
 6931اردیبهشت ماه  61اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

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

را  مارشیزاده و فرزند ب میخانواده بهنام ابراه:رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 میکن تیحما

 :اطالعیه جمعی-

 آورد یطبقه کارگر وارد نم یدر حق خواه یخلل یکارگر نیکردن کارگران و فعال یبازداشت و زندان

 کرد میبه ادامه بازداشت کارگران اعتراض خواه:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد -

 یو برده دار ضیبدن، فقر ، تبع ی، فروش اعضا یکاریجواب ب:مدافعان حقوق کارگر کانون -

 ستین یتیسرکوب امن

 رانیا یتوفنده ترباد جنبش کارگر:رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند -

 یبرا یو پرونده ساز یفالح یتق_محمد یبازداشت آقا رامونیمعلمان تهران پ یکانون صنف هیانیب -

  هرانشاغل و بازنشسته در ت انیفرهنگ یبه تجمع صنف یتیو حمله ماموران امن یبداق رسول یآقا

نسبت به کاهش شیفت کاری و حقوق اهواز یسازمان پسماند شهردار کارگر زنانتجمع اعتراضی  -

 وعدم پرداخت حق بیمه مقابل ساختمان شورای شهر اهواز

نسبت به عدم پرداخت  کوت عبدهللا یکارگران شهردارشماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی  -

 ماه حقوق3

 وفارابی بندر امام های یمیپتروش و ماهشهر دیسد یساز لولهرخانه کا کارگر 041اخراج  -

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه روغن نباتی قو -

 کارگران انتقال آِب زابل به زاهدان عدم پرداخت ماه ها حقوق -

 مناسبنا تیوضعنسبت به  یعلو یو کو 2 نیمناطق گلدشت، گلبهار، ع یاهالتجمع اعتراضی  -

 مقابل ساختمان شورای شهر اهوازفاضالب 

 دیجد یتیامن یها تیمحدود جادیکارکنان مجلس به ا یجمع اعتراضت -

 داران اردکان وکمپرسی ونیکاماعتصاب وتجمع  -

وبالتکلیفی  ینیریش هیمواداول یدهدشت دراعتراض به گران یاعتصاب صاحبان قناد هاادامه  -

 کارگرانشان

 افزایش قیمت نان  قم نسبت به عدم انینانوا یتجمع اعتراض -

 یبخشدار مقابل  آبپخش -سعدآباد  رگذریز اعتراض به متوقف شدن ساختسعدآباد درتجمع اهالی  -

 شهر سرابله یکارگر پروژه استخر دانش آموز  کیغرق شدن  -



را  مارشید بزاده و فرزن میخانواده بهنام ابراه:رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*

 میکن تیحما

 کماهیبه  بیزاده قر میابراه( بهنام)و کودک، اسعد  یتنها فرزند فعال کارگر" زاده  میابراه ماین "

 .است یتهران بستر یعتیشر مارستانیاست که در ب

در حال حاضر . مرکز قرار دارد نیا یپزشک میمغزاستخوان همچنان تحت نظر ت وندیبعد از پ" ماین " 

 !کند یم یسپر مارستانیرا در ب یسخت ودشوار  اریبس طیشرا

 نیاست ، هر روز به ا یو چشم انتظار بهبود یبستر یا شهیاتاق ش کیروزهاست که تنها در  

تا  یماریبودن ب یعالرغم طوالن ماین. شود یم قیدارو ، آمپول وسرم تزر یادینوجوان مقاوم مقدار ز

 .ومبارزه کرده است دهیدهشتناک جنگ یماریب نیبه امروز با ا

اورا در  یادیبن یسلولها وندیو پ یدرمان یمیش یداروها قیدر اثر تزر یو یوعموم یجسم تیوضع 

  .قرار داده است یسخت تیوضع

اما . شده است قیپالکت تزر یدو بار به و( بدن تیوا)آمدن  نییبه خاطر پا ریاخ یروزها یط

کردن پالکت  دایپ)مشکل  نیکرده که ا دایپ ازیبه پالکت ن تیواآمدن  نییباز هم به سبب پا مایمتاسفانه ن

 .است ریبر و دشوار امکان پذ نهیزمان بر، هز یخود در پروسه ( خون مناسب 

حدود ده  یسر سام آور یها نهیهستند و هز ابیکم اریبس یو یشده برا زیتجو یداروها یاز طرف 

 یخانواده  نیآن در توان و وسع ا ی هیکه ته شود یشامل م دیهر بار خر یتومان را برا ونیلیم

 ماین ابیکم یداروها هیمختلف و ته یها شیآزما یخارج است و تاکنون برا دهیو رنج کش یکارگر

 .شده اند یادیز یمال یها نهیهز متحمل

 کیاست که نزد یکارگر ساده ا کیو  یحقوق بشر یفعال کارگر کی ما،یزاده پدر ن میبهنام ابراه 

 یسپر یانسان یمختلف تنها به جرم دفاع از آرمانها یخود را در زندان ها یسال از جوان به هشت

 خاطراست و  به  یگان اجتماع دهید بیاو همواره  مدافع حقوق کودکان، کارگران و آس. کرده است

دادگاه انقالب تهران به شش سال حبس  یحکمش از سو نیانساندوستانه در آخر یها تیفعال  نیهم

 .باشد یبصورت موقت آزاد م یتومان ونیلیم ۰۲۲ قهیوث دیوم شده است و در حال حاضر با قمحک

و انسان  خواهیآزاد یانسانها یبه کمک من، شما و همه  مایزاده  و تنها فرزندش ن میبهنام ابراه 

 انشیوتنها میکن تیرا  حما دهیرنج کش یخانواده  نیبر ماست به هرشکل ممکن ا. دارند ازیدوست ن

 .مینگذار

 .فشارند یبهنام دست همه شما را از دور م خانواده

 رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۶۹۳۱  بهشتیارد  ۶۱

 :اطالعیه جمعی*

 آورد یطبقه کارگر وارد نم یدر حق خواه یخلل یکارگر نیکردن کارگران و فعال یبازداشت و زندان

 ! رانیا مردم زحمتکش یها کارگر، توده ی طبقه



 ی با استقبال گسترده(  ۶۹۳۱) کارگر امسال  یروز جهان م؛یکه همگان مشاهده کرد همانگونه

 یتیو امن یسیبا وجود جو پل رانیشهر ا نیدر چند کهیمردم روبرو شد، بطور یها کارگران و توده

از  را پر شورتروز ر نیمستقل ا یها اول ماه مه رفتند و مراسم ی رژه ها ابانیحاکم؛ کارگران در خ

از  یجنبش کارگر نیاول ماه مه، فشار بر کارگران و فعال شوازیامسال در پ. داشتند یگذشته گرام

را بازداشت کردند  یکارگر نیچند از فعال یدر تهران تن یبه نحو افتی شیافزا یتیامن یروهاین یسو

در . برند یاشت بسر مدر بازد یثقف یهاله صفرزاده و عل ،یمحمد نیکه از آن افراد هنوز پرو

 یشدند تا از برگزار دیتهد یتیامن ینهادها یاز سو یکارگر نیکارگران و فعال زیکردستان ن

 نیبه ا ییاعتنا یبا ب یکارگر نیاما کارگران و فعال. کارگر امتناع ورزند یروز جهان یها مراسم

 یها تشکل انبه فراخو روز، جلو مجلس که نیدر تهران مراسم ا بهشتیارد ۶۶صبح روز  دات؛یتهد

 نیمتاسفانه ا. دیرا بهمراه داشت ؛ برگزار گرد انیبازنشستگان و دانشجو تیکه حما یمستقل کارگر

بهم خورد و دهها تن از شرکت کنندگان از  یتیو امن یانتظام یروهاین ی با حمله زیآم تجمع مسالمت

 یران واحد اتوبوس شرکتکارگران  یکایسند ران،یآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یجمله تعداد

 نیکارگران و فعال زیکردستان ن یدر شهرها. بازداشت شدند انیاز دانشجو یتهران وحومه و تعداد

 نیا یها کردند و مراسم لیخود تبد یرزم طبقات دانیرا به م ها ابانیبنا به سنت هر ساله خ یکارگر

 یکیکه قصد شرکت در  یساختمان رگرکا یق روحها، اسحا مراسم نیا انیدر جر. روز را برپا داشتند

 ی گاه اداره بازداشت و کماکان در بازداشت یتیامن یروهاین یسنندج را داشت از سو یها از مراسم

 رانیا یدر تجمع معلمان که بمناسبت روز معلم در اکثر شهرها نیهمچن. برد یاطالعات سنندج بسر م

 .بازداشت شدند یتیو امن یانتظام یروهاین یسومعترض از  نیاز معلم یبرگزار شد، تعداد

کارگر بطور اعم در  ی روز کارگر و معلم به طور اخص و اعتراضات و اعتصابات طبقه یها مراسم

... و یکاریب ،یکه فقر، گران رندیگ یقرار م یتیو امن یانتظام یروهایمورد هجوم و حمله ن یطیشرا

 ی روزه هر شیو افزا زیناچ یوجود دستمزدها. ا گرفته استمردم ر یها کارگر و توده ی طبقه  بانیگر

 لیمردم زحمتکش تحم یها را به توده یمشقت بار یکارگران زندگ ی سفره یاساس یکاالها متیق

 یخواهان آزاد یکارگر نیما ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران و فعال قیطر نیاز ا. کرده است

شرکت در  میدار یو اعالم م میکارگر هست یدگان روز جهانبازداشت ش ی شرط همه دیو بدون ق یفور

 یشود بلکه حق ب یجرم تلق تواند یها و اعتصابات نه تنها نم اول ماه مه و تدارک اعتراض یها مراسم

مردم زحمتکش را فرا  یها کارگر و توده ی طبقه قیطر نیاز ا. کارگر است ی طبقه یچون و چرا

و  تیانسان کرامت،دفاع از  یرا اوجب واجبات دانسته و برا یبقاتط یابی امر سازمان م،یخوان یم

دولت بعنوان  ی شده یزیر و برنامه افتهی خود در برابر هجوم سازمان تیو موجود یبطور کل هست

، مستقل  یتشکل سراسر جادیا یبرا مان؛ شتیو مع ستیبه ز انیکارفرما و کارفرما نیتر بزرگ

 .مییو اقدام نما میرا استوارتر بردار مانیها گام یا ـ توده یطبقات

 کارگران یتشکل سراسر جادیا یبسو شیپ

 گردند دیکارگر آزاد با یروز جهان یکارگر نیو فعال کارگران

 ۶۹۳۱ماه  بهشتیارد

  صالح زاده بهینج

 یصالح محمود

  یلیاسماع عثمان



  یرکیم نیفرد

  یزمان واله

  یفتح فواد

  یشبان اقبال

 یصمد یدی

 کرد میبه ادامه بازداشت کارگران اعتراض خواه:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد*

شده بدون  ریکارگر دستگ یکه در روز جهان رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یجواد نینسر

از  یاطالع چگونهیتاکنون بازپرس پرونده ه. است یتیو امن یاطالعات ینهادها اریدر اخت یخبر چیه

 نیسرخانواده و دوستان ن یباعث نگران طیشرا نینداده است و ا نینواده نسربه خا شانیا تیوضع

 .گشته است

کارگر  یکه در همان روز جهان زین رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیناه

 قهیقرار وث دیناه یبرا. وزارت اطالعات است ییتحت بازجو نیاو ۰۲۳شده اند در بند  ریدستگ

آن است که  یبه معن نیماهه صادر شده است و ا کیقرار بازداشت  نیو همچن یتومان ونیلیپانصد م

 .باز در بازداشت خواهد ماند قهیوث نیدرصورت تأم یحت

کارگر و در مقابل  یکه در روز جهان زین رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاعضا گریاز د یخیش فرهاد

کفالت شد از بازداشت آزاد نشد و بازپرس پرونده  نیتأم روزید نکهیا رغمیشده است عل ریمجلس دستگ

از فرهاد  ییصادر شده است و هنوز بازجو شانیبرا زین کماههیاعالم نموده است که قرار بازداشت 

 .است انیدر جر

و به  بهشتیکه روز ششم ارد رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سینائب رئ یمحمد نیپرو

روز است که به  ازدهیشده بود  ریکرج دستگ یاز کارگران در پارک جهان نما یگریهمراه تعداد د

 یکانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت آگاه یاز اعضا یثقف رضایهمراه هاله صفرزاده و عل

بازپرس پرونده از  یجرم چیبا خانواده نداشته اند و بدون ه یمالقات چگونهیو ه برندیبسر م رجک

 .زندیسه نفر سر باز م نیدرباره پرونده ا یحیتوض ایو  شانیا یآزاد

 چیکارگر بدون ه یاز کارگران در روز جهان یگرید ادیبه همراه تعداد ز یکارگران بازداشت نیا

 .به گروگان گرفته شده اند یو به اتهامات واه یلیدل

و  یریستگد. است یحق هر کارگر نیتر یهیبد مانیها یهم طبقه ا یو زندگ شتیاز حق مع دفاع

 .در حق ما کارگران است انیع یتیبازداشت ها جنا نیضرب و شتم کارگران و ادامه ا

ساکت نخواهند ماند و چنانچه  یحقوقیهمه ب نیبدانند که کارگران درمقابل ا ییو قضا یتیامن ینهادها

قدامات دوستان دست به ا نیآزاد نگردند در مقابل ادامه بازداشت ا یکارگران بازداشت تیبه فور

 .خواهند زد یمقتض

اعتراض  یبرا یکارگر یکارگران و تشکل ها یضمن فراخوان به تمام رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

تعرض  یالملل نیب یمکاتبه با نهادها قیممکن، از طر قیشدگان به هر طر ریبه ادامه بازداشت دستگ



 یشرو حقوق ب یکارگر یالملل نیب یرا به گوش نهادها یحکومت یتوسط نهادها رانیبه کارگران ا

 .خواهد رساند

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

01/2/89 

 یو برده دار ضیبدن، فقر ، تبع ی، فروش اعضا یکاریجواب ب:مدافعان حقوق کارگر کانون*

 ستین یتیسرکوب امن

 نیبا اها آمدند تا نشان دهند که سر سازش  ابانیزحمتکشان به خ یواقع نیروال هر ساله مدافع به

اقدام  کیدر  شیروهایو ن هیرحم سرما یب یتیاقتصاد امن انیرا ندارند و به روال سابق حام تیوضع

شروع به احضار و  یقبل از اول ماه م ینبود از روزها شیب یزیچ ییکه جز رسوا یضد کارگر

اول ماه  کردند و بر همان روال در روز ریمستقل را دستگ ینهادها یکارگر نیاز فعال یسپس تعداد

بازداشت و  زیرا ن گرید یاجتماع نیفعال ریمه و روز معلم دهها کارگر،معلم ،دانشجو ،بازنشسته و سا

و به  گرفتهنکرده بودند را گروگان  یکار یکه حت یضرب و شتم کرده و عده ا یمجوز چیبدون ه

 .برده است نیزندان گوهر دشت و او اینام و نشان و  یب یمحل ها

 یگروگان ها تیشود مشکل وضع یکه با زد و بند حل م یاتباع خارج یرینگگروگا برخالف

 یسازمانده یکند تا جنبش کارگر یشود بلکه به کارگران کمک م ینه تنها با زد وبند حل نم یکارگر

 .اش را محکم تر کند

وفساد و  انیمجر یو ناکارآمد یریتدب یب یبها هایدرصد کینخواهد گذاشت  رانیکارگر ا طبقه

بهبود  یبگذارند و هر روز بجا رانیرا  بر دوش مردم  ا رانیچهار دهه جامعه ا یط یچپاولگر

 .زحمتکشان سفره نان آنان را کوچکتر کند تیوضع

سرکوب  نیا یبدانند که بها دیسرکوبگران با. کرد ییتوان از سرکوبگران گدا یرا نم یآزاد خواست

کند و  ینم  آرزو شانیجز شرم و نفرت برا یزیر چکشو نیا خیرا خواهند پرداخت و جامعه و تار

دور  ییو زمان جوابگو ستین یکند و سرکوب جاودان یبخشد و نه فراموش م یطبقه کارگر نه م

 .ستین

برخوردارند در   یاسیو س یاجتماع ،یحقوق انسان یکه در اغلب کشورها مردم از حداقلها یحال در

برند فاقد  یکه در اسارت بسر م یبلکه مانند مردم ستندیار نبرخورد یحق چیمردم نه تنها از ه رانیا

و  یوصنف یکارگر یو تشکلها کای،سند هیاز داشتن اتحاد یریجلوگ. باشند یم یهرگونه حقوق انسان

 ریو سا  یکارگر نیوببند کارگران وفعال ریسرکوب و بگ تیموجود  و وضع طیشرا هیتظاهرات عل

شود و ما همچنان هر روز شاهد هجوم نظام  یول ماه مه ختم نمفقط به ا رانیاقشار جامعه در ا

  به هیسرما

  اقشار حقوق ریکارگران وسا ییدارا 

خورد نوک  یشکست م شتریاش ب یخارج استیدر س رانیوهرچه حکومت ا میهست رانیجامعه ا ریبگ

 شتریوب شتریم بکند و فشارها بر دوش مرد یم رانیحمله اش را متوجه حق وحقوق مردم ا کانیپ زیت

 اریبس طیبا هدف انحراف افکار جامعه از شرا شتریرعب و وحشت بر جامعه ب یفضا جادیشود وا یم

از لحظه قبل بر سفره  شتریتوان ادعا کرد ب یم یاز روز قبل و حت شتریاست که هر روز ب یهولناک

ارزه وتالش کارگران مب دهایهمه تهد نیا رغمیاما عل. افکنده است هیمردم زحمتکش سا یخال یها



زمان  زبرهه ا نیکنند در ا یجامعه که تالش م یاقشار اجتماع ریوزنان و سا انیومعلمان ، دانشجو

 یاز جوانان تن به مهاجرت از راه ها یاریبر جامعه حاکم است وبس صالیو است یکه فقر و بدبخت

دهند  یاز فقر م یدن ناشب یو فروش اعضا یو تن فروش ی، خودکش ادیدشوار ومرگبار ،اعت اریبس

زندان   کمو صدور ح یریدستگ. بتابانند یدیثروت است نور ام میمنابع عظ یکه کشور دارا یدر حال

از بن  یراه برون رفت چیمحکوم به شکست است و ه انیزندان...و قهیوث طیتحت شرا یآزاد ایو 

که از  یخشم مردم یشعله ها شتریکند بلکه هر روز ب یحکومت را نه تنها باز نم یرو شیپ یبستها

شک  دونب. سازد یخود وفرزندانشان به تنگ آمده اند را شعله ورتر م یندگیآ یجور وستم وب

 رانیدرخشان در مبارزات مردم ا خیتار ادآوریگذشته  یسالها گرید یچون ماهها 89 بهشتیارد

اقشار جامعه  ریوسا انیجو،معلمان،زنان،دانش یکارگر نیفعال یریدستگ.کارگران ومعلمان است ژهیبو

 یزندگدر  یبداند با کنترل و جاسوس دیبا تیبشدت محکوم است و حاکم یرنگیتحت هر عنوان ون

بشدت محکوم و  تیاز طرف حاکم ریاخ یروزها یربوده شده ط انیزندان هیعل یمردم و پرونده ساز

 .شده است لیتبد یبه کمد گریاست که د یپروژه شکست خورده ا

 نیان،فعالیکارگران ،معلمان،دانشجو یریفعان حقوق کارگر سرکوب و دستگمدا کانون

بدون  یتوسط حکومت را محکوم و خواهان آزاد یفعال اجتماع یروهاین ریوسا ،بازنشستگانیکارگر

   .باشد یدر بند م انیوشرط تمام زندان دیق

 ین، نهادها و سازمان هاجها یکارگر یها ونیتشکالت و فدراس هیمدافعان حقوق کارگر از کل کانون

خواهد که  یم یجهان یعموم ی، انجمن وکال و حقوق دانان، رسانه ها یمترق یروهای، ن یبشر حقوق

 سطتو گرید کباریو  یتیامن یروهایتوسط ن کباریسرکوب شود  ینگذارند که دوبار جامعه کارگر

 .سرکوب شود یالملل نیب یسکوت نهادها

و  یموجود کمک به حفظ استقالل جنبش کارگر طیدر شرا رانیا یراه نجات جنبش کارگر تنها

  .فعال در جنبش است یروهایتمام ن یو همبستگ تیحما

 یکارگر یباد همبستگ زنده

 مدافعان حقوق کارگر کانون

 0389ماه  بهشتیارد چهاردهم

 رانیا یتوفنده ترباد جنبش کارگر:رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند*

تظاهرات آرام روز اول  یمستقل کارگر یو تشکل ها کاهایبا فراخوان سند بهشتیدار ازدهمی روز

به ضرب شتم  یانتظام یرویو ن تیامن سیماه مه در مقابل مجلس برگزار شد که متاسفانه با دخالت پل

 .شد دهیو افراد حاضر در مراسم کش یکوشندگان سرشناس کارگر یریو تظاهر کنندگان و دستگ

 افتیگسترش  یانتظام یروین تیو با حما دیها آغاز گرد یلباس شخص یکه از سو یریدرگ نیا در

 یطالب مقدم، ناصرمحرم زاده از اعضا درسولیس ،یدنیفر دیوح ،یدیحسن سع ،یرضا شهاب

 یخرسند یآقا ژه،یو مایش ،یمانیسل یهاد ،یخیفرهاد ش یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

و عباس  سندگانیکانون نو یازاعضا یمیصم وانیسال سن، ک ٠۲با حدود و  یکشور تگاناز بازنشس

 ،یمانیپارس خودرو، اسدهلل سل یکارگر اخراج یعیداودرف ،ییقاسم خالو ،یمیعظ یدمهدیشمس، س

 یریام هیخداجو، مرض دیناه ،یریام نبیز ،یسمانه طاهر ،یطاهر مایس ،یبنده مراد نیمحمدحس

 .و به زندان منتقل شدند ریشرق دستگ هخبرنگار روزنام



از آموزگاران فعال  انیشیمجتبا قر ،یمحمدفالح ،یرسول بداق انیدر روز بعد، روز معلم آقا نیهمچن

 .شدند ریدستگ

و  ریدستگ بهشتیارد ۶۶هم چند روز قبل از  یمحمد نیهاله صفرزاده و پرو ،یرضاثقفیعل یاقا

 .روانه زندان شده بودند

به  یصنف انیتعداد زندان یلنگرود یو بهشت یعبد لیزاده و اسماع میعفرعظبودن ج یتوجه به زندان با

 .است دهینفر رس ۹۲

 رفتهیکشورمان پذ یکار که از سو یالملل نیسازمان ب یو مقاوله نامه ها یقانون اساس ۰٠اصل  طبق

 نیتدو از یکیاز آن را نداشته که توسط  یریآزاد است و دولت حق جلوگ ییمایشده است تجمع و راهپ

 .قرار گرفته است دیمورد تاک زین یبهشت نیحس دمحمدیاله س تیآ یکنندگان قانون اساس

حمله به تظاهرات آرام کارگران را محکوم کرده و  نیا رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند لذا

 .باشد یمراسم م نیا یها یهمه بازداشت یفور یخواستار آزاد

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند

 ۶۹۳۱اردیبهشت  ۶١

 یبرا یو پرونده ساز یفالح یتق_محمد یبازداشت آقا رامونیمعلمان تهران پ یکانون صنف هیانیب*

  شاغل و بازنشسته در تهران انیفرهنگ یبه تجمع صنف یتیو حمله ماموران امن یبداق رسول یآقا

 ارغوان

 ،که هر بار بهار  ستیچه راز نیا

 ؟ دیآ یدل ما م یعزا با

   است؟ نیهر سال از خون پرستوها رنگ نیزم که

 هوشنگ ابتهاج                

➖➖  ➖➖  ➖➖  ➖➖  ➖➖   

 یتشکلها یهماهنگ یفراخوان شورا رویگذشته و پ یمعلمان تهران به سبک سالها یصنف کانون

ابل شاغل و بازنشسته، در مق انیحق فرهنگ به یها سراسر کشور در جهت خواسته انیفرهنگ یصنف

شدن  دهیو شن دهید یبجا گریکه بار د یتجمع. برگزار کرد یاداره کل شهر تهران تجمع کامال صنف

و ارعاب و خشونت در  دیتهد یتجمع ،فضا انیدر پا یتیامن یروهای،با دخالت ن انیفرهنگ یها تهخواس

لت به و دو تیحاکم ستمیادعا، که نگاه س نیبر ا یمصداق بارز. جامعه را به اثبات رساند

دولت و  یکه از ناتوان یروبرو است، نگاه یتیامن یها با واکنش ان،یفرهنگ یصنف یدرخواستها

جز برخورد  یریو تدب دارد یپرده برم انیفرهنگ یها حاکم در برآورده کردن خواسته ستمیس

 یبرخورد م یو بازنگر یکه اگر به آن با نگرش اصالح یمشکالت. کند یبار را انتخاب نم خشونت

اما . دیبرآ انیو فرهنگ یآموزش ی جامعه یِ شتیو مع یدر جهت رفع مشکالت صنف توانست یشد، م

 نیگزیو خودسر را جا افتهیسازمان  یِ تیامن یو تحجِر نهادها نیو دولت، مشت آهن ومتمتاسفانه حک

 .کرده است یشیاند و چاره تیعقالن



سازمان  یتهران، در جلو انیفرهنگ ینفبه شکل مشابه تجمع ص شیپ سال کیبه  کیکه نزد یینهادها

را بر هم زده و معلمان ( آموزش و پرورش یآمده در نظام مال شیمشکالت پ یمتول)برنامه و بودجه 

هم  بار نیا. دور شدند و دهها نفر بازداشت کردن معلم حمله یها و به خانم دندیکش ابانیرا بر آسفالت خ

 یشد تا روز معلم برا داده حیترج یورز و عدالت یانآموزش مهرب یدیخشونت را بر سپ اهیرنگ س

 .از قبل شود تر اهیو س تر کیدار تار معلمان دغدغه

به  رند،یگ یشان و منزلت معلم را جشن م رانیکه مردم ا ییدر روزها گریو افسوس که بار د غیدر

 یندان پاسخ داده مو ز دیبا کتک و تهد انیفرهنگ یها شود و به خواسته یور م آنها حمله یتجمع صنف

 یو بازرس کوشا یفالح یتق محمد یمعلمان تهران آقا یصادق کانون صنف ریکه دب ییروزها. شود

را به همراه چند نفر از معلمان از جمله پنج همکار خانم شاغل و  یبداق تشکل جناب رسول نیا

 میشاهد هست .شوند یمنتقل م ینامعلوم یها تجمع بازداشت و به مکان انیبازنشسته، در پا

معمول،  ریغ یها ییو پس از بازجو کنند ینم غیدر یمختلف را از همکاران بازداشت یها یساز پرونده

تا اگر چه جسم همکاران از بند رها شود اما روان معلم  کنند ینامتعارف آزاد م یها قهیبا کفالت و وث

 .دارند نگه داتیرا همچنان در حبِس تهد

 یدهایقبول کفالت و وعده وع رغم یروز بازداشت عل نیپس از گذراندن چندرا  یجناب فالح متاسفانه

تا  شود یم یریجلوگ شانیو از آزاد  داشته همچنان در بازداشت نگه یرقانونیغ طیو در شرا یتوخال

 .ندینما دینهاد و افراد مستقل را تشد مردم یبا نهادها  رفتار خصمانه

بر  یمعلمان هر گونه فشار و پرونده ساز یها خواسته انیر بب دیمعلمان تهران ضمن تاک یصنف کانون

و ادامه دار  یفالح یتق محمد یمعلمان تهران اقا یکانون صنف ریبازداشت دب ،یفعاالن صنف هیعل

در  نتخشو جیاز ترو خواهدیم یتیامن یو از نهادها کند یبازداشت را بشدت محکوم م نیکردن ا

 .کنند زیجامعه پره

آزاد و روند ناپسند  تر عیمعلمان را هر چه سر یمدار کانون صنف و اخالق ینطقآرام ،م ریدب

را متوقف  یفعاالن صنف گریمعلمان و د یکانون صنف یو کوشا نیب بازرس نکته یبرا یساز پرونده

 .دیکن

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

کاهش شیفت کاری و حقوق نسبت به اهواز یسازمان پسماند شهردار کارگر زنانتجمع اعتراضی *

 وعدم پرداخت حق بیمه مقابل ساختمان شورای شهر اهواز

شیفت  به کاهش دراعتراضاهواز یزنان کارگر سازمان پسماند شهردار اردیبهشت،01روز دوشنبه 

 .تجمع کردندشهر اهواز یمقابل ساختمان شورا مهیحقوق وعدم پرداخت حق ب کاری و

بودم که هنوز  مارستانیروز در ب 21: گفت به خبرنگار رسانه ایکارگر معترض  زنان نیاز ا یکی

سازمان کار  نیفرزندانم در ا یخود و زندگ یاما جهت حفظ آبرو اوردمیخود را به دست ن یسالمت

و در  میبدسرپرست هست ای سرپرست یما پرداخت نشده است و اکثر ما زنان ب مهیشش ماه ب. کنم یم

 .ما را رد نکرد و رفت مهیب مانکارانیپ نیاز ا یکی .میکن یها کار م آشغال نیا

طرح را اجرا  نیاز مبدأ اجرا شده است و دو شرکت ا کیدر حال حاضر طرح تفک: افزود یو

و  میکن یهفته کار م کیاکنون . در مناقصه برنده نشده است میکن یکه ما با آن کار م یو شرکت کنند یم



 شود یاگر به ما رحم نم. میکرد یکار م فتیسه ش نیاز ا شیپکه  یدر حال. میهفته در خانه هست کی

 .دیمان رحم کن حداقل به فرزندان

 نیاکنون با ا م؟یکن ییگدا م،ینکن افتیدر یو حقوق میکار نکن نجایاگر در ا: گفتاین کارگر درپایان 

و  میآن را هم ندار دیخر ییاست که توانا دهیهزار تومان رس 5به  ینیزم بیس لویک کی یوضع اقتصاد

 .مییبگو یمشکل خود را به چه کس میا مانده

نسبت به عدم پرداخت  کوت عبدهللا یکارگران شهردارشماره ای دیگر از سلایر تجمعات اعتراضی *

 ماه حقوق9

برای  کوت عبدهللا یکارگران شهردار روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه برای باری دیگر،

 .ماه حقوق دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند3 اعتراض به عدم پرداخت

کوت  یسبز شهردار یکارگران فضا :تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتکارگران  نیاز ا یکی

نکرده اند و پس از چند بار اعتراض کارگران تنها  افتیعبدهللا از بهمن ماه سال قبل حقوق خود را در

 .ماه پرداخت شداز آنها حقوق بهمن  یبه بخش

پرداخت حقوق  یبرا دیهوا و قرار داشتن در آستانه ماه رمضان با یباوجود گرما: اظهار داشت یو

مسئوالن  یاز سو زین یجواب قانع کننده ا چیتاکنون ه میرا متحمل شو یاریبس یخود زحمت ها

 .میدینشن

ریخ هشتم اردیبهشت ماه مقابل پیش ازاین بتا کوت عبدهللا یکارگران شهردار قابل یاد آوری است که

مطالبات ما شامل :استاداری خوزستان تجمع کرده بودند ویکی از کارگران به خبرنگاری گفته بود

 .حقوق و حق بیمه از بهمن سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است

ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند ضمن آنکه تعدادی از این  2نفر از کارگران در  251حدود 

 .ارگران از شهریور سال گذشته تاکنون حقوق طلب دارندک

و از جمع آوری زباله ها  این کارگران همچنین دراوایل فروردین بمدت یک هفته در اعتصاب بودند

 .کردند خود داری

حدود یک هفته است که هیچ : ،یکی از اهالی کوت عبدهللا گفت0389بتاریخ چهارم فروردین ماه

ری برای نظافت به خیابان های شهر نیامده است و وضعیت بهداشتی این پاکبان و کارگر شهردا

 .منطقه مطلوب نیست

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

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

 .ه دلیل جمع آوری نشدن زباله جوالن می دهندب

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

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

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

 .منطقه نیز می شدند



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

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

 .است

ردین، پاکسازی و نظافت این شهر توسط ماموران شهرداری با نظارت نیروی فرو4از روزیکشنبه 

 «.انتظامی آغاز شده است

 وفارابی بندر امام ی هایمیپتروش و ماهشهر دیسد یساز لولهکارخانه  کارگر 641اخراج *

کارگر پتروشیمی 9و و بندر امام  یمیپتروش کارگر51،ماهشهر دیسد یساز لولهکارخانه  کارگر91

 .رابی اخراج یا درآستانه اخراج هستندفا

موجان که  یبندر امام، شرکت مهندس یمیپتروش دراردیبهشت،01بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

تاکنون،  ۳۹که از زمستان سال  یشرکت است، در حال نیا یمرکز خانه هیطرح احداث تصف یمجر

 کند یاخراج م یده انیخود را به بهانه زکارگر  ۹۲پروژه داشته است،  شرفتیدرصد پ ۹۲تنها حدود 

از کارگران  نجایدر ا رایدر مبلغ قرارداد کند ز دنظریتجدکارفرما را مجبور به  ق،یطر نیاز ا دیتا شا

 .شود یعنوان اهرم فشار استفاده م به

 ۱۲به  کینزد ،یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و کیماهشهر در فاز  دیسد یساز شرکت لوله در

اعتبار  افتیدر. رندیگ یاخراج قرار م  در آستانه ایشرکت مذکور اخراج  یده انیه بهانه زکارگر ب

از  هک یا مسئله. شود یکار کارگران اعالم م   ادامه یاز بانک تجارت، شرط شرکت مذکور برا یبانک

 .است دهینرس جهیتا کنون به نت یشده ول یریگیتوسط مسئوالن استان  پ ۳٠زمستان سال 

کارگر از مجموع  ۱حدود  کو،یتاپ نگیهلد  رمجموعهیز یها از شرکت ،یفاراب یمیکت پتروششر در

که در  یا مسئله. شوند یاخراج م یتخلف ادار  هستند، به بهانه یکاریکه در معرض ب یکارگر ۹۹

خصوص تا کنون وساطت اداره کار  نیدر ا. به تخلفات، مطرح نشده است یدگیرس یمرجع قانون چیه

تعداد  شیروند و افزا نیا   نداده است و امکان ادامه جهینت زین یمیپتروش یاقتصاد ژهیو منطقه

و وحشت  یشرکت را توأم با نگران نیدر ا جادشدهیکارگران، جو ا. وجود دارد زین یکارگران اخراج

 .کرده اند فیتوص

 ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه روغن نباتی قو*

 یواحد صنعت نیدر استان تهران، کارگران ا« روغن قو»کارخانه  یلیدو ساله شدن تعط آستانه در

 .شدند یخود از مسئوالن استان تیبه وضع یدگیکارخانه و رس ییخواستار بازگشا

کارخانه روغن قو که در جنوب شهر تهران واقع شده است : این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

در حال حاضر . اعالم شد لیتعط یطیمح ستیمشکالت ز لیکارگر به دل ۹۲۲د با حدو ۳۱سال  لیاوا

 ییماه مزد معوقه در انتظار بازگشا دواند با  مانده یواحد باق نیکه در ا یکارگر رسم ۱٠حدود 

 .مسئوالن هستند یکارخانه از سو

: دارند، گفتند دیود تاکمجدد محل کار خ یانداز و راه ییکارخانه که بر بازگشا نیشده ا کاریب کارگران

نفر از آنها  ۶۹۲حدود  یلیکارگر شاغل داشت که بعد از اعالم تعط ۹۲۲حدودا یدیواحد تول نیا

استفاده  یکاریب مهیب یاکنون از مقرر شده و هم کاریبودند، ب یکه قرارداد یبازنشسته شده و تعداد

امکان  مهیکامل نبودن سوابق ب لیکه به دل ینفر از کارگران رسم ۱٠در حال حاضر حدود . کنند یم

 .کارخانه هستند ییبدنبال بازگشا یبازنشسته شدن ندارند با دو ماه معوقات مزد



 یبرا یشانس چیما ه یاکنون در بازار نامتعادل کار برا هم ،یو سن یجسم طیباتوجه به شرا: گفتند آنها

سال  ۹۲از  شیکارخانه با ب نیا ییوجود ندارد اما اگر دولت از بازگشا دیجد یفرصت شغل افتنی

حال  امکان  نیو در ع میخود بازگرد یبه کار قبل میتوان یکند، م تیحما رانیروغن در ا دیسابقه تول

 .شود یکار هستند، فراهم م یایکه جو یکاریاشتغال جوانان ب

به  زاتشیهاعالم شد که قرار بود با همه تج لیتعط یدر حال یواحد صنعت نیا نکهیا انیبا ب کارگران

کارخانه به  نیا یدیدر حال حاضر همه خطوط تول: انتقال داده شود، در ادامه افزودند گرید یمکان

 .ستمانده ا یآن در جنوب تهران باق یخال یها و فقط سوله دهیبه فروش رس یبهانه نوساز

 لیموقت تعطبار به صورت  نیکارخانه چند نیا یدیخطوط تول زین یلیاز تعط شیگفته کارگران، پ به

 .بازگشت دیاعالم شد که مجددا به چرخه تول

استان  یو دولت یصنف یکارخانه به نهادها ییبازگشا دیبار به ام نیتاکنون چند: اظهار داشتند آنها

 .میا نگرفته یکارخانه هنوز پاسخ ییاما درمورد بازگشا میتهران مراجعه کرد

به  یدر کل دو ماه معوقات مزد: خود گفتند  معوقهدرمورد مطالبات  نیقو همچن یروغن نبات کارگران

 .میهمراه سنوات پرداخت نشده طلبکار

مجموعه  نیکارگران ا نکهیبر ا دیدوباره کارخانه هستند، با تاک ییکارگران که خواهان بازگشا نیا

و اشتغال  یتنها منبع درآمد: کردند حیبزرگ از زحمتکشان به حق جامعه هستند، در خاتمه تصر

 نیا تکه درخصوص رفع مشکالمیخواهیم است، از مسئوالن  میصورت مستق کارگر به۹۲۲کم  تدس

قرار دارند، اقدام عاجل  یشتیبد مع تیو بازگشت به کار کارگران آن که اکنون در وضع یدیواحد تول

 .دیکن

 کارگران انتقال آِب زابل به زاهدان عدم پرداخت ماه ها حقوق*

 کارگران انتقال آِب زابل به زاهدان شمار یب یها رنج از یتیروا ،آب تا نان از

و بلوچستان را  ستانیاستان س یرساختیز یها دولت قرار است پول پروژه یچه زمان داند ینم مانکاریپ

معوق  یِ حقوق حداقل افتیمنتظر در دیتا چه زمان با دانند ینم یاول قیبپردازد و کارگران هم به طر

 دانند یشوند و نم یجورواجور م یها یکارگران دچار دلنگران طیشرا نیدر اکه  ست یعیخود باشند؛ طب

 .دولت را بردوش بکشند یپول یبار ب دیوسط چرا آنها با نیا

 یها تشنه؛ لب یها و لب یآب یها ب ها بلکه دهه بلوچستان و سال ینشسته بر شاخ شمال« زاهدانِ »

 یالفبا نیبشود گفت اول دیفله توسعه عقب مانده و شااز قا یمتماد یها سال یکه برا یبلوچستان ی تشنه

 .است« آب» نیهم ،یآبادان

شهر را از شر  نیو مردم ا دیایبه زاهدان ب ستانیزهک س ی مهین قرار بوده از سه، چهار چاه «آب»

انتقال آب زابل به  کیخط . رها کند ها خانه هیتصف لیطو یها و صف نیریآب ش یها تانکرها و دبه

 نیریخط، آب ش نیخورد و در دولت اصالحات، آغاز به کار کرد؛ ا دیکل یدر دولت سازندگ زاهدان

 ییهوا یها اگر نقشه رساند؛ یاز شهر زاهدان م ییها به بخش -آب رهیذخ یها گودال– ها مهین را از چاه

 .مشخص است ستانیس یها در جلگه ها مهین رِد چاه م،یرا نگاه کن ستانیس



و الجرم  دهد یبه تمام شهر را نم یرسان کفاف آب کیدر زاهدان، خط  یشهر تیجمع شیافزا با

و اگر  رود یم شیپ زیپروژه، امروز کجدار و مر نیا خورد؛ یم دیپروژه احداِث خط دو انتقال آب کل

 .مند خواهند شد بهره نیریاز نعمت آب ش ها یبه سرانجام برسد، همه زاهدان یروز

گرده  یرو رساند، یم نیریاز شهر، آب ش یو به بخش بزرگ ستادهیکه سرپا ا کیهمان خط  اما

 ستگاهِ یا ۱که کارگران  ییها اند؛ آدم مشغول به کار است که شش ماه تمام است دستمزد نگرفته ییآدمها

 .انتقال آب زابل به زاهدان هستند کِ یخط  یو نگهدار ریتعم

ها  در لوله دیکوهها، آب با ی نشسته در دامنه و زاهدانِ  یا زابِل جلگه انیاختالف ارتفاع م لیدل به

 ۱کارگر در  ۶۲۲زهدان برسد؛  ی را پشت سر بگذارد و به شهر تشنه ها ییپمپاژ شود تا بتواند سرباال

 یهستند که نگهدار یمانکاریشرکت پ کیکارگران طرف قرارداد با  نیا کنند؛ یراه کار م نیب ستگاهیا

 .گرفته است مانیبه پ رانیآب و فاضالب اانتقال آب را از شرکت  ریو تعم

 !میا ماه است حقوق نگرفته شش

: ندارند« نان»ماه است  ۱ رسانند، یم« آب» شانیها یاستان و هم ها یکارگران که به همشهر نیا

هر  مانکاریپ م؛یا را هم نگرفته ۳٠و پاداش  یدیع م؛یا به شش ماه است که حقوق نگرفته کینزد»

 «....اما تا امروز نتوانسته رد،یبگ کرده که پول یکار

حقوق بدهد و درد دل  یرسان آب یها ستگاهیتا به کارگران شاغل در ا دهند یپول نقد نم مانکار،یپ به

آمدند  دیبازد یسال قبل، چند نفر از آب و فاضالب کشور برا ۶۶برج » : است ادیکارگران ز نیا

 شود یتر هم م نرسد، سخت« پول»سخت است و اگر کار ما  طیکردند که شرا قیآنها هم تصد نجا؛یا

عصرها از سر پروژه که  یعنی م؛یاز ما شغل دوم دار یلیخ! نکرد رییما تغ طیحال، شرا نیبا ا یول

 یلقمه نان برا کیتا  میکن یم یمسافرکش ای میستیا یدر مغازه م میرو یخانه، تازه م میگرد یبرم

 «......یحداقل اریبس اریبس یزندگ کی م؛یاوریدرب مانیها خانواده

جان بکند،  ستان،یس بیمه یها در دل طوفان یول ردیحقوق نگ رد؛یماه تمام حقوق نگ ۱که  یکارگر

از همکارانمان فرزندش سرطان خون دارد؛ چند ماه  یکی»: دیآ یسراغش م اریدردها و مصائب بس

را  شتومان نداشت که فرزند ونیلیهمکار ما دو م یول کردند یم یبستر مارستانیبچه را ب دیبا ش،یپ

فرزندش  یپا نیپول نداشت، پول پالت گرید یکی ست؛ین یدرد، درِد کم نیبخواباند؛ ا مارستانیببرد ب

اگر کارفرما پول  ست؟یآخر گناه ما چ یول م؛یدار ادیها ز قصه نیرا بدهد که تصادف کرده بود؛ از ا

و در ناِن شب  میحقوق تاجبه ما کارگران که مح گر،ید زیهر چ ایمشکل دارد،  مانکاریندارد، اگر با پ

 «!دارد؟ یچه ربط م،یا درمانده

هر دو ماه  با  یبه موقع بوده؛ تقر با  یها تقر شش ماه، اوضاع چندان بد نبوده و پرداخت نیقبل از ا ایگو

کارگران، با  نیا ی شده؛ به گفته میپول، اوضاع وخ امدنیبا ن جیاما به تدر دادند یبه کارگران حقوق م

 یساله را با کل ۰۲آدم »: اند شده کارینفر از کارگران، با خاتمه قرارداد ب ۹پروژه هر سال  شرفتیپ

 «!میخواه یتو را نم گرید ندیگو یو م زنند یم یسابقه، عدم همکار

 !م؟یکجا مراجعه کن به

زابل، ُهرَمک و  یابل، دوراهز ۹ مهین زابل به زاهدان، در چاه وخمِ  چیپرپ رِ یکارگران که در مس نیا

شان ندارند؛  گرفتن حقوق یبرا یزیدستاو چیه کنند، یزاهدان م یها ییسرباال یآب را راه ،یسنگ کوله



آب و فاضالب  شرکت ؛یبه کجا مراجعه کنند و دست به دامان کدام نهاد شوند؛ استاندار دانند ینم

 مانکار؟یپ ایکشور و 

اما شش ماه  کنم؛ یم یریگیخودم پ دیگو یم میکن یمراجعه م مانکاریبه پهر بار : ندیگو یکارگران م نیا

وسط  نیا دهند؛ یآنها هم نم خواهد یم« پول نقد» مانکاریپ ده؛ینرس یا جهیبه نت ها یریگیپ نیاست که ا

 کاله یب م،یکن یکار م ستانیهولناک س یروزه و گرما ستیصد و ب یها سر ما کارگران که در طوفان

 ضیتعو یبرا یگاه ن،یهم یو برا شود یم زیبار وار کیماه  ۹ما هم هر  مهیحق بمانده؛ 

 .میا با مشکل مواجه مهیب یها دفترچه

کارگران است، در  نیا یکارفرما مانکارِ یکه پ( زره شرکت پارس رعاملیمد)  انیپارسائ محمدحسن

دارد، از آبان ماه تا امروز که  یمتاسفانه دولت با توجه به مشکالت: دیگو یمورد مشکالت موجود م

 یکایسند قیاز طر م؛یا کرده یریگیبه ما نداشته؛ ما از طرق مختلف مساله را پ یپرداخت چیه

اند؛ بلکه  نداده یمجلس؛ اما نه تنها به ما پول ندگانیمربوطه و نما ریوز قیاز طر ؛ییکارفرما

 .ها هم به آنها پرداخت نشده است شرکت یباق ینیتضم یدهایخر

 !ستیپول ن ندیگو یم

بکنند؛  دیکارگران چه با دانم ینم: دیگو یبکنند؛ م دیسوال که کارگران چه با نیدر پاسخ به ا انیپارسائ

هر روز از  کنم؛ یم یریگیمجلس پ ندگانیو از نما ریهر روز از آب و فاضالب کشور، از دفتر وز

آب و  یبردار هم با معاون بهره بهشتیدار ازدهمی! ستیپول ن ندیگو یم یول شوم یم ریگیپ نهایهمه ا

 .کنند یریگیکه قول دادند موضوع را پ میفاضالب کشور جلسه داشت

اند؛  در مورد زمان پرداخت نداده یا وعده چیماه هنوز ه ۱کارگران، بعد گذشت  یکارفرما ی گفته به

 م؛یستیعمل نکردند؛ تنها ما ن شان قرار بوده قبل از سال به ما پول بدهند اما بازهم به وعده: دیگو یاو م

اند  و نتواسته اند واجهمشکل م نیو بلوچستان با هم ستانیدر استان س یاریبس مانکاریپ یها شرکت

 .... چابهار و کنارک و کن نیریش مثل آب ییها حقوق کارگران خود را بپردازند؛ شرکت

و بلوچستان  ستانیاستان س یساختریز یها دولت قرار است پول پروژه یچه زمان داند ینم انیپارسائ 

معوق  یِ حقوق حداقل افتیمنتظر در دیتا چه زمان با دانند ینم یاول قیرا بپردازد و کارگران هم به طر

 دانند یو نم شوند یجورواجور م یها یکارگران دچار دلنگران طیشرا نیکه در ا ست یعیخود باشند؛ طب

 نیا یزاهدان، برا نِ یریهرچه هست، آب ش. ش بکشندرا بردو یپول یبار ب دیوسط چرا آنها با نیا

هولناک و  یفقط طوفان شن است و گرما ،یآبرسان نینداشته؛ سهم آنها از ا« نان» نوایکارگران ب

 ....باال برود ها ییپمپاژ آب تا از سرباال

 0389اردیبهشت01گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 نامناسب تیوضعنسبت به  یعلو یو کو 2 نیمناطق گلدشت، گلبهار، ع یاهالتجمع اعتراضی *

 مقابل ساختمان شورای شهر اهوازفاضالب 

دراعتراض به  یعلو یو کو 2 نیمناطق گلدشت، گلبهار، ع یاهالاردیبهشت،جمعی از 01روزدوشنبه

 .مقابل ساختمان شورای شهر اهوازاجتماع کردندفاضالب  نامناسب تیوضع

آب پشت مناطق گلدشت، گلبهار، : گفت ه خبرنگار رسانه ای ب منطقه گلدشتمعترض   یاز اهال یکی

و راه حل  شود یاگر به سمت کانال چمران پمپاژ نشود، مشکل حل نم یاحیس یو کو ی، مندل2 نیع



 11روز  8هستند ظرف  انیشورا در جر یهمان گونه که اعضا. وجود ندارد نیجز ا یگرید

 .است نیهم زیمشکل ن نیاژ شد و اکنون تنها راه حل ابه سمت کانال چمران پمپ البیاز س متر یسانت

و از ورود آب به مناطق  میکرد یستادگیا البیما در برابر س: گفت زیگلدشت ن یاز اهال گرید یکی

و  شود یفاضالب و پسماند انجام نم یآور جمع ،یاما در حال حاضر رفتگر میکرد یریجلوگ یشهر

 نیشتریب. ها در نظر گرفته است زباله یآور منطقه و جمع نینفر را جهت نظافت ا کیتنها  یشهردار

. اند اعزام شده 1به منطقه  یکه از منطقه پنج شهردار رسد یمنطقه به سه نفر م نیدر ا روهایتعداد ن

 .میو خواستار رفع آنها هست میکن یما تنها مشکالت خود را مطرح م

اما از آنها تنها  میداد یشورا رأ یاعضا به 81سال : کرد انیب یعلو یکو یاز اهال یکی نیهمچن

 .مانده است ینشده باق یعمل یدهایوعده و وع

که فرزندم از من  یاما زمان زند،ینر ابانیام که آشغال را در کوچه و خ داده ادیبه فرزندانم : افزود یو

کنون در ا. نداشتم یجواب م،یکن یم یخال نیزم یکه چرا سطل زباله منزل خود را رو کند یسوال م

ها از  زباله یها اضافه. نظافت منطقه وجود ندارد یبرا یسطل زباله و کارگر یعلو یمنطقه کو

که از  یسطح یها آب یآور جمع. است دهیها تا درب منازل رس و نخاله زدیر یم نیزم یها به رو سطل

 .است انجام نشده است یشهردار فیوظا

شورا که  یاعضا یها نیبد است و تنها ماش اریبس تیعوض یسروش و فرهان ابانیدر خ: ادامه داد یو

 یگذشت اما هنوز بو البیس. تردد کنند ها ابانیخ نیدر ا توانند یم ستند،یها ن ما بدبخت یها نیمانند ماش

هم افتضاح است و  اریو خشا انیبازارچه ک یبهداشت تیوضع. نرفته است نیتعفن و فاضالب از ب

 .ستین ریپذ از آن امکان دیخر

 دیجد یتیامن یها تیمحدود جادیکارکنان مجلس به ا یجمع اعتراضت*

 جادیبه ادراعتراض  یاسالم یکارکنان مجلس شوراصبح روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه،

مجموعه  کیمقابل درب شماره  ورود به ساختمان قوه مقننه یبرا دیجد یتیامن یها تیمحدود

 .بهارستان تجمع کردند

کارکنان مجلس از آنجا آغاز شد که  اعتراضاردیبهشت،01ت رسانه ای شده بتاریخبنابه گزارشا

مراجعه کنندگان وضع و اجرا  ریورود کارکنان و سا یرا برا یدیجد نیقوان یتیبخش امن یروهاین

 .کردند

کارکنان مجلس حضور  انیدر م یتجمع اعتراض نیمجلس پس از اطالع از ا سیرئ یجانیالر یعل

 .استماع نظرات معترضان، به گفت وگو با آنان پرداختو ضمن  افتی

 داران اردکان وکمپرسی ونیکامتجمع اعتصاب و*

دست از کارکشیده وکامیون  داران اردکان وکمپرسی ونیکام اردیبهشت،جمعی از01روز دوشنبه 

 .هایشان را درامتداد هم پارک و تجمع کردند



 

خود ازجمله  یها تجمع را عدم توجه به خواسته نیعلت ااین رانندگان معترض در گفتگو باخبرنگاران،

 ،یرانندگان کمپرس نیآن ب عیو عدم توز کیالست متیق یگران ،یدکی نرخ قطعات و لوازم شیافزا

 .ونقل اعالم کردند حمل هیبودن کرا نییروغن و پا متیآور ق سرسام شیافزا

ها و باسکول معادن، نحوه  جاده یابخر ،یکمپرس یخودروها یبرا لیگازوئ هیاز نبودن سهم ها آن

رانندگان به  یبه مشکالت توسط انجمن صنف یدگیبار، عدم نظارت، ارائه خدمات و رس عیتوز

 .مشکالت شدند نیحل ا یبرا نیمسئول یدگیداشتند و خواستار رس هیشدت گال داران به یکمپرس

مشکل  نیاست و ا یریگیحال پ رانندگان در نیا یها خواسته: گفت زیاردکان ن یفرماندار سرپرست

 .مرتفع شود نیتعهدات طرف رشیبا تعامل و پذ دیبا

رانندگان شده است مقرر شد که نرخ  یو انجمن صنف عیکه با صنا یدر مذاکرات و مکاتبات: افزود یو

و با در نظر گرفتن نظرات هر دو  یصورت عرف ونقل به حمل هیکرا شیاعالم شود تا افزا یشنهادیپ

 .و ابالغ شود ردیدتوافق قرار گطرف مور

مشکل  نیونقل ابالغ شود و ا حمل هیکرا ینرخ توافق ندهیکه تا چند روز آ میدواریام: ادامه گفتدروی 

 .برطرف خواهد شد زین

ی وبالتکلیفی نیریش هیمواداول یدهدشت دراعتراض به گران یاعتصاب صاحبان قناد هاادامه *

 کارگرانشان

وبالتکلیفی کارگرانشان  ینیریش هیمواداول یدهدشت دراعتراض به گران یااعتصاب صاحبان قناد ه

 *.ادامه دارد

گران شدن مواد  لیبه دل: ندیگو یدهدشت م یقنادها اردیبهشت یک منبع خبری محلی،01به گزارش 

 .میکن لیکار را تعط میو مجبور میستیقادر به ادامه کار ن ینیریش دیتول هیاول



روز  نیو در سوم ندیگو یخود م یاز مشکالت شغل راحمدیو بو هیلویتان کهگدهدشت در اس یقنادها

 .از اعصاب خود همچنان دست به پخت نزده اند

را از قنادان  یو سودآور تیعمال  امکان فعال ینیریش دیتول هیمواد اول یقنادان، گران نیا ی گفته به

 .هندبه کار ادامه د طیشرا نیبا ا توانند یسلب کرده و آنها نم

هزار  05 ای 01 یا سهیحاال ک میدیخر یهزار تومان م 51سال قبل آرد را : دیگو یقنادان م نیاز ا یکی

که مسلما   میرا گران دست مردم بده ینیریش دیبا میو کار را ادامه ده میسود کن میتومان؛ اگر بخواه

 .داشت مینخواه داریخر

 ها یکه سالهاست در قناد شود یکارگران ما چه م فیتکل م،یکن لیاگر کار را تعط: ندیگو یم آنها

 مشغول به کار هستند؟

 اعتصاب صاحبان قناد های دهدشت دراعتراض به گرانی مواداولیه شیرینی*

صاحبان قنادی های دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به قیمت مواد اولیه شیرینی 

 .ننددراعتصاب هستند وازپخت شیرینی خودداری می ک

هزار  51سال گذشته آرد حداکثر : اردیبهشت،یک قناد گفت00برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .هزار افزایش یافته است 01تومان خرید داشتیم در حال حاضر به هر کیسه تا 

تا زمانی که نرخ جدید : اش خالی از هر نوع شیرینی بود، اظهار داشت قناد دیگری که ویترین مغازه

 .با افزایش مواد اولیه اعالم نشود وضع به همین شکل خواهد بود متناسب

فروشی است که امروز  پنجمین شیرینی: خانمی که برای سفارش کیک روز معلم آمده بود گفت

 .مراجعه کردم و هیچ کدام تولید ندارند

 افزایش قیمت نان  قم نسبت به عدم انینانوا یتجمع اعتراض*

افزایش قیمت نان مطابق با  قم دراعتراض به عدم انینانوا ت،جمعی ازاردیبهش01صبح روز دوشنبه 

 .مقابل اتحادیه نانوایان تجمع کردند،سایر کاالها

با اشاره به اینکه همه اجناس و خدمات در سال هاي  تجمع کنندگان در گفتگوباخبرنگاررسانه ای،

ي شامل خمیرمایه، کنجد، گاز و آب و این افزایش حت: گذشته و به ویژه امسال افزایش یافته است گفتند

 .بیمه هم شده است اما تا کنون قیمت نان مطابق با آن ها افزایش نیافته است وبرق 

 0311شهرهاي اطراف قم نیز نان را گران کرده اند به گونه اي که نان سنگک را حدودآنان، گفته به

به بهانه اینکه قیمت ها به صورت  اما مسئوالن استان قم.تومان مي فروشند 251تومان و لواش را 

کشوري تعیین مي شود حاضر به افزایش قیمت نان در قم نیستند و این مسئله باعث فشار به نانوایان 

 .شده است و آنها نمي توانند زندگي خود را با این حقوق ها بگذرانند

 یبخشدار مقابل  آبپخش -سعدآباد  رگذریز اعتراض به متوقف شدن ساختسعدآباد درتجمع اهالی *

سعدآباد  رگذریز اعتراض به متوقف شدن ساختسعدآباد دراهالی  اردیبهشت،جمعی از01روزدوشنبه

 .،مقابل بخشداری تجمع کردندآبپخش -



 ساتیابزارآالت و تاس ینسبت به جمع آوربراساس گزارش یک منبع خبری محلی،تجمع کنندگان 

 یپروژه م نیعترض بوده و خواستار فعال شدن ام دایشد رگذریز نیا یدر محدوده اجرا یکارگاه

 .باشند

 شهر سرابله یپروژه استخر دانش آموز کارگر یک غرق شدن *

دراستان ایالم  شهر سرابله یپروژه استخر دانش آموز ساله41یک  کارگر اردیبهشت،01روز دوشنبه

 .شد اقدام به شنا کرد و در آب غرق

akhbarkargari2468@gmail.com 
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