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گزارشاتی درباره تجمع بازنشستگان فرهنگی وکشوری مقابل مجلس وراهپیمایی بسوی سازمان  -

 :برنامه بودجه وادامه تجمع

 :گزارش تصویری -1

 :شعارها -2

 :گزارشاتی که رسانه ای شد -3

 :رابطه نیدرهم هیالعدواط -4

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان نسبت به عدم پرداخت مطالبات  -

 مقابل استانداری

 یمقابل استاندار در اعتراض به سطح پایین مستمری یعلوم پزشک و یتجمع بازنشستگان فرهنگ -

 اصفهان

 را باچادر زدن درکارخانه به سحر رساندندکارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه شب  -

 کارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان به تجمع پیوستند

 دوازدهمین روز اعتصاب کارگران شهرداری سروآباد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات -

ت به عدم پرداخت حقوق نسب جهان یروغن نبات کارخانه کارگرانتجمعات اعتراضی دامنه دار  -

 وحق بیمه،نداشتن امنیت شغلی و وعده های پوچ کارفرما مقابل استانداری زنجان

به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق دراعتراض آبادان  یتجمع کارکنان سازمان آتش نشان سومین -

 یمقابل فرماندار یمسئوالن شهردار یتوخال یو وعده ها مهیب

نسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقع پلدختر یران مراکز درمانپرستااعتراض رسانه ای  -

 یخدمات پرستار یقانون تعرفه گذار مطالبات و عدم اجرای

نسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقع پلدختر یپرستاران مراکز درماناعتراض رسانه ای  -

 یخدمات پرستار یقانون تعرفه گذار مطالبات و عدم اجرای

 :خبار اذیت وآزار فعالین کارگریا -

 !در خطر است یبخش لیجان اسماع: هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -1

 زاده برگزار شد میبه اتهامات بهنام ابراه یدگیجلسه دادگاه رس -2

 ”معاند نظام یتلگرام یها در گروه تیعضو“و ”نظام هیعل غیتبل -

 89حداقل دستمزد سال  نییرد تعدر مو رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 بازهم کارگری در زنجان زیر آوار ماند وجانش را از دست داد -
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سازمان راهپیمایی بسوی مقابل مجلس و فرهنگی وکشوری درباره تجمع بازنشستگان یگزارشات*

 :وادامه تجمع برنامه بودجه

 :گزارش تصویری -7

 



 

 



 

 

 :شعارها -2



 بساطه نیتا مشکالت حل نشه هر روز هم  *

 حق مسلم ماست گانیدرمان را  *

 خجالت خجالت تیکفا یدولت ب  *

 یلیتحم نهیهز یلیتکم یها مهیب  *

 گردد دیآزاد با یمعلم زندان  *

 گردد دیآزاد با یکارگر زندان  *

 معلم کارگر دانشجو اتحاد اتحاد  *

  است زاریاست از تفرقه ب اردیبازنشسته ب  *

 یفالکت عموم یعموم یها یدزد  *

 تجمع تشکل اعتراض حق مسلم ماست  *

 همکار بازنشسته اتحاد اتحاد  * 

 جان مردم یتورم بال یگران  *

 اتحاد اتحاد یاجتماع نیتام یلشگر یکشور  *

 ه فکر ملتب ستنینه مجلس نه دولت ن*  دیدرد ما درد شماست مردم به ما ملحق شو  *

 دادیب نهمهیاز ا ادیفر ادیفر  *

 حق همه کودکان گانیآموزش را*  کند یم تیکند مجلس حما یم انتیدولت خ  *

 اثر ندارد گرید یپوشال یوعده ها  *

 مینینش یاز پا نم میریتا حق خود نگ  *

 نیبرنامه مسئول نیدروغ یوعده ها *

 یبازنشسته نان رفاه آزاد ادیفر  *

 است و درمان شتیزمان مع نیا ما ازین  *

 یملت دهیهرگز ند یعدالت یهمه ب نیا*  

 :گزارشاتی که رسانه ای شد -9

 بازنشستگان مقابل مجلس تجمع

 !فهمند یدرد ما را نم ندگانینه دولت و نه نما 

تجمع  یاسالم یمختلف، مقابل مجلس شورا یها از بازنشستگان صندوق یجمع( پنجم اسفند)امروز 

 .کردند



 یدگیخواستار رس ست، یو کشور یبا بازنشستگان فرهنگ تیآنها اکثر نیدر تجمع که در ب حاضران

آن در مجلس، نشان داد که  یبودجه و بررس حهیارائه ال: ندیگو یخود هستند و م یشتیبه مشکالت مع

 .ستندیبازنشستگان ن یشتینه دولت و نه مجلس در فکر بهبود اوضاع مع

در  دیبا ندهیبرود، سال آ شیپ نگونهیو اگر اوضاع هم ست یسفره ما خال: ندیوگ یبازنشستگان م نیا

 .میباش شتریانتظار مشکالت ب

ماننده از جمله  نیبر زم نیقوان یاجرا ها، یمستمر یخود را ارتقا یها در تجمع، خواسته حاضران

ها را بارها به  واستهخ نیا: ندیگو یو م کنند یعنوان م یدرمان یها مهیو بهبود سطح ب یساز همسان

 میا نگرفته یا جهینت چیاما متاسفانه تا امروز ه میا گوش مسئوالن رسانده

 از بازنشستگان وزارت بهداشت تجمع کردند یجمع

صبح  یعلوم پزشک یو دانشگاه ها یاز بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یجمع

 یحقوق خود مقابل مجلس شورا یو همتراز یلیتکم مهیب تیدر اعتراض به وضع - کشنبهی -امروز 

 .تجمع کردند یاسالم

در حال  م،یکامل درمان هست مهیما خواهان اختصاص ب: تجمع کنندگان اظهار داشت نیاز ا یکی

 .ردیگ یبه بازنشستگان تعلق نم یلیتکم مهیحاضر ب

 نین با شاغالن احقوق بازنشستگا یتجمع کنندگان را همتراز نیا یدرخواست ها گریاز د یو

ما  یحقوق تیهم اکنون وضع: کرد دیخود اعالم و تاک یرفاه اجتماع تیوضع یوزارتخانه و ارتقا

 .نابسامان است اریبس

خدمات  تیریقانون مد ضیو بدون تبع یدائم یخواستار اجرا ییتجمع کنندگان با سردادن شعارها نیا

 .شدند یکشور

 مقابل مجلس یعلوم پزشک یها گاهتجمع بازنشستگان وزارت بهداشت و دانش

 .مقابل مجلس تجمع کردند یعلوم پزشک یها از بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه یجمع

 .شدند یخدمات کشور تیریقانون مد ضیو بدون تبع یدائم یتجمع کنندگان خواستار اجرا نیا

علوم  یها تگان دانشگاهوزارت بهداشت و بازنشس شکسوتانیپ یآنها که خود را فعاالن صنف نیهمچن

با حقوق شاغالن و داشتن رفاه  یکامل درمان، همتراز مهیبر لزوم اختصاص ب دندینام یم یپزشک

 .کردند دیتاک یاجتماع

 :دواطالعیه درهمین رابطه -4

از فراخوان تجمع  تیدر حما رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا هیاطالع

 بازنشستگان

 جان و خردبه نام خداوند 

اند، مدتهاست  نیزم رانیارزشمند فرهنگ ا یها هیجامعه بازنشستگان آموزش و پرورش که سرما

پنهان  ییدستها ییمسئول، به خصوص دولت قرار گرفته اند، گو یهمه جانبه نهادها یمهر یمورد ب



و  ریتدبدولت  نانیمسند نش ی  برآمده و با همراه شکسوتانیپ یحق طلب یدرصدد خاموش کردن صدا

 !تر نموده اند عیستم را وس نیابعاد ا د،یام

نامطلوب موجود پرداخته و  طیشرا هیبرحق بازنشستگان، به توج یتوجه به خواستها یبه جا مسئوالن

المال به  تیب یها هیکه سرما ستیدرحال نیا. ظلم آشکار قرار داده اند نیا یکمبود اعتبار را بهانه 

 .ردیگ یخاص قرار م یعده ا اریچوب  حراج  اختالس در اخت

روز به روز تنگ تر کرده  فیقشر شر نیعرصه را بر ا یسخت اقتصاد طیکه شرا دانندیم همگان

 یدوچندان م شانیرا در نزد ا یعدالت یدرد  ب زان،یعز نیا طیاست و عدم توجه دولتمردان به شرا

 .کند

 یبه خواسته ها یتوجه یباشند، در ب خود نیموکل یایزبان گو دیکه با نانیمجلس نش انیم نیا در

 .سبقت را از دولت ربوده اند یگو شکسوتانیپ

حقوق  یریگیرا به دانش آموزان خود آموخته اند، در پ یکه سالها، حق طلب یواضح است، کسان ُپر

 .نخواهند نشست یو برحقشان از پا یقانون

توجه نموده، کرامت و  فیرم و شرقشر محت نیاست که به مشکالت ا انیدولتمردان و مجلس ی فهیوظ

 .بردارند یعمل یآن ها قدم ها یشتیعزت آن ها را پاس بدارند و در حل مشکالت مع

و برحق    یقانون یخود را از خواسته ها تیحما ران،یا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

فروگذار نخواهد  یتالش چیاز ه شانیدارد و در دفاع از حقوق مسلم ا یاعالم م یفرهنگ شکسوتانیپ

 .کرد

 ۷۹۳۱چهارم اسفند _ رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا

بحق بازنشستگان آموزش و  یها از خواسته تیدر حما( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب

  پرورش

  خداوند جان و خرد نام به

مختلف، از نگارش نامه به مراجع  یها است که بازنشستگان آموزش و پرورش به روش یسال چند

تجمعات  یبرگزار تیمجلس و در نها ندگانیو نما یمتعدد با مسئوالن دولت یدارهایمختلف گرفته تا د

 مودهآن، تالش ن یها مرارت ی با وجود همه...  مختلف، در مقابل مجلس، سازمان برنامه و بودجه و

آنان و عملکرد مسئوالن  یها خواسته انیمتاسفانه م. دنینما جادیخود ا طیولو اندک در شرا یرییاند، تغ

هرسال، هرگز  یها در ابتدا حقوق زیناچ شیاست و افزا ریچشمگ اریتفاوت بس( آنان یها و نه وعده)

باتوجه به تورم  یاردر سال ج ژهیبه و چ،یکه ه دینما ینم نیبازنشستگان را تأم تیرضا نیکمتر

 شیو تشو ینگران نده،یسال آ یبرا شتریتورم ب ینیب شیته و پشده در شش ماه گذش جادیوحشتناک ا

شدن و  دهید یشده که برا جادیا نیقی نیا یبرخ یلذا برا. آنان را فراهم نموده است شتریخاطر هرچه ب

بلند  یحاضر شده و با صدا یریم گیبه صورت مداوم در مراکز تصم دیبا ریناگز مانیشدن صدا دهیشن

به عنوان  یمختلف قانون اساس یکه در بندها ییخواست ها. میبزن ادیفرمان را  یحقوق قانون

 یبرخوردار: 28اصل ) یقانون اساس 28جمله اصل  از. شناخته شده اند تیحقوق به رسم نیتر ییابتدا

است  یحق رهیو غ مهیصورت ب به...  ،یریپ ،یکاریب ،یاز نظر بازنشستگ یاجتماع نیاز تأم

افراد  کی کی یفوق را برا یمال یها تیخدمات و حما... نیطبق قواندولت مکلف است . یهمگان

  .(نظام)دولت یاست برا یفیعموم مردم و تکل یاست برا یحق نیا.( کند نیتأم



 :خواهند یچه م بازنشستگان

  مجلس ۶۸مصوب سال  یخدمات کشور تیریقانون مد یاجرا

شدن دولت در پرداخت سهم خود از حق  ها و مکلف نهیسقف هز نییکارآمد بدون تع یا مهیب داشتن

قشر قرار  نیمضاعف بر دوش ا یکرده است و فشار یاست استنکاف و خوددار یانیکه سال مهیب

 گرفته است

  قانون است حیحقوق  بازنشستگان با شاغالن هم سطح که مر و تصر یهمتراز یاجرا

 «.نیمع یتومان در مدت اردیلیمهزار  ۷۱حداقل  زانیبه م(  یهمسان ساز)  یبودجه همتراز نیتام

 یبه قانون شکن یکامل قانون و حضورشان در مراجع مختلف، گاه یبر اجرا دشانیبه خاطر تاک آنان

به  یفور یدگیآنان را رد کند؛ رس یخواسته ها تیتواند حقان یم داریاما کدام وجدان ب. متهم شده اند

 .آنان را نخواهد یخواسته ها

برحق بازنشستگان آموزش و  یکامل خود را از خواسته ها تیران حمامعلمان ته یصنف کانون

 .دینما یپرورش اعالم م

 (تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

۷۹۳۱۹۷۷۹۳۱ 

ذوب آهن اصفهان نسبت به عدم پرداخت مطالبات کارخانه تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته *

 مقابل استانداری

زنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت کارگران با روزیکشنبه پنجم اسفندماه،

 .،زدندمطالبات دست به تجمع مقابل استانداری

تاکنون حقوقشان به صورت کامل  89از سال :تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتندبازنشستگان 

 .مشخص نبوده است زیگذشته ن یو مطالبات سال ها یدیپرداخت نشده و پرداخت مقدار ع

پرداخت و  یاجتماع نیتام رمجموعهیاز زهمچنین خواهان خارج شدن  بازنشستگان ذوب آهن  نیا

 .هستندکشور یاز صندوق بازنشستگشان حقوق

 یمقابل استاندار در اعتراض به سطح پایین مستمری یعلوم پزشک و یتجمع بازنشستگان فرهنگ*

 اصفهان

 ران بازنشسته کارخانه ذوب آهن اصفهان،جمعی ازروز یکشنبه پنج اسفند ماه همزمان با تجمع کارگ

 اصفهان ی، مقابل استاندار سطح پایین مستمری در اعتراض به یعلوم پزشک ،یبازنشستگان فرهنگ

 .تجمع کردند

 قیدق یخواستار اجراتجمع کننده  یعلوم پزشک و یبازنشستگان فرهنگ برپایه گزارش رسانه ای شده،

بودجه به نفع بازنشستگان  حهیبازنشستگان و اصالح ال یا مهیو ب یانبهبود خدمات درم ؛یساز همسان

 .شدند



اندازه مورد  نیبازنشستگان را تا ا یقانون یها خواسته دیدولت و مجلس نبا: گفتند بازنشستگان 

و منافع ما را درنظر   ستیبودجه ارائه شده به مجلس، منصفانه ن حهیال. قرار دهند یتوجه یب

 .  ردیگ ینم

 ارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه شب را باچادر زدن درکارخانه به سحر رساندندک*

 کارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان به تجمع پیوستند

کارگران بازنشسته معترض مجتمع نیشکرهفت تپه درادامه اعتراض روزهای گذشته شان نسبت به 

در کارخانه چادر برپاکردند وشب را به سحر رساندند (اسفند4)لبات،روز گذشتهعدم پرداخت مطا

 نیاز ورود ماش وروز یکشنبه پنجم اسفند ماه به تجمعشان مقابل درب ورودی مجتمع ادامه دادند و

 .کردند یریبه کارخانه جلوگ شکریحامل ن یها

 .شان به تجمع پیوستندکارگران نی براین مجتمع هم در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات

 .شدند 89و  89خواهان پرداخت سنوات سابقه کاری سال های کارگران بازنشسته معترض 

این کارگران بازنشسته،رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  یبدنبال تجمعات اعتراضهفته گذشته 

میلیارد  99مجموع در  1389نفر از بازنشستگان سال  349حدود : شهرستان شوش در این باره گفت

 .میلیارد لایر مطالبات دارند 299حدود  1389نفر از بازنشستگان سال  299لایر و حدود 

 دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات همین روز اعتصاب کارگران شهرداری سروآباددوازد*

دم دراعتراض به ع کارگران شهرداری سروآباد روز یکشنبه پنجم اسفندماه برای دوازدهمین روز،

از جمع  به اعتصابشان ادامه دادند وماه مطالبات دیگر و وعده های توخالی ،49ماه حقوق و1پرداخت 

 .آوری زباله ها ازسطح شهر خودداری کردند

سروآباد که  یشاغل در شهردار یروهایاز ن یاعتراض کارگران و جمعبنابه گزارش رسانه ای شده،

  .روز خود شده است نیرد و وارد دوازدهمبهمن آغاز شده همچنان ادامه دا 24از روز 

شان و در اعتراض به  یتیشیمع تیعدم توجه مسئوالن به وضع لیبه دل یبخش خدمات شهر کارگران

  .کنند ینم یشهر را جمع آور یخود سر کار حاضر نشده و زباله هامطالبات حقوق و  افتیعدم در

و موجب  بایشهر را نا ز یدر شهر شده و نماباعث تلنبار شدن زباله ها  یکارگران شهردار اعتراض

غذا، زباله ها را  افتنی یبرا زیولگرد و گربه ها ن یسگ ها نکهیشده ضمن ا ستیز طیمح یآلودگ

 .کنند یسطح معابر پخش م

اعتراض  یو محافل عموم یمجاز یفضا قینگران هستند و از طر تیوضع نیاز ا اهالی این شهر

بنمایش و سروآباد  وانیمرتان،استان کردستان وبهارستان نشین ازنسبت به مسئوالن شهرسشان را

 .گذاشتند وخواهان پاسخگویی به مطالبات کارگران معترض شدند

از کارگران شاغل در خدمات  یشهردار سروآباد با اشاره به عدم حضور برخبنابهمین گزارش،

،آب پاکی روی دست کارگران ریخت در هفت ماه گذشتهمطالبات حقوق و  افتیعدم در لیبه دل یشهر

 .پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل را ندارد یبرا یدر حال حاضر توان مال یشهردار: گفت و



به خبرنگاررسانه یکی از کارگران شهرداری سروآباد  بهمن ماه سال جاری،24درهمین رابطه روز 

مین امر باعث ایجاد مشکالت زیادی چند ماه است حقوق و مطالبات دریافت نکرده و ه: ای گفته بود

 .برای ما در این شرایط سخت اقتصادی شده است

ما کارگران بخش خدمات شهری توانایی تامین هزینه : وی که خواست نامی از او برده نشود، افزود

های اولیه زندگی خود را نداریم و شهرداری نیز تاکنون اقدامی برای پرداخت حقوق معوق ما نکرده 

 .است

: ی با اشاره به دورقبلی اعتصابشان درهمین رابطه طی روزهای ششم وهفتم ماه جاری اضافه کردو

میلیون لایر به هر نفر از نیروهای شهرداری وعده دادند  19مسئولین شهرداری با پرداخت بیش از 

ر این بهمن،پیگیری های الزم برای پرداخت حقوق و مطالبات عقب افتاده ما خواهند بود د22بعد از 

 .شرایط به سر کار خود بازگشتیم

نسبت به عدم پرداخت حقوق  جهان یروغن نبات کارخانه کارگرانتجمعات اعتراضی دامنه دار *

 مقابل استانداری زنجان کارفرما و وعده های پوچ ،نداشتن امنیت شغلیوحق بیمه

ات دامنه دار وهمه روزه تجمع به جهان یروغن نبات کارخانه کارگرانروز یکشنبه پنجم اسفند ماه، 

عدم پرداخت حقوق وحق بیمه،نداشتن امنیت شغلی و وعده های پوچ کارفرما شان دراعتراض به 

 .ادامه دادند مقابل استانداری زنجان،

 شیهفته پ کیاز حدود براساس گزارش رسانه ای شده بنقل از کارگران معترض این واحد تولیدی،

هر روز دست  بایوصول مطالبات معوقه خود تقر یجهان برا یاتاز کارگران کارخانه روغن نبجمعی 

زنجان ادامه  یاعتراض کارگران در مقابل ساختمان استاندار زیامروز ن. زنند یمتجمع اعتراضی به 

 .داشت

 یو بهمن ماه آنها در سال جار یکارگر شاغل دارد که سه ماه حقوق آذر، د ۷۷۳کارخانه حدود  نیا

از مدتها قبل با  یاجتماع نیبه تام زیکارگران ن مهیحال پرداخت مطالبات ب نیپرداخت نشده در ع

 .مشکل روبرو شده است

کارفرما در عمل به وعده  یآنها؛ بدقول یاجتماع اعتراض لیاز دال یکی، بنابه گفته این کارگران

سال جاری ه کارگران در آذر ما هکارفرما به دنبال اجتماع چند روز. پرداخت مطالبات کارگران است

کارگران را  یماه از مطالبات مزد کی کباریروز  ۷۱وعده کرده بودکه هر  یدر محل استاندار

 یمطالباتمان کوتاه یداده شده، از پرداخت مابق یها گرفتن وعده دهیکارفرما با ناد اما پرداخت کند

 .کند یم

از مشخص نبودن  ین ناشاز اعتراضات کارگرا یگریبخش د: گفتند نیکارخانه همچن نیا کارگران

 .در کارخانه است دیتول تیوضع

 تیجهان نسبت به بهبود وضع یمسئوالن مرتبط با مشکالت کارگران روغن نبات:این کارگران افزودند

کارخانه را به  یدیتول تیبوده و از مدتها قبل فعال یتوجه یکارخانه و پرداخت مطالبات کارگران آن ب

 .اند حداقل کاهش داده

به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق دراعتراض آبادان  یتجمع کارکنان سازمان آتش نشان نسومی*

 یمقابل فرماندار یمسئوالن شهردار یتوخال یو وعده ها مهیب



به عدم دراعتراض آبادان  یکارکنان سازمان آتش نشان روزیکشنبه پنجم اسفند ماه برای سومین بار،

مقابل  دست به تجمع یمسئوالن شهردار یتوخال یده هاو وع مهیپرداخت ماه ها حقوق و حق ب

 .ویژه این شهر زدند یفرماندار

ماه حق 19ماه حقوق و3کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان دراعتراض به عدم پرداخت  پیش ازاین ،

روزدوشنبه بیست ونهم بهمن ماه مقابل و مقابل فرمانداریروز شنبه چهارم اسفند ماه ،بیمه

 .شهرداری ودفترامام جمعه،برگزار کرده بودندفرمانداری،

نسبت به سطح ناچیز حقوق،عدم پرداخت بموقع پلدختر یپرستاران مراکز درماناعتراض رسانه ای *

 یخدمات پرستار یقانون تعرفه گذار مطالبات و عدم اجرای

ناچیز اعتراضشان رانسبت به سطح پلدختر یپرستاران مراکز درمانروزیکشنبه پنجم اسفند ماه،

،رسانه ای یخدمات پرستار یقانون تعرفه گذار حقوق،عدم پرداخت بموقع مطالبات و عدم اجرای

 .کردند

و  دهد یآل را نم دهیا یزندگ کیکفاف  یحقوق پرستار: گفت رابطه نیاز پرستاران پلدختر در ا یکی

 .است زیاچن اریبس شود یمانند حق مهد کودک و حق لباس که به ما پرداخت م ییها یپرداخت

 ستیبا یسازمان م یبه عنوان حق مهد کودک فرزندم از سو یبه عنوان مثال هرماه مبلغ: افزودوی 

مهد فرزندم  یاست که خودم برا یا نهیسوم از هز کیمبلغ حدود  نیشود که ا زیبه حسابم وار

 .اندک است اریماه معوق شده و حق لباس هم بس 9و اکنون حدود  کنم، یپرداخت م

با وجود حجم  یانسان یرویدر رابطه با ن یپرستار یها شاخص: دخترگفت پل مارستانیب گرید ارپرست

دره شهر در  یها که با شهرستان یمسافت کم لیدختر به دل پل ینیخم مارستانیکم است و ب اریکار، بس

 یدرمان مرکز نیمعالجه به ا یها برا شهرستان نیا مارانیو شهرستان رومشکان دارد ب المیاستان ا

 .کنند یمراجعه م

بودن و  یکوهستان لیبه دل یارتباط یتصادفات در جاده ها یحجم باال نیهمچن: وی همچنین گفت

و مراجعه  مارانیاز ب یمیعظ لیخ یرایدختر روزانه پذ پل مارستانیباعث شده ب ،یزیحادثه خ

 .شود ی مباال اریبس یخدمات و حجم کار شیامر منجر به افزا نیکنندگان باشد که ا

از  یها دور کار و تحمل رنج ساعت یبا وجود سخت یپرستار: دختر گفت از پرستاران پل گرید یکی

 مارانیمطلوب به ب یرسان خدمت توان ینباشد، نم نیاستوار است و اگر ا ثاریعشق و ا هیخانواده بر پا

 .را انجام داد

 میبا مشکل مواجه هست یشتیما از نظر مع و ستیبه موقع ن ها یپرداخت که نیبا وجود ا:وی ادامه داد

 .دیزدا یرا از تن ما م یخستگ مارانیفقط عالقه و عشق خدمت به ب

 12حدود : اشاره کرد و گفت یپرستار یگذار دختر به قانون تعرفه پل ینیخم مارستانیب پرستاریک 

وجود هر سال  نیابا  دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو یپرستار یگذار سال است قانون تعرفه

 .قانون هستند نیجهت اجرا شدن ا رانیگ میپرستاران در فصل بودجه منتظر نگاه تصم

در حوزه سالمت و بهداشت اجرا شده که  یادیز یضرور ریغ یها ها طرح سال نیا یط: وی افزود

 یرطرح تعرفه خدمات پرستا یاجرا ینداشته، اما متاسفانه دولت تاکنون برا زین یچندان ضرورت

 .اختصاص نداده است یبودجه ا



از  یمشکالت پرستاران و رفع بخش نیتسک یبرا یتیپرداخت کارانه وضع: اظهار داشت یو

و ما  شود یم یارکوتاهیآنها است که متاسفانه در پرداخت آن بس یرو شیپ یمعضالت اقتصاد

 .میماه کارانه معوق دار 19دختر حدود  پل ینیخم مارستانیپرستاران ب

سر ماه  دیرا بسنجم با یماریفشار ب که اگر من پرستار به عنوان مثال   یدر صورت: کرد انیبوی 

طرح اختصاص نداده  نیبه ا یشود اما متاسفانه دولت تاکنون بودجه خاص زیتعرفه آن به حسابم وار

 .است

شغل  نیقشر پرستار تنها به صرف عشق و عالقه ا: دخترگفت پل مارستانیبخش اورژانس ب سرپرستار

 .استما شده  یزندگ نفکیجز ال مارانیخود انتخاب و خدمت به ب یرا برا

سخت  طیبا توجه به شرا شود یخدمات به ما پرداخت م نیدر قبال ا که یحقوق: اظهار داشتوی 

 اریباال بس یارگانها و نهادها و با وجود حجم کار ریسا یها یبا پرداخت سهیامروز و در مقا یاقتصاد

با تمام وجود در خدمت  هو تنها به خاطر عالق دهد یروزمره ما را نم حتاجیو ما یکفاف زندگو  زیناچ

 .میهست مارانیب

 یشهرستان ها زبرعکسیروز پرستار ن یمسئوالن حت: به روز پرستار اشاره کرد و افزود یو

از پرستاران  ژهیروز به طور و نیخوزستان که در ا مشکیو اند المیهمجوار مانند دره شهر استان ا

 .به پرستاران نشد یشد اما متاسفانه در پلدختر توجه لیتجل رانیمد یشهرستان ها از سو نیا

 یاز خستگ یمسئوالن جدا یتوجه یروز پرستار ب: دخترگفت پل مارستانیبخش اورژانس ب سرپرستار

 کدام چین هبه نام پرستار وجود نداشت چو یکاش روز یکار، قلبم را رنجور ساخت و آرزو کردم ا

 .نگفتند یمرکز درمان نیبه پرستاران شاغل در ا یخشک و خال کیتبر کی یاز مسئوالن حت

 اعتراضشان را به عدم پرداخت چندماه حقوق رسانه ای کردندماهشهر یساز لولهکارگران کارخانه *

سال پیام به ر،با ارماهشه یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه وواقع درماهشهر یساز لولهکارگران کارخانه 

 .اعتراضشان را به عدم پرداخت چندماه حقوق بنمایش گذاشتند رسانه ها،

حقوق طلب  9و از برج  میا ماه است که حقوق نگرفته 3ماهشهر  یکارگران لوله ساز ما:آنها نوشتند

 . میدار

ت و مشکال یهمه گرون نیبا ا .میاست و ما فقط شرمنده زن و بچه هامون هست دیع گهیچند روز د

 .عدم پرداخت حقوق واقعا سخت است یزندگ

 اخبار اذیت وآزار فعالین کارگری*

 !در خطر است یبخش لیجان اسماع: هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -7

شده  هوشیب یکارگر زندان نیبا خانواده، ا یبخش لیمالقات اسماع نیامروز در ح دهیگزارش رس به

 .نندیب یمرگ فرزندشان را به چشم خود م یلحظات یکه  خانواده برا یاست به طور

را  یو ،یکارگر زندان نیبه ا یدگیرس یاورند، به جا یرا به هوش م یو یتیعوامل امن نکهیاز ا بعد

 .دهند یمورد شماتت قرار م

  .هستند لیبه شدت نگران سالمت اسماع خانواده



 !کارگران

مطالبات بر حق خود و همه  یریگیپ ما و  یندگیدر خطر است، او به واسطه نما لیاسماع جان

و  لیاسماع یاریبه . دارد ازیهمه کارگران هفت تپه ن تیاو به حما. تپه در زندان است کارگران هفت

 .میخانواده اش بشتاب

 !گردد دیآزاد با یفور یبخش لیاسماع

  هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 ۳۱اسفند  ۱

دادگاه انقالب تهران برگزار  22در شعبه زاده  میبهنام ابراهبه اتهامات  یدگیدادگاه رسبرگزاری   -2

 .شد

و « نظام هیعل غیتبل» مبنی بر زاده میبه اتهامات بهنام ابراه یدگیدادگاه رس روزیکشنبه پنجم اسفندماه،

و با  لیبدون وک دادگاه انقالب تهران 29در شعبه  «معاند نظام یتلگرام یها در گروه تیعضو»

 .زاده برگزار شد میسر بهنام ابراهحضور پدر و هم

دراین جلسه قاضی از بهنام درباره حضورش درمناطق زلزله زده سرپل ذهاب وحمایتش از کارگران 

 .مجتمع نیشکر هفت تپه پرسش هایی کرد

 39حداقل دستمزد سال  نییدر مورد تع رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*

 !ابدی شیتومان در ماه افزا ونیلیفت ماز ه شیبه ب دیمزد کارگران با حداقل

 یکار، در حال یعال یدولت و کارفرما در شورا ندگانینما ،یشیفرما یکارگر یتشکل ها امسال

طبقه  یاعتراض-یجنبش مطالبات 89ماه  یزدند که از د دیحداقل مزد را کل نییمذاکرات تع یمضحکه 

 درسر داده بود و  ابانیدر کف خ ید سراسرو تورم و سرکوب را در ابعا ینه به گران ادیکارگر فر

کمر  ینرخ دالر و گران یچند برابر شیدر مقابل با افزا سابقه ارزش لایر یسقوط ب زین ریاخ یماه ها

در جامعه دامن زده  یعتریرا در سطح وس یشدت اعتصابات کارگر ،یعموم حتاجیما هیشکن کل

 . است

و جهان، حداقل  رانیامروزه کارگران در ا. کارگران یبرا شتیحداقل مع نیتام یعنیدستمزد  حداقل

را  یو بهداشت ی،آموزشیحیاز رفاه،امکانات تفر یبلکه بهره مند. دانند ینم«ریبخورونم» ٰ را شتیمع

و دستمزد  ردیگ یم دهیحداقل ها را ناد نیمزد ا یعال یاما شورا. دانند یخود م یچون و چرا یحق ب

کردن شأن  مالیپا یبه معن یطیشرا نیچن لیتحم! کند یم نییبقه کارگر تعط یبقا طیتر ازشرا نییرا پا

و رانده شدن  لیفرزندان ما از تحص شیاز پ شیمحروم کردن ب یعنیما کارگران و  یومنزلت انسان

از  یدرماندگ لیما به دل شتریو ب شتریب صالیاست یعنیآنها به بازار کار پنهان و آشکار،  یونیلیم

و  یگورخواب دهیبدن، گسترش پد یتر شدن صف انتظار فروش اعضا یطوالن یعنی ،یگذران زندگ

گسترده،  یو تن فروش یمرگ از گرسنگ یعنیخانواده ها،  شیاز پ شیب یفروپاش یعنی ،یکارتن خواب

 .تیکردن انسان یقربان یعنی

 ۷ود که در بند ش نییقانون کار تع ۱۷که حداقل مزد بر اساس ماده  میما کارگران در تالش سالهاست

 زانیم تیخانوار اشاره شده است اما در نها نهیسبد هز نیتأم یمزد بر مبنا نییآن به صراحت به تع

 !کنندیم بیتصو یاعالم نهیدستمزد را هر ساله چند برابر کمتر از سبد هز



 یرا نه رفاه خانواده کارگر شتیکار وابسته به حکومت، سبد مع یعال یو شورا یدولت کارشناسان

 نییسبد را به پا نیاعالم کردن نرخ تورم ا نییبا پا! رندیگ یدر نظر م «رشانیبخورونم»یبلکه زندگ

 !کنند یم بیبه خط بقا تصو کینزد یداده و دستمزد را رقم لیتر از حداقل ها تقل

و  آن را عامل باال رفتن تورم شیحدقل دستمزد تا حد خط فقر،افزا شیافزا هیتوج یکارشناسان برا نیا

 !!کنند یها اعالم م یگران

رساندن دستمزد  بیبه تصو یعنیما کارگران  یها در زندگ یکار بیفر نیهمه ا یعمل یمعن

 !81سال  یتومان 919991999تومان در مقابل خط فقر 111111999

 یزیحداقل مزد چ نییدر طول چهل سال از جمله تع ییها استیس نیبرد چن شیگران با پ حکومت

را ممنوع و  یمستقل کارگر یتشکل ها جادینگذاشته اند، ا یباق رانیدادن طبقه کارگر ا از دست یبرا

با  و قلمداد«یمل تیامن هیاقدام عل»را یصنف تیمحروم کرده اند، فعال یکارگران را از قدرت جمع

ند بل یکرده و آنان را به زندان ها یانسان ریو غ یتیامن یبرخوردها یو رهبران جنبش کارگر نیفعال

بدانند ما کارگران که با شجاعت و قدرت در هپکو، هفت تپه و فوالد  دیاما با! مدت محکوم کرده اند

 شیو ب میاوریب ابانیخاعتصاب و اعتراضات شکوهمند خود را از کارخانه ها به کف  میتوانست..... و

خود کل  یرسا یهاو شعار ادیگذاشته و با فر شیخود را به نما یقدرتمند اجتماع یرویماه ن کیاز 

داد تا با سرکوب اعتراضات  میهرگز اجازه نخواه میدیثروت و قدرت را به چالش کش یایماف

مان با تعرض  یدستمزد، کار و زندگ ،یو ببند رهبران کارگر ریضرب و شتم و بگ ،یکارگر

ه جامعه به سرعت ب ر،یتحمل ناپذ طیشرا نیشک در ا یداران نابود شود و ب هیسرما انهیوحش

 .خواهد آورد یرو یرو کننده ا ریز راتییتغ

 81پنجم اسفندماه  ---رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 بازهم کارگری در زنجان زیر آوار ماند وجانش را از دست داد*

بر اثر ریزش دیوار ساختمان در ساله 99 كارگر  جان باختن یکفرمانده انتظامي شهرستان زنجان از

 .خبر داد ریخ چهارم اسفند ماه،در زنجان بتا حال تخریب
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