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 : مستان یورت آذر شهر سالگرد جانباختگان معدن زغال سنگ ز

    

    
 

شود تا اردیبهشت  گفته می. کیلومتری شرق گرگان قرار دارد ۰۹کیلومتری شهر آزادشهر در استان گلستان و در  ۴۱معدن زمستان یورت در 

را  انفجار مهیبی این معدن ۰۱اردیبهشت  ۴۹اما پیش از ظهر چهارشنبه . اند کرده کارگر در آنجا کار می ۰۹۹بیش از  ۴۹۰۱سال 

نفر زیر آوار ماندند و سوختند و  ۱۱متری در فضای مملو از گاز مونو اکسید کربن و متان گرفتار شده بودند و  ۴۹۹۹کارگران در عمق .لرزاند

ساعت در سخت ترین شرایط با حداقل دستمزد در دو کیلومتری عمق  ۴۱کارگرانی که چندماهی حقوق معوقه داشتند و روزی حداقل . خفه شدند

 .کردند ین کار میزم

درصد مقصر انفجار معدن اعالم کرده اندفرزند یکی از کارگران جانباخته معدن یورت با  ۱۹کارگران را :فرزند کارگر جانباخته معدن یورت

ه عنوان هنوز حکم قطعی صادر نشده و هشت نفر ب»   :درصد در فاجعه ریزش معدن به ایلنا گفته ۱۹اشاره به مقصر دانستن کارگران در حد 

و نیم درصد پیمانکار، سازمان صنعت، معدن  ۴۱بردار و مدیرعامل،  درصد بهره ۱۰در این حکم . من حکم را نگاه کردم. مقصر معرفی شدند



درصد، اداره تعاون، کار و  ۷درصد، مسئول ایمنی معدن  ۴۰درصد، سرپرست معدن به خاطر اینکه دو سمت داشته در مجموع  ۴۹و تجارت 

 «اند نفر از این کارگران راننده و کمک راننده لوکوموتیو هستند که االن فوت شده ۱. درصد کارگران ۱۹درصد و  ۰ماعی رفاه اجت

است، حدود ( متعلق به بسیج)واگذار یا خودمانی سازی شده است صندوق مهرایرانیان ۱۱۴۹ سهامدار اصلی این معدن که در سال می بینیم که 

کارگران معدن آزادشهر در . و بخشي از آن متعلق به نگین طبس است( شركت مجتمع صنایع و معادن احیاي سپاهان)درصد متعلق به تكادو ۴۹

سپاه، بسیج و شرکای سرمایه ) دوازده ساعت کار میکنند اما صاحبان این معدن  بدترین شرایط کاری و فقدان حداقل تجهیزات ایمنی کار، روزی

 .ماه ها است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند( دار آن ها

آنچه در معدن آزادشهر رخ داد معنایی جز همدستی سرمایه، نهادهای وابسته به دستگاه رهبری و کلیت حاکمیت جمهوری اسالمی در کشاندن 

مسبب این فاجعه، نظام جمهوری . آنچه در شهرستان آزادشهر رخ داد یک حادثه نیست، قتل عمدی فاجعه بار است. گران به کام مرگ نداردکار

 .اسالمی است که راه غارتگری بی حد و مرز و وحشیانه ترین شکل های بهره کشی از نیروی کار را بر روی سرمایه داران باز گذاشته است

دیده  هزار حادثه۴۰ایران با »، رئیس کانون کارگران ساختمانی، «احمد شوکت»به گفته . کننده است یزان مرگ و میر کارگران در ایران شوکهم

درصد از نیروی کار خارج از قانون  ۱۹»فعال حقوق کارگری « محمد صفوی»این در حالی ست که به گفته  «کارگری در دنیا رکورددار است

هادی »این را . میرند کارگر ساختمانی در ایران می ۰هر روز ن جدا از ای «شود کار هستند و بخش زیادى از حوادث كارگرى در جایى ثبت نمى

ه طور میانگین روزانه پنج یعنی ب. اعالم کرد ۴۹۰۱های کارگران ساختمانی کشور، در شهریور  رئیس کانون سراسری انجمن ، نایب«ساداتی

 آور خانه بوده است عزیزی که نان. شوند دار از دست دادن عزیزشان می خانواده داغ

 

  سپاه کارفرمای بزرگ اقتصاد کشور
شرکت  ۱۸۸های پیشین سپاه به کمیسیون بودجه مجلس،  تأسیس شد و براساس گزارشای،  به دستورعلی خامنه ۸۶۳۱االنبیا سال  قرارگاه خاتم

 های های عمرانی و زیربنایی ایران در حوزه بسیاری از پروژه ی انتشار یافته،ها براساس گزارش .ثبت شده در ایران و خارج از ایران دارد
های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به این قرارگاه واگذار  مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال

اقصه پل خلیج جذب فاینانس توانست در من« ادعای»االنبیا با  با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، اکبر .است شده
وقتی قرارگاه خاتم جذب فاینانس خارجی را بر عهده گرفت، بسیاری از رقبا که توانایی جذب فاینانس را »: فارس جزیره قشم برنده شود، گفت

 «دنداشتند، حذف شدند و قرارگاه برنده ش
 

 
 

 . فرمای نیروی کار و از ذینفعان عمده دستمزدهای معوقه استسپاه با نقش انحصاری خود در ساختار اقتصاد کشور بزرگ ترین کار

بخش مهم اما تفکیک نشده ای از اعتراضات کارگری یک سال اخیر، خاصه در زمینه دستمزدهای معوقه در واحدهایی صورت گرفته که 

  .اشتگان نهادهای بزرگ مالی تحت کنترل سپاه و دستگاه والیت فقیه نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس بوده اندکارفرمای آن گم

 

هزار نفر به طور  ۱۹۹امروز » : آمده است سردار عبداللهی  ازقول ایسنا، خبرگزاری دولتی  به گزارش منتشرهساس تازه ترین آمارهای برا

هزار نفر مشغول به کار در قرارگاه از مهندسان  ۱۹۹درصد از  ۹۹ »:االنبیاء مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد مستقیم در قرارگاه خاتم

او « .کنند همچنین در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر نیز به طور غیرمستقیم با قرارگاه کار می. ر هستندباتجربه با تحصیالت لیسانس و باالت

این مطالبات به نوعی طلب مردم نیز محسوب   » : و گفت« هزار میلیارد تومان است  ۶۳مطالبات ما از دولت بالغ بر » : اظهار داشت 

اگر میزان بدهی دولت را به ارز . کنند کنیم و آنها به دلیل اعتمادی که به قرارگاه دارند شرایط را تحمل می شود چرا که ما با آنها کار می می
  «شود میلیارد دالر می ۸۳تبدیل کنیم رقمی حدود 

 
رید شرکت را صرف خ ۴۹۱۹احمدی نژاد به ریاست جمهوری تا امروز سرمایه های انباشته شده اش در دهۀ پاسداران از هنگام ِ رسیدن سپاه 

کرده و می کند که در بازار بورس تهران به بخش خصوصی واگذار می شوند، و به نظر می رسد تا وقتی که نهادهای مالی  ها و صنایع دولتی

سیطرۀ پاسداران بر ، هستند  و بازار بورس و قاچاق کاال و مزایده ها مناقصات بقهاو همه جا برنده مسبسان اسب عصاری عمل می کنند سپاه 

 .ایران هر روز بیشتر شود

م در داد و ستدهای بازار بورس تهران وارد نمی شود ولی شرکت های وابسته اش نقش سپاه هر چند خود به طور مستقی »: یک نمونه اش  

از سهام شرکت مخابرات، به  ۰۴%، سپاه تازه ترین ضربۀ بزرگش را به اقتصاد ایران زد و با خرید ۴۹۲۲مهر   ۰در. فعالی در آن دارند

این معامله وقتی امکان یافت که تنها رقیب واقعی از بخش  .ر بورس تهران شدمیلیارد دالر، برندۀ بزرگترین مزایدۀ تاریخ بازا  ۲ارزش تقریبی

مهر اقتصاد  .، فقط چند ساعت پیش از انجام معامله، به دالیل امنیتی رد صالحیت شد"پیشگامان کویر یزد " خصوصی، یعنی شرکت تعاونی

ود وام هنگفتی به کنسرسیوم توسعۀ اعتماد مبین داد تا بتواند از طرف او ایرانیان که خود نیز به دالیلی دیگر حق نداشت مستقیم وارد معامله ش



این کنسرسیوم از چند شرکت به نام های سرمایه گذاری توسعۀ مبین، سرمایه گذاری شهریار مهستان، و گسترش  .سهام مخابرات را بخرد

سرمایه گذاری شهریار مهستان هر دو تحت مالکیت بنیاد تعاون  شرکت های سرمایه گذاری توسعۀ مبین و .الکترونیک مبین، تشکیل شده است

همزمان با درخواست مجلس شورای  .، هر چند برای پنهان کردن میزان گسترش نفوذ سپاه در اقتصاد کشور آن را انکار می کنندسپاه اند

انی پور، مدیر عامل توسعۀ اعتماد مبین، و همسرش به ، آقای مجید سلیم"مزایدۀ غیر رقابتی مخابرات ایران"اسالمی برای تحقیق در مورد 

آذر ۸۴، مرگ مدیر عامل شرکت خریدار سهام مخابرات بر اثر گاز گرفتگی، روزنامه آفتاب )  .مرگی مشکوک در خانه خود در گذشتند

۴۹۲۲) 

 
هزار میلیارد تومان توسط قرارگاه  ۴۴۱ابر پروژه با مبلغ  ۱۹بیش از  ۰۷۴۹در سال  » : اله عبدالهی فرمانده این قرارگاه به گفته سردارعباد

میلیارد دالر  ۱۱بر  ابر پروژه در حوزه نفت و گاز با اعتباری بالغ ۴۹حدود  ۰۷در سال  »به ادعای وی « رسد خاتم االنبیا در کشور به اتمام می

طرح » و همچنین «.کند می  درصد از بنزین کشور را تامین ۰۹فارس است که  ها طرح ستاره خلیج ترین آن رسد که از مهم برداری می به بهره

کیلومتری غرب ۰۱ واقع در« پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس »که سردار عبدالهی اشاره می کند همان طرح « ستاره خلیج فارس

در همین طرح سوگلی قرارگاه خاتم که مافیای رسانه ای وابسته به سپاه در باره اش مانور خبری می آید، بود که مجموعه . بندرعباس است

بخش بانکداری سپاه که اداره فعالیت های مالی  .نفر از پرسنل را به بهانه انتقال به پیمانکاری اخراج کردند ۰۱مدیریتی درهمین شهریور گذشته 

با راه اندازی بانک های ( ۰۰۹۴-۷۷۹۴)فعالیت های مالی سپاه در دوران جنگ هشت سالۀ ایران وعراق  .این نهاد را به عهده دارد بسته است

این بانک ها در دوران سازندگِی پس از جنگ با واریز پول . کوچک قرض الحسنه برای وام دادن به رزمندگان و خانواده های آنان آغاز شد

البته . ر قانونی سپاه به دست می آمد روز به روز نیرومندتر شدند و سرمایۀ هنگفتی به هم زدندهایی که از طریق قاچاق کاال و داد و ستدهای غی

سرمایۀ این بنیادها از . بسیار ناچیز بود ، و آستان قدس رضوی، بنیاد شهیداین ها در مقایسه با فعالیت های مالی مؤسساتی چون بنیاد مستضعفان

خانجات تولیدِی وابستگان رژیم پهلوی که از ایران گریخته بودند فراهم شده بود و در دو دهۀ اول پس از راه مصادره امالک، اموال، و کار

 .انقالب، اقتصاد کشور را زیر سلطه داشتند

 

 !اسماعیل عبدی را آزاد کنید: عفو بین الملل

 
 

را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا که او یک زندانی عقیدتی است که صرفا به خاطر  عبدی اسماعیلاز مقامات ایران بخواهید که 

 آمیز بازداشت شده است های صنفی مسالمت فعالیت

اینک برای تسریع . آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پیش به شکل مستمر پی گرفته ام 

خبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی ا

 . خواهم داد

 . می توایند مربوط گردید برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

kargari@gmail.com_haftegi   4400::63::1183تلفن تماس 

 :روزشمار کارگری هفته 

 کوتاه خوزستان پرورش و آموزش /حمیدیه در آموز دانش ولی توسط فیزیک دبیر شتم و ضرب جزییات -*
 :دآی نمی
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 ۷ دربه نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان،  لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ایبه گزارش ایلنا 

توسط ولی دانش آموز در   زاده امروز با اظهار تاسف از ضرب و شتم دبیر فیزیک بابک نوری : آمده است ۷۹۳۷اردیبهشت
آموزان روستای دهکده حمیدیه همکارمان  اردیبهشت، در پی تاخیر یکی از دانش ٥ارشنبه متاسفانه دیروز چه: حمیدیه گفت

کند که پس از تماس وی با اولیا خود، پدر وی بدون هماهنگی و اطالع  آموز را به دفتر راهنمایی می آقای جرفی دانش
وی با بیان اینکه هم اکنون  .دهد میمسئوالن مدرسه به کالس درس معلم مراجعه کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار 

دقایقی پس از این اتفاق واحد حراست، ارزیابی عملکرد و حقوقی منطقه در محل : ضارب دبیر فیزیک متواری است، اضافه کرد
ین نوری زاده همچن... .ها در این خصوص هنوز ادامه دارد کنند و پیگیری ای علیه ضارب اقدام می حاضر شده و به تنظیم شکوایه

 .معلم مضروب دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاهپور اهواز هستند: افزود

 /اند شده انبار به تبدیل شده تعطیل تولیدی واحدهای:های تهران رئیس اتحادیه صنف انبارداران و سردخانه -*
 .است خالی انبارها از نیمی واردات، کاهش دلیل به /کردیم مخالفت ها قیمت افزایش با

 

وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در  سید مهدی کشاورز در گفت: آمده است ۷۹۳۷اردیبهشت ۷ در لنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
ه رکود و بیکاری به جایی رسیده است که در جلسه با سازمان صنعت معدن متاسفان: خصوص وضعیت اعضای این صنف گفت

و تجارت برای گران کردن خدمات ، ما خودمان اصرار کردیم که هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم چون با همین وضعیت 
که یا تاجران پول ندارند  االن وضعیت طوری شده: وی ادامه داد .مشتری وجود ندارد و اگر گران کنیم وضعیت بدتر خواهد شد

دانند آیا کاالیی که به فروش  فروشند چون نمی دارند و نمی که کاال را وارد کنند یا اینکه جنس خود را در انبار نگه می
در : رئیس اتحادیه انبارهای تجاری و بازرگانی استان تهران اظهار داشت .توانند جایگزین آن را تهیه کنند یا نه رسانند می می
بری دباغی و فعال در اطراف تهران  های سنگ های اخیر تعداد اعضای صنف ما بیشتر شده است زیرا بسیاری از کارخانه لسا

ها،  االن در اغلب سردخانه: کشاورز گفت .به دلیل رکود تعطیل شده و محوطه خود را به انبار یا سردخانه اختصاص دادند
تواند تا هفت سال در سردخانه زیر صفر  طر این است که این محصول میخرمای سه سال پیش وجود دارد و آن هم به خا

 .وضعیت خود را حفظ کند

 :ربیعی در دیدار با آیت هللا مکارم شیرازی

 سرریز شد ۹۶به دهه  ۰۶میلیون جمعیت بیکار دهه  ۹

https://www.isna.ir/news/97020704013 

 ۳: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت علی ربیعی ،:آمده است ۷۹۳۷اردیبهشت ۷ در سنابه گزارش خبرگزاری دولتی ای
در : وی خاطرنشان کرد.سرریز شد و این یکی از عوامل افزایش بیکاری است ۳۶به دهه  ۰۶میلیون از جمعیت بیکار در دهه 

افراد در . یز صحیح استحوزه اشتغال آمار دولت صحیح است و فهم مردم از اینکه این میزان اشتغال را احساس نمی کنند ن
میلیون نفر از جمعیت بیکار در دهه  ۳از این رو  سرکار می رفتند که این امر به طور کامل اتفاق نیفتاد؛ ۰۶باید در دهه  ۰۶دهه 

در همه دنیا بیکاری داریم اما در اینجا : وی بیان کرد .سرریز شد و این یکی از عوامل افزایش بیکاری است ۳۶به دهه  ۰۶
از طرفی با صرف میلیون ها تومان در صنعت و پتروشیمی و فوالد کمترین میزان . سال کار پیدا نمی کنند ۷۱افراد تا  گاهی

از طرفی نیروی ارزان قیمت بدون بیمه موجب می شود کارفرمایان زیاده روی : وی خاطرنشان کرد ....شغل ایجاد می شود
ر شغل در کل کشور توسط اتباع بیگانه اشغال شده است که اگر ساماندهی هزا ۹۶۶در حال حاضر باالی دو میلیون و . کنند

 ....شود بیکاری کم می شود

 ( :ردر دیدار با ربیعی، وزیر کا)جوادی آملی  -*

 

. به همین جهت حواستان باشد. ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت[ فقر]بدانیم که اگر با وجود این مشکالت »
های  عرضگی ها و بی عدالتی این بی. اری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریمالبته بسی

ز ، ا«  کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد. برخی مسووالن قابل تحمل نیست
بدون مدرک و شواهد و اطالعات حرف نزده، این سوال مطرح شده که مسئوالنی که آنجا که آیت هللا جوادی آملی احتماال 

فرار کرده اند چه کسانی هستند؟ همین سوال بیشتر در مورد آنهایی که جای فرار خود را از هم اکنون فراهم آورده اند هم 
 اینها چه کسانی هستند؟: مطرح هستند

 :تا موفق شودسیما رییسی؛ دختری که دست خود را گرفت  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/615532-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
هایی که توسط افراد بینا در ساحل چابهار ریخته  سیما رئیسی دختر نابینای بلوچ و فعال اجتماعی در حرکتی نمادین زباله

 شده را جمع کرد

 :در نشست اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی مطرح شد  -*
 است ِشرک کشی، حق مقابل در سکوت/هستند قراردادی نفت صنعت کارگر هزار ۵۳

اره به دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی با اش« علیرضا محجوب»به گزارش خبرنگار ایلنا، 
وی با بیان .قانون کار اظهار امیدواری کرد تا حداکثر مدت قرارداد کار در کارهای غیرمستمر مشخص شود ۷ماده  ۷تبصره 

کارگران قراردادی : کنند، گفت کسانی متصورند که قانون کار اصل را بر موقتی بودن قراردادهای کار گذاشته است، اشتباه می
ی قانون را به میل خود تعبیر و تفسیر کنند لذا ما در مجلس شورای اسالمی برای منتفی کردن ا نباید در رنج باشند تا عده

هزار کارگر صنعت نفت داری قرارداد کار موقت و  ۹۱هم اکنون ببش از : محجوب افزود.قراردادهای موقت قانون تصویب کردیم

در مشاغل دائم با کارگر قرارداد موقت بنویسند لذا در قانون کار نگفته است که . معین هستند و به این وضع اعتراض دارند
مجلس برای حمایت از امنیت شغلی کارگران صنعت نفت، طرحی نوشتیم و کلیات و جزئیات آن را کمیسیون مربوطه تصویب 

 .کردیم

 :های اجتماعی ناهنجاری وسفره خالی   -*

 

شان از راه کولبری است و حاال  د؟ مردمی که ارتزاق بسیاریرس چرا کسی به داد مردم بانه و شهرهای مرزی کردستان نمی 
 ..مرز کول

 :اعتصاب در بابه همچنان ادامه دارد  -*

 

توجهی مسئوالن، مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع  شان و بی شماری از مردم بانه امروز در چهاردهمین روز اعتصاب
از چندی پیش مرزهای کولبری به روی کولبران بسته  .اند اش، شده یل پاسخگونبودنها خواستار برکنار فرماندار، به دل آن. زدند

تا کنون : گفتنی اشت  .گویند راهی جز کولبری برای امرار معاش ندارند کولبران، بازاریان و کسبه این شهر می. شده است
 .اند همسئوالن جمهوری اسالمی و نیز فرماندار این شهر، پاسخی به این شهروندان نداد

 :ماجراي محاكمه مجدد عثمان اسماعیلي، فعال كارگري، بعد از آزادي از زندان -*

عثمان اسماعیلي، چهره خوشنام جنبش كارگري، در گفتگو با راديو ندا از ماجراي محاكمه مجدد بعد از آزادي از زندان مي 
اع از زندانیان سیاسي و حقوق كارگران گامي به عقب وي با تبريك اول ماه مه، روز جهاني كارگر، تاكید كرد كه در دف. گويد

 !برنخواهد داشت

 :گوش کنید

http://www.radioneda.de/2018/04/27/Osman_E180426.mp3 

 :اعتصاب رانندگان تاکسی در بابل -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/616725-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.radioneda.de/2018/04/27/Osman_E180426.mp3


 

 
 .ر اعتراض به تبلیغ اسنپ دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اندرانندگان تاکسی در بابل د

 :توسط کشاورزان معترض در جنوب کرمان هندوانه#تشییع جنازه  -*
 ید قیمتاعتراض به وزارت جهاد کشاورزی، دالالن غارتگر، افت شد

 :اعتراض بازاریان کهکلویه و بویر احمدی -*

داران بازار روز در شهر دهدشت کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به  تجمع اعتراضی مغازه ، ما شاهد۳۷اردیبهشت ۷روز جمعه
 !می باشیمافزایش عوارض شهرداری 

 :در بهداری زندان به دلیل برخورد نا مناسب در سومین روز اعتصاب غذا  عبدی_اسماعیل#تحصن  -*

 
 

به گزارش کانون .در سومین روز اعتصاب غذا به دلیل برخورد نا مناسب، از رفتن به بهداری زندان امتناع کرد،اسماعیل عبدی 
ی خود به  غذا_اعتصاب#در سومین روز از  معلمان_صنفی_فعال# ،اسماعیل عبدی ،بشری نه به زندان نه به اعدام حقوق 

 .سر می برد
پس از مراجعه به بهداری زندان اوین با برخورد نامناسب پرستار  ۳۷اسماعیل عبدی روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه 

یم حیاتی او خودداری کرده و این برخورد غیر شیفت صبح مواجه شده است؛ تا جایی که پرستار از ارائه ی نتایج تسِت عال
 .مسئوالنه با اعتراض شدید عبدی مواجه شده، به گونه ای که وی مجبور به تحصن در بهداری زندان شده است

در تماسی که با خانواده اش داشته از رفتار نامناسب کادر پرستارِی بهداری زندان انتقاد کرده و اعالم کرده که  عبدی 
حفظ سالمتی اش با کادر درمان زندان است و تا زمانی که نوع برخورد با زندانیان در بهداری زندان اوین تغییر نکند،  مسئولیت

 .کند از رفتن به بهداری و ثبت عالئم حیاتی امتناع می

 :اقدام به خودکشی یک جوان متقاضی کار مقابل مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -*

شنبه هشتم اردیبهشت،یک  جوان متقاضی کار دراعتراض به بیکاری،قصد خودسوزی مقابل مجتمع  روز:خبرکوتاه و دردناک
 .کشت وصنعت نیشکر هفت تپه را داشت که کارگران این مجتمع مانع اقدام وی شدند وماجرا با وعده و وعید ختم بخیرشد

 :به نرخ جدید آرم طرح ترافیک  ادامه اعتراضات  نسبت -*

صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه،درادامه اعتراضات نسبت به تصمیم شورای شهر مبنی بر  نتشره،برپایه گزارش م
ها و مؤسسات اتومبیل کرایه تجمعی در مقابل ساختمان سازمان  افزایش قیمت مجوز ورود به طرح ترافیک برای آژانس

اند و نمایندگان  ها حضور داشته فر از مالکان آژانسن 033ر این تجمع اعتراضی بیش از د.ونقل و ترافیک تهران برگزار شد حمل
 .کنند های خود را مطرح می ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست اکنون در نشستی با مسئوالن سازمان حمل ها هم آن

  : اعتصاب،راهپیمایی وتجمع کسبه بازار روز دهدشت -*

روزهای اخیر جمعی از بازاریان بازار روز شهر دهدشت در پی اردیبهشت، در هشتم  بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ
سیاست های جدید شهرداری و شورای اسالمی مبنی بر افزایش نرخ پرداخت عوارض مغازه های واقع شده در این بازار، از 

به "یی با شعار ورود مردم جهت خرید مایحتاج روزانه خود جلوگیری کرده و در تجمعی اعتراضی با در دست داشتن پالکاردها
از جلوی درب ورودی بازار روز " درصدی عوارضات شهرداری، بازارچه تا اطالع ثانوی تعطیل است 033علت افزایش بی سابقه 

 .واقع در میدان مرکزی شهر تا جلوی شهرداری دهدشت راهپیمایی کرده اند و از این طریق اعتراض خود را اعالم نمودند

 : کارگری برگی های از تاریخ جنبش -*
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هزارکارگر کارخانه جهان چیت کرج دراعتراض به شرایط کاری دردناک کارخانه های 2،حدود0033روزهشتم اردیبهشت ماه
 .محمدصادق فاتح یزدی، دست به تظاهرات خیابانی زدند وتصمیم داشتند پیاده به سوی تهران راهپیمایی کنند

 :گو با ایلنا و ابراهیم رزاقی در گفت -*
 :ندارد را صنعت توسعه قابلیت دولت/نداشتیم بیکار و فقیر دیگر شد می اجرا اساسی قانون اصول اگر

 های سیاست گذاشتن اجرا به طریق از داری سرمایه نظام رفسنجانی، هاشمی آقای وریجمه ریاست زمان از متاسفانه
نشین شده، نفت فروختند و واردات کردند و موجب  ای کاخ عده از آن زمان، یک. است شده حاکم کشور در اقتصادی تعدیل

شان  ا جویای منافع شخصی خود و اطرافیاناین گروه از افراد اصال به فکر منافع ملی نیستند و صرف. نابودی بخش تولید شدند

و بسیاری از روستاییان   میلیون نفر زیر خط فقر رفته03شدت فقیر شده،  در پی این اقدامات، کارگران و کشاورزان به. هستند
 .....اند هم در پی کسب و کار به شهرها مهاجرت کرده

 :دربیمارستان اصفهان جان باختن کارگرمصدوم حادثه آتش سوزی شرکت نفت گچساران -*

 2شرکت نفت گچساران  061در سانحه آتش سوزی مجموعه : براساس گزارش منتشره،فرماندار گچساران روز شنبه گفت
امیر حسین دهقان که به دلیل : عبدالرحیم رحیمی ادامه داد.نفر مصدوم شدند که یکی از این مصدومان صبح امروز درگذشت

یکی دیگر از مصدومان : رحیمی گفت .ارستان اصفهان بستری بود که صبح امروز درگذشتدرصد در بیم 63سوختگی بیش از 
 .درصد در بیمارستان سوختگی گناوه بستری بود ترخیص شد 03این حادثه که بدلیل سوختگی 

 :اعتراض کارگران شرکت فوالد تاکستان ادامه دارد  -*

 

 8شنبه  ،۳۰ه مسئولین،بابت عدم پرداخت حقوق وبیمه از سالب(تاکستان)بعد از اعتراض کارگران شرکت فوالد قزوین
 مدیریت شرکت از ورود کارگران جلوگیری کرده وکارگران درحال چادر زدن در ورودی شرکت هستند ،  71اردیبهشت 

 :تجمع سه روزه فارغ التحصیالن رشته های هفتگانه مهندسی مقابل وزارت علوم -*

یکی از تجمع کنندگان . عی از فارغ التحصیالن رشته معماری همچنان دنبال می گردد براساس گزارش دریافتی، تجمع جم
در زمانی که دانشجوی یکی از رشته های هفتگانه نظام مهندسی بودیم و پیشوندها به این کد رشته ها اضافه شد و : گفت

ان گیرما می شود، ندادند و درصورتی که مسئوالن دانشگاه به ما هیچ اطالعی از تغییراتی که بعد از فارغ التحصیلی گریب
رشته های هفتگانه مهندسی از جمله رشته های عمران،معماری تجهیزات برقی ، تجهیزات مکانیکی ، نقشه برداری 

هستند بعد از پایان تحصیالت در هیچ آزمون استخدامی نمی توانند ....تکنولوژی ، علمی کاربردی عمران و تکنولوژی معماری و
ند و حتی نمی توانند پروانه نظام مهندسی دریافت کنند این درصورتی است که همه دروس با رشته های شرکت کن

ما خواهان اصالح مدارکمان یا صدور بخشنامه : وی گفت   .مهندسی یکی است و فقط تفاوت در پیشوند نام رشته وجود دارد
روزه است و منتظر  0این تحصن  .ن پیشوند تخلف بوده استای برای هم تراز شدن با رشته های بدون پیشوند هستیم زیرا ای

 .تغییر در وضعیتمان هستیم

 :اند رفته یاد از قراردادها الی البه که کارگرانیضعیت شغلی کارگران پیمانکاری؛  گزارشی از و -*

 

 مشهد شهرداری از را کار شرکت، .ندارم هم نوشته قرارداد دارم؛ دریافتی تومان میلیون یک از کمتر :گوید می خود از ریحانه
 که سالی و سن خاطر به .هاست سسروی نظافت من وظیفه که کرده استخدام را نفر چند سبز فضای نگهداری برای و گرفته
 «...روم نمی حقم گرفتن و شکایت سمتِ  دارم، من که اوضاعی با که دانند می البته و پردازند نمی برایم هم بیمه حق دارم،
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های پیمانکاری مختلف مورد اجحاف قرار  زنان و مردان بسیاری در شرکت. سرنوشِت ریحانه، سرنوشتی منحصر به فرد نیست

پیمانکاران فقط . آید دهند و از ترس اینکه مبادا بیکار شوند، صدایشان هم درنمی و به کمتر از حداقل مزد رضایت می گیرند می
های راهسازی و حمل و نقل و البته  ها، پروژه نیستند، هرجا که پول هست، پیمانکار هم هست، شهرداری« ها شهرداری»در 

شکل گرفتند و گسترش پیدا کردند، « مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»تاد شمسی که از دهه هف. ها های نفتی و پاالیشگاه پروژه
آید که  اما زنگ اخطار جایی به صدا درمی  .مراتبی پا به عرصه وجود گذاشتند صورت سلسله های پیمانکاری نیز به شرکت

روند؛ سراغ زنان و کودکان و دقیقا در  د میدردسر و ُپرسو بردن از سود بیشتر، سراغ نیروی کار کم پیمانکاراِن شهری برای بهره
کند و البته نکته اصلی این است که کارفرمای مادر یا همان شخصیِت  همین جاست که استثمار، شدت بیشتری پیدا می

کند و کاری ندارد که  سپارد، علیرغم تصریح قانون کار، معموالً از خود سلب مسئولیت می حقوقی که کار را به پیمانی می
 .مانکار چه رفتاری در قبال نیروهایش داردپی

 :بی آبی در اصفهان و مشکل شرب آب  -*
،جواب ساعت قطعی آب شرب و در بقیه ساعات شاهد افت شدید فشار هستیم 02تا  6روزانه  اصفهاناز ده روز به عید در 

کشاورزان را با سرکوب و ساچمه دادند، استاندار حقابه کشاورزان را انکار و فروش آب به صنایع و دیگر استانها را ناچیز می 
 داند، پس آب اصفهان کجا می رود؟

 :نفردر پاالیشگاه نفت شازند 011اشتغال  -*

انه های استان مرکزی افشا کرده است ، اردیبهشت،آنگونه که یکی از رس هشتم براساس گزارش دریافتی،  بتاریخ
مدیران پاالیشگاه  . پاالیشگاه شازند ، به تازگی مجوز جذب یک صد نفر را از مقامات پاالیش و پخش کشور اخذ نموده است

پس از آن ،در یک اقدام عجیب و به دور از چشمان مردم استان مرکزی ، با برخی ادارات و مقام های استانی و شهرستانی 
اهنگی ضمنی نموده و تصمیم می گیرند تا این یکصد نفر را به صورت چراغ خاموش و بدون چاپ آگهی و بی آنکه اطالع هم

به نظر میرسد سریعا و برای باطل نمودن فرایند غیر قانونی مذکور ، بایستی دستگاه .... رسانی عمومی کنند ، جذب نمایند
 .راه را برای بهره مندی همه افراد بیکار از فرصت مذکور فراهم سازند های بازرسی استان و کشور وارد میدان شده و 

 " امیرحسین عبدی"روزنامه دیواری  -*

 

 اسماعیل فوری آزادی ...امیرحسین عبدی، کالس چهارم دبستان،  معلم زندانی، به مناسبت روز معلم اسماعیل عبدیپسر 
 عبدی

 

 :کانون صنفی معلمان حمایت کامل خود را از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی اعالم کرد -*

 

حدیث مکرر مطالبه ی ابتدایی ترین :اعتصاب غذای اسماعیل عبدیپیرامون ( تهران)اطالعیه ی کانون صنفی معلمان ایران 
 .حقوق انسانِی مظلومان و ناشنوایی و نابینایِی ظلمه را گویا نقطه ی پایانی نیست

باردیگر بی اعتنایی به حداقل های مصرح در قوانین جاری کشور پیرامون رسیدگی به وضعیت سالمت و استفاده از حق 
در حالی که اسماعیل عبدی با .ر زندانی، انسانی را وادار به مایه گذاشتن از جان و تنش نمودقانونی مرخصی برای ه

پذیرفتن حکم ناعادالنه ی زندان و با رعایت همه ی جوانب مشغول گذران دوران حبس خود بوده است؛ متأسفانه پس از 
مربوط به مرخصی و پیگیری های مربوط به گذشت نزدیک به سه سال از دوران زندان، همچنان ضابطین پرونده در امور 

این در حالی است که . برخالف قانون، دخالت و مانع تراشی می کنند -در همین دوره به وجود آمده اند-مشکالت جسمی که 
متجاوزان به حقوق مادی و معنوی ملت، به صرف وابستگی به طبقه ی مسلط،یا آزادانه در جامعه به اقدامات ننگین خود 

خود « آسایشگاه-زندان»می دهند یا با احکام حداقلی در برابر جرایم حداکثری، با سوء استفاده از همین قوانین جاری،  ادامه
اکنون برای امثال اسماعیل راهی نمی ماند جز مایه گذاشتن از جان و تن آسیب دیده ی .را در حداقل زمان ترک می کنند

 .وجدان های خفته ای را بیدار کند خود، تا شاید این آخرین دست آویز هر اسیر،
ضمن . پشتیبانی کامل خود از خواسته های قانونی اسماعیل عبدی را اعالم می نماید( تهران)کانون صنفی معلمان ایران

تکرار اعتراض به احکام ناعادالنه ی تمامی کنش گران صنفی، دخالت های غیرقانونی در روند امور جاری همکاران زندانی را 
ما خواهان پاسخگویی فوری به خواسته های قانونی اسماعیل عبدی و آزادی تمامی همکاران در سریع . می نمایدمحکوم 

 .ترین زمان ممکن هستیم
شبروان را رنجِ بیداری خوش / خفتگان را گر سبکباری خوش است/ آه از این بیداری پرداغ و درد/ مایه ی درد است بیداری مرد 

خفته هرگز ره به /هم به بیداری توانی پی سپرد / ای دل دیدارجو بیدار باش/ یف است و کاشگرچه بیداری همه ح/ است
 .مقصودی نبرد

 (تهران)کانون صنفی معلمان ایران 
@ordoyekar 

 :اعتصاب زدندکارگران نورد و لوله صفا برای مطالبات خود دست به  -*

کارگران نورد لوله صفا پس از اعتصاب چند روز پیش خود و پس از آن تعطیلی کارخانه، برای معوقات  ۳۷///۰شنبه مورخه 
بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نورد لوله صفا .چندین ساله خود دست به اعتصاب زدند

ه، عدم پرداخت حق بیمه و دیگر مطالبات خود با کارفرمای شرکت درگیرند و بخاطر همین سالهاست برای حقوق های معوق
مطالبات بارها با اعتصاب و تجمع در کارخانه و دیگر نهادهای ذیربط اعتراض خود را به پایمال شدن حقوق خود اعتراض کردند و 
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اعتصاب چند روز گذشته و تداوم آن   .منیتی قرار گرفتندتعدادی زیادی از کارگران به همین علت اخراج و تحت فشار نیروهای ا

نیمی از حقوق  _۳۰/۹سال  ۷تمام حقوق برج  _//۳۱سال  ۳نیمی از حقوق برج  _۷: به امروز به دلیل مطالبات زیر می باشد
فرمای شرکت پیرو این مطالبات کار ۳۷سال  ۷حقوق برج  _۱/ ۳۰سال  /۷و  ۷۷و  ۷۶و  ۳حقوق های برج  _۳۷/۴سال  ۰برج 

 .تمام معوقات به روز شود ۰/۷/۳۷/بعد از عید به کارگران وعده داد که در تاریخ 

 ست؛ سالمت کارگران در چه وضعی -*
 شوند نمی معاینه هم یکبار سالی کارگران درصد ۰۶

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، سالمت کارگران در جامعه به عوامل مختلفی از جمله میزان درآمد، قدرت خرید، سطح سواد و 
اما تواند سالمت نیروی کار را به خطر بیاندازد،  ها می وضعیت اجتماعی بستگی دارد و نامطلوب بودن هر کدام از این مولفه

شرایط و   ها سالمت کارگران تا حد زیادی متاثر از شرایط کاری و نوع شغل آنان است، به نحوی که گذشته از این مولفه
  .شود آور در محیط کار باعث کاهش بازدهی نیروی کار و به خطر افتادن سالمت آنها می عوامل زیان

 : اعتراض جمعی از دانشجویان گرگان  -*

جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گرگان نسبت به پایین بودن کیفیت غذا و ، 71اردیبهشت م هشتدر تاریخ شنبه 
 .مشکالت صنفی، اعتراض کردند

 :خودکشی به خاطر فقر و نداری درخوزستان -*

 

استان )اقدام به خودکشی یک کارگر بیکار، به خاطر فقر و نداری مقابل شرکت نیشکر هفت تپه  71اردیبهشت 8در تاریخ
  .که با رسیدن به موقع کارگران از مرگ نجات یافت( خوزستان

 : تجمع کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد -*

 

در آستانه روز جهانی کارگر تعدادی از کارگران مجموعه کشت و صنعت مهاباد با هدف در یافت مطالبات مزدی خود مقابل دفتر 
 .ع کردندکار یکی از مدیران جدید این مجموعه تجم

 :طلبکارند عیدی و معوقه مزد ماه ۰۶ «صنعتی های سیستم» کارگران -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/616991-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617128-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF


واقع در کیلومتر دو تاکستان « های صنعتی سیستم»کارگران شاغل در  ، 71هشتم اردیبهشت ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 

کارگر  ۷۶حدود « های صنعتی سیستم»به گفته کارگران  .ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند ۷۶به قزوین مدعی هستند 
دستمزد آنها به تاخیر افتاده و در  ۳۰واع مخازن نفتی و گازی مشغول کارند که از خرداد ماه سال در این واحد تولیدکننده ان

 ۳۰طبق اظهارات کارگران، عالوه بر مطالبات مزدی سال ... .اند خود را دریافت نکرده ۳۰عین حال عیدی و پاداش پایان سال 
صورت عرفی به کارگران  ود که از سالها قبل کارفرما آن را بهش بخش دیگری از مطالبات آنها مربوط به پاداش حق تولید می

های  سیستم»به گفته آنها، همچنین مدیریت ... .طلبکارند ۳۱کرده و در حال حاضر؛ کارگران پنج ماه پایانی سال  پرداخت می
ر حال حاضر حق بیمه های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی دارند و د بدهی« صنعتی

کارگران با تاکید بر پیگیری مسئوالن استانی در مورد  .به تامین اجتماعی پرداخت نشده است ۳۰کارگران از از مهر ماه 
« های صنعتی سیستم»اگر مسئوالن هرچه سریعتر به وضعیت : و کارگرانش گفتند« های صنعتی سیستم»وضعیت کارخانه

 .شاهد تعطیلی کامل واحدهای آن و بیکاری کارگرانش خواهیم بود در آینده نزدیکرسیدگی نکنند، 

 :کارگران اخراجی مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال تجمعات اعتراضی دامنه دار -*

نفر از کارگران اخراج شده مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال که از اول  ۱۱به گزارش خبر دریافتی تعداد 
وردین اخراج شدند با تجمع و جلسات پی در پی در فرمانداری سورک، استانداری، اداره کار و تعاون اجتماعی و شرکت فر

 ....کشت و صنعت شمال هنوز به نتیجه نرسیدند و همچنان بیکار هستند

   :اول ماه مه ما و اول ماه مه آنها -*

 

یتی ، به روال هرساله به همراه همپاله گی های خود ، بالماسکه هفته خانه کارگر این نیروی شبه کارگری و به زبانی امن
 . شعبات این خانه ضد کارگری نیز این بالماسکه را به نحوی در این شهر و آن شهر برگزار می کننید. کارگر برگزار می کنند 

  . قزوین است که به دستم رسیده است/ انچه در عکس زیر می بنید از تاکستان 
فوالد تاکستان قزوین برای عدم در یافت حقوق های معوقه خود در آستانه اول ماه مه به پای اعتصاب و اعتراض اند ،  کارگران

اند، شارالتانها  خود تجمع کرده ۳۰که پشت دربهای فرهنگسرا کارگران فوالد قزوین بابت عدم دریافت مزد سال  یعنی درحالی
  .نمونه دارند داخل جمع شده و مراسم تقدیر از کارگران

ما کارگر گرسنه، معترض و زندانی نداریم و اینها : گوید البد سخنران با منطق آقای ظریف وزیر امور خارجه حسن روحانی می

 .یک اقلیت کافر یا از اهالی فتنه هستند

 :  تاکستان عامل رعقب نشینی مدی -*

 

اکستان، مدیرعامل شرکت فوق در سه بند متعهد شده که بعد از اعتصاب غذا و کاِر کارگران شرکت سیستم های صنعتی ت
 ماه تسویه نماید۰حقوق و بیمه کارگران را در 

 :مناسبت روز جهانی کارگر ی کانون نویسندگان ایران  به  بیانیه -*

 

د، دست از ، هر جا که مجال دم زدنی هست، کارگران از زن و مر«متمدن»در این روز، در هر جای این جهان ستم زده، جهان 
کار می کشند، کوی و برزن را از جشن و پایکوبی و سروِد شادی خود سرشار می کنند، به خیابان ها می آیند، راهپیمایی 

ما این . این ماییم، ما را ببینید ، ثروت این جهان و آنچه در اوست از دسترنج ماست! آهای: "می کنند و فریاد بر می آورند
نمی خواهیم در هراسِ از دست دادن کار و نان ، عمری را در . بهره کشی را نمی خواهیم جهان سراسر فقر و تبعیض و

ما به صد زبان اّما به یک صدا فریاد می کنیم ، ما جهانی را نمی خواهیم که به ساده . ، سر کنیم«چه کنم چه کنم»اضطرابِ 
. مکنت این جهان از گوشت ُو خون ُو رگ ُو پی ماست همه ی ثروت و. است« کار کردن خر و خوردن یابو»ترین زبان ، عرصه ی 

با ما تنها از آزادی و برابری و . ما حق داریم از همه ی مواهبی برخوردار شویم که برازنده ی انسان آزاد و برابر و مدرن است



جهان کهنه ی رو به  بیهوده نکوشید این. مسلّم بدانید زبان ستم و سرکوب و تبعیض در ما نمی گیرد. جهان نو سخن بگویید

کانون نویسندگان ایران ، کانون کارگران فکری و فرهنگی ، روز اول ماه مه را به همه ی کارگران ایران و ...".زوال را بزک کنید
جهان شادباش می گوید و بر خواست همیشگی خود، حق آزادی بیان کارگران و حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل 

 0071اردیبهشت  8/ کانون نویسندگان ایران/  .کارگری، پای می فشارد

 :بازهم تجمع مالباختگان در تهران  -*

 
را  خیابان بخارست، سر پرستی بانک آیندهدر تهران افضا توس ، تجمع سپرده گذاران ،  71در روز شنبه هشتم اردیبهشت 

 . را به نمایش گذاشتندخشم خود پرتاب تخم مرغ به سمت بانک آینده تجمع کنندگان با . شاهد بودیم 

 :نیست مشخص کارگران مزدی معوقات و شغلی وضعیت/زدند چادر قزوین فوالد کارگران -*

 

خود خبر ایلنا، جمعی از کارگران فوالد قزوین واقع در شهرستان تاکستان از ادامه اعتراضات صنفی  دولتی به گزارش خبرنگار
مان، مقابل  بیش از یک ماه است که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه وضعیت شغلی: گویند این کارگران می.دادند

ایم و امروز نیز با زدن چادر مقابل ورودی کارخانه خواستار  ساختمان نهادهای مختلف دولتی در استان و شهرستان تجمع کرده
از قرار معلوم، کارفرمای کارخانه فوالد قزوین از حدود یک هفته قبل .ایم بسامان خود شدهرسیدگی مسئوالن به وضعیت نا

ست که مسئوالن  این درحالی. دهد درهای کارخانه را به روی کارگران معترض بسته و اجازه ورود آنها را به کارخانه نمی
این کارگران ضمن شرح مشکالت  .اند خانه نصب کردهای بر سر در کار کارخانه برای جایگزین کردن نیروی کار جدید اطالعیه

تا زمانی که مدیران کارخانه و مقامات محلی و استانی به اوضاع ما رسیدگی نکنند، به اعتراض : گویند معیشتی خود می
 .صنفی ادامه خواهیم داد

 :تجمع کامیون داران شهرستان دلگان دراعتراض به کمبود سهمیه به منظور سوخت گیری -*

رپایه گزارش رسیده؛ روزشنبه هشتم اردیبهشت،جمعی از کامیون داران دراعتراض به کمبود سهمیه به منظور سوخت گیری ب
به گفته تجمع کنندگان،تعداد زیادی از کامیون های .دست به تجمع در جایگاه سوخت جلگه چاه هاشم  شهرستان دلگان،زدند

در این خصوص یکی از  .خت گیری برای روز بعد باید در جایگاه منتظر بمانندحامل هندوانه به علت کمبود سهمیه به منظور سو
هزار لیتر  03سهمیه روزانه گازوئیل این جایگاه برای حمل نقل برون شهری : راننده های کامیون با اعالم این معضل اظهار کرد

 ....کامیون در نظر گرفته شده است ۱۶است و این مقدار سوخت برای  

درصد کارگران سالی یکبار هم معاینه ۰۶/ و کارفرمایان عوامل اصلی تباهی نیروی کار کشورندحاکمیت  -*
 :شوند نمی

 
به گفته معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و طبق آمار : آمده است  اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی 

درصد کارگران ایران تحت پوشش این  ۷۶هستند و بیشتر از  درصد کارگران تحت پوشش معاینات سالیانه ۹۶رسمی کمتر از 
  .معاینات نیستند

کوچک بودن کارگاهها، کمبود نیرو و امکانات دانشگاه علوم پزشکی ایران که متولی این معاینات است و مقاومت کارفرمایان در 

این در . ر از معاینات ساالنه پزشکی استبرابر هزینه های معاینات ساالنه، دالیل اصلی محرومیت اکثریت آحاد طبقه کارگ
 .قانون کار صراحت یافته است /۳تامین اجتماعی و ماده  ۳۶حالی است که به گزارش اردوی کار این معاینات در ماده 

سرمایه و دولت که خودش بزرگ ترین سرمایه دار است شیره جان کارگر را می دوشند و ماهها حقوقش را نمی دهند و 
کارگران گرسنه را هم با برخورد امنیتی و قضایی پاسخ می دهند و کمترین توجهی به سالمت نیروی کار که  اعتراض صنفی

حاکمیت اسالمی با همه جناح ها و دسته هایش دست در دست  .یکی از شرایط اصلی بازتولید نیروی کار است ندارند
 کارفرمایان عامل اصلی تباهی نیروی کار کشورند

@ordoyekar 

 :شهرداری ساختمان برابر در تبریز شهرداری زن کارکنان تجمع -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617077-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 
تجمع کنندگان . جمعی از زنان کارکنان قراردادی بدون بیمه شهرداری تبریز مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند

 یشان را نوشته بودند در دست داشتندپالکاردهایی اعتراضی که خواسته ها

 : بیداد خشکسالی و بحران آب -*

 
اردیبهشت شهرستان های  8تنها مروز برخی عناوین خبرهای امروز : آمده است  اردوی کاربه گزارش کانال تلگرامی  اردوی کا

ایط هستی و معیشت میلیونها کشور ابعاد بحران آب و بیداد خشکسالی را به تصویر می کشد؛ بحرانی که پیش از همه شر
 :کارگر و کشاورز و محرومان جامعه را به وخامت بیشتر کشیده است

 میلیون مترمکعب آب دارد؛  03سداکباتان فقط 
 خشکسالی در حال خشکاندن ریشه عشایر خراسان شمالی

 برابر میانگین کشوری 03رسانی به برخی روستاهای لرستان  هزینه آب
 بارندگی تا پایان سال جاری در استان مرکزیدرصدی تجمع  03کاهش 
 میلیون نفر در تنش آبی هستند ۷۷شهر کشور با جمعیت حدود  ۹۶۶حدود : وزیر نیرو

 هکتار از باغات قطب تولید انجیر سیاه کمبود آب دارند 033: مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت
 پانزده شهر دیگر در آستانه بحرانی شدن هستندیازده شهر هرمزگان در شرایط بحرانی ذخایر آب قرار دارند و 

درصدی بارش در استان نسبت سال گذشته خبر  30بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش  معاون توسعه و پیش
 داد

@ordoyekar 

 !!سوی گشت ارشادآغاز صدور قبض جریمه حجاب از  -*

 

 ظاهراً جوونا قبل از ازدواج باید برن خالفی حجاب بگیرن

 :اردیبهشت می آییم۰۰برای پیگیری مطالبات خود  -*

 
 گروه اتحاد بازنشستگان  مجلس ۷۶ساعت 

 : ...و  پتروشیمی ایالم 3و2تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای  -*

پتروشیمی ایالم شامل واحدهای  ۹و  /فازهای : اردیبهشت،مدیرعامل پتروشیمی ایالم گفتنهم  تاریخه ب خبر دریافتیبنابه  
الفین و گوگرد زدایی در مراحل پایانی کار قرار گرفته و بزودی کار اجرایی آن تمام شده و امسال به مدار تولید افزوده می 

مردم و کارگران در مقابل پتروشیمی در خصوص اشتغال افراد  مهندس فرهاد دانشی ممقانی با بیان اینکه تجمعات .شوند
بهترین راه کار برای اشتغال نیروهای کار، ایجاد صنایع پایین دستی و صنایع تبدیلی در منطقه : بومی است، اظهار می دارد

 ... .است که مسئوالن استانی بایستی شرایط برای ورود سرمایه گذاران به استان را تسهیل کنند

تجمع خانوادگی کارگران بیکارشده مجتمع کشت و صنعت مهاباد دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل  -*
 :دفترکارفرما

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


مجتمع کشت و صنعت مهاباد یکی از طرح های صنایع تبدیلی : یافتی در تاریخ نهم اردیبهشت آمده استربر پایه خبر د

می تولیدات این مجتمع از کیفیت الزم برخوردار بودند، کشت و صنعت است و در سه دهه اخیر تما0031کشاورزی قبل از سال
مجتمع “، ”مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد“، ”مجتمع کشت و صنعت مهاباد“مهاباد مجموعه ایست متشکل از چهار شرکت 

 ٠۶کشور که در دهه  این پروژه در فرایند زیرساخت سازی اقتصادی غرب” مجتمع سردخانه زمزم مهاباد“و ” هما مرغ مهاباد
شمسی فرایند آن بیشتر از پانزده سال بطول انجامید،بصورت ناتمام ساخته شد که وظیفه تامین محصوالت فراوری شده 
کشاورزی و دامداری منطقه غرب کشور را برعهده داشت و حتی صادرات به کشورهای هم جوار نیز در ادامه توسعه فعالیت 

نه روز جهانی کارگر، جمعی از کارگران بیکارشده مجتمع کشت و صنعت مهاباد بهمراه خانواده درآستا .آن پیش بینی شده بود
 .دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل دفترکارفرما اجتماع کردند

 : تجمع اعتراضی دوباره کارگران اخراجی شهرداری تهران  -*

ماه برای دومین بار درماه جاری، کارگران اخراجی شهرداری روزیکشنبه نهم اردیبهشت : دریافتی آمده استبراساس گزارش 
مدیر بی لیاقت نمی »:تجمع کنندگان باسردادن شعارهایی ازجمله. تهران دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند

اعتراضشان را نسبت به بیکارشدن بنمایش گذاشتند وخواهان بازگشت «شورای بی لیاقت نمی خواهیم»و « خواهیم
 .کارشدندب

  :های معوقهتجمع اعتراضی کارگران شهرداری بندر امام نسبت به عدم پرداخت حقوق  -*

صبح روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه،کارگران شهرداری بندر امام در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و  وعده های توخالی 

،این سومین اعتراض کارگران شهرداری بندر براساس گزارش منتشره.شهرداروشورای شهر ، مقابل شهرداری تجمع کردند

شورا و شهرداری بندر امام در  .رخ داد 76نسبت به مطالباتشان است، آخرین تجمع کارگران شهرداری در اسفند ماه* امام

 .به کارگران داده بودند که این وعده محقق نشد 71وعده پرداخت حقوق معوقه را تا قبل از سال  76اسفندماه 

 :مقابل فرمانداری ارزوئیه  درتراضی کارگران سهامدار معدن اسفندقه تجمع اع -*

 

اردیبهشت،جمعی از کارگران سهامدار معدن کرمیت اسفندقه که 7صبح روز یکشنبه ،خبرگزاری دولتی ایلنابرپایه گزارش 
ساختمان فرمانداری  درصد از سهام این واحد تولیدی هستند، در اعتراض به ناروشنی وضعیت سهامشان مقابل /۹صاحب 

: درصد از سهام این واحد معدنی هستند، گفتند /۹این گروه از کارگران که صاحب .ارزوئیه در استان کرمان تجمع کردند
درصد از سهام این واحد معدنی را  ۷۷و  ۱۷صندوق بازنشستگی فوالد و شرکت صنعتی معدنی امیر که به ترتیب صاحب 

کارگر شاغل و بازنشسته سهامدار شفاف عمل  ۰۷۶و توزیع سود سهام به حدود دارند، در خصوص گزارش ساالنه 
به گفته معترضان، مدیرعاملی صندوق بازنشستگی فوالد به تازگی تغییر کرده و انتظار داریم ایشان با همراهی از ....کند نمی

 .ندای که قرار است به زودی برگزار شود، به این مهم رسیدگی ک این مسئوالن در جلسه

 : در تهران  های فشار قوی برق اپراتورهای پست -*

 
های فشار قوی برق از سراسر کشور به  اپراتورهای پست:در نهم اردیبهشت آمده است  ابه گزارش خبرگزاری دولتی ایلن

در این  .ر کردندبرگزاتجمع اعتراضی  ی تغییر وضعیت، مقابل وزارت نیرو  تهران آمدند و در اعتراض به اجرایی نشدن بخشنامه
های دور مانند  تجمع که از ساعت ده صبح آغاز شده، حدود سیصد نفر از اپراتورها شرکت دارند؛ تعدادی از آنها از استان

یکی از این اپراتورها که عضو شورای هماهنگی اپراتورها نیز هست، در ارتباط با .اند سیستان و بلوچستان به پایتخت آمده
صادر « کارگر دائم»به « قرارداد کار معین»ی تبدیل وضعیت ما از  در دوران وزارت قبل، بخشنامه: گوید یدلیل برگزاری تجمع م

 .است ها، هنوز این ابالغیه اجرایی نشده شد اما علیرغم گذشت ماه

 : ایالم تجمع اعتراضی بهیاران  -*



 

را آموزش « دوره کمک بهیاری»ا آموزش ببینند، اما ر« دوره بهیاری»بهیاران سه میلیون و ششصد هزار تومان پول دادند که 
 «!امکان استخدام وجود ندارد و مدارک شما هم اعتباری ندارد»: دادند و گفتند

  :میلیارد تومان ۴نزدیک به ،  واقعی ولی عجیب -*

 
 

 چینکشور تومان از  ۰۰۹،۷,۶۶۶،۶۶۶تُـن سنجاق قفلی به ارزش  ۰۷/،براساس آمار گمرک در هشت ماه نخست پارسال 
  !!وارد کشور شده است

 :کارگر ۳۳ بیکاری/شد متوقف موقتا کارگر ۲۲۶ با غنچه روغن کارخانه فعالیت -*

 

کشت وصنعت )برخی منابع کارگری در کارخانه روغن نباتی غنچه  :در نهم اردیبهشت آمده است  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارگر شاغل در این کارخانه بعد از پایان تعطیالت نوروزی وضعیت مشخصی ندارند و کارفرما  ۶//بیش از : اعالم کردند( شمال
ها، کارخانه روغن غنچه حدود  به گفته آن... .نفر از آنها را همزمان با توقف فعالیت تولیدی از کار بیکار کرده است ۱۱تعداد 

 .اند ای جاری از کار بیکار شده نفر از آنها از ابتدای سال جاری به بهانه کاهش هزینه ۱۱دارد که تعداد  کارگر باسابقه۶//
با بیان اینکه کارگران این کارخانه بعد از تعطیالت نوروز سال جاری برای پیگیری وضعیت اشتغال خود بارها مقابل  کارگران

 .ن امنیت شغلی؛ کارگران این کارخانه چند ماه مطالبات مزدی طلبکارندجدا از نداشت: اند، افزودند کارخانه تجمع کرده

 : بر کوله اسبان کشتار -*

 
در تاریخ نهم .کشتار جنایتکارانه اسب های بار بران مرزی در روستای امیرآباد منطقه اشنویه توسط نیروهای مرزبانی

/ مجازات قاتلین حیوانات /  به جنایت کشتار حیوانات نه: شعار های کولبران زحمتکش   . گزارش شده است  71اردیبهشت 
 کار با بیمه بیکاری 

 :اعتصاب کارگران شهرداری مسجد سلیمان  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617500-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%BA%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


 

پرداخت فوری حقوق های معوقه خواست ما /  ماه حقوق معوقه 3اعتصاب کارگران شهرداری مسجدسلیمان در اعتراض به 
 است 

@anjomanbfk 

 :تجمع رانندگان ایاب و ذهاب گروه ملی فوالد اهواز -*

 
روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه رانندگان سرویسهای ایاب و ذهاب گروه ملی فوالد اهواز بدلیل عدم دریافت حقوق خود و به 

 .داری نمودندنشانه اعتراض، از جابجایی پرسنل به شرکت و بالعکس خود

 :خصوصی بخش به واگذاری برای تالش/شود می احیاء « وارنا» فرماندار ورامین مطرح کرد؛ -*

 

با اشاره به لزوم احقاق حقوق کارگران این واحد « محمدرضا یوسفی» ، 71نهم اردیبهشتایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش
تالش ما این است که وارنا را در درجه نخست به بخش خصوصی بسپاریم و اگر نشد بخش دولتی مسئولیت آن را : گفت

ماه وقت ما را گرفتند و ما هم از آنها حمایت  ۷۴مدیران کارخانه : وی بیان کرد...کنیم میبپذیرد، در هر صورت وارنا را احیا 
ایم  کردیم، اما اکنون فقط به دنبال مطالبات مزدی کارگران هستیم در همین راستا با دستور قضایی اموال مالکان را توقیف کرده

خواهد زندگی کند،  ان خود با بیان اینکه کارگر زنده است و میفرماندار ورامین در ادامه سخن  .و حکم جلب مالک را گرفتیم
ها به مالکان کمک کردیم و اجازه ندادیم مدیران دولتی به وارنا نزدیک شوند، ادارات  خط قرمز ما کارگر است، مدت: ادامه داد

جلسه مالقات با افراد  ۷۷م حتی آب، برق، گاز و سایرین را موظف کردیم که حتی حقوق خود را مطالبه نکنند، به هر دری زدی
طی جلساتی : یوسفی تصریح کرد .بازی کردند ها و بنیاد برکت و غیره برگزار کردیم، اما مالکان وارنا با ما حقه مختلف، شرکت

مک کنیم و نماینده شهرستان نیز در این راه به ما ک ماه دیگر تکلیف وارنا را مشخص می ۹تا   که در شورای تامین گرفته ایم
 .کند می

 :کارگر جهانی روز مناسبت به کارگر زنان اتحادیه همایش قطعنامه -*
وزیر تعاون، کار و رفاه )تجلیل از زنان کارگر؛ روز گذشته با حضور علی ربیعی دولتی مراسم در گزارش خبرنگار ایلنا،   به

رئیس جمهور معاون )، معصومه ابتکار (جمهور در امور حقوق شهروندی دستیار ویژه رئیس)، شهیندخت موالوردی (اجتماعی
و بانوان کارگر و کارآفرین در ( نمایندگان مجلس شورای اسالمی)، فاطمه ذوالقدر و علیرضا محجوب (در امور زنان و خانواده

 :آید ای صادر گشت که به شرح زیر می در پایان مراسم قطعنامه...  .وزارت کار برگزار شد

های توام با حفظ احترام و رعایت کرامت  امل قوانین کار و اتخاذ رویهآمیز و اجرای ک موارد ذیل خواهان اصالح قوانین تبعیض
ایجاد امنیت شغلی برای تمام کارگران به ویژه زنان در تمام مراحل  -2 رویه زنان کارگر جلوگیری از اخراج بی :انسانی هستیم

یات کارگر ایرانی با حمایت از تولید کاالی تالش برای ادامه ح  -0های شغلی مورد نیاز زنان سرپرست خانوار ایجاد فرصت -0 کار
آموزش حقوق شهروندی و تشکیالتی در خانه کارگر برای  -6های تحصیلی و معیشتی برای کودکان کار ایجاد فرصت -3 ایرانی

قوق سال سن و برخورداری از مزایا و حداقل ح 33سال سابقه کار و  03اجرای مجدد قانون بازنشستگی زنان با  -1آحاد جامعه
حفاظت از منافع سازمان تامین  -7پشتیبانی و حمایت از کارگران و تالشگران عرصه کار و تولید -8معین شده قانون کار

 اتحایه سراسری زنان کارگر.../  سازی حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان همسان -03اجتماعی

 :تجمع کارگران شهرداری تهران -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617526-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617482-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1


 

بازگشت : خواست ما  .مقابل ساختمان شورای شهر،  71اردیبهشت 9در تاریخشهرداری تهران  تجمع دوباره کارگران اخراجی
 کار با بیمه بیکاری / به کار فوری اخراج شدگان 

@anjomanbfk 

 :سدریابیگی خطاب به مجمع نمایندگان مازندران در مجل -*
 شود تاراج کارگران رفاه نام به اجتماعی تامین صندوق داد نخواهیم اجازه

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت )نصرهللا دریابیگی  : در تاریخ نهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،
کارگراستان با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس ضمن تقدیر و تشکر در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت هفته ( مازندران

های آنان از جامعه شریف کارگری به تشریح اهم مشکالت  ها و پشتیبانی از منتخبان مردم استان در خانه ملت بابت حمایت
تماعی به طرق مختلف را بزرگترین این فعال کارگری در استان مازندران، تهدید منابع سازمان تامین اج...این جامعه پرداخت

ای  های جاری تامین اجتماعی به نسبت درآمد کاهش قابل مالحظه هزینه: دغدغه کارگران و بازنشستگان برشمرد و ادامه داد
هزار میلیارد ریال بار مالی به صندوق این سازمان  023داشته و ازسویی اجرای طرح تحول سالمت توسط وزارت بهداشت 

 .شدگان است کننده و مورد اعتراض شدید جامعه کارگری و بازنشستگان و بیمه که این موضوع بسیار نگران تحمیل کرده

 : مردم شهر بانه همچنان به اعتراض خود ادامه می دهد  -*

  
 یکاری کار با بیمه ب/ نه به انسداد مرزها : شعار ها   .برپایی چادرهای اعتصاب در بانه علیه انسداد مرزها و بیکاری

  71اردیبهشت 10

@anjomanbfk 

 :ساوه پروفیل و صفا لوله نورد کارگر ۰۳۶۶ دستمزد ماهه ۳ تاخیر -*

 

مطالبات معوقه : گویند منابع خبری در این دو واحد تولیدی می : در تاریخ نهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا، 
اظهار کارگران  .شود می ۳۷و یک ماه از سال  ۳۰مربوط به سال ( وهنورد لوله صفا و پروفیل سا)کارگران این دو کارخانه 

طبق قرار قبلی و جلساتی که در کمیسیون کارگری شهرستان ساوه گرفته شده است، کارفرما مکلف به پرداخت : دارند می
معوقات مزدی این کارگران در پی بالتکلیف ماندن  .های مشخص شده است بندی مطالبات معوقه کارگران براساس زمان

کارفرمای ...: کنند این کارگران اضافه می.کارگران در روزهای گذشته شاهد اعتراض همکارانمان در کارخانه نورد لوله صفا بودیم
های روزافزون کاالهای مصرفی، افزایش اجاره  گرانی: گویند آنها می.کرد این دو کارخانه حقوق کارگران را با تعویق پرداخت می

 .کارگران را تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار داده است... افتادگی اقساط بانکی و عقببهای مسکن، 

  :دفتر این موسسه را تعطیل کردندالگودرز غارت شدگان مالباختگان یا  -*

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40anjomanbfk
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617624-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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با تعطیلی تجمع اعتراضی جمعی از غارت شدگان موسسه اعتباری ملل در شهرستان الیگودرز ،  71در تاریخ دهم اردیبهشت 

 فتر توسط تجمع کنند گان انجامید د

ایجاد جوامنیتی وخصوصی ها ، نسبت به بازداشت ، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی -*
 :سازی دانشگاه

روزیکشنبه نهم اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی دراعتراض به ،  براساس گزارشات رسانه ای شده
. دانشجویی پس از اعتراضات دی ماه،ایجاد جوامنیتی وخصوصی سازی دانشگاه،دست به تجمع زدند بازداشت فعالین

، «سازی نه به پولی»" دانشجو مجرم نیست: "دانشجویان تجمع کننده با سردادن شعارها وبرافراشتن پالکاردهایی منجمله
 .راضاتشان رابنمایش گذاشتنداعت« جریمه زورکی، دانشگاه پولکی»، «دانشگاه عالمه، بنگاه اقتصاده»

 ...:ای صادر وقرائت کردند که بخش هایی از آن بقرار زیراست تجمع کنندگان بیانیه 

هایی که از نهاد آموزشی به نهاد تجاری تبدیل  دانشگاه/ !اند هایی که از محیط امن به محیط امنیتی تبدیل شده دانشگاه
هایی  دانشگاه/ !اند بودند تبدیل به بستری برای خودکامگی مسووالن شدههایی که بستر خودشکوفایی  دانشگاه/ !اند شده

اند و تا حد یک  هایی که آزادی را به بند کشیده دانشگاه/ !اند که حق بدیهی تحصیل رایگان را تبدیل به منبع کسب درآمد کرده
خودسانسور، سیاست زده، تهی از آرمان و های اصیل اما بی هویت دانشجوهایی  و در نهایت دانشگاه !اند پادگان تقلیل داده

و ما از مطالبات به حق خود . شود و بدانید که صدای دادخواهی دانشجویان خاموش نمی... .دهند غیرمسوول را پرورش می
 …های ماست این صدای جوانه/ .دست نکشیده و تا احقاق کامل حقوق خود از هیچ تالشی فروگذاز نخواهیم کرد

 :های اسالمی کار مطرح شددر همایش شورا -*

حذف قرادادهای /استامنیت شغلی پاشنه آشیل کارگران /درصد کارگران امنیت شغلی ندارند 59بیش از 
 اندازی سامانه جامع روابط کار سفید امضا با راه

رئیس کانون عالی هماهنگی  در این همایش، پوروفایی، نائب، 71در نهم اردیبهشت ایلنا،  دولتیبه گزارش خبرنگار
ی و مسائل اقتصادی مشکالتی موجود جامعه کارگر: عالی کار کشور ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و هفته کارگر گفت شوراهای

ها امروز  مدیریت های گذشته است که با سوء هایی که تولید و صنعت کشور را دچار چالش کرده، منشا گرفته از سال و تحریم
درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و قراردادهای موقت دارند،  73وی با بیان اینکه بیش از .این شرایط بحرانی را شاهدیم

های صنفی جامه عمل  کدام از خواسته توانیم به هیچ غلی کارگران کامل برقرار نشود نمیتا امنیت ش: افزود
تولید و مصرف کاالی ایرانی نیازمند این : پوروفایی با بیان اینکه بحث اصلی امنیت شغلی کارگران است، تصریح کرد.بپوشانیم

 ....است که اول شرایط استفاده از کاالی ایرانی را فراهم کنیم

 :برگزاری سمینار روزجهانی کارگر در سرای محله جهاد واقع در یوسف آباد -*

در این مراسم . سمینار روز جهانی کارگر، یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در سرای محله جهاد واقع در یوسف آباد برگزار شد

برنامه با سرود . ضور داشتندجمعی از فعاالن کارگری، دانشجویی،اعضای سندیکای شرکت واحد و کانون نویسندگان ایران ح
ی  ی دستمزد، تورم اقتصادی و هزینه اولین سخنران محمد قراگوزلو، کارشناس اقتصادی به شرح رابطه. انترناسیونال آغاز شد

او همچنین خیزش دی ماه را با تحلیل از آمار به دست آمده، ناشی از فوران بیکاری و بحران معیشتی در . تولید پرداخت
ها در  ترین هایش نیروی کار ایران را جزو ارزان این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت. خیر برشمردهای ا سال

سخنران بعدی داوود رضوی از اعضای .ناپذیر بورژوازی ایران برای انباشت سرمایه تاکید کرد خاورمیانه دانسته و بر ولع سیری
ی کارگر در سرکوب فعالیت های سندیکایی  رژوازی همچون خانهساز بو های دست سندیکای شرکت واحد به نقش تشکل

او در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورتِ  .اشاره کرد ۰۴ی حمله چماقداران خانه کارگر در سال  مستقل کارگری و به واقعه
یرعباس آخرین سخنران این مراسم ام.های کارگری و نسبت آن با آگاهی طبقاتی پرداخت سازماندهی در قالب تشکل

های جامعه و کمرنگ شدن  گذاری های دولت در ایجاد نارضایتی وند، روزنامه نگار اقتصادی بود که به نقش سیاست آذرم
این روزنامه نگار اقتصادی به  .طلب پرداخت های مترقی در هیاهوی آلترناتیوهای ارتجاعی و ناسیونالیستی و عظمت بدیل

ی کارگر تصریح کرده  ی جنسیت، بازنشستگان و معلمان در جهت منافع طبقه عاالن حوزهضرورتِ اتحاد دانشجویان، کارگران و ف
 .ی کارگر را تاکتیک بورژوازی برای شکستن اتحاد آنان دانست بندی به سبب قومیت و نژاد در صفوف طبقه و هرگونه تقسیم

 :ری پهن کردندسفره خالی مقابل شهرداو  کارگران شهرداری بندرامام در دورجدید اعراضات -*

 0دورجدید اعراضاتشان نسبت به به عدم پرداخت  ،روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه،کارگران شهرداری بندرامام در دومین روز

 .ماه حقوق و وعده های توخالی شهرداروشورای شهر مقابل شهرداری این شهر سفره خالی پهن کردند

 

دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شهرداری : دراین باره گفت سخنگوی شورای اسالمی شهر بندرامامسعید بزاز؛ 

میلیارد ریالی شهرداری و نداشتن درآمد و آورده های کافی در این شهرداری  233بندرامام بدهی سنگین یک هزار و 
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/617706-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


داری از یک هزار بدهی شهر: بزاز استانی شدن ارزش افزوده شهرداری ها را معضل دیگر شهرداری عنوان کرد و گفت...است

 . میلیارد افزایش پیدا کرده است 233میلیارد ریال در زمان تغییر و تحول به یک هزار و 003و 

 ...: ادامه اعتصاب بازاریان بانه در اعتراض به به بستن مرزها شانزدهمین روز  -*

بازاریان بانه به اعتصابشان در اعتراض  روزدوشنبه دهم اردیبهشت ماه برای شانزدهمین روز متوالی، برپایه گزارش دریافتی ،
بازاریان معترض بانه طی روزهای گذشته دست به تجمع مقابل  .های گمرکی،ادامه دادند به به بستن مرزها و افزایش تعرفه

 .فرمانداری این شهر زدند وبا پهن کردن سفره خالی،حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند
عتراضات بازاریان بانه در حالی وارد شانزدهمین روز از سالجاری شد که کسبه این شهرستان منتظر رای نهایی دولت برای ا

های بازاریان شهرستان بانه از این مسئوالن دولتی با توجه  درخواست... .برطرف شدن مشکالت مرزی این شهرستان هستند
هزار تومانی که ماهیانه افزایش پیدا کند که گویا در تصمیم گیری  333ها تخفیف بری برای آن هزار کارت کوله 8به صادر شدن 

 .اخیر دولت به یک میلیون ریال افزایش یافته است

 :تجمع اعتراضی اهالی کوی نیرو شوشتر نسبت به تصرف زمین هایشان -*

رو شوشتر دراعتراض به تصرف زمین اردیبهشت،جمعی از اهالی کوی نی03روزدوشنبه : برپایه گزارش دریافتی آمده است 
از جانب اداره کل راه و شهرسازی خوزستان مقابل استانداری خوزستان تجمع (  در کوی نیرو)هایشان در بام شوشتر

خانوار در این بخش از شهر شوشتر سکونت دارند و مالک زمین های مذکور  233بیش از : یکی از تجمع کنندگان گفت.کردند
اداره کل راه و شهرسازی در سکوت اداره کل منابع طبیعی در حال تصرف و تغییر کاربری این زمین ها  هستند با این حال

 .است

 : پذیرفت انجام ، مه ماه اول رااعتب به ها سخنرانی -*

 

ی علوم احتماعی دانشگاه تهران به تاریخ دوشنبه دهم  شناسی دانشکده سخنرانی پرویز صداقت در انجمن جامعه
سخنرانی محمد  همچنین ، به مناسبت اول ماه مه، روز کارگر«0076ماه  کارگران و اعتراضات دی»شت، با عنوان به اردی

بهشت، به مناسبت  ی علوم احتماعی دانشگاه تهران به تاریخ دوشنبه دهم اردی شناسی دانشکده مالجو، در انجمن جامعه
 اول ماه مه، روز کارگر

کارگرمتالورژی پودر ایران با ماه ها حقوق وحق بیمه وعیدی  011بازگشت بکار؛ به دنبال بازگشایی کارخانه  -*
 : پرداخت نشده 

کارگرمتالورژی پودر ایران با ماه ها حقوق وحق بیمه  033اردیبهشت،از روزهشتم اردیبهشت ماه،03بنابه گزارش منتشره بتاریخ
به گفته کارگران کارخانه متالوژی پودر ایران، فعالیت .گشتندوعیدی پرداخت نشده بدنبال بازگشایی کارخانه برسرکارشان باز

 .کارگر از سرگرفته شده است ۷۶۶با ( هشتم اردیبهشت ماه)ای، از صبح روز  این واحد تولیدی پس از یک وقفه سه هفته
ید، امروز سومین روزی های خط تول پس از حدود سه هفته توقف فعالیت: تعدادی از کارگران کارخانه متالوژی پودر ایران گفتند

این کارگران با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه آنها مشکل مسئله معوقات مزدی ....است که مشغول به کار هستیم
از قرار معلوم این کارگران از .باتوجه به بازگشایی کارخانه امیدواریم که این مسئله نیز مرتفع شود: ای است، افزودند و بیمه

 .آنها پرداخت نشده است ۳۰تاکنون نزدیک به چهار ماه مطالبات مزدی طلبکارند و در عین حال  عیدی سال  سال گذشته

 :اعتصاب وتجمع رانندگان وکارگران اتوبوسرانی خرمشهر -*

 ماه2رانندگان وکارگران اتوبوسرانی خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت :دهم اردیبهشت آمده است  درتی بر پایه خبردریاف
رانندگان معترض .دست از کارکشیده ومقابل سازمان حمل و نقل شهرداری این شهر تجمع کردند 76حقوق وعیدی سال

را دریافت نکردند و به همین   ۳۷وعیدی سال  ۳۷ماه سال  ، فروردین۳۰ماه سال  حقوق اسفند: اتوبوسرانی خرمشهرگفتند
سازمان حمل و نقل شهرداری خرمشهر قرار است که برای حل این بر اساس گفته مدیر ....علت امروز دست از کار کشیدند

 .مشکل یک نشست فوری در فرمانداری ویژه خرمشهر برگزار شود

 ...: روزه59نسبت به قرارداد کاری ( میرجاوه)اعتراض رسانه ای کارگران راه آهن جنوب شرق -*

اعتراضشان را نسبت به قرارداد کاری ( میرجاوه)شرق برپایه گزارش دریافتی در دهم اردیبهشت ، کارگران راه آهن جنوب
روزه،عدم شمول مشاغل سخت،وعدم پرداخت بموقع حقوق از طرف شرکت ریل صنعت کاران وپرداخت نشدن مطالبات از 83

خود  برخی از کارگران راه آهن میرجاوه از نحوه عقد قراردادها و پرداخت حقوق و مزایای. طرف شرکت تراورس،رسانه ای کردند
گله مندند و معتقدند که قراردادهای سه ماهه شرکت طرف قرارداد با کارگران خالف قانون کار است و عالوه برآن این شرکت 

قراردادهای ما سه : یکی از کارگران راه آهن میرجاوه در این باره اظهار کرد .حقوق و مطالبات را به موقع پرداخت نمی کند
دید شرایط سختی کار لحاظ نشده است و اینها برخالف قانون کار است چراکه شرایط کار ما ماهه است و در قرارداد های ج

 ...ساله بازنشست شویم ۶/سخت است اما این در قرارداها لحاظ نشده در حالی که با شرایط سخت باید 



 : پرویز صداقتدر گفتگو   نسرین هزاره مقدم -*

 شد خواهد تورم مقهور سرعت به مزد افزایش/دارند رو پیش را سختی سال کارگران

 

رسد که کارگران ایرانی چندان حال و  درحالی فرامی« اول ماه مه»: آمده است 71در دهم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ای که امسال به  است؛ نگرانی ای مبهم و نامعلوم آنها را نگران کرده های قبل، آینده روز خوشی ندارند و به روال معمول سال

های قبل باشد؛ علیرغم همه این  سال  تِن ناگهانی قیمت ارز و کاهش چشمگیِر قدرت خرید، شاید بیشتر ازدلیل باال رف
زنی کارگران را افزایش  های جاری، چیدمان فضای اجتماعی کشور تا حدودی قدرت چانه آور، در ماه ها و اتفاقات شوک نگرانی

تواند در صورت تداوم، فضای معیشتی مزدبگیران را که درگیر  د میاست و بدون تردید همین اتفاقِ تا حدودی خوشاین داده
در گفتگوی ( اقتصاددان) صداقت پرویز. های بسیار است، به سمت ترمیم و بهبودی پیش ببرد مشکالت و نارسایی

تقل صنفی را های مس رو، ضمن توصیف فضای کلی اقتصاد و تاثیر آن بر حیات جمعِی مزدبگیران، همگرایی و ایجاد تشکل پیشِ 
ما در سال . دورنمای معیشتی کارگران متأسفانه خیلی تعریفی ندارد ....داند گرِی معطوف به نتیجه می از الزامات مطالبه

دهد که اوالً  تقویت رکود به این دلیل رخ می. جاری از سویی احتماالً تقویت رکود را پیش رو داریم و از سوی دیگر تشدید تورم
های موجود در فضای ژئوپلتیک  گذاری به سبب بحران گذاری کاهش پیدا کرده و ثانیاً فضای سرمایه همنابع برای سرمای

ها ازجمله به سبب افزایش  رغم رکود اقتصادی، تورم ناشی از فشار هزینه اما به. ای مساعد نخواهد بود منطقه -المللی  بین
ای وارداتی، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم روی  ای و سرمایه هبهای ارز و به تبع آن افزایش بهای کاالهای مصرفی و واسط

 ۹.۱این در شرایطی است که ما براساس آمار رسمی یک لشکر عظیم  .های زندگی خواهد گذاشت افزایش عمومی هزینه
ر کشور از های اخیر وزی در ماه. کنند میلیونی از بیکاران مطلق داریم، یعنی کسانی که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی

پس قدرت . اند درصد قراردادهای کاری هم موقت ۳۶درصدی در برخی از شهرهای ایران خبر داد و بیش از  ۰۶نرخ بیکاری 
از یکسو، به سبب رکود و تورم توأمان و از سوی . یابد زنی انفرادی کارگران نیز در برابر کارفرما بیش از پیش کاهش می چانه

 ....توان سال دشواری را برای معیشت کارگران انتظار داشت کارگران منفرد، می زنِی پایین دیگر قدرت چانه
 
 :دومین روز اعتراض رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب گروه ملی صنعتی فوالد اهواز -*

ارگران اردیبهشت ماه برای دومین روز پیاپی رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب ک ۷۶روز دوشنبه برپایه گزارش دریافتی ، 
در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود از جابجایی  ، جاده اهواز به خرمشهر 3گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در کیلومتر 

 .کارگران این شرکت خودداری نمودند

  :تهاجم شبانه مامو ران امنیتی به محل کار علیرضا ثقفی -*

نیمه شب دیشب چند تن از ماموران امنیتی که  02ا عت حدود س: برپایه خبر کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر 
خودشان را پلیس امنیت معر فی میکردند به محل کار علیرضا ثقفی مراجعه کرده و با سرو صدا خواستار ورود به محل کار از 

نیز  003س زنگ زدند و پلی 003همسایگان که وحشت زده از این کار ممانعت میکردند به پلیس . ملک همسایه شدند 
با این احوال به همسایگان گفته شد که بهتر است با پلیس همکاری کنند وگر نه برای انان .ماموریت آنان را تا یید کرد 

نه  .ماموران پس از مدتی به دلیل نبودن هیچ کس در محل کار ووجود باران شدید انجا را ترک کردند. .گرفتاری خواهد داشت 
 به ارعاب و تعقیب

 :کارگرآجر سفال نکا درپی توقیف اموال کارخانه ازسوی بانک51ه بالتکلیفی معیشتی وشغلی ادام -*

کارخانه آجر سفال  ۳۹از سال : کارگران کارخانه آجر سفال نکا گفتند: آمده است اردیبهشت03براساس گزارش منتشره بتاریخ
یمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند بالتکلیفی کارگر تعطیل شده و همه کارگران برای دریافت مقرری ب ۰۶نکا با حدود 

کارگران با بیان اینکه این واحد ....کارگرآجر سفال نکا درپی توقیف اموال کارخانه ازسوی بانک ادامه دارد83معیشتی وشغلی 
داشت، در ادامه صنعتی با فشار طلبکاران بانکی تعطیل اعالم شد و پیش از تعطیلی توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را ن

رسید اما کارفرما قبل از آنکه کارخانه را تعطیل اعالم کند؛ حدود  نفر می ۴۶۶زمانی تعداد کارگران سفال نکا به حدود : افزودند
 ....کارگر داشت که بدون پرداخت مطالباتشان از کار بیکار کرد ۰۶

 :فراخوان به تجمع در برابر مجلس اسالمی  -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/614440-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF


 :ماه مه  به استقبال اول -*

   

امروز دهم اردیبهشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در نقاط مختلف تهران پیک سندیکا و پکیج خودکار و شکالت بین 
 همکاران توزیع کردند

@vahedsyndica 

 :روز همبستگی و جشن کارگری،  به مناسبت یکم ماه می آزاد تهراننگاران  انجمن صنفی روزنامه -*

 

ها و  آوری به سندیکاها، انجمن برای رهایی از این وضعیت ناگوار گزیری جز روی:نگاران آزاد تهران صنفی روزنامه انجمن
طی به استقبال روز جهانی کارگران ایران، یعنی تمامی مزدبگیران کشور، در شرای ....تهای صنفی مستقل و پویا نیس تشکل

درصد آنان با حقوق ماهانه و درآمدهایی، در مجموع متاثر و در حول و حوش حداقل مزد  83قریب  :روند که کارگر می
رسانند و همواره در  ی هر سال، که هیچ نسبتی با خط فقر ندارد روزهای ماه را با ناداری و تنگدستی به آخر می شده تصویب

 .اند اینان دیگر مفهوم امنیت شغلی را به کلی از یاد برده. برند تمدید نشدن قرارداد کارشان، بسر میترس و دلهره، از 
ی شوم قراردادهای موقت کار و تهدید بیکاری ناشی از حضور جمعیت چندمیلیونی بیکاران، نادرست و  کارگران ایران، در سایه

اند و این پراکندگی سبب چیرگی  حضور ندارند و سازمان نیافتههای مستقل صنفی خود  نه ناگزیر، در سندیکاها و تشکل
 .کند شرایط نامطلوب کار بر رفاه و سالمتی آنان شده و شرایط زندگی را برایشان سخت می

بگیران بریده است و  شدن هرچه بیشتر امر آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان، امان از مزد و حقوق سازی و پولی خصوصی
مندیشان از خدمات بهداشتی و  است که بیش از نیمی از درآمد کارگران صرف هزینه مسکن شده و ناگزیر بهره این در حالی

 .درمانی و آموزشی کاهش بسیار یافته است
های  های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی یکی پس از دیگری به دلیل نبود نظارت گر، صندوق های بیمه سازمان

های نادرست، حیف و میل و غارت اموال به  های دولتی و سوءمدیریت، برداشت ها، دخالت کارکرد آنکارگری بر مدیریت و 
رو  از این .اندازی وخیم برای دوران بازنشستگی و پیری ی ورشستگی افتاده یا در حال سقوط هستند و این یعنی چشم ورطه

مندی از خدمات بهداشتی و  اشتن امنیت شغلی و بهرهبرای رهایی از این وضعیت ناگوار و دستیابی به دستمزدی بهتر، د
 .های صنفی مستقل و پویا نیست ها و تشکل آوری به سندیکاها، انجمن درمانی و آموزشی مناسب، گزیری جز روی

 نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه

 :0351به سوی اول ماه مه  -*

 
هزینه واقعی باالی پنج میلیون تومان است با تصویب یک میلیون و  سبددر حالی به سمت اول ماه میرویم که همچنان ؛ 

 .... در منتهی خط فقر است یکصد و چهارده هزارتومان به عنوان حداقل مزد،سهم ما از زندگی، فقر و فالکت، 

 :انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -*

 ان در مراسم امروز، روز جهانی کارگر را شویمیک صدا و با قدرت خروش خواهان آزادی فوری بازداشت شدگ

اردیبهشت، نیروهای سرکوبگر با حمله به صفوف کارگران شرکت کننده در مراسمات روز جهانی کارگر در مقابل  00امروز  
مجلس شورای اسالمی در تهران ، حسین آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی آقائی، افشین حیرتیان، 

سقز تعدادی از کارگران از جمله عثمان اسماعیلی را « چمی ولی خان»و در میدان کارگران ساختمانی ..... یتهمینه خسرو
امروز که سرکوبگران و بر پا کنندگان زندان ها و شکنجه گاهها علیه کارگران و معترضان به وضع موجود و ... .بازداشت کردند

بل عزم و اراده شرکت کنندگان در مراسمات روز جهانی کارگر تاب تحمل برابر زیر خط فقر در مقا 3حامیان تحمیل دستمزد 
نیاورند و به صفوف همکاران و همرزمان ما یورش برده و تعدادی را بازداشت نموده اند، متقابال باید وسیعا از هر طریق ممکن 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica


زنده باد اول / .رط بازداشت شدگان شویمفریاد اعتراض خود را بر سر سرکوبگران بر آوریم و خواهان آزادی فوری و بی قید و ش

 روز جهانی کارگر« می»ماه 

تهاجم و سرکوب و بازداشت کارگران شرکت : کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری -*
 :.... کننده در مراسم روز جهانی کارگر را محکوم می کنیم 

اسامی برخی از افرادی که ... ، روز جهانی کارگر در تهران و سقزبازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه
حسین آذرگشسب، محسن ثقفی، پیمان احمدی، مصطفی : بازداشت شده اند و نام آنها منتشر شده به شرح زیر است

انتظامی همچنین بر اساس خبرهادر شهر سقز و در پی یورش مامورین  .، افشین حیرتیان و تهمینه خسروی....آقایی، بابک
این مراسم در میدان کارگران ساختمانی شهر . مراسم روز جهانی کارگر، عثمان اسماعیلی و چند کارگر دیگر بازداشت شدند

ما تهاجم و سرکوب و بازداشت کارگران شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر را محکوم می کنیم و   .سقز برگزار شده بود
اول ماه مه، روز جهانی كارگران است و هیچ کارگری را نباید . مه دستگیر شده گان هستیمخواستار آزادی بی قید و شرط ه

یازدهم  -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری / .به خاطر حضور در این مراسم بازخواست و محاکمه کرد
 0071اردیبهشت 

 :ی در سنندج دستگیرشدندروز اول ماه مه فعالین کارگری یدهللا صمدی و امیرشهاب -*

اردیبهشت روز جهانی کارگر نیروهای لباس شخصی وزارت اطالعات با دو دستگاه ماشین  00بعدازظهر امروز  2ساعت 

سواری زانتیا و سمند شخصی با مراجعه به منزل مسکونی فعال کارگری یدهللا صمدی دبیر سندیکای کارگران خبازی سنندج 
با مراجعه خواهر محصل وی از مدرسه و باز نمودن درب منزل به قصد ورود به . ه وبه کمین نشستندمنزل وی را زیر کنترل گرفت

خانه همزمان وارد منزل شده و به تفتیش منزل پرداخته و یدهللا صمدی را بدون هیچ توضیحی دستگیر و به مکان نامعلومی 
همزمان با دستگیری وی امیر شهابی رئیس سندیکای .تانتقال دادند و تاکنون از وی و محل نگهداریش اطالعی دردست نیس

 .شخصی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتکارگران خباز نیز در خیابان توسط نیروهای لباس 

 : های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر قطعنامه تشکل -*

انجمن صنفی کارگران برق و فلز  -0/انون مدافعان حقوق کارگرک -2/سندیکای نقاشان استان البرز -0:پنج تشکل زیر 
امسال ما کارگران : کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران متذکر شده اند  -3/ اتحادیه آزاد کارگران ایران  -0/کرمانشاه 

ی، شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه در شرایطی اول ماه مه را گرامی میداریم که عالوه بر تداوم و تشدید فقر و فالکت و گران
به شکل غیر قابل کنترلی در حال از هم گسیختگی است و جناحهای مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این 
حقیقت غیر قابل انکار، هیچ برنامه ای  جز تحمیل فقر و فالکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش ایران و سرکوب 

اما به رغم وجود چنین مصائب دهشتناکی و خیزش سراسری مردم علیه فقر و گرانی در دی ماه سال ....ضات آنان ندارنداعترا
گذشته و تداوم آن به اشکال مختلف در سطح کشور،  سیاست سرریز کردن کل بار بحران و بن بست اقتصادی موجود بر 

... انواده کارگری  بی هیچ ابایی از سوی حکومتگران ادامه دارددوش طبقه کارگر و خالی تر کردن سفره های میلیونها خ

قطعنامه از آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و 
های موقت، امحا همچنین از تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازیها، بر چیده شدن قرارداد....مطبوعات دفاع می کند

های کوچک ، مناطق آزاد و ویژه تحت  های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل در کارگاه شرکت
 ...پوشش کامل قانون کار و اجرایی کردن بیمه کارگران ساختمانی

 :بیانیه جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه به مناسبت اول ماه مه -*

 

 76تالش بی امان و وقفه ناپذیر کارگران و فعاالن کارگری در سال : ه خبر منعکس شده در شبکه های مجازی آمده استبرپای
باعث شد که جنبش کارگری در سراسر ایران شروع و  76و شروع اعتراضات و اعتصابات کارگران که جرقه شروع آن در آذر ماه 

به طوری که اعتصابات کارگران هفت تپه قوت قلب و سرلوحه خیلی از اعتراضات  در ادامه روند خود فعال تر و پر رنگ تر شود
کارگران ایران بود تا جایی که هنوز هم ادامه دارد و هر روز شاهد گسترده تر شدن این اعتراضات و اعتصابات 

چیزی . رگران از بین رفتهجنبش کارگری در جای جای کشور به وجود آمده و ترس از اعتصاب و اعتراض در میان کا....هستیم
بینیم پافشاری تمام طبقات زحمت کش من جمله کارگران زحمت کش برای احقاق حق  که ما در نقاط مختلف به چشم می

ما کارگران هفت تپه در ادامه روند اعتراضات و اعتصابات خود از تمام این جنبش ها و اعتصابات حمایت کرده و  .خویش است
اعتراضی تا دست یافتن به بهترین اهداف که همانا تامین معاش به بهترین وجه است از پای نخواهیم  خود نیز بر ادامه راه

 0071اردیبهشت 11/ زنده باد اول ماه مه/  زنده باد همبستگی سراسری کارگران/  .نشست

 :بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر -*



شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى فرهنگیان ايران و جامعه فرهنگیان ضمن  / ه می روز جهانی کارگر مبارک باداول ما

اعالم همبستگی با کارگران، روز جهانی کارگر را به همه ی کارگران جهان به خصوص زنان و مردان کارگر در ایران و نیز به همه 
یک می گوید به ویژه ما معلمان این روز را به پدران و مادران کارگر دانش ی فعاالن کارگری و تشکل های مستقل کارگری تبر

عالوه بر این الزم است در کمال تأسف، . آموزانمان تبریک گفته و پیمان می بندیم که پشتیبان حقوق آنها و فرزندانشان باشیم
-دلیل عملکرد بد دولت ها این روز رابه این کارگرضمن ابراز ناراحتی از روانه شدن بسیاری از دانش آموزانمان به بازار کار به 

دانش آموزان نیز تبریک بگوییم و خواهان توقف سیاست های ضد انسانی باشیم که کودکان را به سوی بازار کار، کارخانه ها 
من تبریک، همین انبوه مطالبات مشترک است که ما معلمان را بر آن می دارد که در این روز ض....و خیابانها طرد می کند

امیدواریم این همبستگی ها و . همبستگی خود را که در زیست و زندگی روزمره ما وجود دارد به صورت علنی بیان کنیم
 .تالش اقشار مختلف مزدبگیر در آینده منجر به ایجاد زندگی انسانی، عادالنه، آزاد و همراه با صلح برای همه ی مردم گردد

 :اول ماه مه از زندان اوین درهشتمین روز اعتصاب غذا  پیام اسماعیل عبدی بمناسبت -*

صاحبان قدرت و سرمایه، هستی ما  !گویم اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می
. تا ما را به بند کشند نامیده" علیه امنیت ملی"تابند و آنرا  اند، هیچ اعتراضی از طرف ما را برنمی کارگران را به گروگان گرفته

کنند، ابعاد هولناک بیکاری و فقدان  ها خانواده کارگری در زیر خط فقر زندگی می تحت شرایط کنونی حاکم بر ایران، میلیون
به حراج گذاشتن صنایع، معادن،   .ها تحمیل کرده است باری را بر این خانواده امکانات رفاهی برای بیکاران، زندگی فالکت 

ها را در خطری بسیار  ها کارگر و خانواده آن سازی آموزش و پرورش عمالً امنیت کار و زندگی میلیون تماعی و کاالییثروت اج
برد و  ها انسان را به غارت می های مالی از طرف مافیای قدرت، ثروت انباشته شده میلیون اختالس. جدی قرار داده است

شدت  بار کنونی به دهند اما کارگر، معلم و هر معترضی به شرایط فالکت یتحت چتر امنیتی موجود به زندگی خود ادامه م
 .شود سرکوب و به بند کشیده می

غذای خود، اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران  من به عنوان یک معلم، از درون زندان اوین و در هشتمین روز اعتصاب
ها و  های کارگری و معلمان که حمایت خود را با خواسته االن و تشکلگویم و از همه فع را، به همه کارگران جهان تبریک می

 00اسماعیل عبدی زندان اوین  ....کنم مطالبات من که همانا خواست تمامی کارگران و معلمان است، اعالم کردند، تشکر می
 اردیبهشت

 :نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه -*

 و جشن کارگریبه مناسبت یکم ماه می روز همبستگی 

دهد؟ استاد بنا، جوشکار و  ای است که ناوه بر دوش، کاهگل را به پشت بام رسانده و به استاد می کارگر کیست؟ فعله
برند؟  ای دیگر می سازند و در فردای آبادانی و افتتاح، رخت به خرابه ها آسمانخراش می شان که از خرابه کار و وردستان اسکلت
برد؟ آموزگار و استادی که  خورش به خانه می کند و مزدی فقط به قدر نان مین دیگران کشت میزمینی که روی ز آن بی
اندوز دارد؟ پزشکی که  ارزد که پدری ثروتمند و سرمایه آموز فخرفروشی نمی شان به کسر کوچکی از اتومبیل دانش اتومبیل

روز و تعطیل و غیرتعطیل در محیطی آکنده از بیماری و ها که شب و  مطب خصوصی ندارد یا پرستار و دیگر شاغالن بیمارستان
شان  نویسی که با درآمد ماهانه عفونت در تالش برای بازگرداندن سالمتی بیماران هستند؟مهندس و اپراتور کامپیوتر و برنامه

مات را کنند و با کمک دیگر اپراتورها و کارگران متخصص و غیرمتخصص چرخ صنعت، تولید و خد به سختی زیست می
هایی که اخم دبیر و سردبیر را  نگاران و شاغالن در رسانه یا روزنامه... ها و موسسات مالی و  چرخانند؟ یا کارکنان بانک می

ها اما، در دو چیز  ای داشته باشند؟ تمامی این آورند تا شاید، با قرارداد و بیمه یا بدون آن، آخر ماه دریافتی تاب می
شود و دوم تمایلشان به داشتن شرایط  ای زندگی که با مزد و حقوق دریافتی از کارفرما تامین میه یکی هزینه:اند مشترک

کارگران ایران، در سایهی ...کار و ایمنی بهتر و دستمزد متناسب با آن که جوابگوی رفاه و تامین اجتماعی الزم برایشان باشد
معیت چندمیلیونی بیکاران، نادرست و نه ناگزیر، در سندیکاها و شوم قراردادهای موقت کار و تهدید بیکاری ناشی از حضور ج

اند و این پراکندگی سبب چیرگی شرایط نامطلوب کار بر رفاه و  های مستقل صنفی خود حضور ندارند و سازمان نیافته تشکل
 ...کند سالمتی آنان شده و شرایط زندگی را برایشان سخت می

 :بازنشستگان می آیند -*

 

 اردیبهشت در برابر صندوق بازنشستگان در اصفهان 00صبح امروز سه شنبه  7ت عکس ساع 

 آیا کارگران روز اول ماه مه،روزجهانی کارگر،درایران تعطیلند؟ -*

اردیبهشت،روز کارگر امسال نیز در حالی سپری شده است که اغلب کارگران کشور از 00براساس گزارش منتشره بتاریخ
آنان در نظر گرفته محروم و مجبور شدند تبریک روز خودشان را با وسایل ارتباطی پذیرا باشند به جای حقی که قانون کار برای 

بررسی های میدانی نشان می دهد بسیاری از کارگران در مازندران  .این که در کنار خانوده اشان زمان شادی را سپری کنند
ری از کارفرمایان برای برخورداری از این حق را به زیان خودشان و زیر یا اطالعی از حق تعطیلی روز کارگر ندارند و یا مطالبه گ

یکی از کارگران قراردادی شرکتی در مازندران که روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت امسال را  .تیغ رفتن قراردادشان می دانند



این که قراردادی بودن  .ده است سال هیچگاه در روز کارگر تعطیل نبو 23هم در سر کارش حاضر شد ، گفت که در این مدت 

در محیط های کارگری به پاشنه آشیلی برای کارگران در مطالبه گری و برخورداری از حق و حقوقشان در مقابل کارفریان تبدیل 
شده ، موضوع پوشیده ای نیست ولی بی توجهی به حق تعطیلی کارگران در روزی که به نامشان در تقویم رسمی کشور 

 ..... ازمند تامل استثبت شده ، نی

 :تجمع بازنشستگان در تهران  -*

 

( گروه اتحاد بازنشستگان)تن از بازنشستگان و کارگران با فراخوان  ۴۶۶اردیبهشت، روز جهانی کارگر حدود  ۷۷صبح روز  

 مقابل مجلس تجمع کردندبا تهاجم پلیس چند تن از تجمع کنندگان بازداشت شدند
 :در مقابل مجلس کارگر روز تجمعحمله به  -*

 
 

کنندگان حمله کرده و با آنان  در مقابل مجلس، نیروهای امنیتی به تجمع کارگر_روز_تجمع#بر اساس گزارشات منتشره از 
، «حسین آذر گشسب»اسامی سه نفر از بازداشت شده گان . تعدادی از شرکت کنندگان بازداشت شده اند. اند درگیر شده

   .تاعالم شده اس« پیمان احمدی »و « محسن ثقفی»

 :گزارش عمومی از تجمعات عمومی کارگران اول ماه مه از ایران  -*

از ایران حاکی است که در تهران، تجمع ات رسیده گزارش. تجمع کارگران در ایران در روز جهانی کارگر به تشنج کشیده شد
امروز . کارگر به تشنج کشیده شد کارگران مقابل خانه کارگر و مجلس در اعتراض به عدم صدور مجوز راهپیمایی در روز جهانی

 .، مصادف با روز جهانی کارگر است(ماه مه ۷)اردیبهشت  ۷۷
به گزارش ایلنا، یک منبع آگاه در نیروی انتظامی . اند به گزارش فعاالن حوزه کارگری تاکنون تعدادی در تهران بازداشت شده

اش را داشتند، که قصد برهم زدن این تجمعات و ایجاد اغتش ما تنها کسانی را: "درباره دلیل بازداشت این افراد گفته است
انگیزه حضور این کارگران اعتراض به عدم . گروه دیگری از کارگران نیز در مقابل مجلس ایران تجمع کردند ".بازداشت کردیم

ازداشت ها حاکی از ب گزارش. صدور مجوز راهپیمایی از سوی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، عنوان شده است
کنندگان، افزایش دستمزد عادالنه، تامین امنیت  های اصلی تجمع به گزارش ایلنا، خواسته .تعدادی از این کارگران است

 .آنها خواستار رسیدگی مسئوالن و نمایندگان مجلس به مطالبات قانونی خود شدند. شغلی و رفع قراردادهای موقت است

همچنین به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز ماموران لباس /  کارگری در سقز عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال
براساس این گزارش تعدادی از کارگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و . شخصی به تجمع کارگران در سقز حمله کردند

عثمان . م قرار گرفت و زخمی شددر این شهر، محمود صالحی، فعال کارگری مورد ضرب و شت .گروهی نیز بازداشت شدند
ای این برخورد را محکوم کرده و عنوان کرده است که تعدادی در  آقای صالحی در نامه. اسماعیلی نیز بازداشت شده است

های رسیده از فعاالن کارگری، کارگران در  همچنین براساس گزارش .اند مراسم روز جهانی کارگر در سقر بازداشت شده
 .مریوان، قزوین هم تجمعاتی را برگزار کردندنیشکر هفت تپه، 

 

 :در مقابل مجلس تا این لحظه به شرح زیر است کارگر_روز_تجمع#شدگان  تن از بازداشت 1اسامی  -*

 
 حسین آذرگشسب .۷
 محسن ثقفی، ./
 پیمان احمدی .۹
 مصطفی آقایی .۴
 ....بابک .۱
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 افشین حیرتیان .۰

 تهمینه خسروی .۷
@ordoyekar 

 :حمله با شوکر به زنان کارگر در تجمع در برابر مجلس  -*
 
با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی و لباس « نوزده اسفند»گروه : آمده است اردوی کار تلگرامی کانال گزارش به

حمله به چند خانم کارگر که از مراسم عکس »شخصی که با دوربین مشغول عکس انداختن از حاضرین در تجمع بودند، نوشته
 «.می انداختند یکی از برخوردهای خشن امروز نیروهای امنیتی بود

« اتحاد بازنشستگان»یکی از زنانی که مورد حمله با شوکر قرار گرفت، در شرح ماجرا در گروه « محبوبه فرحزادی» خانم
من یکبار جلوی مجلس وقتی حمله کردند یکی از مامورها با تی پابه کمرم زد یه بار دیگه هم کنار . وقت بخیر»   :نوشت

خواستیم نجاتش بدیم یکی از پشت بهم زد که بعدش حالت وتهوع بهم خیابون وقتی خانم خسروی را محاصره کردندو ما می
 «.فکر کتم بهم شوکر زدند. دست داد وبی حال شدم وحاال فقط پاهام کمی بی حسه

 1397حمله به صفوف کارگران در اول ماه مه : محمود صالحی پی یادداشتی در پسا فیس بئکی خود نوشت  -*
 .سقز را محکوم می کنیم

 

 
 

 گران و مزدبگیرانکار
صبح  1برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر ؛ نیروی های لباس شخصی که از ساعت ساعت  00/2/71امروز سه شنبه مورخ 

به صفوف کارگرانی که برای بزرگداشت روز جهانی کارگر در میدان کارگران . را اشغال کرده بودند( چمی ولی خان ) آن منطقه 
از ( محمود صالحی) تجمع کرده بودند ؛ حمله نموده و بعد از یک ساعت درگیری با کارگران من ( خانچمی ولی ) ساختمانی 

در میان دستگیرشدگان عثمان اسماعیلی کارگر نقاش وجود دارد و . ناحیه دست زخمی شدم و چند نفر نیز دستگیر شده اند
است که ماموران چند دستگاه گوشی موبایل را از قابل ذکر . تا پخش این خبر از سرنوشت آنان اطالعی در دست نیست

ما ضمن محکوم کردن حمله به صفوف کارگران در اول ماه مه روز جهانی کارگر خواستار آزادی همه . شرکت کنندگان گرفته اند
 .دستگیرشدگان هستیم

 :ه تهراندر چند نطق  فعاالن سندیکای شر کت واحد تهران و حومهبرگزاری مراسم روز کارگر توسط  -*

   

برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگر،امروز۷۷اردیبهشت توسط تعدادی ازرانندگان وکارگران شرکت واحد درپایانه آزادی 

 .تهران درجمع رانندگان خطوط بی آرتی

@vahedsyndica /https://t.me/vahedsyndica/2031 

 : نان، کار، آزادی -*

 

 تهران، پل گیشا - ای به مناسبت روز کارگر نوشته مطالبات مردمی بر روی پارچه

 : سهم کارگر ایرانی -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
https://t.me/vahedsyndica/2031
https://t.me/vahedsyndica/2031


 

 انی کارگر روز جه/ آهای وزیر میلیاردر، چهل ماهه گوشت نخریدم! «سفره انقالب»از  

 !صدای اسماعیل عبدی باشیم  -*

 

 در هشتمین روز اعتصاب غذا نوسان شديد فشار خون دارد عبدى_اسماعیل
جای / است  زندانى_يك_بديهى_حقوق#صداى عبدى باشیم او خواهان  ه استكیلو از وزن خود را از دست داد_۰#بیش از 

 !معلم زندان نیست

 :ران ساختمانی سراوان و مریوان و کارگ -*

 

اردیبهشت روز جهانی 00برگزاری وتبریک روز کارگر وپخش شیرینی در میان کارگران ساختمانی میدان شبرنگ به مناسبت 
 کارگر باحضور مسول واعضای هیت مدیره انجمن کارگران ساختمانی مریوان وسرواباد

97/2/11 

 ، روز جهانی کارگر51اردیبهشت  00اول ماه مه، 

 
 تهران، تقاطع قائم مقام فراهانی و مطهری؛ خیابان انقالب  دختران

 :یدی صمدی در سنندج دستگیرشد  -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%89
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%89_%D9%8A%D9%83_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89


 
 !براساس خبرهای منتشره یدی صمدی فعال کارگری سنندج و عضو هیت مدیره سندیکای خبازان سنندج امروز دستگیر شد

 :خبری بغایت تاسف بار  -*

 

پناهی، کە اوهم چندی پیش  پناهی وهمسر احمد حسین رامین حسین زادەی افشین و پناهی،خواهر نشتمان حسین
 .سالگی وپس ازشنیدن خبراجرای حکم اعدام رامین خودکشی کرد 23دستگیرشدە بود،در سن 

 : پیام اسماعیل عبدی به مناسبت اول ماه می -*

 

 

  !گویم اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می
علیه امنیت "تابند و آنرا  اند، هیچ اعتراضی از طرف ما را برنمی صاحبان قدرت و سرمایه، هستی ما کارگران را به گروگان گرفته

ها خانواده کارگری در زیر خط فقر زندگی  تحت شرایط کنونی حاکم بر ایران، میلیون. نامیده تا ما را به بند کشند" ملی
ها تحمیل کرده  باری را بر این خانواده اری و فقدان امکانات رفاهی برای بیکاران، زندگی فالکت کنند، ابعاد هولناک بیک می

  .است
ها کارگر و  سازی آموزش و پرورش عمالً امنیت کار و زندگی میلیون به حراج گذاشتن صنایع، معادن، ثروت اجتماعی و کاالیی

ها  های مالی از طرف مافیای قدرت، ثروت انباشته شده میلیون اختالس. ها را در خطری بسیار جدی قرار داده است خانواده آن
دهند اما کارگر، معلم و هر معترضی به شرایط  برد و تحت چتر امنیتی موجود به زندگی خود ادامه می انسان را به غارت می

  .شود شدت سرکوب و به بند کشیده می بار کنونی به فالکت
ها، آلودگی هوا، و خشک شدن  محیطی، بحران آب، مشکل ریزگردها، تخریب جنگل ناپذیر زیست بار و بعضاً جبران تخریب اسف

تداوم شرایط حاکم بر ایران، . ها نفر از جمعیت کشور را با خطر جدی روبرو کرده است ها ادامه زندگی میلیون دریاچه و تاالب
زیست و  تعداد بیکاران و تخریب بازهم بیشتر محیطسقوط استانداردهای زندگی کارگران، معلمان، زحمتکشان و افزایش 

  .ها خواهد شد گسیختگی خانواده فروشی، اعتیاد و ازهم های اجتماعی، چون تن گسترش فقر و فالکت و انواع ناهنجاری
  .دنبال خواهد داشت ناپذیری را به انداز وضعیتی است که اگر تغییر نکند فجایع جبران این چشم

آیند تا به همه فالکتی که نظام  ها می است که کارگران در بسیاری از کشورهای جهان به خیاباناول ماه مه روزی 
  .در ایران اما کارگران حتی از برگزاری این هم محرومند. ها تحمیل کرده اعتراض کنند داری به آن استثمارگرانه سرمایه

غذای خود، اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران  تصابمن به عنوان یک معلم، از درون زندان اوین و در هشتمین روز اع
ها و  های کارگری و معلمان که حمایت خود را با خواسته گویم و از همه فعاالن و تشکل را، به همه کارگران جهان تبریک می

  .کنم مطالبات من که همانا خواست تمامی کارگران و معلمان است، اعالم کردند، تشکر می
 

خواه با همبستگی بیشتر در  امیدوارم در ایران، معلمان و کارگران عدالت. روز همبستگی همه گارگران جهان استاین روز، 
 جهت احقاق حقوق حقه خود تالش کنند 

 زنده باد اتحاد همه کارگران جهان 
 اردیبهشت ۷۷اسماعیل عبدی زندان اوین 

 :دو بازداشتی اول ماه مه تهران در برابر مجلس  -*



 
  .همینه خسروی یکی از زنان بازداشت شده در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس از بازنشستگان نساجی استت

عالیه اقدام دوست از زنان بازداشت شده در تظاهرات امروز کارگران در مقابل مجلس از معلمان بازنشسته و از فعاالن فضای 
 مجازی است

 :نندجدستگیری اول ماه مه در سقز وس دو -*

 
اردیبهشت روز جهانی کارگر بازداشت شدن عثمان اسماعیلی فعال کارگری در شهر سقز و یدوهلل صمدی در شهر 00امروز 

 ......سنندج

 : گزارش از روز کارگر: تریبونی برای زنان چپ -*
ر را در محالت مختلف زیامروز به مناسب روز کارگر از اوایل صبح در سطح شهر تراکت « تریبونی برای زنان چپ»ما زنان 

  :پخش کردیم
  روز همبستگی جنبش مستقل زنان و جنبش کارگری/   زحمتکشان ایران؛  کارگر روز همهروز جهانی 

ای عاری از هر گونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، عقیدتی، نژادی،  ما بخشی از جنبش مستقل زنان خواهان استقرار جامعه
ها برای رسیدن به این خواسته نهایی باید برمحوریت  ه ما زنان نیز همانند سایر جنبشبراین باوریم ک. قومی، ملی هستیم

یابی پرداخته واین سازمان یابی را به ابزاری برای تشکل مستقل و پیشبرد اهداف خود  مطالبات خاص خود به سازمان
ازهای کنونی مبارزات زنان و کارگران ترین نی را یکی از ضروری« تشکل مستقل زنان کارگر» تبدیل کنیم و بر این اساس 

ما بخشی از جنبش مستقل زنان در راستای رسیدن به هدف نهایی، در جهت کسب مطالبات حداقلی به شرح . دانیم می
  :کنیم زیر مبارزه می

انات های شغلی یکسان با مردان، ایجاد تسهیالت و امک دستمزد مساوی برای زنان در مقابل کار مساوی، ایجاد فرصت -
  ....مناسب برای زنان باردارو دارای فرزند، تامین سالخوردگان، بازنشستگان، معلولین، زنان تنها و

لغو قردادهای موقت، ساعتی، سفید امضا، تعیین حداقل دستمزد بر . رفع بیکاری و پرداخت بیمه بیکاری به بیکاران -
  اساس خط فقر واقعی و لغو کار کودک؛

  ی زندانیان سیاسی؛ شه، رسانه، تشکل، تجمع و تظاهرات، آزادی کلیهآزادی بیان، اندی -
  ؛....به رسمیت شناختن اختیار زنان بر بدنشان، حق داشتن یا نداشتن فرزند؛ حق پوشش زنان و لغو حجاب اجباری و -
  ریشه کن کردن فقر، فحشا، اعتیاد؛ -
  محاکمه آمرین و عاملین جنایات چهار دهه؛ -
  ....ت از حیات وحش و دجه و سرمایه گذاری واقعی برای رفع آلودگی محیط زیست، کمبود آب، حمایتامین بو -
و در ساعت ده صبح به تجمع پنج تشکل مستقل کارگری و اتحاد بازنشستگان در جلوی مجلس، پشت به مجلس   ....و -

محل و روبروی محل کسانی گرد آمده و به  جمعیت بر خالف انتظار قلیل بود گرچه در اطراف. و روبه خیابان، پیوستیم
ی اعضای این تشکالت  علت نیز این بود که از روز قبل نیروهای امنیتی با تهدید و حمله به خانه. تماشا ایستاده بودند

تا ساعت یازده و نیم جمعیت، که بنرهای بزرگی در . کارگری عمال مانع شرکت بسیاری از آنان در این تجمع شده بودند
را در دست ... میداشت روز اول ماه مه، محکوم کردن فقر و بیکاری، آزادی کارگر زندانی، تشکل مستقل زنان کارگر و گرا

  :داشت بدون درگیری ادامه داشت و شعارهای زیر را سر داد
  نه فقر نه بیکاری/اتحاد بیداری

  اتحاد اتحاد/کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته
  نان، کار، آزادی

  حق مسلم ماست/ض، تجمع، تشکلاعترا
  زندانی سیاسی آزاد باید گردد
  کار، کار، این است شعار بیکار

  نشینیم از پا نمی/ ریم تا حق خود نگی
کارگری و اتحاد بازنشستگان نیز خوانده شد و زمانی که جمعیت تصمیم گرفت با سردادن   های پنج تشکل  قطعنامه  ....و

های امنیتی مانع شدند  حمل بنرها و پالکاردهایش به سوی میدان بهارستان حرکت کند نیروی و« نان، کار، آزادی»شعار 



و اقدام به پراکنده کردن جمعیت نمودند و برخوردهایی بین معترضین و ماموران امنیتی صورت گرفت و در طی آن دست کم 

  .ت نیستنون خبری از آن ها در دسشش نفر از تظاهر کنندگان دستگیر شدند که تا ک
 تریبونی برای زنان چپ

 :بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه سقز و تهران  -*

 

ارشاد واقع در خیابان  20بازداشت شدگان مراسم روز کارگر که قرار بود امروز در دادسرای اوین محاکمه شوند به دادسرای 

  .ل شدندمنتق«ک مقدس»،نبش کوچه چهارم «بخارست سابق»بهشتی ،خیابان احمد قیصر 

@ordoyekar    

  :در کردستان با بستن مرزها ، همچنان با نسل کشی روبرو هستیم  -*
   

 
شلیک گلوله کولبران در جنگل میرآباد اشنویه با  اسب باربر متعلق به ۳۶کم  ظرف یک ماه اخیر دستدر کردستان ایران ؛ 

کشند، شغل ایجاد نکرده، اعتراض  وقتی مرز را بسته، کولبری را جرم دانسته، کولبر و اسب وی را می از اینرو .اند کشته شده
 .ایم کشی مواجه گذارند، با شکلی از نسل را سرکوب و معترض کرد را در نوبت اعدام می

ری اول مه در تهران برگرفته از یک نوشته برگزا: پست فیس بوکی حسن مرتضوی پیرامون گزارشی از  -*
 :فیس بوکی

 
 اردیبهشت بر گرفته از فیس بوک گزارش مختصر روز اول ماه مه در تهران 00گزارش 

. صبح تجمع کردند 03در روز اول ماه مه طبق اعالم قبلی چند تشکل و محفل در مقابل مجلس شورای اسالمی از ساعت 
تعداد حاضرین . گان کشوری و تأمین اجتماعی هم در مقابل مجلس حضور یافته بودندبازنشستگان مقابل مجلس بازنشست

ادی زندانیان سیاسی و دیگر مطالبات نفر بود که با خود پالکارد در مورد حقوق کارگر و حق نان مسکن آزادی، آز 033حدود 
  .کارگری مطرح شده بود

ه خیابان و پیاده رو از تظاهرکنندگان نمود و در یک منطقه محدود نیروی انتظامی شروع به تخلیه حاشی 00:03حدود ساعت  
سپس شروع به دستگیری شناسائی . جمع کرد و پس از تکمیل محاصره با حصارهای آهنی آنها را در یک منطقه محصور کرد

وطه تحت امر نیروی نمودند پنج نفر از حاضرین دستگیر و با ضرب و شتم به مح -با تمرکزبر جوانان –شده فعاالن کارگری 
تجمع کنندگان با لحاظ شرایط فوق ابتدا اقدام به نشستن روی زمین برای آزادی دستگیر شدگان . انتظامی منتقل شدند

. کردند و با فشار نیروی اجتماعی از نرده های محوطه محصور خارج شده و اجباراً به سمت میدان بهارستان حرکت کردند 
تظاهرکنندگان  02:03حدود ساعت . هپیمایان و با تحت فشار قرار دادن مستمر آنان را متفرق کردندنیروی انتظامی با تعقیب را

  .متفرق شدند

گردهمایی دیگر روز کارگر، حضور اعضای سندیکای شرکت واحد در ترمینال اتوبوسرانی بود، که از قبل اعالم شده بود و با 
  .شعارهایی برای بزرگداشت روز کارگر پرداختندحضور برخی از رانندگان و با صرف شیرینی و طرح 

بزرگترین تجمع روز کارگر توسط خانۀ کارگر برگزار شد، که حدود سه هزار کارگر شرکت کرده بودند از جمله برخی کارگران 
از همۀ اقشار هر چند خانۀ کارگر جزئی از نظام فعلی هستند اما شرکت کنندگان . ایران خود رو با لباس کار حضور یافته بودند

ناراضی که عموماً با سیاست های حاکمیت در تضاد قرار دارند و نسبت به برگزار کنندگان مراسم از خانه کارگر نیز معترض 
حسن صادقی ابتدا و بعد علی رضا محجوب سخنرانی کردند، سپس حسن حبیبی نماینده شوراهای سراسری . آمده بودند

به خانۀ کارگر مجوز راهپیمایی نداده بودند و لذا مراسم در همان محل . مجلس سخنران بودندکار و سهیال جلودار زاده نماینده 
جو بشدت امنیتی در محل تجمع برقرار بود و بصورت سازمان یافته در بین حاضرین حضور داشتند و . خانه کارگر برگزار شده بود

ی می کردند همچنین نیروهای انتظامی و پلیس بصورت برخی نیز از روی تراس ها و مکان های بلند اقدام به فیلمبردار
گسترده تمامی جمعیت را تحت نظر داشتند در نزدیکی پایان مراسم اطالعیه ای از طرف کارگران بازنشسته منتشر شد که 

نها نسبت به تضاد طبقاتی، عملکرد حاکمیت و دولت و همچنین وابستگی خانۀ کارگر به حاکمیت و دولت و حرکات نمایشی آ
و همچنین سر سپردگی کانون بازنشستگان بازنشسته در حد وسیعی منتشر شد، که مورد استقبال وسیع شرکت کنندگان 

 .در مراسم اول ماه مه قرار گرفت
در انتها و پس از آنکه بیش از نیمی از حاضرین مراسم را ترک کرده بودند سر وکلۀ نیروهای ضد شورش پیدا و با حضور خود 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


  .رعب و وحشت داشتند قصد ایجاد

 به امید حضور و راهپیمایی میلیونی کارگران در روز اول ماه مه و برقراری دمکراسی شورایی
 کارگرنقد اقتصاد جمهوری اسالمی و بزرگداشت روز جهانی  -*

 

 

 فرشاد اسماعیلی اللهی فرج کاظم/  کمال اطهاری
 ۷۱تا  ۷۹اردیبهشت ساعت  ۷۷دوشنبه 

 :همه دستگیثرشده گان اول ماه مه در تهران آزاد شدند -*

 

 ظهر امروز از زندان اوین آزاد شدند ۷۴همه بازداشت شدگان اول ماه مه در مقابل مجلس ساعت 
@ordoyekar 

 :هفتمین روز اعتصاب غذا -*

 

 ۷برد از در زندان اوین در بازداشت به سر می ۳۰بهمن ۰/هللا مردانی، معلم و دانشجوی رشتۀ ادبیات دانشگاه تهران که از  روح
  روز پیش اقدام به اعتصاب غذا کرده است

 :ندج بازداشت فعالین کارگری یدهللا صمدی و امیرشهابی در سن -*
 

اردیبهشت روز جهانی کارگر نیروهای لباس شخصی وزارت اطالعات با دو دستگاه ماشین سواری  00بعدازظهر روز  2ساعت 
زانتیا و سمند شخصی با مراجعه به منزل مسکونی فعال کارگری یدهللا صمدی دبیر سندیکای کارگران خبازی سنندج منزل 

 . وی را زیر کنترل گرفته وبه کمین نشستند

با مراجعه خواهر محصل وی از مدرسه و باز نمودن درب منزل به قصد ورود به خانه همزمان وارد منزل شده و به تفتیش منزل 
پرداخته و یدهللا صمدی را بدون هیچ توضیحی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال دادند و تاکنون از وی و محل نگهداریش 

 .اطالعی دردست نیست
یری وی امیر شهابی رئیس سندیکای کارگران خباز نیز در خیابان توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و به همزمان با دستگ

 .مکان نامعلومی انتقال یافت
@ordoyekar 

 :حکم اعدام رامین حسین پناهی متوقف شد -*
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که قرار بود فردا باشد به دلیل فشار افکار عمومی و حقوق بشری  پناهی حسین رامینرای حکم اعدام اج:"عفو بین الملل
 “.متوقف شد

 م ادامه داردتالشها براى لغو حكم اعدا

 

#RaminHosseinPanahi 
@maniranam01 

  :ی از زنده به گور شذه گان فاجعه گرگ آفرین معدن زمستان یورت ازاد شهر یاد -*

 

صبح  ۷۷در ساعت / سنگ یورت آزادشهر استان گلستان  گرامی باد یاد و خاطره معدنچیان جانباخته انفجار معدن زغال
غربی شهرستان آزادشهر، تالش کردند  اردیبهشت وقتی کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال 00چهارشنبه 

کنند گاز متانی که فضا را اشباع ساخته بود لوکوموتیو حمل ذغال سنگ را به شیوه باتری به باتری روشن 
 .انفجارمتان که درسراسرمعدن پخش شده بود بزرگترین سانحه مرگبارمعدن در کشوراست.منفجرشد

 ۴۶نفر آسیب دیده وباالی  ۰۷غربی شهرستان آزادشهر ، با  در واقع جانباختگان انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت شمال
متری زیر زمین، که همان عمق ؛ جان باختند این فاجعه به بزرگ ترین سانحه مرگبار معدن در ۰۶۶۷کارگر گرفتار در عمق 

 .کشور ما تبدیل شده است
است، ( متعلق به بسیج)واگذار یا خودمانی سازی شده است صندوق مهرايرانیان 0082سهامدار اصلی این معدن که در سال 

. و بخشي از آن متعلق به نگین طبس است( نايع و معادن احیاي سپاهانشركت مجتمع ص)درصد متعلق به تكادو ۷۶حدود 
کارگران معدن آزادشهر در بدترین شرایط کاری و فقدان حداقل تجهیزات ایمنی کار، روزی دوازده ساعت کار میکنند اما صاحبان 

انفجارمتان که .رداخت نکرده اندماه ها است که حقوق کارگران را پ( سپاه، بسیج و شرکای سرمایه دار آن ها) این معدن 
 درسراسرمعدن پخش شده بود بزرگترین سانحه مرگبارمعدن در کشوراست

 : روز معلم ویادی از معلمان زندانی دراعتصاب غذا -*

شنبه چهارم اردیبهشت  اسماعیل عبدی دور جدید اعتصاب غذایش از روزسه :نهمین روز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی
 .روع کرده استدر زندان اوین ش

هللا مردانی، معلم و دانشجوی رشتۀ ادبیات دانشگاه تهران که از  روح :هللا مردانی هفتمین روز اعتصاب غذای روح
 .روز پیش اقدام به اعتصاب غذا کرده است ۷برد از در زندان اوین در بازداشت به سر می ۳۰بهمن ۰/

 :حضور معلمان  بر سر مزار ابوالحسن خانعلی  -*

 

 وز کارگر و روز معلم، ما دانشجویانر

آنچه دانشجو را به معلم و کارگر پیوند می دهد، :  برپایه خبر کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشورآمده است 
با تخصص . طبق تعریف، کارگر کسی است که جز نیروی کار خود برای فروش ندارد. سرنوشتی بیش از پیش یکسان است

ک از دانشجویان که حاصل بحران شدید اقتصادی است که صاحبان سرمایه و سود رقم زده اند، سرنوشت زدایی سیستماتی
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اما پیوند  .شغلی دانشجویان هر روز بیشتر منطبق بر تعریف کارگر می شود، آنچنان که معلمان بخشی از طبقه کارگر هستند

که در اراده ی مشترکی است که برای مقابله با استثمار اصلی این گروه ها، نه در سرنوشت مشترکشان در استثمار شدن بل
 .و محرومیت ها دارند

اگر کارگران خواهان تشکل های مستقل بمنظور تالش برای احقاق حقوق انسانی همچون حق دستمزد، حق امنیت شغلی، 
مایه می شود، معلمان حق بازنشستگی و امثالهم برای نیروی کار هستند که تمام حیاتش قربانی سود بیشتر صاحبان سر

. می جنگند... در کانون صنفی معلمان سالهاست برای احقاق حقوق صنفی خود از جمله دستمزد، مسکن، امنیت شغلی و 
عالوه بر این آنها در کانون صنفی معلمان علیه کاالیی شدن آموزش عمومی و پولیسازی آن مقاومت می کنند، پولی شدنی 

 .پیش طبقات زحمتکش از حق طبیعی آموزش می شودکه موجب محروم سازی بیش از 

به همین نسبت شوراهای صنفی دانشجویان در سالهای اخیر موازی با کارگران جبهه ی مقاومتی علیه ناامن سازی شغلی 
گر بیگارورزی شکل داده اند، از سوی دی#و تشدید بحران بیکاری از طریق بسته اشتغالی دولت و بویژه طرح کارورزی یا همان 

شوراهای صنفی دانشجویان، . موازی با کانون صنفی معلمان علیه پولی سازی آموزش در سطح آموزش عالی ایستاده اند
درمقابل آن سیاست هایی معترض بوده اند که آموزش عالی را بیش از پیش پولی می کنند و محروم سازی گسترده طبقات 

اهش ظرفیت های روزانه، تبعیض جنسیتی، بومی گزینی و در پی آن تبعیض پایین را در پی دارند، آنها علیه قانون سنوات، ک
روز کارگر و روز معلم فرصت خوبی است تا بر این سرنوشت  .قومی، ستاره دار کردن و محرومیت از تحصیل مبارزه می کنند

دفاع از فعالیت صنفی ما ضمن اعالم  .تاکید شود' محروم سازی'و ' استثمار'مشترک و پیوند مشترک در مقاومت علیه 
مستقل کارگران و معلمان، ادای احترام می کنیم به تمامی معلمان عضو کانون صنفی و کارگران عضو سندیکا که سالها 

روز کارگر و روز معلم را گرامی می  .فشار امنیتی و زندان و بازداشت را بخاطر دفاع از ساحت صنفی خود متحمل شده اند
 .ر این دو گروه می دانیمداریم  و خود را در کنا

 !بازداشت شدگان روز اول ماه مه فوری آزاد باید گردند :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران -*

بنا به گزارش ها  نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم جمهوری اسالمی به تجمعی که به مناسبت اول ماه مه در مقابل مجلس 
بردند و با تهدید و ارعاب شرکت کنندگان و محاصره آنان تعدادی از شرکت کنندگان را دستگیر  اسالمی بر گزار شد، یورش

حسین آذر : به  گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسامی بازداشت شدگان در این مراسم به شرح زیر است .  کردند
همچنین بنا بر . رتیان و تهمینه خسروی،  افشین حی... گشسب، محسن ثقفی ، پیمان احمدی ، مصطفی آقایی، بابک 

گزارش های دیگر در هجوم مامورین انتظامی به مراسم روز کارگر در سقز،  عثمان اسماعیلی و چند کارگر دیگر دستگیر 
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران یورش وحشیانه نیروهای سرکوب گر رژیم به مراسم های  اول ماه مه  .شدند

 .به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان است  را

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۶۷۰/اول ماه مه 

 :کارگران تجمع اعتراضی کارگران کشتارگاه طیور نگین قم نسبت به تعطیلی وبیکارشدن  -*

جاده كاشان، روبروی  08اردیبهشت ؛ کارگران کشتارگاه طیور نگین قم واقع در كیلومتر برپایه گزارش دریافتی در یازدهم 
از هفته گذشته که خبرهای اعتراض . پادگان خیبر،دراعتراض به تعطیلی وبیکارشدن دست به تجمع مقابل استانداری قم زدند

رتزاق می کردند نسبت به تعطیلی این کارگر مستقیم و غیر مستقیم که از طریق کشتارگاه طیورنگین قم ا 033حدود 
به گفته یکی از کارگران .کشتارگاه و از دست دادن شغلشان در کانال های مختلف خبری از این دست به آن دست شد

درصد از سهام کشتارگاه نگین را خریداری کرده و بعد از آن  30کشتارگاه ماجرا ازاین قرار بود که مدیرعامل کشتارگاه بهاران 
 .به تعطیلی کرد تا به این طریق شاید انحصار قیمت مرغ را در دست بگیرد اقدام

 :آزادی بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت -*

روزچهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه،همه بازداشت شدگان مراسم روز کار مقابل مجلس با قرار کفالت از زندان 00ساعت 
 .اوین آزاد شدند

 آیا کارگران از زندان وحشت دارند؟ :در فیس بوک شخصی اش آمده  محمودصالحییادداشت  -*

در سراسر جهان کارگران به پاس گرامیداشت آن روز به . برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر بود 00/2/71دیروز سه شنبه 
ستان نیز همچون سالهای گذشته مراسمات و کارگران ایران و کرد. اشکال مختلف مراسم روز کارگر را برگزار می کنند

در چند شهر از جمله سقز مراسم کارگران مورد حمله ماموران قرار گرفت و عثمان اسماعیلی به اتهام . تجمعاتی برگزار کردند
همچنان در شهر سنندج امیر شهابی رئیس و یدی صمدی دبیر انجمن صنفی کارگران خبازیهای . کارگر بودن بازداشت شد

بازداشت این افراد تنها به خاطر این بود که آن افراد به مسئوالن   .ندج و حومه توسط نیروهای امینتی بازداشت شدندسن
  .دولتی لبیک نگفته و می خواستند مراسم روز جهانی کارگر را مستقل و به دور از مسئوالن دولتی برگزار کنند

 .برای خود ما اتفاق افتاد 00/2/71ه شنبه مورخ اینجا می خواهم به خاطره ای اشاره کنم که دیروز س

طبق معمول من و نجیبه . صبح در میدان کارگران ساختمانی مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم 8قرار بود ما ساعت 
پل  وقتی به. ما از زیر پل هوای به طرف بازار می رفتیم. همسرم نیم ساعت زود تر به طرف میدان کارگران حرکت کردیم

رسیدیم چند ماشین نیروی لبلس شخصی پائین تر از پل هوایی ایستاده بودند و به محض دیدن ما با موبایل های خود به 
ما آنان را پشت سر گذاشتیم و به طرف راسته بازار اردالن . باالتر از خودشان پیام دادن که سوژه مورد نظر مشاهده شد

ماموران لحظه به لحظه تعداشان زیاد می . کارگران و همسرانشان به ما پیوستند در مسیر را چند نفر دیگراز. حرکت کردیم



ما تصمیم گرفتیم به قلب ماموران بزنیم . شدند و دیگر مطمئن شده بودند که مراسم روز کارگر در آن منطقه برگزار خواهد شد

ما کارگران بدون توهم به میان کارگران . تاده بودندنفر مامور ایس 03دهانه بازار منتهی به میدان کارگران . و وارد میدان شدیم
   .رفتیم و مراسم را شروع نمودیم

یا مراسم را برگزار می کنیم یا دستگیر و روانه زندان می شویم، در  - 0. ما در آن لحظه خود را برای دو اتفاق آماده کرده بودیم
اگر در میان کارگران , یا همگی ماکشته میشویم  -2 .ا منتقل کنندآن صورت مراسم را در زندان و یا هر مرکزی که ما را به انج

 .پس ما کارگران را از زندان و مرگ نترسانید  .کشته شویم ، افتخاریست که نصیب محافظه کاران و دو چهره ها نمی شود

 :راهپیمایی درسنندج بمناسبت روز جهانی کارگر -*

عی از کارگران وفعالین کارگری بمناسبت اول ماه مه دست به راهپیمایی دقیقه روز یازده اردیبهشت ماه،جم03و08ساعت 
درخیابان نایسر سنندج زدند وبا حمل پالکاردها وسردادن شعارهایی همبستگی بین المللیشان علیه نطام سرمایه داری را 

 .بنمایش گذاشتند

 

 :گزارشی مختصر از گرامیداشت اول ماه مه در مریوان -*

جمعی از کارگران و فعالین کارگری مریوان در شهرک صنعتی اقدام به برگزاری مراسم روز ( ۳۷اردیبهشت  ۷۷)روز اول مه 
ابتدا این مراسم با سخنرانی یکی از کارگران در مورد اهمیت روز کارگر شروع شد و با راهپیمایی در .جهانی کارگر کردند

کردن شیرینی و همچنین تبریک روز کارگر به کارگران به  الینهای شهرک صنعتی با ملحق شدن بخشی از کارگران و پخش
مراسم ادامه دادند و در نهایت با سخنرانی یکی دیگر از کارگران و همچنین با پیام اعالم همبستگی کارگران مریوان با طبقه 

 زنده همبستگی جهانی طبقه کارگر .کارگر جهانی به مراسم خاتمه دادند

 : بیانیه اول ماه می، روز جهانی کارگر: ر وخیابانجمعیت دفاع از کودکان کا -*

یک می یادآور عزم و اراده ای سترگ کارگرانی است که در برابر ستم پیشه گان، که نان و جان مزدبران جامعه را به زنجیر 
اینکه بی  اثبات...  .عزمی که سر سازش نداشت و می رفت تا جهان را از آن هیچ بودگان کند. کشیده بودند بپا خاستند

حقوقی پدران بیکار، مادرانی که محروم از حق برابر برای امرار معاش اند، چه اثرات و ضررهای جبران ناپذیری به بقا و هستی 
هر ذره محرومیت و سختی در شرایط کار و امرار معاش والدین، مساوی است با . کودکان وارد می کند کار پیچیده ای نیست

تنها ... تن فروشی، اعتیاد، تعارض با قانون، تن دادن به ازدواج زیر سن مناسب و . در زندگی کودکان ده ها بار مسئله و بحران
  .بخشی از صورت بندی این بحران هاست

سخن . این همه به معنای از دست دادن کودکی ای است که از قرار می بایست حق برابر با همه دیگران در جامعه باشد
دن جداول باال و پائین رفتن قیمت اقالم و کاالهای اساسی خانوار کار ساده ای است، اما تشریح گفتن از گرانی و مرتب کر

از اولین اثرات آن، محرومیت . اثرات و ضررهایی که نصیب افراد خانواده های ضعیف و فقیر می کند کاری بس ساده تر است
یر ورود کودکان به چرخه کار، برای جبران کمبودها و نقصان کودکان از تغذیه و شرایط  رشد مناسب و بدترین آن فراهم آمدن س

الزمه دست یابی به این حق بنیادین کودکان، همصدایی و همراهی با همه ... .های ناشی از فقر و کم درآمدی است
ه اند کسانی است که حقوق برابر و انسانی را برای همه آحاد جامعه بشری، سر لوحه خواست ها و مطالباتشان قرار داد

 0071اردیبهشت  11/  جمعیت دفاع از کودکان کار وخیابان/   گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر .می باشد

 :های معوقهاعتصاب کارگران شیفت شب نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  -*

جهانی کارگر،کارگران شیفت شب شرکت سه شنبه شب،همزمان با روز : برپایه خبر کانال تلگرامی هفت تپه آمده است 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق بهمن ماه دست از کار کشیدند  که بدنبالش کوره های 

 .بخار وقسمتهای آسیابها و همچنین بخشهای تولید شکر تعطیل شد

 : ی معوقهحقوق هااعتصابات کارگران سد مخزنی کهیر دراعتراض به عدم پرداخت  -*

جمعی از کارگران شرکت جهان کوثر که پیمانکار سد مخزنی دهستان : اردیبهشت آمده است  02برپایه گزارش دریافتی در 

با نوشتن نامه ای سرگشاده از  کیلومتری شهرستان چابهار و پنج کیلومتری روستای کهیر واقع شده است 003در  کهیر

تا کنون .عدم پرداخت ماه ها حقوق واخراج وتهدید به اخراج کارگران معترض خبردادنداعتصابات کارگران این سد دراعتراض به 

کارگران این شرکت بارها دست به اعتصاب زده اند و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده اند اما به علت عدم رسانه ای شدن 

 ”.موضوع کمتر رسیدگی صورت گرفته است

 :درامامجان باختن یک کارگر کشتی در بن -*



حوادث انسانی ناشی از کار، برای چندمین بار است که در این مجموعه ی بندری، : خبر منتشره آمده است براساس 

احمدرضا کرمی کارگر اهل بندر امام و دارای دو فرزند، متاسفانه بامداد امروز چهارشنبه  .کارگران را به کام مرگ می کشاند
 .، جان باخت(زنجیر)، بر اثر برخورد چین ۰/ک کشتی نروژی حامل میله گرد در اسکله اردیبهشت در حین کار در انبار ی /۷

 :کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگران ایران -*

 .....فرزاد-صمد -خانعلی  -امروز روز معلم بهانه ای است که گرامی بداریم یاد جان باختگان راه خرد واندیشه 

یر جهل ودیکتاتوریت درقلب تپنده اش فرو رفت راه رها شدن از بندگی وبردگی وتالش برای از آنزمان که ابوالحسن خانعلی ، ت
به مبارزه علیه فقر ونابرابری، رنگ وبوی  -خانعلی جان باخت و صمد بهرنگی ... دنیایی آزاد وبرابر و شاد ،همچنان پر رهرو ماند

خالقان تاریکی با این ... در اوج خالقیت و خوش فکری جانش را گرفتنددنیارا از افکار خوب خود پر کرد ودر این راه . تازه ای داد
تصور که دیگر تیشه به ریشه افکار انقالبی زده اند مسرور از کرده خود مست شدند اما شاگردان مدرسه صمد رشد کردند 

اماچوبه دار ....کردستان فریاد زد در این میان فرزاد کمانگر قد بر افراشت صدای بچه های آذر شهر را در گوشه ای دیگر در ....
هااست  ها وعبدی هنوز زندان پاخور معلمینی چون بهشتی  !! فرزاد را خفه نکرد وباز شاگردان، معلمین شدند ومعلمین مبارز

مرگ خیلی آسان می تواند االن به سراغ » :  ..و سرود ماهی سیاه کوچولو را کماکان در دل تاریکی وخفقان زمزمه میکنند
که می (البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم . بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم من

قسمتی از کتاب )«... مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد) شوم 
 (ماهی سیاه کوچولو

 ... ابوالحسن خانعلی

 ۳/از دانشگاه تهران و معلم ( فلسفه ) دارای دکترا در رشته معقول و منقول ( ۷۹۴۶اردیبهشت  /۷درگذشته   - ۷۹۷۷ زاده  )
آمیز معلمان در میدان  در تجمع صنفی اعتراض ۷۹۴۶اردیبهشت سال  /۷ساله دروس فلسفه و زبان عربیبود که در روز 

 ...سرگرد ناصر شهرستانی کشته شد بهارستان با گلوله اسلحه رئیس کالنتری بهارستان،

 صمد بهرنگی

در رود ارس و در ساحل  ۷۹۴۷شهریور سال ۳در تبریز به دنیا آمد و در ۷۹۷۰تیرماه  /صمد نویسنده و منتقد اجتماعی در 
شهریور در نزدیکی پاسگاه کالله در چند کیلومتری محل غرق  /۷گوالیک بطور مشکوکی غرقدشد و جسدش را  روستای شام

 ......دنش از آب گرفتندش

 فرزاد کمانگر

اردیبهشت  ۷۳و در بامداد روز . در خانواده ای تنگ دست وکارگر بدنیا آمد در حوالی شهرستان کامیاران ۷۹۱۴فرزاد سال 
 .یادشان گرامی باد ....آخرین روز هفته معلم در زندان اوین با چوبه دار اعدام شد ۷۹۰۳

 ۳۷اردیبهشت  /۷/ رگران ایرانکمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کا

 : در دفاع از اسماعیل عبدی  -*

که به سمت غذا می رویم، روزها و شب های پی در پی را به یاد آوریم که   و هر بار  صدای ماست، صدای او باشیم او
تحلیل می جسم شریف و نجیب این شاه شمشاد قدان کنشگران صنفی هر لحظه .غذا دوخته است  اسماعیل ما لبان را بر

سرزمینش تا این اندازه آماده قربان شدن است؟ ما آیا حاضر به  معلمان خاطر به او.نگذاریم شرمنده ی اسماعیل باشیم. رود
 .حمایت و همراهی با او هستیم؟پس صدای عبدی باشیم

 : طریق لینک زیر به کمپین حمایت از اسماعیل عبدی بپیوندید از

https://t.me/joinchat/B5GS2BGm3gWLHUyxEOcPPg 

 :لینک زیر و ثبت نام در این کمپین از خواسته های اسماعیل عبدی حمایت کنید به ورود با

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQw1Fv2Lg4gvlFr1jajtyrjgtn9Tzb7cDX3zusSyMCDOQjQ/viewform 

 اغتشاشگر کیست؟: یادداشت محمود صالحی با عنوان  -*

 آقای مسئول نیروهای پلیس امنیت شهرستان سقز

ا اول ماه مه روز جهانی کارگر به دستور شما، نیروهایتان به ما کارگران به اتهام اینکه در میان کارگران یازده اردیبهشت برابر ب
اما چون مامور قانون هستی کسی از شما بازخواست .ساختمانی حضور داشتیم حمله کردند و شهر را به اغتشاش کشیدید

برو جلو آینه به خود و لباس تن خود نگاه کن و یک " طفال. نمی کند و کسی هم شما را مورد ضرب و شتم قرار نمی دهد
لحظه همچون یک انسان عادی فکر کن که شما با ما کارگران که نه اسلحه داشتیم و نه علیه اسالم شعار دادیم چکار 

 کردید؟

ز شما و مسئوالن من بعنوان یک انسان ا. شما مرتب از طریق موبایل درخواست نیروی کمکی می کردید تا ما را سرکوب کنند
 شما که در آنجا حضور داشتند چند سئوال دارم؟

 ما کارگران علیه دین اسالم شعار می دادیم؟ – 2ما کارگران اسلحه حمل می کردیم؟ – 1

https://t.me/joinchat/B5GS2BGm3gWLHUyxEOcPPg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQw1Fv2Lg4gvlFr1jajtyrjgtn9Tzb7cDX3zusSyMCDOQjQ/viewform


شما چرا مراسم آرام روز کارگر را به خشونت  – 4ما کارگران علیه نظام شعار می دادیم ، آن اتهام نخ نمای شما؟ – 3

آیا کس و یا مرجعی در این  - 6آیا ما به کسی و یا ماموران شما که در آن مراسم حضور داشتند، توهین کردیم ؟ – 5کشیدید؟
آیا جرم و اتهام عثمان اسماعیلی  – 7مملکت وجود دارد تا شما ها را به اتهام اخالل در نظم عمومی بازداشت و محاکمه کند؟

جواب به این " یقیناشان را گرفته بودند و با زور او را به داخل ماشین انداختید؟نفر از نیرو های تحت امر شما ای 03چیست؛ که 
پس من . چند سئوال ساده برای شما سنگین است و اگر زیاد فکر کنید مطمئن هستم که مغز شما منفجر خواهد شد

ا را سپر بال خود قرار پیشنهاد می دهم به وجدان خود مراجعه نکنید و همیشه گوش به فرمان کسانی باشید که شما ه
 .دادند و خود در ناز و نعمت و امنیت کامل زندگی می کنند

ما بعد از مراسم برگشتیم و چند قطعه عکس از خودمان . آقای مسئول پلیس امنیت، ما هم یه کم از قانون ایران بلد هستیم
سماعیلی را به این اتهام بازداشت کردید؟ اگر گرفتن عکس از خانواده خود جرم است و شما عثمان ا. گرفتیم نه از شماها

میشه به ما و اذهان عمومی اطالع دهید که با آن نیروی خودتان که در حضور هزاران نفر از ما و از خانواده ما بدون اجازه 
اسم ؟ ما قبول داریم که همان فیلم و عکس ها را که توسط نیروی خود شما از مر.عکس و فیلم برداری می کرد چکار کردید

 گرفته شده، تحویل مرجع قضایی دهید و در یک دادگاه علنی ما را محاکمه نماید، تا مشخص شود اغتشاشگر کیست؟

هر چند می دانم که شما و نیروهای تحت امرتان بعد از سرکوب ما به محل انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراجعه کردید و 
می دانستید آن شیرینی . کارگرانی که چند ساعت پیش آنان را سرکوب کردید یعنی دفتر همان. دفتر انجمن را افتتاح نمودید

و شکالتی که هیئت همراه شما میل کردند با پول همان کارگران ساختمانی خریداری شده بود که در حضور خود شما اظهار 
 .ماه است یک ساعت کار نکرده اند و توان تحمل این زندگی را ندارند 6می کردند، 

اعالم و "ان از همه وجدان های بیدار تقاضامندم که، یک طرفه قضاوت نکنند و در مورد این نوشته نظرخود را رسمادر پای
 00/2/71محمود صالحی / . ((اغتشاشگر کیست؟. )) بنویسند

 : ازرون تجمع کردندکباردیگر مردم  -*

 

 اردیبهشت؛ تجمع مردم کازرون در اعتراض به جداسازی این شهر ۷۹روز، 

  :درسالگرد جان باختگان معدن زمستان یورت آذر شهر -*

    
درصد مقصر انفجار معدن اعالم کرده اندفرزند یکی از کارگران جانباخته معدن  23کارگران را :فرزند کارگر جانباخته معدن یورت

هنوز حکم قطعی صادر نشده »   :فتهدرصد در فاجعه ریزش معدن به ایلنا گ 23یورت با اشاره به مقصر دانستن کارگران در حد 
و نیم  ۷۰بردار و مدیرعامل،  درصد بهره ۱/در این حکم . من حکم را نگاه کردم. و هشت نفر به عنوان مقصر معرفی شدند

 ۷۱درصد، سرپرست معدن به خاطر اینکه دو سمت داشته در مجموع  ۷۶درصد پیمانکار، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نفر از این کارگران راننده  ۴. درصد کارگران ۶/درصد و  ۱درصد، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۷نی معدن درصد، مسئول ایم

 «اند و کمک راننده لوکوموتیو هستند که االن فوت شده

 : ما به خیابان می آییم  -*

  



 خیابانها بیاییم اجرا می شد نیاز نبود برای احیای حقوق حقه خویش به کف۰۰مصوبه سال.ک.خ.م.اگر ق

ولی گویا حق گرفتنی ، آسایش و آرامش در سایه عدالت کمترین حق طبیعی ماست /  بازنشستگی زمان استراحت است
 همراه شو !ست

 : بخوانید و بخندید به این حاکمیت جهل و جنون -*

 

 :اتهام های وارد شده به یدهللا صمدی، فعال کارگری که روز کارگر بازداشت شد
قویم و خودکار به مناسبت روز جهانی کارگر با شعارهای لغو اعدام و لغو کارکودک بر روی تقویم ها و خودکارهای تهیه ت

 !!اهدایی به كارگران

 :ماه حقوق و مزایا  ٤کارگر شرکت پروژه انتقال آب سیروان بدون دریافت ۲۳۶تسویه  -*

 
 

در ثالث “ ارسا ساختمان”روز اعتصاب کارگران شرکت  ٠پس از : ست آمده ا اردوی کار تلگرامی کانال در مندرج خبر برپایه:
کارگر این شرکت کە در پروژە انتقال آب سیروان بە موسیان در جنوب ایالم  ٥۶/باباجانی از شهرهای مرزی استان کرمانشاه،
 بە تسویە شدند ماه گذشتە، همزمان با روز جهانی کارگری ناچار ٠کار می کردند، بدون دریافت حقوق و مزایای 

 :با خانواده زندانیان سیاسی ردیدا،در پی فراخوان شورای هماهنگی  -*

 

 
 .حضور جمعی از فعاالن صنفی تهران، البرز، قزوین، الیگودرز و مازندران برای قدردانی از خانواده های زندانیان دربند

 :جان باختن یک کارگر در قزوین  -*

یکی از  //ساله از طبقه  ۴۷عصر روزچهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه،کارگری : ترئیس اطالع رسانی پلیس قزوین گف
 .قزوین سقوط کرد و جان خود را از دست داد" پونک"های شهرک  برج

ساله  ۴۷عصر روزچهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه،کارگری :  خبرداد سرگرد رحیم خامدی رئیس اطالع رسانی پلیس قزوین
 .قزوین سقوط کرد و و جان خود را از دست داد" پونک"های شهرک  برج یکی از //از طبقه 

 بلعیدن بودجه کشور چه شکلی صورت می پذیرد؟



 
با این بودجه ها آب دریا هم باشد تمام ! و چه می برند! ببینید چه می خورند: برپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 

 میلیون تومان ۹//برابر با روزی یک میلیارد و  ۳۷ه؛ بودجه سال های علمی شورای عالی حوزه ! می شود
@ordoyekar 

 :جنگ آب در استان گلستان شروع شده است  -*

 

نگ خطر جنگ آب بین شهرهای گرچه دولت با جنگ آب بین استان ها مواجه است اما ز :نبی هزارجریبی نماینده مجلس
 .بین شهرستان گرگان و علی آباد آغاز شده است آب_جنگ#هم اکنون . به صدا در آمده استاستان گلستان 

 :یاد صفر خان قهرمانی گرامی باد  -*

 
دریا دالن سخت تر از کوه دیده ام /  من بانگ کوه و نغمه دریا شنیده ام/  روز صفرخان قهرمانیاناردیبهشت برابرست با زاد۷۴

 !باد یادش گرامی ؛  (ژاله اصفهانی... )
 
 :بافراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان  -*

 

 
 اردیبهشت۷۴مین روزهفته معلمپیاده روی و کوهپیمایی فعاالن صنفی فرهنگیان گیالن به مناسبت هفته معلم و سو

 زیست_محیط_و_طبیعت_معلم#

 رضا شهابی و ربابه رضایی /  محصوالت غذایی شهابی

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D8%A8
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 شهابی و سایر دوستان عزیزم -الم و احترام به اعضای محترم کانال محصوالت غذاییس

 
حمایت، همراهی، پیگیری، خرید و سفارشات شما عزیزان برای من و خانواده ام ارزشمند و امید بخش بوده و نیز دلگرم 

 .کننده به ادامه حق خواهی، آزادی و آزادیخواهی
 

با کمک و حمایت دوستانم برای گذران زندگی و تامین مایحتاج  -ربابه رضایی -ه را همسرماین کار ارزشمند و شرافتمندان
 .فرزندانم شروع کرده و با همراهی و حمایت شما دوستان ادامه پیدا کرده، جا دارد که تشکر ویژه ای از همه عزیزان بکنم

 
من را . رای کسانی که شرایط مشابه من را دارنداین تجربه ی خیلی خوبی برای من و خانواده ام بود و همچنین سرمشق ب

سال زندان ناعادالنه محکوم و روانه زندان کردند به خیال  1به دلیل ایجاد سندیکا و پیگیری مطالبات کارگری و حق خواهی به 
خواهی دست  اینکه اگر من و خانواده ام تحت فشار قرار بگیریم، من به آنچه می خواستند تن خواهم داد و شاید که ازحق

درست است که این چند سال برای من و خانواده ام خیلی . البته که اینطور نشد و ما به حق خواهی ادامه دادیم. بردارم
سخت گذشت و همسر و فرزندانم از ابتدایی ترین حقوق محروم بودند و خودم بعد از آزادی همچنان اخراج از کار هستم و 

واع بیماری و سختی جسمانی دست و پنجه نرم میکنم اما با پشت گرمی و حمایت های بازگشت بکار نشدم و اکنون با ان
قابل ذکر است که من و همسرم تصمیم داریم که همچنان به تولید محصوالت غذایی خانگی . عزیزان، هرگز نا امید نشدیم

 .ادامه دهیم
 

جاره مغازه که از توان پرداخت ما خارج می باشد جهت اطالع شما اعضای محترم کانال و سایر دوستان، به دلیل افزایش ا

مغازه را تحویل دادیم و تا زمان اجاره مغازه مناسب محصوالت غذایی خانگی کما فی سابق در منزل تولید و به فروش می 
 37070832003رسد و از دوستان درخواست دارم برای اعالم سفارشات و هماهنگی برای خرید با شماره همراه ربابه رضایی 

 .تماس حاصل نمایید
 0تهران خیابان جیحون خیابان مالک اشترغربی کوچه عبدالکریمی بن بست گلچین پالک : آدرس

 
یک بار دیگر از همه شما دوستان عزیز تشکر و قدردانی می کنم و کماکان به همراهی و حمایت های شما عزیزان دلگرم 

 .هستیم
 

 تالش برای عدالت و برابریبا امید و . دست شما را به گرمی میفشارم
 ربابه رضایی –رضا شهابی 
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 :فراخوان به اعتراض  -*

 

 فراخوان به تجمع اعتراض پیشکسوتان بازنشسته کشوری

 :وبی به کسر مزد پارس جن 02اعتراض کارگران فاز  -*

 
 

برای . مجبوریم برای استفاده از خدمات درمانی کمپ محل سکونت خود، پول بپردازیم: گویند پارس جنوبی می 02کارگران فاز 
گوید شرکت  کارفرمای این کارگران می. یک مراجعه ساده و گرفتن چند عدد قرص، چهل هزار تومان از حقوقمان کم می شود

پارس  /۷فاز   .گیرد و ما نیز مجبوریم از دستمزد کارگر کم کنیم ها را از شرکت پیمانکار می این هزینهدهنده کمپ،   اجاره
به گزارش اردوی کار، . عنوان بزرگترین پاالیشگاه خاورمیانه در شهرستان کنگان واقع شده است به( پاالیشگاه نهم)جنوبی 

 .عه های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب می شودمجری اصلی این فاز شرکت پتروپارس است که از زیرمجمو

 :تجمع در سراسر ایران  -*

tg://resolve/?domain=shahabirobab
tg://resolve/?domain=shahabirobab
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 مکان تجمع 

 مقابل سازمان برنامه و بودجه: استان تهران و البرز 
 ادارات کل: مراکز استان ها 

 اداره شهرستان: شهرستان ها 

 :سیمنار به اعتبار روز جهانی کارگر  -*

 

 کارگر#جمهوری اسالمی و بزرگداشت روز جهانی  سیاسی_اقتصاد#قد ن
 :سخنرانان

 فرشاد اسماعیلی 
 کمال اطهاري
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