
 8931خرداد ماه 6و  5اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

نسبت به پایمالی حقوشان از  آبادان یبیترک کلیس روگاهینگزارشی درباره اعتراضات کارگران  -

گروه توسعه توسعه انرژی تدبیر و وابسته به   نگیهلد یوعه هامجم ریاز ز طرف شرکت های توبا

 و گروه مپنا – فرمان امام ییستاد اجرا ییدرآمدزا یبازو -ریتدب یاقتصاد

 دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیمترو تهران  کیخط  یکارگران خدمات اتتجمعاعتصاب و -

در اعتراض به ادامه سرکوب فعاالن  رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا هیانیب -

 یصنف

توسط  یاز شغل معلم یبیحب اخراج محمد یساز نهیزم یتالش برا: یبیدفاع از محمد حب تهیکم -

  وزارتخانه

  ماهه کیمهلت  انیتا پا یدیسع ادامه بازداشت حسن -

  یفخر یمهد یبراصدور حکم منع تعقیب  -

 میلیون تومانی022یقه با تودیع وث انیریکرم نص اآزادی  -

 بدلیل درخواست مساعده سال سابقه کار 8کارخانه آجر دهدشت با  اخراج یک کارگر -

 !وستیپ خیسرود کوهنورد به تار ندهیسرا و کارگران بافنده یکایمنتظم عضو سند یمصطف -

 براثر سقوط به عمق چاه  توس یشهرک صنعتمرگ یک کارگردرکارگاه  -

 کارگر ساختمانی در ارومیه بدنبال سقوط از داربست3د مرگ و مصدومیت شدی -

 تهران سپهساالر ابانیخ دوزی کارگاه کفشکارگر درحادثه آتش سوزی 3مصدومیت  -

نسبت به پایمالی حقوشان از  آبادان یبیترک کلیس روگاهینگزارشی درباره اعتراضات کارگران *

گروه توسعه انرژی تدبیر و وابسته به  توسعه  نگیهلد یمجموعه ها ریاز ز طرف شرکت های توبا

 و گروه مپنا – فرمان امام ییستاد اجرا ییدرآمدزا یبازو -ریتدب یاقتصاد

نسبت به خطرافتان آینده شغلی پس از واگذاری آبادان  یبیترک کلیس روگاهینتجمع اعتراضی کارگران 

مالی صندوق ذخیره برای  ها ، عدم تبدیل وضعیت،عدم پرداخت کامل حقوق ومطالبات وعدم شفافیت

 دومین روز متوالی

-جاده آبادان  8 لومتریک واقع در آبادان یبیترک کلیس روگاهینکارگران  خردادماه،5روز یکشنبه 

،دراعتراض به درخطرگرفتن آینده شغلی پس از واگذاری ها، عدم تبدیل وضعیت،عدم ماهشهر

 .ذخیره،دست به تجمع زدندپرداخت کامل حقوق ومطالبات وعدم شفافیت مالی صندوق 

خردادهم 4قابل یادآوری است که براساس ویدئو منتشره درشبکه های اجتماعی این کارگران روزشنبه 

 .تجمع مشابهی برپرده بودند



به کارگران وعده  آبادان یبیترک کلیس روگاهین بدنبال این تجمعات اعتراضی از طرف مدیرعامل

 ینشست خرداد داده شده است وظاهرا قراراست7سه شنبهرسیدگی به خواسته هایشان برای روز 

 یو نگهدار راتیعامل شرکت تعم ری، مد(نینوش نیحس)عامل شرکت توبا ریبا حضور مد یاضطرار

شود و به موضوعات مطروحه  رگزارفرمان امامدر تهران ب ییستاد اجرا ندهیبا نما( یفیشر)مپنا

 .طلع کننداتخاذ شده م ماتیرا از تصم کارگرانو یدگیرس

توسط  یساز یدر چارچوب خصوص 8388سال اواخردر  یبیترک کلیس یمگاوات 822 روگاهین

و وابسته  توسعه انرژی تدبیر  نگیهلد یمجموعه ها ریاز ز" توبا"به شرکت رو،یو وزارت ن ریتوان

در قالب بخش  *فرمان امام ییستاد اجرا ییدرآمدزا یبازو)ریتدب یگروه توسعه اقتصادبه 

 .واگذار شد ،(یصخصو

پروانه  یبرق جنوب غرب که دارا دیتول تیریشرکت مد یاقدام یط 8337ماهآبان درشرکت توبا 

 کیبوده، را منحل کرده و در  نهیزم نیشاخص در ا یاز شرکت ها یکیو  روگاهیاز ن یبردار بهره

 .ار کردواگذ** مپنا یو تعمیرات یبهره بردار را به شرکت روگاهین یبردار مناقصه بهره

قانون کار، شرکت مپنا قائم  80بر اساس ماده : گفتیکی از کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای 

برق  دیشرکت تول)تعهدات و حقوق شرکت سابق تیبردار است و موظف به رعا بهره یمقام شرکت قبل

 نینسبت به ا تعهدات عمل نکرده و نیخواهد بود که متاسفانه شرکت مپنا تا کنون به ا( جنوب غرب

 .اعتنا است یموارد ب

 یو کس میشاهد نبود روگاهین نیرا در ا یگونه شفاف ساز چیمدت ه نیدر ا نکهیبر ا دیبا تاکوی 

در چند ماه کارگران از حقوق  یضمن عدم پرداخت بخش روگاهین تیریمد: افزود ست،یپاسخگو ن

رگران کا رهیصندوق ذخ یموجودو  تیوضع ینسبت به شفاف ساز یگذشته، عالوه بر حقوق ها حت

 ،آن صفر است یموجود و شود ینام کسر م نیبه ا کارگران یحقوق یها شیکه هرماهه از فنیروگاه 

 .صورت نگرفته است یشفاف ساز

 نیما در ا: کرد حیخاص است، تصر ییآب و هوا تیوضع نیکار در ا طیشرا نکهیا انیبا باین کارگر

 نیا دیچرخ تول میطاقت فرسا نگذاشت یو گرما زگردیر ل،یس ،ییآب و هوا تیوضع نیشرکت در بدتر

گاه در بخش  چیمنطقه، ه نیا یبوم یروهایسنگر متوقف شود و عالوه بر آن با اتکا به تخصص ن

نسبت به  یو بوم یو با اتکاء به توان داخل مینبود ازمندین یخارج یروهایمختلف به حضور ن یها

 .میا دهیشرکت اهتمام ورز نیا یداریپا

 نیاز ا یو بهره بردار یمنابع و حفظ و نگهدار تیریما نحوه مد یاز دغدغه ها یکی: اضافه کرد او

 نیا یمتاسفانه بعد از واگذار.شدن به بحران است لیاست که در حال تبد یدیمجموعه مهم و تول

شده  نیاز ا ریانه غاما متاسف م،یمجموعه باش نیرفت تا شاهد رشد ا یبه شرکت مپنا انتظار م روگاهین

دو  یصورت گرفته و سبب نگران یبارها سهل انگار روگاهین ازیقطعات مورد ن نیدر تام یو حت

 .است دهشکارگران چندان 

 ییمدت نسبت به پاسخگو نیدر ا روگاهین تیریمد: ، ادامه دادکارگر حاضر درتجمعات اعتراضی نیا

 روگاهیخصوص مالک ن نیزده که در ا یام پرسنلاحک رییدست به تغ یاعتنا بوده و حت یبکارگران 

 یاجراو  تیبر رعا رهیمد اتیه بیبا توجه به تصو یاز طرف. نکرده است یاظهار نظر چیه زین

و سابقه کار  ینشیبا وجود گذران مراحل گز مانکاریپرسنل پ تیوضع لیو تبد یکامل چارت سازمان



 ز،یمطالبه ن نیمتوقف شده و ا( توبا)روگاهین حق با مخالفت شرکت مالک نیمرتبط، اجرا و تحقق ا

 .گرفته شده است دهیناد

 یریگیدرخواست پ ازجمله نماینده مجلس آبادان مختلف نیبارها از مسوول نکهیا انیبا بکارگر نیا

در اداره تعاون کار و رفاه  ییپرونده قضا 522از شیتا کنون ب: داد حینشد، توض یاما توجه میکرد

از  یاست که در برخ دهمطرح شکارگران کشور توسط  یعدالت ادار وانین و دشهرستا یاجتماع

برق  تیریشرکت مد)یبردار قبل متاسفانه شرکت بهره یالزم صادر شده است ول یها یموارد را

تا کنون سرباز  8334از سال کارگران شدن آن و پرداخت مطالبات  ییاز اجرا( جنوب غرب و توبا

 .زده است

شدن  یو عموم یو علنکارگران پس از تجمع : کرد انیبباره تجمعات اعتراضیشان ر د انیدر پا او

عامل  ری، مد(نینوش نیحس)عامل شرکت توبا ریبا حضور مد یاضطرار یموضوع مقرر شد، نشست

شود و  رگزارفرمان امامدر تهران ب ییستاد اجرا ندهیبا نما( یفیشر)مپنا یو نگهدار راتیشرکت تعم

 .اتخاذ شده مطلع کنند ماتیرا از تصم کارگرانو یدگیروحه رسبه موضوعات مط

ستاد  و ریتدب یتوسعه اقتصاد گروهتوسعه انرژی تدبیر،  نگیهلد شرکت توبا، جهت آشنایی با*

 :فرمان امام ییاجرا

 ینیهللا خم است که به فرمان روح رانیدر ا( وابسته به دولت ریغ) یفرمان امام، نهاد ییستاد اجرا

 نیا. شود یاداره م رانیا یاسالم ینظر رهبر جمهور ریز میبه طور مستق زیشده و اکنون ن سیتأس

شناخته  زین EIKO به اختصار ای Execution of Imam Khomeini's Order سازمان با نام

 اریدر اخت نیقوان گریو د یقانون اساس ۹۴که طبق اصل  یاموال تیریمد فهیستاد وظ نیا. شود یم

و بخش  هیریامور خ یفرمان امام در دو بخش اصل ییستاد اجرا. را بر عهده دارد باشند یم هیفق یول

 ،یمال ،یبانک یها تیفرمان امام در فعال ییوابسته به ستاد اجرا یها شرکت. دینما یم تیفعال یاقتصاد

 .نقش دارند یدارو و دامپرور دینفت و مخابرات تا تول

مختلف  یها فعال در بخش یاقتصاد میعظ یبازو کیام که فرمان ام ییستاد اجرا یاقتصاد بخش

را از نظارت مجلس  رانیرهبر ا یمال یها تیاست، فعال رانیو خارج ا رانیصنعت و تجارت در ا

 .دینما یم ازین یبه بودجه کشور ب یو وابستگ یاسالم یشورا

 ستاد رهیمد ئتیه سیعامل و رئ ریمخبر، مد محمد

 یط ینیهللا خم ماه قبل از مرگ روح کیحدود  ۸۶۳۱سال  بهشتیششم ارد ستاد در نیبه کار ا آغاز

 ه  یگرفتن کل اریجهت در اخت یو حسن صانع یکروب یمهد ،یعسگراوالد هللا بیحب انیبه آقا یحکم

 هو خروج از ذم سیکه بابت تخم یوجوه و اموال مجهول المالک بالصاحب، ارث بال وارث و اموال

قرار گرفته است، صورت  هیفق یول اریدر اخت نیقوان گریو د ،یاساسقانون  ۹۴اصل  یو اجرا

ابعاد  یدر تمام دانند یداشتند تا به هرگونه صالح م اریاخت ینیهللا خم نامبردگان از طرف روح. گرفت

ار وزارت امور یرا در اخت اراتیاخت نیاز ا یقسمت ایو اداره  آنها اقدام نموده  یفروش، نگهدار

حاصله را در موارد  یدرآمدها ه  یحکم موظف شد کل نیا یستاد ط نیا. قرار دهند ،ییااقتصاد و دار

 دیطرح شه ،یستیامداد، سازمان بهز ته  یمسکن، کم ادیخرداد، بن ۸۱ ادیبن د،یشه ادیبن ه،یمقرره  شرع

  .دیمصرف نما نمورد نظرشا گریو موارد د یجانبازان انقالب اسالم ادیو بن ییرجا



به محمد  یا خامنه یعل دیتوسط س ۸۶۳۶ستاد در سال  استیر ینیهللا خم وحاز مرگ ر پس

. قرار گرفت گاهیجا نیدر ا یروانیدکتر محمد جواد ا ۸۶۳۳واگذار شد و سپس در سال  یعتمداریشر

  .ستاد را بر عهده دارد استیتا کنون ر ۸۶۱۳محمد مخبر از سال 

 کل کشور یتوسط سازمان بازرس یزیو مم یشمول بازرس عدم

مصوب  یردولتیغ یقانون فهرست نهادها و مؤسسات عموم ۲ستاد به استناد تبصره  یتهایفّعال

: کند یم انیکه ب ینور ناطق اکبر یعل استیبه ر یاسالم یدوره چهارم مجلس شورا ۸۶۳۶٫۴۹٫۲۴

ن هستند با اذ هیفق تیکه تحت نظر مقام وال یعموم یقانون در مورد مؤسسات و نهادها یاجرا)

 ۲مگر مطابق بند ب ماده  باشد یکّل کشور نم یمشمول نظارت سازمان بازرس( خواهد بود له ظممع

 .خواسته شود یاز طرف رهبر یکل کشور انجام بازرس یسازمان بازرس لیقانون تشک

کل کشورکه حوزه  یسازمان بازرس لیقانون تشک ۲از شقوق ماده  کی چیستاد مصداق ه بعالوه

 .باشد ینم دینما یم نییذکور را تبسازمان م یبازرس

 ستاد یاقتصاد بخش

 برکت ادیبن

حاصل  یدرآمدها نیو همچن رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس ۹۴اصل  یحاصل از اجرا درآمد

به نام  ییدر مؤسسه  شود، یانجام م یستاد که تحت عنوان بخش خصوص یاقتصاد یها تیاز فعال

 .شود یم نهیبرکت هز ادیبن

 .کار آمدن محمد مخبر کار خود را آغاز نمود یدو ماه پس از رو ۸۶۱۳برکت در آذرماه  ادیبن

 ریتدب یتوسعه اقتصاد گروه

 . باشد یم یستاد در قالب بخش خصوص ییدرآمدزا یگروه بازو نیا

 :باشند یم ریز یها نگیهولد ریتدب یگروه توسعه اقتصاد رمجموعهیز

 :است ریز یها ر شرکتکه سهامداریتدب یگروه توسعه انرژ •

o  درصد ۳۱ -( عام یسهام)شرکت نفت پارس 

o  درصد ۱۴ -( خاص یسهام)شرکت بهمن گنو 

o درصد ۸۴۴ - ایشرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرش 

o درصد ۱۴ -( عام یسهام) ریقائد بص یمیپتروش داتیشرکت تول 

o [۶۶]درصد ۸۴ -( عام یسهام)شمال  یشرکت حفار 

o درصد ۸۴۴ -( خاص یسهام) ریتدب یارشرکت توسعه حف 

o درصد ۸۴۴ -( خاص یسهام) روین یر یشرکت مهندس 

o درصد ۳۱ -( سهام عام)برق آبادان  یروین دیشرکت تول 

o درصد ۸۴۴ -( خاص یسهام) یمیمدبران ش ییایمیشرکت ش 



o درصد ۱۴ -( خاص یسهام) ریتدب انیپارس شیشرکت پاال 

o  (خاص یسهام)شرکت پارس بازرگان 

 :است ریز یها که سهامدار شرکترانیا نیمب کیشرکت گسترش الکترون •

o است ریز یها که سهامدار شرکتنیشرکت توسعه اعتماد مب: 

 نیشرکت مب

 نیشرکت مهر اقتصاد مب

 رانیشرکت مخابرات ا

 (همراه اول) رانیا اریشرکت ارتباطات س

o نت انیرانیشرکت ا 

o ایشرکت آسمان مد 

o ایمد مونیکت راشر 

o اسلیآر یشرکت توسعه مخابرات 

o ایشرکت گسترش ارتباطات تال 

o نیشرکت توسعه ارتباطات جامع مب 

o شیوان ک نیشرکت مب 

o انیرانیشرکت ارتباطات رهکام ا 

o خاور نیشرکت فناوران مب 

 :است ریز یها که سهامدار شرکت ریکشت و صنعت تدب شانیشرکت نواند •

o هیزرند داریشت پاک نیشرکت زر 

o ریتدب داریدام پا نیشرکت زر 

o شرکت مدبر کشت توس 

 ریشرکت توسعه صنعت و معدن تدب •

o فسفات کارون یها شرکت مجتمع فراورده 

o گران صنعت و معدن فردا ندهیشرکت آ 

 :است ریز یها که سهامدار شرکت ریتدب یگذار هیشرکت سرما •

o سیپرد یگذار هیشرکت سرما 



o و شرق رانیا نگیزیل شرکت 

o و شرق رانیشرکت ا 

o شمکیو صادرات ر دیشرکت تول 

o فردا رگرانیتدب یشرکت کارگزار 

 :است ریز یها که سهامدار شرکت برکت ییشرکت دارو •

o (ییدارو اهانیگ)فارمد  یهرب 

o البرز یدارو نیپرش یمؤسسه صندوق پژوهش و فناور 

o برکت ییدارو یشهرک صنعت 

o فارمد وسانیشرکت ب 

o شرکت سل تک فارمد 

o  (سالمت یمرکز تلفن)شرکت برکت تل 

o فارمد یآت یشرکت داروساز 

o  درصد ۸۹حدود  دیتول( )از سلول زنده کیوتیب یانواع آنت هیمواد اول دیمرکز تول)شرکت شفا فارمد

 (کشور یضرور یکل داروها

o  (انبار مسقف ۴۴۴۴ یدارا( )یمتعلق به کاظم خسروشاه( )یا مصادره)شرکت پخش البرز 

o (یمتعلق به کاظم خسروشاه( )یا مصادره) داریتول یشرکت داروساز 

o اعتالء البرز یگذار هیشرکت سرما 

o سبحان ییگروه دارو 

o البرز بالک هیمواد اول دیشرکت تول 

o  (لدیفیبه نام پر قیآماده تزر یها سرنگ)شرکت البرز دارو 

o  (یا مصادره)شرکت سبحان دارو 

o ( در شهر رشت یضد سرطان سبحان انکولوژ یداروها دیکارخانه تول) یشرکت سبحان انکولوژ

 (یا مصادره)

o (یا مصادره)دارو  رانیشرکت ا 

o رانیواردات دارو به ا یها از غول یکی - یا مصادرهیس یب یشرکت ک) 

 ریتدب یو مطالعات راهبرد تیریگروه مشاوران مد •

 :است ریز یها که سهامدار شرکتیان تدبگروه توسعه ساختم •



o دیشرکت توسعه و عمران ام 

o بهساز کاشانه تهران یشرکت ساختمان 

o پارس ندهیشرکت توسعه آ 

o (توسعه و عمران نوآوران فرحزاد) ریشرکت توسعه و عمران نوآوران تدب 

o شیک دیام یتیتالیشرکت رنج هاسپ 

o ریشرکت ساخت و عمران تدب 

o (خاص یسهام) ایساختمان آر لایشرکت رو 

 :جهت آشنایی با گروه مپنا**

، در قالب پنج ۸۶۴۸ساختار گروه در سال  دیمرحله تجد نیآخر یگروه مپنا، پس از اجرا یها شرکت

 یانجام بخش فهیوظ زین رمجموعهیز یها ها و شرکت بخش نیاز ا کیهر . اند شده یبخش ساختاربند

 گانه پنج یها ها با بخش مشاهده ساختار و ارتباط شرکت یبرا. دارنداز کسب و کار مپنا را بر عهده 

را زیر مپنا، صفحه 

نیبب

 

 دراعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیمترو تهران  کیخط  یکارگران خدمات اتتجمعاعتصاب و*



 (شرکت پیمانکاری پیمان مرو)مترو تهران کیخط  یکارگران خدمات خرداد ماه،5روز یکشنبه 

در (شگاهیپاال)باغ شهر  ستگاهیاراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست از کار کشیدند ومقابل دراعت

 .تجمع برپا کردند یفتح آباد شهرر ستگاهیا و

قطار  کیخط  یخدمات یمانیاز کارگران پ یجمعخرداد،5براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 شان یو مزد یشغل تیه نامشخص بودن وضعبه آنچ  دیرس ینفر م052تهران که شمار آنها به  یشهر

باغ شهر  ستگاهیکارگران ابتدا مقابل ا نیا. اعتراض کردند کنند، یعنوان م  مانکاریبا خروج پ

 .تجمع کردند یشهر ر ستگاهیو بعد در محدوده ا( شگاهیپاال)

دراستخدام شرکت ( یخرداد ماه سال جار ۸۳تا )سال  ۳به مدت  ۴۸کارگران که از سال  نیا

قصد دارد بدون آنکه مطالبات  مانکاریکه پگفتند اند،  مشغول به کار بوده« مرو مانیپ» یمانکاریپ

 خارجمترو تهران  کیآباد خط  فتح انهیپا یکارگر را پرداخت کند از بخش خدمات 052حدود  یمزد

 .شود

کارگران  یقرارداد کار انیکه پا یرروز خرداد ماه سال جا ۸۳با احتساب  مانکاریپ:افزودند کارگران

 یکار عالوه بر آن حق اضافه. بدهکار است یکار روزمزد به همراه اضافه ۸۳است حدود دو ماه و 

کارگران  هو گذشته ب یسال جار مهیماه حق ب ۴سال سنوات و حدودا  ۹را به همراه  ۴۳اسفند 

 .پرداخت نکرده است

 یشتریمطالبات معوقه ب زین نیاز ا شیمترو تهران؛ آنها پ کیخدمات خط  یمانیکارگران پ گفتهطبق  

 .کارگران وصول شد ادیز یها یریگیاند که با پ طلب داشته( مرو مانیپ) یمانکارفعلیاز پ

اند، کارفرما  شده یفعل مانکاریمطالبات خود از پ ریگیکه کارگران پ یچند روز یگفته آنها؛ ط به

 .دیکن تیطرح شکا دیتوان یول نشده خود مبه مطالبات وص دنیرس یبرا دیگو یم

مترو  کیخط  یو باسابقه خدمات یمانیچند سال گذشته بارها کارگران پ یاز کارگران، ط یکیگفته  به

 یمشکالت خود که ناش یریگیپ یبرعهده دارند برا نیالمب فتح انهیها را در پا نظافت واگن تیکه مسئول

مترو  کیخط  یها ستگاهیا یوعه است، در محدوده برخمجم نیمختلف در ا مانکارانیاز حضور پ

 یا جهیمسئوالن هنوز نت یاز سو دوارکنندهیام یها اند اما متاسفانه عالرغم دادن وعده کرده یعلن

 .حاصل نشده است

 یاجتماع کارگران خدمات دییبا تا( مرو مانیشرکت پ رعاملیمد) یاورانین دیرسعیرابطه ام نیهم در

مترو تهران  کیکارگران خط  یمطالبات معوقه مزد ندهیآ یروزها یط: ن گفتمترو تهرا کیخط 

 .شود یپرداخت م

به  یخرداد ماه جار ۸۳مترو تهران تا  کیمرو با خدمات خط  مانیقرارداد شرکت پ نکهیا انیبا ب او

همه مطالبات مربوط به  ؛یمال یها تیدر صورت پرداخت شدن صورت وضع: افزود رسد، یاتمام م

 .شود یماه کارگران پرداخت م بهشتیو ارد نیوق فروردحق

دارد، در ادامه در  یمنابع مال نیتام ازیکارگران ن یپرداخت مطالبات مزد نکهیبا اشاره به ا او

خرداد ماه  انیاست و تا پا یریگیدر دست پ یا مهیمطالبات ب: کارگران افزود مهیخصوص معوقات ب

 .شود یپرداخت م زین



فقط صورت  یاصل یاست که کارفرما نیکارگران ا مهیافتادن حق ب ریبه تاخ لیدل ،یگفته و به

 .کند یکارگران را پرداخت م یحقوق یها تیوضع

در اعتراض به ادامه سرکوب فعاالن  رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا هیانبی*

 یصنف

ها شهر ، شاهد  در ده انیتقبال فرهنگبه تجمع در روز معلم و اس یهماهنگ یدنبال فراخوان شورا به

از تجمع با احضار فعاالن  شیفشارها پ. میبود یو سرکوب فعاالن صنف یساز از پرونده یدیدور جد

تجمع گردد اما تجمع با تمام فشارها برگزار  یمختلف شروع شد تا مانع از برگزار یها در استان

 یکانون صنف رکلیتجمع تهران حمله نموده و دببه  زیخشونت آم یدر اقدام یتیامن یروهایو ن دیگرد

را  گریبه همراه هفت نفر د یبداق رسول و  یفالح یمحمدتق انیتشکل آقا نیمعلمان تهران و بازرس ا

ظالمانه حکم زندان  یدامو در اق دینمودند  اما روند برخورد و سرکوب به تهران محدود نگرد ریدستگ

آذر در  ینیاماسری یبه اجرا در آمد و متعاقب آن آقا رازیر شزحمتکش د یمحمدعل  یآقا ،یفعال صنف

 .بازداشت شد یتیامن یروهایمهاباد توسط ن

استان  یمنزل فعاالن صنف یانیپا یکه در روزها میماه را پشت سر گذاشت بهشتیارد یما در حال 

گرفت و آنان  قرار شیمورد تفت ییوفا و محمدصادق یقربان رضایعل،یسالم_نیحس انیمازندران، آقا

اه به دادگ یسپهر نیمحمدحس یاند در مشهد آقا به دادگاه احضار شده تیامن سیدر پل ییبعد از بازجو

احضار و مورد  تیامن سیبار توسط پل نیچندم یپور برا بهمن نینسرفراخوانده شده و در کرج خانم 

از معلمان   یادیتعداد ز یکه برا ردیگ یصورت م یاحضارها در حال نیا. است قرار گرفته ییبازجو

فعاالن و دفاع  یستادگیااست اما نکته مهم  شده یساز پرونده یتخلفات ادار اتیها و ه توسط حراست

 .است انیفرهنگ یو آموزش یآنان از حقوق صنف

طلب و  عدالت خواه، یاز تمام معلمان آزاد ،یاز تمام فعاالن صنف تیضمن اعالم حما یهماهنگ یشورا

تشکر و  یگر سخت مطالبه ریو مقاومت در مس یداریخصوص معلمان دربند بخاطر پاگر ب مطالبه

  : کند یاعالم م یبرخورد و سرکوب فعاالن صنف دیو با توجه به دور جد دینما یم یقدردان

 یو خواهان آزاد میکن یرا محکوم م یحکم زندان فعاالن صنف یاجرا ای یساز ما هر نوع پرونده  .۸

  .میتمام معلمان دربند هست و شرط دیبدون ق

هشدار  هییقضا دولت ، مجلس و قوه ،یتیامن یما نسبت به عواقب سرکوب جنبش معلمان به نهادها .۲

 ،یساز است و پرونده یافتنیدست  انیفرهنگ  یو آموزش یمطالبات صنف میکن یم دیو تاک میده یم

احقاق  یراما ب ندیرا متوقف نما انیهنگفر یگر و زندان تاکنون نتوانسته روند مطالبه دیاخراج، تبع

   .میهست یآموزان آماده فداکار حقوق معلمان و دانش

  متوقف نگردد یاگر روند سرکوب فعل .۶

و معلمان استفاده  یاز فعاالن صنف تیحما یو توان خود برا ها تیاز تمام ظرف یهماهنگ یشورا

 .خواهد نمود

 یشورا تیمورد ستم واقع شود مورد حما یصنف تیفعالاگر بخاطر  رانیا یهر معلم در هر جا .۹

 .عضو قرار خواهد گرفت یها و تشکل یهماهنگ

 رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا



 ۸۶۴۱خرداد  ۱

توسط  یاز شغل معلم یبیحب اخراج محمد یساز نهیزم یتالش برا: یبیدفاع از محمد حب تهیکم*

  وزارتخانه

و هنوز وزارتخانه به درخواست  گذرد یم یبیمحمد حب یزداشت معلم زندانسال از با کیاز  شیب

که وزارتخانه قصد دارد با  دهد ینشان م ها یریگیپاسخ مثبت نداده و پ یبدون حقوق و یمرخص

 .دینما ایرا مه یزندان یفعال صنف نیاخراج ا یها نهیصدور حکم انفصال از خدمت زم

بدون حقوق  یصدور حکم مرخص یریگیمراحل پ هیکل یبیحب یقطع حقوق آقا از پس و گذشته سال

اما در گام  دیگرد یاتیو عمل یریگیبه موقع و با دقت پ یمعلمان زندان ریبا توجه به تجربه سا شانیا

 انوناعالم خالف ق نیاعالم نمود که ا رموجهیرا غ یو بتیغ اریاول اداره آموزش و پرورش شهر

 .است حبس شده یو ییقضا_مقام_دستور#نبوده و با  بیخود غا به دلخواه یبیاست چون محمد حب

 یدر سطح اداره کل و وزارتخانه مقرر شد  درخواست  مرخص یریگیحکم پس از پ نیا دنبال به

 یوزارتخانه مورد بررس یبه تخلفات ادار یدگیرس یها اتیه یدر دفتر هماهنگ یبدون حقوق و

 . ردیقرار گ

استان تهران ارسال  یبه اداره کل شهرستان ها  شانیا یاست  مرخصسوم مهر درخو خیدر تار لذا

را دفتر  یمرخص دیو مقرر گردد دیشد و همان روز با دستور موافقت به وزارتخانه ارسال گرد

 در اتیه یاما در کمال ناباور. دینما دییوزارتخانه تا یبه تخلفات ادار یدگیرس یها اتیه یهماهنگ

 .داد که مورد اعتراض قرار گرفت یت جواب منفآذر به درخواس 85 خیتار

مسول  نیح نیمجدد درخواست شد و در هم یبه بررس یمجدد در سطح وزارتخانه منته یها یریگیپ

 نکهیبا بهانه ا یاما پس از مدت.  دیتخلفات منصوب گرد اتیه نیا یبرا دیبرکنار  سرپرست جد اتیه

 ستو بعد از انتصاب سرپر افتیادامه  تیوضع نیا 38 نیتواند حکم بزند تا فرورد یسرپرست نم

 یدر حال. دارند یبیمحمد حب یقصد صدور حکم انفصال از خدمت برا اتیکه  ه میوقت ،  متوجه شد

سال  کیاست که در طول  یمعلم عدالتخواه زندان نیبه دنبال اخراج ا یرقانونیوزارتخانه بصورت غ

 بابر موافقت  یدر جلسات حضور ین و مشاوران وتا معاونا ریسطح از وز نیگذشته در باالتر

بحث به دولت و  نیا نکهیوعده دادند با توجه به ا ینموده اند و حت دیتاک یبدون حقوق و یمرخص

از  یصادر گردد که بخش یبیحب یآقا یوزارتخانه مربوط است حکم آماده به خدمت برا اریاخت طهیح

 یو فقط خواهان حق قانون مینبود نیخوشب دهایوعده و وع نیقطع نگردد البته ما نسبت به ا یحقوق و

انفصال قرار _حکم_صدور#حکم آماده به خدمت هرگز صادر نشد و االن در آستانه . میبود یو

 .میدار

 نیدارد ا یوزارتخانه اعالم م یرقانونیعملکرد غ نیضمن محکوم نمودن ا یبیدفاع از محمد حب تهیکم

و  یفشار به زندان یسرکوب فعاالن از اخراج برا استینشانگر سوزارتخانه  یرقانونیعملکرد غ

 لمانحقوق مع ریگیخود اعالم کرده است که پ یبارها در مصاحبه ها ریوز. است یخانواده زندان

 دیحال با! انجام دهد تواند ینم یادیبازداشت شده اند کار ز یتیاست اما آنها چون توسط نهاد امن یزندان

بدون  یو از صدور حکم مرخص دیکن یعمل م یرقانونیکه چرا به صورت غ سوال نمود ریاز وز

 کی یمجاز یدر برابر رسانه ها و فضا ری؟ وز!دیزن یشماست سر باز م اریاخت هیحقوق که در حط

  .دهد یخود را نشان م یچهره دارد و در عملکرد چهره واقع



 یاست که ظالمانه برا یشالق_و_نزندا_حکم#در ادامه  یبیشک حکم انفصال از خدمت محمد حب یب

بدانند  دیاما ستمکاران با دیرا مقهور نما یآن است که فعاالن صنف یحکم برا نیصادر شده است ا یو

و  یصنف تکند ما خواهان مطالبا یاخراج و انفصال ما را در راه خود مصممتر م دیحکم زندان  تبع

 .مدآ میکوتاه نخواه ریمس نیو هرگز در ا میهست یآموزش

احکام  نیخواهد در برابر ا یم یو مدن یصنف یفعاالن و تشکلها هیاز کل یبیحب محمد از دفاع تهیکم

 .ندیسکوت نکنند و به عملکرد ظالمانه دولت اعتراض نما

  یبیدفاع از محمد حب تهیکم

 8338خرداد  5

  ماهه کیمهلت  انیتا پا یدیسع ادامه بازداشت حسن*

تهران و  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکاین بازداشت شده سندکارگرا لیوک بخت کین صالح

عضو  ،یدیبازداشت حسن سع ی از ادامه یاسالم یمقابل مجلس شورا بهشتیارد 88حومه در تجمع 

  .ماهه بازداشت موقت خبر داد کیمدت  یتا انقضا کایسند نیا

 لیوک نیا تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند به گزارش کانال تلگرام

کارگران شرکت  یکایعضو سند ،یدیسع یآقا: گفتخبرنگاررسانه ای باره به  نیدر ا یدادگستر

 انیتا پا یاو، و ی مربوطه به خانواده یو حسب اعالم دادسرا برد یواحد، هنوز در بازداشت به سر م

 .بازداشت همچنان در زندان خواهد ماند ی ماهه کیمدت 

است،  افتهی انیپا شیاز دو هفته پ یدیسع یاز آقا قاتیتحق نکهیا رغم یعل: ادامه گفت در بخت کین

 استیاعالم شده از طرف ر یوکال ستیباشد و چون من در ل ینامبرده همچنان در بازداشت م یول

 .ام به دادسرا مراجعه و با موکلم مالقات کنم نتوانسته ستمین هییوقت قوه قضا

 قاتیتحق انیشرط ماندن متهم در بازداشت تا پا یفعل یفریک یدادرس نییانون آدر ق: افزود بخت کین

 یبرخ یشده در قانون به طور عام و دو ماه بازداشت برا ینیب شیماه پ کیاست و چنانکه قبل از 

 یدادرس نییآ نوندر قا گریبه عبارت د. متهم را آزاد کند دیدادسرا با ابد،ی انیپا قاتیخاص تحق میجرا

که  هیرو نیا. است  یو صدور حکم قطع یاصل بر آزاد بودن متهمان تا زمان دادرس رانیا یرفیک

در بازداشت بماند، خالف حقوق مندرج در  دیباشد با افتهی انیاز نامبرده پا قاتیاگر تحق یمتهم حت

 .در محاکم است یعقط تیاز محکوم شیمتهمان پ یآزاد ی و فلسفه یفریک یدادرس نییقانون آ

پس  قهیوث ایکفالت  یبا قرارها یشرکت واحد، همگ یکایکارگران عضو سند ریسا:گفت انیدر پا او

 بهشتیارد 88)  یاند و درحال حاضر از کارگران بازداشت شده در روز اول ماه م آزاد شده یاز مدت

 .ستندیدر بازداشت ن کی چیه یدیسع یاز آقا ریکه روز کارگر است، غ( 

  یفخر یمهد یبرا صدور حکم منع تعقیب*

به  یتماس تلفن قیاز طر رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یفخر یپنجم خرداد مهد روز

 یدر پرونده و بیابالغ شد که قرار منع تعق شانیبعد از مراجعه به ا. دیاحضار گرد نیاو یدادسرا

 .گرددیم قیقرار به مدت شش ماه تعل نیصادر شده است اما ا

شد و  ریکارگر در مقابل مجلس دستگ یدر تجمع روز جهان بهشتیارد ازدهمیروز در  یفخر یمهد

 .کفالت آزاد شده بود دیبه ق بهشتیارد ۸۱ خیدر تار هیبعد از چند روز بازداشت در زندان فشافو



 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد:منبع

 میلیون تومانی022با تودیع وثیقه  انیریکرم نص اآزادی *

از  ینن تومانی ویلیم ۲۴۴ قهیوث دیزنان با ق از فعاالن حقوق انیرینص کرمارداد،خ5روز یکشنبه 

 .آزاد شد نیزندان او

 بدلیل درخواست مساعده سال سابقه کار 1کارخانه آجر دهدشت با  اخراج یک کارگر*

ج بدلیل درخواست مساعده از کار اخرا سال سابقه کار 8کارخانه آجر دهدشت با  یک کارگر:خبرکوتاه

 .شد

 !وستیپ خیسرود کوهنورد به تار ندهیسرا و کارگران بافنده یکایمنتظم عضو سند یمصطف*

منتظم کارگر  یمصطف. درگذشت حهیکوهنورد، و شاعر خوش قر ست،یکالیمنتظم سند یمصطف

 ۲۱ ییکایآمر یقبل و بعد از کودتا یاسیکارگران بافنده و فعال س یکایعضو سند ،یجوارب باف

 .سرود کوهنورد را، سرود یخواهیاو با تجربه تلخ شکست جنبش آزاد. مرداد بود

 باش ندهیپا روزیمحکم باش، پ کوهنورد

 قله ها سرسخت و محکم بر حوادث باش چون

سرود . بود ۸۶۶١در سال  یالریه نگیتنس یگزاران سازمان کوهنورد انیمنتظم از بن یمصطف

 لیبار به علم کوه و تشک نینخست یبرا یعود زمستانص زهیگروه بود با انگ نیکوهنورد که متعلق به ا

در سال  رانیا یکانون کوهنوردان تهران مورد عالقه کوهنوردان قرار گرفت و در کنگره کوهنورد

 .نماد و سرود کوهنوردان شد ۸۶۶١

سخت به کوه، مورد احترام  یصعودها ایمنتظم نه به خاطر سرودن سرود کوهنورد و  یمصطف

از او  یو انسان یاجتماع یخوش، داشتن آرمان ها ی، اخالق ی، بلکه انسان دوستکوهنوردان بود

 .قرار داشت یمورد توجه و احترام جامعه کوهنورد لیدل نیبا اخالق ساخته بود و به هم یکوهنورد

 رانیکوهنورد با اخالق و انسان گرا را به خانواده و کوهنوردان ا نیکوهنوردان فلزکار فقدان ا گروه

 .دیگو یم تیتسل

 ز،یمنتظم عز یمصطف

 .ات بدرقه راهت باد سروده

 در کوه و صحرا رو

 ارایو جان ب جسم

 را بایآبشار ز نیب

 کوهنوردان فلزکار گروه

١/۶/۸۶۴۱ 

 براثر سقوط به عمق چاه  توس یشهرک صنعتمرگ یک کارگردرکارگاه *



شهرمشهد  ییایزرگراه آسب واقع در توس یشهرک صنعتیک کارگردرکارگاه  خرداد،5روزیکشنبه 

 .براثر سقوط به عمق چاه جانش را ازدست داد

 کارگر ساختمانی در ارومیه بدنبال سقوط از داربست9مرگ و مصدومیت شدید *

کارگر حین کار در روستای امامزاده از توابع ارومیه از داربست سقوط کردند 3خرداد،5روز یکشنبه 

 .منتقل شدند مارستانیبه ببشدت مجروح ویگرویکنفرشان جانش را ازدست داد ودونفر د

 تهران سپهساالر ابانیخ دوزی کارگاه کفشکارگر درحادثه آتش سوزی 9مصدومیت *

 سپهساالر ابانیخ دوزی واقع در کارگاه کفشدرحادثه آتش سوزی  کارگر3،(خرداد5)یکشنبه شب

 .منتقل شدند یبه مراکز درمانتهران مصدوم و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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