
 4931اردیبهشت ماه  41اخبار وگزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 تهران آزاد باید گردند وروز معلم بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر

 نیاو یمقابل دادسرا کارگر تهران یمراسم روز جهان یها یبازداشت های خانوادهادامه تجمعات  -

 شانزانیعز تیوضع  یریگیپ برای

 اتوبوسرانی تهران وحومه کارگران شرکت واحد یکایسند یاز اعضا یاصالغ یمحمد علآزادی  -

 یتومان ونیلیم05 قهیوثبا تودیع  هیاززندان فشافو

 .کارگر آزاد شدند یشدگان روز جهان ریده نفر از دستگ -

حمله به تجمع روزمعلم  تیمحکومدر  ران،یا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا هیاطالع -

 در تهران

معترض در تجمع  اول ماه مه  یکارگر نینروژ سرکوب فعال یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس -

 ریشرط همه دستگ دیو بدون ق یفور یکند و خواهان آزاد یمحکوم م دایرا شد یتیامن یروهایتوسط ن

 .شدگان است

مقابل  یشتیومع یشغل یفینه کاغذ پاژنسبت به بالتکلکارگران کارخاادامه تجمعات اعتراضی  -

 شابورین یفرماندار

برای اعتراض به تبعیض در پرداخت   رانیا یحفار یشرکت ملنامه سرگشاده کارگران پیمانی  -

 حقوق

 ورتیزغال سنگ زمستان کارگر جان باخته حادثه انفجار  معدن 34زنده باد یاد  -

 شنظارتدر پروژه های تحت  مستضعفان  دایبنبازهم درباره  نقش وقصور -

 قفسه یبر اثر واژگون (رالکویا)اراک ومینیکارخانه آلوم جان باختن کارگر -

 مالیرحین کار درحادثه ریزش زمین  سازمان آب مرگ کارگر -

 سقوط از ارتفاع مشهدبراثر درساختمانی کارگر  کیمرگ  -

 از طبقه ششم  ال سقوطدرمشهد بدنب یکارگر ساختمانمصدومیت شدید یک  -

 یلواشک جنگلکارگر کارخانه 34بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و مصدومیت  -

 وبستری شدن چهارنفرشان یوانکیا

 براثرتیراندازی مستقیم  در مرز نوسود جان باختن یک کولبر -

 نیاو یبل دادسرامقا کارگر تهران یمراسم روز جهان یها یبازداشت های خانوادهادامه تجمعات *

 شانزانیعز تیوضع  یریگیپ برای

به  کارگر تهران یمراسم روز جهان یها یبازداشت های خانواده روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه،

 .شان ادامه دادندزانیعز تیوضع  یریگیپ برای نیاو یمقابل دادسراتجمعشان 



که جواب  افتندیبه دادسرا راه  یبازداشت یاز خانواده ها یندگیدو نفر به نمابنابه گزارشات منتشره،

خانم  ی، داروها ابدیخداجو توانست به داخل دادسرا راه  دیناه درما نیبه آنها داده نشد همچن یمشخص

 .هستند نینگران و معترض در مقابل زندان او نیداده شد و خانواده ها همچن لیتحو یجواد نینسر

 شیز خانواده ها اطالع داده شده بود که شنبه با کفالت و فا یاست پنج شنبه به تعداد حیبه توض الزم

 .مراجعه کنند نیاو یبه دادسرا یحقوق

 اتوبوسرانی تهران وحومه کارگران شرکت واحد یکایسند یاز اعضا یاصالغ یمحمد علآزادی *

 یتومان ونیلیم05 قهیوثبا تودیع  هیاززندان فشافو

کارگر  یان شرکت واحد که درتجمع روزجهانکارگر یکایسند یاز اعضا یاصالغ یمحمد عل

با ۹ساعت  بهشتیبود ، امشب چهاردهم ارد رشدهیدرمقابل مجلس بهارستان دستگ بهشتیارد۱۱

 یخروج اززندان مورد استقبال تعداد آزادشد وهنگام هیاززندان فشافو یتومان ونیلیم۰۵ قهیقراروث

 .ازهمکارانش  قرارگرفت

 یگراعضایطالب مقدم د درسولی، ناصرمحرم زاده و س یدونیردفی، وح یدیوحسن سع یرضاشهاب

 .هستند یزندان نیزندان او۹۵۹وبند هیهمچنان درزندان فشافو کایسند

 اتوبوسرانی تهران وحومه کارگران شرکت واحد یکایسندکانال تلگرام :منبع

 کارگر آزاد شدند یشدگان روز جهان ریده نفر از دستگ*

 .کفالت از بازداشت آزاد شدند دیکارگر به ق یتجمع روز جهان رشدگانیگشنبه ده نفر از دست امروز

 ،یطاهر یفکور، محمدعل اریکام ،یماهان صالح ران،یآزاد کارگران ا هیعضو اتحاد یفخر یمهد

و محمد عادل فر از  یخدابخش، محمدرضا پناه لیسه ،یرزاخانیم نیافش ،یمحمد اصالغ اور،ی یعل

 .آزاد شدگان امروز هستند

 .امشب از زندان بزرگ تهران آزاد شدند ۹۵/۰۵ساعت  رشدگانیده نفر از دستگ نیا یهمگ

آزاد از  هیاتحاد یاز اعضا یو جمع ییو دانشجو یکارگر نیبازداشت شدگان به همراه فعال خانواده

تجمع کرده بودند و از  رشدگانیدر اعتراض به ادامه بازداشت دستگ نیصبح زود در مقابل زندان او

 .بودند زانشانیعز یآزاد ریگیپ نیاو یدادسرا قیرط

 قهیقرار وث رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیناه یبه ذکر است که برا الزم

 یبرا نیاو ۹۵۹در بند  شانیصادر شده است و هنوز قرار بازداشت ا یتومان ونیلیپانصد م نیسنگ

 رانیا رانآزاد کارگ هیاتحاد یاز اعضا یخیو فرهاد ش یمانیلس یهاد یبرا. پابرجاست ییادامه بازجو

 یجواد نینسر تیاما وضع. خواهد شد یریگیپ شانیا یقرار کفالت صادر شده که فردا روند آزاد زین

 .باشدیهنوز نامشخص م رانیآزاد کارگران ا هیعضو اتحاد گرید

و  یکارگر نیو دست تک تک فعال دیگویرا شادباش م زانیعز نیا یآزاد رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .فشاردیم یاند را به گرم رشدگانیدستگ تیوضع ریگیرا که پ ییدانشجو

کارگران و  هیعل یواه یها یو پرونده ساز یرقانونیضمن محکوم نمودن ادامه بازداشت غ نیهمچن

 رشدگانیگدست یو شرط تمام دیق یو ب یفور یو بازنشستگان، خواهان آزاد انیمعلمان و دانشجو

 .باشدیکارگر م یتجمع روز جهان



 .باشدیده نفر از بازداشت شدگان م یآزاد لیذ عکس

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

حمله به تجمع  تیدر محکوم ران،یا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا هیاطالع*

 روزمعلم در تهران

 !زیعز انیفرهنگ

 ۱۹رساند تجمع روز پنجشنبه  یعلم، به اطالع مشما در تجمع روز م یسپاس از همراه ضمن

فراخوان در  نیدر دهها شهر برگزار شد، ا یهماهنگ یدر پاسخ به فراخوان شورا بهشتیارد

قبل  یدر روزها. بود یشتیمشکالت مع نیموجود در آموزش و پرورش و همچن تیاعتراض به وضع

مانع تجمع شوند اما با حضور شما  دیتهد با احضار و دندیکوش یتیامن یها و نهادها از تجمع حراست

اما در شهر تهران  افتی انیو در آرامش با قرائت قطعنامه پا زیمراسم بصورت مسالمت آم نیا

ها با حمله به تجمع کنندگان حداقل نه نفر را بازداشت نموده اند   یو لباس شخص یتیامن یروهاین

 شایو روانه بازداشتگاه گ ریاه با خشونت دستگو همر یرانسانیمتاسفانه بصورت غ نشستهافراد باز

بازرس  یرسول بداق یکانون تهران، آقا رکلیدب یفالح یمحمدتق یآقا ،یرانسانیحمله غ نیدر ا. شدند

 یو آقا یستانی،شهپر بامداد، نزهت ن یصالح نی، پرو یاریاسفند نیکانون تهران و خانم ها پرو

اند  شده ریدستگ زیدو نفر معلم زن ن نیشدند همچن ریتگدس ف،یخداشناس از بازنشستگان شر رامرزف

 .ستیدر دست ن یآنها خبر تیکه از وضع

 یآقا. آزاد شدند ینگار بازنشستگان پس از عکس هیپس از بازداشت، کل یبه ذکر است ساعات الزم

به زندان  ونیلیقرار کفالت به مبلغ پنجاه م نییابتدا به بازداشتگاه وزرا و روز جمعه بعد از تع یبداق

از نهاد  یادار توق انیخانواده ها روز شنبه تا پا یریگ یبزرگ منتقل شدند اما در پ مخوف تهران

کفالت  یو به همکاران که برا امدیبه دست ن یاصال خبر یفالح یبازداشت کننده و محل بازداشت آقا

دو  تیزم به ذکر است وضعتومان است ال ونیلیچهارصد م یبداق یآقا قهیرفته بودند اعالم نمودند وث

 .نامعلوم است زین یمعلم زن بازداشت

رفتار سعبانه و خشونت  نیضمن محکوم نمودن ا رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا

بدون  یو خواهان آزاد دهد یهشدار م ینسبت به ادامه بازداشت و خط برخورد با فعاالن صنف ز،یآم

 .دربند بخصوص معلمان بازداشت شده  روز معلم در تهران است یو شرط تمام فعاالن صنف دیق

 .اعالم خواهد نمود کینزد یا ندهیخود را در آ یخصوص مواضع و اقدامات جد نیشورا در ا  

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

۹۱/۹/۱۰ 

ع  اول ماه مه معترض در تجم یکارگر نینروژ سرکوب فعال یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس*

شرط همه  دیو بدون ق یفور یکند و خواهان آزاد یمحکوم م دایرا شد یتیامن یروهایتوسط ن

 .شدگان است ریدستگ

 ۹۵۱۹مه  ۹

  رانیا یاسالم یرهبر جمهور ،یخامنه ا یعل دیاله س تیآ



 نیرگر اکا 045555از  شیاز ب یندگیبه نما(  ال او نروژ) نروژ  یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس

. کند یدر کشور شما اعالم م ییکایاعتراض خود را نسبت به نقض حقوق سند لهیوس نیکشور به ا

 ییکایمشروع سند یها تیفعال لیتنها به دل رانیدر ا یجنبش مستقل کارگر ینفر از اعضا نیچند

   .برند یقرار گرفته و در زندان بسر م  تیمورد آزار و اذ

 جادیا یبرا رانیمبارزات کارگران در ا ریاخ ینروژ درسالها یارگرک یها هیاتحاد ونیکنفدراس

  هیآنان عل یاعتراض ها ،یکارگر یکاهایسند ونیمستقل و آزاد و  کنفدراس یکارگر یها هیاتحاد

 یریگیپ قیرا بطور دق یو انسان ییکایسند یادیشدن  حقوق بن مالیپا هیعل زیمعوقه  و ن یدستمزد ها

و شکنجه  یو آزار، زندان تی، اذ گردیپ  لیرا به دل رانیروژ بارها حکومت اال او ن.  کرده است

   .و محکوم کرده است حیتقب یکارگر نیکردن فعال

 نیخانه فعال یشبانه و بازرس یهایریاز دستگ یاست که حاک دهیبه ما رس  یاطالعات گرید بار

 افتهیاطالع  نیهمچن. وزستان استدر استان خ" فوالد یگروه مل"  و "  شرکت هفت تپه"در  یکارگر

 .رحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند یب ،یریدر هنگام دستگ یکارگر نیفعال نیکه ا میا

در مقابل ساختمان  یزیهفت تپه اعتراض مسالمت آم شکریکارگران مجتمع ن 8532نوامبر  در

ماهها  یتپه برا هفتشکریهزار نفر از کارگران ن نیچند.  کردند یمنطقه سازمانده یفرماندار

اعتراض  نکهیبا ا.  بودند تیریآنها خواهان مذاکره با مد. نکرده بودند افتیدستمزد خود را در

 دهیدانشجو سپ زیو ن ینجات یو  عل یبخش لینفر از کارگران از جمله اسما نیبود، چند زیام تمسالم

 یکه برا ینجه آنها ازهمان هنگاممتعاقبا اعالم کردند که شک دهیو سپ لیاسماع. شدند ریدستگ انیقل

 .شدند، شروع شد یبرده م تیامن سییبه  پل ییبازجو

و  ینجات یو عل یبخش لیاسماع یعنیدو کارگر هفت تپه  هیشکنجه عل یریو اتهام  بکار گ یریدستگ

   .را به دنبال داشت یالملل نیو در سطح ب رانیاعتراض گسترده  در ا ان،یقل دهیدانشجو سپ

 یبعد از آزاد ان،یقل دهیهفت تپه و هم  دانشجو سپ شکریفعال ن ،یبخش لیجه است که هم اسماعتو قابل

خواهند بدانند که  یرحمانه مورد شکنجه قرار گرفته اند و م یموقت ، رو به جامعه اعالم کردند که  ب

 .است که با انان صورت گرفت است یرفتار  یمسئول و پاسخگو یچه کس

از شکنجه  شدن خود،  ( سند) ریاحتماال به خاطر داشتن تصو دهیو سپ لیماعاس  هیژانو 85  در

 یدولت ونیزیآنها از تلو یاز هر دو یلمیف  ،یریدستگ نیروز قبل از ا کی. شدند ریدوباره دستگ

 جخار ستیو کمون ستیمارکس یبا گروها یتبان"  کردند که در حال " اعتراف"پخش شد  که در آن  

.  بوده اند" به راه انداختن تظاهرات و اعتصاب،  قیاز طر رانیحکومت ا  یاندازبر یاز کشور برا

شکنجه و اعمال خشونت  ریز" اعترافات "به اصطالح   نیبعدا اعالم کردند که ا  دهیو سپ لیاسماع

 .صورت گرفته است گرید زیآم

که دهها   افتیاطالع   8530در روز اول ماه مه   نینروژ همچن یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس 

 یتجمع  روز جهان انیدر جر ،ییدانشجو یکارگران شرکت واحد و گروهها یکایسند ینفر از اعضا

 اواحد، از جمله  رض یکایسند یگزارش شده که  اعضا. شده اند ریدستگ زیکارگر  بطور خشونت آم

 یقدم ، محمد علرسول طالب م دیناصر محرم زاده ، س ،یدونیفر دی، وح یدی، حسن سع یشهاب

 .جزو  بازداشت شدگان هستند  یریو خانم فرحناز ش یمانیاسداله سل  ،یاصالغ



 ،یمرداس طاهر ارفکور،یو کام ران،یا سندگانیکانون نو یاز اعضا ،یمیصم وانیک ن،یهمچن

،  ییقاسم خالو ،ی، ماهان صالح یمیعظ یدمهدیس ،یمانیسل ینژاد، عباس شمس، هاد یمانیسل

 .شدگان بوده اند ریجزو دستگ یمانیو اسدهلل سل یعیداودرف

مناسبت ها و اهداف  گریکارگر و د یحق  مسلم کارگران است که  به مناسبت روز جهان نیا

 یحق تشکل و آزاد. خود را علنا به گوش عموم برسانند یداشته باشند تا صدا و خواسته ها ییگردهما

و  رانیتداوم سرکوب کارگران در ا. است  یالملل نیشناخته شده ب تیو انجمن از حقوق به رسم انیب

 .متوقف شود دیکارگران واحد با یکایسند یاعضا

ببند  تا به سرکوب  یرا بکار م"  یمل تیامن" مربوط  به اصطالح  نیقوان رانیباور ما دولت ا به

مناسب  یسرکوب را از حق دفاع حقوق انیببخشد و قربان تیمشروع ییکایسند یها تیفعال ندهیفزا

جامعه و  یراو خانواده آنها دارد و ب انیزندان  یکننده برا رانیو  جیاقدامات  نتا نیا.  محروم کند

   . بار است انیز اریبس رانیاقتصاد ا

معترض و اعتراض کنندگان در  یکارگر نینروژ، سرکوب فعال  یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس

و بدون  یفور  یکند و خواهان آزاد یمحکوم م دایرا  شد یتیامن یروهایتجمع  اول ماه مه  توسط ن

 یدو به آزا دیرا متوقف کن ییکایسند نیسرکوب کارگران و فعال. شدگان است ریشرط همه دستگ دیق

 .دیاحترام بگذار( کار یسازمان جهان 02و  28 یمقاوله نامه ها)  یتشکل و  مذاکره دست جمع

و  نیکه همه فعال دیکند که  دستور ده یاز شما درخواست منروژ  یکارگر هیاتحاد ونیکنفدراس

 . بدون درنگ آزاد شوند یزندان یرهبران کارگر

 احترام با

 نروژ یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس

 دنتیپرز - لسنیگابر نیستیکر هانس

https://www.lo.no/contentassets/b3b4e2480ee14fab9af99d71be7f5d23/1738

_001.pdf 

 رانیاز کارگران در ا تیدر حما یالملل نیاز اتحاد ب ریو باز تکث ترجمه

مقابل  یشتیومع یشغل یفیکارگران کارخانه کاغذ پاژنسبت به بالتکلادامه تجمعات اعتراضی *

 شابورین یفرماندار

 شابورین یفرمانداربه تجمعشان مقابل  کارگران کارخانه کاغذ پاژ اردیبهشت ماه،33روز شنبه 

 .،ادامه دادندیشتیومع یشغل یفیبه بالتکل دراعتراض

https://www.lo.no/contentassets/b3b4e2480ee14fab9af99d71be7f5d23/1738_001.pdf
https://www.lo.no/contentassets/b3b4e2480ee14fab9af99d71be7f5d23/1738_001.pdf


 

 اردیبهشت ماه بدنبال تجمع اعتراضی این کارگران،38قابل یاد آوری است که پیش از این بتاریخ 

کارخانه و  نیا تیاز فعال ینامطبوع ناش یبو دیرخانه را تولکا نیا یلیعلت تعطنیشابورفرماندار 

وتعداد کارگرانی را که دربالتکلیفی شغلی ومعیشتی بسر میبرند  منطقه عنوان کرد یاعتراض اهال

 .نفر اعالم کرد345را

تعطیلی کارخانه کاغذ پاژ با : معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور نیز، عنوان کرد

ری شورای پیشگیری از جرم استان همراه بوده است با توجه به این که مهلت جا به جایی گی تصمیم

کارخانه به علت بوی نامطبوعی که برای اهالی بخش زبرخان به خصوص شهر خرو ایجاد کرده 

 .بود، تمام شده است؛ به همین دلیل دستگاه قضایی شهرستان اقدام به تعطیلی این کارخانه کرده است

ارخانه متعهد بود که در صورت تعطیلی کارخانه برای کارگران خود به دنبال کار جدیدی صاحب ک

 .ها بیکار نمانند باشد تا آن

جایی کارخانه عمل نکرده و  به علت این که صاحب کارخانه به قول خود مبنی بر جابه: وی بیان کرد

بوی نامطبوعی که از کارخانه ای که از سوی اهالی شهر خرو به  همچنین به دلیل اعتراض دو ساله

 .شده، کارخانه کاغذ پاژ تعطیل شد خارج می

کارگر فعال بالتکلیف . های موجود جا به جایی کارخانه فعال میسر نیست به علت گرانی: شیبانی گفت

اردیبهشت خواهیم داشت تا در رابطه با  30است به همین دلیل جلسه کمیسیون کارگری را در روز 

 .گیری شود این کارخانه تصمیم وضعیت کارگران

به تبعیض در پرداخت برای اعتراض   رانیا یحفار یشرکت ملنامه سرگشاده کارگران پیمانی *

 حقوق



طی نامه ای سرگشاده خطاب به   رانیا یحفار یشرکت مل  «ها یارکان ثالث»کارگران پیمانی

 .کردند اعتراضشان را نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق،رسانه ای رعاملیمد

 :رسانه ای شد بقرارزیراست تاردیبهش33بخش هایی از نامه سرگشاده این کارگران معترض که

 یشرکت مل یها ها و کارگاه به دکل یسر دیابیرا در ضیتبع یواقع یمعن دیخواه یروزها اگر م نیا 

لث که دوشادوش همان ارکان ثا ای یمانکاریکه با نام پ دید دیرا خواه یکارکنان د،یبزن رانیا یحفار

 نیبا جان و دل در حال تالش و زحمت هستند اما متاسفانه با بزرگتر یو قرارداد یکارکنان رسم

 .روبرو هستند یو قرارداد یخود و همکاران رسم انیم یافتیو اختالف حقوق در ها ضیتبع

کنار هم  که همه در یکوچک یدر فضا دیکه چگونه انتظار دار نجاستیسوال ا رعاملیحال جناب مد 

ها و  انواع مساعدت یو قرارداد یکه به همکاران رسم مینیبب میهست تیکار و فعال هدر آن مشغول ب

خدوم  یروهاین نیتعلق گرفته اما ا( رهیو غ یاضافه کار ،یآب و هوا، کمک رفاه یاز جمله بد)ایمزا

 ضیعتب یمصداق واقع نیا ایآ اند؟ بهره یب ایمزا نیهستند از ا( ارکان ثالث) یمانکاریپ نکهیبه صرف ا

خانواده و خرج  یمانکاریکارکنان پ ایآ ست؟یشرکت و مجموعه ن کیکارکنان  انیدر م یو چند دستگ

و  یو فقط مختص کارکنان رسم ستیکارکنان ن نیشامل ا یتورم و گران نکهیا ایو مخارج ندارند؟ 

 است؟ یقرارداد

 ساله05باسابقه کاری  بارز کردستان کیالستکارخانه  کارگر1اخراج از کار *

ساله از اوایل فروردین ماه سال جاری 85باسابقه کاری  بارز کردستان کیالستکارگر کارخانه 3

 .اخراج شدند

درگفتگوبا  ( دهگالن یواقع در شهرک صنعت)بارز کردستان  کینفر از کارگران شرکت الست چهار

منجر به اخراج آنها  تیکه در نها مانکارانشیت و پشرک نیاز مشکالت خود با اخبرنگار رسانه ای،

 .کارفرما شد، خبر دادند یاز سو

نفر  ۰ما : شرکت گفت نیبا ا شانی کرده در حوزه روابط کار شامدیحوادث پ ریاز آنها درباره س یکی

 شرکت مانکاریپ یبرا ۹۹سال  وریتا شهر ۹۰سال  یکه از ابتدا میسال کار هست ستیکارگر با سابقه ب

 .میکرد تیفعال نیسیعنوان تکن و به زاتینصب تجه یبارز برا

در آن مقطع . میکار فراخوانده شد یشرکت بارز برا یاز سو ۹۹ وریشهر ۹۰در : ادامه داد یو

 ۰از . کردند یرا پرداخت نم مانیایو مزا مهیب نکهیا لیاز قب میداشت یاریمشکالت بس ت،یفعال یزمان

ن به ما یفرورد ۳تا باالخره در  میشرکت مشغول به کار بود نیدا در امجد ۹۱ نیفرورد ۳اسفند تا 

 .و ما را به طور کامل اخراج کردند میوارد کارخانه بشو دینبا گریاعالم شد که د

 چیه. را به کار گرفتند دیجد یروینفر ن ۱ما  یما را اخراج کردند و به جا: کارگر اشاره کرد نیا

که در اداره تعاون، کار و رفاه  ییها یریگیپ یط. اعالم نکردند اخراج ما یهم برا یروشن لیدل

 لهمسا نیا رامونیپ یا جلسه نیفرورد ۹۱در  صیتشخ اتیه م،یشهرستان دهگالن داشت یاجتماع

کرد که قرار  قینکته را تصد نیا ح،یتوض رادیکارفرما ضمن حضور و ا ندهیداد که در آن نما بیترت

 .رندیبه کار گ الهکسیبوده ما را با قرارداد 

 ان،یشهرستان دهگالن در پا یروابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع کارشناسدرهمین رابطه،

با در نظر .میکن یم یپرونده را بررس نیکارفرما و کارگر ا ندهیما امروز با حضور نما: کرد دیتاک

بارز هم  کیاما الست. نشود مالیکارگران پا حقوقاست که حق و  نیگرفتن قانون، تالشمان بر ا



 یالزم برا طیاز شرا گر،ید یافراد به خاطر کبر سن و مسائل نیچارچوب خاص خودش را دارد و ا

 .ستندیشرکت برخوردار نبوده و ن نیاستخدام در ا

نسبت به  ی بدلیل اعتراضکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو اخراج یکی از کارکنان*

وگروگرفتن حقوق برای امضای  شیو دستمزد سال پ مهیبدون ب برکارکردن مبنی دیجد یقراردادها

 قرارداد

بدلیل اعتراض نسبت به  یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو یکی از کارکنان گذشته هفته

وگروگرفتن حقوق برای امضای  شیو دستمزد سال پ مهیبدون ب مبنی برکارکردن دیجد یقراردادها

 .راج شدقرارداد،ازکاراخ

 یا روز قبل از آن، جلسه کیاست که  یدر حال نیااردیبهشت،33بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

کتب  نیسازمان مطالعه و تدو« پرسش و پاسخ کارکنان و مسئوالن مانهینشست صم»تحت عنوان 

ارگران حقوق ک عییو تض ییاز عملکرد معاون اجرا یبرگزار و در آن انتقادات( سمت) یعلوم انسان

 .مطرح شده بود

ممانعت از کار خود  یدر مورد ماجرا،سازمان سمت  کیاز کارشناسان ارشد نشر الکترون یکی

 یروهایاز کارکنان و ن یاریبود که بس ییها دغدغه ،یاز انتقادات در جلسه مشورت یادیبخش ز: گفت

خود  یانتقادها دهند یم حیترجران، یمد یاز برخوردها ینگران لیسازمان داشتند اما به دل نیا یخدمات

 .را مطرح نکنند

از موارد مطرح شده در آن جلسه دانست  یکیرا  دیجد یسپندارند اعتراض به نحوه قراردادها هللا روح

کرد و حقوق  میتنظ شیو با همان دستمزد سال پ مهیرا بدون ب دیجد یسازمان سمت قراردادها: و گفت

 .قرارداد امضا شود نیتا ابتدا ا گرو نگه داشت زیافراد را ن نیفرورد

پس از : ندانسته و اعالم کردند یحقوق را منتف شیسازمان، بحث افزا نیا رانیکه مد ست یدر حال نیا

 .شود یاضافه م یا و پروژه یحجم یروهایحقوق، به قرارداد ن شیمشخص شدن مبلغ افزا

نفر اثبات شود تا اخراج  کی دیباابتدا : شبهه، سرپرست سازمان سمت اظهار داشت نیپاسخ به ا در

اوِل سال . نبوده است یقرارداد ای یمانیکارمند پ ای یرسم یرویموضوع درباره ن نیا. ردیصورت پذ

نبوده است  یو در واقع اثبات میکن یکار م یحجم یروین یما با تعداد. است یعیطب روین لیاست و تعد

 .ته شود قرارداد لغو شده استوجود ندارد که گف یقرارداد. ردیکه اخراج صورت گ

مطرح شده در جلسه  یها به انتقاد یصورت گرفته ربط یروین لیتعد ایسوال که آ نیدر پاسخ به ا او

گفت  دیبا م،یا را اخراج کرده یعنوان شود کس نکهیا: اظهار داشت ر،یخ ایموسسه دارد  نیا یداخل

به اداره  تواند یدارد و اخراج شده، م یصقرارداد مشخ یاگر کس. دارد یخاص یمعنا« اخراج» ریتعب

    .کند تیکار مراجعه و شکا

که آن را امضا  یو کسان ست یاجبار دیجد یقراردادها یسازمان، امضا نیکارکنان ا یگفته برخ به

 .خود مطمئن باشند یشغل ندهیاز آ توانند ینکنند، نم

وابسته به وزارت علوم است که  یها از سازمان( سمت) یکتب علوم انسان نیمطالعه و تدو سازمان

برعهده داشت و بعد از درگذشت او، محمد  ی، دکتر احمد08تا خرداد  سیآن را از زمان تاس استیر

 .آن مشخص نشده است سیسازمان منصوب شد و هنوز رئ نیبه عنوان سرپرست ا یحیذب



چندرغاز حقوق رسمی  برای عدم پرداخت همین انهیسبز خاورم نیشرکت نگ فنی کاری کارفرمایان*

 بندرعباس روبیال یها یکارگران کشت

کارگران برای عدم پرداخت همین چندرغاز حقوق رسمی  انهیسبز خاورم نیشرکت نگ کارفرمایان

 .به فنی کاری متوسل شدند بندرعباس روبیال یها یکشت

درگفتگو  کنند یکار م «انهیسبز خاورم نینگ»شرکت  یبندرعباس که برا روبیال یها یکشت کارگران

 دیآنقدر که با: خبر دادند و گفتند ۹۹ نیدر فرورد ایدستمزد و مزا شیاز عدم افزاباخبرنگار رسانه ای،

 .نشده است ادیز مان یافتیدر

در استراحت هستند و تعداد آنها به  گریروز د ۱۰و  یکشت یروز در ماه رو ۱۰کارگران که  نیا

مجموع  جهیاند و در نت ما کاسته یکار لیو تعط فتیحق ش ،یارک از اضافه: ندافزود رسد، ینفر م ۱۵۵

 .میانتظار داشت دیسال جد یکه برا ست یزانیما کمتر از آن م یافتیدر

شده  ادیسطوح ز ریهزار توماِن سا ۹۶۵درصد به اضافه  ۱۳براساس  یحقوق هیآنها فقط پا ی گفته به

 .است فتهاین شیافزا یبه اندازه کاف ایکار و مزا اما اضافه

نسبت به آینده شغلی نامعلوم وممانعت از ادامه  سالمت دهان نیتکنس انیدانشجوتجمع اعتراضی *

 تحصیل  و وعده های توخالی وزارت بهداشت مقابل مجلس

دراعتراض به آینده شغلی نامعلوم  سالمت دهان نیتکنس انیدانشجواردیبهشت،جمعی از 33روز شنبه

بهارستان مقابل مجلس  دانیدر معده های توخالی وزارت بهداشت و و وممانعت از ادامه تحصیل

 .تجمع کردند

که به وزارت بهداشت  یپس از اعتراضات:به خبرنگار رسانه ای گفتتجمع کننده  انیاز دانشجو یکی

دهان سالمت دهان داده شد اما با گذشت چندماه  نیسیتکن انیحل مشکل دانشجو یبرا ییقول ها میداشت

 .قول ها عمل نشده است نیهنوز به ا

امروز مقابل مجلس  لیدل نیبه هم ستین انیاعتراضات دانشجو یوزارت بهداشت پاسخگو: افزود یو

 ونیسیکم ریبا دب انیاز دانشجو یندگیبه نما انیو پس از اعتراضات دو نفر از دانشجو میتجمع کرد

 .شود یمشخص م انیدانشجو فیتکلجلسه مقرر شد که تا سه شنبه  نیداشت و در ا یبهداشت جلسه ا

 ورتیزغال سنگ زمستان کارگر جان باخته حادثه انفجار  معدن 19زنده باد یاد *

زغال سنگ زمستان معدن  ،یادآور دومین سالگرد  حادثه دلخراش انفجار3402اردیبهشت ماه 34

 .است کارگر 80کارگر و مصدومیت  34جان باختن و  ورتی

 شنظارتدر پروژه های تحت  مستضعفان  ادیبنبازهم درباره  نقش وقصور*

حادثه آتش  در - تالون -زیرمجموعه اش شرکتان قربانی کارگردرقبال مستضعفان  ادیبننقش وقصور

 چیست؟ (شمال –آزاد راه تهران )تونل البرز یسوز

کرد که دولت  یادآوری گریموضوع را بار د نیشمال ا -درگذشت کارگران در پروژه آزادراه تهران 

نهاد  نیمستضعفان را ندارند چراکه ا ادیاجازه دخالت در امور بن یو مجلس از لحاظ حقوق

 .دیآ ینم ماردولت به ش ییاجرا یها دستگاه رمجموعهیز

 شود؟  یدگیرس دینهاد چگونه با نیکه ابهامات در قصور ا شود یسوال مطرح م نیا بیترت نیبد 



مستضعفان گره  ادیبا نام بن ریبود که در مدت اخ یفاقات نیشمال، سوم -تونل آزادراه تهران  زشیر

که  یاحضار شده بود؛ اتفاق رودخانهبه بستر  یتعد لینهاد به دل نیا مانکاریپ نیاز ا شیخورده است؛ پ

 .در آن منطقه شده بود ریاخ لیس یبه گفته دادستان منطقه، باعث خسارت در پ

ساختمان  نیمالک ا. شد دهیهمتر به نام پالسکو شنم یدر موضوع گرید کباریمستضعفان  ادینام بن 

آن ساختمان  تیضعبه و یدگیآمده بود در رس یرسم یاعضا یها بود و آنگونه در گزارش ادیبن

تمام  گریسال د ۹ دیخبر داده بود که ساخت ساختمان جد ادیبن سیهمان زمان رئ. شده بود یکوتاه

 یبرا ییابتدا یها از کار یسکو گذشت و البته خبرپال ختنیسال از زمان فرو ر ۹از  شیب. شود یم

 .نشد دیساختمان جد

خود  مانکارانیبر پ ینهاد نظارت نیاند ا گفته شود، یواگذار م ادیکه بن ییها منتقدان درباره پروژه 

آنها گفته بودند صدور حکم بازداشت به . را قبول ندارند یموضوع نیاما چن ادیمسئوالن بن. ندارد

به بستر رودخانه  یدر تعد مانکاریبه اقدامات پ یبوده و ربط مانکاریالف بخشدار و پخاطر اخت

 .نداشته است

مستضعفان  ادیبن یخبر عذرخواه یبه آنها نداشته و حت یموضوع ارتباط دپالسکو معتقدن یدر ماجرا 

 .کردند بیرا تکذ

نام  گریراه تهران شمال، بار دانفجار تونل آزاد  یدر هفته گذشته خبر تلخ درگذشت کارگران در پ 

عمران مجلس گفته  ونیسیکم سیرئ یکوچ ییمحمدرضا رضا. مستضعفان را بر سر زبان آورد ادیبن

خواهد  نیو تدو یابعاد مختلف حادثه را بررس یتخصص ونیسیمتبوعش به عنوان کم ونیسیکم»بود 

آزاد تهران شمال در دست  البته از همان موقع گفته شد ساخت تونل البرز در قطعه دوم« .کرد

 .نشد مانکاریبه قصور کارفرما و پ یدگیرس جهیاز نت یمستضعفان است، خبر ادیبن مانکارانیپ

تونل البرز در  زشیبه پرونده ر یدگیموضوع رس: دیگو یمستضعفان البته م ادیبن یمومروابط ع 

 .دست مسئوالن وزارت کار است

ادامه  ها شیو آزما یطیمح یها یالبرز مشخص نشده و بررس حادثه تونل یهنوز علت اصل: گفتندآنها 

اند که در بدنه البرز با مخازن  ذکر کرده متانانفجار نشت گاز  یعلت اصل یدارد اما کارشناسان محل

 .متان برخورد شده است

شرکت جنرال  رمجموعهیاز ز ها یدارد اما فوت مانکاریپ ۱تونل  اد،یبن یبه گفته روابط عموم 

 .اند بوده کیمکان

نهاد  نیمستضعفان را ندارند چراکه ا ادیاجازه دخالت در امور بن یدولت و مجلس از لحاظ حقوق 

که  شود یسوال مطرح م نیا بیترت نیبد. دیآ یدولت به شمار نم ییاجرا یها دستگاه رمجموعهیز

 ونیسیاول کم سیینائب ر یارمحمدی میشود؟ عل یدگیرس دینهاد چگونه با نیابهامات در قصور ا

شمال است و در -آزاد راه تهران ساختدر  یاصل یمستضعفان کارفرما ادیبن: گفت عمران مجلس

 نیا یو ساختار فن یشناس نیموضوع زم ها بیو آس یتونل البرز و صدمات جان ریاخ زشیبحث ر

ونل به محل ت یو کارشناس دیبازد یعمران برا ونیسیکم یاز اعضا یمجموعه مطرح است که تعداد

: دهد یادامه م ییها پروژه نیچن رمستضعفان د ادیبه قصور بن یدگیاو در مورد رس. مراجعه کردند

 نیاست البته ا یندارد و نظارت بر عملکرد آن هم به عهده نهاد رهبر یدولت گاهیمستضعفان جا ادیبن

 یها سال یاما ط کرده ییرا نها یمختلف یها پروژه ادیگرفت که تاکنون بن دهیناد دیموضوع را نبا

 نیا. شمال ضعف داشته است -آزاد راه تهران البرزتونل  زشیگذشته تاکنون در دو حادثه پالسکو و ر



: افزودتونل البرز ورود خواهد کرد، زشیعمران به موضوع ر ونیسیکم نکهیا انیمجلس با ب ندهینما

به مراتب بدتر بود و تعداد  داد یرخ م یبردار تونل و پس از بهره کیاتفاق در زمان اوج تراف نیاگر ا

هشدار باشد و نشان  کی ایاخطار  کی تواند یاتفاق م نیپس ا شدند، یم شتهک ای دندید یم بیآس یشتریب

 .دارد یشتریبه مطالعات ب ازیها ن پروژه نیا دهد یم

به قصور  یدگیعمران مجلس درباره نحوه رس ونیسیو عضو کم رازیش ندهینما یفرج هللا رجب 

مطرح  یا پروژه چیبودن کارفرما در ه یردولتیغ ایبودن  یدولت یبه لحاظ قانون:نیزگفتارفرما ک

آن حادثه را  تیمسئول دیبر اساس قانون کار کارفرما با افتد یم یا در پروژه یکه اتفاق یو زمان ستین

کار  یمنیا تیولمسئ شود، یرد م یفرد یبرا مهیحق ب نکهیبه محض ا: دهد یاو ادامه م. ردیبه عهده گ

به لحاظ  یتفاوت چیاست و ه یمستضعفان بر عهده نهاد رهبر ادیبن تیفعال. بر عهده کارفرما است

باشد  یکه قصور یها نظارت دارد و در صورت پروژه یکارکرد وجود ندارد چراکه اداره کار رو

 ندهینما نیا. کار استبر عهده وزارت  یکارگاه یها  پروژه هیکل یرو یو نظارت کل کند یم دایورود پ

تعهدات  هیشود کارفرما موظف است کل یدگید بیدچار آس یارگرکه ک یدر صورت: دیگو یمجلس م

حادثه پالسکو و تونل البرز  انیمستضعفان در جر ادیاو در مورد قصور بن. خود را انجام دهد

 یاصل یفان کارفرمامستضع ادیتونل البرز بن هیدر قض رایدو موضوع متفاوت است، ز نیا: دیگو یم

نکات  دیبود که با ادیبن رمجموعهیز مانکارانیو قصور از پ شد یمحسوب م یبود و پروژه عمران

مستضعفان خود مالک ساختمان پالسکو  ادیاما در خصوص حادثه پالسکو بن شد یم تیکار رعا یمنیا

آن  یمجوزها زیضر نداده است و در حال حا ییها پالسکو قول هیشب ییبنا دیبود و در خصوص تجد

 .صادر شده است

 قفسه یبر اثر واژگون (رالکویا)اراک ومینیکارخانه آلوم جان باختن کارگر*

قفسه در اتاق  یاراک بر اثر واژگون ومینیساله کارخانه آلوم40 اردیبهشت،یک کارگر34روزجمعه 

 .جان سپرد مارستانیشد و پس از انتقال به ب دیدچار جراحات شد یچیپ میس

 هیاول قاتیدر تحق: گفت به خبرنگاران  شهرستان اراک یفرمانده انتظاماردیبهشت 33همین رابطه در

برداشتن لوازم مراجعه کرده  یبرا یچیپ میدر اتاق انبار س یمنیاز کارگران قسمت ا یکیمشخص شد 

 .شود یساله به شدت مجروح م ۳۹کارگر  نیها واژگون و ا از قفسه یکیکه 

منتقل شده بود، متأسفانه بعد  مارستانیکارگر که توسط عوامل اورژانس به ب: ختخاطر نشان سا یو

 .جان خود را از دست داد یاز ساعت

 مالیرحین کار درحادثه ریزش زمین  سازمان آب مرگ کارگر*

حین کار بدنبال ریزش زمین وگیر افتادن در گودال جانش را  اردیبهشت،یک کارگر33روز شنبه 

 .ازدست داد

 یاز شهروندان برا یکی: گفت ریمال یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان رعاملیمدین رابطه،درهم

 ریو تعم یسازمان آب در حال کنده کار یروهایلوله آب به سازمان آب تماس داشته و ن یاشکال فن

 شده و کارگر جادیا یلوله شکسته شده بودند که ناگهان به علت وجود چاه و قنات در آن محل گودال

 .آوار شده است ختنیمذکور به داخل آن گودال افتاده و باعث ر

جان  یب کریمتأسفانه پ یامداد و نجات سازمان آتش نشان اتیپس از چهار ساعت عمل: ادامه دادوی 

 .انتقال داده شد مارستانیبه ب ۱۱۰ یروهایو توسط ن دهیکش رونیفرد مذکور ب



 از ارتفاع سقوط مشهدبراثر درساختمانی کارگر  کیمرگ *

 کیهنگام کار در  ساله تبعه افغانستان35یکارگر ساختمان کی اردیبهشت،33شنبهروز عصر

مشهد به علت سقوط از ارتفاع جان خود را شهر  یآخوند خراسان ابانیخ واقع در کاره مهیساختمان ن

 .از دست داد

 از طبقه ششم  ی درمشهد بدنبال سقوطکارگر ساختمانمصدومیت شدید یک *

در  یمجتمع مسکون کیاز طبقه ششم ساله 30اردیبهشت،یک کارگرنصاب داربست 33ز شنبه رو

 .وبه بیمارستان منتقل شد سقوط کرد و به شدت مصدوم مشهد ابیدر بلوار کامحال احداث واقع 

 یلواشک جنگلکارگر کارخانه 49بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و مصدومیت *

 چهارنفرشانی وبستری شدن وانکیا

واقع درشهرک  یلواشک جنگلکارخانه  سرویس رفت و آمد کارگران اردیبهشت، 33بامداد روز شنبه

 .کارگرمصدوم وچهارنفرشان دربیمارستان بستری شدند34صنعتی پایتخت استان سمنان،واژگون و

 یجنگلبوس حامل کارگران شرکت لواشک  ینیم یحادثه واژگون: راه استان سمنان گفت سیدپل سیرئ

که در پشت  یونیبوس رخ داد که باعث شده کام ینیم یخودرو ریمس یناگهان رییبر اثر تغ یوانکیا

 .بوس برخورد کند ینیخودرو در حال حرکت بود به پشت م نیسر ا

گرمسار منتقل شدند که  یمعتمد مارستانیبوس به ب ینیم نیسرنش ۱۳حادثه هر  نیدر ا: افزود یو

 .شده اند یبستر مارستانیهار نفر در بپزشکان چ یپس از بررس

 یوانکیا ریتهران در مس -جاده گرمسار  ۳۹ لومتریصبح امروز در ک قهیدق ۳۵و  ۶حادثه ساعت  نیا

 .رخ داد تختیپا یشهرک صنعت -

 براثرتیراندازی مستقیم  در مرز نوسود جان باختن یک کولبر*

براثرتیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  ددر مرز نوسو یک کولبر اردیبهشت،33سحرگاه روز شنبه 

 .جانش را ازدست داد

 یزیصادق عز منابع خبری محلی هویت این کولبر جان باخته اهل روستای بیوند حومه جوانرودرا

 .گزارش کردند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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