
 9911فروردین ماه  62اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

دراعتراض به ثبت نشدن  مقابل اداره کار کارگران متقاضی بیمه بیکاری استان تهران جمعت -

 تقاضایشان از طریق آنالین

نسبت به اخراج از  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهداره اعتراضات ادام -

 کشور یو حمل و نقل جاده ا یمقابل سازمان راهدارکار

 ماه حقوق،حق بیمه و عیدی 3 به عدم پرداخت نسبت مانیمسجدسل یکارگران شهردار اعتراض -

نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده از هفت  شکرمجتمع کشت وصنعت نی کارگراناعتراض جمعی از -

 طرف شورایعالی کار

 آمل نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل شهرداری یبازار عراقاز کسبه اعتراضی جمعی جمع ت -

 سراسر کشور  انیدانشجو توسط یآموزش مجاز یسراسر میتحرآغاز -

 پرستار یک بیمارستان خصوصی مشهد33اخراج دست کم  -

 شدند یاسیس انیموقت زندان یخواهان آزاد نمایکارگردان س8:نویسندگان ایران کانون -

از  یریزاده و جلوگ میعظتهران در اعمال فشار به جعفر یدادستان کیستماتیو س انیپا بی اقدامات -

 میکنیمحکوم م ایاو را قو یو آزاد یمرخص

به سبت به زمین خواری وتعرض ن ــــاءآبــــادیضــ کوشککروستای کشاورزان  تجمع اعتراضی -

 ساله 033 کشاورزی آب راه میحر

دراعتراض به ثبت نشدن  مقابل اداره کار استان تهران کارگران متقاضی بیمه بیکاری جمعت*

 از طریق آنالین تقاضایشان

متقاضی بیمه بیکاری استان تهران دراعتراض به ثبت  فروردین،صدها کارگر 02روز سه شنبه 

 .ان از طریق آنالین مقابل اداره کار این استان تجمع کردندنشدن تقاضایش



 

 شوند، یم یاجتماع نیکرونا که مشمول قانون کار و تام یماریاز ب یناش کارانیاعالم دولت، ب طبق

افراد  هینام در سامانه اعالم شده گال مشکالت ثبت. نام کنند ثبت یکاریب مهیدر سامانه ب توانند یم

و هنوز  رسد یم انیماهه ثبت نام به پا کیمهلت   ندهیآ ی هفته .داشته است یرا در پ یمتقاض

 .رو هستند با مشکل روبه انیمتقاض

شرکت خدمات  در:فروردین،یکی ازاین تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفت 02روز سه شنبه 

است که به سامانه  هفته کی. کارفرما مواجه شدم یاز سو یکاریمشغول به کار بودم که با ب یمسافر

 !شوم یمواجه م دیشو ینم یکاریب مهیشما مشمول ب غامیاما با پ کنم یمراجعه م یکاریب مهیب

نسبت به اخراج از  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدارادامه اعتراضات *

 کشور یو حمل و نقل جاده ا یمقابل سازمان راهدارکار

درادامه  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار روردین،ف 02روز سه شنبه 

و حمل  یمقابل سازمان راهداراعتراضاتشان نسبت به اخراج ازکارراهی پایتخت شدند ودست تجمع 

 .زدندکشور یو نقل جاده ا



 

ستان قزوین ای ا ونقل جاده کارگران اداره کل راهداری و حمل تجمعات اعتراضی:درهمین رابطه

 نسبت به اخراج از کار

ای استان قزوین برای  ونقل جاده فروردین ، کارگران اداره کل راهداری و حمل 88روز دوشنبه 

بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به اخراج از کاردست به تجمع مقابل استانداری و اداره کل راه و 

 .شهرسازی قزوین زدند



 

که طرح الکترونیکی شدن  79اسفند  08ریخ از تا: تجمع کنندگان یه خبرنگار یک رسانه محلی گفتند

تا اینکه بعد از آن به ما . عوارض آغاز شد، ما حدود سه ماه در سازمان راهداری بالتکلیف بودیم

روند، تعدادی  ای می اعالم کردند نیروها تقسیم شده و تعدادی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

 .نی شرکت سپندار همراهی کننددیگر از نیروها نیز با پیمانکار طرح یع

ای وجود داشت، برخی دوستان با  متاسفانه تقسیم نیروها عادالنه نبود و برخورد سلیقه: آنها افزودند

هایی که داشتند به سازمان راهداری رفتند و اکنون نیز آنجا مشغول کارند، تعدادی دیگر از  رابطه

 .نی شرکت سپندار ارجاع دادنددوستان را نیز برای مصاحبه به شرکت پیمانکار یع

ی شغل  هایی مبنی بر انعقاد قرارداد یک ساله و همچنین وعده از طرف شرکت پیمانکار به ما وعده

 .پنج ساله، مزایا و کار به صورت شیفتی به ما داده شد

ود ما نیز پذیرفتیم و قرار شد تعدادی از کارکنان با شرکت پیمانکار همکاری کنند، اما پس از آن حد

با این وجود مجددا شرکت . روز باز هم شرکت پیمانکار ما را بالتکلیف گذاشت 54یک ماه تا 

که زیر مجموعه شرکت سپندار یعنی پیمانکار طرح بود برای کار به ما « توسن سها»دیگری به نام 

 .معرفی شد

جلسات مختلفی که با ما قبول نکردیم که با این شرکت همکاری کنیم، در ادامه طی : آنها ادامه دادند

استانداری و در کمیسیون کارگری داشتیم، به ما تعهد داده شد مرکز پاسخگویی که قولش را به ما داده 

بودند راه اندازی شود تا در آن مشغول شویم، ما نیز با این وعده همکاری با شرکت مذکور را 

 .پذیرفتیم



ر کردیم و متاسفانه به جز یک قرارداد که ما حدود شش ماه با این شرکت کا: تجمع کنندگان گفتند

تا اینکه از . تابستان زیر نظر استانداری بسته شد، پیمانکار هیچ نوع قراردادی با ما امضا نکرده است

یکم فروردین به بهانه کرونا به همکاران گفتند سر کار نیایید و ما نیز پذیرفتیم به صورت شیفتی با 

 .داشتی نیز رعایت شودتعداد کم کار کنیم تا موارد به

اند شما اخراج هستید و باید به دنبال  روز به ما پیامک داده 89-82اکنون پس از گذشت :آنها افزودند

مرکز پاسخگویی را به بهانه کرونا تعطیل کردند، اما نکته اینجاست که این مرکز . بیمه بیکاری بروید

 .شتی ایجاد کندغیرحضوری است و هیچ ارباب رجوعی ندارد که مشکل بهدا

این در حالی است که تمام دفاتر مرکز پاسخگویی دیگر پا برجا هستند و فقط اینجا عذر ما را 

 .اند، همچنین قرار بود با ما قرارداد یکساله منعقد شود، اما هیچ قراردادی امضا نشد خواسته

نفر از همکاران ما  83ن نفر نیروی بالتکلیف هستیم که از این میا 48ما مجموعا : آنها اضافه کردند

اند، دیگران در این شش ماه حقوق دریافت کرده و بیمه هم واریز  چهار ماه است که حقوق نگرفته

ای وجود دارد و به جز قرارداد اولیه هیچ گونه قراردادی نیز  شده، اما هنوز مطالبات پرداخت نشده

 .منعقد نشده است

خواسته ما این است که ما را به سازمان : د اظهار کردندتجمع کنندگان با اشاره به مطالبه اصلی خو

آیم، درخواست  ی امور شما برنمی گوید من از عهده راهداری ارجاع دهند، وقتی پیمانکار صراحتا می

بالتکلیفیم و تقریبا از  78نفر از ابتدای مهر سال  48. ما این است که با سازمان راهداری کار کنیم

نفر را اخراج کردند، بیمه تکمیلی نداشتیم و اضافه کاری که   85م، همان زمان مهر ماه قرارداد نداری

 .ایم شد را طی دو ماه اخیر دریافت نکرده طبق قانون کار باید پرداخت می

با توجه به اصرار مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی و سازمان : این تجمع کنندگان ابراز کردند

مبنی بر 78آذر  04ی خبری وزیر راه و شهرسازی در مورخه  ویژهگوی  و راهداری و همچنین گفت

ها در پی اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض،  بیکار نشدن هیچیک از پرسنل عوارضی

نفر شده  48متاسفانه شرکت سپندار به مسئولیت خود در قبال پرسنل عمل ننموده و موجب بیکار شدن 

 .است

به ما قول داده بودند که ما را : اند، گفتند اه است حقوق دریافت نکردهنفری که به مدت چهار م 13

همکاران ما با مشکالتی از جمله . ایم بیکار نکنند، اما اکنون بعد از چند سال سابقه کار بیکار شده

کنند و این موضوع فشار بیکاری را دوچندان  مسائل مالی و بیماری فررندانشان دست و پنجه نرم می

 .تکرده اس

خواهد که برای زن و بچه اش ببرد، اما نان ما  خواهد؟ نانی می مگر یک کارگر چه می: آنها افزودند

 ..هایی به ما دادند را از دستمان گرفتند و تنها وعده

وقتی کسی هم از ما : اند، تصریح کردند آنها با اشاره به اینکه چهار ماه است که حقوق نگرفته

ای خوراک  های معاند و ماهواره گویند شما به شبکه کند، می ن را بیان میطرفداری کرده و مطالباتما

خواهیم، جواب همسر و فرزندان ما را چه کسی  خواهیم، کار می ما فقط مطالباتمان را می. دهید می

 .خواهیم دهد؟ ما فقط کارگریم و حقوقمان را می می

 



 ماه حقوق،حق بیمه و عیدی 9 ختبه عدم پردا نسبت مانیمسجدسل یکارگران شهردار اعتراض*

ماه حقوق،حق بیمه و عیدی 3 به عدم پرداخت اعتراضشان را نسبت مانیمسجدسل یکارگران شهردار

 .اعالم کردند

 یو آشفتگ یشتینامناسب مع تیبا اعتراض به وضعیکی از کارگران شهرداری مسجد سلیمان،

: گفت به خبرنگار رسانه ای،یدیاخت عشهر، از جمله سه ماه حقوق معوقه و عدم پرد نیا یشهردار

سازمان  نیا یگسترده بدنه هفتصد نفر یتینارضا جادیباعث ا مانیمسجدسل یشهردار دهیمشکالت عد

 .شده است لیو طو ضیعر

کارکنان اعم  هیجهت کل یاجتماع نیتأم مهیعالوه بر مطالبات ذکر شده، عدم پرداخت حق ب: وی افزود

و هرماهه با  ریماه تأخ نیبا چند....  یو قرارداد یمانیپ ،یرسم ،یکارمند ،یاز کارگر

در حال انجام است، و باعث بروز مشکالت  یمبلغ گونه چیه ختفراوان بدون پردا یها وقوس کش

چالش بزرگ  ها یبده نیا یاردیلیاز انباشت چندم یدر حوزه سالمت کارکنان شده و تبعات ناش دهیعد

 .هد بودخوا کینزد ندهیسازمان در آ نیا

از حب و  یفاقد احترام و ناش یو برخوردها یروان تیامن ،یشغل تیعدم وجود امن: ادامه داد یو

و کارآزموده،  یرسم ،یمیسازمان اغلب با کارکنان باتجربه قد نیبغض توسط شخص اول ا

ساس سواد بر ا و کم تجربه یبعضاً از افراد ب یشهردار یداخل رانیمکرر و انتصاب مد یها ییجابجا

 یکارکنان و کاهش راندمان خدمات هیکل نیدر ب یدیو ناام أسی جادیسبب ا یادار ریغ یارهایمع

نفر از  نیاکنون چند مورد هم نیمثال در چند  عنوان به. است دهیمقطع حساس گرد نیدر ا یشهردار

ه سال د یارشد و بعضاً دکترا با تجربه باال یو کارشناس یمدرک کارشناس یدارا یرسم یروهاین

 .سابقه مشغول به کار هستند و روزمزد کم پلمیبا مدرک د یاشخاص رمجموعهیز یروین عنوان به

 گاهیفقدان جا لیبه دل یو مخارج در شهردار دهایخر ،یمانکاریپ یکنترل قراردادها عدم:وی افزود

مشکالت  شیباعث افزا انیمشخص و عدم برخورد قاطع با خاط یو نبود بازرس ینظارت

 .است دهیگرد یمشکالت مال لخصوصا یعل

نسبت به حداقل دستمزد تعیین شده از هفت  مجتمع کشت وصنعت نیشکر کارگراناعتراض جمعی از*

 طرف شورایعالی کار

برای اعتراض هفت  مجتمع کشت وصنعت نیشکر کارگرانفروردین،جمعی از 02روز سه شنبه 

به اداره کار شهرستان  راکتاب قانون کار ارنسبت به حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورایعالی ک

 .شوش بازپس فرستادند

ما کارگران مجتمع کشت : گفتند به خبرنگار رسانه ای اعتراضیشان اقدام نیا حیکارگران در تشر نیا

هفت  شکریمجتمع ن یکار و کارفرما یعالیوزارت کار، شورا یبندیعدم پا لیو صنعت هفت تپه به دل

که  میداده تا بدان لیکتاب قانون کار را به اداره کار شهرستان شوش تحو لهینوسیبدتپه به قانون کار، 

مالک عمل  انیندارد و مصلحت و منافع کارفرما ییمعنا ییگرا قانون ییو کارفرما یرگردر روابط کا

 .است

قانون  58کار در خصوص اعمال نکردن ماده  یعالیشورا مینسبت به تصم نکهیضمن ا :آنها افزودند

 .درحداقل دستمزد تعیین شده هستیمآن شورا دنظریخواهان تجد، میکار معترض

 ی آمل نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل شهرداریاز کسبه بازار عراقاعتراضی جمعی جمع ت*



یفی معیشتی بدنبال پلمب آمل نسبت به بالتکل یبازار عراقاز کسبه جمعی  فروردین، 02روز سه شنبه 

 .محل کارشان وعدم حمایت دولت مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند

تجمع کسبه بازار  هیآمل در حاش یشهردار یکشاورز یو فرآورده ها یسازمان مشاغل شهر سیرئ

 یمصوبه ا روس،یو نیمقابله با ا تهیکرونا، کم یماریاز شروع ب :گفت به خبرنگار رسانه ای یعراق

شب  ،یهفتگ یرو بازارها نیکرد که از ا بیو بازار روزها تصو یهفتگ یبر بستن بازارها یبنم

بازارها  یبازارها بسته شد و در برخ گریو د ازاننور و جانب ابانیبازار پل سوم، بنفشه، بازار خ

 .گرفت یصورت م یکم تیفعال

تا با پروتکل  م،یصحبت کرد زین یبا استاندار یاست و حت یکشور میتصم کی نیا:وی همچنین گفت

 یاست که بسته باشد تا در هفته ها نیرا ادامه دهند، اما در حال حاضر دستور بر ا تیفعال یبهداشت

 .بر آن گرفته شود یمیتصم ندهیآ

، معاون خدمات و فرماندار جلسه هاآن ندهیبا نما ،یشهردار ربازار د نیبا اعتراض کسبه ا:وی افزود

 .برگزار شد یا

 یلیدست فروشان و کسبه که درآمد آنان بخاطر تعط یدولت در نظر دارد که برا: خاتمه گفتدر یو

 .آن هنوز ابالغ نشده است اتیداده شود که جزئ یالتیدچار مشکل شده است، تسه روسیو نیا

 سراسر کشور  انیدانشجو توسط یآموزش مجاز یسراسر میتحرآغاز*

و نابرابر  تیفیک یبر استمرار آموزش ب یمبن یو فناور تقایوزارت علوم، تحق یاعالم قطع یپ در

لغو  یسراسر یها نیکشور ، کمپ یآن به عنوان تنها راه حل بر نظام آموزش عال لیو تحم یمجاز

  .به راه افتاده است انیتوسط دانشجو یآموزش مجاز

 یآموزش مجازبا  حیضمن اعالم مخالفت صر انیاز دانشجو یندگیبه نما یصنف یشوراها شیپ یچند

خود را  شنهاداتیو پ انیب ی، مواضع روشن خود را در رابطه با اشکاالت وارد بر آموزش مجاز

  .خطاب به وزارت علوم ارائه کردند

دانشجو  ۰۶۶۶به  بیقر یو امضا دییساعت به تا ۴۲هم اکنون ظرف  یآموزش مجاز میتحر نیکمپ

در دستور  یمجلس به زود قاتیآموزش و تحق ونیسیو مطابق با اعالم کم دهیدر سراسر کشور رس

  .ردیگیقرار م ونیسیکار آن کم

 :ندیاقدام به امضا نما ریز نکیل قیاز طر یسراسر نیکمپ نیا هیانیضمن مطالعه ب توانند یم انیدانشجو

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgACbMwrvt5w_J4KIJippwp7tAB

aZYX9lBzoLkWrbehDHiTw/viewform 

 پرستار یک بیمارستان خصوصی مشهد93اخراج دست کم *

نفرازهمکارنش دریک بیمارستان 33ساله از اخراج خود ودست کم 03پرستاری با سابقه کاری 

 .هد خبردادخصوصی مش

 یشدن تخت ها یخال: پرستار کی/ مشهد یخصوص یها مارستانیپرستاران در ب لیتعد شیافزا

 است یبحران تیوضع ست،یگناه ما ن مارستانیب

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgACbMwrvt5w_J4KIJippwp7tABaZYX9lBzoLkWrbehDHiTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgACbMwrvt5w_J4KIJippwp7tABaZYX9lBzoLkWrbehDHiTw/viewform


به خبرنگار رسانه مشهد یخصوص مارستانیب  وی یس یپرستار بخش آ کیفروردین، 02روز سه شنبه 

 شیدوباره خبرش کنند، او ب ید فعال مرخص است تا وقتبه او اعالم کردن ماه نیهفتم فرورد: ای گفت

 .بوده است مارستانیب نیسال آن در هم دارد که چهار یسال سابقه پرستار 03از 

 یاست اما پرستاران گناه یخال یخصوص یها مارستانیب یها بخش: دافزوپرستار نیا

حقوق بخور و  نیقطع شدن هم و میخانه و قسط دار همه ما  اجاره.  است  یبحران تیاند،وضع نکرده

 یها مارستانیب فتاده،ین مارستانیب نیا یاتفاق تنها برا نی، ا کند یرا با مشکل مواجه م مان ی،زندگ رینم

 .اند پرستاران گرفته یرا برا میتصم نیهم هم یگرید

 ،یوصخص یها مارستانیب رانیکه مد  یدرحال کنند یپرستاران م میهمه صحبت از تکر: او ادامه داد

 .اند افراد گرفته نیبا ا یهمکار انیبه پا میتصم

ماهه است و پرستاران  با پرستاران دو سه یخصوص یها مارستانیقرارداد ب:وی همچنین گفت

ضعف اداره کار  نیو ا میندار یشغل تیامن ر؟مایخ ایدارند  یباز هم شغل ایماه آ بعد از سه دانند ینم

 .دیا خودتان قرارداد امضا کرده ندیگو یم م،یکن یتیشکا میاست، االن هم برو

 نینفر از همکارانش در همان بخش هم مشمول ا 33جز او، حدود  به:این پرستار در خاتمه گفت

 .اند شده یریگ میتصم

 شدند یاسیس انیموقت زندان یخواهان آزاد نمایکارگردان س8:کانون نویسندگان ایران*

مختلف  یها ها و گروه کرونا احزاب، سازمان یماریبه ب انیزندان یشدن خطر ابتال تر یدنبال جد به

 ۴۲مورد امروز  نیتر در تازه. اند شده انیدادن به زندان یمرخص ای یخواستار آزاد یفعاالن اجتماع

بهداشت و  نیامت» ی در باره" هشدار"ضمن  هیانیبا انتشار ب رانیا ینمایهشت کارگردان س نیفرورد

آمده  هیانیب نیاز ا یدر بخشس. موقت آنها شدند یخواهان آزاد یدتیو عق یاسیس انیزندان« سالمت

 انیبهداشت و سالمت زندان نیتام میدان یخود م ی فهیوظ نماگرانیسخت ما س یروزها نیدر ا» : است

تداوم در زندان  م،یکن یاعالم م نیهمچن. میرا هشدار ده ستیز  طیو فعاالن مح یاسیس ،یدتیعق

با » هیانیب سندگانینو« .را به همراه داشته باشد یریناپذ عواقب جبران تواند یفراد ما نیداشتن ا نگه

 نیا ی ها مردم و خانواده ستین ستهیشا» : اند نوشته" کرونا روسیو وعیموج دوم ش ینیب شیتوجه به پ

توجه به با . ها باشند آنان در زندان یجان ی هشاهد مخاطر ران،یگ میتصم یاز سو یبا اشتباه زانیعز

متن خواهان  نیپزشکان متعهد، ما امضا کنندگان ا یاز سو کرونا روسیو وعیموج دوم ش ینیب شیپ

 زمانیعز هنیم ستیز طیو فعاالن مح یاسیس ،یدتیعق انیبه زندان یمرخص عتریهرچه سر یاعطا

 هیانیب نیاز جمله امضاکنندگان ا رطهماسبیم یبو مجت یاف، جعفر پناه محمد رسول« .میهست رانیا

 .هستند

از  یریزاده و جلوگ میعظتهران در اعمال فشار به جعفر یدادستان کیستماتیو س انیپا بی اقدامات*

 میکنیمحکوم م ایاو را قو یو آزاد یمرخص

شده است و در  لیتبد ایدر دن تیمسئله بشر نیکرونا به بزرگتر یماریکه خطر ابتال به ب یطیشرا در

 نیاز ابتال به ا یریشگیپ یبرا یامکان چگونهیهستند که ه یافراد نیعتردفا یب انیزندان انیم نیا

 .برندیسر م هدر زندان ب یو مدن یاسیس نیاز فعال گرید یاریزاده وبس میعظندارند جعفر یماریب

مردم  یها هیتومان از سرما اردهایلیاز ابراختالسگران که م یاریبس یماریب نیا وعیش لیهمان اوا از

درون حکومت به  یجناح یدعواها انیبه غارت برده بودند و در جر ییایروابط ماف قیرا از طر



داماد  ر،آمدند چون برادر، دخت یمدت به مرخص یو طوالن نیاحکام سنگ رغمیزندان افتاده بودند، عل

ها که  یبیحبزاده ها و  میعظچون  یصنف نیاما فعال. بودند یحکومت یسران رده باال کانیاز نزد ایو 

ثروت و قدرت از حقوق و  یایمرتکب نشده اند و تنها درمقابل چپاولگران و ماف یجرم چگونهیه

بتواند بدون سر و  تیمتا حاک برندیدفاع کرده اند در زندان به سر م شیخو یو طبقات یمطالبات صنف

 .مهلک کرونا آنان را به مسلخ مرگ ببرد یماریب قیصدا از طر

به احکام  یو اختالس و بقول خودشان فساد اقتصاد یه بخاطر دزدو بستگان وزرا و رؤسا ک اقوام

 نیخالف قوان یو در اقدام ان،یبه زندان یمحکوم شده اند خارج از چارچوب بخشنامه مرخص ینیسنگ

 یرخصزاده کارگر دربند که طبق همان بخشنامه، قانونا م میعظآمدند اما جعفر یخودشان به مرخص

زاده و  میعظاعمال فشار بر جعفر.  خود محروم ماندحق  نیاز ا یدستانبا مخالفت دا شدیشامل او م

دادگاه  نیمسئول کشنبهیجا ختم نشد و روز  نیاز او به هم یتیامن یو نهادها یدادستان ییانتقام جو

 میعظشامل جعفر مبا صراحت تما انیزودهنگام  زندان یکه بخش نامه آزاد یاحکام در حال یاجرا

 .او مخالفت کرده است یبا آزاد یسر او اعالم کردند دادستانبه هم شودیزاده م

از  یریجلوگ یبرا یو جهت محکم کار گرید ییویمخالفت، درسنار نیحال و هم زمان با ا نیهم در

پرونده  لیبر تشک یمبن نیاو یشعبه دوم دادسرا یبازپرس یاز سو یا هیزاده ، ابالغ میعظ یآزاد

و  یوحر یکه با هدف اعمال فشار ها نهایشرمانه تر از همه ا یو ب شد امکیبه  خانواده او پ دیجد

ساعت از  کیبا فاصله  یقضائ نیحضور مامور ردیگیزاده صورت م میعظبر جعفر شتریب یروان

 میجعفرعظ قهیحراج منزل او به عنوان وث ندیو اعالم آغاز فرا یمحمد نیپرودر منزل  امکیپ نیا

آزاد  دیبا یم قهیوث نیجعفر قانونا ا یریماه از دستگ ۵۲با گذشت است که  یطیزاده ان هم در شرا

  .شدیم

 نهیهز شیاز پ شیباال بردن ب یدر راستا یکارگر زندان کی هیعل یاقدامات ضدکارگر نیا یتمام

 .افتدیاتفاق م رانیسرکوب کارگران و مزدبگ استیس دیو تشد یصنف یها تیفعال

 یکارگر یمطالبات صنف نهیدر زم یو تنها حول تالش و زاده تنها میعظاتهامات جعفر قیمصاد

 چهلطومار  یجمع آور قیخط فقر از طر ریبرابر ز نیچند یخصوصاً اعتراض به دستمزدها

 .است ۵۱۳۱در سال  یخانواده کارگر شتیمزد مطابق با نرخ سبد مع شیامضا و خواست افزاهزار

موسسه   انینه  همچون اعوان و انصار حکومت است، کرده  یدارد،نه ارتشعا و اختالس ینه ثروت او

به ضرر  یجرم و ناهنجار نیچپاول اموال مردم به راه انداخته است و نه مرتکب کوچکتر یبرا یمال

سر داده است  یحق خواه یکارگر است که ندا کیاو فقط . شده است یبه ضرر احد یحت ایجامعه و 

از او و امثال او  یتا چنان وحشت ستیو غارتگر کاف دزد نبه لرزه افتادن  حکومت گرا یبرا نیو هم

جعفر او را همچنان در زندان و در  یو صراحت بر آزاد استشانیر  یکنند که به رغم بخشنامه ها

 .مرگ بار کرونا نگه دارند روسیمعرض ابتال به و

که با  یریخطرات جبران ناپذ رامونیبا هشدار به حکومت گران پ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 کند یم دیرا تهد یاسیس ریو غ یاسیس انیزندان گریزاده و د میعظجعفرکرونا جان  روسیگسترش و

و  یرا به اقدامات کامال  تعمد یو حقوق بشر یکارگر یالملل نیب یو سازمانها یتوجه افکار عموم

ه رغم بخشنامه زاده در زندان ب میعظنگه داشتن جعفر یبرا یتیامن یو نهادها یدادستان کیستماتیس

 نیو بد کندیجلب م شودیم زیکه قانونا و با صراحت تمام مشمول او ن انیزندان یو آزاد یمرخص

به  یمرخص یطاو اع یو  آزاد یدتیو عق یاسیس انیزندان هیو شرط کل دیبدون ق یخواهان آزاد لهیوس

  .مهلک کرونا در کشور است یماریبحران ب انیتا پا یاسیس ریغ انیزندان



 رانیآزاد کارگران ا هیحادات

 ۳۳ نیفرورد ۴۰

به نسبت به زمین خواری وتعرض  ــــاءآبــــادیضــ کوشککروستای کشاورزان  تجمع اعتراضی*

 ساله 633 کشاورزی آب راه میحر

در استان قزوین باتجمع  ــــاءآبــــادیضــ کوشککروستای کشاورزان  فروردین، 02روز سه شنبه 

 کشاورزی آب راه میبه حرعتراضشان را نسبت به زمین خواری وتعرض برسر زمین هایشان ا

 .بنمایش گذاشتند یبه علت ساخت ساز در منطقه خان ارخساله 033

 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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