
 8991اردیبهشت ماه  9اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

تجمع مقابل شرکت در و بمناسبت اول ماه مه رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسنداطالعیه  -

 مجلس 

ر بمناسبت برای تجمع در سراسر کشو رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورافراخوان  -

 اردیبهشت روز معلم21

 ! دیبازداشت شدگان پارک جهان نما را آزاد کن:  رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 سکانسی ازدرنده خویی نظام سرمایه داری در عسلویه -

اعتصاب وتجمعات دامنه دار کارگران خط یک متروی تهران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  -

 ماه،عیدی،حق اضافه کاری وحق سنواتفروردین 

 مهیبه عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق ب نسبتکوت عبدهللا  یکارگران شهردارادامه اعتراضات  -

 برای دومین روز متوالی خوزستان یاستاندار مقابلباتجمع گریومطالبات د

 بدنبال اعتراضات کارگران یکارگران ساختمان مهیحق بکاهش  -

 رستم یشهردارکارگران حقوق  الکسیعدم پرداخت  -

کارخانه  یآور انیقانون سخت و ز طبق از موعد شیپ یبازنشستگ کارگرمشمول251بالتکلیفی  -

  نیقزو یمطهر ینساج

 اردیبهشت ماه9دوشنبه روزاز  درپایتخت مترو و اتوبوس طیبل متیق درصدی 11افزایش  -

 یواحدها مهیجر نسبت به یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتتجمع اعتراضی دانشجویان  -

 وامکانات رفاهی حذف شده

 جان باختن یک کارگر مقنی در کالت براثر سقوط درچاه -

 کارگرزن یک تاالر ارومیه براثر سقوط آسانسور1کشته وزخمی شدن  -

 مصدومیت یک کارگرجوان ساختمانی درتهران براثر سقوط ازارتفاع -

تجمع مقابل شرکت در و بمناسبت اول ماه مه رانیا کیزکارمکانکارگران فل یکایسنداطالعیه *

 مجلس 

تا  مییآ یم :بتاریخ هفتم اردیبهشت طی اطالعیه ای اعالم کزد رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

گفته شده را هرچه رساتر با خواهران و برادران زحمتکش مان در اول ماه مه روز  یخواسته ها

 .میبزن ادیصبح در مقابل مجلس فر ١١ساعت  شتبهیارد ١١چهارشنبه 

 :متن اطالعیه

 !میروز کارگر را با شکوهتر برگزار کن



در جنوب و غرب و شمال  لیرود که س یاول ماه مه م شوازیبه پ یدر حال رانیزحمتکش ا طبقه

 ٥٢٦برده و با دستورات وزارت کار دستمزدش از  غمایبه  تیریسومد لیاش را به دل یکشور، هست

 یاجتماع نیکارگران در سازمان تام یاندوخته ها. است افتهیدالر کاهش  ١٥٦دالر در سال گذشته به 

را  یبازنشستگ یو صندوق ها دهیمنابع گرد نیبه ا شتریب یدست انداز یدستورات دولت برا چهیباز

ه جنگ بر سر کشورمان به پرواز در آمد تیحال عفر نیدر هم. کشاند یم یبه سمت ورشکستگ

 :میتا بخواه مییآ یپس در روز کارگر م. است

 یدالر که زندگ ١٥٦شود  یدالر در گردش م اسیو پانصد هزار تومان با مق ونیلیم ١دستمزد  -١

 راتییاست که از سال گذشته با تغ یدر حال نینخواهد کرد و ا نیماه تام کیرا در  یخانواده ا چیه

 یتواند با کاهش حقوق ها یدولت م. افزوده گشته استبرابر به ثروت شان  ٢/٣دالر، ثروتمندان 

مزدها بپردازد  میکارگر به ترم کیبرابر حقوق  ٧به  رهیمد یها اتیکارخانه ها و ه رانیمد ینجوم

نموده  نیتام یارز رهیرا از صندوق ذخ هیاز ثروتمندان اخذ کند و بق اتیمال قیرا از طر یو مابق

نفره  ٤ وادهخان کی یمناسب زندگ نیحقوق کارگران درحد تأم شیتا افزا. دهد شیمزدها را افزا

 .شود ییاجرا

و  رانیمد ینجوم یاخراج و حقوق ها قیناال رانیمد. کوتاه یاجتماع نیدست ها از سازمان تام -٥

 یاجتماع نیدولت به تام یتومان بده اردیلیهزار م ١٨١. لغو شوند دیها با رهیمد اتیه یاعضا

 ارا ب قیال رانیمد میتوان یم. ابدینجات  یاز ورشکستگ یاجتماع نیمان تامپرداخت شود تا ساز

 .میکن یحقوق به شما معرف نیکمتر

 یقبل یوام ها هیکل دیکشاورزان در شمال، غرب، جنوب دچار خسارت گشته اند و با یخانواده ها -٣

و باغات  یورزکشا یها نیزم یایساخت مسکن و اح یبالعوض برا یشده و کمک ها دهیاشان بخش

 .ردیقرار گ ارشانیها در اخت یو دامدار

با هم داشته  یآنکه خصومت یشوند ب یکشته م ریدر هر جنگى فرزندان زحمتکشان دو طرف درگ -٤

که منجر به  زیآم کیما هرگونه عمل تحر. طبقه زحمتکش مخالف جنگ و طرفدار صلح است. باشند

 یها استیر امور کشورمان را در راستاى پیشبرد سجنگ شود را محکوم کرده و هرگونه مداخله د

 هیخاموش عل یرا جنگ یدار هیسرما یاعمال شده توسط کشورها یها میتحر. میدان یم یستیبرالینئول

 اوریجنگ خاموش  نیا هیکه بر عل میخواه یدانسته و از همه مردم صلح دوست م رانیزحمتکشان ا

 .بوده و سکوت نکنند رانیزحمتکشان ا

 استیس یغارت و اجرا دیتشد یو سرکوب کوشندگان برا یکارگر یکاهایسند هیعل تیحدودم -٢

ماه و به  ٢از  شیکارگران به مدت ب یعقب انداختن حقوق ها. است رانیدر ا یستیبرالینئول یها

لذا ما . خاموش شود یباعث نخواهد شد که مبارزات کارگر یکارگر یکشاندن خانواده ها یگرسنگ

امضا،  دیسف یممنوع کردن قراردادها ،یهرماه کار انیاخت حقوق کارگران بعد از پاخواهان پرد

 .میباشد، هست یکارگران م یشغل تیگوناگون که باعث عدم امن یموقت و اجحاف ها یقراردادها

کشور را به خطر  تیآنان نه تنها امن. آزاد شوند دیبا یو مدن یهمه کوشندگان و کنشگران صنف -٦

غارتگران را به  تیکوشندگان امن نیمبارزات ا. کشور هستند یمل تید بلکه خود اقتدار امناندازن ینم

 کایسند جادیا یآزاد ،یمستقل کارگر یو تشکلها کاهایآزاد سند تیما خواهان فعال. خطر انداخته است

 .میهست یرقانونیغ یها تیاز زندان و رفع محدود یتمام کوشندگان کارگر یمستقل، و آزاد یو نهادها



گفته شده را هرچه رساتر با خواهران و برادران زحمتکش مان در اول ماه مه  یتا خواسته ها مییآ یم

 .میبزن ادیصبح در مقابل مجلس فر ١١ساعت  بهشتیارد ١١روز چهارشنبه 

 و جهان رانیزحمتکشان ا یتر باد همبستگ گسترده

 باد اتحاد خلق روزیپ

 باد اول ماه مه یگرام

 رانیا کیارگران فلزکارمکانک یکایسند

 ١٣٣٨ بهشتیارد ٧

برای تجمع در سراسر کشور  رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورافراخوان *

 اردیبهشت روز معلم81بمناسبت 

 81تا  81ساعت  – 8991اردیبهشت ماه81:زمان

 در مراکزاستانها وهمه شهرها دارات آموزش و پرورشمقابل ا:مکان

 «ماست مسلم حق تجمع،تشکل»

 ! دیبازداشت شدگان پارک جهان نما را آزاد کن:  رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*

را در  یاز فعاالن کارگر یتعداد یتیامن یروهاین ١٣٣٨ بهشتیارد ۶در روز  دیدان یکه م همانطور

 .کرده اند ریپارک جهان نما دستگ

 . شده اند یو چهار نفر از آنها در زندان گوهر دشت زندان از آنها تا غروب همان روز آزاد یتعداد

و گروگان گرفتن فعاالن  یسرکوب آزاد یو نشانه  یقانون ریبازداشت ها، غ نیکه ا میکن یاعالم م ما

کردن  یو بازداشت و زندان یریدستگ. مراسم و تجمع اول ماه مه است یاز برگزار یریجلوگ یبرا

و معلمان،  ستیز طیو فعاالن مح سندگانیاز جمله نو یفعاالن مدن گریدکارگران و  ،یفعاالن کارگر

 . است یمصداق بارز و آشکار سرکوب ازاد لزده،یمردم س گرانیاری

 دیو بدون ق یفور ی، خواهان آزاد یو برابر یو آزاد یرفاه اجتماع یبرا تیاز فعال تیضمن حما ما

 . میهست یمحمد نیهاله صفرزاده، پرو ،یقفث رضایشده؛ از جمله عل ادیشدگان  ریو شرط دستگ

ها، حق ماست و تا تحقق آن  یو اعتراض به نابرابر شتیو دفاع از مع یرفاه و آزاد یبرا تالش

  . کرد میمبارزه خواه

  . گردد دیآزاد با یاسیس یزندان ،یزندان کارگر

   رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ١٣٣٨ بهشتیارد ٨

 سرمایه داری در عسلویه نظام ازدرنده خویی سکانسی*

و روابط کارشان  طیحاکم بر مح یتیامن نیسنگ یو فضا شان یسخت کار طیاز شرا هیعسلو کارگران

 ندیگو یم



 یشده است اما الگو رانیا یمراکز صنعت نیتر از مهم یکیمبدل به  هیکه عسلو شود یدو دهه م حدود

قرن گذشته بوده، در  کیحداقل  یط رانیدر ا یا مدرن توسعه یزیر توسعه نامتوازن که همزاد برنامه

 یو ارتقا یو توانمندساز یمردم بوم یبرا داریپا ییزا عدم اشتغال ست،یز طیمح بیبا تخر نجایا

معضالت  یاریاز کارگران و بس یاریاز بس ییو قراردادزدا یمانکاریآنها، بسط پ یاقتصاد گاهیجا

 .ابدی یکشور نمود م یها از جامعه و دستگاه یبخش یباال برا یدرآمد شیدر کنار زا گرید

 توامان یو ناکارآمد یکش بهره تیحکا ؛یپوتوس

 دهیخواب یاست؛ شهر یویدر بول ینمونه مشهور شهر پوتوس ادآوری هیهمچون عسلو ییشهرها تیحکا

به  لیرا تبد ایستند اسپانتوان انیبا استخراج منابع آن به واسطه بوم ها ییایکوه نقره که اسپان یبر پا

 یو به زود دیینپا یریکه البته چندان د یتیکنند؛ موفق نیزم یکشور رو نیو ثروتمندتر نیقدرتمندتر

نتوانست از  گریآن همه ثروت هم د. کش فرو رفت ناکارآمد و بهره یکشور در باتالق نهادها نیا

 یکشورها انیدر م یرامونیپ مهیقدرت ن کیبه  لشیو تبد یقرون آت یط ایاسپان یجیزوال تدر

 یها دولت هیسا رهاست که د سال یتیحکا نیچن کیحال . به عمل آورد یریجلوگ ییاستعمارگر اروپا

اند گره کور  نتوانسته... سرشار نفت، گاز، مس و یافکنده و درآمدها هیسا زیگوناگون در کشور ما ن

 .دباز کنن شهیهم یرا برا تیفقر و محروم ،یافتگیتوسعه ن

 هیکارگران عسلو نیتر آالم فرودست نامه

متفاوت  یکه سرنوشت شود یاستان بوشهر مثل کنگان حدود دو دهه م یشهرها گرید یو برخ هیعسلو

 یها تیو انجام فعال یاز منابع نفت و گاز حوزه پارس جنوب یبردار بهره. اند افتهیشان  از گذشته

 .کرده است جادیه امنطق یرا برا یا ژهیو طیگسترده شرا یاقتصاد

 کنند یم هیسرما دیکشورشان تول یو برا فروشند یکارشان را م یروین یطیدر شرا هیعسلو کارگران

آنچه آنها به درون  الواقع، یف. فارس هستند جیبخش خل روح یمحروم از استنشاق هوا یکه خود حت

 شود یگفته م هیعسلو یهوا یآلودگ رامونیآنچه که پ. بلکه سم است ژن،ینه اکس کشند یم شانیها هیر

است از درون معدن و اما  ییرا رها یتفاوت که معدنچ نیکارگران معدن است با ا طیشرا ادآوری

 هیگشته عسلو اهیسقف آسمان س ریاز سال را ز یمیحداقل ن یچراکه و ر،یرا خ هیکارگر عسلو

    ...خوابد یو م زند یحرف م آشامد، یم خورد، یغذا م گذراند، یم

 یمتحمل رنج کنند، یم تیفعال مانکاریپ یو برا ستندیکه استخدام دائم ن یکارگران ان،یم نیا رد

 گریموارد د یاریمناسب و بس یها، فقدان داشتن حقوق کار در پرداخت ضیمضاعف هستند که از تبع

شده  یلمع یو مصوبات ها نامه نییهمه به لطف آ نیکه در ادامه شرحشان خواهد آمد و ا شود یم یناش

دستاورد بزرگ حاصل از مطالبات  نیا)مختلف، قانون کار  یها به طرق و بهانه ریسه دهه اخ یکه ط

 .اند کرده فیرا تضع( کارگران

 دمند یاست که در آن دود م یکارگران به مثابه آتش یفصول گرم سال، برا یهوا

 یتیامن نیسنگ یو فضا نشا یسخت کار طیشرحش خواهد رفت، از شرا یا در نامه هیعسلو کارگران

را بسان قدم نهادن بر  هیعسلو یگاز یها آنها کار در پروژه. ندیگو یو روابط کارشان م طیحاکم بر مح

 رجهو د تیحساس نیشتریگاز از ب عیصنا ،یاتم عیچراکه بعد از صنا دانند یم نیم دانیم یرو

 .مخاطره برخوردار هستند



 ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا ریمد) پور یوسفیمحمدرضا  یها نکته مستند است به گفته نیا البته

صنعت بعد از صنعت  نیتر صنعت گاز، خطرناک نکهیبر ا دیبا تاک شیسال پ ۶که ( گاز یشرکت مل

 .کرده بود دییکارگران را تا یها است، گفته یا هسته

کارگران  یبرا یپوست یاه یماریو ب ها بیآس یمنیالزم ا ریمختلف، نبود امکانات و تداب یگازها تراکم

خاموش درافکنده  یبه مرگ( یبه خاطر گازگرفتگ)هم بوده که آنها را  یرا موجب شده و البته موارد

و رنج کارگران  یماریب زانیم. باشد یگازها محدود به روح و جسم کارگران نم نیاما اثرات ا. است

 .کنند یوداع م ایمختلف با دن یها یماریباز آنها بعد از ده سال کار با تحمل  یآن اندازه است که برخ

احداث  ها یمیو پتروش ها شگاهیپاال نکهیاز ا شیتا پ طیمح یگرما نکهیا ند؛یگو یم هیعسلو یهوا از

سربرآوردند دود آنها  ها شگاهیکه پاال ریدو دهه اخ یال کیحداقل  یفرسا بوده، اما ط شوند خود طاقت

 یهوا. نموده است نیگزیکربن جا دیاکس یبوده، پالوده و با د یزیو تم یهوا را از هر آنچه که پاک

 .دمند یشده که در آن دود م یبه مثابه آتش شانیدر فصول گرم سال، برا طیمح

باشد  دهیپوش یکشور رتبه یکه بر مسئوالن و مقامات عال ستین یزیالبته چ هیعسلو یهوا دیشد یآلودگ

با . ستیز طیحوزه مح ژهیمسئوالن به و یاظهارنظرهاپر است از هشدارها و  رانیا یها و رسانه

نگرفته  راردر دستور کار ق یقابل توجه یکه تاکنون اقدام خاص و ضربت دهد یسابقه نشان م حال، نیا

 .است

در ( کشور ستیز طیسازمان حفاظت مح سییر) یکالنتر یسیمهم ع یها صحبت ستیبد ن نجایا در

 میکن یادآوریرا  ٣٧منطقه آزاد چابهار در بهمن سال  ستیز  طیمح یابیارز ینشست شورا نینخست

ساعت  ٥۲ تواند یدر آن ورود کند نم یسال کمتر شده و هر کس ٣ هیعمر مردم عسلو: که گفته بود

 .تردد کند ایدر آن سکونت  ستیحاضر ن یمسئول چیه نیهم یبرا. اوردیب مدوا

همه منفعت از  نینفت که ا ریوز یشور و حتاز مسئوالن ک کی چیه نکهیا انیدر آن نشست با ب یو

کرده در  شامدیپ طیشده بود که شرا نیکنند، خواستار ا یزندگ هیدر عسلو توانند یآن منطقه دارد نم

 بلوچستانو  ستانیدر چابهار و استان محروم س دیمس سرچشمه کرمان، نبا رامونیو منطقه پ هیعسلو

 .ار شودتکر( با توجه به طرح توسعه سواحل مکران)

است که قرار  یجیتدر یمصداق مرگ هیعسلو طیشرا کنند؛ یم دیشان تاک بر آنچه کارگران در نامه بنا

 ستیو بم و سرپل ذهاب و کرمانشاه ن رازیش یحت ه،یعسلو. آن انجام شود یهم برا یکار خاص ستین

صدور  هکند و ب و مقامات را به آن جلب یتوجه افکار عموم یو ناگهان یعیطب یا که وقوع حادثه

بضاعت . انداز و برنامه منجر شود پسند و پرخرج، اما بدون چشم دهن پرکن و رسانه ییدستورها

 .ستیحدود هم ن نیدر ا هیعسلو یا رسانه

بوده و البته  رانیا یصنعت یها همچون اراک که ازجمله قطب ییشهرها یبرا نیاز ا شیمگر پ اصال

بشود؟ در واقع، به  هیعسلو یانجام شده که حال برا یکار خاصآلوده،  یمشهور به داشتن آب و هوا

و  اآنج یاست که ساکنان اصل نیا یعیطب یمناطق با منابع غن یعموم بایتقر تیخاص رسد ینظر م

سود  یساز نهیشیهستند که منطق کسب ب یبار رقت طیکار ناچار از تحمل شرا یروهایاز ن یبخش مهم

 .کرده است لیتحمبه آنها  یدار هیدر نظام سرما

 یمانکاریکارگران پ یدستمزد و امکانات کمتر برا ،یمرخص



معنا  نیقوا بدهد بد دیکار فرصت تجد یرویدر نظر گرفته شده تا به ن ازهایامت یبرخ انیم نیدر ا البته

کار  تیفیشده که به بهبود ک یمرخص یدر اعطا یروال جادیموجب ا هیکه عسرت کار در عسلو

سخت  طیکه در مح ییها جبران زخم یبرا یروز مرخص ١۲روز کار در مقابل  ١۲. انجامدیب

 یادیو تعداد ز شود یم هیاز کارکنان عسلو یا امر فقط شامل عده نیاما ا. تحمل کنند یستیبا یم هیوعسل

 نیمند از چن بهره مانکاران،یبه لطف پ -آنان که برخوردار از مهارت باال هستند یحت-از کارگران 

کارگران  یعنی. دارند یاست که قرارداد رسم یماهانه آنها نصف کسان یو مرخص ستندین یطیشرا

که  ییدستمزدها. شود یختم نم نجایتنها به ا هیالبته قض. کنند یکار م گرانیاز د شیروز ب ٧ یمانکاریپ

بود،  کم شتریروز کار ب ٧. زند یم ادیموجود را فر ضیاست که تبع یگریالبته عامل د شود یداده م

جسم و روح آنها را  ؛یقبل ضیمضاف بر تبع ،یمانکاریبه کارگران پ تر نییپا ییپرداخت دستمزدها

با هشت سال سابقه کار در خدمت  نجایکه در ا یبه گفته آنها؛ کارگران ماهر. خراشد یم شتریب

با سه  یرسم یروهاین که یدرحال کنند یم افتیتومان در ونیلیهستند ماهانه در حدود سه م مانکاریپ

 .تومان دستمزد ماهانه دارند ونیلیسال سابقه کار، هشت م

رغم  به یمانکاریکارگران پ. زحمت بر دوش ما است نیشتریب: سندینو یم ها، ضیتبع نیاز ا شکسته دل

مساله به شدت  نیبرخوردار هستند و ا یحقوق انسان نیکه دارند از کمتر ییباال اتیمهارت و تجرب

 .ما کاهش داده استرا در  زهیانگ

امر موجب  نیا. رندیگ یکار کارگران را برعهده نم یپرداخت سخت تیمسئول یمانکاریپ یها شرکت

 ستیاز ب شیبعضا ناچار از کار ب یکارشان را برعهده گرفته و حت یشده کارگران خود پرداخت سخت

و  وهابر م یدیکه رخت سپ یکه به گفته کارگران موجب شده کم نباشند همکاران یا مساله. سال بشوند

    .باشند هیشان نشسته باشد اما هنوز ناچار از کار در عسلو بر تن یفرسودگ

 یگریاز امکانات مختلف د یقرارداد رسم یکارگران دارا کنند ینکته هم اشاره م نیشان به ا نامه در

حمل و نقل مناسب، خدمات . ندارد یبه آنها دسترس مانکاریکارگر پ کیهم برخوردار هستند که 

و  ییپاسخگوبا عدم  کنند یشان م درخواست مانکاریپ یروهاین یکه وقت یامکانات... و یحیدرمان و تفر

از  یخاطرات. شوند یها مواجه م بخش رانیو مد مانکاریو ارعاب پ دیدر صورت تداوم مطالبه با تهد

کارگران زحمتکش تنها به  یبوده که حت یموارد نکهیو ا ندیگو یها م با مسئوالن بخش شانیها یریدرگ

 .اند فشردن بر حقوق مندرج در قراردادشان ضرب و شتم هم شده یخاطر پا

**** 

 یروهاین نیادیکاهش حقوق بن یدر راستا) ییزدا است که قانون نیا دیآ یمختصر برم نیکه از ا آنچه

همچون  یکارگران مناطق ثروتمند یبرا یطیموجب شده شرا یاقتصاد ژهیاز مناطق آزاد و و( کار

. نشوددر نظر گرفته  روهاین نیتر کش زحمت یکه به واسطه آن عزت و کرامت انسان دیآ شیپ هیعسلو

 شیامکان نما هیقانون کار در عسلو یآزاد و قدرتمند و عدم اجرا یها فقدان نظارت، نبود تشکل

که خود را ملزم به  یساالر هیسرما. آورده استمنطقه را فراهم  نیدر ا یساالر هیسرما ییخو درنده

تحت  یهم در راستا یچراکه اساسا ساز و کار داند ینم شیروهایاز مطالبات ن چکدامیبه ه ییپاسخگو

 .است امدهیفشار گذاشتن آنها فراهم ن

 اردیبهشت9ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ هایی بخشی

متروی تهران دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  اعتصاب وتجمعات دامنه دار کارگران خط یک*

 فروردین ماه،عیدی،حق اضافه کاری وحق سنوات



 و بخش خدمات* فتح آبادمترو یقطارها یراتیتعم انهیپا صبح روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه،کارگران

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق فروردین ماه،عیدی،حق اضافه کاری  کیمتروی خط  یستگاهایا

 .تجمع کردند یمترو شهرر ستگاهیدر ا سنوات،دست از کارکشیده و وحق

فتح آباد دست از مترو یقطارها یراتیتعم انهیپاقابل یادآوری است که طی روزهای گذشته کارگران 

به خواسته هایشان ونیز  مرو مانیپ یمانکاریشرکت پکار کشیدند وبدلیل عدم پاسخگویی کارفرمای 

از یکطرف وپایان گرفتن تهران و حومه  یراه آهن شهر یبهره بردار شرکتبی تفاوتی مسئولین 

قرارداد این شرکت با شرکت مترو ،تصمیم به کشاندن اعتراضشان به خارج از محل کار وبرپایی 

مترو  ستگاهیدر ا کیمتروی خط  یستگاهایا بخش خدمات تجمع مشترک با همکارانشان در

 .،گرفتندیشهرر

مترو تهران و  یشرکت بهره بردار رعاملیمدر امروز رسانه ای شد،برپایه گزارشی که درعص

مرو به حساب  مانیپ یمانکاریمعوقه کارگران شرکت پ یایمطالبات و حقوق و مزا: حومه گفت

 .شد زیشرکت وار نیکارگران ا

و پنج  یدیع مه،یبحق  ماه  6: به خبرنگار رسانه ای گفت از کارگران معترض یکیدرهمین رابطه 

بخش  جهیاما نت میسنوات از طرف شرکت پرداخت نشده و بارها خواستار حقوق معوقه بوده ا سال

 .نبوده است

را که در محل  یکارگر خدمات« 121»بارها اعتراض  یمانکاریشرکت پ انیمتول: کرد انیب یو

 یدر خصوص اجرا یعنوان واکنش چیبودند مشاهده کرده اند اما ه دهیدست از کار کش تشانیفعال

 .تعهدات در قبال کارگران نداشته اند

 ابدی یم انیماه امسال پا بهشتیارد انیشرکت با مترو تهران تا پا نیقرارداد ا: کارگر اضافه کرد نیا

 .شود مالینگذارند حق و حقوق ما پا میخواه یو از مسئوالن م

پرداخت عدم  لیتهران به دل یقطار شهر کیخط  یکارگران خدماتبراساس گزارشات رسانه ای شده،

سال حق 4،یماه سال جار نیحقوق فرورد،سال گذشته  یدیع،( 99بهمن و اسفند) یکار ماه اضافه1

 .خود تجمع برگزار کردند ماه حق بیمه9سنوات و

 مانکاریپ« مرو مانیپ» مانکاریشرکت پ یکارفرما یها یتوجه یاستمرار ب لیبه دل: کارگران گفتند نیا

کارگر  151تهران به مطالبات کارگران، عالوه بر حدودا  یرقطار شه کیبخش خدمات خط 

 یاست، در اجتماع امروز کارگران خدمات سیسرو نیو خدمات ح ییشان قطارشو معترض که شغل

 .کنند یم یما را همراه زین کیخط  یستگاهایا

 ی انهیقابل پارا با اجتماع م شان یشغل تیخود، فعال یمطالبات مزد یریگیپ یبرا زین نیاز ا شیپ آنها

 .فتح آباد متوقف کرده بودند

 یکار از بهمن ماه سال گذشته که مربوط به دو ماه اضافه مان یمطالبات مزد: معترض گفتند کارگران

ماه سال  نیسال گذشته و حقوق فرورد یدیعالوه بر آن کارفرما هنوز ع. است، پرداخت نشده است

 .را پرداخت نکرده است یجار

مربوط  کیخط  یاز اعتراضات کارگران خدمات یگریبخش د شود؛ یکارگران گفته م نینقل از ا به

 .است یاجتماع نیبه تام مهیماه حق ب 9سال سنوات و پرداخت نشدن حدودا  4به 



  .استتهران مترو یقطارها یراتیتعم انهیپا نیبزرگتر در باقرشهرواقع فتح آباد ایستگاه *

 مهیبه عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق ب نسبتکوت عبدهللا  یکارگران شهردارادامه اعتراضات *

 برای دومین روز متوالی خوزستان یاستاندار مقابلباتجمع گریومطالبات د

دراعتراض کوت عبدهللا  یکارگران شهردار روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی،

 .تجمع کردند خوزستان یاستاندارقابل م گریومطالبات د مهیبه عدم پرداخت چند ماه حقوق،حق ب

کوت عبدهللا حقوق بهمن ماه  یشهردار: رسانه ای گفتخبرنگارکارگران حاضر درتجمه به از  یکی

گذشته  یسبز را پرداخت نکرده است اما در روزها یماه امسال کارگران فضا نیپارسال تا فرورد

 .ماه پرداخت شد کیوق کارگران حق یصورت گرفته تنها به برخ یپس از اعتراض ها

: افزود *افراد یکارگران توسط برخ نیا کیبر تحر یدر پاسخ به سخنان شهردار کوت عبدهللا مبن یو

ما از عدم پرداخت حقوق در  یتنها خواسته کارگران پرداخت حقوق در مقابل انجام کار است، نگران

 .است یسخت فعل یاقتصاد طیشرا

 افتیماه گذشته حقوق در 1نفر از کارگران در  151عبدهللا حدود کوت  یکارگر شهردار نیگفته ا به

 .سال گذشته تاکنون حقوق طلب دارند وریکارگران از شهر نیاز ا ینکرده اند ضمن آنکه تعداد

 خدماتی شهرداری کوت عبدهللا  یک هفته اعتصاب کارگران*

 قضایی بازداشت یک کارگرمعترض وتحت تعقیب بودن کارگری دیگراز طرف مراجع

 دخالت نیروهای انتظامی برای جمع آوری زباله ها وشکستن اعتصاب کارگران

خدماتی شهرداری کوت عبدهللا در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان   یک هفته است که کارگران

 .در اعتصاب بسر میبرند و از جمع آوری زباله ها خود داری می کنند

: ،یکی از اهالی کوت عبدهللا گفت2991هارم فروردین ماهبرپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ چ

حدود یک هفته است که هیچ پاکبان و کارگر شهرداری برای نظافت به خیابان های شهر نیامده است 

 .و وضعیت بهداشتی این منطقه مطلوب نیست

است و بسیاری از خیابان های این منطقه با سرازیر شدن فاضالب دچار آبگرفتگی شده : وی افزود

بوی متعفنی از فاضالب و زباله منطقه را فرا گرفته است و حشرات و حیوانات موذی در این منطقه 

 .به دلیل جمع آوری نشدن زباله جوالن می دهند

  حدود یک هفته است که برخی کارگران»: همین منبع بنقل ازفرماندار شهرستان کارون نوشت

افت نکردن حقوق خود اعتصاب کرده بودند و اقدام به خدماتی شهرداری کوت عبدهللا به دلیل دری

نظافت و جمع آوری زباله ها نکرده اند و مانع از فعالیت سایر کارگران شهرداری و پاکبان ها در این 

 .منطقه نیز می شدند

این موضوع از مراجع قضایی پیگیری شد که یکی از عواملی که تحریک کننده کارگران در انجام 

اختالل در فعالیت شهرداری شده بود دستگیر شد و یک نفر دیگر نیز متواری شده  این اعتصاب و

 .است

فروردین، پاکسازی و نظافت این شهر توسط ماموران شهرداری با نظارت نیروی 4از روزیکشنبه 

 «.انتظامی آغاز شده است



 کارگران بدنبال اعتراضات یکارگران ساختمان مهیحق بکاهش *

 .ابالغ شدآنها  مهیحق بکاهش  بخشنامهارگران ساختمانی،بدنبال اعتراضات ک



 



طی اطالعیه ای دراوایل فروردین ماه وسرواباد  وانیمر یکارگران ساختمان صنفی انجمن:یادآوری

همانند پارسال در مقابل »:اعالم کرد درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی51به افزایش  در اعتراض

کارگر بی بضاعت ساختمانی را خواهد شکست، سکوت نخواهد کرد این افزایش غیرقانونی، که کمر 

و از کارگران عزیز درخواست داریم در این راه صنف را حمایت کنند و تا اطالع ثانوی هیچگونه 

 «.فیش حق بیمه را پرداخت نکنند

ضمن اعتراض انجمن دیگرطی اطالعیه ای دیگردراواخرفروردین ماه،99همچنین این انجمن بهمراه

درصدی حق بیمه کارگران ساختمانی خواستار تجدید نظر فوری و عاجل مبنی 51بت به افزایش نس

بیمه کارگران ساختمانی  فروردین91 اگر تا روز شنبه مورخ:کردند واعالم بر لغو این افزایش شدند

 جهانیدر روزمنجمله و تحصن  یکاهش پیدا نکند هر اقدامی عملی از جمله تجمع اعتراض

 .تمل دانستندرامحکارگر

روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه، کارگران ساختمانی بانه دراعتراض به افزایش  درهمین رابطه

 .دندبانه زمقابل اداره کاردست به تجمع درصدی حق بیمه 51

 رستم یشهردارکارگران حقوق  کسالیعدم پرداخت *

 .ت نشده استدر استان فارس پرداخ رستم یشهردارکارگران  یکسال حقوق:خبر کوتاه

کارخانه ی آور انیقانون سخت و ز طبق از موعد شیپ یبازنشستگ کارگرمشمول851بالتکلیفی *

  نیقزو یمطهر ینساج

 یمطهر یکارخانه نساج یآور انیقانون سخت و ز طبق از موعد شیپ یبازنشستگ کارگرمشمول251

 .بالتکلیفند نیقزو

که مطابق قانون سخت و  میکارگر هست 251ود ما حد: به خبرنگار رسانه ای گفتند کارگراناین 

نفر از ما به اداره  41یدرخواست بازنشستگ یبرا لیدل نیبه هم میبازنشسته شو میخواه یم یآور انیز

 .میا کار مراجعه کرده

 یآور انیمشمول سخت و ز میتوان یاز ما م یکارگر دارد که برخ911کارخانه حدود  نیا:آنها افزودند

 .میهست فیان بالتکلاما  همچن میشو

اند  شده ییها یماریاز کارگران دچار ب یها کار در کارخانه، برخ پس از سال: درادامه گفتند کارگران

 .را ندارند یکار طیمح نیسال کار در ا 91و توان 

 اردیبهشت ماه9دوشنبه از روز درپایتخت مترو و اتوبوس یطبل متیق درصدی 11افزایش *

 .درصد افزایش یافت11درتهران  مترو و اتوبوس طیبل متیق بهشت ماه،از روز دوشنبه نهم ارد

شرکت  رعاملیمترو تهران و مد یعامل شرکت بهره بردار ریمدبرپایه گزارشات رسانه ای شده،

 .خبر دادند( دوشنبه)مترو از امروز طیبل دیجد یها متیاز اعمال ق یواحد اتوبوسران

مصوبه  رویپ: گفتمترو طیمترو در مورد نرخ بل یرشرکت بهره بردا رعاملینوبخت مد فرنوش

 .میهست طیبل متیق شیاز امروز شاهد افزامترو طیبل متیق شیبر افزا یشهر تهران مبن یشورا



به  شیدرصد افزا 11تهران با  یمترو طیماه بل بهشتینهم ارد( دوشنبه)از صبح امروز : گفت یو

 .رسد یفروش م

از صبح امروز در : تهران وحومه گفت یرکت واحد اتوبوسرانش رعاملیمد یسنندج مانیپ نیهمچن

 .میهست یدرصد11 شیشاهد اعمال افزا زیاتوبوس ن هینرخ کرا

حمل و نقل  طیشهر تهران مصوب کرد که نرخ بل ی، شورا 99در اسفندماه سالخاطرنشان میشودکه 

مواجه شد و حاال به نظر  ییها مسئله با مخالفت نیبا توجه به نرخ تورم محاسبه شود که ا یعموم

 .اند دهیبه توافق رس هینرخ کرا یدرصد 11 شیافزا یمسئوالن امر رو رسد، یم

 یواحدها مهیجر نسبت به یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتدانشجویان تجمع اعتراضی *

 وامکانات رفاهی حذف شده

 مهیجر دراعتراض به یطوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعتدانشجویان  اردیبهشت،9روز دوشنبه 

این  کیدر دانشکده مکاندست به تجمع  و وضعیت نامناسب امکانات رفاهی حذف شده یواحدها

سردادن شعارهایی و ونک سیپرد یدر سالن ورودباتجمع  این دانشجویان ظهر امروز. دانشگاه زدند

 .ه اعتراضشان ادامه دادندب  کیدانشکده مکان یبا کنار هم قراردادن ظروف غذا در کف سالن ورودو



 

حذف شده  یواحدها مهیمطالبه ما حذف جر  نیتر مهم :یکی از دانشجویان به خبرنگار رسانه ای گفت

 .آمده است نامه نییو افتاده است که در آ

 ریدر دانشگاه خواجه نص یهر واحد حذف شده و افتاده در دوره کارشناس مهیجر نکهیا انیبا بوی 

وجود دارد که در  یقانون: هزارتومان است، گفت ٥۵١ارشد  یدر دوره کارشناس هزارتومان و ١۵١

قانون گذاشته شده  نیا یوقت. پرداخت کند مهیجر دیبا یکارشناس یترمه شدن، دانشجو ٣صورت 

که در حال حاضر وجود دارد، هم در طول سال  یاما با قانون شود، یافتاده محاسبه م یواحدها مهیجر

پاس نکردن دروس  لیکه دانشجو به دل یو هم هنگام شود یافتاده از دانشجو گرفته م یواحدها مهیجر

 .بدهد مهیجر دیترمه شده است، با ٣

. گذارد یها م دانشگاه یامنا اتیرا بر عهده ه مهیکردن مبلغ جر نییوزارت علوم تع: افزود یو

تهران،  یها در دانشگاه. است رودانشگاه کش نیتر گران نهیزم نیدر ا با  یتقر رینص دانشگاه خواجه

 .صفر است نهیهز نیا ریرکبیو ام فیشر



که مربوط  یقانون اساس ٣١افتاده و حذف شده اصل  یواحدها مهیبا قانون پرداخت جر: ادامه داد یو

 .سوال رفته است ریاست، به طور کامل ز گانیبه آموزش را

در خوابگاه دختران : خوابگاه گفت دختر به انیزمان ورود دانشجو رییدرباره درخواست تغوی 

خود را دارد، اما  جمهور سییساله امکان انتخاب ر ١٨فرد  کیطور  چه. شود یشب بسته م ٣ساعت 

 امکان انتخاب ساعت ورود به خوابگاه را ندارد؟

از در دستور  یا ارسال نامه یدانشگاه ط سییقائم مقام ر امروز تجمع انیدر پابنابه گزارشات منتشره،

 ینامه کارشناس نییو موارد مشابه در آ یکارشناس نامه نییآ ١١ماده  یاجرا قیار قرار گرفتن تعوک

 نامه نییآ ١١ماده  یاجرا قیموضوع تعو: نامه آمده است نیدر متن ا. خبر داد ٣٧ یها یارشد ورود

جه به نظر ، با تو٣٧سال  یها یورود یارشد برا یکارشناس نامه نییو موارد مشابه در آ یکارشناس

است  یهیقرار گرفته است، بد ٣٨/٥/١١مورخ  سهییر اتیه هدانشگاه در دستور کار جلس سییمثبت ر

بر اساس حداقل  یافتیدانشگاه در خصوص مبالغ در یامنا اتیاقدام تا زمان ابالغ مصوبه ه نیکه ا

 .در موارد مشابه، معتبر خواهد بود کیسطح  یها دانشگاه ریسا یافتیدر

دانشگاه  یغذا تیفیاست ک یمدت: گفت رسانه ای حاضر در تجمع به خبرنگار انیدانشجواز  یکی

اما هر  میشده ا تیوضع نیبه ا یدگیآمده است، بارها از مسئوالن دانشکده خواستار رس نییپا اریبس

 . دیآ یتر م نییغذا پا تیفیروز ک

در دست داشت،  «ریخواجه نص یادبنگاه اقتص»با نوشته  یکه پالکارد انیدانشجو نیاز ا گرید یکی

سلف  یغذا یتیفیک یاز حداقل امکانات در دانشگاه ها برخوردار باشند، ب دیبا انیدانشجو: گفت

 .دهند یم حیاعتراض را به خوردن غذا ترج انیاست که دانشجو یدانشکده و خوابگاه ها به قدر

 



 یرو فیدانشگاه به رد یدر اصلکه ظروف غذا را از محل سلف تا  میگرفته ا میتصم: افزود یو

 .باشند انیدانشجو یتیتا همه مسووالن و استادان متوجه نارضا میقرار ده نیزم

 

 میدانشگاه برسان رانیخود را به گوش مد یصدا یاعتراض یتجمع ها یبا برگزار دیبا: ادامه داد یو

 .شود یدگینامناسب رس تیوضع نیتا به ا

 الت براثر سقوط درچاهجان باختن یک کارگر مقنی در ک*

شمال شرق  یلومتریک 255، ساله حین حقرچاه درکالت41اردیبهشت،یک کارگر مقنی 1روزیکشنبه 

 .سقوط به ته چاه و ضربه به سر، جان خود را از دست دادبراثر مشهد

 کارگرزن یک تاالر ارومیه براثر سقوط آسانسور1کشته وزخمی شدن *

 .ک تاالر ارومیه براثر سقوط آسانسورکشته وزخمی شدندکارگرزن ی1اردیبهشت ،1روزیکشنبه 

ساله بر اثر سقوط آسانسور در  91از مرگ زن  هیاروم یفرمانده انتظامبنابه گزارش رسانه ای شده،

 .شهر خبر داد این یاز تاالرها یکی

 یساله ا 91مشخص شد که زن  هیاول یها یپس از حضور ماموران در محل و بررس: افزودوی 

سقوط کرد و جان خود را از  نییآن به طبقات پا یاستفاده از آسانسور بدون اطالع از نقص فن هنگام

 .دست داد



به شدت مجروح  زین گریزن د کیحادثه  نیدر ا: خاطرنشان ساخت انیدر پا هیاروم یانتظام فرمانده

 .منتقل شد مارستانیبه ب یامداد یو به کمک گروه ها

 مانی درتهران براثر سقوط ازارتفاعمصدومیت یک کارگرجوان ساخت*

محله  واقع در ساختمان دو طبقه کی بیتخر نیساله ح 15کارگر  کی ،(اردیبهشت1)یکشنبه شب

ساختمان سقوط  اطیح یمتر یسانت 91 وارید یبررو یمتر 5از ارتفاع  یطاهر ابانی، ختهران زمزم

 .ت شدیپا و کمر دچار مصدوم هیکرده و ازناح

akhbarkargari2468@gmail.com 
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