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تجمع اعتراضی دوباره کارگران غیررسمی صنعت نفت کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت  -

 وهمسان سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به در خطربودن امنیت شغلیشان بدلیل صدور  -

  یآالت معدن نیردات ماشواپیاپی مجوز 

تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان شفت نسبت به بالتکلیفی استخدامی  -

  مقابل مجلس

بر اساس  تجمع اعتراضی کارگران خدماتی آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به کاهش حقوق -

 مقابل اداره کل یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یرأ

 مدرسه یبا گفتمان انضباط ییارویرو یآموز ت دانشاعتراضا -

 میکرد یکه آن را زندگ میداشت یتشکل - تپه ممنوع از هفت یانتخابات یبردار بهره: یبخش لیاسماع -

مترو تهران نسبت به باال کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم  5ادامه اعتراضات کارگران خط  -

 پرداخت بموقعش

درخواست نامه مطالبات عقب  بهشت،یارد ۲۲کارگران شرکت واحد یکایسند یاعضا از چندتن -

 .به ثبت رساندند یشهر وشهردار یافتاده کارگران ورانندگان را درشورا

  منتقل شد نیبازداشت و به زندان او یربداقیپ رادیه -

 بیانیه وکالی پرونده متهمان هفت تپه درحمایت از فرزانه زیالبی -

 شهرداری یسگ کش بریز نسبت به اهالی ت یتجمع اعتراض -

 براثر غرق شدن در استخر کشاورزی در کالته رودبار دامغانکارگر 2جان باختن  -

 جان باختن یک کارگر جوان در حصارک کرج براثر سقوط از ارتفاع -

 جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش آوار اصفهان -

شور نسبت به عدم تبدیل وضعیت وهمسان تجمع اعتراضی دوباره کارگران غیررسمی صنعت نفت ک*

 سازی نشدن حقوق مقابل مجلس

برای صنعت نفت کشور( یمانیو پ یحجم) کارگران غیررسمی  اردیبهشت،جمعی از 25روز شنبه 

نسبت به  باری دیگر خودرا به پایتخت رساندند تا با برپایی تجمع مقابل مجلس صدای اعتراضشان را

 .بیشتر منعکس کنند نشدن حقوق یوهمسان ساز تیوضع لیعدم تبد

 :تجمع کنندگان شعار می دادند

 «وضعیت شرکتی تبدیل باید گردد»

 «فیش حقوقی ما همسان باید گردد»



 

 

تجمع اعتراضی صدها کارگر قرارداموقت صنعت نفت نسبت به عدم تبدیل :درهمین رابطه

 ازی حقوق مقابل مجلسوضعیت،سطح نازل حقوق ازجمله تبعیض درپرداختی ها وعدم همسان س

، صدها کارگر قرارداموقت صنعت نفت خودرا به پایتخت رساندند وبا 11اسفند 91روز سه شنبه 

برپایی تجمع مقابل مجلس و برافراشتن پالکاردها اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت،سطح 

 .شتندنازل حقوق ازجمله تبعیض درپرداختی ها وعدم همسان سازی حقوق بنمایش گذا



 



میلیون 95حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل در : تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

میلیون تومان  4ی وی، ماهانه تنها حدود  کند، یک شاغل مدت موقت هم رده تومان حقوق دریافت می

 .کند دریافت می

درحالیکه بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است اما وزارت نفت تنها :آنها افزودند

ها، کاری  شناسد و برای ترمیم حقوق مدت موقتی سمی را به رسمیت میحقوق و مزایای نیروهای ر

 .دهد را انجام نمی

این آزمون به : ی وزارت نفت، افزودند معترضان با اشاره به برگزاری آزمون جذب نیرو در مجموعه

تواند مشکل همگی ما را حل کند؛  هایی که در جذب نیروهای مدت موقت داشت، نمی دلیل محدودیت

در نتیجه ما . حالی که نیروهای مدت موقت خواهان تبدیل وضعیت تمام همکاران خود هستنددر 

 .عدالتی باید برداشته شود گوییم که بی قید وشرط خود هستیم و می خواهان تبدیل وضعیت بی

تجمع کنندگان با اشاره به وجود تبعیض در برقراری مزایای رفاهی میان خود و نیروهای رسمی، 

در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند؛ اما اینها از امتیازاتی مانند مسکن :افزودند

 «ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده

و ( قانون برنامه ششم توسعه 21موضوع ماده )ها  سازی حقوق خواهان همسان: معترضان افزودند

ها هیچ  ها و رسمی ها میان قراردادی نه کارمند ایران هستیم تا در سطح حقوقثبت آنها در ساما

 .تبعیضی وجود نداشته باشد

هزار نیروی  921هزار شاغل قرارداد موقت و  44خاطرنشان میشود که در حال حاضر حدود 

 .پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند

سبت به در خطربودن امنیت شغلیشان بدلیل صدور ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک ن*

  یآالت معدن نیواردات ماشپیاپی مجوز 

 «!چرا واردات م،یبساز میتوان یم یوقت»

نسبت به در خطربودن اعتراضشان را کارگران کارخانه هپکو اراک  اردیبهشت، 25روز دوشنبه 

 .،ابرازکردندیآالت معدن نیواردات ماشامنیت شغلیشان بدلیل صدور پیاپی مجوز 

 « !چرا واردات م،یبساز میتوان یم یوقت»:هپکویی های معترض به خبرنگار رسانه ای گفتند

مجلس  ندگانیکارگران هپکو اراک مدتهاست که از مسئوالن وزارت صمت، خانه معدن و نما

 یبدهتهاتر  فیکه تکل یرا متوقف کنند؛ حداقل از زمان یمعدن آالت نیدرخواست دارند واردات ماش

زند حاال  ادیفر کصدایدر اسفند سال قبل مشخص شد، کارگران  همجموع نیا یتومان اردیلیم9211

خود  یپا یرو گریتا بار د دیینما تیو از هپکو حما دیکه واردات را متوقف کن دهیزمانش فرا رس

 .ردیو رونق بگ ستدیبا

خطاب به  بهشتینوزدهم ارد که وزارت صمت در یمجموعه با اشاره به دستورالعمل نیا کارگران

ما خوب  ای کنند، یمسئوالن برعکس عمل م مییگو یهرچه م: ندیگو یمختلف ابالغ کرده، م یها استان

 ...ای مییگو ینم



 

تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان شفت نسبت به بالتکلیفی استخدامی *

  مقابل مجلس

زشیاران نهضت سواد آموزی شهرستان شفت دراستان گیالن آمو اردیبهشت،جمعی از 25روز شنبه 

 .زدند مقابل مجلسبرای بنمای گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی دست به تجمع 

 ینهضت سوادآموز اریهزار آموزش 24هزار نفر از مجموع حدود  6تعداد  خاطرنشان می شودکه،

. ماه سال گذشته قبول شوند ریت ستمیب یاستخدامموفق نشدند با کسب حد نصاب نمره در آزمون 

افراد که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند، هنوز منتظر بازگشت به کار  نیاز ا یشمار نیبنابرا

 .خود هستند

بر  تجمع اعتراضی کارگران خدماتی آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به کاهش حقوق*

 ی مقابل اداره کلعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یاساس رأ



 ( رسمی ، پیمانی و قراردادی)اردیبهشت،جمعی از کارگران خدماتی آموزش و پرورش 25روز شنبه 

مقابل ی عدالت ادار وانید یعموم ئتیه یبر اساس رأاستان اصفهان برای اعتراض به کاهش حقوق 

 .اداره کل آموزش وپرورش این استان اجتماع کردند

 یتجمع اعتراض لیدر خصوص دل زیآموزش و پرورش اصفهان ن یانبیاداره رفاه و پشت سیرئ

به خبرنگاریک رسانه مدارس مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، یخدمات یروهاین

هزار تومان در سال گذشته 011و  ونیلیاز حدود دو م روهایگروه از ن نیا یافتیحقوق در: محلی گفت

 .اندک است اریکه بس افتی شیافزا یدر سال جارهزار تومان  511و  ونیلیبه سه م

 یخدمات یروهایتومان در ماه است، اما ن ونیلیکارگران چهار تا پنج م یافتیدر زانیم: افزود یو

مبلغ با توجه  نیکه ا کنند یم افتیدر ونیلیتا سه م511و  ونیلیمعادل دو م یآموزش و پرورش حقوق

 .دهد یآنها را نم یمعمول یدگکفاف زن یبه نرخ تورم و مشکالت اقتصاد

است که  نیمدارس به اداره کل آموزش و پرورش استان ا یخدمات یروهایاعتراض ن: کرد حیتصراو 

ها را ندارند؛  گروه نیکدام از ا چیه یایو مزا شوند یآنها جزو گروه کارگران و کارمندان محسوب نم

 نیبه ا یدگیهمه مدارس خواستار رس یاتخدم یروهایاست و ن ریمسئله در کل کشور فراگ نیالبته ا

 .موارد هستند

 یدیاحکام جد یبه تازگ گرید یاز سو: آموزش و پرورش اصفهان گفت یبانیاداره رفاه و پشت سیرئ

 روهاین نیاز حقوق ا یمبلغ یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یها بر اساس رأ صادر شده که طبق آن

 .حذف شده استآنها  یداریکسر و حق لباس و حق سرا

: مدارس حذف شده است، افزود یخدمات یروهاین یایهمه مزا ریدر چند سال اخ نکهیا انیبا بوی 

خود  یها آنها در استان اصفهان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کرده و درخواست ندگانینما

 شوزش و پروربه وزارت آم یدگیرس یبرا رکلیمد یرا به صورت مکتوب ارائه کردند که با امضا

 .ارسال شد

 511حدود چهار هزار و : آموزش و پرورش اصفهان خاطرنشان کرد یبانیاداره رفاه و پشت سیرئ

 یا عده ،یاز آنها قرارداد یکه تعداد کنند یدر مدارس استان اصفهان خدمت م یخدمات یروهاینفر ن

 ورتمسائل آنها به ص روهاین نیا یها به درخواست یدگیرس یهستند، برا یهم رسم یو تعداد یمانیپ

 یوزارتخانه برا نیو به وزارت آموزش و پرورش انتقال داده شد تا مسئوالن ا ینگار مکتوب نامه

 .الزم را انجام دهند یدگیآنها رس یها حقوق و تحقق درخواست شیافزا

مالی ادامه اعتراضات نیروی های خدماتی و سرایدار آموزش و پرورش نسبت به پای:درهمین رابطه

 حقوقشان با تجمع مقابل مجلس

رسمی ، پیمانی و )دی، نیروی های خدماتی و سرایدار آموزش و پرورش  29روز یکشنبه 

در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به پایمالی حقوقشان دست به تجمع مقابل مجلس ( قراردادی

 .زدند



 

حال براساس گزارش رسانه ای شده،این تجمعات هر دفعه پر شورتر و گسترده تر و جدی تر در 

 .برگزاری می باشد و گویا قرار است هر هفته تا گرفتن حق قانونی خودشان ادامه دار باشد

 :خواسته های تجمع کنندگان

 بندی نیروهای خدماتی اجرای طرح رتبه 

 کار، حق لباس و حق مسکن برقراری حق سرایداری، اضافه 

 د خدماتیجذب و استخدام نیروهای جدی 

 افزایش حقوق نیروهای خدماتی 



 داریارتقای شغلی از خدماتی به ا 

 آور قرارگرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان

 روهای خدماتیسازی حقوق نی  همسان 

 مدرسه یبا گفتمان انضباط ییارویرو یآموز اعتراضات دانش*

 یمیابراه جعفر

بوده  تیحاکم کیدئولوژیا کردیو مدرسه متأثر از رو یهمواره نظام آموزش ۷۵و پس از انقالب  شیپ

و مدرسه  ینظام آموزش ،یساز ملت یدئولوژیو متأثر از ا یکه با برآمدن حکومت پهلو است؛ چنان

و به دنبال انقالب  ۷۵بعد از انقالب . است ییگرا بر باستان دیبا تأک یمل تیتأثر از گفتمان هوم

 ۰۶در دهه  یپرورش-ینیگفتمان د کی یریگ شاهد شکل یاسیاسالم س یدئولوژیمتأثر از ا زین یفرهنگ

( یاسالم یجمهور یپرورش-ینیو د یپهلو یباستان-یمل تیهو)ها  گفتمان نیاما ا. میدر مدارس هست

  مسلط خود را از دست تیو موقع گاهیاند و گاه جا ها دچار فرازوفرود شده در طول عمر حکومت

آموزان اصالً با  معلمان و دانش نیحاکم در ب یها عنوان نمونه امروز در مدارس، ارزش به. اند داده

در  کوشد یم یاگرچه نظام آموزش. ندارد یتشابه و همخوان ۰۶حاکم در دهه  یپرورش یها ارزش

 یاما سبک زندگ استیپو ومختلف نشان دهد که آن گفتمان همچنان زنده  یها نامه نییقالب بخشنامه و آ

گفتمان افول  نیکه ا دهد ینشان م کیدئولوژیا یها آموزان و معلمان و مواجهه آنان با ارزش دانش

 .کرده است

از کارکرد  گرید یوجه. ضباط استپرداختن به گفتمان ان ادداشتی نیموضوع موردبحث در ا اما

عنوان  به نیآموزش نو یریگ بلکه از بدو شکل افتهیتنها افول ن و سرکوب، که نه تیریمد یمدرسه برا

. ستنموده ا دیبوده است و به اشکال مختلف خود را بازتول انیگفتمان غالب در مدرسه در جر کی

کارکرد  دیآ یدر م ادیبه انق تیکنترل و هدا که توسط آن جسم و روان کودکان با هدف ینظم و انضباط

تا آنان را به  کند یگفتمان دنبال م نیاست که ا یدر گام اول رام کردن کودکان هدف. دارد یچندوجه

به  کیدئولوژیا ادابع ریسا رشیپذ یمناسب برا تیشکل درآورد تا در آنان ظرف  کیواحد و  یصورت

آموزان به  دانش ریاز سا شیاست که ب یز نمونه و موفق کسآمو منظور دانش نیا یبرا. اوردیوجود ب

کنترل و نظم از نوع پوشش تا  نیا. دینما یبا روند حاکم همراه هیاز بق شیمناسبات تن دهد و ب نیا

پوشش  لیآموز تحم دانش تراندر مورد دخ. شود ینحوه نشستن در کالس و امتحان دادن را شامل م

از  یمو و مدل لباس خود را با الگوها دیمدرسه است و پسران با یو خاص جز برنامه اصل یاجبار

از نظم  یصورت مدرسه به اشکال مختلف کودکان خاط نیا ریدر غ ندیهماهنگ نما شده نییتع شیپ

 .کند یمسلط را مجازات م

کودکان است که هنوز  یریپذ سرکوب و نظم یروش برا نیتر و خشن نیتر انیعر یکیزیف یبدن هیتنب

 یبرخ یواسطه آگاه که به ییاما درجاها. صورت آشکار ادامه دارد از مناطق و مدارس به یاریسدر ب

آموزان  ابزار کنترل دانش گرید یکی یوجود ندارد نمره انضباط یبدن هیآموزان تنب دانش/نیوالد/معلمان

 لهیوس نیتر از شاخص یکی دیاما شا. به وجود آورد یآموزان نگران دانش یبرا تواند یاست که م

از مراسم صبحگاه تا  یو اجبار یرسم یها کودکان حضور آنان در مراسم یریپذ کنترل و نظم

 رو معاونان هر نوع رفتا رانیاز مد یبرخ نکهیخصوص ا به. است کیدئولوژیا یها مراسم

صورت  به  کوشند یو م دانند یتر م به ساحت علم و دانش و بزرگ نیآنان را توه قهیآموزان با سل دانش



امتحانات  یاز تقلب و برگزار یریجلوگ. آموزان کنترل داشته باشند بر رفتار دانش یا قهیو سل یجزئ

آموز  است که دانش یکردینشان رو گردد یها به مدارس ابالغ م که در دستورالعمل دیشد ریتحت تداب

 .قدرت خود را به رخ کشد کوشد یو م داند یرا مجرم و بزهکار م

تنها خالق و مستقل  نه دیآ یدرم ادیو به انق ابدی یپرورش م یدستگاه انضباط نیدر چن که یآموز دانش

که  گردد یم لیعنصر منفعل تبد کیدوران مدرسه و در جامعه به  ینخواهد بود بلکه رسماً و در فردا

است که از مدرسه  یهمان کارکرد نیاز حقوق خود دفاع کند و ا ستیکار قادر ن طیدر جامعه و مح

در مدرسه است که مناسبات نظام مسلط . رود یانتظار م ساالر هیو سرما کیدئولوژیدر ساختار ا

بهتر جز  ستیز یبرا ینیگزیراه جا چیکه ه شود یداده م ادیآموز  و به دانش گردد یم یساز یعاد

مدرسه  خانواده در ادنه یها کودکان بعد از کنترل. کرده است وجود ندارد نییکه نظام مسلط تع یزیچ

 یها و دستورها به فرمان رندیگ یم ادیو تحت گفتمان نظم و انضباط  شوند یم ندهیآ یاست که ب

روبرو … و  یخاط انضباط، یآموز بد، شرور، ب اعتراض نکنند چرا که با برچسب دانش ها یباالدست

 .شوند یم

 یاشکال تواند یم یراحت به  نگاه کند یبه کارکرد مدرسه و نظام آموزش یانتقاد یکه با نگاه یمعلم هر

دهد و در برابر تجربه نشان داده است که  صیبر گفتمان نظم و انضباط را تشخ یاز سرکوب مبتن

نظم و  ای کنند یو در برابر سرکوب مقاومت م دهند ینم ادیآموزان تن به انق از دانش یچگونه برخ

نظام  ینظم و انضباط برا یها خصنکردن از شا ینینش رو عقب نیاز هم. زنند یرا دور م نیقوان

 تیوضع ییدر چرا یپرسشگر یدارد و هر نوع مقاومت و حت ییبه سزا تیحاکم در مدرسه اهم

 .گردد یشدت سرکوب م موجود به

آموزان در مدرسه هستند بلکه  که دانش ستین یسلطه و اعمال نظم بر کودکان تنها مختص زمان نیا

که مدرسه و  ییها خصوص در خانواده به. همراه کودکان استمدرسه  نیمعلم و قوان هیهمواره سا

به  یاست مرور یفقط کاف. دانند یفرزندان خود م یآموزش به شکل را موجود موجب رشد و بالندگ

 نیکه والد میا دهیمختلف شن یها تیجمالت را در موقع نیچند بار ا میادآوریتا به  مییحافظه خود نما

 امیفردا م یاگر اون لباس رو بپوش ای گمیبه معلمت م یاگر غذاتو نخور» ندیگو یخطاب به کودکان م

 .«… ایمدرست 

آموزان در مدرسه حضور ندارند همچنان شاهد  دانش نکهیکرونا و با وجودا یریگ دوران همه در

از نحوه کنترل کودکان به گوش  یروزانه اخبار مختلف میاعمال نظم و انضباط بر کودکان هست

اعمال نظم از  نیا. بدن دختران ادامه دارد یکنترل رو یموارد همچنان تالش برا نیادر . رسد یم

 یمجاز یناظمان در فضا یآموزان، به خصوص دختران، شروع و برخ دانش لینوع پروفا نییعت

آموزان دختر  لباس دانش دنیبر نحوه نشستن و پوش کوشند یم ایو  کنند یناخن دختران را کنترل م یحت

 .میا آموزان بوده دانش یکه البته همواره شاهد مقاومت از سو ندیعمال نظم نماو پسر ا

از  یکی نکیوافر به سلطه مدرسه در همه ابعاد است که ا لیبه نظم و انضباط و م کردیرو نیا با

آموز را متقلب و  که دانش یگفتمان انضباط. رقم خورده است یآموزش مجاز یها چالش نیتر یاصل

روزانه شاهد  که یشاد و درحال شنیکیو اپل یآموزش مجاز یها یبا تمام کاست کند یفرض م یخاط

امتحانات  یو فقط به برگزار دینما ینینش گام عقب کی ستیحاضر ن میمرگ چند صد نفر هست

آموزان معترض را در  که دانش یمیتصم. دهد یم تینهم و دوازدهم رضا یها هیپا یبرا یحضور

به . وپرورش کشانده است و تجمع در مقابل ادارات آموزش ابانیگذشته به خ دو هفته یها شهر ط ده

 نیمع خیامتحانات را در تار کنند، یم یندگیرا نما یانضباط دگاهید نیکه چن یکسان رسد ینظر م



 یبرا یامن طیبا چند دستورالعمل و پروتکل نشان دهند شرا کوشند یهرچند م. کنند یبرگزار م

نخواهند کرد چراکه  ینینش اعتراضات عقب نیدر مقابل ا وجه چیه اند اما به ودهامتحانات فراهم نم

 یبرا یکه کارکرد چندبعد یگفتمان. شکاف و گسست در گفتمان مسلط است جادیا یبه معنا ینینش عقب

 .دارد ینظام آموزش

آموزان  دانش مربوط به تجربه هیقض بخش ییتر و البته رها است وجه مهم هیوجه قض کیتنها  نیا اما

و به صورت متشکل  داکردهیرا پ گریهمد یمجاز یها در شبکه گونه نیکه ا یآموزان دانش. است

 رابرو در ب شناسند ینم تینظم و انضباط مدرسه را به رسم یاعتراض نمودند نشان دادند که هژمون

 رینظ یتیجمع و ییایجغراف اسیآموزان که در مق دانش یشکل از کنشگر نیا. کنند یآن مقاومت م

 یگر مطالبه نیا یسیپل یخصوص آنکه در هفته اول با برخوردها به. باشد دبخشیام تواند یندارد و م

با  انیرهنگمستقل ف یصنف یها از معلمان از جمله تشکل یفیآموزان ط متوقف نشد و در کنار دانش

نوع  نیا نکهیل از اآموزان مستق دانش نیا. ها را محکوم نمودند کردند و خشونت یها همدل آن

را به دست  یا آنان دارد تجربه یو زندگ یلیدر سرنوشت تحص یریچه تأث رمسئوالنهیغ یزیر برنامه

 .آموزش ندهد ناناند که مدرسه قرار بود هرگز به آ گرفته ادی یزیخود چ یاند و در کنشگر آورده

 میکرد یکه آن را زندگ میداشت یتشکل - تپه ممنوع از هفت یانتخابات یبردار بهره: یبخش لیاسماع*

و  شدند یکه دور هم جمع م مینفر از کارگران داشت ۰۶تا  ۲۶حداقل : تپه گفت هفت یفعال کارگر کی

در  یبه صورت عمل یو تشکل سلسله مراتب شدند یافراد وصل م نیدر بدنه به ا یادیز اریتعداد بس

 ینیتریو ساختارو  شیما به دنبال نما. ته باشدندارد، خب نداش یحاال اگر اسم. شده بود جادیتپه ا هفت

 .مینبود

کردند  یپافشار یا خواسته یسال رو ۷تپه  کارگران هفت:اردیبهشت 25گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

از  یکیاکنون که « .شد دیتپه خلع  هفت شکریکشت و صنعت ن یکارفرما»شده؛  دیجرا تریکه حاال ت

 ریامروزشان دارند و مس یاز جشن و شاد یریها چه تفس آن میبدان دیاب افته،یمطالبات کارگران تحقق 

را در خود  شتریماهه و ب کیها اعتراضات  که بار یریمس. کنند یم میو اهدافشان را چطور ترس

و تحقق خواسته کارگران آنقدر  یگر مطالبه. اند از کار اخراج شده ریمس نیدر ا یگنجانده و کارگران

 یرو شیکرده و راه پ ریتفس یا آن به گونه یجنبش کارگر طیشرا لیدر تحل ها یلیمهم بود که خ

تپه درباره سرنوشت  هفت یفعال کارگر ،یبخش لیرو با اسماع نیاز ا. کردند میرسکارگران را ت

 :دیخوان یکه در ادامه م میکارگران مصاحبه کرد یابی مطالبات و تشکل یتپه، محتوا هفت

از کارفرما و بازگشت  دیاعتصاب و اعتراض را با هدف خلع  یمتماد یاه تپه روز کارگران هفت*

از کارگران  یراه برخ نیدر ا. اند انجام داده دیو کنترل کارگران بر تول یدولت رمجموعهیشرکت به ز

هدف  نیت به ایگشوده شد، اما در نها ییقضا یها پرونده تانیبرا ای دیشد کاریاز جمله شما از کار ب

تپه  حرکت کارگران در هفت یاصل یژگیتپه و در هفت یاز فعاالن کارگر یکیما به عنوان ش. دیدیرس

 د؟یدان یرا چه م

تو در تو و  ستمیس کیبلکه با  میکرد یمبارزه نم ها یگیتپه فقط با اسدب در هفت یگر مطالبه یما برا -

مواجه  هییو قوه قضا یانو است یگرفته تا مسئوالن شهر ما،یقدرت و ثروت و رسانه از صداوس یدارا

 نیشد، هم یرفتپه مع هفت یخصوص یکه کارفرما یاول یها در روز. کارفرما بودند یکه حام میبود

مسئوالن را برآشفته  یکنند که نقد به او برخ یمعرف یمنجر شد تا عمالً او را فرد مقدس ها تیحما

سکوت  دیبا نیبنابرا ده،یتپه را خر هفت آمده و دار هیسرما کیباالخره  یبعد از مدت گفتند یم. کرد یم

 .افراد را نقد کرد نیا توان یم مییتا بگو دیطول کش یتپه زمان ها و مبارزات هفت تالش یدر ابتدا. کرد



طرح توسعه  ۹تا  ۸حدود . کرد یتپه برنامه پخش م هفت یکارفرما یتا لحظات آخر برا مایصداوس

برنامه در  کی یحت مایصداوس. دارند دیو تول کنند یمدر خوستان وجود دارد که خوب کار  شکرین

. آنتن برد یتپه رو هفت یمدت برا نیدر ا یادیز یها ها پخش نکرد، اما برنامه طرح نیا یثنا

. تپه منتشر کرد هفت یاز کارفرما یتیبود که خبر و برنامه حما ییها از رسانه یکیفقط  مایصداوس

 .تپه نابود کرده بودند را در هفت دیکارگران بودند که تول ییوبود که گ یا به گونه یا رسانه یفضا

رمز . امدیراحت به دست ن قیتوف نیچون ا. میشد روزیچه شد که پ دیپرس دیواقعاً با ییفضا نیچن در

 قیها از طر خواسته یرو یستادگیحرکت به اعتقاد من درک رنج مشترک، رفاقت، اتحاد، ا نیا

 ممه اریبس جهیگرفتن نت یحرکت کردن برا ییو شورا یکار جمع. بود تپه متشکل شدن کارگران هفت

به  مان یگر مطالبه یخیتار ریاما ما در مس. راه بوده است انیدستاورد پا نیکه ا میکن یما ادعا نم. بود

 یزندگ یطبقات قیعم یها با شکاف یچراکه هر زمان در جامعه طبقات. میدیرس یارزشمند یروزیپ

 .ندارد ییو مبارزه انتهاتالش  م،یکن یم

را پشت  ییو قضا ینهاد دولت چیداشتند و نه قدرت ه یحرکت کردند؛ نه ثروت یبا دست خال کارگران

معلمان و  ان،یکارگران، دانشجو گریمردم، د تیو حما میفقط و فقط خودمان بود. خود داشتند

 یا تهبه خواس میمستقل بتوان یاه ابزار نیبضاعت کم و ا نیما با ا یوقت. و مستقل فیخبرنگاران شر

به  دنیما در راه رس. برداشتند یتپه گام بزرگ کارگران هفت. است نیریش یلیخ مانیبرا م،یبرس

 طیشرا نیدر ا. بلند بود یلیگام خ کی نیا. میریگ یها را جشن م آن م؛یشمار یها را م مطالباتمان گام

 .بخش است شدن واقعاً لذت روزیپ

خلع . واحد هستند نیمسائل و مشکالت ا ریگیکه پ شد یتپه استفاده کردند و ادعا م هفتاز اسم  ها یلیخ*

 ینگاه دو دسته قابل بررس نیب نیدر ا. به انتخابات رخ داد کیتپه از قضا نزد هفت یاز کارفرما دی

کارکرد  کیانتخابات  انهاتفاق در آست نیا ندیگرفتند تا بگو دهیکارگران را ناد یها تالش یبرخ. است

 ابیها از آس چون بعد انتخابات که آب. خوشحال باشند یلیخ دیدارد و کارگران نبا یا عده یبرا یاسیس

خواستند تا  گرید یاستدالل از سو نیهم با هم گرید یبرخ. گردد یبرم یبه حالت قبل زیهمه چ فتدیب

. هم شده است یجمهور استیت رانتخابا دیکاند ابنامند که از قض هییقوه قضا یرگذاریاتفاق را تاث نیا

 د؟یکن یچطور به موضوع نگاه م گریشما و کارگران د

حاال که کارگران موفق . فتدیدر دام مصادره کنندگان ب دیتپه نبا هفت ندیگو یدلسوزانه م دیشا یبرخ -

 یوها و تذکرات را ر ما نقد. کنند میخودشان را سه خواهند یکنند، همه م یاتیرا عمل دیشدند، خلع 

 خواهند یشده که همه م یا تپه به گونه هفت یکه ماجرا میجنبه هم نگاه کن نیاما از ا. میگذار یچشم م

که پول  ییها کردند که بر تمام رسانه یستادگیا یتپه به حد کارگران هفت. کنند میخود را در آن سه

که به  یقیتپه از هر طر کارگران هفت. آمدند قیفا کردند، یم رفرشیداشتند و مطالبات کارگران را ز

 .کردند یآن را جهان یخودشان را به کف جامعه رساندند و حت یصدا دیدستشان رس

ها  و مستند کردند یها م ما چه مصاحبه هیکه مقابل ما بودند؛ عل یکردند که همان افراد یکار کارگران

 میموفق شد یا رسانهاز نظر  یتمام حرکاتشان شکست خورد و ما با دست خال ساختند، یما م هیعل

 معهرا در جا یهستند که هر موضوع یها افراد آن. میرا به سمت خود جلب کن یافکار عموم

ما . خود کرد یشعار انتخابات م،یکه ماداد یشعار ها دایاز کاند یکی. مصادره به مطلوب کنند خواهند یم

ردند، حاال خودشان شعارمان را بر سر ما آو ییچه بال. ها که نبردند را به خاطر همان شعار تا کجا

 .کنند یتکرار م



 انیبوده که در جر نیا یتپه از اساس برا هفت دیگفتند داستان خلع  یا خود، اما عده یبه جا تذکرات

سال زحمت و  ۷ کهیکس. کنند ینگاه را رد م نیکارگران قطعاً ا. نفع داشته باشد یبرخ یانتخابات برا

تمام . دارد یتقضاوت نادرس دهد، یو حکم م دهیهدف را ند نیه اما در را یگر مبارزه و مطالبه

انتخابات مصادره شود، ارجاع به روز جشن کارگران  یتپه برا را دارند که هفت ینگران نیا کهیکسان

جا نام انتخابات برده  کی یروز در سخنان سخنرانان که کارگران بودند، حت نیدر ا. دهم یتپه م هفت

 چیتپه در روز جشن ه هفت رگرانکا یها بنر. کردند یاهداف روز اولشان پا فشار نشده است، بلکه به

نبوده و  یجشن و حرکت کارگران انتخابات نیندارد؛ بنابرا یاز فرد تیحما ایبه انتخابات  یا اشاره

 .ستین

به دنبال  یگریاست و د یو انتخابات یاسیس یها یبردار نگران بهره یکیکه  یفیبه هر دو ط من

تپه  به شعور کارگران هفت نیگفته کامالً ضداخالق و توه نیکه ا میگو یم ،یانتخابات یبردار هرهب

. میداشت ییو پرونده قضا میکه ما اخراج شد یمدت نیا. نبودند فیط نیاز ا چکدامیسال ه ۷ نیا. است

 .ستندیا یلشان متپه سو استفاده کند، کارگران مقاب بخواهد از رنج کارگران هفت یانیجر ای یاگر کس

ها بعد از بازگشت کارخانه به  کارخانه یبرخ. از کارگران مهم است یلیخ یتپه برا سرنوشت هفت*

و حقوق کار هستند؛ از جمله هپکو و کشت و صنعت  یدیو خم و مشکالت تول چیدولت هنوز در پ

 دیتراه را رف نیرا اپس شما چ. مشکالتشان نبوده است یبه دولت راه حل اصل یدر واقع واگذار. مغان

کارگران  کردیدرباره هدف و رو ست؟یتپه چ از نظر کارگران هفت یدر مقطع فعل یو راهکار اصل

 د؟یده یم حیتوض شتریتپه ب هفت

رشد  لیتپه واقعاً پتانس هفت. ستندین سهیتوجه کرد، لزوماً دو شرکت با هم قابل مقا دیامر با یدر ابتدا -

است که ما در  یا متخصص و باسابقه ما به گونه یا حرفه رانیمتخصص، مد یها روین ها، نیزم. دارد

کامالً  م،ینیب یشود، باز هم ضرر م یشرکت دولت نکهیا. میندار یمشکل یو تخصص یفن یها حوزه

بر سر کار است که قدرت  یدولت کیدر حال حاضر . میا ها گفته است و ما در مصاحبه یحرف درست

 تیاز حما رانگریو یبخش خصوص. کار باشد و چه نباشد یدولت رو نیا میچه بخواه. دارد زین

را که خود  یمشکل دیدولت به ما خسارت زد و االن با نیها را به دست گرفتند و ا دولت کارخانه نیهم

اختالس  یبه شرکت زده شده و اموال عموم یکه خسارت ستین نطوریا. در آن سهم داشته، جبران کند

تمام  تیریکه مد یتا زمان یساز یاز خصوص شیپ. میاول بازگرد یها ه روزشده و االن همه ب

پرسنل  مییگو یم یوقت. شد یخوب اداره م یلیتپه بود، شرکت خ تپه به دست پرسنل هفت هفت یها بخش

 .است اریتا آب تیریمد یها رده نیتپه منظورمان از باالتر هفت

اند که به  از خود پرسنل بوده و در آن رشد کرده شرکت نیهدفگذاران ا ران،یگ میکه تصم یزمان تا

در . بود یتپه عال آن زمان اوضاع هفت. داشت مینخواه یما مشکل اند، دهیتخصص و سطوح باال رس

 شتصدام در نظر دا میبود که رژ یمهم یها رساختیاز ز یکیتپه  هفت ۰۶جنگ هشت ساله در دهه 

که دولت آمد و دخالت  یاز زمان قاً یدق. شد یگران اداره متپه توسط خود کار آن زمان هفت. آن را بزند

تپه  رشد هفت یمثل تعرفه شکر جلو ییها استینداشتند و با س یستگیکرد که شا ریرا مد یکرد و افراد

 .میکند، ما گرفتار شد یآن را خصوص تیرا گرفت تا بتواند در نها

دارد از آن  فهیمانت در دست دارد و وظاست که اموال مردم را به صورت ا یبه هر حال نهاد دولت

امر نظارت  دیکنند و دولت به عنوان حافظ منافع مردم با تیریمد دیمردم خودشان با یول. کند انتیص

 تیدولت حما دیبا ده،یغلط دولت خسارت د ماتیتپه از تصم هفت مییگو یما م. را انجام دهد تیو حما

 میکه شرکت را چطور اداره کن میما از همه بهتر بلد. شودشرکت توسط خود کارگران اداره  نیکند تا ا



ما چه در بازار، چه . اند شرکت کار کرده نیرا در ا یکه عمر میو افراد با تجربه و تخصص باال دار

در اداره  یخیسابقه تار کی نیهمچن. میتجربه دار یو چه در امور ادار یدر کار، چه در حسابرس

تا همه  رهیمد ئتیاز ه. بفرستد ریما مد یدولت برا میکنند ما منتظرتصور ن یبرخ. میتپه دار هفت

 .میاداره کن میتوان یها را خودمان م بخش

مثالً . داشت یزیمتما یها یژگیتپه و اما هفت دند،یجنگ ادیز شانیها به خواسته دنیرس یکارگران برا*

شده که در آنجا از مطالباتشان کارگران منتشر  یبرخ یسخنران یاجتماع یها که در شبکه شد یم دهید

جمع  یا محوطه کیکارگران در  ای دندیشن یکالمشان را م میمردم هم مستق جهیو در نت زدند یحرف م

 یگر مطالبه نهمهیتپه ا هفت ند،یگو یم یوجود برخ نیبا ا. کردند یو با هم صحبت و اجماع م شدند یم

 ست؟ینظرشما چ. کرده، چرا هنوز تشکل ندارد

 یجلو ها یلیکه خ میداشته باش یاگر قرار است که تشکل رسم. تپه تشکل ندارد هفت ندیگو یم یبرخ -

در جلسات  رفتندیتپه که م مستقل هفت یفعاالن کارگر نهمهیاست که ا نجایسوال ا. رندیگ یآن را م

آمده  وجودپس چطور به  ییو شورا یخرد جمع یریگ میاند؟ تصم از کجا آمده کردند یم دایحضور پ

. میو تجربه اندوخت میتر کرد و مشکالتمان روز به روز خودمان را کامل طیاست؟ ما بر اساس شرا

فکر  یاگر تشکل. میدیرس ینم تیکه هرگز به موفق میاگر واقعاً تشکل نداشت. میهم نداشت یگریچاره د

و تعداد  شدند یهم جمع مکه دور  مینفر از کارگران داشت ۰۶تا  ۲۶حداقل . میکه بازنده بود میشده نداشت

تپه  در هفت یبه صورت عمل یو تشکل سلسله مراتب شدند یافراد وصل م نیدر بدنه به ا یادیز اریبس

. مینبود ینیتریو ساختار و شیما به دنبال نما. ندارد، خب نداشته باشد یحاال اگر اسم. شده بود جادیا

را  ندگانمانیمجمع نما مییگو یاالن هم اگر م. کردند یداشتند که آن را زندگ یتپه تشکل کارگران هفت

 .میبده تیبه آن رسم میخواه یعلت است که م نیبه ا میاندازیراه ب

قصد بازگشت به کار  یکارگران اخراج رفته،یکارفرما را پذ تیعدم اهل هییاالن که قوه قضا ایآ*

 دارند؟

اخراج کردند و  دیرا شب ع ینفر ۸. ستمیهستند و فقط من هم ن ادیتپه ز هفت یکارگران اخراج -

را به  یبرخ. را مشخص کنند فشانیتکل دیاالن با. دارند ادیز یو دفع آفات هم اخراج یکارگران فصل

به هر حال . بودن اخراج کردند یاستخدام سر کار بردند و کارشان که تمام شد به علت فصل یهوا

 چیکارگران من را شرمنده کردند و ه زیندر روز جشن . بشوند فیتکل نییتع دیکارگران با نیهمه ا

دادند  هیلباس کار هد کیروز به من  نیها در ا آن. شناسم یتپه نم تشکر از کارگران هفت یبرا یا واژه

ها  همه پرسش اسخحرکت کارگران خود پ نیا. بود یبها و با ارزش گران اریبس هیمن هد یکه برا

 .است

هران نسبت به باال کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم مترو ت 2خط  ادامه اعتراضات کارگران*

 پرداخت بموقعش

مترو تهران درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به باال  5اردیبهشت،کارگران خط  25روز شنبه 

 :کشیدن بخشی از حقوقشان وعدم پرداخت بموقعش بیانیه ای بقرارزیر منتشرکردند



 

درخواست نامه مطالبات عقب  بهشت،یارد ۲۲ت واحدکارگران شرک یکایسند یاعضا از چندتن*

 .به ثبت رساندند یشهر وشهردار یافتاده کارگران ورانندگان را درشورا

 نام خدا به

  : شهر تهران یمحترم شورا استیر



 یمهندس محسن هاشم یآقا جناب

 سالم و احترام با

 ریران و حومه در چند سال اخته یرساند ما رانندگان و کارگران شرکت  اتوبوسران یاستحضار م به

 : بارها نسبت به

و  یشهر نیبا پرسنل شرکت واحد از طرف مسول یکارکنان شهردار نیب ضیو تبع یعدالت یب _۱

کار که در  طیمح طیشرا یدرصد ۵۷درصد و  ۰۶حق جذب  شیافزا» شرکت واحد، مانند  رانیمد

« ن شرکت واحد را از آن محروم نمودندکارگرا یول دیپرداخت گرد یسال گذشته به کارکنان شهردار

بخصوص در بخش  یکارکنان شهردار گریدر بخش درمان همچون د التیتسه اختصاصعدم  »ای

»  نیقبضه نموده است، همچن یدرمانگاه شرکت واحد را هم شهردار نکهی، با توجه به ا یدندان پزشک

از  ریغ یمجموعه شهردار ریز که به تمام کارگران ۱۵۶۶شارژ بن کارت به مناسبت روز کارگر 

 «بالعوض مسکن التیتوقف تسه»  «دیپرداخت گرد دکارگران شرکت واح

» به  توانیمحترم؛ م تیریکه از حقوق مکتسبه کارگران بوده، توسط مد یمطالبات قانون  قیتعو_۲

مشاغل که در سال گذشته مجوز آن از طرف  یطرح طبقه بند یبه بازنگر شانیا یتوجه  یب

 یسالها یعنی ریسه سال اخ یافتادن لباس کار برا قیبه تعو»  نکهیا ای« دیصادر گرد یارشهرد

عدم استمرار در پخش  نیهمچن» و «  کیو ک ریهشت ماهه ش قیتعو»  ای«  ۱۵۶۶و ۱۰۹۸،۱۰۹۹

از شروع  نکهیا حیتوض ؛«یمانند ماسک و مواد ضد عفون ۱۹دیکو روسیو وعیاز ش یریشگیاقالم پ

که با توجه به ادامه دار  دیشارژ گرد یاقالم بن کارت مبلغ هیته یتا کنون دو مرتبه برا یماریب وعیش

 باشد؛ ینم یکاف یماریب وعیبودن ش

به شماره نامه  توانیکه م میان دهیخود را به محضرتان رسان یطومار، اعتراض قانون یجمع آور با

 رخانهیثبت شده در دب ۱۵/۱۶/۱۰۹۵مورخ  ۰۶۱۷۰/۱۰٫،  ۲۵/۹/۱۰۹۹مورخ  ۰۱۱۹۷ یها

، ۲۵/۹/۱۰۹۹مورخ  ۹۰۰۹۷۲ یبه شماره ها یخانه شهردار ریدر دب یثبت یشهر و نامه ها یشورا

به نامه ها از  یپاسخ چگونهیمتاسفانه تا به امروز ه. اشاره نمود  ۲۵/۱۲/۱۰۹۸مورخ  ۱۵۸۵۷۵۵

و  یشهردار رخانهیبه دب یداده نشده است حتا در چند مورد مراجعه حضور یطرف شهردار

منتظر   یشهردار ست،یپاسخگو ن یشهردار  نکهیربط مانند ا یب یبا پاسخ ها یشهردار یبازرس

اعالم داشتند، پاسخ محرمانه  یتفاوت یباشد  و در آخر با کمال ب یم یسرانشرکت اتوبو تیریپاسخ مد

رفتارها  نگونهیا ایآ. دهد ینم ییدرخواست ها نینچنیبه ا یپاسخ چگونهیه یشهردار نکهیا ایاست، 

 ارباب رجوع است؟ میتکر

را بعهده دارند و با  یحمل و نقل عموم ریخط تیکه پرسنل زحمت کش شرکت واحد مسول یحال در

همچنان در خط  ۱۹دیکو روسیمرگبار و وعیروبرو هستند بخصوص در دوران ش یمشقات فراوان

 یاست که از ابتدا یدرحال نیته واحضور مستمر داش یبه شهروندان محترم تهران یمقدم خدمت رسان

 ییمبارزه با کرونا بخش نامه ها یتهران براساس دستورالعمل ستاد مل یروس، شهرداریو وعیش

که  یصادر نموده درصورت یکارکنان مجموعه شهردار یکاهش ساعت کار ای یبجهت دورکار

توجه به مورد فوق  به نظر  و محروم شده اند،با یامر مستثن نیرانندگان و کارگران شرکت واحد از ا

  ینمودن بخش حمل و نقل عموم منیا ی؟ در راستا!ستندیپرسنل شرکت واحد در خور پاداش ن ایشما آ

 ۱۹دیواکسن کو قیتزر  یبند تیکه دستورات الزم به جهت اولو میدرخواست دار یازحضرتعال

 ریعالم گ وعیدوران ش نیاالزم به ذکر است که در  د،ییرا مبذول فرما فیشر یهمچون پاکبان ها

 .اند وستهیپ یرانندگان براثر ابتال به آن  به رحمت اله ازتن  نیچند روسیو



و دستورات الزم  یدگیرس  یتهران و حومه تقاضا یرانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسران ما

از تمام  یناحقاق حق قانو یکه برا میینما یو اعالم م میخود را دار یدرخواست ها یاجرا یبرا

دسته  یریگیهر گونه اعتراض مانند روشن کردن چراغ اتوبوس ها در خطوط، پ یبرا یقانون تیظرف

خود  یرا برا یقانون اساس ۲۵اصل  نیو همچن یشهر و شهردار یدر مقابل ساختمان شورا یجمع

 . میدار یمحفوظ م

رگران قدم برخواهند داشت و احقاق حق رانندگان و کا یکه در راستا یاز کسان مانهیصم انیپا در

 .میو تشکر را دار یکمال  سپاسگزار ندینما یمرتفع کردن مشکالت کارگران م یتالش برا

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسندبرگرفته از کانال 

  منتقل شد نیبازداشت و به زندان او یربداقیپ رادیه*

تهران بازداشت شده و  تیامن سیهنگام مراجعه به پل یربداقیپ رادیماه ه بهشتیارد ۲۷شنبه  امروز

 .منتقل شد نیحکم به زندان او یاجرا یبرا

از کارگران،  گرید یهمراه با تعداد بهشتیارد ۱۱کارگر در  یدر روز جهان یربداقیپ رادیه

 یها یوششدند و همان شب آزاد شدند اما گ ریمقابل وزارت کار دستگ یکارگر نیبازنشستگان و فعال

 افتیدر یداشتند و گفته بودند که چند روز بعد برا نگه تیامن سیتلفن همراه چند نفر از آنان را در پل

 .ندیمراجعه نما  آن

و اعالم  شود یبازداشت م یگوش افتیدر یبرا تیامن سیامروز هنگام مراجعه به پل یربداقیپ رادیه

 .کنندیمنتقل م نیوبه زندان ا یحکم قبل یاجرا یکه او را برا کنندیم

ماه  ۰هفت تپه به  رشدگانیاز دستگ تیبه اتهام حما گریدو سال قبل به همراه چند نفر د یربداقیپ رادیه

مربوط به پرونده  یها یاحکام همه بازداشت هیقوه قضائ سیزندان محکوم شده بود که بعدتر توسط رئ

 یاجرا یرا برا یربداقیپ رادیه ،یبلاطالع ق چیاما امروز برخالف آن و بدون ه. هفت تپه نقض شد

 .کردند یو زندان که از قبل نقض شده بود بازداشت  یهمان حکم

از  تیحما ایکارگر و  یروز جهان یها بخاطر شرکت در مراسم یکارگر نیو بازداشت فعال یریدستگ

 یگر سرکوب مطالبه یو در راستا یتعرض آشکار به جنبش کارگر یکارگر نیکارگران و فعال گرید

 .است رانیطبقه کارگر ا

نقض  زین شتریپ نکهیو با توجه به ا میکنیمحکوم م اً یرا قو یربداقیپ رادیکردن ه یبازداشت و زندان ما

 .میهست یو شرط و دیق یو ب یفور یحکم زندان اعالم شده بود خواهان آزاد نیا

 ۱۵۶۶ بهشتیارد ۲۷_ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ده متهمان هفت تپه درحمایت از فرزانه زیالبیبیانیه وکالی پرون*

وکالی پرونده متهمان هفت تپه،نعمت احمدی،امیر رئیسیان،سید جمال ادین حیدری منش ،سید حسین 

در رابطه با احضار ایشان به دادسرای  یالبیفرزانه زتاج با انتشار بیانیه مشترکی حمایت خودرا از 

 .اهواز اعالم کردند



 

 یروزیتپه بعد از جشن پ  هفت ضربه به کارگران :ر این رابطه  پیش ازاین نوشته بوداسماعیل بخشی د

و  یبا دو اتهام اجتماع و تبان ل،یوک یالبیفرزانه ز نباریهمچنان ادامه دارد بعد از بستن آب مزارع ا

  .نظام  فراخوانده شده است هیعل غیتبل

 اریشهرد یسگ کش ی اهالی تبریز نسبت به تجمع اعتراض*

شهرداری دست به تجمع  یسگ کش به  اردیبهشت،جمعی از اهالی تبریز برای اعتراض 25روزشنبه 

 .مقابل ساختمان این کالنشهر در استان آذربایجان شرقی زدند 

 .شدند زیکشتار سگ ها در تبر امالنخواستار استعفا و برخورد با عتجمع کنندگان 



 

 یاز دار زدن سگ ها ییدئوهایبال انتشار گسترده وبه دنبرپایه گزارش یک منبع خبری محلی،

دوستان انزجار و نفرت خود را  وانیح زیمنطقه هفت تبر یشهردار مانکارانیبالصاحب شهر توسط پ

 .اعالم کردند ییبرخوردها نیاز چن

 

 براثر غرق شدن در استخر کشاورزی در کالته رودبار دامغانکارگر 4جان باختن *

واقع در منطقه کالته شهرستان  یکشاورز یمریحوضچه پل کیکار در  نیستان حتبعه افغان کارگر 2

 .براثر غرق شدن دراستخرجان باختند رودبار دامغان

 جان باختن یک کارگر جوان در حصارک کرج براثر سقوط از ارتفاع*

ساله حین کاردریک ساختمان درحال احداث واقع درحصارک کرج براثر سقوط از  22یک کارگر 

 .قه پنجم در دم جان باختطب



 جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش آوار اصفهان*

اصفهان در حادثه  اچهیباغ در ابانیدر خ ساله حین کار 45اردیبهشت،یک کارگر  25صبح روز شنبه 

 .ت دادسریزش آوارگرفتار وجانش را ازد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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