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ادامه اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن سراسرکشوردراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وعدم  -

 *:پرداخت مطالبات

 یک هفته راپشت سرگذاشتآهن منطقه لرستان  راه یفن هیخط و ابن یکارگران نگهداراعتصاب +

تجمع کارگران -+برای دومین روزمتوالی(تانشرق استان لرس)اعتصاب وتجمع کارگران زاگرس+

 استان گلستان  درگرگان(شرکت تراورس)راه آهن

برای دومین  کنگان 21فاز  آالت نیرفت وآمد کارگران بخش ماش سیرانندگان سرو ادامه اعتصاب -

 روز متوالی

غلی نسبت به بالتکلیفی ششرکت حمل ونقل آبادان  یکارگران اخراجادامه تجمعات اعتراضی  -

 اداره کار غرب تهرانمقابل  ومعیشتی

نسبت به سطح نازل حقوق  النیگ استان یعلوم پزشک یکارگران مراکز درماناعتراض رسانه ای  -

 وعدم پرداخت بموقع مطالبات

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران سدشفارود -

 ماه حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود5تا4عدم پرداخت -

 ماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان4عدم پرداخت  -

 رابستندجاده کهنوج به بندر عباس کشاورزان خشمگین منوجان  -

 بنفشه یکو تجمع اهالی کوی ولیعصر تبریز دراعتراض به تخریب پارک بانوان -

ی سلف بد غذا تیفیکنسبت به  دانشگاه مازندران وابگاه نواب خ انیدانشجواعتراضی  تجمع  -

 دی از دانشجویانومسمومیت تعدا

 نیروهای نظامی با شلیک مستقیم جان کولبری دیگر را گرفتند -

 سییسو- خیتظاهرات کارگران صنعت برق در شهر زو -

به نداشتن امنیت شغلی وعدم دراعتراض کارگران راه آهن سراسرکشور اعتصاب وتجمعادامه 

 :*پرداخت مطالبات

 یک هفته راپشت سرگذاشتآهن منطقه لرستان  هرا یفن هیخط و ابن یکارگران نگهداراعتصاب +

تجمع کارگران -+برای دومین روزمتوالی(شرق استان لرستان)کارگران زاگرس وتجمعاعتصاب +

 استان گلستان  درگرگان(شرکت تراورس)راه آهن

روزیکشنبه سی اردیبهشت ماه،درادامه اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن سراسرکشورنسبت به 

برای (زاگرس)شرق استان لرستانت شغلی وعدم پرداخت مطالبات،کارگران راه آهن نداشتن امنی

 .دومین روز متوالی دست از کارکشیده ودرمحل کارشان تجمع کردند

استان گلستان  دست به تجمع مقابل (شرکت تراورس)اردیبهشت، تجمع کارگران راه آهن12روزشنبه 

 .دفترشرکت  درگرگان زدند



اولین هفته را  لرستاناستان آهن  راه یفن هیخط و ابن یکارگران نگهدار عتراضیاعتصاب  وتجمعات ا

 .پشت سرگذاشت

نقاط  یگذشته کارگران تراورس در برخ یروزهاات در ادامه اعتراضبراساس گزارش منتشره،

 .افتیمختلف کشور، صبح امروز اجتماع کارگران تراورس زاگرس ادامه 

در محل کار خود برپا کرده بودند،  یتجمع مشابه زین روزیتراورس زاگرس که د کارگران

 .آنها پرداخت نشده است مهیافتاده و چند ماه حق ب ریها به تاخ آن یپرداخت مطالبات مزد:گفتند

 زیحقوق و وار افتیدر اعتراض به عدم در زیقرار معلوم، کارگران تراورس گلستان و گرگان ن از

کارگران و کارکنان  شود یگفته م. شرکت تجمع کرده بودند نیا در برابر دفتر روزید مه،ینشدن حق ب

 .در اعتصاب هستند شیهفته پ کیآهن منطقه لرستان از  راه یفن هیخط و ابن ینگهدار

وتجمع کارگران خطوط ابنیه راه آهن مشهد، لرستان، زاگرس، رباط کریم، اسالمشهر،   اعتصاب*

 ت ونداشتن امنیت شغلیدراعتراض به عدم پرداخت مطالبا… زنجان و 

( شرکت تراورس)روز دوشنبه بیست وچهارم اردیبهشت ماه، کارگران خطوط ابنیه راه آهن مشهد

دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات ونداشتن امنیت شغلی دست از کار کشیده ومقابل ساختمان 

 .آهن این شهر اجتماع کردند ایستگاه راه

رگران خطوط ابنیه راه آهن مناطق لرستان، زاگرس، رباط همزمان با کارگران تراورس مشهد، کا

 .برند از ابتدای هفته جاری در اعتصاب به سر می… کریم، اسالمشهر، زنجان و 

براساس گزارش منتشره،کارگران تراورس مشهد که امروز اجتماع اعتراضی خود را مقابل ساختمان 

سال است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتمان چندین : گویند آهن مشهد برپا کردند، می ایستگاه راه

 .مشخص نیست

دو ماه و نیم دستمزد عقب افتاده به همراه بیمه طلب داریم در این حال : گویند این کارگران می

 .مان مشخص نیست وضعیت بیمه تکمیلی

ود، ش این کارگران دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را که به صورت حداقلی پرداخت می

 .کنند تامین نشدن منابع مالی ازسوی کارفرما عنوان می

طبق اظهارات کارگران معترض، یکی دیگر از مشکالت آنها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن 

سال سابقه کار دارند،  ۰۱ماهه است که آنهم برای کارگرانی که بیش از  مدت یک قراردادهای کوتاه

 .شود یهر ماه به صورت آزمایشی منعقد م

هزار کارگر دارد که مجموع  ۷شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود : گویند این کارگران می

 .این کارگران از شرایط موجود نگران هستند

از قرار معلوم، همزمان با کارگران تراورس مشهد، کارگران نواحی لرستان، زاگرس، رباط کریم، 

 .برند ی در اعتصاب به سر میاز ابتدای هفته جار… اسالمشهر، زنجان و 

برای دومین  کنگان 71فاز  آالت نیرفت وآمد کارگران بخش ماش سیرانندگان سرو ادامه اعتصاب

 روز متوالی



رفت وآمد کارگران  سیرانندگان سرو ،*روزیکشنبه سی اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی

،ادامه ماه مطالباتشان8عدم پرداخت  به اعتصابشان دراعتراض به کنگان 21فاز  آالت نیبخش ماش

 .دادند

 یکه کارفرما نسبت به مطالبات آنان ب ابدی یادامه م یاعتراضات در حال نیا،براساس گزارش منتشره

آژانس در محل کار خود حاضر  ای یشخص ینموده و از کارکنان خود خواسته تا با خودروها یتوجه

  .شوند

رد خواهد  بتیآنان غ یر صورت حاضر نشدن در محل کار براکارکنان د: کارفرما اعالم کرده است

به آنان پرداخت  زین یالیکارفرما ر یشخص یبه گفته کارکنان در صورت استفاده از خودروها د وش

 .نخواهد کرد

رانندگان از پرداخت  یشرکت پتروصنعت و کارفرما رعاملیمد «یغانم»قابل یادآوری است که،

 .خبر داده است یتا یروزها یمطالبات آنان ط

 .در محل کار خود حاضر شده اند یبهره بردار یروهایگفته کارگران تنها ن به

کنگان دراعتراض به عدم  71آالت فاز  اعتصاب رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران بخش ماشین*

 ماه مطالباتشان8پرداخت 

آالت فاز  رگران بخش ماشینصبح روزشنبه بیست ونهم اردیبهشت ماه، رانندگان سرویس رفت وآمد کا

ماه مطالباتشان دست از کارکشیده واز جابجایی کارگران 8کنگان دراعتراض به عدم پرداخت  21

 .خودداری کردند

 ۱۲)کنگان صبح امروز  ۰۱آالت فاز  نفر از رانندگان بخش ماشین ۵۳برپایه گزارش منتشره،حدود 

 .اعتراض کردند بابت پرداخت نشدن معوقات مزدی خود( ماه اردیبهشت

درصد دستمزد خود را  08درصد، و مرداد ماه  88بنابهمین گزارش، آنان سال گذشته در خرداد ماه 

 .دریافت کردند و مابقی مطالبه آنان تاکنون پرداخت نشده است

وظیفه حمل و  21ماه رسیده افرادی که در داخل و خارج از تاسیسات فاز  8مطالبات این کارگران به 

 .ابه جایی کارگران و پرسنل را عهده دار هستندنقل و ج

به گفته این کارگران، کارفرما تاکنون هیچ پاسخی به این اعتراضات نداده و کارگران مجبور هستند 

برای حضور در محل کار با وسیله نقلیه شخصی رفت و امد کنند که این مسئله با دشواری همراه 

 .است

نسبت به بالتکلیفی شغلی شرکت حمل ونقل آبادان  یاجکارگران اخرادامه تجمعات اعتراضی 

 مقابل اداره کار غرب تهران ومعیشتی

نسبت به  *درادامه اعتراضاتشان شرکت حمل ونقل آبادان یکارگران اخراج اردیبهشت،08روزیکشنبه

 .کردند اجتماعمقابل ساختمان اداره کار غرب تهران عدم بازگشت بکار وپرداخت نشدن مطالباتشان،

 08)شرکت حمل و نقل آبادان که بامداد امروز اخراجی از کارگران برپایه گزارش منتشره،جمعی 

ما که  یقرارداد شغل: اند، گفتند تهران شده یاز محل کار خود در منطقه اسالمشهر راه( بهشتیارد



ر، فسخ شده بهانه اتمام قرارداد کا به ۲۰به مرور از سال  رسد؛ ینفر م ۲۱تا   ۰۱تعدادمان به حدود 

 .است

در اداره  تیشده با طرح شکا کاریب یها تاکنون، ما راننده خیباوجود آنکه از آن تار: گفتند کارگران

 .میهست فیاما هنوز بالتکل م،یا کار خود شده مطالبات معوقات و بازگشت به ریگیکار غرب تهران پ

اند  شده کاریکه ب یهمکاران: ا گفتماجر نیا حیدر توض یا ونقل جاده واحد حمل نیاز کارگران ا یکی

بازگشت به کار و وصول مطالبات خود به اداره  یداشتند و همزمان برا یسال سابقه کار۱۳تا  ۷ نیب

شهرستان  بهمان  از همکاران یتعداد تیپرونده شکا تیاند که در نها کرده تیکار غرب تهران شکا

 .است افتهیاسالمشهر انتقال 

در اداره کار غرب  تیشکا نیبه ا کننده یدگیحل اختالف به عنوان مرجع رس تایه: کارگر افزود نیا

و  رفتهیاخراج ما را نپذ« است یکار کارگران حمل ونقل آبادان دائم تیماه»استدالل که  نیتهران با ا

 .بازگشت به کار صادر کرده است یاز کارگران را یتعداد یبرا

کارگران  نیاز ا یادید سال هنوز به پرونده تعداد زدر حال حاضر بعد از گذشت چن ،یگفته و به

نکردن؛  نیتمک لیاز همکاران آنها به دل یبرخ یاحکام صادر شده برا گرید ینشده و از سو یدگیرس

 .شود ینم ییکارفرما اجرا

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان نسبت به عدم بازگشت بکار،پرداخت *

  ورای صادره در همین رابطه از طرف هیات تشخیص و هیات حل اختالف اداره کارنشدن مطالبات 

 غرب تهران و شهرستان اسالمشهر

کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان اعتراضشان را نسبت به عدم بازگشت بکار،پرداخت نشدن 

غرب   ره کارمطالبات ورای صادره در همین رابطه از طرف هیات تشخیص و هیات حل اختالف ادا

 .تهران و شهرستان اسالمشهر،رسانه ای کردند

شرکت حمل و نقل »های اخراج شده  اردیبهشت،جمعی از راننده15بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .از ادامه بالتکلیفی خود خبر دادند« آبادان

به مرور از رسد  نفر می ۰۱از قرار معلوم، قرارداد شغلی این کارگران که تعدادشان به حدود 

 .به دلیل اتمام قرارداد کار، فسخ شده است ۲۹تا پایان سال  ۲۳شهریور ماه سال 

های بیکار شده با طرح شکایت در  با وجود آنکه از آن تاریخ تاکنون، ما راننده: گویند کارگران می

التکلیف ایم، اما هنوز ب کار خود شده اداره کار غرب تهران پیگیر مطالبات معوقات و بازگشت به

 .هستیم

اند  همکارانی که بیکار شده: ای در توضیح این ماجرا گفت ونقل جاده یکی از کارگران این واحد حمل

سال سابقه کاری داشتند و همان زمان برای بازگشت به کار و وصول مطالبات خود به ۱۳تا ۷بین 

ز همکارانمان به شهرستان اداره کار غرب تهران شکایت کردند که در نهایت پرونده شکایت تعدادی ا

 .اسالمشهر انتقال یافت

گذرد اما هنوز تمامی کارگران بیکار  سال از این ماجرا می ۱به گفته وی، در حال حاضر نزدیک به 

 .اند اند مطالبات خود را از کارفرما دریافت کنند و به کار سابق خود نیز بازنگشته شده نتوانسته



ایم در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و  سال که بیکار بوده در این دو: گوید او در ادامه می

مان تا این لحظه هیچ کاری برای من و سایر  ایم اما به دلیل شرایط سنی خدماتی زیادی مراجعه کرده

 .همکارانم پیدا نشده است

دین درحالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که چن: او گفت

غرب تهران و شهرستان   ماه است احکامی که از هیات تشخیص و هیات حل اختالف اداره کار

 .مان صادر شده، رضایت ما را جلب نکرده و به آن اعتراض داریم اسالمشهردر پیگیری شکایت

صورت حداقلی  مان به ونقل آبادان، در آراء صادر شده، مطالبات به گفته این کارگر شرکت حمل

میلیون تومان از کارفرما طلبکار  ۹۱تا  ۳۱که هر یک از ما کارگران حدود  ه شده درحالیمحاسب

 .هستیم

در حال حاضر کاری برای انجام دادن نداریم و نگرانیم که با ادامه این وضعیت : گوید او در خاتمه می

 .نتوانیم برای مدت زیادی با این شرایط زندگی کنیم

 نسبت به سطح نازل حقوق النیگ استان یعلوم پزشک یکز درمانکارگران مرااعتراض رسانه ای 

 وعدم پرداخت بموقع مطالبات

وعدم  نسبت به سطح نازل حقوق اعتراضشان را النیگ ی استانعلوم پزشک یکارگران مراکز درمان

 .،رسانه ای کردندپرداخت بموقع مطالبات 

و مراکز  مارستانهایاز کارگران شاغل در ب یتعداداردیبهشت،08بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 ار،یکه تحت عنوان به مینفر هست ۰۱۱کم حدود  دست: ندیگو یم النیگ یعلوم پزشک یدرمان

از  یکه درآمد برخ میمشغول کار النیگ یعلوم پزشک یدر مراکز درمان رهیو غ یخدمات ار،یبه کمک

 .دهد یرا نم مان یمان کفاف معاش زندگ انهماه یافتیحقوق است و در  حداقل هب کیما کارگران نزد

 کیدر حدود  یمبلغ ،یماهانه با اضافه کار النیگ یگفته آنان، کارگران و کارکنان علوم پزشک به

از  یاریبس متیروزانه ق شیرقم باتوجه به افزا نیکه ا کنند یم افتیهزار تومان در ۹۱۱و  ونیلیم

 .است زیناچ اریبس ییو غذا یاقالم مصرف

 تیجدا از وضع: ندیگو یدستمزدشان هستند؛ در ادامه م شیافزا تیوضع ریگیکارگران که پ نیا

 ریما را به تاخ یها ماه از حق پاداش ۰تا  ۷پرداخت حدود  الن،یگ یعلوم پزشک مان،یدستمزدها

 .انداخته است

 یدانشگاه علوم پزشکو  مارستانهایب یتیریهر ماه به دفاتر مد ،یطلب مزد نیدر مقابل ا: ندیگو یم آنان

مسئوالن دانشگاه علوم  یداده شده از سو یها اما متاسفانه عالرغم وعده میکن یمراجعه م النیگ

 .مانده است یما پرداخت نشده باق یهمچنان معوقات مزد ؛یپزشک

که در دوران  میمشغول کار بود یدر علوم پزشک یمانیهمه ما در گذشته به صورت پ: ندیگو یم آنها

 میاکنون به صورت قرارداد مستق شده و هم تیوضع لیبا مجوز دولت تبد نژاد یاحمد یجمهور استیر

با  یپزشک ومکارگران عل یافتیدر سهیاما آنچه قابل تامل است مقا. میدار تیفعال یبا علوم پزشک

 .است یاجتماع نیکارگران و کارکنان سازمان تام

 نیسازمان تام یکارکنان ساده شاغل در مراکز در مان کارگران و یافتیکارگران، در نیابه گفته  بنا

 .است یعلوم پزشک زدو برابر کارکنان مراک بایتقر یاجتماع



و مراکز  ها مارستانیاز کارگران مشمول قانون کار که در ب یاریبس یدیع نیگفته آنان، همچن به

ان دولت پرداخت مشغول به کارند با فرمول محاسبه حقوق کارمند النیگ یعلوم پزشک یدرمان

 .شود یم

 یادیتعداد ز یدیحق ع: ندیگو یاست، م یرقانونیغ ،یدیمحاسبه حق ع وهیش نیا نکهیبر ا دیبا تاک آنان

با فرمول  یعلوم پزشک یو مراکز درمان ها مارستانیاز کارگران مشمول قانون کار شاغل در ب

دولت  انکارمند وهیآنان به ش یدیو ع شود یمحاسبه نم( حداقل دو برابر دستمزد کارگران) یکارگر

 «یکارمند یایمزا»از  یعلوم پزشک یاست که کارگران مراکز درمان یدر حال نیا شود، یپرداخت م

 .اند بهره یب

 حقوق کارگران سدشفارود چندین ماهعدم پرداخت 

 .ماه حقوق کارگران سدشفارود پرداخت نشده استچندین 

در کارگاه سد شفارود حقوق  انیگران شرکت ژرکا لی،اردیبهشت یک منبع خبری مح08به گزارش

 .اند نکرده افتیماه خود را در بهشتیو ارد نیبهمن، اسفند، فرورد یها ماه

بدتر از  اریبس کند یم تیفعال انیپرچم شرکت ژ ریپروژه که ز مانکاریپ گریاوضاع کارگران د

 .اند نکرده افتیدر زیرا ن نیتر از ا قبل یها ها حقوق ماه است و آن انیکارگران شرکت ژ

 ماه حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود5تا4عدم پرداخت

 .ماه حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود پرداخت نشده است5تا4

ماه و  ۰شرکت جنگل شفارود  یرسم یروهایناردیبهشت یک منبع خبری محال،08به گزارش 

 .ماه حقوق معوق دارند ۳ یقرارداد یروهاین

 ماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان4عدم پرداخت 

 .چهارماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان پرداخت نشده است

اردیبهشت،حقوق تعدادزیادی از کارگران شهرداری اصفهان از 08براساس گزارشات منتشره بتاریخ

 .بهمن ماه سال گذشته تا به امروز پرداخت نشده است

 رابستندندر عباس جاده کهنوج به ب منوجان خشمگین کشاورزان

و  ینیزم بیس متیمنوجان در اعتراض به افت ق خشمگین کشاورزاناردیبهشت،08روزیکشنبه 

 .جاده منوجان به بندرعباس را بستندبا تجمع محصول  نیا یتوافق دیخر یلیتعط

: گفت سنایشهرستان منوجان در گفت و گو با خبرنگار ا یجهاد کشاورز ریمدبرپایه گزارش منتشره،

 تیظرف لیتکم لیدر منوجان تا روز پنجشنبه در حال انجام بود اما بدل ینیزم بیس یتوافق دیخر کار

 یتیمضوع نارضا نیکند شده است و ا یچند روز دیکار خر ییکارخانه طرف قرار داد تعاون روستا

 .داشته است بالکشاورزان به دن

جاده کهنوج بندرعباس شخصا در  ریبالفاصله بعد از تجمع کشاورزان در مس: افزود یجانیم کورش

از سر  ینیزم بیس دیکارخر ۰١کردم  و از ساعت  یدگیمحل حاضر شدم  و به موضوع را رس

 گرفته شد



 .ساعت جاده کهنوج به بندرعباس بسته بود میتا ن قهیدق ۰١حدود :گفت یجانیم

 بنفشه یکو ک بانوانتجمع اهالی کوی ولیعصر تبریز دراعتراض به تخریب پار

دست به تجمع  بنفشه یکو معی از اهالی کوی ولیعصر تبریز دراعتراض به تخریب پارک بانوانج

 .مقابل این پارک زدند

 

 بیشاهد تخر زیاست که در نقاط مختلف شهر تبر یمدتاردیبهشت،08براساس گزارش منتشره بتاریخ

 نیو ا میهست ینتیز یها لفروش گ یها گلخانه ایو  یورزش یها آنها به سالن لیو تبد یمحل یها پارک

سبز را  یفضاها دی،با افته،یکاهش  یکه اگر درآمد شهردار آورد یم شیسوال را پ نیاقدامات ا

 بفروشد؟

 ایباشد اما آ یشهر الزم و ضرور یبرا دیشا ینتیز یها گل  فروشگاه ایو  یاحداث سالن ورزش

ورزش و گردش بانوان  یامن براتنها محل  یکودکان و حت یسبز، شهر باز یفضا بیتخر توان یم

 .داد یکاربر رییشده را تغ یکه با نام پارک بانوان نامگذار

شده، تنها پارک  کیمنطقه  یساکنان و شهردار ییاست باعث زورآزما یکه مدت ییها از مکان یکی

 .بنفشه واقع شده است یو در کو یاست که در فلکه تخت زیتبر عصریبانوان منطقه ول

 یموجب رنجش و نگران عصریدر پارک بانوان ول یسالن ورزش نیخبر احداث چند شیماه پ کی از

 .استشده  یکو نیا یاهال

از عدم  یبه پارک بانوان است با اظهار ناراحت دهیچسب قایدق یمحله که منزل و ساکن آقایاناز یکی

 نیرک همچنمحل به عنوان پا نیا شیسال پ ۱۱از :دیگو یم کیمنطقه  یمسووالن شهردار یدگیرس

 .است نطقهم نیسال است که مختص بانوان ا ۰۱محله بوده و حدود  نیکودکان ا یبرا یورزش نیزم

چه  دیطرح عا نیسود و منفعت ا ایهستند و آ هیقض نیپشت ا یچه کسان قایدق دانم ینم:ادامه داد یو

جامعه سالم  کی داشتن یکه مسووالن همواره برا یاست که شعار نیاما هرچه هست ا شود یم یکسان



نباشد، سالمت  خورداراز تحرک الزم بر یا چرا که اگر جامعه کند ینم دایه نمود پهبر نیاند، در ا داده

 .افتد یآن جامعه به خطر م

زنان  دییگو یمگر نم:دیگو یمسووالن امر م یریتدب یاز ب هیبا گال زیاز ساکنان محل ن گرید یکی

 یخود برخوردار باشند، امروزه که اکثر مناطق شهر هیاز حقوق اول دینصف جامعه بوده و با

 جودو زیمردان ن یتحرک و ورزش کردن بانوان و حت یبرا یکاف یشده است و فضا نینش آپارتمان

 .سبزهاست یها و فضا پارک نیبه همشهروندان  دیندارد ،تنها ام

در  یبلکه همواره سع به شهروندان نبوده یرسان به فکر خدمات یشهردار نکهیبا اشاره به ا یو

 ییایو سالمت برخوردار نباشند، پو یجامعه از تندرست کیاگر زنان :درآمد خود داشته، افزود شیافزا

 خود یپارک با ورزش کردن سالمت جسم نیامروز در ا یآن جامعه دچار مشکل خواهد بود، مادران

 .رقم خواهند زد رانیا یو آزاد را برا آباد یا ندهیخواهند بود که آ یفرزندان انیمرب کنند، یم نیرا تضم

 یبرا یمأمن نکهیا یمنطقه به جا نیاست که تنها پارک بانوان ا نیا عصریول یساکنان کو خواسته

باشد،  ییباشد، اگر قرار بر درآمدزا یشهردار یبه محل درآمد برا لیتبد دیمنطقه بوده نبا نیبانوان ا

 یگذار هیبا سرما یبه راحت تواند یوحود دارد که م یارشهرد اریدر اخت یاریبس یها نیمحوطه و زم

 .باشد یشهردار یبرا یمحل درآمد یبخش خصوص

 عصریبنفشه منطقه ول یپارک بانوان کو یمحل در جلو یکه اهال یگزارش،در تجمع نیا براساس

 که با یمداوم یها با تماس زیتبر عصریول ۰۷ یکالنتر سیرئ یدیداده بودند، سرهنگ ام بیترت

شهر داشتند، از مسووالن به  ییامور قضا نیهمچن یامور شهر یو مسووالن رده باال نطقهشهردار م

را  زیتبر عصریسبز تنها پارک بانوان منطقه ول یفضا بیتوقف تخر یقول مساعد برا یصورت تلفن

 .دادند یموضوع را به صورت شخص نیا یریگیقول پ یگرفتند و به اهال

ی سلف بد غذا تیفیکنسبت به  خوابگاه نواب دانشگاه مازندران  انیدانشجواعتراضی  تجمع 

 ومسمومیت تعدادی از دانشجویان

 یغذابد  تیفیکاعتراض به خوابگاه نواب دانشگاه مازندران در انیدانشجو،(اردیبهشت12)شنبه شب

 .دست به تجمع زدند انیدانشجو تعدادی از چند روز قبل تیمسموموسلف 

 لیک مستقیم جان کولبری دیگر را گرفتندنیروهای نظامی با ش

شهراشنویه با شلیک مستقیم  نیش لهیکاردیبهشت، نیروهای نظامی در ارتفاعات 08صبح روزیکشنبه 

 .جان کولبری دیگر را گرفتند

 .اعالم کردند یعل میکر ثمیم ساله ارومیه ای را10نیروهای خبری محلی،هویت این کولبرجان باخته 

 سییسو- خینعت برق در شهر زوتظاهرات کارگران ص

به  کینزد (نوزدهم ماه مه برابربا بیست ونهم اردیبهشت)امروز سییسو یها هیبه فراخوان اتحاد بنا

حرکت  کیدست ب سییاز کارگران برق در سو یبانیها به منظور پشت هیاتحاد یپانصد نفر از اعضا

 .زدند یاعتراض

 .دیرس انیبپا قهیدق 25.08انجام وساعت  خیر زوربعد از ظهر در مرکز شه 24از ساعت  تظاهرات

 . ها ودر دست اعضاء قرار داشت دپالکار یروشدیبخش راشامل م نیتظاهر کنندگان که چند خواسته



قصد دارند که قانون چهل ساعت کار در هفته را به چهل وچهار ساعت برگردانند ،اما  انیکارفرما

 .عوض شود انیخواسته استثمارگرانه بنفع کارفرما نیکارگران با اعتصاب خود نگذاشتند که ا

 باشندیسال م 51.به55از    یبازنشستگ رسنییکارگران برق خواهان تغ یمورد سن بازنشستگ در

 58در سن  توانندیسال کار م 08با  یکارگران ساختمان سییسو نیکه طبق قوان ستیدر حال نیوا

 .بازنشسته شوند یسالگ

 کی یداشتند ورو یریتظاهرات حضور چشمگ نیبا پالکارد خود در ا زیرشته ن نیا کارآموزان

 یجزء قرارداد دست جمع 20حقوق .)میهم در سال هست 20پالکارد نوشته بودن که ما خواهان حقوق 

آنرا از قرارداد کارگران حذف  ییدر بخش ها یبا دست دراز انیاما کارفرما باشد،یکارگران م

 (کنندیم

خواسته همه شرکت کنندگان در  گریاز د یدستجمع یقراردادها تیحقوق وتقوکار و طیشدن شرا بهتر

 .تظاهرات بود نیا

 دیشرت سف یبرگزار شد ،همه تظاهرکنندگان با ت کصدایو کدلیو مانهیصم اریبس یدر جو تظاهرات

شلوغ شهر  یدر جاها زین ییمایراهپ ریتظاهرات شرکت نموده ومس نیدر ا ایوکاله قرمز با آرم اون

آهن  راه ستگاهیما بداخل ا یوقت کهیشهر برگزار شد ،بطور نیا یراه آهن مرکز ستگاهیمانند ا خیورز

 .پر شده بود از تظاهرکنندگان ستگاهیسالن ا بایتقر میرفت

 سمیتالیمرگ بر کاپ ای یالملل نیب یاز جمله زنده باد همبستگ یخوب اریبس یشعارها ییمایراهپ ریدرمس

 یبزبان آلمان ونالیسرود انترنالس نیهمچن. میکردیوما تکرار م شدیدگو ها پخش ماز بلن سمیبرالیو ل

 .کردندیتکرار م هیوبق شدیاز شعار دهندگان خوانده م یکیتوسط 

ضمن اعتراض به  یتشکالت خود بتوانند بصورت سراسر جادیکارگران با ا زین رانیدر ا دوارمیام

رو  شیآزاد وبرابر را از پ یبه زندگ دنیموانع جهت رس یشده خود ،متحد ومتشکل تمام مالیحقوق پا

 .بر دارند

 یدار هینظام غارتگر سرما ینابود دیام به

 ( سمیالیسوس) ی،صلح ،عدالت اجتماع یباد آزاد زنده

 یمبارک یعل

 سییسو -ایاون هیوعضو اتحاد یکارگر فعال

 2020سی اردیبهشت ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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