
 4931اسفند ماه 41اخباروگزارشات کارگری 

 تحصن سه روزه معلمان سراسر کشور روزپایانی -

آذربایجان بر روی ریل قطاردراعتراض به عدم  آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتصاب وتجمع  -

 پرداخت دوماه حقوق وعیدی

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل نسبتکارکنان سهام عدالت سراسرکشور اعتراضی تجمع -

 برای سومین روزمتوالی یساز یمقابل سازمان خصوص یتوخال

سراسر کشورنسبت به تبعیض در پرداخت  یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ات اعتراضیتجمع -

 سازمان برنامه و بودجه و مقابل مجلسحقوق 

ماه حقوق 2م پرداخت دراعتراض به عد دهلران یمیپتروش عیمجتمع صنااعتصاب وتجمع کارگران  -

 وعیدی 

ماه حقوق و وعده 41دراعتراض به عدم پرداخت  گچساران ریچم ش روگاهیتجمع کارگران سد و ن -

 یمقابل فرماندار های دروغین

 :سلایر اعتراضات کارگران شهرداری های کشورنسبت به عدم پرداخت حقوق ادامه دارد -

 شهرداری اهواز4قه سومین روز اعتصاب کارگران خدمات شهری منط -4

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل فرمانداری سیفرد یکارگران خدمات شهرتجمع  -2

 ماه حقوق و وعده های پوشالی6نسبت به عدم پرداخت سیو یکارگران شهردارتجمع اعتراضی  -3

 ماه حقوق وعیدی کارگران شهرداری رشت3عدم پرداخت  -1

 ! در خطر است یبخش لیجان اسماع:پههفت ت شکریکارگران ن یکایسند -

 روز کیزاده در  میو به دادگاه بردن جعفر عظ یمحمد نیپرو یزادآ -

 انجمنو رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یبرا یریگیپ  تهیکم، رانیازاد کارگران ا هیاتحاد بیانیه -

 4331پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال کارگران برق وفلز کار کرمانشاه

توسط پروژه سد ترازهمزمان با مراسم کلنگ زنی  یشهرستان اللخشمگین   ع اعتراضی اهالیتجم -

 وزیر نیرو

 جان باختن یک کارگر جوشکار در نوشهر براثر سقوط از ارتفاع -

 تحصن سه روزه معلمان سراسر کشور روزپایانی*

 :تصویری از معلمان در تحصن تهران



 

 :در رسانه های داخلی تحصن سه روزه معلمان سراسر کشور ببازتا

 اعتصاب سه روزه معلمان در اصفهان لیدال:ایمنا

معلمان اصفهان همراه با معلمان سراسر : وپرورش استان اصفهان گفت اداره کل آموزش یسخنگو

اعتصاب  روز سه یط... و  یآموزش یحقوق، فضاها ،یشتیکشور در اعتراض به مشکالت مع

 .کردند

بلکه در سراسر  ست،یاعتصاب معلمان فقط مربوط به استان اصفهان ن نکهیا انیبا ب یمهد رضایعل

 یتعداد: معلمان کشورصورت گرفته است، اظهار کرد یصنف یها تشکل یشورا یکشور با هماهنگ

 یوالسه روز مت ان،یفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یاز معلمان استان در پاسخ به فراخوان شورا

 .اعتصاب کرده و سرکالس حاضر نشدند 41و  43، 42 یو در روزها 39در اسفند ماه سال 

متفاوت بودن  ،یناکاف یافتیدر یها حقوق ،یشتیاعتصاب معلمان، مشکالت مع یعلت اصل: افزود یو

 ریمدارس و سا یمختلف، کم بودن سرانه آموزش یها در استان کسانیحقوق معلمان با سابقه و سمت 

 .نشده معلمان در سراسر کشور بود افتیطالبات درم

تا مشکالت  کنند یمعلمان اعتصاب م: وپرورش استان اصفهان ادامه داد اداره کل آموزش یسخنگو

اعتصابات در  نیا دیرفع مشکالت موجود در حال تالش هستند، با یکنند و برا انیخود را ب یصنف

گونه صورت  استیس یها از هر گونه مداخله یجدا و شیاز تشو یجدا ان،یکمال احترام به فرهنگ

  .برسد جهیتا به نت ردیگب



 یما فرهنگ: خصوص گفت نیبا سابقه آموزش و پرورش استان اصفهان در ا رانیاز مد یکی نیهمچن

اگر ! چیشود، ه یما حفظ که نم یو شأن اجتماع میکن یم یخط فقر زندگ ریاما با حقوق ز م،یهست

 .میشو یروبه رو م دیمخالفت شد با م،یهم بزن یحرف

ما در سراسر  فیاز همکاران شر یاما با آزار تعداد م،یحفظ آبرو کرد انیما فرهنگ: ادامه داد یو

 .شدند یادیگرفتن مطالبات به حقمان دچار مشکالت ز یکشور برا

 شهیما همکشور دارند، ا ندهیجامعه و آ تیدر ترب ینقش مهم انیفرهنگ: مدرسه ادامه داد ریمد نیا

و حفظ شان  یعمر عدالت اجتماع کیبه دست آوردن  یسه روز اعتصاب برا شوند، یگرفته م دهیناد

 یکسانیکه سابقه و سمت  یمختلف حقوق همکاران یها در استان د،ینخواهد رس ییمعلمان قطعاً به جا

 یکیمورد  نیا م،یریذپ یبام و دو هوا بودن را نم کی نیباشد؛ ا نطوریا دیچرا با کند، یدارند فرق م

 .است" هفتاد من یمثنو"مشکالت  هیگفتن بق م،یاست که ما دار یمشکالت نیاز کوچکتر

 حقوق و استخدام تیدر اعتراض به وضع یاز معلمان تهران یاعتصاب برخ :شهرخبر

 

 واکنش آموزش و پرورش به تحصن معلمان:ایلنا

درس  یها ان و عدم حضور آنها در کالسمعلم یآموزش و پرورش به تحصن برخ ریمقام وز قائم

 .واکنش نشان داد

معلمان و عدم  یبا اشاره به تحصن برخ ، در( آموزش و پرورش ریقائم مقام وز) یالله نعمت یرعلیام

وزارت آموزش و  یها تیدر استفاده از امکانات و ظرف: درس گفت یها حضور آنها در کالس

البته در برابر  م،یا نکرده یدر سراسر کشور کوتاه ختهیو فره یهمکاران فرهنگ یپرورش برا



ما هم بدانند که تمام  ختهیهمکاران فره یول م،یمان شرمنده هست ها و کرامت همکاران خدمات، تالش

بوده  ریپذ وزارت آموزش و پرورش هر آنچه که امکان یو کشور یاستان ،یخادمانشان در حوزه ستاد

 .کردند یریگیرا پ

اما انتظار  دانند، یمعلمان را م یها یو توانمند ها قهیمض یمکاران ما در حوزه ستاده: ادامه داد یو

 ندهیدر سال آ. میکارها را جلو ببر یو همکار یهمدل کیاست که همه با هم با  نیما از همکاران ا

ه قانون بودج اساسعالوه بر آن بر . خواهد شد ییکه اجرا میمعلمان را دار یبند بحث مهم طرح رتبه

 نیهمکارانمان حتما ا یاقدام کرد که ما برا یشتیمع تیبهبود وضع یبرا گرید یها تیاز ظرف توانیم

 .محدود است اریگسترده نبوده و بس ام یلیتحصن خ نیکرد، البته ا میکار را خواه

 یها سراسر تحصن شود، یسوال که اتفاقا گفته م نیآموزش و پرورش در پاسخ به ا ریمقام وز قائم

واقعا تعداد محدود  ستیطور ن نیا ر،یخ: گفت د؟یکن یچرا آن را محدود قلمداد م ست،یت و محدود ناس

 .ها تحصن بوده است از استان یها در برخ و آموزشگاه  از مدارس یاست و فقط در برخ

تعداد  نیهم یها خواسته ایسوال که بر فرض تعداد آنها محدود باشد، آ نیدر پاسخ به ا یالله نعمت

که  میگو یمن صادقانه م. میرا قبول دار نیبله، ا: گفت د؟یده یو توجه قرار م تیمحدود را مورد اهم

در  خواهم ینم اصال. محدود است یلیها بوده و خ از استان یاز مدارس و برخ یها در برخ تحصن نیا

کننده  نگران که دیو مطمئن باش میها را دار تحصن نیما آمار ا رایصحبت کنم، ز یمورد شعار نیا

 .ستین

کننده بود، حداقل من به عنوان قائم  نگران تیاگر وضع: آموزش و پرورش ادامه داد ریمقام وز قائم

مورد  کی یها حت از استان یکه در برخ میگو یمن شفاف م. در اتاقم باشم دیمقام آموزش و پرورش نبا

 ست،یالبته مشخص هم ن. دارمصبح  41است که من از ساعت  یطبق آمار نیا م،یا تحصن نداشته

 .افراد باشد یبرخ طنتیش دینه و شا ایهمان استان هست  یبرا شود، یکه منتشر م ییهاعکس

است، در سه روز گذشته معلمان در چند استان کشور، در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات  یگفتن

، 31آموزش در بودجه بودن سهم  نییمعلمان به پا نیا. برگزار کردند یخود، تحصن اعتراض

و  سازان میتصم یبرا: ندیگو یاعتراض کرده و م یشتیمع یها ییو نارسا یلیتکم یها مهیب یناکارآمد

 یها بودجه نیدر تدو یمشارکت چیه: ندیگو یآنها م. ستین تیدر اولو« آموزش» رندگانیگ میتصم

 .میندار یلیتکم یها مهیعقد قرارداد با ب ایساالنه و 

 بودن حقوق به کالس نرفتند نیمعلمان در اعتراض به پائ یبرخ:ایرنا

معلمان در اعتراض  یمانده، برخ یدرس در آستانه نوروز باق یکالسها یلیدو هفته به تعط کهیدرحال

 درس حاضر  یتحصن کرده و در کالس ها -اسفندماه  43 -حقوقشان امروز  زانیبودن م نیبه پائ

ستان ها صورت گرفته و معلمان به نشانه اعتراض در کالس شهر یتحصن در برخ نیشود ا یگفته م

 یسع ،یمجاز یاز خواسته ها و مطالبات خود در فضا ییپالکاردها شیدرس حاضر نشده و با نما

  .اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند یکردند صدا

معلمان به  و انیاز فرهنگ یشمار( دوشنبه)کارشناس آموزش و پرورش درباره تحصن امروز  کی

بزرگ و کوچک به صورت پراکنده به  یشهرها یمعلمان در برخ: گفت رنایخبرنگار حوزه آموزش ا

 .بودن حقوق خود معترض بودند نیدرس نرفتند و نسبت به پائ یکالس ها



حقوق،  زانیم نیدر دست داشتند که در آن عنوان کردند ا ییآنها پالکاردها: ادامه داد «یبهلول یمهد»

دهد و حقوقشان تا دهم هر ماه تمام شده و مجبور هستند به  یشرافتمندانه را نم یزندگ کیکفاف 

 .ستیآورند که در شان آنها ن یرو یگرید یکارها

 یو ماد یمال یشود آنها خسته و پر از دغدغه ها یبودن حقوق معلمان باعث م نیپائ: داشت انیب یو

 .زند یم بیه نظام آموزش آسموضوع به طور قطع ب نیبه کالس درس بروند و ا

است که آنها  نیکه معلمان به آن معترض هستند ا یگریمساله د: اضافه کرد یکارشناس آموزش نیا

را از آنها گرفته  تیندارند و آموزش متمرکز ابتکار و خالق یچندان اریدر مدرسه و کالس درس، اخت

 .است

 یها هیاتحاد تیفعال تیشروط و محدود دیه باهستند ک نیآنها خواستار ا نیهمچن: داشت انیب یبهلول

ها انجام  هیاتحاد نیدر ا یمطالبات صنف یکه در راستا ییتهایبرداشته شود و با فعال انیفرهنگ یصنف

 .ردیصورت نگ ییشود برخورد قضا یم

آنها معتقدند که  رایاست ز انیمباحث مورد اعتراض فرهنگ گریاز د یساز یخصوص یگفته و به

بهره  تیفیباال از آموزش با ک یشود تا افراد با تمکن مال ینظام آموزش موجب م یساز یپول انیجر

که  نندیبا تراکم باال و امکانات محدود، آموزش بب یبضاعت در کالس ها یمند شوند و دانش آموزان ب

 .است یبا عدالت آموزش ریمغا نیا

خود را در  یبارها خواسته ها نکهیمعلمان از ا: شد ادآوریکارشناس حوزه آموزش و پرورش  نیا

 دهینرس جهینکرده و به نت افتیمسئوالن در یاز سو یقالب تحصن و تجمع اعالم کرده اند و پاسخ مثبت

به  زشنظام آمو یبرا یمنف یامدهایمساله حتما پ نیدارند که ا یو سرخوردگ یاند، احساس دلسرد

 .دنبال دارد

 مدارس  یاعتراض معلمان در برخ :همشهری

خود  یو حقوق یصنف یها از خواسته یعلت محقق نشدن برخ روز گذشته به انیاز فرهنگ یگروه

آن،  نیتر ها که در داخل مدرسه صورت گرفت، چند محور دارد که مهم تحصن نیا. تحصن کردند

 نیسرزم نیهمه کودکان ا یبرا گانیرا لیتحص یمدارس و دسترس  یساز یاز خصوص یریجلوگ

منتشر شده،  یمجاز یتحصن مشترک در فضا نیکه از ا ییها لمیو ف ها عکس در نیهمچن. است

 ،یدر مدارس دولت ژهیو کشور به ینامطلوب نظام آموزش تیبه وضع یدگیمعلمان خواستار رس

معلمان  یبند طرح نظام رتبه یدشوار و  اجرا یاقتصاد طیمعاش معلمان در شرا تیبه وضع یدگیرس

 . اند شده

 ه چه معترضند؟معلمان ب:تسنیم

به  یاختصاص بودجه کاف. کنند یرا دنبال م انیاز معلمان کشور همچنان احقاق حقوق فرهنگ یجمع

و توقف  انیحقوق فرهنگ یاساس میترم ،یرفع مشکالت مختلف مدارس دولت یآموزش و پرورش برا

 .آنهاست یاز مطالبات مطرح شده از سو یمدارس بخش یساز یپول استیس

 یخود اعتراضات یو رفاه یبار نسبت به مسائل حقوق نیچند یجار یلیسال تحص یتدامعلمان از اب

منتشر شده است که در   یمجاز یاز اعتراضات معلمان در فضا یریتصاو زین یبه تازگ. اند داشته

 .اند مطالبات خود را مطرح کرده ییپالکاردها



 یمدارس و اجرا یساز یپول  استیبا شاغالن، توقف س یحقوق بازنشستگان فرهنگ یهمسان ساز

کارآمد و  یلیتکم مهیو پرداخت معوقات آنها، ب انیحقوق فرهنگ یارتقا ،یقانون اساس 31اصل 

مطالبات  نیمهمتر یوپرورش و رفع مشکالت مدارس دولت از بودجه به آموزش یاختصاص سهم کاف

 .ستمطروحه ا

وپرورش  آموزش یو سهم ناکاف انیرهنگحقوق ف یدر مقوله ارتقا ژهیمطالبات مطرح شده به و عمده

روند رو به  ریاخ یها مدارس در سال یساز یپول استیاست اما س نهیرید یاز بودجه دولت مشکالت

 یها نهیبار هز ،یدولت مانند سمپاد و نمونه یدولت مهیداشته است و در کنار انواع مدارس ن یرشد

 .ته استها قرار گرف بر دوش خانواده زین یعاد یمدارس دولت

که  یدر کنار مشکالت متعدد مدارس دولت:  رابطه گفت نیاز معلمان استان لرستان در هم یکی

 یجد یها از خواسته گرید یکی زین یو رفاه یشتیمباحث مع کنند یوپنجه نرم م معلمان با آن دست

 11باشد با  آموز داشته دانش 31تا  26 دیبا تیکه  در نها یمعلم در کالس درس دیاست شما تصور کن

 نیانگیم گرید یاز سو گذارد یم ریاو تأث سیتدر تیفیمقوله در ک نیآموز مواجه است که هم دانش

 ونیلیم کیاند  است به عنوان مثال همکاران بنده که تازه استخدام شده نییبه معلمان پا یحقوق پرداخت

هزار حقوق   411و  ونیلیم 2سال سابقه  41و بنده با  کنند یم افتیهزار تومان حقوق در 111و 

 .از جمله اجاره خانه باالست، شغل دوم هم  دارم یزندگ یها نهیاما چون هز کنم یم افتیدر

 شهرها یتحصن معلمان در برخ:آفتاب نیوز

 .اند اند و در دفتر نشسته ها، معلمان به نشانه اعتراض به کالس نرفتهگزارش براساس

و  یشرق جانیآذربا ،یمختلف از جمله خراسان رضو یاز از تحصن معلمان در شهرها یریتصاو

 .زنجان، مازندران، خوزستان، اصفهان، همدان، البرز و کرمانشاه منتشر شده است ،یغرب

 .اند اند و در دفتر نشسته ها، معلمان به نشانه اعتراض به کالس نرفتهگزارش براساس

دراعتراض به عدم بر روی ریل قطاران آذربایج آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتصاب وتجمع *

 وعیدی پرداخت دوماه حقوق

برای  (شرکت تراورس)آذربایجان آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابن روزسه شنبه چهاردهم اسفند ماه،

 یحوال ماه حقوق وعیدی دست از کارکشیده و2بنمایش گذاشتن اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت 

 .اجتماع کردندقطار لیر یر روب وزیآهن تبر راه ستگاهیا

سکو شد و مسافران مجبور شدند در  یدر ورود زیتبر -قطار مشهد  توقف موجبکارگران تجمع  نیا

 .شوند ادهیمحل پ نیا

 -زیتبر ریقطار مس منجملهزیمعلم تبر تیترب ایستگاه باعث عدم حرکت قطارها از همچنین

از ساعت مراغه  -زیجاده تبر یلومتریک 33ر دواقع  یدانشگاه مدن انیدانشجوو   گردیدآذرشهر

 .ظهربا مشکل رفت وآمد روبرو شدند42تا1

آذربایجان دست به  آهن راه یفن هیکارگران خطوط ابن هفته گذشته همبراساس گزارشات رسانه ای شده،

را  انیتوقف و دانشجومقطار  زیمانده به تبر یو کم اقدام اعتراضی مشابهی دراین مسیر زده بودند

 .کرده بودند یط ادهیرا پ ریمس انیو دانشجو کرده ادهیپ



مشغول  آذربایجان راه آهن زیرمجموعه یمانکاریشرکت پ نیدر اکارگر631حدودبنابهمین گزارشات،

 .بکار هستند

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل نسبتکارکنان سهام عدالت سراسرکشور اعتراضی تجمع*

 ی برای سومین روزمتوالیساز یصمقابل سازمان خصو یتوخال

کارکنان سهام عدالت  روز سه شنبه چهاردهم اسفندماه برای سومین روز متوالی،

مقابل سازمان  یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیبه بالتکل دراعتراضسراسرکشور

 .اجتماع کردند یساز یخصوص

 افتیال خدمت صادقانه بدون درس ۲۱پس از :به خبرنگار رسانه ای گفتاز حاضران در تجمع  یکی

سهام  یکه در  برنامه طرح آزادساز میخواه یاز مسئوالن م. میا دستمزدمان به حال خود رها شده

راه  نیقشر زحمتکش که عمرخود را در ا نیاشتغال و پرداخت مطالبات ا تیعدالت به وضع

 .کنند یشیاند اند، چاره کرده یگذار هیسرما

درتهران بدنبال وعده کارکنان سهام عدالت سراسرکشور ر قبلی اعتراضاتقابل یادآوری است که دو

ونهم بهمن ماه سال  ستیببتاریخ ( یساز یسازمان خصوص سیرئ) ینیحس یاشرف عبدهللا پور یعل

حقوق معوقه آنها طی یک هفته و رسیدگی به وضعیت امنیت  11ماه از 36 مبنی بر پرداخت یجار

 .شغلیشان پایان گرفت

پس از توخالی درآمدن وعده آقای رئیس دوباره راهی تهران شدند ن سهام عدالت سراسرکشورکارکنا

 .از سر گرفتند یساز یسازمان خصوص واز روز دوازدهم اسفند ماه اعتراضاتشان را اینبار مقابل

سراسر کشورنسبت به تبعیض در پرداخت  یکارکنان وزارت جهاد کشاورز اعتراضی اتتجمع*

 سازمان برنامه و بودجه و لسمقابل مجحقوق 

سراسر هم رهسپار پایتخت شدند  یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ، روزسه شنبه چهاردهم اسفند ماه

به تبعیض در پرداخت حقوق  اعتراضشان را نسبت،سازمان برنامه و بودجه و تا با تجمع مقابل مجلس

 .بنمایش بگذارند

با مقامات  ینگار و نامه یریگیبودن دو سال پ حاصل یب:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ازهزار نفر11از شیاز ب یندگیبه نما یا کشور باعث شده که عده

به عدم  شان را نسبتاعتراضسال  یانیپا یکشور خود را به مقابل مجلس برسانند تا در روزهاسراسر

خدمات  تیریدرصد براساس مندرجات فصل دهم قانون مد 31 زانیآنها به م ازاتیامت شیافزا

 .به گوش بهارستان نشینان ودولتمردان برسانند یکشور

ماه حقوق 2دراعتراض به عدم پرداخت  دهلران یمیپتروش عیمجتمع صنااعتصاب وتجمع کارگران 

 وعیدی 

بت به کارگران ،نودهلران عیکارگران کارخانه گاز وگاز ما (اسفند43)روز گذشته اعتصاب پس از

رسید  مشکیاند –جاده د هلران  یلومتریک 22 واقع در استان ایالم، دهلران یمیپتروش عیمجتمع صنا

ماه 2تا با عتصاب وتجمع در روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه، اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

 .حقوق وعیدی سال نو بنمایش بگذارند



 

از  یامروز تعداد: دهلران گفت یاداره تعاون، کارو رفاه اجتماع ریدم برپایه گزارش رسانه ای شده،

نسبت به معوقات  یدهلران اعتراض یمیدر پتروش کیوابسته به شرکت او  کویا مانکاریکارگران پ

 .خود داشتند

در  یجلسه ا کویدهلران اعزام و با مسئوالن ا یمیاداره به پتروش نیبالفاصله بازرسان ا: افزود یو

 .دادند لیابطه و احقاق حق کارگران تشکر نیا

 یمانکاریاز کارگران پ یمشخص شد که تعداد: دهلران افزود یاداره تعاون، کارو رفاه اجتماع ریمد

نکردن  افتیدر نیو بهمن و همچن ید یمطالبات معوقه خود در ماه ها افتینسبت به عدم در کویا

 .اعتراض داشتند یدیع

 ندهیو قول مساعد آنها ظرف هفته آ کیبنا بر اظهارات مسئوالن شرکت او : شد ادآوریبهار  شیب

به  یجهت رفع مشکالت پرداخت کویا مانکاریپ تینسبت به پرداخت مطالبات و صورت وضع

  .کنند یکارگران اقدام م

 .مشغول بکار هستند دهلران یمیپتروش عیمجتمع صنا در کارگر 475

ماه حقوق و وعده 41دراعتراض به عدم پرداخت  گچساران ریچم ش روگاهیتجمع کارگران سد و ن*

 یمقابل فرماندار های دروغین

 یمقابل فرمانداربا تجمع  گچساران ریچم ش روگاهیکارگران سد و ن روزسه شنبه چهاردهم اسفند ماه،

ماه حقوق و وعده 41به عدم پرداخت این شهرستان وپهن کردن سفره خالی اعتراضشان را نسبت 

 .بنمایش گذاشتند های دروغین

مطالبات ماه است که حقوق و  41:به خبرنگار رسانه ای گفت ریچم ش روگاهیاز کارگران سد و ن یکی

 یوارد شده و زندگ مانیبه ما و خانواده ها ینیسنگ یمدت فشارها نینکرده و در ا افتیخود را در

 .رنج آور و سخت است اریما بس یبرا



ما قرار بدهند، ما  یتوانند خود را جا یمسئوالن م ایآ: حاضر درتجمع گفت از کارگران گرید یکی

 . میهست مانیشرمنده خانواده ها

به ما  نیدروغ یها چون بارها وعده میندار ریسد چم ش رانیبه مد یاعتماد گرید: اضافه کرد یو

 .اند داده

 :ادامه دارد سلایر اعتراضات کارگران شهرداری های کشورنسبت به عدم پرداخت حقوق

 شهرداری اهواز4سومین روز اعتصاب کارگران خدمات شهری منطقه  -4

روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه برای سومین روز متوالی، کارگران خدمات شهری منطقه 

شهرداری اهواز در اعتراض به اختالل در پرداخت حقوق در اعتصاب هستند واز جمع آوری زباله 4

 .ها خود داری می کنند

اهواز در خصوص  یشهردار یخدمات شهر معاوناسفند،41بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 مانکاریپ یناهماهنگ یاعتراض در پ نیا: گفت 4منطقه  یاعتصاب کارگران ُرفت و روب شهردار

  .حقوق کارگران بوده است ستیدر ارائه به موقع ل

 ستیمشکل در ل لیاهواز به دل یشهردار 4تا امروز کارگران منطقه  شیاز دو روز پ: وی افزود

 .اند اند و کار حمل زباله و ُرفت و روب را انجام نداده حقوق خود، اعتصاب کرده

 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل فرمانداری سیفرد یکارگران خدمات شهرتجمع  -2

ه عدم پردخت حقوق دراعتراض ب یشهردار یاز کارگران خدماتوزسه شنبه چهارده اسفند ماه،جمعی 

 .بهمن دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند

در آستانه  یبا توجه به مشکالت مال:گفتندبراساس گزارش رسانه رسانه ای شده،کارگران تجمع کننده 

 .خانواده ها دچار مشکل هستند یازهایو ن شتیمع نیتام یبرا دیسال جد

 ماه حقوق و وعده های پوشالی6م پرداختنسبت به عد سیو یکارگران شهردارتجمع اعتراضی  -9

ماه حقوق و وعده های 6به عدم پرداخت دراعتراض سیو یشهردار کارگراناسفند،41روز سه شنبه

 .پوشالی مقابل ساختمان شهرداری اجتماع کردند

اند،  بارها دست به تجمع و اعتصاب زده ریاخ یها کارگران که در ماه نیابنابه گزارش رسانه ای شده،

 .اند رو شده مسؤوالن روبه سرانجام یب   ار با وعدههرب

 کارگران شهرداری رشتماه حقوق وعیدی 9عدم پرداخت  -1

 .ماه حقوق وعیدی کارگران شهرداری رشت پرداخت نشده است3در آستانه سال نو،

 ! در خطر است یبخش لیجان اسماع:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند*

 .آزاد شود عایسر دیمحکوم است و با دایشد یبخش لیبازداشت اسماع ادامه

 هم سرنوشتان ؛ و کارگران



 یکایهفت تپه و عضو سند شکریکارگران ن ندهینما ،یبخش لیاسماع دیاطالع دار یکه همگ همانطور

و  مدافعان آنان  هیدفاع از مطالبات به حق کارگران مورد خشم صاحبان سرما لیهفت تپه، تنها به دل

 .قرار گرفته است

تحت  یکه قبال بر او وارد شده بود ،بعد از آزاد یو جسم  یروح یبا توجه به فشار ها یبخش لیاسماع

 . مداوا قرار داشت ینظر پزشک متخصص برا

محروم شده و عدم  یمتاسفانه  از داشتن درمان پزشک یبخش لیبعد از بازداشت مجدد، اسماع

 .او به دنبال خواهد داشت یرا برا یریاو به پزشک ،صدمات جبران ناپذ یدسترس

 لیرعب و وحشت و ادامه بازداشت اسماع یفضا جادیدر تالش هستند با ا یتیامن یدستگاه ها متاسفانه

گونه فشار ها نه تنها زشت  نیا. کنند یرا وادار به اعتراف اجبار لی،اسماع شانیو مستاصل  کردن ا

 .است یرجامعه بش ینیتمام قوان ریاست بلکه مغا یانسان ریو غ

 ونیلیم یو زندگ شتیبه فکر مع ،یریتهمت و اعتراف گ یو به جا دیحاصل خاتمه ده یفشار ب نیا به

از آنها سلب  شده  یزندگ هیو اول ییابتدا ییمواد غذا دیکه توان خر دیها انسان کارگر و زحمتکش باش

 .است

کوم کرده و از تمام کارگران را مح یبخش لیهفت تپه ادامه بازداشت اسماع شکریکارگران ن یکایسند

 .و تمام کارگران و معلمان در بند باشند یبخش لیاسماع یخواهد صدا یم فیو مردم شر

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 آسفند ماه ۲۱

 روز کیزاده در  میو به دادگاه بردن جعفر عظ یمحمد نیپرو یزادآ*

 یآزاد یبرا یکردن مراحل ادار یکفالت و طکه اقدام آوردن  یروز 39اسفندماه  43دوشنبه  امروز

 یمحمد نیپرو یو انجام بود و در خاتمه با آزاد یریگیدر حال پ سیفرد یدر دادسرا یمحمد نیپرو

 انهزاده را به به میاز صبح زود جعفر عظ زیروز دوشنبه ن  نیرقم خورد در هم ییاز زندان کچو

 یداخل یکه با فشار افکار عموم 33وزه در سال ر 63 یو نرفتن به زندان پس از اعتصاب غذا بتیغ

جنت آباد تحت فشار  یفریبردن به دادگاه ک یاو را برا یآزاد شده بود بصورت ناگهان یو خارج

و  رانکارگ نکهیاز ا یکه دست اندرکاران حکومت دهدینشان م دادیدو رو نیا یگذاشتند، هم زمان

 نیبرگزار کنند واهمه داشتند و با ا یآباد تجمع اعتراضزاده در مقابل دادگاه جنت  میدوستان جعفر عظ

 یزاده که هم اکنون شش سال حبس خود را م میاما جعفر عظ. از او شدند تیترفند مانع از حما

در مقابل  نیو همچن انیاز زندان به دادگاه، با سخنان پرشور در جمع زندان متیگذارند در هنگام عز

مرتکب نشده جز  یاعالم کرد که کارگر است و جرم ادی، با فرجنت اباد یدادگستر نیجمع مراجع

 نکهیداران را به خطر انداخته است جز ا هیمفتخوران و اختالسگران و سرما تیو مصون تیامن نکهیا

طبقه کارگر بوده  یحق طلب یرسا یصدا نکهیدفاع کرده است جز ا رانیاز حقوق کارگران و مزد بگ

 دادگاه جنت آباد اعالم کرد که، یقاض در مقابل زیاست  و در آخر ن

خودم و همه  هیبر عل یتینکردم و نسبت به احکام امن یپس از اعتصاب غذا درخواست مرخص من

را نه در قبل و نه اکنون قبول نکرده و نخواهم  یحکم حبس چیمعترض بوده و هستم و هرگز ه نیفعال

 .دانمیو شرط را حق خود م دیق یب یکرد و آزاد



 لیکه به اتفاق اسماع یا هیانیزاده و ب میروزه جعفر عظ 63 یاست اعتصاب غذا حیه توضب الزم

 یو اجتماع یصنف نیبه فعال یتیصادر شد، در اعتراض به نگاه و برخورد امن نیدر زندان او یعبد

 .بوده است

 برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

 انجمنو رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یبرا یریگیپ  تهیکم، رانیا ازاد کارگران هیاتحاد بیانیه* 

 4931پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال کارگران برق وفلز کار کرمانشاه

  میستیمان با شتیو مع یمتحد در برابر تعرض به زندگ یصف با

  !میریپذ یخط فقر را نم ریچند بار ز یدستمزدها

  !باالتر از خط فقر باشد یرقم دیحداقل دستمزد با شیافزا

دست ساز " یکارگر یتشکلها"حداقل مزد توسط عناصر  نییتع یها برا یشب باز مهیخ زین امسال

را به عنوان  ییمضحکه سه جانبه گرا ،یکار حکومت یعالیو اعوان و انصارشان در شورا یدولت

 یاعتراض -یجنبش مطالبات 36ماه  یآغاز کرده اند که از د یحداقل دستمزد در حال نییمذاکرات تع

سر داده بودند و در  ابانیدر کف خ یو تورم را در ابعاد سراسر ینه به گران ادیکارگر فر قهطب

و متعاقب آن تورم و  ارزش لایر یبا باال رفتن دالر و سقوط چند برابر زیامسال ن ریاخ یماهها

در جامعه  یح معترض تردر سط یشدت اعتصابات کارگر ،یعموم حتاجیما هیکمرشکن کل یگران

داران  ونیفوالد و هپکو، کام یاز آن جمله اعتصابات کارگران هفت تپه و گروه مل. نشان داد اخود ر

و با صراحت اعالم کردند؛  دند،یثروت و قدرت را به چالش کش یایکوبنده کل ماف یبا شعارها... و 

و ببند  ریضرب و شتم و بگ و یاجازه نخواهند داد با سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگر

و معاش خانواده کارگران را به گروگان گرفته و فالکت و فقر را  اتیح گری، بار د یکارگر هبرانر

  .کنند لیتحم رانیمزدبگ یبه زندگ

آمار و ارقام بر سر خط فقر،  یکردن مشت فیرد یعنی ،یشگیهم اقیبا همان سبک و س شینما نیا

به  یبهتر و فراتر از فقر و بردگ یاز زندگ یتا مبادا سخن کنند،یآغاز م  رهیخط بقا و فقر مطلق و غ

 لیاش تحم جهیکه نت رسندیم یبه معدل" کشور یاقتصاد تیوضع"با منطق در نظر گرفتن . دیآ انیم

 نیدر ادامه هر سه جانب ا. خط فقر است ریبازهم چند بار ز یبه کارگران و دستمزدها شتریفقر ب

همه فشار ها و  رغمیگونه است که عل نیبه ا. گذارندیم میتصم نیا ریخود را ز یمسخره امضا شینما

هر  یبرا ارخانو شتیسبد مع نهیحداقل مزد و مشخص بودن هز نییتع یمطالبه روشن کارگران برا

حداقل دستمزدها  شیرا به عنوان افزا زیآم ریتحق یدرصد تیغور و تفحص در نها یکس، بعد از کل

و وضع روز به  شودینشده بازپس گرفته م افتینرخ تورم هنوز در شیکه آن هم، با افزا کنندیاعالم م

  .گرددیتر م میروز وخ

 یاستاندارد زندگ یکارگران و بطور واقع شتیو مع یدر طول دهه ها، زندگ ییاستهایس نیچن شبردیپ

 ستادهیا یبساط بردگ نیما کارگران سالهاست که در برابر ا. کشانده است یدر کل جامعه را به نابود

و  رگرانداران مفتخور است و چرا ما کا هیبحران سرما ،یکه بحران اقتصاد نستیحرف ما ا. میا

به ما کارگران ندارد،  یربط" ها میتحر"که  نستیحرف ما ا. میاش را بپرداز نهیهز دیمردم با

ما کارگران کار . ه استمقامات طراز اول نداشت ینجوم یدر حقوقها یریتاث نیهمانطور که کوچکتر

 یبه زندگ عتراضما هر ساله با ا. میرا دار یانسان یو حق معاش و زندگ میکنیم دیثروت تول م،یکنیم



خط فقر اعالم شده  یدستمزدها به باال شیما افزا یکه خواست حداقل میخط فقر اعالم کرده ا ریز

  .خودتان است

 یحکومت یکارگران که تشکل یصنف یها انجمن یلکانون عا رکلیدب ییابو یهاد ریبهمن ماه اخ در

رقم  نیو ا دهیتومان رس ونیلیکارگران اکنون به پنج م شتیماهانه سبد مع نهیاست، اعالم کرد که هز

 ٠٣ شیبر سر افزا شیها یبعد چانه زن. خانوار چهار نفره در ماه است کی یزندگ نهیدر واقع هز

 یونیلیم ٦خط فقر به رقم  دنیدو سال قبل خودشان از رسکه  ستیدر حال نیا! دستمزدها بود یدرصد

از  شانیاالن هم ا نیکه هم میبگذر. هم فاجعه بار تر است نیوضع از ا یسخن گفتند و بطور واقع

کارگران،  شتیمع دماهانه سب نهیبه عنوان سقف هز ونیلیم ٥و با وجود اعالم رقم  دهیبخش فهیخل سهیک

 یرا ه را برا جیتا به تدر دیگویرا م نیو تازه ا. مزد است یرصدد یس شیهمه بحثش بر سر افزا

  نیبهتر نیا ندیبعد هم بگو. مصوب بودجه دولت در آبانماه هموار کند یدرصد ۱٣همان رقم  شیافزا

مجلس هم  یکارگر ونیکسفرا گرید یاز سو. کردیرا حکم م نیاقتصاد مملکت ا یحالت بود و اقتضا

 نیا شودیظاهرا م. اعالم کرد" هزار تومان ستیو دو ونیلیسه م"فقر را  در چهاردهم بهمن رقم خط

به خرج داده و  یبعد هم حاتم بخش. کرد یداد و با آن باز رییو دلخواه تغ قهیرقم را هرروز به سل

دستمزدها به سقف  شیآنها افزا شنهادیکار بزند، اعالم کرد که پ یعالیدست شورا یرو نکهیا یبرا

تناقض  نیداستان روشن است و پشت همه ا نیا یهمه انتها یاما برا. است" تومان ونیلیچهار م"

مزد ما  متیهر سال و چوب حراج زدن به ق فیکث یها یهمان باز شان،یها یها و بازار گرم ییگو

ها خود سخن  متیق. میشوینم یبردگ نیا میکه تسل میکنیما کارگران اعالم م. است دهیکارگران خواب

و رفاه و درمان و مسکن  یانسان یما زندگ. میانسان هست ستهیشا یزندگ کیما خواهان  و ندیگویم

  .میدانیمناسب را حق مسلم خود م

 ندهیتراشند، اما نما یبهانه م کیهزار و  ریبخور و نم یزندگ کیما کارگران از  یبرخوردار یبرا

 یقدرت از حقوقها وزهبسته به حووا  یشبه دولت یونهادها یدم ودستگاه دولت رانیمجلس و مد یها

 ضیتبع نیما ا. کندیم دادیتوسط آنان ب یاجتماع یچپاول ثروتها و بر خوردار وغارت ینجوم

 نیبا دستمزد چند یواداشتن ما به زندگ نیبه تمک یحکومتگران برا. میریپذ ینم گریرا د نهناعادال

ما  یپا شیراه پ کیدر برابر فقط  ،کنندیسرکوب م یرویتومان خرج ن اردیلیبرابر خط فقر  صدها م

 دنو دست بر یتعرضات و سازمانده نیما در برابر ا یکارگران قراردارد و آن هم اتحاد و همبستگ

  .است یبه اعتصابات و اعتراضات سراسر

 د،یده انیها پا یبه اختالس ها ودزد د،یرا لغو کن ینجوم یحقوق ها م،یقبال هم اعالم کرده ا ما 

  .ما کارگران و همه مردم خواهد بود شتیمع نیتام یبرا یه کافآنوقت بودج

 نستیمحروم جامعه ا رانیحرف ما کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و ما حقوق بگ امروز

 یاز سو ییها هیانیچنانکه ب. رقم باشد نیباالتر از ا دیاست، دستمزد ما با ونیلیم 9که اگر خط فقر 

  .هستند ونیلیم 9 یرقم خواهان دستمزد باال نینا قرار دادن ابا مب یفعاالن کارگر

  !رانیو همه مزدبگ کارگران

با صف  زیما ن. است انیدر جر یسال آت یحداقل دستمزدها برا زانیم نییکه بحث بر سر تع اکنون

و از  میستیبا شتمانیو مع یبه  زندگ گرید یو با تمام قوا در برابر تعرض مییایب دانیمتحد خود به م

  . میمان دفاع کن یکرامت انسان



دست  یها ندهیکار از نما یعالیشورا یاعضا ران،یو طبقه کارگر ا هیانیب نینظر ما امضا کنندگان ا از

و  نهیسبد هز نییکه بر سر تع ییهایریکار با معرکه گ ریو وز انیکارفرما یها ندهیتا نما یساز کارگر

 گذارندیخط فقر م ابربر نیحداقل مزد چند یخود را به پا یمضادست آخر ا دهند،یحداقل مزد انجام م

 ونهایلیم  یخط فقر، زندگ ریهستند که با  حداقل مزد ز یشمار یجرم مصائب ب کیشر یو همگ

  .برد یرا در خود فرو م یخانواده کارگر

و  رانیکارگر ااز طبقه  ییبخشها ندهیبه عنوان نما هیانیب نیامضا کننده ا یمستقل کارگر یتشکلها ما

مان اعالم کرده و بر  شتیو مع یدفاع از زندگ یکارگر، عزم خود را برا ونهایلیم یحق خواه ادیفر

  .میکنیم دیتاک یونیلیم 9خط فقر  یدستمزدها به باال یحداقل شیخواست افزا

 از یکیمستقل زنان، معلمان، پرستاران و بازنشستگان که  یهمه نهادها، گروهها و تشکلها ما

و  وندندیبپ هیانیب نیکه به ا میخوان یبوده است را فرا م نیشان هم یتجمعات اعتراض یخواست ها

  . میمان دفاع کن یو کرامت انسان یهمه با هم و در کنار هم از زندگ

 عیکارگران صنا ژهیاز عموم کارگران در سراسر کشور، بو نیهمچن هیانیب نیامضاء کنندگان ا ما

تا به  میخواه یم زیو فوالد و معادن ن یخودروساز عیصنا ،یمیگاز و پتروش همچون نفت و یدیکل

 یبطور متحدانه ا یابانیاعتصاب و اعتراض خ ایتجمع در محل کار و  قیو از طر ینحو مقتض

خواست کارگران،  نیچرا که امروز ا م؛یشو یونیلیم 9خط فقر  یحداقل مزد به باال شیافزا هانخوا

آنهاست و  یمحروم جامعه و خانواده ها رانیحقوق بگ میبازنشستگان و بخش عظمعلمان، پرستاران، 

  .شده است لیبه شعار اعتراضاتشان تبد

 نیحداقل مزد چند لیتحم استیو با هشدار به حکومتگران که همچنان س یمتحد و سراسر یدر صف ما

حداقل مزد و  نییتع یل تاکنوندوران روا گریکه د میداریاعالم م کنند،یخط فقر را دنبال م ریبرابر ز

 شبردیپ رابرکه در ب میدانیبه سر آمده است و حق خود م رانیفقر و فالکت به طبقه کارگر ا لیتحم

. میستیبه مطالبات بر حق ما کارگران با نیدادن به فقر و فالکت و تمک انیجز پا یاستیهرگونه س

  .منزلت حق مسلم ماست شت،یمع

  رانیازاد کارگران ا هیاتحاد

 رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یبرا یریگیپ  تهیکم

 کارگران برق وفلز کار کرمانشاه انجمن

توسط پروژه سد ترازی همزمان با مراسم کلنگ زنی شهرستان اللخشمگین   تجمع اعتراضی اهالی*

 وزیر نیرو

وسط وزیر تپروژه سد تراز با مراسم کلنگ زنی  صبح روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه همزمان

 یها نیابهام در خصوص مطالبات و سرنوشت زم لیبه دل یشهرستان الل اهالی جمعی از،نیرو

 .رود اقدام به تجمع کردند یآب م ریسد به ز نیا یریکه با آبگ یکشاورز

مراسم اعالم  یبه محل برگزار روین ریمنطقه قبل از ورود وز نیا یاهالبنابه گزارش رسانه ای شده،

 نییتع زیو ن یکشاورز یها نیو سرنوشت زم ندهیدر خصوص آ رویکه وزارت ن یانکردند تا زم

 .دهند یرا نم ینکند، اجازه کلنگ زن یریگ میروند تصم یآب م ریکه به ز ییروستاها دیمحل جد

 .مجاور سد تراز اعالم کردند یاز چند روستا یکی یخانوار از اهال 31 ندهیکنندگان خود را نما تجمع



حراست سازمان آب  یروهایمراسم با ن نیا یبه محل برگزار انیهنگام ورود رضا اردکان در نیهمچن

 نیا یو متفرق کردن تجمع کنندگان داشتند، اما اهال ریعشا نیکردن ا هیدر توج یو برق خوزستان سع

 .منطقه به تجمع خود اصرار داشتند

ان اجازه داده شد تا به ارائه خواسته ها تجمع کنندگ ندهیبه عنوان نما یاز اهال یکی هبتنها  تیدرنها

 .روستاها ، بپردازد ییپرداخت خسارت و محل جابجا یبرا قیزمان دق نییبر تع یمبن

 جان باختن یک کارگر جوشکار در نوشهر براثر سقوط از ارتفاع*

براثر سقوط از ارتفاع  در حال احداث یساختمانحین کار در  ساله در نوشهر33یک کارگر جوشکار

 .جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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