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 ۳ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

برای همبستگی با جنبش کارگری و تشکلهای مستقل  ه تظاهراتب فراخوان مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه
بعدازظهر ۳تا  ۲۹مه از ساعت  ۹۲ژنو  -کارگری ایران   

 

 کار  در برابر دفتر سازمان جهانی ۹۱۲۲مه  ۹۲تظاهرات ایستاده در روز 

 ژنو -میدان ملل

 های سندیکایی در ایران در دفاع از حقوق کارگران و آزادی

 :ن از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جملهدر ایران کارگرا

 حق اعتصاب؛ -

 حق تظاهرات؛ -

 حق ایجاد تشکالت سندیکایی -

هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده 
 .اند

، کلیه  (Solidaires) و سولیدر (UNSA) ، اونسا(FSU) او.اس.، اف(CFDT) ت.د.اف.، س(CGT) ت.ژ.س: ما سندیکاهای فرانسوی 
 :سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای ۸۱۰۲تشکالت کارگری شرکت کننده در اجالس سال 

 آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛ -

 ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛ -

 حضور نمایندگان تشکالت دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار -

 به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند
  ۰۱الی  ۰۸از ساعت 
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 .ژنو –۸۱۰۲مه  ۸۲

 :پايان اعتصاب غذاى اسماعيل عبدى

 

ارديبهشت با قول رسيدگى، از طرف مسئولين، به خواسته هايش، و  ٣٢تاريخ  روز ،اسماعيل عبدى در ٣٢پس از 

 .اجازه مرخصى كه حق هر زندانى است به اعتصاب غذاى اعتراضى خود پايان داد

 

اسماعيل عبدى هفته اى كه گذشت با ضعف جسمى وناراحتى مفاصل،بيمارى اسم، ناراحتى و درد كليه ها كه همه اين 

   .ز عوارض زندان و عوارض سه اعتصاب غذا، و عدم رسيدگى پزشكى ميباشد، روبرو شدبيماريها، ناشى ا

 

خانواده و وكيل اين معلم زندانى با توجه به تأييد كردن بيماريهاى اين زندانى توسط بهدارى زندان ،اقدام فورى به عمل 

ت شد را ارائه دادند، ولی تابه حال با توجه به اوردند و تمام مدارك پزشكى كه به تاييد دادستانى رسيده و در بايگانى ثب

حمايت چند تن از نمايندگان مجلس ، و گذشت يك هفته از شكستن اعتصاب غذا، مقامات قضايي اقدامى در اين مورد 

 انجام نداده اند

ست  ی دان ن لم زن ع  !جای م

 

بی قيد و شرط  معلمان زندانی روح هللا مردانی ، اسدی و محمد حبيبیمختار -محمود بهشتی لنگرودی  -اسماعيل عبدی 

 !آزاد بايد گردد 

  :اعتراض سراسری رانندگان و کاميون دارانفراخوان به 

  !کاميون داران کشور آغاز شده است بزرگ ترين اعتراض و اعتصاب سراسری رانندگان و

 

شهر از شمال تا جنوب و از ۹۷استان و دست کم  ٣۲در اينجا و آنجا آغاز شد و به سرعت تا روز دوم بيش از  ۷۹اعتصاب از روز اول خرداد

وز اعتصاب در چندين شهر ما شرق تا غرب به پای اعتصاب رفتند ، در کنار فهرست بلند اعتصاب کاميونداران در سطح شهر ها در دومين ر

و در وحشت از پيامدهای مختلف   بنزين و شکل گيری صف های کيلومتری در استان فارس و کمبود گازوئيل در تهران شده  شاهد کمبود شديد

کاهش تعرفه قحطی بنزين و از کار افتادن بخشی از حمل و نقل شهری و بين شهری، برخی مسئوالن محلی، وعده افزايش قيمت حمل بار و 

درپنجشنبه سومين روز، اعتصاب و اعتراض کاميون داران و رانندگان به سراسر کشور سرايت کرده و بيش از صد . را مطرح کرده اند   بيمه

عناوين خبرها به شرح . شهر را در نورديد  فهرست شهرها، جنبه سراسری اين اعتصاب فراگير کارگری را با وضوح بيشتری نشان می دهد

 :است زير

 تجمع کاميون داران قم در ورودی شهرک صنعتی شکوهيه

 تجمع رانندگان مهريزدر خيابان روبروی کارخانه کاشی پرسپوليس در پنج کيلومتری جاده اين شهر به يزد

 تجمع کاميونداران شهرستان های آزادشهر، مينودشت و گاليکش در شرق استان گلستان 



 ابرکوه در ورودی اين شهرتجمع رانندگان وسائل نقليه سنگين 

 تجمع و اعتراض کاميون داران به گرانی شن و ماسه درمرزن آباد

 تجمع رانندگان کاميون خرم آباد، در محل پايانه بار اين شهرستان

 اعتصاب رانندگان کاميون های حمل بارسيمان دورود وگندم ازنا

 ان كهگيلويه و بويراحمدتجمع كاميون داران مقابل اداره كل حمل و نقل و راهداري است

 تجمع اعتراضی رانندگان تانکرهای سوخت رسان مقابل پااليشگاه شيراز

 بسطام را بستند -رانندگان معترض شاهرود جاده شاهرود

 تجمع رانندگان کاميون شهرضا در حاشيه کمربندی شهر

 اعتصاب کاميون داران در شيروان خراسان

 اعتصاب کاميون داران يزد 

 ندگان کاميون در تبريزاعتراض ران

 اعتصاب کاميون داران در بندر گناوه 

در شهرهای سيرجان، همدان، کوار، تبريز، کنگاور،  نوشهر/مرند/قزوين/سبزوار/سمنان/بجنورد/اصفهان/ اعتصاب رانندگان در اسد آباد

افزايش کرايه؛ کاهش نرخ : ل پيکره معينی  از خواست حو... کرمانشاه، تاکستان، مالير، قزوين، آباده، يزد، نايين، هفشجان، اراک، تهران و 

داران نيز بيانيه ای را در اولين روز اعتصاب در  تعدادی از کاميون. هستند بيمه، کاهش مبلغ کميسيون؛ و حق برخورداری از اتحاديه مستقل

ونقل، گرانی قطعات  نرخ پايين حمل»:به اين شرح بود ها در اين بياينه به آن پرداخته بودند، مواردی که آن. شبکه های اجتماعی منتشر کردند

بازی در گرفتن بار، اخذ مبالغ غيرقانونی توسط بعضی از  آن به قيمت دالر، نبود جاده مناسب و استراحتگاه، دالل و دالل  کاميون و وابستگی

داد که همبستگی و اتحاد  عليرغم سکوت همه خبرگزاری  ، اين حرکت نشان !«ها، نبود جايگاه شغلی، متناسب نبودن ميزان حقوق و مزايا پايانه

های رسمی رژيم ، تنها به ياری شبکه های  مجازی هم خواهد توانست بسيج گر خوست ها و نيزهای کارگران تقلی گرددو مرجه خود سازمانی 

 . را فراهم آورد 

رگزاران نظام را به عقب نشينی وا داشت و همه در صدد همين اتحاد عمل وسيع و گسترده و طرح خواسته های همسان در سطح کشور، کا

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سوم در همين رابطه .  نوعی مصالحه و چانه زنی با تشکل های صنفی موجود کاميونداران بر آمدند
ساعت پس از آغاز اعتصاب نهایتا  ۰۴ند تا زنی خود را به رخ کشیدند و کاری کرد وسیله قدرت چانه رانندگان بدین: " اردیبهشت آمده است 

اکنون در مرحله اخذ مجوز از  هم»:  اعالم کند " ای جاده ونقل حمل و راهداری سازمان ونقل حمل معاون «امانی داریوش» روز چهارشنبه
البته مشخص نیست » : آمده است و در ادامه گزارش« .درصد افزایش دهیم ۰۴تا  ۵۱های دولتی هستیم تا کرایه رانندگان کامیون را  دستگاه

ها فکری به حال گرانی قطعات  با این حال باید پس از افزایش کرایه. بار را تصویب کند درصد کرایه ۰۴تا  ۵۱که دولت چه زمانی افزایش 
های باربری  شرکتضمن اینکه باید نظارت بیشتری بر عملکرد . ها کرد که افزایش قیمت ارز روی آن تاثیر مستقیم گذاشته است کامیون

 کانون مدیرعامل «بلوکی خان محمد» " : گفته دیگربه سویی از« .حساب و کتاب از رانندگان حق کمیسون نگیرند صورت بگیرد تا اینقدر بی
اکه آنها معتقد است تا دست دالالن در کار است رانندگان ناراضی خواهند ماند چرکشور ترابری نقل و حمل و رانندگان بار، صنفی های انجمن

ولی این همه ماجرا نیست با برشماری خواست " .گیرند خواهند از صاحبان کامیون به ازای یافتن مشتری، حق کمیسون می به هر میزان که می

تند نمایندگان واقعی رانندگان نیس ،انجمن صنفی رانندگانهای فهرست شده کامیونداران حلقه مفقوده همچنان بر سر جای خود است و آن اینکه 

وسعت دامنه مشارکت رانندگان و کاميون داران در اين حرکت و همزمانی : باید قویا اعالم داشت  .هستند مستقل تشکل و رانندگان خواهان

اعتراضات، اين حرکت صنفی را تا همين جا به بزرگ ترين اعتصاب سراسری کارگری سازمان دهی شده به کمک شبکه های اجتماعی در 

 .رده است و افق های جديدی برای حرکت در مسير اعتراض و اعتصاب سراسری ساير بخش های نيروی کار گشوده استکشور ما تبديل ک

 

 



 
تا به امروز هست و نيست مردم را به پای ماجراجويی دولتی که . تزوير و ريا ناميددولت که بايد آنرا " تدبير و اميد " دولت : حاصل کالم آنکه 

ستگاه واليت ريخته، در برابر اعتصاب کاميون داران با همان حربه دوگانه شيرينی و چماق همه رژيم های ضد کارگری های بدفرجام د

 .برخورد کرده است

درصدی کرايه بار از روز شنبه و  ٣۲شرينی را با انجام وعده خشک و خالی ، نسيه و نفاق افکنانه در ميان رانندگان از طريق اعالم افزايش   

 :شامل موارد زير است« چماق »نرخ بيمه از ماه آينده است در حالی که  تغيير

در روز سوم خرداد و در اوج اعتصاب، به کار گرفتن کاميون های ارتش و سپاه برای سوخت رسانی به جايگاهها و خنثی کردن اثرات  -*

 کمبود بنزين و گازوئيل

 عتصاب شکن با کمک نيروی انتظامیکمک به اعتصاب شکنی از طريق اسکورت کاميون های ا -*

 تهديد آشکار رانندگان از سوی نهادهای دولتی به حذف از سيستم اختصاص سهميه بار در صورت عدم پايان دادن به اعتصاب -*

 

ر پيوند آنان به تاکسی داران نيز روز شنبه را د آورديم؛  پائينهمانگونه که در با اينهمه اعتصاب در چهارم خرداد همچنان دنبال می گردد و

کاميون داران با حمايت گسترده ای که مردم از اقدام آنان کرده اند، با . نحوی اعالن حمايت و پيوستگی خود به صف اعتراض اعالم داشته اند

يری که فراخوان های منتشره مبنی بر پيوستن ساير بخش های حمل و نقل شهری و بين شهری به اعتصاب آنان، با اتحاد گسترده و بی نظ

تاکنون به نمايش گذاشته اند، در صورت ادامه اعتصاب ، اعتصاب شکنان را سر جای خود خواهند نشاند و دولت را وادار خواهند کرد که به 

شته چرا که هم اکنون کمپرسی داران محور هراز اعالم دا. اين تو بميری از آن تو بميری ها نيست : بقول جاهل ها  .مطالبات شان گردن بگذارد

الستيک و ارتباط مستيقيم آن ها با نوسانات ارزی و  در پی گرانی حق بيمه و کاهش تناژ و همچنين گرانی روز افزون لوازم يدکی مصرفی: اند 

و عدم  و ديگر مشکالت صنفی و تقسيم ناعادالنه و غير کارشناسی ميزان تناژ کاميون ها عدم افزايش نرخ کرايه ها مشکل سهميه سوخت و

 .دگی و پاسخگويی اتحاديه صنف کمپرسی دارانرسي

 چهارچوب قوانين جاری و رسمی کشور  بر آن شديم تا در  ما رانندگان کمپرسی فعال در حوزه جاده هراز شهرستان آمل

 .داريماعتراض خود را نسبت به دادخواهی مطالبات به حق صنف خود اعالم  و بدون هيچگونه حاشيه و خشونت و به روش مسالمت آميزی

 : بدينوسيله به کليه رانندگان کمپرسی فعال محور هراز اعالم ميگردد

 و عدم بارگيری اعتراض خود را اعالم می و با توقف در کناره خيابان هراز  حضور بهم رسانند  پليس راه هراز در روز شنبه در مکان بعد از 

 . داريم

 : خواسته های رانندگان و کاميونداران از دولت

 زايش کرايهاف -١

 افزايش سوخت ماهانه افزايش سهميه روزانه-٣

 ...درصد۹درصدبه١١تصويب قانون جديد وکاهش درصدی نرخ کميسيون دريافتی ازرانندگان از-٢

 مستقر کردن دفتر نظارت برکميسيون دريافتی از رانندگان درپايانه هامخصوصا تهران،يزد،بندرعباس،کرمان،بندرامام،-١

 ايه شرکت های باربری خليج فارس وابادان وديگر شرکت هاپرداخت نقدی کر_٢

 بازنشستگان ورانندگان هکاهش نرخ بيمه تامين اجتماعی وپرداخت تسهيالت ب -٦

 کاهش نرخ عوارض جاده ای_۹

 کاهش نرخ ماليات ساالنه کاميون_٨

 ...وضعيت خراب جاده ها هرسيدگی ب_۷

https://t.me/xozestan41 

 !صدای رانندگان

 

 با سالم و عرض ادب به تمام برادران و خواهران و همشهری های محترم و هموطنان گرامی

فقط  اگر برای شما. بابت مشکالتی که در مورد حمل و نقل اعم از سوخت رسانی و مواد غذايی برای شما عزيزان پيش آمده عذر خواهی ميکنيم

بمدت کوتاهی اين مشکل پيش آمده، بدانيد که ما رانندگان کاميون هر روز و هميشه به عناوين مختلف مشکالت زيادی داريم که چندين برابر 

 .مشکل شماست

 شيماميدواريم که هر چه زودتر مسئولين مربوطه به خواسته های ما رسيدگی کنند تا ما هم دوباره بتوانيم در خدمت شما عزيزان با

 از طرف تمامی کاميونداران 

بيانيه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنيه فنی راه آهن در حمايت از اعتصاب رانندگان کاميون 

 !ها 

مشروع اين شورای هماهنگی خط و ابنيه با انتشار اين بيانيه ضمن حمايت کامل خود با اعتصاب رانندگان کاميون ها و تاکيد بر خواسته های 

 کارگران در سراسر کشور اعالم می کند 

شورای هماهنگی برای رسيدگی  .بايد به تمامی خواسته های اين کانون های صنفی که نماينده رانندگان کاميون ها هستند دولت سريعا پاسخ بدهد 

ب عمومی برای کارگران راه آهن بخاطر دريافت به احتمال زياد اعالم اعتصا،خرداد جلسه تشکيل می دهد  ۲به وضعيت کارگران راه آهن در 

 ماه حقوق و بيمه درمانی و بيمه تکميلی را صادر می کند ۴نکردن 

tg://resolve/?domain=xozestan41


 :داران سراسر کشور در همبستگی با اعتصاب سراسری رانندگان اعالم اعتصاب تاکسی

 
 

تاکسيدران . رسانی شد ان هم در اين همبستگی اطالعدر پی اعتصاب کاميون داران و در همبستگی با اين رانندگان محروم ،اعتصاب تاکسيدار

گفتند با رانندگانی که در اعتراض به کرايه های کم و مطالبات ديگری از روز اول خرداد در اعتصاب هستند اعالم همبستگی ميکنند؛ اداره 

تگی و همدردی با رانندگان کاميون؛ دست به خرداد برای همبس ۲خرداد تا  ٢تاکسيرانی و تمام تاکسيداران سطح کشور اعالم کردند از روز 

زارش کانال راننده های مدرن، با توجه به کاهش شديد قيمت گذاری اسنپ و تپسی به بهانه رقابت با در همين رابطه به گ.اعتصاب خواهند زد

ها صورت  کاری کليه رانندهها با هم ساير رقبا و به درخواست عده زيادی از شما عزيزان اقداماتی در خصوص رفع مشکل کاهش قيمت

 .پذيرد می

و شيفت عصر نيز از ساعت  ١٣:۲۲الی  ۷:۲۲های تاکسی اينترنتی شيفت صبح از ساعت  کليه اپليکيشن ١٢۷۹/۲٢/۲۲روز شنبه مورخ 

 .شوند بصورت کامل از دسترس خارج می ٣١:۲۲الی  ١۷:۲۲

 .های معترض بپيونديد هانه رقابت ناسالم هستيد، به جمع رانندهگذاری ناعادالنه به ب در صورتی که خواهان حل دائمی مشکل قيمت

  .گردد شرکت تک تک ما در اين اعتراض باعث افزايش قدرت، اقتدار، و دلگرمی همکاران می

 .ها سپری خواهيم کرد را در کنار خانواده ٣١:۲۲الی  ١۷:۲۲و عصر از ساعت  ١٣:۲۲الی  ۷:۲۲از ساعت  ١٢۷۹/۲٢/۲۲روز شنبه مورخ 

 

 :حمايت پرسنل متروی تهران از اعتصاب کاميونداران سراسر کشور

 

 خرداد  ١۲خرداد تا  ۲کارگران و کارکنان متروی تهران از اعتصاب 

 توسط شورای هماهنگی خط و ابنيه اعالم شده است می پيوندند

 :تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد تهران جنوب

ته پشت سر گذاشته شاهد سطحی از اعتراض دانشجويان حول طی هف. ور همچنان ادامه دارد اعتراض و اعتصاب دانشجويان در جای جای کش

ليت تحرکات اعکس های برگزيده نشان از حضور و فع. ی در صدد طرح آن بر آمدند عخواسته های گوناگونشان بوديم که به شکل جم

 . دانشجويان را به نمايش می گذارد

 

 

ی مجلس ترحيم استادان و هيأت علمی را به در و ديوار  های تهران، تربيت مدرس و خوارزمی، در حرکتی نمادين، اعالميه دانشجويان دانشگاه

 .دانشگاه چسباندند

دانشجو .انجام شده است... ران، دانشجويان، دراويش واين کار در اعتراض به سکوت اساتيد در قبال اعتراضات کارگران، زنان، معلمان، کولب

 .دميرزمد ذلت نمی پذير

اينک برای تسريع . آنچه در پی می آيد ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پيش به شکل مستمر پی گرفته ام 

دردريافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و انفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار 

 . م دادخواه



 . می توايند مربوط گرديد برای ارسال اخبارتان با ايميل زير، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فيس بوکم : توجه 

haftegi_kargari@gmail.com/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 

 :ر کارگری هفته روزشما

 های فعالیت را که تنها به خاطر عبدی اسماعیل# از مقامات ایران بخواهید که : الملل بین عفو -*
 :شده آزاد کنند زندانی  آمیز صلح صنفی

#abdi-esmail-.org.uk/actions/freehttps://www.amnesty 
#FreeEsmail 

 های کارگری بریتانیا کنگره اتحادیهبر پایه خبر مندرج در پست فیس بوکی منیر عبدی همسر اسماعیل عبدی آمده است  
(TUC) به کارزار عفو بین الملل برای آزادی فوری اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی زندانی، پیوسته و از ای  با انتشار بیانیه

 .شان را تشویق به حمایت از این کارزار کنند همگان دعوت کرده که دوستان و همکاران

ای به سفیر  انیا، فرنسیس اوگریدی در اوائل ماه جاری نامههای کارگری بریت در همین رابطه، دبیر کل کنگره اتحادیه�

 .جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا نوشت و خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد

در این نامه، از مقامات ایرانی همچنین درخواست شده که به سوء استفاده از نظام قضایی برای سرکوب کسانی که به �

تشکیل و طور مسالمت آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل استفاده می کنند، پایان دهند و حقوق افراد را برای 
 .پیوستن به اتحادیه های مستقل کارگری به رسمیت بشناسند

جایزه » (NASUWT) زن های مدیران مدرسه و معلمان پیشتر در ماه فرودین هم، یک اتحادیه عضو کنگره با نام اتحادیه�

 .خود را به اسماعیل عبدی اعطا کرد« المللی همبستگی بین

 لینک بیانیه کنگره اتحادیه های کارگری انگلستان�

https://bit.ly/2IKLPgz 

 کارزار عفو بین الملل�

abdi-esmail-https://www.amnesty.org.uk/actions/free 

 اقدام فوری عفو بین الملل در پی اعتصاب غذای اسماعیل عبدی�

https://t.me/Amnesty_International/715 
 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه                       -*

 خون کشیدن اعتراضات، پاسخ مردم معترض کازرون را می هندبا خلق جنایت و به 

در جریان تجمع مردم کازرون برای آزادی بازداشت شدگان تظاهرات روز چهارشنبه در مقابل  79اردیبهشت  62شب چهارشنبه 
با قساوت تمام پاسگاه نیروی انتظامی، محل نگهداری بازداشت شدگان در میدان بنیاد شهید، نیروهای سرکوبگر وحشیانه و 

 .نفر را کشته و دهها نفر دیگر را زخمی کردند 2به روی مردم بی دفاع و بی سالح آتش گشودند و حداقل 

تظاهرات روز گذشته مردم کازرون که در ادامه اعتراضات و تظاهرات های دامنه دار طی دو ماه گذشته در اعتراض به طرح 
ن صورت گرفته بود، مورد یورش همه نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی جداسازی اجباری بخش هایی از شهرستان کازرو

قرار گرفته و تعدادی از معترضان توسط نیروهای اطالعاتی با کمک نیروی انتظامی که مسلح به سالح ها و ماشین های ضد 
 .شورش بودند، بازداشت گردیدند

نار هم و با هم زندگی کرده اند حق دارند همچنان در کنار مردم بخش های مختلف شهرستان کازرون که نسل اندر نسل در ک
طرح اجباری جداسازی، هیچ توجیهی جهت خدمات رسانی بهتر به مردم طبق تقسیم بندی جدید . هم بمانند و زندگی کنند

پراکنی بین  این نوع جداسازی ها و الحاق نمودن های اجباری فقط در خدمت ترویج سیاستهای تفرقه افکنانه و نفاق. ندارد
 .مردمانی است که تا کنون فارق از کینه های قوم پرستی در جوار هم زندگی کرده اند

باید طرح ضد انسانی و تفرقه افکنی جداسازی اجباری علیه مردم کازرون که مورد مخالفت شدید شهروندان مقیم است و تا 
طریق سرکوب شده است، فورا لغو گردد و اختیار ماندن کنون باعث سلب آسایش و تحمل زیان های جانی و مالی بر مردم از 

 .یا جدا شدن شهروندان کازرونی از شهرستان کازرون، به اختیار و رأی اکثریت ساکنین آن واگذار گردد

حمله نیروهای سرکوبگر به مردم کازرون که باعث جانباختن تعدادی از مردم معترض و زخمی شدن دهها نفر دیگر گردیده 
د به عنوان یک حمله جنایت کارانه علیه شهروندان معترض، توسط همه مردم آزادیخواه و برابری طلب، همه است، بای

کارگران، معلمان، دانشجویان و تشکلها و فعالین آنها مورد اعتراض وسیع و قاطع قرار گیرد و خواهان پایان دادن به هر گونه 
اشت شدگان فورا باید آزاد شوند و مسببین و قاتلین جانباختگان در همه بازد. سرکوب مردم معترض به هر بهانه ای شوند
 .تجمع شب گذشته کازرون باید مجازات گردند

69/6/7979 

 :اعتراض کشاورزان اهواز و شوش برای انتقال آب  -*

mailto:info@karegari.com
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://www.facebook.com/hashtag/freeesmail?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IKLPgz&h=ATOGbgWbrhwMcm6iy3WzcYWnMFWHAC8yFIwy2UzocOBRSkz5UV1K55qAwxQ3fJd5w8Dc7M-J09ni3BC7behVd7rH0BIvPfRgDgMHQHKCBKRpF_UXO7uiDEJ6ZhOsVi-JtKRCzZ8
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://t.me/Amnesty_International/715


 

دند،این انتقال شوش امروز نسبت به انتقال آب از طریق کانال کوثر برای صنعت نیشکر اعتراض کر -کشاورزان مسیر اهواز 
 موجب بیکاری اکثر كشاورزان خواهد شد

@ordoyekar 

  :دولت عقب نشست/  کازرون پیروز شد  -*

 

ده کردن خواست شب گذشته وزارت کشور در بیانیه ای اعالن کرد طرح تقسیم کازرون را برای کارشناسی بیشتر و براور
  !مردم کازرون به حالت تعلیق در اورده

چرا اعتراضات مسالمت جویانه مردم را به  !!به راستی اگر طرح کارشناسی نشده بود چرا اصرار داشتند بر اجرایی کردنش؟
  !خشونت کشاندید؟

عقب نشینی واداشت و البته برای  مردم کازرون نشان دادند با اتحاد و همبستگی و حضور میدانی میتوان حاکمیت زور را به
  !پاسداشت این دست اورد باید همواره مراقب بود

چواب خون های ریخته شده را چه !کازرون پیروز شد ولی تخم نفرت و کینه ای که در دلها کاشته شده را چه در مانی است ؟
 ؟؟جواب معلوالن و خانواده های عزيز از دست داده با چه کسانی است  کسی میدهد

@kanoonmodafean 

 :تجمع اعتراضی کارگران کارخانه  فیلتر البرز نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری قزوین -*

 

کارخانه  فیلتر البرز دراعتراض به بالتکلیفی کارگران  :آمده است اردیبهشت ماه  هشتمبرپایه گزارشات منتشره، بیست و
 .شغلی ومعیشتی دست به تجمع  مقابل استانداری قزوین زدند

رشت ، در زمینه تولید و فروش و -جاده قزوین 4کارگرواقع درکیلومتر 711کارخانه فیلتر البرز با : نماینده این کارگران گفت 
 .هانه های مختلف از اوایل سال جاری دست به اخراج کارگران زده اندبازاریابی محصوالت ندارد اما مدیران شرکت به ب

مدیران این شرکت مشکالت مالیاتی و بیمه کارگران را بهانه ساخته و از پرداخت حقوق و معوقات : این کارگر اضافه کرد
 .ماه اخیر خودداری کرده اند 6کارگران این شرکت طی 

 : تجمع کامیوداران سمنان  -*

 
های استان سمنان از مرکزاستان به سایر  ونقل و پایانه امیونداران استان سمنان در اعتراض به انتقال اداره کل حملتجمع ک

 نقاط استان
@ordoyekar 

  : معوقه های حقوق دریافت برای ابادان شهرداری کارگران تجمع -*

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


 
ماه حقوق در مقابل شهرداری این  ۵اردیبهشت تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت  ۸۲جمعهروز 

 . شکل گرفت شهر 

 : حوادث کار در معادن  -*

 
 شهرستان نور در« الویچ »ریزش معدن زغال سنگ در منطقه ! معادن ایران همچنان قتلگاه سرمایه و ناایمنی محیط کار

 .استان مازندران سبب کشته شدن یک کارگر و زخمی شدن سه تن دیگر شد

 : پیامد های خروج آمریکا از برجام و فسق قرار دادها یکی بعد از دیگری  -*

 میلیارد یورویی با ایران را متوقف کرد ۵.۵شرکت فوالد سازی دانیلی ایتالیایی قرارداد 
 :مدیرعامل شرکت دانیلی

 رویترز/برجام، بانک ها به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژه های ایرانی نیستند با خروج آمریکا از

@ordoyekar 

 :شود به زودی تحریم هایی علیه ایران وضع می -*
 

ام وزارت خزانه داری آمریکا بامداد جمعه به شبکه خبری اسکای نیوز عربی گفته که بزودی به گزارش خبرگزاری ایرنا یک مق
 .مجازات های شدید علیه ایران و حزب هللا لبنان وضع خواهد شد

  .خودرو، هواپیما، نفت و بانک در اولویت تحریم های آمریکا هستند

 : کاصدور بیانیه کمیسیون اروپا برای مبارزه با تحریم آمری -*
 

اعالم کرد برنامه مبارزه با ( امروز)مه  ۵۲کمیسیون اروپا روز جمعه : برپایه نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 .کنند را اجرایی کرد های آمریکا علیه ایران را برای محافظت از شرکت هایی که در ایران تجارت می تحریم

. کند های آمریکا علیه ایران آغاز به کار می ال کردن مقررات انسداد تحریماین پروسه برای فع»: گوید کمیسیون اروپا می
 «.اشاره دارد ۵۹۹۱فرآیندی که به مقررات اتحادیه اروپا در سال 

اما در عین حال . را رد کنند های اروپایی آن شود مگر اینکه پارلمان اروپا یا دولت ماه اجرایی می ۸اقدامات اتحادیه اروپا در مدت 
امکان وجود دارد که این پروسه زودتر از زمان تعیین شده فعال شود، در صورتی که حمایت قوی سیاسی در پس این  این

 «اقدامات اجرا شود
@ordoyekar 

 :شخاص را مسدود کردندمی -ایالم مسیر اهالی میشخاص دراعتراض به حادثه خیزی جاده، -*

اردیبهشت، جمعی از اهالی میشخاص با گذاشتن چند تنه بزرگ درخت مسیر اصلی ایالم 62براساس گزارش منتشره بتاریخ
این افراد علت اصلی این .کند را مسدود کردند های شرقی ایالم متصل می به میشخاص که شهر ایالم را به شهرستان -

خاص و بروز سوانح مختلف رانندگی در این جاده برشمردند و با این روش خواستار  ه میشخیز بودن جاد انسداد را حادثه
در پی این موضوع معروف بسطامی فرماندار ایالم با حضور در میشخاص وعده داد که به .اند اعتراض به مسؤوالن امر شده

 .شود خیز آن آغاز می احداث و رفع نقاط حادثهزودی وضعیت این جاده حل و فصل خواهد شد و با واگذاری آن به پیمانکار کار 

  : قرنطینه در افغانستانی زحمتکشان -*

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


 

های  دولت با وجود دریافت کمک.است افغانستانی_مهاجران#اینجا کمپی در تربت حیدریه، محل قرنطینه شدن جمعی از 
اوج وقاحت اینجاست . دهد مگر به صورت موقت ی تردد نمی ها اجازه مالی سازمان ملل در ازای هر یک از این مهاجران، به آن

 .اند که با ایجاد کارگاه در اردوگاه، به استثمار مهاجران نیز مشغول

https://t.me/OrdoyeKar/17888 
@ordoyekar 

 :درحادثه روز پنج شنبه معدن زغال سنگ الویج شهرستان نورچهارکارگر کشته وزخمی شدند -*

طبق گزارشی که از : سئول تیم کوهستان هالل احمر نور، در خصوص ریزش معدن الویج در شهرستان نور، اظهار کردم
 .کالنتری الویج در مورد ریزش معدن انارستان در روز گذشته به هالل احمر رسید دو تیم از هالل احمر به منطقه اعزام شدند

شهرستان نور در « الویچ »منطقه « دیزین کال » ن زغال سنگ روستای رها شدن چوب مهار در معد: در گزارش آمده است 
 911که این حادثه در طول  وی با اشاره به این.استان مازندران سبب کشته شدن یک کارگر و زخمی شدن سه تن دیگر شد

غانستان در معدن مشغول به چهار کارگر تبعه اف: متری از استخراج این اتفاق افتاده است، تصریح کرد 71متری معدن و ارتفاع 
شود، در انتهای ساعت کاری و  حفاری بودند و با توجه به تعویض پست کارگران در معدن که هر شش ساعت انجام می

 .تعویض پست بر اثر ریزش خط استخراج و سقف معدن متأسفانه به مرگ یکی از این کارگران منجر شد

 :  ماه است حقوقی نگرفتند ۲۴بیش از کارگران شرکت سامان کاشی به مدت  -*

 
نگهبان در این کارخانه باقی  ۸۴و فقط حدود  دکارگر تعطیل ش ۹۴۴با بیش از  ۹۹شرکت سامان کاشی در بروجرد، در فروردین 

 ماه است حقوقی به آنها پرداخت نشده است ۹۸ماندند که بیش از 

 :گرفت را کارگر چهار جان شده گودبرداری محل تخریب -*
در : درباره جزییات این حادثه آوار گفت : در بیست و هشتم اردیبهشت آمده است وگو با خبرنگار ایلنا،  جالل ملکی در گفت

 ۵۸۵در یک محل گودبرداری شده در خیابان نیاوران، باالتر از خیابان یاسر به سامانه  امروز یک مورد حادثه آوار ۴::۹ساعت 
وی با بیان اینکه بالفاصله دو ایستگاه با امکانات کامل به همراه عوامل شهرداری به  .شود نشانی اطالع داده می سازمان آتش

متر  متر بوده که به عمق پنج ۴۴:تا  ۸۵۴سعت محل حادثه قطعه زمینی به و: شود، اظهار داشت محل حادثه اعزام می
ساعتی بعد دو کارگر دیگر از زیر آوار بیرون کشیده شده و به : نشانی ادامه داد سخنگوی سازمان آتش... .گودبرداری شده بود

 .عوامل اورژانس تحویل شدند که متاسفانه مشخص شد هر چهار نفر همان ساعت اولیه جان خود را از دست دادند

 : تجمع کارگران آکیا خودرو به عدم دریافت حقوق های معوقه -*

 
شرقی تجمع  های معوقه خود مقابل استانداری آذربایجان تعدادی از کارگران آکیا خودرو در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

 کردند

 : کارگر نقاشی ساختمان در کازرون براثر گلوله نیروهای امنیتی جان باخت  -*
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اردیبهشت؛ بدلیل شدت  ۸۹سفیان اهل کازرون نقاش ساختمان ؛ که با گلوله جنگی مجروح شده بود؛روز شنبه امید یو 
  .جراحات وارده؛ در بیمارستان به جان باخت

 :باخت جان کارگر یک/مازندران نور در معدن ریزش: حوادث حین کار  -*
یک  (بیست و هفتم اردیبهشت)روز گذشته  : در بیست و هشتم اردیبهشت آمده است  ایلنا،خبرگزاری دولتی به گزارش 

سرپرست روابط .جان خود را از دست داد های معدن،   کارگر معدن در الویج شهرستان نور استان مازنداران بر اثر ریزش دیواره
پس از اعالم حادثه، نیروهای امدادی بالفاصله به الویج اعزام شدند و : عمومی اورژانس مازندران ضمن تایید این خبر گفت

  .پس از برداشتن آوار متوجه شدند که متاسفانه یک کارگر جان خود را در اثر این ریزش از دست داده است

 : ازرون در نماز جمعه تجمع مردم ک -*

ناصردیوان کازرونی از ، ( ای لشکر ناصر دیوان آماده باش آماده باش)شعار !اردیبهشت درتسخیرمردم۸۲نمازجمعه امروز کازرون 
 !رهبران نامی در تاریخ مبارزات ملی ایران علیه استعمار انگلستان در صد سال پیش

،  کلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری آذربایجان شرقینسبت به بالت، کارگران کارخانه آکیا خودرو  -*
 : دست به تجمع اعتراضی زدند

 

کارگران کارخانه آکیا خودرو برای اعتراض به  :آمده است براساس گزارشات منتشره، روز شنبه بیست ونهم اردیبهشت ماه، 
صبح امروز حدود  .ی آذربایجان شرقی زدندبالتکلیفی شغلی ومعیشتی راهی تبریز شدند ودست به تجمع مقابل استاندار

در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان « اکیا خودرو»نفر از کارگران کارخانه خودروسازی  ۸۴۴
نزدیک به چهار ماه است که حقوقی دریافت : یکی از کارگران حاضر درتجمع گفت.استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند

ای  این کارگر در ادامه از تعطیلی نزدیک به دو هفته.ایم همچنین سه ماه پایان کارمان را نیز کارخانه پرداخت نکرده است نکرده
ما امروز اینجا : جاده صوفیان،شهرك صنعتي سرمايه گذاري خارجي،خبر داد وافزود79کارخانه آکیا خودروواقع در درتبریز،کیلومتر

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان .ت ما را روشن کنند و ما را از بالتکلیفی دربیاورندایم تا مسووالن وضعی جمع شده
شرکت آکیا یک شرکت خصوصی است که متاسفانه در طول : شرقی در واکنش به تجمع کارگران شرکت آکیا خودرو گفت

توسط بخش 7924و در آذرماه سال شرکت آکیا خودر:یادآوری .ماه گذشته حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است۹
و ( سرمایه گذاری مشترک با گروه االسالمی دبی از سهامداران بانک االسالمی دبی ) خصوصی شامل شرکت آناکیش 
 .شرکت افق سعید تأسیس گردید

تحریم غذای رانندگان سامانه دو شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به کمیت وکیفیت غذای  -*
 :اریافط

روزجمعه بیست وهشتم : آمده است به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،
اردیبهشت ماه، رانندگان سامانه دو شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به کمیت وکیفیت غذای افطاری در 

 .یی داخل پکیج افطار، از دریافت آن خودداری کردندبه ناچیز بودن و کیفیت بد مواد غذاو اعتراض 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623914-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA


  :دستور روحانی برای فروکش کردن اعتراضات در شاهرود  -*

 
 .مبنی بر عدم انتقال اداره کل راه به سمنان موافقت کرد( کاظم جاللی )رییس جمهور با درخواست نماینده پیشین شاهرود 

 !ماه حقوق روبرو هستند  4دریافت با عدم  کارگر شهرداری سی سخت 011تعداد   -*

کارگرانی که در  .کارگرشهرداری سی سخت پرداخت نشده است711ماه حقوق4 :آمده است اردیبهشت 67بنابه گزارشی که

ماه  ۹کم  دست. صورت پیمانی، قراردادی و روزمزدی مشغول کارند های وابسته به آن به شهرداری سی سخت و سازمان
ایم حقوق معوقه را  ها از شهردار و شورای شهر درخواست کرده بار: آنها همچنین اعالم کردند.حقوق معوقه طلب دارند

 .شود دهند و در عمل کاری انجام نمی پرداخت نمایند ولی مسئوالن تنها قول می

ماه 8کنگان دراعتراض به عدم پرداخت  01آالت فاز  رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران بخش ماشین -*
 : دست به اعتصاب زدند  انمطالباتش

کنگان صبح  ۵۸آالت فاز  نفر از رانندگان بخش ماشین ۵:حدود : در بیست و نهم اردیبهشت آمده است  برپایه گزارش منتشره،
مین گزارش، آنان سال گذشته در ه بنابه.بابت پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کردند( ماه اردیبهشت ۸۹)امروز 

درصد دستمزد خود را دریافت کردند و مابقی مطالبه آنان تاکنون پرداخت نشده  91رصد، و مرداد ماه د 21خرداد ماه 
وظیفه حمل و نقل و جابه جایی  76ماه رسیده افرادی که در داخل و خارج از تاسیسات فاز  2مطالبات این کارگران به .است

 .کارگران و پرسنل را عهده دار هستند

 :شاهرود دراعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری استان ازاین شهربه سمنانزاریان و اعتصاب بااهالی  -*

روزشنبه بیست ونهم اردیبهشت ماه،جمع کثیری از اهالی شاهرود دراعتراض به انتقال : برپایه گزارش دریافتی آمده است 
به تجمع درمیدان جمهوری این شهرزدند  دست( سمنان)اداره کل راه و ترابری استان سمنان از شاهرود به مرکز استان

است که،بدنبال  ذکرقابل .وبازاریان این شهربا اعالم اعتصاب وتعطیل کردن مغازه هایشان اعتراضشان را بنمایش گذاشتند
سال است در شاهرود مستقر است از روز  ۱۴شنیدن  زمزمه های انتقال اداره کل راه و ترابری استان به سمنان  که 

 .هفته گذشته اعتراضاتی در شهرستان آغاز شده است چهارشنبه

، نسبت به عدم پرداخت حقوق و حق بیمه  کارگران باقیمانده کارخانه تعطیل شده  سامان کاشی بروجرد -*
 !اعتراض کردند 

بروجرد، در کارخانه سامان کاشی، تولیدکننده انواع کاشی در : آمده است  اردیبهشت،67برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ
یکی از کارگران  .نگهبان در این کارخانه باقی ماندند ۸۴کارگر تعطیل شد و فقط حدود  ۹۴۴با بیش از  ۹۹فروردین ماه سال 

این .کارگر قراردادی این کارخانه خبر داد ۸۴ماه تأخیر در پرداخت حقوق  ۹۸شاغل کارخانه سامان کاشی بروجرد از بیش از 
هیچ کدام از کارگران بیکار شده تاکنون : گفت، در تشریح جزئیات این خبر گفت ز همکارانش سخن میکارگر که به نمایندگی ا

 ۸۴در حال حاضر : اند مطالبات مزدی خود را عالرغم شکایت به مراجع قضایی از کارفرما دریافت کنند، در ادامه افزود نتوانسته
 .اند ماه مزد دریافت نکرده ۹۸کم  ه هستند، دستکارگری که از زمان تعطیلی کارخانه محافظ اموال کارخان

  :اعتصاب کارگران راه آهن  ادامه -*
 

اردیبهشت وارد دومین روز خود شده  91نفر از کارگران و کارکنان نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن زاگرس امروز  751اعتصاب 

  .است
ت حقوق و واریز نشدن حق بیمه، دیروز در برابر دفتر این شرکت کارگران تراورس گلستان و گرگان نیز در اعتراض به عدم دریاف

 .کارگران و کارکنان نگهداری خط وابنیه فنی راه آهن لرستان از یک هفته پیش در اعتصاب هستند  .تجمع کردند

 :محمد حبیبی چهره شناخته شده معلمان همچنان در زندان است  -*



 
با ایشان مالقات کردند متاسفانه وضعیت  بزرگ تهران زندانواده حبیبی در خان: اردیبهشت آمده است  91روز یکشنبه 

 است جسمی و سالمت وی بخاطر ضرب و شتم هنگام بازداشت نگران کننده

 

  :جلوگیری از تجمع بازنشستگان اهواز -*
 

 
نیروهاى امنیتى از تجمع بازنشستگان شركت لوله سازی در مقابل : اردیبهشت گزارش شده است  91روز یکشنبه 

 . ساختمان صندوق بازنشستگى در كوى امانیه شهر اهواز جلوگیرى كرد، كارگران گفتند فردا هم تجمع خواهند داشت

 : انباخته مردم کازرون سومین ج -*

 

مردم کازرون خواستاربازداشت، محاکمه و . پیکر رضا اژدری سومین جانباخته اعتراضات مردم کازرون امروز تشییع می شود
 :مجازات کلیه آمران و عامالن قتل و سرکوبند

 : داریم مشکل اشتغال به مربوط مباحث در /کشور در پروانه بدون بنگاه هزار 051 فعالیت -*
های اقتصادی و  برخی از بنگاه وضعیت نامساعد کارگران در : در بیست و نهم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا،

این کارگران با مشکالتی همچون نداشتن بیمه، ساعات کاری زیاد، حقوق زیر قانون کار، . گیرد ها روز به روز شدت می کارگاه
تواند این  اینکه اتاق اصناف ایران چقدر به این مسئله اشراف دارد و چگونه می. روبه رو هستند... نداشتن امنیت شغلی و

 .است  (ایران اصناف اتاق رئیس) فاضلی علی یت را ساماندهی کند، موضوع گفتگوی ایلنا باوضع
ها دارای پروانه کسب هستند و  همه این بنگاه: گوید هزار بنگاه صنفی در کشور می 729میلیون و  6وی با اشاره به وجود 

د و مشکلی در این خصوص ندارند و کمترین شکایت را در ان ، حداقل دستمزد و بیمه نیروی کار ایرانی در آنها دارای شناسنامه
: کند پذیرد، تصریح می فاضلی با بیان اینکه در برخی موارد وجود اینگونه مشکالت را می.های مشمول قانون کار داریم بنگاه

ر آنها مشغول کار کنند و نیروی کاری که د ضابطه کار می هزار بنگاه بدون پروانه در کشور وجود دارند که بی 951اکنون 
بیشتر کارگرانی که در این : شود که رئیس اتاق اصناف ایران البته این نکته را نیز یادآور می .اند هستند، مورد ظلم قرار گرفته

کنند، نیروی کار خارجی هستند برای نمونه در صنایع نساجی و چرم خیلی از کارگران افغانی جای  های غیرمجاز کار می بنگاه
 ....رود اند که همین مسئله یکی از اعتراضات کارگران ایرانی نیز به شمار می ایرانی را گرفتهکارگران 

 :المللی آبادان در مقابل ساختمان اداره کار غرب تهران تجمع کردند  کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل بین -*
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آبادان برای پیگیری وضعیت شغلی خود مقابل  المللی صبح امروز، گروهی از کارگران تعدیل شده شرکت حمل و نقل بین

اند، به   این کارگران که از محل کار خود در منطقه اسالمشهر راهی تهران شده.ساختمان اداره کار غرب تهران تجمع کردند
رارداد کار، به بهانه اتمام ق ۹۵رسد؛ به مرور از سال  نفر می ۹۴تا  ۲۴قرارداد شغلی ما که تعدادمان به حدود : ایلنا گفتند

های بیکار شده با طرح شکایت در اداره کار غرب تهران پیگیر مطالبات معوقات و  از آن تاریخ تاکنون، ما راننده. فسخ شده
: ای در توضیح این ماجرا گفت ونقل جاده یکی از کارگران این واحد حمل.ایم، اما هنوز بالتکلیف هستیم کار خود شده بازگشت به

سال سابقه کاری داشتند و همزمان برای بازگشت به کار و وصول مطالبات خود به ۸۵تا  ۷اند بین  ر شدههمکارانی که بیکا

مان به شهرستان اسالمشهر انتقال یافته  اند که در نهایت پرونده شکایت تعدادی از همکاران اداره کار غرب تهران شکایت کرده
ونقل آبادان در این مدت در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و  ملی شرکت ح از قرار معلوم کارگران بیکار شده... .است

 .اند اند اما به دلیل شرایط سنی خود، موفق به پیدا کردن کار نشده خدماتی زیادی مراجعه کرده

 :عضو کارگری کمیته روابط کار -*
 شود می نهایی «هفت ماده یک   تبصره» نویس   پیش/شد تعیین سال سه موقت قراردادهای سقف

 

ته، اولین جلسه کمیته روابط کار با چهارشنبه هفته گذش  : در بیست و نهم اردیبهشت آمده استبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
 حسین .، با حضور کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد«دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار»موضوع تدوین 

در : در ارتباط با نتایج این کارگروه و تصمیمات مرتبط با بحث امنیت شغلی گفت (کار روابط کمیته کارگری عضو) حبیبی
بین دولت و نمایندگان کارگری توافق حاصل شد؛ براساس این توافق، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای این نشست 
 .تعیین شد سال سه غیرمستمر،

نماینده کارفرمایان با تعیین سقف سه سال موافق نبود ولی به هر : وی با بیان اینکه در مجموع نشست، مثبت بود، ادامه داد
ی حبیبی، به احتمال زیاد دوشنبه هفته جاری،  به گفته.با دولت توافق کردیم و این گام مثبتی استروی ما نمایندگان کارگری 

شود و دستورالعمل تبصره یک ماده هفت، تدوین شده و پس از آن توسط وزارت کار به هیات وزیران برای  توافق نهایی می
ر و نحوه برخورد با قرارداد کار بعد از اتمام دوره سه ساله او تعریف کارهای غیرمستم .تصویب نهایی و ابالغ ارسال خواهد شد

تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت، براساس قانون : ی روز چهارشنبه برشمرد و تاکید کرد را از دیگر مباحث مهِم جلسه 
ن این دستورالعمل به دولت کار، برعهده دولت و وزارت کار است؛ اما کارگروه روابط کار به عنوان یک کمیته تخصصی در تدوی

به گفته حبیبی، تدوین  .کمک کرده و این همفکری موجب شد که نظرات گروه کارگری و کارفرمایی نیز شنیده شود
 .تواند گام مثبتی در جهت تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت محسوب شود دستورالعمل مذکور می

 

 :پرونده محمد ثالث به اجرای احکام ارسال شده: ددادستان تهران اعالم کر -*
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آبادی از ارسال پرونده محمد ثالث در  جعفری دولت  است آمده مجازی های شبکه سطح در منتشره گزارشات برپایه
م عالی کشور و انجا با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان :به اجرای احکام خبر داد و گفت ۹۱های اسفند سال  ناآرامی

او از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان حوادث اسفندماه خبر داد که  .تشریفات الزم حکم صادره اجرا خواهد شد
چهار روز پیش  ثالث_محمد#زینب طاهری وکیل  میزان/اند  های تکمیلی محکوم شده به موجب آن متهمان به حبس و مجازات

 "نخواهدشد"حکم موکلم قصاص است اما به علت آغاز ماه رمضان اجرا : گفته بود

 :باشیم نداشته نیرو ریزش امیدواریم/بازار ناپایداری برزخ   در سرامیک و کاشی صنعت -*
فزایش نرخ ارز، هم کارگران را نگران ناپایداری بازار اقتصاد و ا  : در بیست و نهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،

هرگز « تولیدکنندگان واقعی»بدون شک . است است و هم دست تولیدکننده را به اصطالح در حنا گذاشته و مضطرب کرده
تواند  شوند که نیروی کار بیکار شود و یا چرخ تولید از گردش بایستد، اما شرایط پیش آمده اگر کنترل نشود، می راضی نمی

ها به وجود بیاورد؛ یکی از صنایعی که از این اوضاع به شدت  ها و کارخانه بسیاری برای تولید و ادامه فعالیت کارگاه مشکالت
« حافظ»های کارگراِن کاشی  ها و دغدغه از نگرانی. متاثر شده است، صنعت دیرپا و روزگاری پررونقِ کاشی و سرامیک است

همه و همه  های کمتر شناخته شده، مشغول به کار هستند،  وی کاری که در کارگاههای نیر نگرانی گرفته تا دل« ایرانا»و 
« کارگر کاشی»درست است که برای یک .نیست« روشن»ماحصِل فردایی که چندان . است ماحصل نامشخص بودن آینده

ادامه تولید، تیره  آینده چندان روشن نیست اما تولیدکنندگان نیز در شرایط مناسبی نیستند و افق اقتصاد را برای
های  در ارتباط با دغدغه (کشور سرامیک و کاشی تولیدکنندگان انجمن رئیس) فکر روشن محمد .بینند می

شود، با تاکید بر اینکه بحث  ی کارگران صنعت کاشی چگونه ترسیم می تولیدکنندگان و در پاسخ به این سوال که آینده
آن چیزی که در عرصه ارز اتفاق افتاده، : گوید شمار، می و مشکالت موجود بی پیچیده است مشکالت تولید، بحثی طوالنی و 

تاثیر گذاشته و « قیمت تمام شده کاال»باعث شده تمام اقالم وارداتِی صنعت کاشی و سرامیک، گران شود و این گرانی روی 
ست، به  امیک در ایران یک کاالی رقابتیاز آنجا که کاشی و سر: دهد وی ادامه می.است قیمت تمام شده کاال را افزایش داده

 ....دلیل تعدد کارخانجاتِ موجود، یقیناً دیر یا زود، خیلی از واحدهای صنعتی با مشکل مواجه خواهند شد

 گزارش ویژه از محل نگهداری محمد حبیبی 

http://www.kanoonm.com/3024 

 

محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون تهران که روز بیستم  :آمده است به نقل از کانال حمایت از محمد حبیبی
هماهنگی تشکل های صنفی معلمان دستگیر شد پس از انتقال از _قانونی و مسالمت آمیز شورای اردیبهشت ماه در تجمع

قرنطینه یک که در بین زندانیان به قرن  .سلول های انفرادی سپاه، در زندان تهران بزرگ در قرنطینه شماره یک در حبس است
. ندارد و زندانیان مجبورند آب چاه غیرتصفیه بنوشند یک معروف است فاقد امکانات است به طوری که آب آشامیدنی نیز وجود

نفر زندانی هستند و بهداشت مطلوبی وجود ندارد و سالمت زندانیان در خطر  61نفره،  7همچنین در این بند در یک اتاق 
دن کرامت فراتر از این مشکالت در زندان تهران بزرگ، حقوق انسانی زندانیان است که با هتک حرمت و پایمال نمو .است

با توجه به شرایط فوق این بحث مطرح است که اوال هر   .انسانی زندانی توسط زندانبان و وکیل بندها نادیده گرفته می شود
فرد حتی یک تبهکار حق دارد در زندان و مراحل دادرسی از حقوق انسانی و امکانات طبق کنوانسیون های جهانی و قوانین 

حبیبی که دغدغه همیشگی اش اعتالی آموزش _محمد#به یک معلم شریف و آزاده چون داخلی برخوردار باشد چه رسد 
معلمان بهت زده از حمله به تجمع تهران هر روز خبری از بی حرمتی و نادیده . کودکان و برقراری عدالت در جامعه بوده است

رای پایان دادن به این همه بی عدالتی گرفتن حقوق خود و معلمان زندانی می شنوند و گویی اراده ای در نزد مسئوالن ب
 .دیده نمی شود
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 :شود پرداخت معوقاتمان امیدواریم :اهوازی کارگران/شد واگذار ملی بانک به ایران فوالد ملی گروه مالکیت -*

 

به بانک « گروه ملی فوالد ایران»واگذاری مجدد مالکیِت   : دیبهشت آمده استدر بیست و نهم اربه گزارش خبرنگار ایلنا، 
امیدواریم با این واگذاری، : گویند این کارگران می.است ای از امید در دل کارگران این واحد صنعتی، روشن کرده ملی، بارقه

ی صنعتی که همه  کارگر این کارخانه 9511دود ح: گویند می... این کارگران  .اوضاع بهتر شود و معوقات مزدی ما پرداخت شود
های گذشته اوضاع اسفناکی را تجربه کردند و روزگار نامناسبی داشتند؛ توقع داریم ورق  کارگران فنی و ماهر هستند، در ماه

نیز  (خوزستان استاندار اقتصادی امور معاون) مقدم بحرینی سیدعلی .برگردد و مطالباتمان به زودی پرداخت شود
بانک ملی در حال حاضر مالک گروه ملی فوالد ایران است و باید امورات این کارخانه  : توصیف کرد و گفت« مثبت»این اتفاق را 

در آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای گروه ملی فوالد ایران مصوب شده : وی افزود .صورت جدی ازسوی این بانک دنبال شود به
از نظر ما بانک ملی در حال . ، این کارخانه را اقاله کند و کارخانه را به بانک ملی بازگردانداست تا آقای موسوی به عنوان مالک

 ....حاضر مالک گروه ملی فوالد ایران است و باید امورات این کارخانه به صورت جدی از سوی این بانک دنبال شود

 :بروجرد کاشی سامان نگهبان کارگر ۲۲ حقوق ماه ۴۲ تعویق -*

 

در « سامان کاشی»یکی از کارگران شاغل در کارخانه    : در بیست و نهم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
گفت، در تشریح  مییاد شده کارگر  .کارگر قراردادی این کارخانه خبر داد ۸۴خیر در پرداخت حقوق ماه تأ ۹۸بروجرد از بیش از 

به  ۹۹ماه سال   سامان کاشی که تولیدکننده انواع کاشی در بروجرد واقع است، در فروردین: جزئیات این خبر به ایلنا گفت

او با بیان  .نگهبان در این کارخانه باقی ماندند ۸۴شد و فقط حدود  تعطیل کارگر ۹۴۴سبب افزایش مشکالت مالی با بیش از 
شکایت به مراجع قضایی از کارفرما  علیرغماند مطالبات مزدی خود را  اینکه هیچ کدام از کارگران بیکار شده تاکنون نتوانسته

 ۹۸کم  کارگری که از زمان تعطیلی کارخانه محافظ اموال کارخانه هستند، دست ۸۴در حال حاضر : در ادامه افزود دریافت کنند،
ماهه،  ۹۸جدا از معوقات مزدی : کارگر نگهبان گفت ۸۴این کارگر در خصوص سایر معوقات حقوقی .اند ماه مزد دریافت نکرده

وی همچنین در مورد معوقات بیمه این  .گران نگهبان را پرداخت نکرده استکارفرما در سه سال گذشته عیدی و پاداش این کار
اندازه معوقات حقوقی، بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده و در حال حاضر چندین  هم: کارگران اظهار داشت

 .شود های درمانی آنان از سوی تامین اجتماعی تمدید یا تعویض نمی ماه است دفترچه

   :«سخت سی» شهرداری کارگران دستمزد پرداخت در ماهه ۴ تاخیر -*

 

: منابع کارگری ایلنا در شهرداری سی سخت گزارش دادند    : دیبهشت آمده استدر بیست و نهم ار به گزارش خبرنگار ایلنا،
. صورت پیمانی، قراردادی و روزمزدی مشغول کارند های وابسته به آن به کارگرانی که در شهرداری سی سخت و سازمان

ها کمبود نقدینگی و  نشدن مزد آنترین عامل پرداخت  این کارگران با بیان اینکه مهم.ماه حقوق معوقه طلب دارند ۹کم  دست
شد که کارفرما  می۹۱ایم مربوط به دستمزد دی ماه  آخرین حقوقی که دریافت کرده: نبود منابع مالی است، در ادامه افزودند

ماه می  ۵۸تا  ۵۴پیش از این مطالباتمان به حدود : کارگران شهرداری گفتند .آن را حدود چهار هفته قبل پرداخت کرده است
روند پرداخت  ۹۱ید که سال پیش با تامین مالی، نیمی از این مطالبات مزدی به مرور پرداخت شد اما از بهمن ماه سال رس

شهردار شهرداری سی سخت با تایید معوقات مزدی، کمبود منابع ... .مطالبات کارگران مجددا به روال سابق بازگشته است
 ... .عنوان کرد مالی را علت به تاخیر افتادن دستمزد کارگران
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 :دریافتی حقوق از گیالن پزشکی علوم درمانی مراکز کارگران نارضایتی -*

 

تعدادی از کارگران شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی : به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سی ام اردیبهشت آمده است 
بهیار،  نفر هستیم که تحت عنوان بهیار، کمک ۹۴۴کم حدود  دست: گویند س با خبرنگار ایلنا میعلوم پزشکی گیالن در تما

حقوق   خدماتی و غیره در مراکز درمانی علوم پزشکی گیالن مشغول کاریم که درآمد برخی از ما کارگران نزدیک به حداقل
ته آنان، کارگران و کارکنان علوم پزشکی گیالن ماهانه به گف .دهد مان را نمی مان کفاف معاش زندگی است و دریافتی ماهانه

کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت  هزار تومان دریافت می ۱۴۴با اضافه کاری، مبلغی در حدود یک میلیون و 
د؛ در ادامه این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزدشان هستن.بسیاری از اقالم مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است

های ما را به تاخیر  ماه از حق پاداش ۲تا  ۷جدا از وضعیت دستمزدهایمان، علوم پزشکی گیالن، پرداخت حدود : گویند می

در مقابل این طلب مزدی، هر ماه به دفاتر مدیریتی بیمارستانها و دانشگاه علوم پزشکی گیالن : گویند آنان می.انداخته است
های داده شده از سوی مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی؛ همچنان معوقات  سفانه عالرغم وعدهکنیم اما متا مراجعه می

 ....مزدی ما پرداخت نشده باقی مانده است

 :کنیم می تسویه هفته همین :کارفرما/اند نگرفته دستمزد ماه چند جنوبی پارس ۲۲ فاز رانندگان -*

 

ان سرویس رفت و آمد کارگران که در بخش رانندگ : به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سی ام اردیبهشت آمده است 
یکی از این رانندگان به .پارس جنوبی مشغول به کار هستند، مطالبات مزدی پرداخت نشده؛ دارند 76آالت فاز  ماشین

برخی از ما تا هشت ماه معوقات مزدی داریم که مشخص نیست چه زمانی قرار است : گوید نمایندگی از همکارانش می
نفر است و آنها تاکنون بارها به کارفرما برای دریافت  95آالتِ فاز دوازده،  گفته او، تعداد رانندگان بخش ماشینبه .پرداخت شود

وظیفه حمل و نقل و  76این رانندگان که در داخل و خارج از تاسیسات فاز .اند اند اما پاسخی نگرفته معوقات خود مراجعه کرده
دهند و  هستند، از عدم پرداخِت کامل دستمزدهای خود در سال گذشته خبر می دار جابجایی کارگران و پرسنل را عهده

 ....ایم الحساب پرداخت شد و مابقی آن را نگرفته های تابستان سال گذشته نیز علی حتی دستمزد ماه: گویند می

  :تجمع نمودند  وی بنفشهاهالی کوی ولیعصر تبریز دراعتراض به تخریب پارک بانوان ک دی ازتعدا  -*

 

های  مدتی است که در نقاط مختلف شهر تبریز شاهد تخریب پارک :اردیبهشت آمده است  91تاریخ  دربرپابه گزارش دریافتی 
های زینتی هستیم و این اقدامات این سوال را پیش  های فروش گل های ورزشی و یا گلخانه محلی و تبدیل آنها به سالن

یک ماه پیش خبر احداث چندین سالن  از..آورد که اگر درآمد شهرداری کاهش یافته، ،باید فضاهای سبز را بفروشد؟ می
یکی ازآقایان ساکن محله که منزل وی .ورزشی در پارک بانوان ولیعصر موجب رنجش و نگرانی اهالی این کوی شده است

سال  ۸۴از :گوید دقیقا چسبیده به پارک بانوان است با اظهار ناراحتی از عدم رسیدگی مسووالن شهرداری منطقه یک می
سال است که مختص بانوان این  ۵۴ه عنوان پارک همچنین زمین ورزشی برای کودکان این محله بوده و حدود پیش این محل ب

 ....منطقه است
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 :شدند صنفی نهاد تشکیل خواستار رشت پوپلین   ایران کارگران -*

 

اعالم « ایران پوپلین»برخی منابع خبری در کارخانه   : به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سی ام اردیبهشت آمده است 
به پایان رسید اما از آن سال تاکنون؛ دوره جدید  ۹۴در سال « ایران پوپلین»وره شورای اسالمی کار کارخانه آخرین د: کردند

گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش  به همین دلیل کارگران معتقدند شکل. هنوز تشکیل نشده است
شود و در این میان  کارگر برآورد می ۸۵۴تعداد همه ما تا : آنها افزودند.اردماه معوقات مزدی دارند، ضرورت د ۸که در حال حاضر 

یکی از کارگران این کارخانه در .توانیم از تمامی حقوق صنفی خود برخوردار شویم ءهای قانونی نمی باور داریم که به دلیل خال
ای که از  ساله ۷در فاصله زمانی حدودا : خصوص علت تشکیل نشدن شورای اسالمی کار در این واحد تولیدی به ایلنا گفت

توقف فعالیت آخرین شورای اسالمی کار گذشته است، چندین بار برای ایجاد نهاد صنفی تالش کردیم اما در هر دوره کارفرما 
ورای به گفته این کارگر، در حال حاضر آنچه مانع برگزاری انتخابات و تشکیل ش.تراشی مانع از انجام این کار شد با مانع

 ....اسالمی کار در کارخانه ایران پوپلین شده؛ یکی نارضایتی کارفرما و دیگری تعلل اداره کار رشت است

 :کهنوج به بندر عباس رابستندکشاورزان خشمگین منوجان جاده  -*

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان منوجان در گفت ، کورش میجانی  :اردیبهشت آمده است  91تاریخ  دربرپابه گزارش دریافتی 
کشاورزان خشمگین منوجان در اعتراض به افت قیمت سیب زمینی و تعطیلی خرید توافقی این  : ا گفتو گو با خبرنگار ایسن

کار خرید توافقی سیب زمینی در منوجان تا روز پنجشنبه در : وی افزود .محصول با تجمع جاده منوجان به بندرعباس را بستند
حال انجام بود اما بدلیل تکمیل ظرفیت کارخانه طرف قرار داد تعاون روستایی کار خرید چند روزی کند شده است و این مضوع 

زان در مسیر جاده کهنوج بالفاصله بعد از تجمع کشاور: کورش میجانی افزود .نارضایتی کشاورزان به دنبال داشته است
 کارخرید سیب زمینی از سر گرفته شد ۵١بندرعباس شخصا در محل حاضر شدم  و به موضوع را رسیدگی کردم  و از ساعت 

 :آباد عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان خرم -*
   : ... است نشده پرداخت بازنشستگان برخی اردیبهشت مستمری

 

عضو هیات مدیره کانون )محمدحسن موسیوند :ام اردیبهشت آمده است  به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سی
بگیران از خلف وعده سازمان تامین  های مستمری گو با خبرنگار ایلنا درباره گالیه و در گفت( آباد بازنشستگان شهرستان خرم

که بانک رفاه اقساط وام بازنشستگان با وجود این: ، گفت۹۷ها در سال  التفاوت افزایش مستمری اجتماعی درباره واریز مابه
( اردیبهشت ۴:)کند اما سازمان تامین اجتماعی تا امروز  سازمان تامین اجتماعی را بدون یک روز تاخیر مطالبه می

عضو هیات مدیره کانون .صورت منظم پرداخت نکرده است بگیران و سایر سطوح را به های حداقل التفاوت افزایش مستمری مابه
آباد در ادامه با اشاره به تاخیرهایی که در پرداخت اصل مستمری بازنشستگان پیش آمده است،  ان شهرستان خرمبازنشستگ

کردیم اما مدتی است که پرداخت مستمری دو تا  های خود را بیست و هفتم هر ماه دریافت می ما همواره مستمری  :گفت
از طرفی مستمری برخی از . داد بازنشستگان را درآورده استشود که این موضوع  سه روز بعد از این تاریخ پرداخت می

وی .شود پزداخت نشده و این بی نظمی آنها را گالیه مند کرده است بازنشستگان که نان خانوادگی آنها با حرف میم آغاز می

شود  میسازی مستمری بازنشستگان یک ضرورت معیشتی است و باید منابع آن تامین و اجرایی شود، ن همسان: گفت
 .های زندگی بسوزند و بسازند میلیون تومان مستمری بگیرند و با باال رفتن هزینه ۸بگیر هستند تا ابد زیر  ای که حداقل عده

همزمان با کارگران تراورس مشهد، کارگران خطوط ابنیه راه آهن مناطق لرستان، زاگرس، رباط کریم،  -*
 :برند از ابتدای هفته جاری در اعتصاب به سر می… اسالمشهر، زنجان و 

آهن مشهد  ساختمان ایستگاه راه براساس گزارش منتشره،کارگران تراورس مشهد که امروز اجتماع اعتراضی خود را مقابل
دو : گویند این کارگران می.چندین سال است که وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتمان مشخص نیست: گویند برپا کردند، می

طبق اظهارات .مان مشخص نیست ماه و نیم دستمزد عقب افتاده به همراه بیمه طلب داریم در این حال وضعیت بیمه تکمیلی
ماهه است که  مدت یک یکی دیگر از مشکالت آنها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه کارگران معترض،

: گویند این کارگران می.شود سال سابقه کار دارند، هر ماه به صورت آزمایشی منعقد می ۵۴آنهم برای کارگرانی که بیش از 
 .که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند هزار کارگر دارد ۷شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود 
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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-9/624604-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF


 :کرد تغییر تبریز سازی ماشین گری ریخته و سازی ماشین واحد کارفرمای -*

 

« تبریز  سازی ماشین»های  خبری در کارخانه برخی منابع  : به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در سی ام اردیبهشت آمده است 
این دو کارخانه که چندین : گویند واقع در شهرک صنعتی قراملک تبریز با اعالم این خبر می« تبریز  سازی گری ماشین ریخته»و 

 سال است بابت رد دیون از سوی دولت به صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شده بودند، اخیرا به یک کارفرمای بخش
هشتصد کارگر در این دو واحد صنعتی مشغول کارند   طبق گزارش این کارگران، در حال حاضر حدود.اند خصوصی واگذار شده

کم چندین ماه مطالبات معوقه طلبکار بودند و بارها دست به اعتراض صنفی  که در نتیجه عملکرد سهامدار قبلی، دست
سازی تبریز تا قبل از اسفند  شرکت ماشین: گویند سازی تبریز می کارگران این دو کارخانه درتشریح مشکالت ماشین...زدند می

به بخش  ۹۹های اصل  زیر نظر سازمان گسترش نوسازی بود ولی بعد از آن در راستای سیاستدولتی و  ۹۵ماه سال 
های شهر تبریز واقع در  ترین کارخانه سازی تبریز، یکی از بزرگ گروه ماشین..خصوصی و صندوق بازنشستگی فوالد واگذار شد

های آب، الکتروموتور،  کمپرسورهای صنعتی، پمپ افزار، های صنعتی مانند انواع ماشین قراملک، تولیدکننده انواع ماشین

های مته، قطعات ریخته و  های فرز، ماشین های تراش، ماشین آالت نساجی، ماشین تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین لیف
 .در خاورمیانه است CNC های دستگاه

  :یت شغلیادامه اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن سراسرکشوردراعتراض به نداشتن امن -*

درادامه اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن : آمده است  روزیکشنبه سی اردیبهشت ماه، براساس گزارش منتشره،
برای (زاگرس)سراسرکشورنسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم پرداخت مطالبات،کارگران راه آهن شرق استان لرستان

ادامه اعتراضات روزهای گذشته کارگران تراورس در در .دومین روز متوالی دست از کارکشیده ودرمحل کارشان تجمع کردند
کارگران تراورس زاگرس که دیروز نیز تجمع .برخی نقاط مختلف کشور، صبح امروز اجتماع کارگران تراورس زاگرس ادامه یافت

بیمه آنها پرداخت ها به تاخیر افتاده و چند ماه حق  پرداخت مطالبات مزدی آن:مشابهی در محل کار خود برپا کرده بودند، گفتند
از قرار معلوم، کارگران تراورس گلستان و گرگان نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و واریز نشدن حق بیمه، .نشده است

آهن منطقه  شود کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه گفته می. دیروز در برابر دفتر این شرکت تجمع کرده بودند
 .پیش در اعتصاب هستند لرستان از یک هفته

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -*
 :مقابل اداره کار غرب تهران

راضاتشان کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان درادامه اعت : آمده است اردیبهشت،91روزیکشنبهبرپایه گزارش منتشره،
جمعی از .نسبت به عدم بازگشت بکار وپرداخت نشدن مطالباتشان،مقابل ساختمان اداره کار غرب تهران اجتماع کردند

از محل کار خود در منطقه اسالمشهر راهی تهران ( اردیبهشت 91)کارگران اخراجی شرکت حمل و نقل آبادان که بامداد امروز 
به بهانه اتمام قرارداد کار،  ۹۵رسد؛ به مرور از سال  نفر می ۹۴تا   ۲۴ه تعدادمان به حدود قرارداد شغلی ما ک: اند، گفتند شده

های بیکار شده با طرح شکایت در اداره کار غرب  باوجود آنکه از آن تاریخ تاکنون، ما راننده: کارگران گفتند.فسخ شده است
هیات حل اختالف به : این کارگر افزود....اما هنوز بالتکلیف هستیم ایم، کار خود شده تهران پیگیر مطالبات معوقات و بازگشت به

ماهیت کار کارگران حمل ونقل آبادان »کننده به این شکایت در اداره کار غرب تهران با این استدالل که  عنوان مرجع رسیدگی
به گفته وی، در حال حاضر .ی از کارگران رای بازگشت به کار صادر کرده استاخراج ما را نپذیرفته و برای تعداد« دائمی است

بعد از گذشت چند سال هنوز به پرونده تعداد زیادی از این کارگران رسیدگی نشده و از سوی دیگر احکام صادر شده برای 
 .شود برخی از همکاران آنها به دلیل تمکین نکردن؛ کارفرما اجرایی نمی

ای کارگران مراکز درمانی علوم پزشکی استان گیالن نسبت به سطح نازل حقوق وعدم  اعتراض رسانه -*
 :پرداخت بموقع مطالبات

تعدادی از کارگران شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی علوم : آمده است هشت،اردیب91منتشره در تاریخ بنابه گزارش 
بهیار، خدماتی و غیره در مراکز درمانی  نفر هستیم که تحت عنوان بهیار، کمک ۹۴۴کم حدود  دست: گویند پزشکی گیالن می

مان کفاف  ریافتی ماهانهحقوق است و د  علوم پزشکی گیالن مشغول کاریم که درآمد برخی از ما کارگران نزدیک به حداقل

جدا از : گویند این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزدشان هستند؛ در ادامه می....دهد مان را نمی معاش زندگی
آنان .های ما را به تاخیر انداخته است ماه از حق پاداش ۲تا  ۷وضعیت دستمزدهایمان، علوم پزشکی گیالن، پرداخت حدود 

کنیم  رستانها و دانشگاه علوم پزشکی گیالن مراجعه میدر مقابل این طلب مزدی، هر ماه به دفاتر مدیریتی بیما: گویند می
های داده شده از سوی مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی؛ همچنان معوقات مزدی ما پرداخت  اما متاسفانه عالرغم وعده

 ....نشده باقی مانده است

 :عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران سدشفارود -*

های بهمن،  کارگران شرکت ژیان در کارگاه سد شفارود حقوق ماه : اردیبهشت آمده است  91تاریخ  دربرپابه گزارش دریافتی 
اوضاع کارگران دیگر پیمانکار پروژه که زیر پرچم شرکت ژیان فعالیت  .اند اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه خود را دریافت نکرده

 .اند تر از این را نیز دریافت نکرده های قبل ها حقوق ماه کند بسیار بدتر از کارگران شرکت ژیان است و آن می

  :ماه پرداخت نشده است  5تا  4بین  حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/624619-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


ماه پرداخت نشده  5تا  4بین  حقوق کارگران شرکت جنگل شفارود: اردیبهشت آمده است  91تاریخ  دربرپابه گزارش دریافتی 

 .ماه حقوق معوق دارند ۵ماه و نیروهای قراردادی  ۹نیروهای رسمی شرکت جنگل شفارود  ،است 

 :ماه حقوق کارگران شهرداری اصفهان4دم پرداخت ع -*

حقوق تعدادزیادی از کارگران شهرداری اصفهان از بهمن ماه سال : آمده است اردیبهشت،91براساس گزارشات منتشره بتاریخ
 .گذشته تا به امروز پرداخت نشده است

 :ای نظامی با شلیک مستقیم جان کولبری دیگر را گرفتندنیروه -*

شین شهراشنویه با  اردیبهشت، نیروهای نظامی در ارتفاعات کیله91صبح روزیکشنبه : برپایه خبر منتشر شده آمده است 
ا میثم کریم ساله ارومیه ای ر69نیروهای خبری محلی،هویت این کولبرجان باخته  .شلیک مستقیم جان کولبری دیگر را گرفتند

 .علی اعالم کردند

 : سوییس -تظاهرات کارگران صنعت برق در شهر زویخ  -*

روز نوزدهم مه برابر بیست و نهم  سوییس -فعال کارگری وعضو اتحادیه اونیابرپایه خبر منتشر شده علی مبارکی ، 
ه ها به منظور پشتیبانی از کارگران برق در نزدیک به پانصد نفر از اعضای اتحادی، اتحادیه های سوییس اردیبهشت به فراخوان 

دقیقه  75.91بعد از ظهر در مرکز شهر زوریخ انجام وساعت  74تظاهرات از ساعت  .سوییس دست بیک حرکت اعتراضی زدند
کارفرمایان قصد دارند که قانون چهل ساعت کار در هفته را به چهل وچهار ساعت برگردانند ،اما کارگران با .بپایان رسید

درمسیر راهپیمایی شعارهای بسیار ... .اعتصاب خود نگذاشتند که این خواسته استثمارگرانه بنفع کارفرمایان عوض شود
خوبی از جمله زنده باد همبستگی بین المللی یا مرگ بر کاپیتالیسم و لیبرالیسم از بلندگو ها پخش میشد وما تکرار 

امیدوارم  .انی توسط یکی از شعار دهندگان خوانده میشد وبقیه تکرار میکردندهمچنین سرود انترنالسیونال بزبان آلم. میکردیم
در ایران نیز کارگران با ایجاد تشکالت خود بتوانند بصورت سراسری ضمن اعتراض به حقوق پایمال شده خود ،متحد ومتشکل 

 .تمامی موانع جهت رسیدن به زندگی آزاد وبرابر را از پیش رو بر دارند

 :شدند به شرکت پاکستانی مانع فروش ابزار تولید توسط کارفرما: کارخانه ایران پوپلین رشت کارگران -*

 
جمعی از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت از فروش بخشی از : اردیبهشت،آمده است 97بنابه گزارش منتشره بتاریخ

متاسفانه امروز خریدار که یک تاجر :ارگران افزودنداین ک.آالت این واحد تولیدی ازسوی کارفرمای کارخانه خبر دادند ماشین
های تولید است که از قرار معلوم وی قصد دارد به کشورش  دستگاه بافندگی در سالن ۹۲پاکستانی است در حال بازکردن

ستگاه د42ای خواستار پیگیری فروش  کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه ایران پوپلین رشت در نامه7411بیش از  .منتقل کند
این کارگران با بیان اینکه در مدت زمانی که در این کارخانه  .ابزار کار کارگران این واحد نساجی به یک تاجر پاکستانی شدند
: ایم، افزودند های مالی و روحی زیادی را هم متحمل شده مشغول به کار هستیم، علیرغم چندین ماه مزد معوقه، زیان

ایم  با افزایش مشکالت اقتصادی کشور فعالیت تولیدی کارخانه را حفظ کنیم اما هر  وانستهروزی ت سالهاست  با تالش شبانه
چند  سال یکبار کارفرما بخشی از ماشین آالت و سایر ابزار کار کارگران این واحد تولیدی  را به بهانه مستهلک بودن به فروش 

به گفته آنها، این واحد .کاری برای انجام دادن نخواهند داشتای اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کارگران  رساند به گونه می
ها مشغول کارند و این نگرانی  کارگر همزمان با این دستگاه ۸۹۵دستگاه ماشین آالت بافندگی است و تعداد  ۸۴۴دارای حدود 

... .خود را از دست بدهندها با دستگاهای جدید تعدادی از کارگران کار  وجود دارد که در صورت جایگزین نشدن این دستگاه
محور جاده )متر مربع در شمال ایران  ۸۹۹۷۹۹در زمینی به مساحت  ۵:۵۵در سال ( سهامی عام)کارخانجات ایران پوپلین 

متر مربع است که شامل واحدهای ریسندگی، بافندگی، سفید گری،  ۵۵۵۹۹۹زیر بنای آن . تاسیس شد( رشت به تهران
 .میل بازرسی و بسته بندی می باشدرنگرزی، دوزندگی و چاپ و تک

 :اردیبهشت ماه 10و12جان باختگان اعتراضات عداد امام جمعه کازرون ، ت -*

 69و62اضات تعداد جان باختگان اعترامان جمعه کازرون ؛ خرسند : آمده است  اردیبهشت،97براساس گزارش منتشره بتاریخ
 .برگزار خواهد شد نفرذکرکرد وافزود تشییع جنازه آنها روزسه شنبه9اردیبهشت ماه این شهر را

قابل یادآوری است که رئیس کل دادگستری استان فارس روز بیست ونهم اردیبهشت،تعدادجان باختگان اعتراضات اخیر 
 .نفر اعالم کرده بود6کازرون را 

 : ن کارخانه هپکوبرای احقاق حقوق برحقشان با پایان گرفتن ضرب العجلازسرگیری تجمعات کارگرا  -*



 

روزدوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه،کارگران کارخانه هپکو درپایان ضرب العجل : آمده است  براساس گزارشات منتشره،
این کارگران  . زسرگرفتند، تجمعاتشان را برای احقاق حقوق برحقشان ا( اردیبهشت65)تعیین شده در روزچهارشنبه گذشته

جنوب ومسدودکردنش آغاز کردند وبدنبال حضور و وعده های  –صبح روزدوشنبه رابا تجمع درمسیر راه آهن سراسری شمال 
مسئوالن طرازاول استان مرکزی وحضورگسترده نیروهای انتظامی وامنیتی،ریل راه آهن را ترک کرده وبه تجمعشان مقابل این 

پیگیری مطالبات شما کارگران با جدیت در حال انجام : فرماندار اراک در جمع کارگران معترض گفت .دادند واحد تولیدی ادامه
استاندار مرکزی به معوقات کارگران شرکت ....زودی تصمیمات خوبی در خصوص این شرکت گرفته شود است و قرار است به

اسفند و امسال نیز حقوق فروردین و اردیبهشت را طلب  هم اکنون کارگران از سال گذشته حقوق: هم اشاره کرد و افزود
 .هفته آینده پرداخت خواهد شد ۸ماه از معوقات کارگران تا  ۸دارند که بر اساس رایزنی های صورت گرفته یک یا 

  :تجمع و اعتصاب نمودند  ماه حقوق9کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم پرداخت -*

 

ماه حقوق دست از کارکشیده 7کارگران شهرداری شادگان دراعتراض به عدم پرداخت: آمده است  براساس گزارش منتشره،
ما کارگران شهرداری شادگان خواستار 'تجمع کنندگان در حالی که بنری با مضون .ومقابل شهرداری این شهر اجتماع کردند

، خواستار پاسخگو بودن شهردار و شورای اسالمی ' میلیارد ریال هستیم91استرداد مبالغ پس انداز خود نزد شهرداری بمبلغ 
در ماه رمضان دیگر چیزی برای خوردن نداریم :یکی از کارگران شهرداری شادگان در این باره گفت .شهر در این خصوص شدند

 ....و کسی هم به ما جنس نسیه نمی دهد

  : هفتمین تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه لوله سازی اهواز -*

ظهر روز دوشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه برای هفتمین بار،جمعی از کارگران : آمده است  برپایه گزارش منتشره،
بازنشسته کارخانه لوله سازی اهوازدراعتراض به عدم پرداخت حقوق  دست به تجمع مقابل کانون بازنشستگان شرکت نفت 

 799طلبی که صندوق بازنشستگی نفت از شرکت ما دارد حقوق حدود  به دلیل:یکی از این تجمع کنندگان گفت .در اهواززدند
وی که خواست نامش در خبر ذکر  .سال سن دارند در این ماه قطع شده است 21کارمند بازنشسته که همگی بیش از 

شرکت سازی اهواز، مقرر شد  بین صندوق بازنشستگی نفت و شرکت لوله 26بر اساس قرارداد منعقده سال : نشود،افزود

ماهیانه مبلغی را از حقوق این افراد کسر و درصدی نیز کارفرما به آن افزوده و به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند که 
این هفتمین روز است که این بازنشستگان برای یک ماه حقوق معوق .سازی اهواز در این مساله قصور کرد مدیریت وقت لوله

 .خود تجمع می کنند

  :شهربابک رابستند -ایل نقلیه سنگین شهرستان خاتم جاده هرات رانندگان وس -*



 

حدود سه سال است که مسیر جاده هرات به شهر بابک یک طرفه شده و فقط وسایل نقلیه از :رانندگان معترض گفتند
یه هرات از این یکی از رانندگان گفت تردد وسایل نقل. شهربابک به سمت شهرستان خاتم می توانند از این مسیر عبور کنند

مسیر با قبض های جریمه سنگین مواجه شده و رانندگان مجبورند به جای این مسیر ، یک مسیر صد کیلومتری اضافه را طی 
در پی این تجمع اعتراض آمیز که منجر به ترافیک و مسدود شدن مسیر شد فرماندار ، دادستان و امام جمعه شهرستان .کنند

 .شدند و قول مساعدت برای پیگیری مشکل رانندگان دادند در محل تجمع رانندگان حاضر

  :سوختگی دو کارگر بر اثر انفجار کوره در شهرک صنعتی کاوه -*

دراین حادثه که بعد از : مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت ، عباس عابدی
به گفته عباس عابدی در پی این حادثه امدادگران  .ساله دچار سوختگی شدند 97 و 65ظهر روزدوشنبه رخ داد دو کارگر جوان 

اورژانس با یک دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند و مصدومان را برای درمان به بیمارستان شهید منتظری منتقل 
 .استکارگاه کوچک و بزرگ در حاشیه شهرستان نجف آباد واقع  25شهرک صنعتی کاوه دارای .کردند

 :جان باختن کارگرجوان شیالت پرورش ماهی ناغان حین کاردراستخر -*

های  در پی گزارش واصله به مرکز فوریت: با اعالم این خبر، اظهار کردفرمانده انتظامی شهرستان کیار سرهنگ علی رازانی 
ماموران انتظامی به همراه مبنی بر غرق شدن مردی در استخر پرورش ماهی واقع در شهر ناغان بالفاصله  771پلیسی 

ای  ساله 62با حضور ماموران در این محل مشخص شد جوان : وی افزود.واحدهای امدادی به محل وقوع حادثه اعزام شدند
حین کار در شیالت پرورش ماهی به داخل یکی از استخرها سقوط کرده و بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده 

 .است

  :ثما اسماعیلی ، فعال کارگرساختمانی ، قاضی دادگاه را مقهور کرددفاعیات جانانه ع -*

  

http://www.radioneda.de/2018/05/21/Osman_Es180521.mp3 

دفاعیات جانانه و . عثمان اسماعیلي، كارگر ساختماني و فعال كارگري، در گفتگو با راديو ندا از جريان دادگاه جديدش مي گويد
 !دادگاه را هم محكوم و مقهور كرده استاستدالالتي كه قاضي 

 :اخراج کارگران راه آهن اندیمشک به خاطر اعتراض صنفی -*
 

ماه نپرداختن دستمزد از کار  4محمد رضا پیرالوند مدیر کارخانجات تراورس بتونی اندیمشک، کارگران را به خاطر اعتراض به 
اردیبهشت،  97ل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی به تاریخ پیرالوند در نامه ای خطاب به مدیرعام .اخراج کرده است

خرداد از ورود این  7اعالم کرده و از این شرکت خواسته با کمک نیروی انتظامی از تاریخ امروز « مازاد»نفر از کارگران را  69
ماه حقوق نگرفتیم و حاال  ۹بدهیم؟ کارگران می گویند جواب زن و بچه هامان را چگونه باید .کارگران به محل کار جلوگیری کند

 هم اخراج شده ایم



 :ماه مطالبات مزدی طلبکارند ۵کارگران شهرداری لوشان  -*

 
کارگر شاغل در  ۲۴ماه معوقات مزدی حدود  ۵از   :اطالع داد  «جبار نظامیوند چگینی »سخنگوی شورای شهر لوشان

اهش درآمد شهرداری لوشان باعث بروز مشکالتی ناشی از کمبود گفت کوی  .شهرداری و سازمانهای وابسته به آن خبر داد
با بیان اینکه اعضای وی .هاست که معوقات مزدی طلب دارند اکنون کارگران ماه منابع مالی شده است به همین دلیل هم

به : د، افزودهای وابسته به شهرداری را دار شورای شهر لوشان دغدغه دستمزد و معیشت همه کارگران شهرداری و سازمان
حلی هستیم که بتوانیم بخشی از این مطالبات را پرداخت کنیم تا کارگران زحمتکش شهرداری برای تامین مایحتاج  دنبال راه

ای است  در حال حاضر درآمد فعلی شهرداری لوشان به اندازه: در ادامه گفتوی ... .زندگی خود دغدغه مالی نداشته باشند
های شهری  د کارگران را پرداخت کند اما شهرداری همچنان از این منابع درآمدی برای ساخت پروژهتواند با آن دستمز که می

 .کند اقدام می

 ! بانوان اهوازی ورزشگاه تختی را فتح کردند -*

 
کرد  ورزشگاه تختی اهواز امروز شاهد بازی دو تیم جاوید و فوالد کنار دزفول بود اما آنچه بیش از متن بازی جلب توجه می

  .این حضور بر هیجان بازی افزود. حضور بانوان اهوازی و کارونی در جایگاه تماشاگران و ابراز شادی آنان بود
امروز بانوان اهوازی توانستند حضور خود را به رخ پایتخت نشینان بکشند و برای نخستین بار طلسم منع ورود زنان به ورزشگاه 

 ها را شکستند

 :د تجمع کردند رانندگان شهر گنابا -*

 

 . ، تجمع کردند  خرداد 7روز سه شنبه رانندگان شهرستان گناباد از استان خراسان رضوی 

 : رانندگان سنندج دست به اعتراض زدند  -*

 
 شهر  اعتراض رانندگان سنندج و تعطیلی اعالم بار این

 :اعتصاب کامیونداران بوکان -*



 
 . دست به اعصاب زدند 79خرداد7سه شنبهکان روز رانندگان ناوگان حمل و نقل در شهر بو

  !بزرگ ترین اعتراض و اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون داران کشور آغاز شده است -*

 
رانندگان و کامیون داران در مازندران، نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال گزارش به

رمان، مشهد، گناباد، سنندج، بندرعباس، مبارکه اصفهان، بوکان، اراک، قزوین و چندین شهر دیگر از صبح امروز دهگالن، زرند ک
  .ها اعتراض دارند رانندگان به گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه. دست از کار کشیدند

ات، این حرکت صنفی را تا همین جا به بزرگ وسعت دامنه مشارکت رانندگان و کامیون داران در این حرکت و همزمانی اعتراض
ترین اعتصاب سراسری کارگری سازمان دهی شده به کمک شبکه های اجتماعی در کشور ما تبدیل کرده است و افق های 

 .جدیدی برای حرکت در مسیر اعتراض و اعتصاب سراسری سایر بخش های نیروی کار گشوده است

   :ایران اهرات در حمایت از کارگران فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظ -*

 
پنج تشکل عمده ی سندیکایی فرانسوی در فراخوان مشترکی دعوت کردند که تظاهراتی در پاریس در حمایت از جنبش 

 :متن فراخوان به شرح زیر است. ماه مه در ژنو برگزار شود ۸۹این تظاهرات قرار است روز . کارگری در ایران برگزار شود
 

های  و آزادی در دفاع از حقوق کارگران ژنو -میدان ملل،  کار  در برابر دفتر سازمان جهانی ۸۴۵۲مه  ۸۹ایستاده در روز  تظاهرات
 سندیکایی در ایران

 :در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله
 حق اعتصاب؛- 
 حق تظاهرات؛- 

 حق ایجاد تشکالت سندیکایی- 
به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به هزاران کارگر 

 .مرگ محکوم شده اند
، (Solidaires)و سولیدر   (UNSA)، اونسا (FSU)او.اس.، اف (CFDT)ت.د.اف.، س (CGT)ت.ژ.س: ما سندیکاهای فرانسوی

 :سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای ۸۴۵۲س سال کلیه تشکالت کارگری شرکت کننده در اجال
 آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛- 
 ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛- 
حضور نمایندگان تشکالت دموکراتیک و مستقل از رژیم کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان - 

 ارجهانی ک
 ۵۵الی  ۵۸از ساعت ،  میدان ملل به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

 ژنو –۸۴۵۲مه  ۸۹
برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجالس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و 

 .سندیکالیست ها در ایران اعالم دارند



 :ویی و تامین مالی تروریسم به تشنج در مجلس منجر شد ش بررسی الیحه مبارزه با پول -*

 
 مایندگان والیی و نزدیک به جبهه پایداری فریاد می زدند که نمی گذاریم الیحه منع پول شویی تصویب شودن

 مالی تروریسم با فرياد نمايندگان شویی و تامین مجلس در باره الیحه مبارزه با پولسه شنبه اول خرداد ؛  وز رجلسه 
برای مسكوت ماندن اليحه الحاق جمهوری اسالمی به كنوانسیون ( گرایان نزدیک به جبهه پایداری اصول)فراكسیون واليی

دلیگانی از  فر و حسینعلی حاجی نصرهللا پژمان.مبارزه با تامین مالی تروريسم به تشنج کشید و در رای گیری اختالل ایجاد شد
پور در صحن علنی مجلس فریاد زدند که  دلیگانی و قاضی حاجی. كار مجلس بودندجمله نمايندگان معترض به اين دستور 

 «.تصویب شود  FATFگذاریم نمی»

 

 :اعتراض دانشجویان به سکوت اساتید نسبت به سرکوب  -*

 
 

دریک حرکت نمادین وسمبلیک اعالمیه ی مجلس ترحیم اساتید وهیئت  خوارزمی،عالمه ،تهران دانشجویان دانشگاههای 
به دلیل سکوتشان در مقابل اعتراضات کارگران، معلمان، دانشجویان، دراویش به دیوارهای دانشگاه علمی دانشگاهها را 

 رده اندنام ب سکوت اساتیددانشجویان ازاین اساتید به عنوان .  نصب کردند

 

  :نمونه رفتار کارفرمایان با کارگران زن در کارگاههای کوچک -*

 

« منادیان عدالت»شرح سخنان یک زن کارگر در تماسش با موسسه حقوقی : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به
 :نمونه ای از رفتار کارفرمایان با کارگزان زن در کارگاههای کوچک را نشان می دهد

نفر کارگر که بیمه نیستیم گفته  75گفت از چند روز پیش که بازرس بیمه قرار بوده بیاید کارگاه، کارفرما به  :کارگری زنگ زدزن 
کار ما راهم پاک کرده،امروز هم حقوق این هفته را برایمان واریز کرده که حرفي  همه آثار.کشنبه سر کار نیاییدفعال تا ی

 "منادیان عدالت"موسسه حقوقی : منبع/ گرو گفته استکارت ملی هایمان را هم .نزنیم
 کودکانت مشکال،  زنانحقوق ،  کارگریمسائل  :با مشاوره حقوقی رایگان در

T:09120613262 
monadianedalat@Gmail 

 

 :تحریم های شدید در راهند -*
برجام تا زمان با این که مطابق تهدیدات مقامات آمریکا بعد از لغو یک جانبه : آمده است اردوی کار تلگرامی کانال نوشته به

روز برای شرکت های طرف قرارداد با ایران باقی مانده، در یک  56رسمی بازگشت تحریم های شدید اقتصادی ایران هنوز 
فهرست زیر  .هفته اخیر تقریبا روزی نبوده که خبری از انصراف از مشارکت در پروژه ها و قراردادهای تجاری منتشر نشود

 :مربوط به یک هفته اخیر است
 توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم نمی: مدیرعامل شرکت زیمنس اعالم کرد

 کند هایش در ایران را متوقف می بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان اعالم کرد که همه فعالیت" مرسک
 میلیارد یورویی با ایران را متوقف کرد ۵.۵شرکت فوالد سازی دانیلی ایتالیایی قرارداد 

 کنند های امریکا، بازار ایران را ترک می اعالم کردند که به دلیل بازگشت تحریم" میتسوبیشی"و " بریجستون"ی دو شرکت ژاپن
 کند یک بانک آلمانی اعالم کرد که همه پرداخت ارزی خود به ایران را متوقف می

 ه استپیگ نیک کمپانی اصلی گاز لهستان اعالم کرد همه فعالیت های خود را در ایران متوقف کرد
های آمریکا، پروژه مشترک ایران و بریتانیا برای توسعه  اعالم کرد که به دلیل تحریم( امروز دوم خرداد)شرکت بریتیش پترولیوم 

 میدان گازی در دریای شمال را متوقف خواهد کرد
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 :مزدی معوقات برای آبادان شهرداری کارگران روزه هر تجمع -*

 

ر بخش خدماتی و کارگ ۹۴۴تا  ۴۴:از حدود یک ماه پیش حدود : آمده است  79در دوم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا،
فضای سبز مناطق دو و سه شهرداری آبادان با همراهی کارگران آتش نشانی مقابل ساختمان شهرداری مرکزی برای وصول 

معاون اداری، مالی )آرش ُدر .امروز نیز اعتراض کارگران ادامه داشت. زنند مطالبات معوقه خود دست به اعتراض صنفی می
کاری و حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران تاکنون پرداخت نشده  چهار ماه اضافه: موضوع گفت با تایید این( شهرداری آبادان

، ۹کاری کارگران منطقه  و اضافه :ها انجام شده؛ قرار است بخشی از حقوق کارگران منطقه  با پیگیری: وی افزود .است

مان تامین اجتماعی کارگران در ماه فروردین در های تابع شهرداری و حق بیمه ساز سازمان موتوری، آتش نشانی و سازمان
آرش ُدر، بدهی شهرداری آبادان به  .های بیمه تامین اجتماعی خود را تمدید کنند روز جاری پرداخت شود تا آنان بتوانند دفترچه

یال بابت پرداخت حق بیمه میلیارد ر ۱۴۴شهرداری آبادان : میلیارد ریال عنوان کرد و گفت ۷۴۴هزار و  ۸پیمانکاران و کارگران را 
 ....پنج تا هفت ماه نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی سراسری رانندگان کامیون،تانکرهای سوخت رسان وتریلربرای دومین  -*
 :روزمتوالی

 

ن،تانکرهای سوخت رسان وتریلربه اعتصاب وتجمعاتشان روزچهارشنبه دوم خردادماه برای دومین روزمتوالی، رانندگان کامیو
ها، دالل و  ها، کمیسیون باالی باربری ها، عوارض اتوبان ها، افزایش قیمت بیمه درسراسر کشور دراعتراض به ثابت بودن کرایه

الی تعمیرات و قیمت باالی ها، نبود جایگاه شغلی،هزینه با بازی در گرفتن بار، اخذ مبالغ غیرقانونی توسط بعضی از پایانه دالل
عدم وجود جاده مناسب، عدم وجود استراحتگاهفسطح پایین حقوق نسبت به زحمت و سختی  ها، لوازم یدکی خودرو

 .ادامه دادند....... کارو

  :تجمع رانندگان کامیون شهرضا برای دومین روز متوالی -*

داران شهرستان شهرضا از توابع اصفهان با حضور در حاشیه  خرداد برای دومین روز متوالی،جمعی از کامیون6روز چهارشنبه
تجمع کنندگان، پایین بودن نرخ کرایه، نبود بار، نرخ باالی بیمه و گرانی  .کمربندی این شهر، اجتماع اعتراضی برپاداشتند

سامانه پیمایش )ن این رانندگان همچنین نصب دستگاه سپهت .قطعات یدکی را از مهمترین مشکالت صنفی خود عنوان کردند
بر روی کامیون ها را اقدامی غیر کارشناسی دانسته و تاکید کردند قبل از این اقدام باید ساختار های ( هوشمند تردد ناوگان 

 .الزم تامین گردد

 :بندبشرح زیر رسانه ای کردند14رانندگان طی نامه ای سرگشاده خواسته های خود را در

 زی پایانه بندرعباس و کل کشورحذف و جمع آوری نوبت مجا-7

 درصدی بندرعباس 45تفکیک نوع بارگیری از طریق کارت هوشمند توسط معاینه فنی جهت کاهش خواب -6

 (پایانه و غیرپایانه)افزایش کرایه در کل کشور-9

 با استفاده از سیستم رایانه صدور بارنامه راهداری کل کشور( تن کیلومتر)تعیین مبنا برای کرایه -4
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 پیگیری مسئله تناژ-5

 گرایی بندرعباس و بنادر و شهرهای دارای بارهای کالن پیگیری و حدف بومی-2

 پیگیری حذف سیستم خودروهای ملکی جهت حذف فساد و کاهش مدت زمان انتظار بار یا اصالح این مورد-9

 تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی و مشکالت اخیر آن-2

 ان بازنشستگی رانندگانتعیین تکلیف مستمری و زم-7

 های مظنون به قاچاق کاال در کل کشور های وارده به کامیون پیگیری حق خواب و خسارت-71

 های منطقه بندرعباس نوبتی توسط باربری ثبت کوتاژ توسط مدیریت اعالم بارجهت رفاه حاه رانندگان و کاهش فساد بی-77

 شهیدرجایی بندرعباس پیگیری حذف سیستم ثبت ورودی تخلیه بار اسکله-76

 گیری در کل کشور سازی سوخت پیگیری مشکل سوخت در سهمیه روزانه و ماهیانه و یکسان-79

 (مشکل اخیر در بندر امام)سازی مدت سفر  ایجاد عدالت و یکسان-74

 ها مشکل دالل داخل پایانه-75

 مشکالت نوسازی ناوگان حاصل از تغییرات قیمت ارز و نوع اجرای نوسازی-72

 ای ارتقا امنیت و رفاه جاده-79

 پیگیری حذف سپهتن-72

 (مشابه بندرامام)و امنیتی ( سپاه)های نظامی  توزیع عادالنه بار توسط سیستم نظارتی سازمان-77

 نقل مستقر در پایانه و های حمل تشکیل کمیته نظارتی بر فعالیت انجمن صنفی بندرعباس و شرکت-61

 و نقلی های حمل ریافت کرایه،حذف دالل و احیای قانون حمل کاال توسط شرکتایجاد سازکار مناسب جهت د-67

 پیگیری مصوبه افزایش یک درصدی کمیسیون توسط معاون اول رئیس جمهور جناب جهانگیری جهت اقتصاد مقاومتی-66

 پیگیری سختی کار رانندگان-69

 فزایش نرخ ارزحمایت دولت از لوازم مصرفی و یدکی کامیونداران با توجه به ا-64

 بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون ها 
شورای هماهنگی خط و ابنیه با انتشار این بیانیه ضمن حمایت کامل خود با اعتصاب رانندگان کامیون ها و تاکید بر خواسته 

 در سراسر کشور اعالم می کند  های مشروع این کارگران
 .باید به تمامی خواسته های این کانون های صنفی که نماینده رانندگان کامیون ها هستند دولت سریعا پاسخ بدهد 

 خرداد جلسه تشکیل می دهد  ۵شورای هماهنگی برای رسیدگی به وضعیت کارگران راه آهن در 
ماه حقوق و بیمه درمانی و بیمه تکمیلی  ۹ران راه آهن بخاطر دریافت نکردن به احتمال زیاد اعالم اعتصاب عمومی برای کارگ

 را صادر می کند

 :تجمع اعتراضی رانندگان تانکرهای سوخت رسان مقابل پاالیشگاه شیرازبرای دومین روز متوالی -*

 

دگان تانکرهای سوخت رسان روزچهارشنبه دوم خردادماه برای دومین روزمتوالی،رانن: آمده است براساس گزارش منتشره،
خرداد نیز همچون روز گذشته در  ۸رانندگان کامیون و تریلر امروز  .  ابل پاالیشگاه شیراز تجمع کردنددست از کارکشیدده ومق

بنزین شیراز با هجوم  های پمپ دارها، باجه در پی انتشار خبر اعتراض کامیون. مقابل پاالیشگاه شیراز دست به اعتراض زدند
در رابطه با عدم افزایش : یکی ازتجمع کنندگان گفت.ها امروز بنزینی برای فروش نداشتند رو شده و برخی از آن روبه مردم
ها و  راه با نصب سامانه سپهتن بر روی کامیون پلیس: وی افزود .و سپهتن اعتراض کردیم ۲:ها، اجبار قوانین ماده  کرایه

ساعت توقف داشته باشیم، در صورتی که هیچ  ۵۵رانندگی داشته باشیم و ساعت  ۲های سنگین، دستور داده که  ماشین



ها دلیل نرسیدن بنزین  وی با بیان اینکه نبود امنیت در جاده....مکان و جایگاهی برای توقف و استراحت رانندگان در نظر نگرفتند

و مالی ندارند که از شهر خارج رانندگان امنیت جانی : های استان فارس و سطح شیراز است، متذکر شد به شهرستان
های شهر توسط اسکورت  ها توسط افراد ناشناس صدمه زدند؛ بار از مرکز تا جایگاه ها تهدید شده و به ماشین شوند، جان آن

امروز مسؤوالن نیز در : اوهمچنین بیان کرد.توانیم پوشش دهیم شود، اما خارج از شهر را نمی جا می نیروی انتظامی جابه
روز آینده امضا کردیم که این اعتراضات به گوش مسؤوالن  ۸۴ای را برای پیگیری تا  این مشکل دوباره قرار گرفتند و نامهجریان 

  .رسانده شود

 :استان همداناعتراض کامیونداران در  -*

 

 

مدان به سمت خرداد، جمعی ازرانندگان کامیون همدان دست به تجمع در حاشیه خروجی شهر ه6بعد از ظهر روزچهارشنبه
 .مالیر زدند

 :کرایه رانندگان کامیون افزایش خواهد یافت:ونقل سازمان راهداری معاون حمل -*

ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل  داریوش امانی معاون حمل: برپایه گزارش منتشره در خبرگزاری دوالی ایلنا آمده اتس 
با  وی .ها رفع شده و در حال پیگیری افزایش کرایه آنها هستیم تانمشکالت رانندگان کامیون در بسیاری اس: گفت ای، جاده

با توجه به نوسانات قیمت : داران، افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو بوده است، گفت بیان اینکه مهمترین دلیل اعتراض کامیون
 69در   :وی ادامه داد.شده است ارز متأسفانه برخی لوازم یدکی از جمله الستیک و سایر قطعات خودرو با رشد قیمتی مواجه

وی اظهار .سال گذشته کرایه رانندگان کامیون افزایش نیافته است، بنابراین درخواست افزایش کرایه رانندگان منطقی است
درصد باید افزایش یابد، اما هم اکنون در مرحله اخذ  61تا  75های کارشناسی انجام شده کرایه رانندگان کامیون  با بحث: کرد
 ....های دولتی هستیم وز از دستگاهمج

 :بدهی رانندگان تانکرهای حمل بنزین پرداخت شد:های نفتی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده -*

با پرداخت : گفتهای نفتی  فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده :آمده است براساس گزارشات منتشره،
با اشاره به مشکالت پیش آمده در  وی .ر کشور به صورت عادی بازگشتبدهی راننده تانکرهای جاده پیما، عرضه سوخت د

در روزهای اخیر تانکرهای جاده پیما که : های کشور و اعتصاب صورت گرفته توسط تانکرهای جاده پیما گفت برخی از استان
وی  .شده منتقل نکردند کردند، به دالیل صنفی دست به اعتصاب زده و سوخت را به مقاصد تعیین بنزین را حمل و نقل می

های به عمل آمده این مشکل برطرف شده و طلب این عده  علت این اعتصاب مسائل مالی بود که بعد از پیگیری: ادامه داد
  .شود پرداخت می

 :از آنان  نفر راننده تاکسی فرودگاه امام ومرگ یک 1اقدام به خودکشی  -*

بعد از تغییرات طرح ترافیک و افزایش نرخ طرح برای  : ده است آم خرداد،6براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ
این دو نفر .های فرودگاه امام فشار باالی کار باعث شد که دو تن از رانندگان دست به خودکشی بزنند تاکسی

در حالی که در صف نوبت رسیدن مسافر بودند در فاصله چند روز از یکدیگر با خوردن تعداد باالیی قرص 
خوشبختانه یکی از آنها نجات پیدا کرد ولی متاسفانه مهرداد احمدی که . اقدام به خودکشی کردند آرامبخش

های فرودگاه امام در خصوص وضعیت  یکی از رانندگان تاکسی.پدر دو فرزند بود بعد از چند روز که در کما بود، فوت کرد
هرداری تهران برای گرفتن طرح ترافیک دچار مشکل کنونی همکارانش که با تصمیمات جدید معاونت حمل و نقل ترافیک ش

رانندگان تاکسی فرودگاه امام برای تردد در داخل شهر تهران نیاز به طرح ترافیک نداشتند  74پیش از سال :شده اند، گفت
ت اما با الزم به ذکر است که پالک خودروهای ما عمومی اس. ولی از دو سال پیش ما را ملزم به دریافت طرح ترافیک کردند

 ....«ای جز خریدن طرح نداشتیم این حال برای کسب درآمد چاره

 :آهن رجا مهماندار شرکت راه هزار1ماه حقوق 3عدم پرداخت -*



 

کم دو  دست: آهن رجا گفتند کارگران مهماندار شاغل در شرکت راه: آمده است  خرداد،6برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ
دهی به  آهن رجا که تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری به کارهای خدمات شاغل در شرکت راه هزار نفر از مهمانداران

 یعنی به مدت سه ماه ، دریافت حقوق های آنهااند، از اسفند ماه سال گذشته  مسافران یا همان شغل مهمانداری مشغول
یافت مطالبات معوقه خود هستند اما مسئوالن ذیربط کارگران مهماندار شاغل در شرکت رجا خواستار در .به تاخیر افتاده است
به تعویق افتادن : در این زمینه یکی از مهمانداران پیمانی شرکت رجا گفت.دهند ای به کارگران نمی کنده و کارفرما  پاسخ قانع

به گفته  .کند های پیمانکار را پرداخت نمی صورت منظم صورت وضعیت ست که ظاهرا شرکت رجا به مطالبات مزدی درحالی
شود و در این زمینه ما مهماندان چندین بار اقدام به  وی، افزایش مشکالت در نتیجه نبود نهاد کارگری هر روز بیشتر می

 .ایم که به دلیل مخالفت برخی مسئوالن این امکان فراهم نشده است گیری نهاد کارگری کرده شکل

 :ربری از ریلمجروحیت دو لوکوموتیوران بدنبال خروج قطار با -*

دو کارگر لوکوموتیوران با خارج شدن واگن از ریل در محدوده : فرماندار خوی گفتمحمد عابدی  براساس گزارشات منتشره،

مجروح شدن دو کارگر به دنبال ریزش کوه در محدوده .در نزدیکی پایانه مرز رازی خوی، مجروح شدند« حبش قطور»روستای 

به گفته وی،  .ترکیه  رخ داد که در نتیجه این اتفاق دو لوکوموتیوران مجروح شدند -ایران  ، قطار باری«حبش قطور»روستای 

 .کوه در لحظه رسیدن قطار ریزش کرده و در اثر آن دیزل قطار و سه واگن آن از خط ریلی خارج شد

 :جان باختن یک کارگر درقائمشهربراثرسقوط از ارتفاع -*

ساله براثر سقوط از ساختمان چهار طبقه در  47یک کارگر  :اعالم داشت ازندران مدیرکل پزشکی قانونی معلی عباسی 
دنبال سقوط از ارتفاع دچار صدمات متعدد شد که به مرگش منجر  ساله به 47این مرد :  نشان کردوی  .شهر جان باخت قائم
 .شد

 : دومین روز اعتصاب کامیون داران -*

 
و صف های کیلومتری ، کمبود گازوئیل  انندگان به کمبود بنزین در جایگاههای استان فارس،دومین روز اعتصاب کامیون داران و ر

ایجاد صف های کیلومتری در پمپ بنزین های شیراز و فیروزآباد منجر شده و کمبود گازوئیل در تهران گزارش شده :در تهران 
 است

 :حقوقتجمع اعتراضی کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد نسبت به کاهش  -*

نفر کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد دراعتراض به کاهش حقوق و  71حدود  :آمده است خرداد،6بنابه گزارش منتشره بتاریخ
جاری این دومین تجمعی است که توسط  در سال .اضافه شدن یک روز کاری، در سالن تجمعات این دانشگاه تجمع کردند

 .و اضافه شدن یک روز کاری صورت می گیرد کارکنان این دانشگاه به دالیلی کاهش حقوق

 : تجمع کارگران شهرداری شادگان در استان خراسان  -*



 

ماه  ۹اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری شادگان از توابع استان خوزستان پس از سه روز بی جوابی بعلت عدم پرداخت 
 در برابر شهرداری ماه بیمه  ۵حقوق و 

 :محددا نان گران می شود  -*

 

مردم ذله ، درصد دیگر گرون میشه  ۸۴ا بریدن، زندگی را تبدیل به جهنم کردن و حاال گفتن بعد از رمضان نون ه فرهسنون را از 
 شدن از این همه ناعدالتی

 :تجمع بیش ازهزار کارگر نی بر نیشکر هفت تپه  -*
 

  :کارگر نی بر نیشکر هفت تپه خبر داد و نوشتاز تجمع بیش از هزار ۵:۹۷خرداد  ۸ در تاریخ  سندیکای نیشکر هفت تپه
کارگران نی بر پس از پایان بهره برداری ، طبق . این کارگران نی بر برای تعین تکلیف کاری خود در محل شرکت تجمع کرده اند

وز تا ساعت مخابره خبر هن. روال گذشته، در بخش های دیگر شرکت مثل اداره کشاورزی مجدد مشغول به کار می شدند
 .کارگران نی بر در محل شرکت تجمع کرده اند

. ۹۱اسفند . درضمن الزم به یادآوریست که با پایان اردیبهشت کارگران نیشکر هفت تپه سه ماه دستمزده عقب افتاده دارند
 .۹۷فروردین و اردیبهشت .همچنین دستمزدهای 

@syndica_7tape 

 :توقف فعالیت دو شرکت نفتی انگلیس در ایران  -*
 

های آمریکا، پروژه مشترک ایران و بریتانیا  خرداد شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم اعالم کرد که دلیل تحریم 6روز چهارشنبه 
 برای توسعه میدان گازی در دریای شمال را متوقف خواهد کرد

 -گلیس هم اعالم کرد که فعالیت در میدان رام ایران را متوقف کرده استان« سریکا»شرکت 

 : در ادامه اعتراض کامیونداران درکوهدشت  -*:

 
شهر کشور همزمان دومین روز اعتصاب و اعتراض خود را سپری  25کامیون داران در بیش از . اعتراض کامیوندارن کوهدشت

 می کنند

 :افربری و شرکتهای اتوبوسرانی به اعتصاب کامیون داراناحتمال پیوستن پایانه های مس -*

قدرت تاثیرگذار اعتصاب سراسری کامیون داران و بازنمود آن به : آمده است اردوی کار تلگرامی کانال در پیشین خبر ادامه در
ا توجه به نارضایتی صورت قحطی سوخت در جایگاههای بنزین در برخی شهرها و کمبود گازوئیل در تهران طی تنها دو روز، ب

معیشتی گسترده و ریشه دار در سایر بخش های حمل و نقل شهری و بین شهری، زمینه پیوستن پایانه های مسافربری و 
 .شرکتهای اتوبوسرانی به اعتصاب سراسری کامیون داران را فراهم آورده است

https://web.telegram.org/#/im?p=%40syndica_7tape


 :تجمع کارگران راه آهن در سرخس، خوشاب و نیشابور  -*

  
ماه است دستمزد  4کارگران . ارگران راه آهن امروز در برابر فرمانداری سرخس، خوشاب و نیشابور تجمع کردندک در ادامه

 دریافت نکرده اند

 : اعتراض کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد  -*

 
هش حقوق و نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان مشهد در اعتراض به کا 71برای دومین بار در سال جاری حدود 

 .مزایای خود در سالن تجمعات این دانشگاه تجمع کردند

 : بار دیگر تحصن بازنشستگان -*

 

اعتصاب و تحصن اعتراضی کارکنان بازنشسته شرکت ایدم مقابل باشگاه فرهنگی ورزشی شهید جعفریان ایدم به منظور 
 جلوگیری از تخریب این مجموعه ورزشی

  :کامیون شیراز ، جهرم و عسلویهاعتصاب و اعتراض رانندگان  -*

  
رانندگان خشمگین در مواردی با اعتصاب شکنان برخورد می کنند و حمل و نقل بین شهری در مواردی با اسکورت پلیس 

کمبود بنزین و گازوئیل در کالنشهرها از هم اکنون به صورت صف های بلند محسوس شده و در صورتی . صورت گرفته است
 .ه پیدا کند، شاهد فلج شدن حمل و نقل شهری نیز خواهیم بودکه اعتصاب ادام



 

 :طلبکارند معوقه مزد ماه۶ تا۳ زاهوا لوله نورد کارگران -*

 

تعدادی از کارگران کارخانه نورد لوله اهواز به خبرنگار ایلنا : به گطارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ سوم اردیبهشت آمده است  
کار نفر قراردادی و مابقی به واسطه پیمان ۹۴۴  کارگری که در این واحد صنعتی مشغول کارند حدود ۷۴۴از مجموع : گفتند

ماه و در مقابل مطالبات مزدی کارگران  :کارگران قراردادی تا حدود  حققو های معوقهبرپایه این اطالعات، .مشغول کارند
به بخش  :۹شود؛ مدیریت و مالکیت کارخانه نورد لوله اهواز در سال  گفته می.شود ماه برآورد می ۱پیمانکاری نزدیک به 

افتادن مطالبات این کارگران از زمانی آغاز شد که مدیریت جدید با مسئله کمبود خصوصی واگذار شد و مسئله به تاخیر 
 ...نقدینگی روبرو شد

  :اعتصاب فراگیر و سراسری کامیون داران ادامه دارد -*
 

خرداد  9خبرهایی که صبح امروز پنجشنبه، . اعتصاب و اعتراض کامیون داران و رانندگان به سراسر کشور سرایت کرده است 
 :عناوین خبرها به شرح زیر است. رسیده، جنبه سراسری این اعتصاب فراگیر کارگری را با وضوح بیشتری نشان می دهد

 تجمع کامیون داران قم در ورودی شهرک صنعتی شکوهیه
 تجمع رانندگان مهریزدر خیابان روبروی کارخانه کاشی پرسپولیس در پنج کیلومتری جاده این شهر به یزد

 نداران شهرستان های آزادشهر، مینودشت و گالیکش در شرق استان گلستان تجمع کامیو
 تجمع رانندگان وسائل نقلیه سنگین ابرکوه در ورودی این شهر

 تجمع و اعتراض کامیون داران به گرانی شن و ماسه درمرزن آباد
 تجمع رانندگان کامیون خرم آباد، در محل پایانه بار این شهرستان

 کامیون های حمل بارسیمان دورود وگندم ازنا اعتصاب رانندگان
 تجمع كامیون داران مقابل اداره كل حمل و نقل و راهداري استان كهگیلويه و بويراحمد

 تجمع اعتراضی رانندگان تانکرهای سوخت رسان مقابل پاالیشگاه شیراز
 بسطام را بستند -رانندگان معترض شاهرود جاده شاهرود

 هرضا در حاشیه کمربندی شهرتجمع رانندگان کامیون ش
 اعتصاب کامیون داران در شیروان خراسان

 اعتصاب کامیون داران یزد 
 اعتراض رانندگان کامیون در تبریز

 اعتصاب کامیون داران در بندر گناوه 
  .نوشهر/مرند/قزوین/سبزوار/سمنان/بجنورد/اصفهان/ اعتصاب رانندگان در اسد آباد

 :تهران در آجرپزی کارخانه ۰۲ تعطیلی -*

 

روز گذشته در یک برنامه « مرتضی منبع چی» : برپایه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سوم اردیبهشت آمده است 
های آجرپزی از چرخه تولید و  کارخانه افزایش سه برابری قیمت گاز باعث شد بسیاری از: رادیویی با اعالم این خبر گفت

به گفته وی، عدم اهتمام دقیق اند، کارخانه آجرپزی تهران از چرخه فعالیت بازمانده ۷۴در حال حاضر حدود  .فعالیت خارج شوند
ولید را هایی است که چرخ ت ها در کشور ازجمله آسیب به موارد قانونی در ساز و کارهای اقتصادی قیمت گاز و فعالیت آجرپزی

 ۵:۸۵او با اشاره به اینکه اتحادیه صنف فخاران برای اولین بار در سال  .در این صنف با مشکالت متعددی مواجه کرده است
کارخانه زیر نظر اتحادیه فخاران استان تهران مشغول به  ۴۴:در حال حاضر حدود : فعالیت خود را شروع کرده است، گفت

های بروز و ارتباط موضوع  بسیاری از مشکالت موجود در صنف فخاری زمینه: مه افزودوی همچنین در ادا .فعالیت هستند
 .نشینی با اماکن فعالیتی این صنف را فراهم آورده است حاشیه

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626217-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/626217-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%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-9/626198-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 وابنیه فنی راه آهن فراخوان شورای هماهنگی کارگران وکارکنان نگهداری خط -*

 :آهنخردادتجمع اعتراضی درتمامی ایستگاههای راه  ۲۲تا ۵از 
 

 شاهرود سمنان دامغان /کرج
 اصفهان /زاگرس ولرستان

 اسالمشهرورباط کریم /مشهد
  ۸شمالشرق /اراک

 آذربایجان شرقی وغربی 
 تمامی نواحی تراورس

 نان شب نداریم نزد زن و بچه هامون شرمنده هستیم

 ۲۵ بین کامیون کرایه افزایش :های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور دیرعامل کانون انجمنم -*
 درصد ۲۲ الی

 

های صنفی بار، رانندگان و  مدیرعامل کانون انجمن)بلوکی  محمد خان: آمده است  79در تاریخ سوم به گزارش خبرنگار ایلنا، 
ها  درصد کرایه کامیون 61الی  75ها بین  درصد و در سایر استان 61بندرعباس و بندر امام، در : گفت( حمل و نقل ترابری کشور

این افزایش کرایه ارتباطی به دولت ندارد و براساس تشخیص و توافقی است که بین دو تشکل صنفی در . افزایش یافت
و در هر ( های صنفی رانندگان کشور منونقل و کانون انج ها و موسسات حمل های صنفی شرکت شامل کانون انجمن)کشور 

صورت ( ونقل ونقل و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل های حمل انجمن صنفی شرکت)شهر هم بین دو انجمن 
این توافق : های صنفی بار، رانندگان و حمل و نقل ترابری کشور در پایان، اظهار داشت مدیرعامل کانون انجمن .پذیرفت

 .صوبه کمیسیون فرعی وزارت راه و شهرسازی استدوطرفه با تکیه بر م

 :کارگران راه آهن تراورس مشهد مقابل استانداری تجمع کردند  -*

 
 

ماه حقوق برای دومین روز  ۹جمعی از کارگران راه آهن تراورس مشهد در اعتراض به دریافت نکردن  ۹۷خرداد:روز پنجشنبه
شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن .زدند متوالی در برابر استانداری مشهد دست به تجمع

 .خرداد فراخوان تجمع اعتراضی در تمامی ایستگاههای راه آهن، از جمله مشهد داده است ۵۴تا  ۵برای 

 : کامیون داران کرمان در اعتصاب اند  -*

 

 کامیون داران کرمان در اعتصابند ۹۷خرداد:پنجشنبه 

 :راض سراسری رانندگان کامیون اعت -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626245-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/626245-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF


 

شهر کوچک و  ۵۴۴اعتصاب عمومی رانندگان کامیون و باربری ها سراسر کشور را فرا گرفته است تا این لحظه در بیش از 
 بزرگ کامیونداران به این اعتصاب پیوسته اند

 زنده باد اعتصاب سراسری

 :سراسری رانندگان حمایت کنیم از اعتصاب:انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه -*

این . در سومین روز اعتصاب، رانندگان کامیون در ده ها شهر به اعتصاب پیوسته و همچنان بر شمار آنان  افزوده می گردد
 65اعتصاب که با خواستهائی از قبیل افزایش کرایه، کاهش قیمت لوازم یدکی و هزینه تعمیرات، کاهش سن بازنشستگی به 

جاده ها و بیمه و غیره شروع گردیده است، تاکنون تأثیر بسزائی بر جای گذاشته است، تا حدی که مسؤلین  سال، ایمنی
 .درصدی کرایه را برآورده نموده اند 61حمل ونقل را وادار نموده که اعالم کنند بخشی از مطالبات رانندگان از جمله افزایش 

و عدم وجود بیمه های کافی است که خواست همه مردم از جمله  عمده خواستهای رانندگان علیه گرانی و سختی شغلی
بویژه اینکه بیشتر رانندگان کامیون ها خود مالک کامیون نیستند و در ازای . کارگران، معلمان، مزدبگیران و بیکاران جامعه است

ان در زمره کارگران مزدبگیر قرار این بخش از رانندگ. دریافت مزد، شب ها و روزها در جاده های ناایمن در رفت و آمد هستند
اعتصاب سراسری امروز رانندگان در اعتراض به فقر، گرانی و بیکاری است که همه بخش های مردم به تنگ آمده در دی .دارند
رفاه، کار یا بیمه بیکاری خواست و مطالبه و همچنین حق همه انسانها . شهر علیه آن به خیابان آمدند 711در بیش از  72ماه 

باید با حمایت وسیع و سراسری از اعتصاب سراسری رانندگان، برای تحقق افزایش فوری ... .است و باید فوری محقق گردد
دستمزدها و کار یا بیمه بیکاری، ایمنی جاده ها و محیط های کار، کاهش سن بازنشستگی و محو فقر و گرانی به میدان 

 7979/9/9مانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کر/ .بیاییم

 ماه حقوق مقابل فرمانداری ورامین4کارگران کارخانه شیر وارنا دراعتراض به عدم پرداخت برای چندمین بار،  -*
 !تجمع کردند

 

برای چندمین بار، کارخانه شیر وارنا  :آمده است  79در تاریخ سوم اردیبهشت خبر دریافتی  بنا به گزارش منتشره به گزارش
که چهار ماه است ؛ تجمع کنندگان اعالم کردند . ماه حقوق مقابل فرمانداری ورامین تجمع کردند4دم پرداخت دراعتراض به ع

با : یکی از کارگران معترض گفت .که حتی یک ریال حقوق دریافت نکرده اند و مسئوالن کارخانه پاسخی به آنان نمی دهند
ر کارخانه وارنا اخراج شدند و بقیه کارگران نیز به دلیل عدم دریافت حقوق کارگ 211کاهش میزان تولید کارخانه ، تعداد زیادی از 
کارخانه شیر وارنا روزهای متمادی است که تعطیل بوده و هیچ تولیدی : وی افزود .و مزایای ، در محل کار خود حاضر نشده اند

 ...ندارد ، کارگران بیکار شده اند ، حتی یک ریال حقوق دریافت نکرده اند 

 :کمبود بنزین در شیراز با ورود نیروهای مسلح مدیریت شد:فارس معاون هماهنگ کننده سپاه فجر  -*

رسان با کمبود در روزهای گذشته که در پی اعتراض رانندگان تانکرهای سوخت: فارس گفت معاون هماهنگ کننده سپاه فجر 

صحنه وارد شده و با تجهیزات خودرویی خود در مدیریت رفع  رو شدیم، نیروهای مسلح در کنار مسئوالن در بنزین در شیراز روبه
 .کمبودها تاثیرگذار بودند

 :متوالی روز دومین برای مشهد «راورست» کارگران تجمع -*
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در ادامه اعتراض صنفی روزهای گذشته کارگران : آمده است  79به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سوم اردیبهشت 
کارگران تراورس مشهد که دیروز  .تراورس در برخی نقاط مختلف کشور، صبح امروز اجتماع کارگران تراورس مشهد ادامه یافت

ها چندین ماه به تاخیر افتاده و در  اند؛ پرداخت مطالبات مزدی آن نیز تجمع مشابهی در محل کار خود برپا کرده بودند، مدعی
به گفته یکی از معترضان؛ هر روز صدای اعتراض کارگران خطوط ابنیه  .خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز دچار مشکل هستند

توجهی مسئوالن روبرو هستیم و در نتیجه هر روز اعتراض  رسد اما با بی سئوالن میها به گوش م از طریق رسانه  آهن راه

 .شود تر می صنفی کارگران خطوط ابینه گسترده

اعتراضات کارگران  کارخانه صدرفوالد خرم آباد نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری  -*
 !ادامه دارد  لرستان

 

کارگران  کارخانه صدرفوالد خرم آباد درادامه اعتراضاتشان   :آمده است  79تاریخ سوم اردیبهشت  در برپایه گزارش منتشره،

مسئوالن تاکنون : این کارگران گفتند .نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل استانداری لرستان زدند
آشتاب مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره علی  .هیچگونه اقدامی برای رفع مشکالت کارخانه انجام نداده اند

نیرو به دلیل برخی مشکالت و ضعف در مدیریت از یک سال قبل تعطیل شده  721کارخانه صدر فوالد خرم آباد با : گفت
ه ریزی های هم اکنون کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود هستند که با هماهنگی و برنام: آشتاب گفت....است

صورت گرفته مبنی بر واگذاری مدیریت این کارخانه این قول داده شده که پس از استقرار مدیریت جدید تا اواخر خرداد ماه به 
 .خواسته های آنها رسیدگی و مطالبات آنها پرداخت شود

تجمع اعتراضی ؛ ماه حقوق برای پنجمین بار2کارکنان بیمارستان خمینی کرج دراعتراض به عدم پرداخت  -*
 !برگزار کردند

روزسه شنبه اول خردادماه برای پنجمین بار، کارکنان بیمارستان : آمده است  خرداد،9برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ
سال اخیر با  6و همگی اذعان داشتند که طی .ماه حقوق دست به تجمع زدند2خمینی کرج دراعتراض به عدم پرداخت 

به دنبال تجمع کارکنان این مرکز درمانی مسئولین روزپنج  .ماه نیز حقوق دریافت نکرده ایم 2قریب به  بدبختی گذران کرده و
شنبه برای حل مشکل آنها در بیمارستان حضور یافتند اما بر اساس شنیده ها تا کنون مشکل این پرسنل حل نشده است 

این مجموعه با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کند و چرا که یکی از آنها در مطلبی عنوان کرد که نزدیک به دو سال 
فارغ از پرداخت نکردن حقوق و اخراج پرسنل، اخیرا با تحریم شرکت های دارویی و نرم افزاری متوجه شده است و به همین 

 ....دلیل حتی امکان انجام یک کار اداری کوچک در این مجموعه وجود ندارد

  :تجمع اعتراضی برپا داشتند  زنجان  مقابل دادسرای عمومی و انقالبمتقاضیان مسکن فرهنگیان  -*

جمعی ازمتقاضیان مسکن فرهنگیان زنجان مقابل دادسرای  :آمده است  79در تاریخ سوم اردیبهشت خبر دریافتی  به گزارش
سال به طول  76ن زنجان واحدی فرهنگیا ۵۹۱احداث پروژه یک هزار و .عمومی و انقالب این شهر تجمع اعتراضی برپاکردند

برداری و تحویل واحدها به ستوه آمدند مقابل دادسرای عمومی و انقالب زنجان  انجامیده و متقاضیان که از طوالنی شدن بهره
شرکت بتن کاوه آذربایجان اکنون پروژه را در دست دارد اما با گذشت سالها فقط چند بلوک از واحدهای تکخواب  .تجمع کردند

ما : یکی از متقاضیان در این خصوص گفت .داده و از تحویل بلوکهای دیگر خودداری کرده و کار را تعطیل کرده استرا تحویل 
سال پیش از طریق آموزش و پرورش برای این واحدها پول واریز کردیم که بعد از حدود هفت سال که کارها راکد  79حدود 

وی با بیان اینکه تعدادی .ز اعضا خواسته شد با آقای برزگر قرارداد امضا کنندمانده بود با شرکت بتن کاوه قرارداد امضا شد و ا
: از بلوکهای واحدهای تکخواب با نواقصات مختلف تحویل داده شده و بقیه بلوکها در بالتکلیفی قرار دارند، خاطرنشان کرد

کت بتن کاوه و شخص برزگر انجام دادیم های مختلفی از طریق استانداری، اداره کل آموزش و پرورش و حتی خود شر پیگیری
 ....اما هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است



 :ای خبر داد معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده -*

 بازنشستگی دستمزد مشکل رفع/شود می اعمال شنبه از درصد، 11 تا کامیون رانندگان کرایه افزایش
 آینده ماه تا رانندگان

 

معاون سازمان راهداری و حمل و )داریوش امانی : آمده است  79خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ سوم اردیبهشت به گزارش 
درصدی کرایه کامیون دارها از شنبه در سراسر  75در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه افزایش قیمت میانگین ( ای نقل جاده

درصد و در  71ها به  درصد است که در برخی از شهرها و نقاط و پایانه 75قیمت متوسط افزایش : شود، گفت کشور اعمال می
در برخی از شهرها این افزایش قیمت اعمال شده بود و در برخی از : وی ادامه داد.رسد درصد می 61برخی از مناطق به 

اری از شنبه در سراسر کشور اجرا و سازمان راهد مناطق هم هنوز به اجرا نرسیده بود که با دستور وزارت راه وشهرسازی 
حق کمیسیون را کانون رانندگان کامیون و : ای گفت معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده... .می شود

درصد، داخل  71های اختصاصی  کنند که در حال حاضر حق کمیسیون در خارج از پایانه های حمل و نقلی تعیین می شرکت
هر شرکتی که بیش از این مقدار کمیسیون دریافت کند، : وی تاکید کرد .درصد است 2و در حمل بار سیمان  درصد 2ها  پایانه

 .گیرد تخلف کرده است و در صورت شکایت، با آن شرکت برخورد قانونی صورت می

 رانندگان اعتصابی می پرسند -*

 
 

 خانبلوکی
 !ساله و فاقد کارت هوشمند رانندگی 71

 !(رانی ، آمریکاییای)دو تابعیتی 
 !همسر و فرزندانش ساکن امریکا

 !دبیر انجمن شرکتهای داخلی و بین المللی بار تهران
 ؟!چگونه میتواند مدافع رانندگان حمل کاال باشد؟

 آزمونی کارگر؛ اشتغال /ست دالری میلیارد ۲۵ تجارت کاال، ق  قاچا کند؛ بررسی میپیام عابدی ایلنا خبرنگار  -*
 مسئول نهادهای برای

  

مشکل عمده تولیدکنندگانی که دِر امروز  : آمده است  79پیام عابدی در تاریخ چهارم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا،
هللا  حشمت»حجم واردات کاالهای قاچاق به گفته . کاالستاند، قاچاق  اند و کارگرانشان را بیکار کرده های خود را بسته کارگاه

شرایطی را پیش  این امر میلیارد دالر است، ۸۵بر  عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی ساالنه بالغ« فالحت بیشه
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برابر در بازار ایجاد این امر رقابتی نا. های مختلف وجود دارد آورده که از هر کاالیی چند نمونه مشابه خارجی در بازار با قیمت

 .کرده است
درکنار این . ها نصب شده است ای است که این روزها روی تابلوهای تبلیغاتی اتوبان جمله« شوم اگر حمایتم کنی بیکار نمی» 

طرحی که چند روز بعد معلوم شد، ایرانی نیست و . ها و پشت خمیده وجود دارد جمله، طرحی گرافیکی از سه کارگر با شانه
خواهد به مخاطب القا کند، مشخص  از این که بگذریم، آنچه این تابلو می. است« دنیل مارکوس»لق به گرافیستی به نام متع

اگر کارگری در آینده نزدیک بیکار شود، مسئولیتش به گردن همان کسانی است که امروز کاالی ایرانی را نخریدند؛ : است
اما چرا مسئوالن شهری بدون درنظر گرفتن دالیلی  !استفاده از هنر تبلیغات نوعی فرافکنی و هراس افکندن در بین مردم با

همچون قاچاق کاال، کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت با کاالهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز، مشکالت سیاسی و 
هزار واحد صنعتی  ۵۹عطیلی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به ت« زاده محمدرضا نعمت»های بانکی که به گفته  تحریم

طلبند تا به فکر اشتغال کارگران  اند و از آنها استمداد می الخطاب قرار داده انجامیده است، مردم و سبک زندگی آنان را فصل
کنیم باید نگاهی هم به عملکرد تولیدکنندگان خود در خدمات پس از فروش کاال  البته وقتی از رقابت نابرابر صحبت می باشند؟

 ....م بکنیم، چراکه یکی از موضوعات مورد توجه مشتریان پیش از خرید؛ کیفت خدمات پس از فروش استه

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در مالیر -*

 

داران ایران در اعتراض به شرایط بد اقتصادی، گران شدن لوازم  ادامه اعتصاب سراسری کامیون/ اعتراض کامیوندارن مالیر 
 . در شهر مالیر همچنان دنبال می گرددها ودن کرایهیدکی و پایین ب

 :در تهران حبیبيد محم گرافیت هايي از  -*

 

 كنید آزاد را حبیبي محمد. جاي معلم زندان نیست

 :اعتراضی سراسری رانندگان خودروهای سنگین برای چهارمین روز متوالیادامه اعتصاب وتجمعات 

 :تجمع رانندگان کامیون خورو بیابانکی:استان اصفهان -*

صبح روز جمعه چهارم خردادماه، رانندگان کامیون خورو بیابانکی دست به  :آمده است خرداد،4براساس گزارش منتشره بتاریخ
کامیون دار خورو بیابانکی در اعتراض به مشکالت خود و بی 711یش از ظهر امروز بیش از پ.تجمع در کمربندی شهر خور،زدند

دراین تجمع اعتراض آمیز کامیون داران با نصب بنر هایی .. .تو جهی مسووالن در کمربندی شهر خور تجمع کردند
رجاع بارهای انباری شهرستان به خواستارافزایش نرخ کرایه حمل بر اساس تن بر کیلومتر، جمع آوری سامانه سپهتن و ا

  .سالن اعالن بار و قرار دادن شغل رانندگی در فهرست  عنوان مشاغل سخت و زیان آور شدند

 :تجمع رانندگان کامیون گرگان وبستن جاده:استان گلستان -*

گان با تجمع در ورودی غربی صبح روزجمعه چهارم خرداد، رانندگان کامیون گر: آمده است  خرداد،4برپایه گزارش منتشره بتاریخ
تعداد .گرگان از میدان مفتح تا میدان بسیج و انجیراب موجب بسته شدن جاده شدند که ترافیک سنگینی را بهمراه داشت
تا  751کامیونداران حاضر در این نمایش اعتراضی که با خودروهای خود ترافیک نسبتا سنگینی را  ایجاد کرده بودند بین 

به گزارش خبرنگار ما این افراد برای دقایقی کوتاه با خودروهای خود فاصله میدان بسیج تا . زده می شود دویست نفر تخمین
آنها همچنین از کامیوندارانی که در این مسیر در حال حمل .میدان مفتح که در مسیر گرگان ، کردکوی قرار دارد را بسته بودند

   .بار بودند می خواستند به تجمع آنها بپیوندند

 :تعطیلی جایگاه های عرضه سوخت شهر جم به دلیل نبود بنزین -*

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A


  از روز چهارشنبه دوم خردادماه و در پی انتشار خبر اعتراض: آمده است  خرداد،4براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

وز گذشته بنزینی برای ها از ر رو شده و برخی از آن بنزین شهرستان جم با هجوم مردم روبه های پمپ دارها، باجه کامیون
های سوخت شهر  شنبه در سطح جایگاه های طویل خودروها از روز چهارشنبه تا ساعات بامدای روز پنج صف.فروش نداشتند

هزار نفر  ۵۴بخش مرکزی جم با وجود بیش از .جم، سبب شده تا روز گذشته هر دو جایگاه سوخت شهر جم تعطیل شوند
کیلومتری شهر جم و در جاده جم به فراشبند  ۵۴ه جایگاه سوخت دارد که یکی از آن ها در جمعیت و تعداد باالی خودروها س

پذیر  واقع است که امکان دریافت سوخت برای خیلی از رانندگان و موتورسیکلت ها از این جایگاه با توجه به بعد مسافت امکان
 .نیست

 : هماه م ۲۲به شرکت در تظاهرات « شبکه کنش مشترک»فراخوان  -*
 

در حمایت از جنبش کارگری در ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسالمی در اجالس  ۸۴۵۲ماه مه  ۸۹در تظاهرات 
  !در ژنو شرکت کنیم" سازمان جهانی کار" سالیانه

 
سرکوب  ما ضمن اعتراض به حضور کارگزاران رژیم ایران تحت پوشش نماینده کارگران در اجالس و هم چنین در اعتراض به

تشکالت و فعالین کارگری و ممانعت از ایجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری و نیز اعتراض به سازمان جهانی کار 
بدلیل تداوم سیاستی که عمال به معنای همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن حق ایجاد تشکالت مستقل کارگری درایران 

کلکتیو . زاری آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرداست، اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگ
ما از همه مدافعین کارگران، نیروهای . سندیکایی فرانسه فراخوان تظاهرات برای حمایت از کارگران ایران در ژنو را داده اند

ر مقابل مقر سازمان ملل در د۵۵تا  ۵۸از ساعت  ۸۴۵۲ماه مه  ۸۹آزادی خواه و سوسیالیست دعوت می کنیم در تظاهرات 
ژنو شرکت کنند، و نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسالمی ایران و حضور نمایندگان رِژیم 

  .جمهوری اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار صدای اعتراضی خود را بلند کنند
 
  "شبکه ی کنش مشترک"

  ۸۴۵۲مه  - ۵:۹۷خرداد 
 

  پاریس –دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران انجمن 
  انجمن سوسیالیستها در سوئد

  کلگری کانادا -شبکه فعالین کارگری در دفاع از مطالبات کارگران در ایران
  (فریاد خاوران ) شورای هماهنگی علیه کشتارهای جمهوری اسالمی 

  لندن –شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران 
  برلین -پناهندگان سیاسی ایرانی کانون

  مونستر –کانون سیاسی پناهندگان 
  هانوفر آلمان -کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست 

  برلین -کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی
  کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس

  شیکاگو –کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران 
  فرانکفورت –ا مبارزات مردم ایران کمیته همبستگی ب

  اشتوتگارت -گروه دوستی ایران و آلمان
  خارج کشور –نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران 

 
 www.koneshmoshtark.com 

hamzamani.etrazaat@gmail.com 
 

  :سالگی کانون نویسندگان ایران 51حمله نیروهای امنیتی به مراسم  -*

  
 

و تلگرامی ، در پست فیس بوکی  خرداد ۹عضو کانون نویسندگان ایران امروز، جمعه نویسنده و مترجم و صوم بیگی، اکبر مع

سالگی کانون نویسندگان ایران برگزار شود خبر  ۵۴ای که قرار بود در آن مراسم  حمله نیروهای امنیتی به خانه : اش خبرداد 

وضوع در کانال تلگرامی اش ماموران پلیس را نیروهای سیاهی و اکبر معصوم بیگی، در واکنش به همین م .داد

آلود و سراسر جنایت  ی ننگ تباهی خواند که با یورش وحشیانه و غارت وسایل کانون، برگ سیاه دیگری بر کارنامه

 .کشی خود افزودند و سانسور و آزادی

 

 :فراخوان به تجمع رانندگان کامیون در جاده هراز -*



 
 

الستیک و ارتباط مستیقیم آن ها با  نی حق بیمه و کاهش تناژ و همچنین گرانی روز افزون لوازم یدکی مصرفیدر پی گرا
و تقسیم ناعادالنه و غیر کارشناسی میزان تناژ کامیون  عدم افزایش نرخ کرایه ها نوسانات ارزی و مشکل سهمیه سوخت و

 .دیه صنف کمپرسی دارانو عدم رسیدگی و پاسخگویی اتحا و دیگر مشکالت صنفی ها
 چهارچوب قوانین جاری و رسمی کشور  بر آن شدیم تا در  ما رانندگان کمپرسی فعال در حوزه جاده هراز شهرستان آمل

اعتراض خود را نسبت به دادخواهی مطالبات به حق صنف  و بدون هیچگونه حاشیه و خشونت و به روش مسالمت آمیزی
 .خود اعالم داریم

 : کلیه رانندگان کمپرسی فعال محور هراز اعالم میگردد بدینوسیله به
و عدم بارگیری اعتراض خود را  و با توقف در کناره خیابان هراز  حضور بهم رسانند  پلیس راه هراز در روز شنبه در مکان بعد از 

 اعالم میداریم

 : اب وارد کردندبرای درهم شکستن اعصاب کامیونداران ، تانکر های ارتش را برای شکستن اعص -*

 

با ادامه اعتصاب کامیون داران و کمبود بنزین و گازوئیل در شهرها تانکرهای ارتش و سپاه را برای سوخت رسانی به بعضی 
 جایگاهها به خدمت گرفته اند

 : اعتصاب کامیونداران در پاره نقاط ادامه دارد

 

 . همچنان دنبال میگردد سفشاد قاینروستای ادر . خرداد 4ادامه اعتراضات کامیونداران امروز 

 :ادامه اعتصاب کامیونداران در چهارم خرداد 



  

 خرداد 4صبح امروز جمعه . تجمع رانندگان معواج فلکه زندان قاین

 :اعتراض کامیونداران در ارومیه -*

 

 اعتراض رانندگان تریلی کمپرسی اورمیه

 :دامغان ادامه اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، سمنان و -*

 
 

 اعتصاب کارگران تراورس راه آهن شاهرود، سمنان و دامغان به هفتمین هفتمین روز خود رسید
به ما حق اعتراض نمی دهند و غیبت می زند » :کارگران می گویند .بیش از چهار ماه است که این کارگران حقوق نگرفته اند

 ده می دهند و از حقوق هیچ خبری نیستولی دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم مدیران فقط وع

 : ادامه اعتصاب رانددگان کامیون در رشت 

 

 . ادامه دارد چهارمین روز اعتصاب رانندگان رشت

 :....رانندگان اعتصابی می گویند ،حرف های شنیدنی از کامیونداران اعتصابی  -*
 

ما دوازده ماه کار میکنیم ده روز هم بزارید کار نکنیم فدای :  به نوشته شبکه تلگرامی اردوی کار از زبان کامیونداران آمده است
 همتون

روزه تو سیرجان حتی یک ماشین هم از معدن گل گهر بارگیری نکرده حتی ده چرخ های شخصی داخل معدن هم بارگیری  4 
 نمیکنند

 نفتکش های ساری از فردا اعتصاب دارن
 نزدیم همت کنید شماهم نزدید بار تما رانندگان سیمان جوین االن یک هفته اس

 تاکسی و مینی بوس و اتوبوس ها از فردا همراه راننده ها میشن و اعتراض میکنن
داریم میبینیم که به هر شکلی که میشه با .  نیازی به شکستن و سنگ نیست ،اگه همه با هم هماهنگ باشن و بار نبرن

درب شرکت نفت ها تجمع باشه کافیه تا هیچ کسی نتونه حتی به اگر جلوی  ،اسکورت یا ماشین های سپاه دارن بار میزنن



 سواریش بنزین بزنه

خدابدونه . وهللا سرخونه زندگیمم نیستم. با بچه شیری بارگیری نکردم توشهرغریب ۴:/۹۷/۸من راننده خانم هستم از
 چقدرناراحتم واین وضعیت سختمه، ولی صبرکردم تاپیروزی کامل انشاهللا

 نمیزارند تردد کنند.نندگان جلوی تانکرهای سوخت رو گرفته اند امروز مشهد را
فارس دیشب معلوم شد که دولت هیچ نیازی به رانندگان ندارن و رانندگان یک موجود  5زیون شبکه یطبق صحبت های تلو

جه اقدام به همکاران گرامی به هیچ و. هیچ هستند در کشور و کل بارهای دولت را کامیونهای سپاه و ارتش حمل میکند
 ببینیم دولت چگونه به ما نیاز ندارد. بارگیری نکنید تا ببینیم رانندگان ارتش چکار میخاهند بکنند

اقتصاد کشور رو شونه ما میچرخه ولی کوچکترین ارزشی برامون . دوستان فقط با اتحاد وهمدلی میتونیم نتیجه بگیریم
 نمیذارن

وکلی بدهکارم و لی ماشین خوابیده ودر ضمن به ماشین تانکر شهرداری  من خودم یک راننده هستم که بیمه قطع شده
 .بگین آبگیری نکند واونجایم به به حقشون نمیرسند

@ordoyekar 

 :ادامه اعتصاب کامیونداران  -*

 

 .امه داردهمچنان اد اعتصاب کامیونداران فرخ شهر
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