
 8931اردیبهشت ماه  5اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

و حومه برای تجمع مقابل مجلس  تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندفراخوان  -

 بمناسبت اول ماه مه

حقوق برای پنجمین  ماه3دراعتراض به عدم پرداخت اهواز 5منطقه  یکارگران شهرداراعتصاب  -

 روز متوالی

 دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتکارکنان آموزش و پرورش نورآباد   یدسته جمع یاستعفا -

 سنندج یبه زندان مرکز یمحمود قیانتقال توف -

 ستین یبازنشستگان کاف یبرا یمستمر ی  درصد 5/33 شیفزاا -

 ن اجتماعیهزار میلیاردی تومانی دولت به سازمان تامی081بدهی 

 ”نهب“کارگران کانال سد  یشتیومع یشغل یفیبالتکل -

 شدند هینیقنات حس یروب هیال ییحکم قضا یاجرابا تجمع مانع  باغچمک بم یروستا یاهال -

 خیابان مولوی تهراندر  یکانکس کارگرکارگر جوان در حادثه آتش سوزی 3سوختگی  -

و حومه برای تجمع مقابل مجلس  تهران ینکارگران شرکت واحد اتوبوسرا یکایسندفراخوان *

 بمناسبت اول ماه مه

و حومه طی فراخوانی بتاریخ چهارم اردیبهشت  تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران

 ،یو خدمات یها، پرسنل ادار رگاهیاز رانندگان، کارگران تعم ماه،بمناسبت اول ماه روز جهانی کارگر

 .مقابل مجلس دعوت بعمل آوردبرای تجمع  و بازنشسته ها نیکنترل

 :متن فراخوان

  کارگر یروز جهان بهشتیارد ۱۱فراخوان 

 ۱۱)کارگر  یروز جهان داشتیتهران به خاطر گرام یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 حتاجیما ختهیو تورم افسارگس یخط فقر، گران ریدستمزد ز نییو در اعتراض به تع( ۸۹ بهشتیارد

تشکل  گریو د کایسند جادیممانعت از ا ران،یکارگران، بازنشستگان و تمام مزدبگ تشیو مع هیاول

امضاء،  دیسف یآموزش و پرورش، قراردادها یساز یو پول یساز یخصوص ،یمستقل کارگر یها

کردن  یزندان ایکودکان کار، بازداشت  هیرو یب شیحقوق زن و مرد، افزا یو نابرابر ضیتبع

از کارگران و قشر فرودست جامعه را در  یمیکه بخش عظ یصنف نیفعال گریکارگران و معلمان و د

 .کند یتجمع برگزار م( بهارستان دانیم) مقابل مجلس  رد ردیگ یبر م

تهران از تمام همکاران محترم اعم از رانندگان، کارگران  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

هر چه  یو بازنشسته ها درخواست دارد جهت برگزار نیرلکنت ،یو خدمات یها، پرسنل ادار رگاهیتعم

صبح در مقابل مجلس  ۱۱روز چهارشنبه ساعت ( بهشتیارد ۱۱)کارگر  یباشکوه تر روز جهان

 .حضور بهم رسانند( بهارستان)



  کارگر یروز جهان بهشتیارد ۱۱باد اول ماه مه  یگرام

  تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۸۹ بهشتیارد چهارم

برای پنجمین  ماه حقوق9دراعتراض به عدم پرداخت اهواز 5منطقه  یکارگران شهرداراعتصاب *

 روز متوالی

 5منطقه  یکارگران شهردار ،جمعی ازبرای پنجمین روز متوالی اردیبهشت ماهروز پنج شنبه پنجم 

زباله در  یجمع آوروازدادندبه اعتصابشان ادامه ماه حقوق 3دراعتراض به عدم پرداخت اهواز

 .خودداری می کنند یشهردار نیمناطق تحت پوشش ا

 

با تایید اعتصاب کارگران منطقه پنج اهواز یشهرداری از مسئولین کیبراساس گزارش رسانه ای شده،

این شهرداری که زیرنظریک شرکت پیمانکاری مشغول بکارند،از پرداخت یک ماه حقوق این 

 .فته آتی خبردادکارگران معترض در ه

بالفاصله پس از بازشدن حساب  ندهیهفته آ یشهردار نیماه حقوق معوقه کارگران ا کی: گفت 

 . شود یاهواز پرداخت م یمرکز یشهردار

 دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتکارکنان آموزش و پرورش نورآباد   یدسته جمع یاستعفا*

دراعتراض به عدم پرداخت طی نامه ای خطاب  ستاندر استان لر کارکنان آموزش و پرورش نورآباد

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان دراعتراض به عدم پرداخت حق اضافه کاری وسه سال حق 

 .ماموریت دسته جمعی استعفا دادند



 



 سنندج یبه زندان مرکز یمحمود قیانتقال توف*

روز بازداشت در  ۵۴حمل دربند پس از ت یفعال کارگر یمحمود قیتوف دهیگزارش رس طبق

 .دیشهر منتقل گرد نیا یاطالعات شهر سنندج، به زندان مرکز ی بازداشتگاه اداره

ممانعت به  یو ی قهیوث عیدوم دادگاه انقالب شهر سنندج از تود ی ذکر است که بازپرس شعبه انیشا

 .وده استنم یریجلوگ یتا زمان دادگاه شانیموقت ا یلحظه از آزاد نیعمل آورده، و تا ا

 ریضمن محکوم نمودن تداوم بازداشت غ یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ ی تهیکم

از فشار بر کارگران و  یبه هر سطح دنیبخش انیخواستار پا ،یمحمود قیتوف یفعال کارگر یقانون

 .باشد یم یکارگر نیفعال

 ستین یبازنشستگان کاف یبرا یمستمر ی  درصد 5/93 شیفزاا*

 هزار میلیاردی تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی811دهی ب

به مطالبات  یاجتماع نیدولت در قبال سازمان تام کردیبازنشسته با انتقاد از رو یکارگر فعال کی

 .دولت شد ییکارگران بازنشسته اشاره و خواستار پاسخگو یو رفاه یشتیمهم مع

دارند؛ از  یشتریب یشتیسبت به شاغالن مشکالت معن« بازنشستگان»برپایه گزارش رسانه ای شده،

 نیبازنشستگان در سن گر،ید یو از سو ابدی یکاهش م یدر زمان بازنشستگ یمزد یایمزا کسوی

( بازنشسته یفعال کارگر) یمحمد نیپرو. دارند یجانب ییکهولت، کمتر توان اشتغال مجدد و درآمدزا

 .«مناسب یعدم ارائه خدمات درمان»: کند یاشاره م یگریمشکالت به دغدغه مهم د نیاشاره به ا اب

 یخود در قبال کارگران  بازنشسته را به خوب یسالهاست که تعهدات قانون یاجتماع نیتام: دیگو یم یو

 شود؛ یم لیبه بازنشستگان تحم «یلیتکم مهیب»تحت عنوان  یاضاف نهیهز ن،یب نیدر ا دهد؛ یانجام نم

 یها بنگاه« شدن قچا»بازنشستگان ندارد بلکه تنها ثمره آن  یبرا یتیزم چینه تنها ه یلیتکم مهیب

با استفاده از ترفند   گر،یبه عبارت د. زنند یم بیبه ج یمبالغ کالن شدگان، مهیاست که از ق َبل  ب یا مهیب

 ریبگ حداقل ی بازنشسته بیو ج شوند یآباد م یلیتکم مهیبعضاً ناکارآمد ب یها شرکت «یلیتکم مهیب»

 !یخال

 !و ناکارآمد یناکاف «یلیتکم مهیب»

اسناد،  نیا یکه هر دو ست یاجتماع نیو قانون تام یقانون اساس ۹۸به اصل  یفعال کارگر نیا اشاره

 .شوند یم ادآوریبازنشستگان و البته آحاد مردم را  یبرا یمکف یلزوم ارائه خدمات درمان

به بازنشستگان  تیفیباک ی  ا هیپا یخدمات درمان «هیاپ مهیب»همان  قیاز طر یستیبا: کند یم دیتاک او

 .نباشد یلیتکم مهیب یبرا یاضاف ی نهیبه صرف هز یازیارائه شود و ن

و  داند یم یلیتکم یگرها مهیاز معضالت  ب گرید یکیرا  یدرمان یها نهیدر پرداخت هز ریتاخ یمحمد

 ریبگ حداقل ی ازنشسته بازگردد؛ بازنشستهدرمان به ب نهیتا هز کشد یروز طول م ۹۱تا  یگاه: دیگو یم

 زیانتظار وار رد یمتماد یگزاف درمان را بپردازد و بعد چگونه روزها یها نهیهز اوردیاز کجا ب

 !درمان بماند؟ یها نهیهز

 !دارد؟ یا دهیچه فا «شتیسبد مع» ی محاسبه



است  انیع یلیخ: است «معاش»بحث   کند، یفعال بازنشستگان به آن ورود م نیکه ا یگرید موضوع

 یحداقل یها نهیاز پس هز یتوان ینم ،یریگ یم ۰۱۱و  ونیلیم کی ای ۹۱۱و  ونیلیم کی یکه وقت

 نییهزار تومان تع ۰۱۱و  ونیلیم ۰را  یزندگ یها نهیکار، کف هز یعال یشورا ؛ییایبرب یزندگ

 .استاز خط فقر  تر نییآن، پا ریز یاست که هر رقم نیعدد ا نیا یمعنا رده؛ک

 ی که مربوط به محاسبه یاجتماع نیقانون تام ۸۹ماده  ایقانون کار  ۵۱نشدن بند دوم ماده  ییاجرا او

دو سال است که تحت فشار کارگران : دیگو یو م داند یم یتعلل جد کیرا  شود یم یزندگ یها نهیهز

مرحله  زرگز ااما متاسفانه ه شود یکار محاسبه م یعال یدر شورا شتیو بازنشستگان، سبد مع

–کارگران  یاجتماع یشرکا! دادن است یانگار هدف، فقط آگاه! رسد یمحاسبه به مرحله اجرا نم

 یدارد؟ وقت یا دهیسوال پاسخ دهند که صرف محاسبه سبد چه فا نیبه ا دیبا -ها یو دولت انیکارفرما

را در مزد ا عمال کنند، عدد  نیا ستندیحاضر ن یول گذارند یامضا م یحداقل شتیمحاسبات سبد مع یپا

 !دارد؟ یبه حال کارگر و بازنشسته چه سود

 یاجتماع نیمکرر دولت در قبال تام تخلفات

دارد را در افول سطح  یاجتماع نیکه در قبال سازمان تام یدولت به تعهدات یبندیعدم پا یمحمد 

 اتیاصغر ب ینطور که علهما: شود یم ادآوریاو  داند؛ یکارگران بازنشسته، موثر م یو رفاه یشتیمع

دوش سازمان  یرو یتعهد اضاف ۹۵ یگفته؛ دولت با قدرقدرت( کارگران بازنشسته یکانون عال سیرئ)

سازمان را  نیخود به ا یتومان بده اردیلیهزار م ۱۹۱ گر،ید یانداخته و از سو یاجتماع نیتام

! شستا را یها ییحراج زدن به دارا چوب یبرا ریاخ یها تالش میاضافه کن نهاینپرداخته؛ به همه ا

 والکه ام یطیآنهم در شرا د؛یگو یشستا سخن م یساز یراحت از ضرورت خصوص یلیدولت خ

 .کند نییتع فیاموال، تکل نیا یبرا تواند یبه او ندارد و نم یربط چیشستا ه

 بیج ها در مواقع اضطرار و کمبود بودجه مثل زمان جنگ، دست در دولت: دهد یادامه م یو

که  یصندوق یعنیاند؛  خاطر برداشت نموده بیبا ط یاجتماع نیاند و از صندوق تام کارگران کرده

 یصندوق رد؛یگ ینکرده، در معرض تهاجم خود  دولت قرار م نهیهم هز تلار کی یآن حت یدولت برا

 یول کنند یم هریبهتر در آن ذخ ندهیآ دیدرصد از دستمزد خود را به ام ۰۱کشور، هر ماه  کارگرانکه 

در دست  یاجتماع نیتام اریتمام اخت. ندارند ها یگذار استیآن و س تیریدر مد یاریاخت نیکوچکتر

 .طنز  تلخ  ماجراست نیو ا! دولت است یعنیبدهکار آن،  نیبزرگتر

 کمرشکن است «تورم»

رورت  ض کیرا  یفعل یناگوار اقتصاد طیتوجه دولت به معاش و رفاه بازنشستگان در شرا  او

 متیق راتییبه جدول مرکز آمار که نرخ تغ ینگاه ست یکاف: دیافزا یو م داند یم ریانکارناپذ

درصد  ۴۴۹ ازیجدول پ نیدر ا م؛یندازیمنتشر کرده، ب ۸۹نسبت به اسفند  ۸۰را در اسفند  ها یخوراک

 درصد، گوشت مرغ ۱۹۹درصد، گوشت گاو  ۱۹۵ بیدرصد، س ۹۰۱ یگران شده؛ رب گوجه فرنگ

 نیدرصد است؛ در ا۱۱۱ یباال ها، متیق شیافزا نیدرصد گران شده؛ معدل ا ۵۴درصد و برنج  ۹۴

چگونه  د؛یایبرب یزندگ یها نهیکارگر بازنشسته از پس همه هز کیچگونه توقع دارند  ط،یشرا

 !دلخوش باشد؟ یمستمر یشنهادیپ شیدرصد افزا ۰۹۶۴به  تواند یم

قرار است  ۸۹بازنشستگان در سال  یحداقل مستمر ،یاجتماع نیتامسازمان  رعاملیمد شنهادیپ بنابر

به  دیبا شیافزا زانیم نیحداقل حقوق کارگران؛ منتها ا شیمعادل افزا یعنی ابد؛ی شیدرصد افزا ۰۹۶۴

برسد و در  امماه به سرانج بهشتیدر ارد هیرو نیا دوارندیدولت برسد؛ بازنشستگان ام اتیه بیتصو



درصد  ۰۹۶۴بازنشستگان معتقدند؛  یهمه، فعاالن صنف نیبا ا. ا عمال شود یمستمر شیهمان ماه، افزا

 .دهد یداشته، نم یصعود ریدالر، س متیق شیرا که پس از افزا ها نهیهز شیکفاف  افزا وجه چیبه ه

حاکم است،  یدار هیسرما یکه مناسبات اقتصاد ییحال معتقد است؛ در همه کشورها نیدر ع یمحمد

و  یزن چانه یجانبه تنها راه احقاق حق  کارگران است؛ برا سه ایدوجانبه  ی و مذاکره «یزن چانه»

 .شود یقدرتمند و مستقل کارگران فراهم م یابی تشکل قیابزار از طر نیو ا میبه ابزار دار ازیمذاکره، ن

 ست یزن الزمه چانه ،یقو تشکل  

ها،  و در همه بحث میندار یزن درت مذاکره و چانهق یعنی م،یتشکل  قدرتمند ندار یوقت: کند یم دیتاک او

را که  یدر مزد و مستمر شتیبحث اعمال سبد مع میتوان یاست که نم نیهم یبرا م؛یشو یمغبون م

 شهیم و همیبنشان یاست، به کرس یاجتماع نیقانون تام ۸۹قانون کار و ماده  ۵۱ماده  حینص صر

 .از انحاء یهر سال به نحو روند؛ یطفره م یالزام  قانون نیبه ا یبندیاز پا انیو کارفرما ها یدولت

 دیاست حاال که با چندبرابر شدن نرخ ارز، قدرت خر لیدل نیبه هم: دهد یادامه م یفعال کارگر نیا

 نیهم یعنی! افتهی شیافزا دیقدرت خر کند، یبازهم ادعا م افته،یدالر تنزل  ۸۴ یکارگران به ماه

اعالم  موارهبازنشستگان ه ندگانیالبته نما. دهند یبه خوردمان م شیزارا به اسم اف ریکاهش چشمگ

 .کند یرا عوض نم یزیچ ت،یاما صرف اعالم  عدم رضا میندار تیروند، رضا نیکه از ا کنند یم

 !ها در دست دولت تومان از پول  عصا به دست اردیلیهزار م ۱۹۱

 ژهیخاص و و یها به مراقبت ازین ،یجسمان و یخاص سن طیشرا لیبازنشسته به دل ،یمحمد ی گفته به

 اردیلیهزار م ۱۹۱که  ستیدرحال نیاو توجه شود؛ ا« درمان  »و  «شتیمع»به  شتریب دیدارد و با

پول  نیبازپس دادن ا یهم برا یا ها در دست دولت است و اراده عصا به دست نیتومان از پول  هم

 !وجود ندارد

که  یطیها، دولت ارتزاق کند؛ در شرا عصا به دست نیه با پول اک ستیدرست ن نیا: دهد یادامه م او

 یبرا «یساز همسان»را دارند و سالهاست که  یامکانات شغل نیبهتر یاجتماع نیخود کارکنان  تام

اجرا شدن  ابلق یساز همسان ندیگو یم! ستین« منابع»کارگران  یبرا کنند یادعا م شود، یآنها اجرا م

 یافتیباشند؟ چرا سطح در ریبگ حداقل رانیبگ یدرصد مستمر ۹۱از  شیب دیباچرا  یبه راست ست؛ین

 !دهند؟ ینم شیآنها را افزا

معاش بازنشستگان در  یو ارتقا «یساز همسان» یاجرا یبرا یا نه تنها اراده: دیگو یم انیدر پا او

دارند  یسطوح، سع ریو کاهش ناقابل  سا ها یمستمر یدو سطح شیبلکه با افزا ست،یکار ن

 !خود، اجحاف  مضاعف است نیکه ا! کنند لیتبد ریبگ به حداقل زیسطوح را ن ریسا ران  یبگ یمستمر

 ”نهب“کارگران کانال سد بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

از  شیاز پ” نهب“منتشر شد که کارگران کانال سد  یی، خبرها88سال  ینوروز التیتعط انیاز پا پس

قصه پردرد  نیا ایکه هنوز به طور کامل پرداخت نشده است و گو بوده اند یمعوقات یدارا دیع

 !درمان شود یکه قرار است چه زمان ستیمشخص ن یمشکالت کارگر

کانال سد نهب هم به آن  لیدل یب یلیماهه کارگران کانال سدنهب کم بود تعط ۴نشدن معوقات  پرداخت

 !اضافه شد



 امکیروز پ ۰۰سنوات کارگران کانال سد نهب،  ،یدیماهه حقوق و ع ۴توجه به عدم پرداخت  با

 !کارگاه دارد نیا یلیشود که دال بر تعط یاز کارگران کانال ارسال م یبرخ یبرا

 .را دارد روین لیقصد تعد مانکاریپ هیرو نیرسد با ا یم بنظر

 !ده؟کانال ش نیکارگران ا ریاست که دامن گ یعدالت یچه ب نیمعوقات کارگران پرداخت نشده ا یوقت

 !شود؟ یگناه چه م یروزه کارگران ب ۰۰ یایحقوق و مزا فیتکل

 !کنند یم افتیدر یلیتعط امکیکماکان پ یاز کارگران مشغول کارند و عده ا یا عده

کارگران هستند،  یایحقوق و مزا یریگیاستان و شهرستان تنها خواستار پ نیاز مسئول کارگران

 کششیروزه کارگران پ ۰۰ یفیبالتکل یریگیپ

 برگرفته ازسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

 شدند هینیقنات حس یروب هیال ییحکم قضا یاجرابا تجمع مانع  باغچمک بم یروستا یاهال*

باشرکت فعال زنان  باغچمک بم یروستا یاهال روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه،جمعی از

 .شدند هینیقنات حس یروب هیال ییحکم قضا یاجراوعلیرغم حضور نیروهای انتظامی ،

تجمع  نیهدف از اخبرنگاریک رسانه محلی،وگو با  روستا در گفت یاز اهال یکیدرهمین رابطه  

آب  یها قنات به سمت سفره نیا یروب هیو ال یشرویروستا با پ یرا اعالم مخالفت اهال یاعتراض

 یآباد بم و دارا حافظ یروستا که مظهر آن در هینیقنات حس: کرد و گفت انیروستا را ب نیا ینیرزمیز

به  لومتریآن پس از مسافت چند ک ینیرزمیز یها از رشته یکیاست؛ مادرچاهها و  یصخصو نیمالک

 یبه جا یستیقنات با نیا نیروستا معتقدند که مالک نیو مردم ا رسد یباغچمک م یروستا یحوال

روستا  یکشاورز یدام آنها منابع آباق نیچراکه ا. رفتند یبه سمت روستا به سمت رودخانه م یشرویپ

 .شود ینخلستانها و مزارع آن خشک م ندهیو در آ کند یم دیرا تهد

 خیابان مولوی تهراندر  یکانکس کارگرکارگر جوان در حادثه آتش سوزی 9سوختگی *

 کی یکانکس کارگرساله در حادثه آتش سوزی 01کارگر حدودا3 ،(اردیبهشت4)چهارشنبه شب

دست و صورت دچار جراحت و  هیاز ناح خیابان مولوی تهران واقع در ساختمجتمع در دست 

 .شدند تیمصدوم

باره  نیدر ا یفرمانده آتش نشانان اعزام کبختین دیمج،005 یخبر گاهیپا اردیبهشت5گزارش به

متر مربع  01به متراژ  یدستگاه کانکس کارگر کیدر حال ساخت  یمجتمع مسکون کیدر : گفت

آتش گرفت به  ینامشخص لیقرار داشت که شب گذشته به دل یکارگران ساختماناستراحت  یبرا

اتاقک به  نیسرکش آتش از داخل ا یها لهکه هنگام حضور آتش نشانان در محل حادثه، شع یطور

 .دیکش یآسمان زبانه م

کانکس حضور  نیساله در داخل ا 01سه کارگر حدودا  یآتش سوز نیهنگام وقوع ا: افزود یو

هرسه نفر از  ،یبا توجه به شدت آتش سوز ید که به سرعت از داخل کانکس خارج شدند ولداشتن

 .شدند تیدست و صورت دچار جراحت و مصدوم هیناح

akhbarkargari2468@gmail.com 
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