه بگندد نمکش میزنند:شعار

 جوان براثرسقوط یکارگرساختمان کیجان باختن  -

فقط و  رودیکه بر ما م یتنها راه مقابله با مظالم :فوالد اهواز یصنعت یاز کارگران گروه مل یجمع

 کشور است یدر همه جا عیکارگران همه صنا نیفقط اتحاد ب

کارگران  نیب میمستق یارتباط ها یکارگران؛برقرار نیو اتحاد ب یوستگیپ جادیا یآغاز برا نقطه

 .است گریکدیبه استفاده از تجارب بدست آمده در اعتصابات و کمک  یمختلف برا عیصنوف و صنا

فقط و  رودیکه بر ما م یتنها راه مقابله با مظالم: فوالد اهواز یصنعت یاز کارگران گروه مل یجمع

 کشور است یدر همه جا عیکارگران همه صنا نیفقط اتحاد ب

 یفوالد اهواز برا یو حق طلبانه ما کارگران گروه مل یو سه روز از حرکت اعتراض ستیب

 .گذردیمان م یشغل تیو امن ندهیما از آ یرانمعوق و نگ یدستمزدها

و  یشتیمع طیمسئوالن نسبت به شرا یتفاوت یعمق فاجعه ب گذردیو هرروز که م میرویجلو م هرچقدر

 .شودیم انینما شتریمطالبات حقه ما کارگران ب

کالن  یها یگذار استیو در س یمولد در مناسبات اقتصاد یرویتأسف است که کارگر و ن یبس یجا

کننده منافع کارفرما بوده  نیحاکم بر جامعه تنها تأم نینداشته و قوان یگاهیو پا گاهیو اشتغال جا دیتول

 .و هست

و هرسال سفره  کندیم لیرا بر کارگر تحم یظالمانه سالهاست که فقر و نکبت و گرسنگ نیقوان نیا

 .شودیکارگر کوچک و کوچک تر م



 .ما کارگران قراردارد اعتراض و اعتصاب است یرو شیکه پ یقیو طر وهیتنها ش انیم نیا در

قرار دارد که نه  یریدر مس یاما وقت ستینبوده و ن ستیهرج و مرج طلب و آنارش چگاهیه کارگر

از کار  دنیجز دست کش یراه ندیبیشده م عیبلکه حقوق خود را هم ضا شودینم نیتنها منافعش تأم

 .ندارد

اعتراضات و اعتصابات پراکنده و  نگونهیکه باا میباور برس نیا به دیکارگران در سراسر کشور با ما

 .میرو دار شیبه اهداف خود پ دنیرس یبرا یسخت و دشوار و طوالن یراه یکپارچگیبدون اتحاد و 

 نیظالمانه آنها در وضع قوان یها یریگ میکه تصم یامور کارگر یمتول یو دستگاهها تیحاکم

 یها یکارگر باعث مشکالت و مصائب و دشوار یعادالنه برانا یدستمزدها نییو تع یضدکارگر

کارگران  نینبود اتحاد و انسجام ب یعنینقطه ضعف  نیاز هم قایما شده اند دق شتیفراوان در مع

 .کوبندیبر تابوت کارگر م یگرید خیاستفاده کرده و هرسال م یکارگر یو تشکل ها کشورسراسر 

کارگران  نیب میمستق یارتباط ها یکارگران؛برقرار نیحاد بو ات یوستگیپ جادیا یآغاز برا نقطه

 .است گریکدیاستفاده از تجارب بدست آمده در اعتصابات و کمک به  یمختلف برا عیصنوف و صنا

در همه  عیکارگران همه صنا نیفقط و فقط اتحاد ب رودیکه بر ما م یتنها راه مقابله با مظالم امروز

 .کشور است یجا

و بهم  یکپارچگیداران زرپرست با  هیو سرما انیدر برابر زورگو یستادگیا یما براو توان  قدرت

 .خواهد شد شتریو ب شتریمان ب یوستگیپ

نقش در  یفایمطالبات خود و ا یهمصدا و همنوا پا نیسرزم نیکه همه ما کارگران ا یروز دیام به

 .میستیسرنوشت خود محکم و استوار با نییتع

 ۶۹اسفند  ۴۴

 فوالد اهواز یصنعت یز کارگران گروه ملا یجمع

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یبه کانال تلگرام یارسال

ماه حقوق وحق بیمه ومطالبات 2نسبت به عدم پرداخت  کرمان یکارگران شهردار اعتراضی تجمع

 شهر یمقابل شورا دیگر



 

به کرمان دراعتراض  روزپنج شنبه بیست وچهارم اسفند ماه،جمعی از کارگران شرکتی شهرداری

 .دست به تجمع مقابل شورای شهر زدندماه حقوق وحق بیمه ومطالبات دیگر،2عدم پرداخت 

 

دست نوشته، بنرها  لباس فرم وبا شرکت سالم شهر کارگران نیابراساس گزارشات منتشره،

شهر  یل شورامقاب«هرنکته که گفتند فریب بود وریابود -هروعده که دادند به ما باد هوابود»:ازجمله

 .کرمان تجمع کردند



مسئوالن به : گفت تجمع کنندگان ندهیکرمان و نما یشهردار یخدمات شهر یاز کارگران شرکت یکی

 .کرمان توجه کنند یطرف قرارداد با شهردار یشرکت یروینفر کارگر ن 88از  شیب یصدا

چهارماهه  یایقوق و مزاپرداخت نشدن ح یکارگران برا نیا: که خواست نامش برده نشود افزود یو

مقابل  یبه آرام یدرمان مهیو پرداخت نشدن حق ب 59سال  یایسنوات و مزا ،یدیع ،یسالجار

 .شهر کرمان تجمع کردند یاسالم یشورا

در  یو انجام امور عمران یخدمات شهر ف،یازجمله تنظ ییدر قسمت ها که تجمع کنندگان: افزود یو

 .پرداخت حقوق باشند اما متاسفانه برعکس است تیر اولود دیکنند با یم تیشهر کرمان فعال

آمدند اما  یو انتظام ینظام یروهاین: کرد انیکرمان ب یشهردار یخدمات شهر یکارگر شرکت نیا

پرداخت حقوق به حق کارگران است و  یو برا یکند و کامال صنف ینم جادیدر نظم ا یتجمع خلل نیا

 .نشان دهند تیتجمع ها حساس نیبه ا دیمسئوالن نبا

 زین یدرمان یها پرداخته نشده و دفترچه ها مهیب زیمعوقه بودن حقوق از آبانماه ن لیبدل: گفت یو

 .شوند ینم دیتمد

ارتباط دارد، به  یعفون یو با زباله ها فیتنظ تیکرمان فعال یکه در شهردار یکس: افزود یو

 یخود بازم یزندگ هیاول یها نهیاز هزکند و اگر پرداخت نشود  یم تیفعال انهیحقوق ماه یدلگرم

 .ماند

 ایو پرداخت نشدن حقوق و مزا ینداشتن توان مال لیبدل: کرد حیتصر یاز کارگران شرکت گرید یکی

 .فرزندم پرداخت کنم یدرمان یها نهیتوانم هز یمحروم بوده و نم یزندگ یها نهیهز نیتر ییاز ابتدا

 یم تیکرمان فعال یشهردار فیابتدا در قسمت تنظ :کارگر که خواست نامش فاش نشود گفت نیا

و پاداش  یدیبنده از آبانماه، ع انهیمنتقل شدم اما حقوق ماه یبه بخش خدمات شهر یکردم و به تازگ

 .کارگران تاکنون پرداخت نشده است نیپرداخت ا مهیسال گذشته و حق ب

را ندارم و فرزندم از  یمسکون توان پرداخت اجاره منزل: عنوان کرد زیاز معترضان ن گرید یکی

کرمان  یکارگران شرکت طرف قرارداد با شهردار یایحقوق و مزا رایبازمانده است ز لیتحص

 .پرداخت نشده است

به  یتجمع آغاز شده و تاکنون مسئول نیا( پنجشنبه )از صبح امروز: گفت یراحمدیم محمدرضا

 .ماپاسخ نداده اند

 یم تیفعال یکرمان بصورت شرکت یبا شهردار یسال همکار 08و پس از  میهست یشرکت: افزود یو

 .میا دهیشدن را شن یکنم و تنها وعده قرارداد

کارگران  نیا: کرمان اظهار کرد یطرف قرارداد با شهردار یاز کارگران شرکت گرید یکی نیهمچن

 .کشور بوده و خواهان عدالت هستند نیاز ا یو تجمع کنندگان عضو

امر حقوق  نیباشند و با ا زیبه فکر کارگران ن یساز یمسئوالن با خصوص: دافزو یقربان دیام

 .کارگران نصف شده است

کارگران را مهمان قلمداد کرده است و به  زیکرمان ن یرتبه شهردار یاز مسئوالن عال یکی: گفت یو

 .دیکن یریاز کار کناره گ ندیگو یم یمحض اعتراض مسئوالن شهردار



یزد نسبت به عدم پرداخت (خدمت دیخر ای یتیبسته حما)یردولتین مدارس غمعلما تجمع اعتراضی

 انیفرهنگ سیدانشگاه پرددر  ماه حقوق1

 ،جمعی ازو چهارم  ستیافتخار ب شیهماروز پنج شنبه بیست وچهارم اسفندماه همزمان بابرگزاری 

ماه حقوق 6داخت یزد دراعتراض به عدم پر(خدمت دیخر ای یتیبسته حما)یردولتیمعلمان مدارس غ

 .تجمع کردند انیفرهنگ سیدانشگاه پرددر

در محل  یتیبه دنبال اعتراض معلمان مشمول طرح حمابرپایه گزارش منتشره،بهارستان نشین یزدی 

 .پرداخت است ریمعلمان در مس نیحقوق معوقه ا: گفت ،یزد انیفرهنگ سیدانشگاه پرد

کنکور  دگانیاز برگز لیو چهارم با تجل ستیافتخار ب شیهمااسفند،44روزقابل یاد آوری است که 

 سیدانشگاه پرد یزبانیبه م یو جشنواره خوارزم یعلم یادهایالمپ ، یسال متوال ۴۴ یبرا یسراسر

 .برگزار شد زدی انیفرهنگ

 :درهمین رابطه

 اریتجمع اعتراضی معلمان مدارس غیردولتی یزد نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استاند

بسته حمایتی یا خرید )صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه،جمعی از معلمان مدارس غیردولتی

ماه وبیمه ناقص 5دراعتراض به بالتکلیفی استخدامی،سطح پایین حقوق وعدم پرداختش بمدت (*خدمت

 .دست به تجمع مقابل استانداری زدند

ره به طرح خرید خدمات آموزشی در براساس گزارشات منتشره ،یکی از معلمان تجمع کننده با اشا

تمام معلمان بسته های حمایتی دارای مدرک : وپرورش اجراشده است گفت  دولت که زیر نظر آموزش

باشند با حقوق دریافتی  های فرهنگی می لیسانس و دکترا هستند و بیشتر از خانواده لیسانس و فوق

 .باشد ست که همین حقوق دارای نوسان میهزار تومان ا088هزار تومان که اآلن میانگین حقوق 488

ماه  5روزه افزود، از فروردین تا به امروز یعنی  40هزارتومانی و بیمه 088وی با اشاره به حقوق 

 .ایم حقوقی دریافت نکرده

شود  ازلحاظ امنیت شغلی وقتی اعتراضی راجع به حقوق و مزایا می: این معلم معترض ادامه داد

اگر راضی نیستید از این شغل انصراف دهید خیلی از مسئولین به ما توصیه  گویند که راحتی می به

 .ای ندارد شده هیچ فایده هایی که طی سه سال انجام نگاری کنند که نامه می

التدریسی در استان دارند در حال حاضر  یکی از مشکالتی که معلمین حق: یکی دیگر از معلمان گفت

و هنوز وضعیت قرارداد مشخص نیست و امنیت شغلی  سه ماه از سال تحصیلی گذشته است

روز حقوقی در کار نیست و این مشکل بسیار  065روز سال  569وجه وجود ندارد که از  هیچ به

 .ای نداشته باشیم ماه حقوق و بیمه6بزرگی است که 

ه شده، ها داد یکی دیگر از معلمان حاضر در این تجمع با اشاره به اینکه آخرین حقوقی که به آن

های فروردین، اردیبهشت و  از سال قبل تحصیلی حقوق ماه: مربوط به سال گذشته بوده، اظهار داشت

 .خرداد و از امسال هم حقوق مهر، آبان، آذر و دی پرداخت نشده است

عالوه بر معلمان، سایر کادر این مدارس که تابستان هم مجبور بودند سر کار : وی خاطرنشان کرد

 .ها عقب افتاده است ماه حقوق آن 5ابستان را هم دریافت نکردند و االن باشند حقوق ت



متاسفانه با : ها و سایر معلمان وجود دارد، گفت این معلم با ابراز نارضایتی از تبعیضی که بین آن

های  روزه داریم و بیمه 05و حتی  40روزه و ساالنه است، ما بیمه  58وجودی که بیمه دیگر معلمان 

 .شود ش ماهه رد میما هم ش

اند  های زیادی به ما داده در این زمینه مسئوالن تا به االن قول: یکی دیگر ازمعلمان معترض ادامه داد

و حتی معاون وزیر آموزش و پرورش به جمع ما آمد و قول داد که حقوق پرداخت شود ولی همه 

 .ها شعار بود و هیچ اقدامی انجام نشده است های آن حرف

تواند بدون دریافت حتی یک  ح این سئوال که آیا مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد میوی با طر

های  ما االن صحبت: ماه بدون حقوق زندگی کنیم، گفت 5ماه حقوق زندگی خود را بگذراند که ما باید 

ر به دهند و تنها باید استاندا خواهیم چرا که فقط وعده توخالی می هیچ یک از مدیران استان را نمی

 .های ما را بشنود جمع ما بیاید و حرف

ها هم  البته استاندار قبل هم به ما قول داده بود که مشکل ما زود حل شود ولی این وعده: وی افزود

در قول هایی که مسئوالن به ما داده بودند . توخالی بود و هیچ اقدامی برای رفع مشکل ما انجام نشد

روزه و پرداخت حقوق در موعد مقرر انجام شود ولی هیچ  58مه بیان شده بود که افزایش حقوق، بی

 .ها به حقیقت نپیوست یک از این

یک مدرسه دولتی که ثبت نام دانش آموزان و همه مراتبش مطابق مقررات انجام شده است به یک *

موسسه غیر دولتی واگذار می گردد و به ازای شهریه مصوب غیر دولتی مبالغ دانش آموزان از 

بدیهی است که قرارداد بیمه و پرداخت و به کار گیری . ف دولت به حساب موسسه واریز می شودطر

نیرو با موسسه می باشد و ادارات آموزش و پرورش صرفا می توانند در بکارگیری نیروی شایسته و 

 .صالحیت فرایند کاری افراداعمال نظرنمایند

 . معلم در حال تحصیل هستند 848مدرسه،  94ین مدرسه حمایتی وجود داردکه در ا 94دراستان یزد 

 اعتراض کارگران متروی تهران نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر

شکایت نامه داخت ماه حقوق،عیدی ودیگرمطالباتشان،کارگران متروی تهران دراعتراض به عدم پر

 .داشتند لارسا مترو تهران و حومه یشرکت بهره بردار ریمدای را برای 

مترو تهران و حومه از پرداخت  یشرکت بهره بردار ریمداسفند رسانه ای شد،44بنابه گزارشی که 

 .خبر داد 56سال  انیحقوق عقب افتاده کارکنان مترو تا پا

مترو تهران و حومه درباره حقوق عقب افتاده کارکنان  یشرکت بهره بردار ریفرنوش نوبخت مد

و پس از  میکن هیمترو را تسو مانکارانیدر ابتدا حقوق عقب مانده پ میهست در تالش: مترو اظهار کرد

 .میآن حقوق کارکنان مترو را بپرداز

الزم به ذکر است، . میرا مجبور به پرداخت حقوق کارکنان کرد مانکارانیراستا پ نیدر ا: افزود یو

 .حساب کردند هیچند روز گذشته تسو یمترو ط مانکارانیپ شتریب

تمام حقوق عقب افتاده  56اسفندماه  46تا : کرد دیمترو تهران و حومه تاک یرکت بهره بردارش ریمد

 .شود یم هیکارکنان مترو تسو



کارکنان مترو به  ریاخ یدر روزها م،یسال هست یانیپا یدر روزها نکهیاست؛ با توجه به ا یگفتن

به  یا نامه تیبر ارسال شکا میصمت لیدل نیبودند و به هم یناراض ایحقوق و مزا افتیخاطر عدم در

خود  یدیوع ایمترو تهران و حومه داشتند تا حقوق و مزا یشرکت بهره بردار ریفرنوش نوبخت مد

 .کنند افتیرا در

  به روز شنبه موکول شد مارس ۸تجمع  شدگان مرد بازداشت تیبه وضع یدگیرس

 یخبر یروز ب ۴سالم پس از  یعل یتماس تلفن

به خانواده خود اطالع داد که روز چهارشنبه  یتماس تلفن یط ،یخبر یروز ب ۴سالم پس از  یعل

  .فرستاده شده است هیمنتقل و مجددا به زندان فشافو نیاو یاتهام به دادسرا میتفه یبرا

( اسفند ۴۹)سالم به خانواده خود اطالع داد که به گفته بازپرس شعبه، روز شنبه  یتماس عل نیا در

  .کند یمعرف نیاو یدادسراخود را به  لیکف

اعالم حضور افراد به  رغم یروز سه شنبه به دادسرا فرستاده شدند و عل گریمرد د یبازداشت ۴

و مالقات آنها با  «یافسونگر و مهرداد قاض یعل ،یجواد عباس تولل ،یچهراز مانیپ»منظور کفالت 

 .موکول شد بهبه روز شن زیپرونده آنها ن یبررس. ها داده نشد به خانواده یقیدادستان، پاسخ دق ندهینما

 مارس8کانال تلگرام فراخوان تجمع : منبع

 کماکان پرداخت نشده است هیاروم دیکارگران انبار نفت جد وعیدی ماه حقوق 8

 زیبه تبر هیجاده اروم ۴۲ لومتریواقع در ک هیاروم دیانبار نفت جد کارگران وعیدی هشت ماه حقوق

 .اکان پرداخت نشده استعلیرغم اعتراضاتشان کم

قابل یاد آوری است که این کارگران درادامه اعتراضاتشان اوایل ماه جاری برای چند روزمتوالی 

 :درتهران تجمع کردند ینفت یپخش فرآورده ها یمقابل شرکت مل



 

با  واحدها یدر واگذار ریبه تأخرشت نسبت  نهیآد تجاری مجتمع دارانیخر ات اعتراضیتجمعادامه 

 وای به روزی که بگندد نمک-هرچه بگندد نمکش میزنند:شعار

رشت درادامه اعتراضاتشان نسبت به  نهیآد تجاری مجتمع دارانیخر اسفندماه،44صبح روزپنج شنبه

وای به روزی که بگندد نمک،مقابل -هرچه بگندد نمکش میزنند:با شعار واحدها یدر واگذار ریتأخ

 .تجمع کردندامام جمعه رشت  ندهینمامنزل 

 جان باختن یک کارگرساختمانی جوان براثرسقوط

کار از طبقه چهارم ساختمان در  نیساله ح 40شهرک گلستان از سقوط کارگر  ۱۴۱ یکالنتر سیرئ

 .خبر داد یورزشگاه آزاد یر ضلع غربحال احداث د

پنج روز ۱۳:۳۲در ساعت : ستان اظهار کردشهرک گل ۱۴۱ یکالنتر سیرئ یسرهنگ مراد

کار در ساختمان در حال احداث پاسارگارد واقع در  نیح ستانافغان تبعه ساله ۴۱کارگر  اسفند44شنبه

 .از طبقه چهارم سقوط و فوت کرد ،یورزشگاه آزاد یضلع غرب

 0556وچهارم اسفندماه بیست

akhbarkargari2468@gmail.com 
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