
 9011اول اسفند ماه  وبهمن   03اخباروگزارشات کارگری 

 یاجتماع نیتام ه سازمانبازنشست سراسری کارگران  جمعفراخوان ت

 دقیقه03و  93ساعت  - 11اسفند ماه  0یکشنبه :زمان

 : نکاما

 یاجتماع نیسازمان تاممقابل : تهران

 یاجتماع نیتاماداره مقابل : ها شهرستان

 دهایسف شیر لهیبازنشستگان و ح -

 را پرداخت کند طلب صندوق بازنشستگاندولت  -

 99کنش های کارگران شهرداری های کشوردرنیمه دوم بهمن ماه  -

 بروایت شرکت المیا یمیپتروشکارگران  اعتراضی تجمعاتچرایی  -

 !همکار بازنشسته ما محکوم است ینجات یاحضار عل -

 یزبان مادر ید روز جهاناسفن ۲معلمان به مناسبت  یکانون صنف هیانیب -

 بخار گیانفجار دبابل براثروریخوراک دام طکارخانه  کارگر 6مرگ ومصدومیت  -

 آوار ریز قم معدن منگنز ونارچجان باختن یک کارگر  -

 رآزاد شه ورتیمعدن زغال سنگ زمستان کارگر 6مسمومیت  -

 معه سرادر شهر صو یتراشکار کارگردرحادثه آتش سوزی یک مغازه 2سوختگی  -

 دهایسف شیر لهیبازنشستگان و ح*

خود را در  یخواسته ها یاجتماع نیماه است که بازنشستگان، ازکار افتادگان و بازماندگان تأم نیچند

 شود،یتجمعات که در سراسر کشور انجام م نیا. زنندیم ادیمستقل و خودجوش فر ؛یابانیتجمعات خ

 نیاما در ا. رندیگیازکار افتادگان و بازماندگان قرار ماز بازنشستگان،  یشتریهر روز با استقبال ب

بازنشستگان تفرقه  نیکه در ب کنندیتالش م شتریهر روز ب یبازنشستگ یرابطه خانه کارگر و کانونها

بازنشستگان  یکسب خواسته ها یبرا یقدم چیخانه کارگر که در چهل سال گذشته ه. کنند جادیا

 یماه گذشته برا ددر سرکوب اعتراضات کارگران بوده؛ در چن تیحاکم یبرنداشته و همواره بازو

خود  یفراخوانها خیفراخوانها کامال متفاوت با تار نیا خیاما تار!! تجمع بازنشستگان فراخوان داده

کند و هم  جادیبازنشستگان تفرقه ا نیدر ب خواهدیخانه کارگر؛ هم م. جوش بازنشستگان بوده است

ثمر  یآنچنان ب یحکومت ادنه نیا یتالشها. سدیخود بنو یجوش را پا تجمعات خود نیدستآورد ا

فراخوان روز تجمع خود را  غیاست که در تجمعات مستقل بازنشستگان؛ عناصر آن تبل دهیگرد

  !!!!!کنندیم

شده  دایاز آنها پ یگریبرده اند، حال عده د یکه عناصر خانه کارگر به تالش مذبوحانه خود پ را  یاخ

و  نامندیو دوست بازنشستگان م اریافراد خود را  نیا. وارد شوند یگریاز در د خواهندیاند که م

 جادیا!!! حادخانه کارگر ات یشیبازنشستگان مستقل و تجمعات فرما نیب دیسف شیبعنوان ر خواهندیم



 یمدع اکاریافراد ر نیا. روز باشد کیتجمع هر دو طرف در  خیبهتر است تار ندیگویآنها م. کنند

جمله  نیو با چن! رندیحق و حقوق خود را بگ توانندیکه اگر بازنشستگان باهم باشند بهتر م شوندیم

چتر خانه  ریتجمعات خودجوش بازنشستگان را بز خواهندیم بکارانهیبظاهر درست و قشنگ اما فر

که  ینیمسئول یهمه اعتراضات با ارزش بازنشستگان را در پا نیکارگر بکشانند و سرانجام ا

 ییگرگها قتیدر حق دانیسف شیر نیا. کنند یکرده اند؛ قربان مالیسالهاست حقوق بازنشستگان را پا

 .دهندیخود را نشان م شیهستند که در لباس م

پشت به  رفته،یرا پذ یآبک یاستداللها نیکه ا کندیکه منافع آنها حکم م یهستند افراد متزلزل عتایطب 

بازنشستگان، . کنند جادیبازنشستگان تفرقه ا نیدر ب ندیو تالش نما کنند شهیپ انتیبازنشستگان کرده، خ

 ینهاد حکومت نیا فخانه کارگر آگاهند هرگز بطر تیاز کار افتادگان و بازماندگان که از ماه

  .نخواهند رفت

 

 .میخود متحد شو یگرفتن خواسته ها یبرا بازنشستگان،

 اسفند اول

 یگرام لیاسماع

 

 را پرداخت کند نشستگانطلب صندوق بازدولت *

ام ماه  یساعات روز س نیکه هنگام پرداخت حقوق آنهم آخر دیخوب توجه کرده ا ریاخ یماه ها نیا

وقت امروز به کمک سازمان برنامه وبودجه به  انیماه تاپا نیحقوق ا کندیاعالم م یصندوق بازنشستگ

 ندیخواهند بگو یچه م نهایا میرگذ یخواهد شد وما هم راحت از کنارش م زیحساب بازنشستگان وار

 یاگر دولت و سازمان برنامه نباشد شما نم هاالناسیخواهند منت بر بازنشستگان بگذارند که ا یم

 ینم چکسیه یکه صندوق ورشکسته است ول دینما لیخواهد بر ما تحم یم دیکن افتیحقوق در دیتوان

کنند اموال  یکشاندند سوال نم یکستگرا به ورش ۷۵صندوق متمول سال  یچه کسان دیسوال نما دیآ

 نیهم کنندیبه تاراج رفته است وما را امروز وام دار دولت م یتوسط چه کسان یصندوق بازنشستگ

همه  یودست ها دیکه گماشتگان دولت هست! صندوق رانیمد انیکه به صندوق بدهکار است آقا یدولت

خواهند  ینم چگاهیه است بازنشستگان هکشاندن صندوق آلود یغارت ها و به ورشکستگ نیشما در ا

هستند که اموالشان غارت شده واز دولت طلبکارند  یو وام دار دولت باشند بلکه طلبکاران ونیمد

اموال صندوق را مسترد  دیینما یها طلب صندوق بازنشستگان را کارساز یمنت گذار نیا یبجا

و گرفتن حق  قچندر غاز حقو یشته وبرابه دولت ندا یازینه تنها بازنشستگان ن نصورتیدرا دیدار

 یها واندوخته ها هیدولت باشد بلکه در رفاه کامل خواهند بود واز سرما یگو زیمج دیخود با یقانون

 .خود به نحو احسن برخوردار خواهند بود

 یمنوچهر اکبر

 11کنش های کارگران شهرداری های کشوردرنیمه دوم بهمن ماه *

 ردیف تاریخ شهرداری شهر محل خدمت تحت نظر بخش  رخداد  توضیحات



اعتراض سندیکاری 
رانندگان تهران و 

حومه به طرح 
استخدام با واسط 

شرکت تامین نیروی 
 انسانی

 7 1399/11/71 تهران اتوبوسرانی دولتی اعتراض

کارگر این بخش  08

به دلیل دو ماه 
معوقات مزدی و عدم 

پرداخت حق بیمه 
 صدای اعتراض خود
را به گوش رسانه ها 

 رساندند 

زنجان/الوند خدمات شهری دولتی اعتراض  1399/11/70 2 

کارگر این بخش  08

نسبت به عدم 
پرداخت ده ماه از 
حقوق سال جاری 

خود دست به 
 اعتراض زدند

سی سخت/  خدمات شهری دولتی اعتراض
کهگیلویه و 
 بویراحمد

1399/11/79 3 

آقایان داوود 
رضوی،عطا 

نی ، علی باباخا
قربانیان از اعضای 

سندیکا به پلیس امنیت 
 احضار شدند

23/77/7399 تهران اتوبوسرانی دولتی احضار  4 

این کارگران نسبت 
به عدم دریافت حق 
سنوات و حق لباس 
مرخصی استحقاقی 
از سوی پیمانکار 
دست به اعتراض 

. اند زده  

خوزستان/امیدیه فضای سبز خصوصی اعتراض  22/77/7399  2 

کارگران پسماند 
شهرستان بیجار به 

دلیل عدم دریافت سه 
ماه حقوق و ده ما 

اضافه کاری دست از 
کار کشیدند و در 

مقابل شورای شهر 
دست به اعتصاب 

.زدند  

کردستان/بیجار پسماند دولتی اعتصاب  26/77/7399  6 



 بروایت شرکت المیا یمیپتروشکارگران  اعتراضی تجمعاتایی چر*

کارگران این شرکت  اعتراضی روزهای گذشته تجمعات درباره  یا هیاطالع المیا یمیپتروش

 .صادرکرد

 :بخشی از این اطالعیه که روزجمعه اول اسفندرسانه ای شده،بقرارزیراست

بلکه معترضان در  ستیرکنان شرکت ناز کا یشرکت به خاطر اخراج احد نیتجمعات کارکنان ا

 .اعتراض دارند طیجذب افراد واجد شرا ینامه ها وهیخصوص ش

 .استشرکت بوده  نیا ازیجذب افراد متخصص موردن ینامه ها برا وهیش نیا

خود قائل است که از افراد صاحب تخصص  یحق را برا نیخود ا یازهایرفع ن یبرا المیا یمیپتروش

و  تیمتخصص شهرستان محل فعال یبا افراد متقاض تید و پرواضح است که اولوو تجربه استفاده کن

 فرادا نیاستان، مجبور به جذب ا یبوم طیافراد واجد شرا ایداخل استان است و در صورت نبود فرد 

 .از خارج استان است

 !همکار بازنشسته ما محکوم است ینجات یاحضار عل*

تحمل پنج سال  یفشار آورده است که برا ینجات ینشسته ما، علبه همکار باز یتیو امن ییقضا دستگاه

مختومه شده است و نامبرده از  شانیا ییکه پرونده قضا یاعالم حضور کند در حال دیزندان با

 .برد یرنج م یقلب ییمنجمله نارسا یمشکالت جسم

 یبازنشسته ها یبرخ! در کشور ما بازنشسته ها با هم فرق دارند یتیو امن ییدستگاه قضا یبرا

مثل  یافراد. ها فاسد هستن یگیخودشان در شرکت هفت تپه در حال خدمت به اسدب ینورچشم

 شتیحداقل مع یبرا دیبازنشستگان با تیاما اکثر رهیو غ یپور و امجد یمیو کر یو بهار انیصابر

  .هم مبارزه کنند یاز بازنشستگ عدب یحت

قاعده ظالمانه مستثنا نشده است و او را تحت فشارو آزار   نیهم از ا ینجات یبازنشسته ما عل همکار

در  شانیا. را هم مسدود کرده اند شانیا یبانک یحساب ها شرمانهیاقدام ب کیدر  یقرار داده اند و حت

و سپس به حکم  تقرار گرف یتیدستگاه امن تیمورد اذ یبازنشسته بوده ول 91زمان اعتصابات سال 

اعتراضات ما خواسته  رایمحکوم شد اما بعد تمام احکام صادر شده لغو شد زظالمانه پنج سال زندان 

 .ما را داشت انیهمکاران و حام هیمنجمله لغو تمام احکام صادره عل ییها

پرونده  شانیهم برا رایکارگران هفت تپه که اخ ندگانینما ایو  ینجات یفشار و آزار بر آقا هرگونه

آشکار، سکوت نخواهد  یستم ها نیجواب کارگران هفت تپه به ا. باز کرده اند محکوم است ییقضا

 .بود

 ۱۹۱۱اسفند  ۱ -جمعه  -مختلف یاز کارگران هفت تپه از بخش ها یجمع

 یمادر زبان یاسفند روز جهان ۲معلمان به مناسبت  یکانون صنف هیانیب*

وم اسفند ماه به بشر د یفرهنگ راثیمحافظت از م یو در راستا یمادر زبان بزرگداشت منظور به

سازمان ملل متحد  یو فرهنگ یعلم یسازمان آموزش یاز سو یزبان مادر یعنوان روز جهان

کردستان/بیجار پسماند دولتی اعتصاب سومین روز اعتصاب  21/77/7399  1 



روز  نیا داشت ی، ضمن گرام(تهران) رانیا معلمان یکانون صنف. شده است یگذار نام( ونسکوی)

از حق  که داند یخود م فهیبه همه معلمان و دانش آموزان در سراسر کشور،  وظ کیتبر و یجهان

و  لیبر دال یمبتن یحق نیدفاع از چن. دفاع کند یرانیهمه اقوام ا یبرا یآموزش به زبان مادر

 :شود یم انیاست که به صورت مختصر ب یمستندات

 همه کودکان یبرا تیفیدفاع از آموزش با ک -۱

 کودکان یآموزش هیرا به خصوص در مراحل اول یآموزش به زبان مادر ۱۱۷۲از سال  ونسکوی

حق  ینهاد وابسته به سازمان ملل متحد، آموزش به زبان مادر نیاز نظر  ا. کرده است غیو تبل قیتشو

درک، موجب  نیکنند و هم یرا بهتر درک م شیخو یکودکان، زبان مادر رایز. کودکان است

 یطقدر منا. لذت ببرند یآموزش تیبرخوردار شده و از فعال یو بهتر تیفیاز آموزش باک آنها شود یم

 لیو ترک تحص یلیافت تحص شیاحتمال افزا ستند،ین کسانیکودک  یو زبان مادر یکه زبان آموزش

 دیزبان جد یریادگیاز  یاضطراب و فشار ناش ها نیدر کنار ا. شود یم شتریآموزان ب زودهنگام دانش

ر آموزش ب دیاست که تاک یاز عوامل شوند یاجبار م یمادر ریکه به آموزش زبان غ یکودکان یبرا

 .دهد یرا در چارچوب دفاع از حقوق کودکان قرار م یزبان مادر

 یدفاع از عدالت آموزش -۲

همواره و به حق از گسترش عدالت  یو فرهنگ یتشکل صنف کیسالها ما به عنوان  نیدر همه ا 

 یبدون دفاع از حق آموزش به زبان مادر یدفاع از عدالت آموزش. میا در کشور دفاع کرده یآموزش

  .ناقص و نارسا است یتیحما

 :لیدو دل به

که   یهیبد یحق. سدیخود صحبت کند، بخواند و بنو یحق هر انسان است که به  زبان مادر نیا اول،

 .است یگرفتن آن به مثابه نقض حقوق انسان دهیناد

در  یهروندکه هر انسان و ش کند یم جابیانسان ا نیادیاز حقوق بن یکیانتخاب به عنوان  یدوم، آزاد 

از نوع  ییگرا یتجربه مل. به  عنوان زبان آموزش مختار باشد شیعدم انتخاب زبان مادر ایانتخاب 

  یهامن ،یکه دفاع از عدالت و برابر دهد یچشم  ماست و به ما هشدار م شیسابق پ یشورو

  .است ییو جبرگرا  سمیارمغانش دگمات ،یبشر و آزاد حقوق

دفاع از  یها فرض شیاز  پ یدفاع   از آموزش به زبان مادر یفرهنگ/ یتشکل صنف نیاز نظر ا لذا

 .است یعدالت آموزش

 یقوم یدفاع از همبستگ -۹

 فهیمتعدد روبرو هستند؛  وظ یها که مردم  کشور با بحران  یسخت و اسفناک اقتصاد طیشرا نیدر ا 

اقوام  انیم یو مهرورز یاز گسترش همبستگ کند یم جابیا یفرهنگ/یتشکل صنف کیما به عنوان 

 زا تواند یآن م یعمل یو اجرا یدفاع از حق آموزش به زبان مادر. میدفاع کن نیسرزم نیساکن ا

 یب. دیبودن را بزدا یقوم تیکرده و حس اقل یریمختلف جلوگ یها تیقوم انیم یاشاعه نفرت پراکن

کنند حق استفاده برابر  یم یزندگ نیسرزم نیو مذاهب مختلف در ا ها تیکه با قوم ییشک همه آنها

 ینیسرزماحساس تعلق خاطر  تواند یاست که م یحق نیاز چن یبهره مند. را دارند یاز منافع عموم

احترام  یحق نیالزمه چن. کند یریجلوگ یو اجتماع یاسیدر حوزه س ییرا زنده نگه داشته و از واگرا



ساکن  یها تیهمه قوم یمند بهره یب براو فراهم کردن بستر مناس یرانیهمه اقوام ا یبه زبان مادر

 .اشاعه زبان و فرهنگ خود است یبرا رانیا

  رانیا یاسالم یجمهور یو قانون اساس یالملل نیمعاهدات ب -۴

را در جهت دفاع  یو معاهدات متعدد نیسازمان ملل متحد قوان یسه دهه گذشته مجمع عموم  یط در

ماده  ،یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم ۲۵ماده . ترسانده اس بیبه تصو یاز آموزش زبان مادر

و  یمذهب، یمل ،یقوم یها تیحقوق افراد متعلق به اقل هیاعالم ۴حقوق کودک، ماده  ونیکنوانس ۹۳

از  ونسکویسازمان  یو از همه مهمتر منشور زبان مادر یحقوق زبان یجهان هیاعالم ۷۲،ماده  یزبان

 . آن جمله است

در  یو گسترش زبان مادر تیکند که در جهت تقو یعضو را الزام  م یها مه دولتمعاهدات ه نیا

 یاز اعضا یکیبه عنوان  زین رانیا یاسالم یجمهور. خود بکوشند یها تیو مل ها تیقوم انیم

به  زین یدر خود قانون اساس نیعالوه بر ا. است یالملل نیمعاهدات  ب یسازمان ملل موظف به اجرا

 یجمهور یقانون اساس ۱۷در اصل . شده است دیتاک یآموزش به زبان مادر یبر آزاد صراحت

 :آمده است رانیا یاسالم

آنها در  اتیادب سیو تدر یگروه یدر مطبوعات و رسانه ها یو قوم یمحل یاستفاده از زبانها ..."

 ".آزاد است یمدارس، در کنار زبان فارس

و  هرگونه عدم  یرانیهمه اقوام ا یره به برابربا اشا یقانون اساس ۹۲و  ۲۲، ۱۱اصول  نیهمچن

 .قرار داده است دیرا مورد تاک یحق مسلم بشر نیا گرید یبه نوع یو فرهنگ یاجتماع ضیتبع

حقوق کودک که  ونیاز جمله کنوانس یالملل نیمعاهده ب نیبا الحاق چند رانیدولت ا گریطرف د از

حق آموزش  ند،یآ یبه شمار م یاسالم یلس شورامصوب مج نیدر حکم قوان یقانون مدن ۱طبق ماده 

 .شناخته است تیبه رسم یو شرط دیق چیرا بدون ه یزبان مادر

به  یزبان مادر یمجدد روز جهان کیضمن تبر( تهران) رانیمعلمان ا یاساس   کانون صنف نیا بر

 یو مناسب براو بستر الزم  طیشرا خواهد، یم رانیا یاسالم یاز دولت جمهور ،یرانیهمه اقوام ا

اصول  یضمن  اجرا قیطر نیفراهم کرده و از ا ها تیهمه قوم یرا برا یآموزش به زبان مادر

 .باشد بند یخود پا یالملل نیب یها ثاقیبه معاهدات و م یمانده قانون اساس طلمع

 ۱۹۱۱اول اسفند  

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

 بخار گیانفجار دبابل براثروریم طخوراک داکارگر کارخانه  6مرگ ومصدومیت *

و  وری، طکننده خوراک دام  دیواحدتول کیبخار در  گیاثر انفجار دبهمن،بر38ظهرروز پنج شنبه 

و  شان را ازدست دادندان مازندران، سه کارگر جانچمازکال شهرستان بابل است یروستا واقع انیآبز

 .شدند یبستر ژهیو یمراقبت هادر بخش  وبه بیمارستان منتقل و مصدوم گریسه کارگر د

 آوار ریمعدن منگنز ونارچ قم زجان باختن یک کارگر *

قم  و نارچ یاز سقف تونل معدن منگنز روستا ییها بخش زشیربهمن،براثر38ظهر روزپنج شنبه 

 .ی زیرآوارگرفتارشد وجان باختسال سابقه کار79با  یریعدالت شبنام  کارگر کی



 رآزاد شه ورتیسنگ زمستان  معدن زغالکارگر 6مسمومیت *

 لیبه دلاستان گلستان  ردرآزاد شه ورتیمعدن زغال سنگ زمستان کارگر 6بهمن، 29روز چهارشنبه 

مسموم  و یگازگرفتگاین معدن دچار و انباشت گاز در تونل شماره سه یزغال سنگ استخراج یدپو

 .شدند

نفر به صورت  2 دهید بیگران آساز مجموع کاربهمن، 38بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

ها مساعد گزارش شده  آزادشهر منتقل شدند که حال همه آن مارستانیبه ب هیدرمان شده و بق ییسرپا

 .است

 در شهر صومعه سرا یتراشکار کارگردرحادثه آتش سوزی یک مغازه 2سوختگی *

تان گیالن براثرآتش ،اسدر شهر صومعه سرا یتراشکار یک مغازه کارگر 2بهمن، 38روز پنج شنبه 

 .منتقل شدند مارستانیو به ب یدچار سوختگسوزی 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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