
  

  

 ١٣٩٧اسفند – ايران روزشمار رويدادهای کارگری در
  خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

  کلن –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

 )١٢ (  

  حوادث محيط کار           رخانجات و شرکت هاو تعطيلی کاراج ها خا            حقوق های عقب افتاده            مطالبات و مبارزات کارگران

 

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات
 يفدر

  ١ ٩٧ند فسا ١ ادرص یردارهش راض به عدم پرداخت حقوقدراعتکارگران  کارگر شهرداری صدراپس از اعتصاب١٥اخراج 

داشتن کنندگان با در دست  تجمع .شوش یدادگستر ،مقابلیبخش ليروز تجمع خانواده و بستگان اسماع نيدوم
 .شده اند یبخش لياسماع یفور ی، خواستار آزاد  يیدست نوشته ها و پالکاردها

  ٢ " " " وشش یشبخ ليعامساده اوناخ

 ،ادامه دادند.به عدم پرداخت مطالبات به تجمعشان دراعتراض هفت تپه شکريکارگران بازنشسته مجتمع ن
 تيوضع نيجهت مطالبه سنوات خود که در ا گريهفت تپه بار د شکريبازنشستگان شرکت نر از نف ٤٠حدود 

 .، طلب کردند یساواک یگيارزش شده  با شعار مرگ بر اسد ب یب یاقتصاد

 ٣ " " " وشش هپت تفه رکشنيع متجم

 ليبه دل .کارگرانو ن پنجشنبه دوم اسفند رانندگا از اعتراض روز مهيشرکت واحد مستاصل و سراس تيريمد
گذشته با  یامروز و روزها تيريسخت خواهد بود مد اريبس تيريمد یبرا نفشار عدم اشتغال رانندگا نکهيا

و  قيکه تمنا، تشو یخواهند روز پنجشنبه شاغل گردند و در رانندگان یاز رانندگان م بيفر ق،يتمنا، تشو
 .گردند غلپنجشنبه شا روز درا خواهد ت یبا اعمال زور از آنان ماثر ندارد  بيفر

 ٤ ""  " نتهرا دحاوت کرن شگراکاری اکيسند

رايط مشقت بار بازنشستگان ، با ادامه و گسترش فالکت عمومی مخصوصا" ش " :ردندکالم عا یناواخرف یط
 مبرميثاق و پيمانی که بسته اي نوميد از اراده حکومت برای تغيير و بهبود اين وضعيت ، ما بازنشستگان و

ماه درمقابل مجلس تجمع  اسفند ٥نشينيم" بار ديگر در روز  نگيريم ،ازپای نمی مبنی بر اينکه " تا حق خود
  "خواهيم کرد

گروه - .اتحاد سراسری بازنشستگان ايران
پيشتاز حق  گروه پيشکسوتان- .اسفند ١٩
جمعی از گروه باز نشستگان تامين - .طلب

  بازنشستگان ايران شورای و اجتماعی

 ٥  " " "  نارهت

حومه ، انتخابات هيات مديره جديد تعاونی  های پرسنل سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و با پيگيری
ر شرکت واحد از طريق اين شرکت تعاونی اقدام به خريد آپارتمان د اسفند برگزار ميشود.پرسنل ١٢مسکن، 

  تاکنون تحويل داده نشده استا ند؛ با اين حال منازل آنه ا سپيدار و سهيل کرده پروژهای

 ٦  " " "  نهرات  دحاوت کرش نگراکاری اکيسند

ميمه ها ض ر د ن راآ حورشم( دنا ردهک رنتشم ٩٨ لاس دزمتسدعيين ت ردومر د یکرتشميه نياب قلتمس لکشت ٤
 ) ١( – )ديناوخب

 ،هپفت تهکر شني و دحاو تکرای شهاکيدنس
 ناگتسشنزاد باحتا هورگ و یگنهآمه هتيمک

 ٧ " ""  نارهت



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  تشرح و مالحظا  
 يفدر

ميگذرد. اين عضو تحريريه نشريه  بيش از يک ماه است که از بازداشت امير اميرقلی، زندانی سياسی سابق
در خود ميبايست از بازداشتگاه اوين آزاد ميشد، با وجود موافقت  ی اههگام که پس از اتمام قرار بازداشت يکم

يافتن بازداشت  هنگاميکه همگان در انتظار پايانپيگيريهای مداوم خانواده و نزديکانش،  تهران، پس از
  دوی را به زندان اهواز منتقل ميکنن ی او بوديم، با دستور جديد اداره اطالعات شهر شوش، ناعادالنه

  ٨  " " "  زاوها - شوش  یسايس ینادنز

  ٩  " " "  نادمه  یرگراک نالاعف  دندش اهنآ یدازآ ناهاوخو هدرک مالعا ینادنز نارگراک زا ار دوخ تيامح ،نادمه یرگراک نالاعف زا یعمج
 بندی مشاغل وکارکنان مخابرات استان آذربايجان شرقی در اعتراض به طبقه  تجمع جمعی از کارگران و

  همسان سازی حقوق
  ١٠  " " "  یقرش ناجايبرذآ  تراباخم

مقابل ن ئوالنامناسب و وعده های توخالی مسغلی نسبت به وضعيت ش انمنس یسکرانندگان تا اعتراضی تجمع
 آهنراه ريو مس یناريسازمان تاکس

  ١١ " " " نانمس یسکات ناگندنار

  ١٢  " " "  ناجنز  ناهج یتابن نغور  روغن نباتی است در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. اين ششمين روز اعتراض کارگرانکارگران 
  ١٣  " " "  ناجنز  یرادرهش  ند.تجمع کردقابل استانداری م در هداتفا بقع یاه قوقح هب ضارتعا رد زين سبز زنجان فضاینان ککار

  ١٤ " " ٢ نارايماک یرگراک نيلاعف آزاد شدند.  از زندان یو شاهو صادق یاحمد ديام ،یآرام محمد ،یمهرداد صبور یبه نام ها یکارگرفعال  ٤

  ١٥ " " " جدننس نيملعم .آزاد شد هقيوث دياز کردستان به ق یفصنل و فعا معلم یمختار اسد
دست به تجمع  اً ددجم و وعده های توخالی،  به عدم پرداخت مطالباتدراعتراض بازنشسته  کارگر٢٠٠حدود

 شدند ٩٦و  ٩٥پرداخت سنوات سابقه کاری سال های  هانخوا تجمع کنندگان زدند. تيريمقابل ساختمان مد
 ١٦ " " " شوش هپت تفه رکشين ناگتسشنزاب

  ١٧  " " "  شوش  هپت تفه رکشين عمتجم  تپه حاضر شد وزير کار در جمع کارگران مجتمع نيشکر هفت عصر امروز؛
 زا یريگولج یارب فلتخم لاکشا هب نکش باصتعا یا هدع یريگراکب اب زورما رد تيريدم شالت دوجو اب
 یارب اهنآ ۀزرابم اما دنتفرن راک رس هب نارگراک زا یا هظحالم لباق هدع ،اکيدنس طسوت هدش مالعا باصتعا

 تشاد دهاوخ همادا نانچمه نکسم تاليهست تخادرپ و لغاشم یدنب هقبط حرط

  ١٨ " " " نارهت دحاو تکرش یاکيدنس

  ساله حين کار درمحله وحيديه براثر ريزش ديوار٤٩جان باختن يک کارگر ساختمانی
 

 ١٩ " " " ناجنز ینامتخاس راک

  ٢٠ " " " زاريش ینامتخاس راک براثر سقوط از ارتفاع شيراز ارخانتسارگرحين کاردرساختمانی واقع در يک کگ مر
دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی افشاری دادگاهی  ٢۶شعبه  بهنام ابراهيم زاده روز يکشنبه پنجم اسفند در

  می شود
  ٢١  " " "  نارهت  یرگراک لاعف

 و یشخب ليعامسا هژيوب نارگراک هيلع یزاس هدنورپ و هدش ینادنز نارگراک یدازآ ناهاوخ یا هيعالطا یط
 تسا هدرک موکحم ار نايلق هديپس

  ٢٢ " " " نارهت یرگراک تالکشت داجيا یارب یريگيپ هتيمک

مسدود  شيبانک یاحسابه هيکل جتمع به محل کارش ممنوع الورود ورگران معترض اين مميثم آل مهدی ازکا
 مه ناريا دالوف یصنعت یکارگرمعترض گروه مل یوسفيماه، احسان وهفتم بهمن  ستينبه بزشازروشده است.

 .دش شراک لحم هب دورولا عونمم

  ٢٣ " " ٣ زاوها ناريا دالوف یتعنص یلم هورگ

دو  نيه افتها گانوادهخ به و درا احضار کر ان،يقل دهيو سپ یبخش ليده اسماعشوش خانوااطالعات  اداره
 ليبه تشک ديتهد نيچنها را ساکت کنند. همه شده تا رسانهاند و از آنان خواستهباره شکنجه دروغ گفترد یزندان

 .اندخانواده شده یهمه اعضا یپرونده برا

 ٢٤ " " " شوش تاعالطا هرادا



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٣  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  تشرح و مالحظا  
 يفدر

ضروری است؛ ايجاد اين  ان منتخب، موقت و دوره ای از خواسته هایگدنو داشتن نماي طرح تشکل مستقل
صبح،  ١٠ساعت  ٩٧آييم: يکشنبه پنجم اسفند  می يابد. پس ما میبستر حضور در تجمعات تبلور  درامر 

  ل مجلسمقاب

  ٢٥  ٩٧ دنفسا ٣  نارهت  ناگتسشنزاب داحتا هورگ

سابق شرکت واحد  و چند تن از مديران کت واحدشرير عامل ، پيمان سنندجی مددحاو تکرش نکسم تعاونیرد
تالش و نفوذ خود را بکار گرفته اند تا از  دور آگهی دعوت به مجمع همهص همه اختيارات را دارند و بعد از

کنند. اگر مدير عامل شرکت واحد از تعاونی مسکن بهره ای نمی بّرد پس  برگزاری مجمع عمومی جلوگيری
به محض وقوع  ی امنيتی کهوگيری از مجمع عمومی، برای چيست؟ نهادهای جلراب ونی ویفراقان اقدامات

  ؟کجايند بازداشت و زندان می کنند، حاالکارگری، کارگران را  اتاعتراض

  ٢٦  " " "  نارهت  دحاو تکرش نارگراک یاکيدنس

  ٢٧  " " "  جدننس  نيملعم  به قيد وثيقه آزاد شدمختار اسدی معلم و فعال صنفی از کردستان 

اقدام ”اتهام  هسنندج  بر دادگاه انقالب شه کمي هشعب یز سوکردستان  ا ەواندريمعلم اهل د ،یمحمد هشا ديما
 .است ەمحکوم شد یريسال حبس تعز کيتحمل  هب “یمل تيامن يهعل

  ٢٨ " " " جدننس نيملعم

 در دم حادثه شد ور ن آن دچاعلی محمدی، هنگام ساخت و ساز ديوار، با فرو ريخت کارگری روزمزد بنام
  جان باخت.

  ٢٩  " " "  ناجنز  ینامتخاس راک

  ٣٠ " " " تشد ورم یزرواشک نارگراک مرودشت براثر گازگرفتگی رکارگرکشاورزی جوان د٢گ رم
مع نيشکر هفت تپه درادامه اعتراضاتشان در راه دست بابی به مطالبات بازنشسته خشمگين مجتران کارگ

 شکربداخل کارخانه شدندمانع ورود و هدز ورودی مجتمعدرب ل ابجمع مقبرحقشان،دست به ت
  ٣١ " " ٤ شوش هپت تفه رکشين ناگتسشنزاب

 ماه حقوق دست به تجمع٥دم پرداخت اض به عدراعتر گلناز کرمان یکارگران کارخانه روغن نبات جمعی از
 ،زدند.یمقابل ساختمان استاندار

  ٣٢ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور

حق بيمه و وعده های ماه ١٠ماه حقوق و٣دراعتراض به عدم پرداخت  آبادان ان آتش نشانیازمس نکارکنا
 تجمع کردند. یمقابل فرماندار،شهرداری  ی مسئوالنلتوخا

 ٣٣ " " " نادابآ نادابآ یناشن شتآ نامزاس

 زا ار دوخ لماک تيامح شرورپ و شزومآ ناگتسشنزاب قح هب یاه تساوخ ندرمشرب نمض یا هينايب یط
  .دراد یم مالعا نانآ یاه تساوخ

 ٣٤  " " "  نارهت  ناريا ناملعم یفنص نوناک

کنندگان  تجمع .آزادی وی،ادامه دادند یمقابل دادگاه شوش برا به تجمعشان یبخش لين اسماعاخانواده و دوست
ه هفت نشستازب رگراناز کا یجمع .شدند یبخش لياسماع یآزاد،خواستاريیبا در دست داشتن دست نوشت ها

ه به تپنشسته هفتز،کارگران باآزاد نشود یبخش لياسماع ندهيآ تا چند روز کهيتپه اعالم کرده اند در صورت
به تجمع و اعتراض در سطح شهر  یکارگر زندان نيا یو تا آزاد وستيخواهند پ یبخش ليجمع خانواده اسماع

 .دادشوش ادامه خواهند 

 ٣٥ " " " شوش یشخب ليعامسا ناتسود و هداوناخ

اه مزد مدستکم دو رشت  زنی تخلفات ساختمانی ناحيه دو منطقه دوم شهر کارگران شاغل در بخش گشت
  نطلبکار قه از کارفرمامعو

  ٣٦  " " "  تشر  ود هقطنم یرادرهش

 ا،ر مالی شرکت و عدم جوابگويی به آنه.تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر امو تحصن و وزپس از چندين ر
داخل کارخانه در اولين  درب ورودی شرکت تجمع کردند و با ممانعت از ورود نيشکر به ر مقابلد امروز

مطالبات خود بيان کردند.تعدادی از بازنشستگان  دريافت رداری، اعتراض شديد خود را به عدمبروز بهره 
  .باسکول شرکت چادر زدند و تحصن کردند در تداوم اعتراض خود بر روی

  ٣٧  " " "  شوش  هپت تفه هتسشنزاب نارگراک



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٤  

 هارمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
 يفدر

 نده اسماعيل بخشی آزاديصورتيکه تا چند روز آ بازنشسته هفت تپه اعالم کرده اند در جمعی از کارگران
ندانی ر زرگی اين کابه جمع خانواده اسماعيل بخشی خواهند پيوست و تا آزاد نشود،کارگران بازنشسته هفتتپه

 .تجمع و اعتراض در سطح شهر شوش ادامه خواهند داد به

  ٣٨  ٩٧ دنفسا ٤  شوش  هپت تفه هتسشنزاب نارگراک

  ٣٩ " " " ناجنز ینامتخاس راک  بر اثر ريزش ديوار ساختمان در حال تخريبساله ٥٠ كارگر  يک توف

در تجمع،  حاضران .دکردن معتج یمسالا یمختلف، مقابل مجلس شورا یهاتگان صندوقازنشساز ب یجمع
و بهبود سطح  یزسانمله همساماننده از ج نيبر زم نيقوان یاجرا ها،یمستمر یا ارتقاد رخو یهاخواسته

 کنندیعنوان م یدرمان یهامهيب

  ٤٠ " " ٥ نارهت فلتخم یاه قودنص ناگتسشنزاب

بخصوص دادستان شوش و اطالعات  ئیی و قضاامنيت مقاماتبا توجه به پايان دوره بازداشت سپيده قليان، 
، درباره دوره بازداشت قبلی وبرای انتقام از افشاگری ا اهواز و شوش برای ادامه آزار و شکنجه بر وی و

  فشار و شکنجه و تحت آزار در سلول انفرادی محبوس نگه داشته اند کماکان او را زير

 ٤١  " " "  زاوها - شوش  تاعالطا - یناتسداد

 تيعتراض به وضعا درصبح امروز  یعلوم پزشک یو دانشگاه ها وزارت بهداشت ستگاننشبازز ا یجمع
 .تجمع کردند یاسالم یمقابل مجلس شورا حقوق یو همتراز یليتکم مهيب

 ٤٢ " " " نارهت تشادهب ترازو ناگتسشن زاب

تاکنون  ٩٠ل سا ،یل استانداردراعتراض به عدم پرداخت مطالبات دست به تجمع مقابزنشسته کارگران با
 زين هگذشت یت سال هاو مطالبا یديو پرداخت مقدار ع کامل پرداخت نشده به صورتاز  اهنآ زدند.حقوقشان 

از شان حقوقپرداخت و  یاجتماع نيتام رمجموعهيز زاارج شدن خواهان خ اهنآ همچنين.مشخص نبوده است
 .هستندکشور یصندوق بازنشستگ

  ٤٣ " " " ناهفصا نهآ بوذ هناخراک ناگتسشنزاب

 ناصفها یستاندار، مقابل ا سطح پايين مستمری بهدر اعتراض  یعلوم پزشک ،یبازنشستگان فرهنگ جمعی از
بازنشستگان و اصالح  یامهيو ب یانود خدمات درمهبب ؛یسازنهمسا قيدق یخواستار اجرا اهنآ.تجمع کردند

 .بودجه به نفع بازنشستگان شدند حهيال

  ٤٤ " " " ناهفصا یکشزپ مولع و یگنهرف ناگتسشنزاب

روز  لبات،رداخت مطانسبت به عدم پوزهای گذشته شان درادامه اعتراض رنشسته کارگران باز
به تجمعشان مقابل درب روز ما دند ورسانا به سحر دند وشب ردر کارخانه چادر برپاکر اسفند)٤گذشته(

 رنی بُ    کارگران  .کردند یريکارخانه جلوگه ب شکريحامل ن یاه نياز ورود ماش ورودی مجتمع ادامه دادند و
خواهان ارگران بازنشسته معترض کد.تجمع پيوستن به شانمطالبات تراض به عدم پرداختاين مجتمع هم در اع

 .شدند ٩٦و  ٩٥سال های  ه کارینوات سابقپرداخت س

  ٤٥ " " " شوش هپت تفه رکشين عمتجم

ماه مطالبات ديگر و وعده های ٤٠ماه حقوق و٧دم پرداخت ع بهدراعتراض ران کارگ برای دوازدهمين روز،
 .دکردنا ازسطح شهر خودداری از جمع آوری زباله ه عتصابشان ادامه دادند وا بهتوخالی ،

  ٤٦ " " " دابآورس یرادرهش

حقوق  هام٣ ختعدم پرداات دامنه دار وهمه روزه شان دراعتراض به تجمع به کارخانه نيا کارگرانرفن ١١٠
 ادامه دادند.مقابل استانداری ن امنيت شغلی و وعده های پوچ کارفرما ،بيمه،نداشتق وح

  ٤٧ " " " ناجنز ناهج یتابن نغور هناخراک

ماه حق ١٠ماه حقوق و٣به عدم پرداخت دراعتراض دان باآ یش نشانکارکنان سازمان آت برای سومين بار،
 ويژه اين شهر زدند. یمقابل فرماندار جمعت دست به یهردارمسئوالن ش یتوخال یده هاو وع بيمه

 ٤٨ " " " نادابآ یناشن شتآ نامزاس



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٥  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  ح و مالحظاترش  
 يفدر

و مطالبات  ناچيز حقوق،عدم پرداخت بموقعح انسبت به سطاعتراضشان رپلدختر یپرستاران مراکز درمان
 ی کردند.نه اسا،ریپرستار ماتخد یقانون تعرفه گذار ایعدم اجر

 ٤٩ ٩٧ دنفسا ٥ رتخدلپ ینامرد زکارم ناراتسرپ

  ماه حقوق و بيمه درمانی خود  ٣اهواز به دليل عدم پرداخت  ٥ و ٨اری مناطق گروهی از کارگران شهرد
شهرداری اهواز نيز  ١معترضين تعدادی از کارگران منطقه  ل شورای شهر اهواز تجمع کردند.در ميانمقاب

  نيز از عدم پرداخت حقوق و بيمه خود ناراضی بودند ه آنهاک ر داشتندحضو

 ٥٠  " " "  زاوها  یرادرهش

 یکارگر زندان نيبا خانواده، ا یبخش ليت اسماعقامال نيامروز در ح!خطر استر د یبخش ليجان اسماع
 نکهيا از بعد.ننديبیمرگ فرزندشان را به چشم خود م یلحظات یکه  خانواده برا یرت به طوشده اس هوشيب

رار را مورد شماتت ق یو ،یکارگر زندان نيبه ا یدگيرس یاورند، به جا یمرا به هوش  یو یتيعوامل امن
 .هستند ليران سالمت اسماعدت نگبه ش خانواده .دهندیم

 ٥١ " " " شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

ماه  ٣ ماآنها نوشتند: .دانه ای کردنرسچندماه حقوق  اعتراضشان را به عدم پرداختکارخانه  نياکارگران 
 . ميحقوق طلب دار ٦و از برج  ميانگرفته است که حقوق

  ٥٢ " " " رهشهام یزاس هلول هناخراک

 یتلگرام یهادر گروه تيعضو«و » منظا هيعل غيتبل« مبنی بر زاده ميبه اتهامات بهنام ابراه یدگيدادگاه رس
زاده برگزار  ميسر بهنام ابراههم و با حضور پدر و ليبدون وک تهران بدادگاه انقال ٢٦در شعبه  »معاند نظام

ه سرپل ذهاب وحمايتش از کارگران زدباره حضورش درمناطق زلزله دراين جلسه قاضی از بهنام در شد.
 ايی کرد.مجتمع نيشکر هفت تپه پرسش ه

  ٥٣ " " " نارهت بالقنا هاگداد

تومان در ماه  ونيليفت ماز ه شيبه ب ديمزد کارگران با حداقل .٩٨ل دستمزد سا اقلحد نييدر مورد تع هيانيب
 ) ٢ ( !ابدي شيافزا

  ٥٤ " " " نارهت ناريا نارگراک دازآ هيداحتا

 صن درعوت به تحسر کشور را داربتاريخ ششم اسفند ماه معلمان س صدور فراخوانی اب
 ) ٣ ( نمود.١٣٩٧ماه اسفند١٤و١٣،١٢روزهای

  ٥٥ " " ٦ نارهت انيفرهنگ یصنفیالهتشکیهماهنگی شورا

  یبه بخش خصوص یبه واگذار دراعتراضکارخانه  ود نيا کارگراناب اعتص
 

  ٥٦ " " " زيربت یرگ هتخير و یزاس نيشام یاه هناخراک

با ان است که کارگر یچند روز و قرار گرفته است یليتعطآستانه ر د هينداشتن مواد اول ليبه دلکارخانه  نيا
 افتيحقوق در ماه  از آبان نارگراک نينچمه .هستند ديلخط تو یخواهان راه انداز یدارمقابل استان دراجتماع 

 نکرده اند

 ٥٧ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور هناخراک

ماه حقوق و ٨ت به عدم پرداخت ن را نسباعتراضشا با تجمع مقابل شهرداریکارگران  زا رفن ١٠٠ زا شيب
 رفتند.رگی توخالی از سوعده ها

 ٥٨ " " " درجورب یرادرهش

 ٣ه عدم پرداخت اعتراضشان نسبت بشهرداری اهواز برای بنمايش گذاشتن ١و٨،٥ران مناطقجمعی از کارگ
 زدند.شهر یشوراساختمان  مقابل ت به تجمع بيمه دس قحماه حقوق و

 ٥٩ " " " زاوها یرادرهش

  ٦٠ " " " رهشناريپ یرادرهش پرداخت نشده است. انشهرريپ یرسبز شهردا یضاو ف یخدمات شهرکارگر٢٠٠چهارماه حقوق 



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٦  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

را  فهيشر نيمرا و یشهاب ري،ام یصمد یدي یدر سنندج به نامها یکارکر نينظر سه تن از فعال ديدادگاه تجد
در احزاب  تينظام و  عضو هيعل غيتبل ار یرکارگ نيالفع نيمحاکمه واتهام وارده به ا یطبق احضار قبل

   رد ايو قو رفتهيعنوان شده را نپذ اماتاته نيعالف نياز ا چکداميعنوان کردند که ه یقانون ريغ یوتشکلها
 ددفاع کردن یکارگر یتشکلها جاديکرده اند و از وجود و ا

 ٦١ ٩٧ دنفسا ٦ جدننس یرگراک نيلاعف

  ٦٢ " " " هاشنامرک هتسشنزاب نيملعم دندش هئربت و همکاحم !"یمل تيامن هيعل ی"اجتماع و تباناتهام هب ،گیيآقابهروچری ومنخان عزيزاسماعيلی،طه نصي
 ليشوش در اعتراض  به ادامه بازداشت اسماع یدگستردال ابدر مق یبخش ليدوستان اسماعمجددا خانواده و 

 .مع زدنددست به تج ،یبخش
  ٦٣ " " " شوش ینادنز رگراک هداوناخ

کنار خيابان مشغول شهرداری ميناب که در  نفر از کارگران ٣بدنبال برخورد يکدستگاه کاميون تريلی با 
  هرسه نفرشان شد. بکار بودند، موجب آسيب ديدگی جدی

  ٦٤  " " "  بانيم  یرادرهش

  ٦٥  " " "  رهش نيهاش  تارباخم تکرش  یرتم ١٩ عافترا زا هارمه نفلت لکد ندرک زاب ماگنه هلاس ٣٠ رگراک گرم و طوقس
در . در اعتراض به برآورد نشدن مطالباتشان، اقدام به برگزاری تجمع کردندگروهی از رانندگان تاکسی 

  را سر دادند” آزاد بايد گرددزندانی  راننده“ان زندانی شعار ندگرانجريان اين تجمع معترضان در حمايت از 
  ٦٦  " " "  دورود  یسکات ناگدننار

هم با تجمع مقابل درب ورودی ار زورما، درادامه اعتراضات روزهای گذشتهه ونی بر ستکارگران بازنش
کردند وبدنبال وعده  زآغابرای دست يابی به مطالباتشان، شکريحامل ن یلرهايرورود ت کارخانه وجلوگيری از

 .شان خاتمه دادندن،به تجمعسته هايشارسيدگی به خوا

  ٦٧ " " " شوش هپت تفه رکشين عمتجم

بدنبال وعده  رسيدگی به خواسته هايشان  زنجان یستاندارمقابل اتجمعات اعتراضيشان  به سريالران رگکا
 خت حقوق عقب افتاده وحفظ امنيت شغلی،خاتمه دادند.مبنی برپردا

 ٦٨ " " " ناجنز ناهج یتابن نغور هناخراک

اند، اما به آنان داده یاديز یهادهوعو مسئوالن رد می گذ چند هفته ای از پايان تجمعات کارگران هنکيا با
 .قوق کارگران استروز شدن پرداخت حاست. تنها نکته مثبت، به یهمچنان به قوت خود باقمشکالت 

 ٦٩ " " " زاوها ناريا دالوف یتعنص یلم  هورگ

بيمه، تجمع  ماه ٧حقوق و عدم واريز ماه  ١٠کارگران شهرداری مغان در اعتراض به عدم دريافت 
  .پا نمودندراضی برعتا

  ٧٠  " " "  ناغم  یرادرهش

کردند .معترضان دليل اعتصاب و تجمع خود  تعدادی از کارگران و کارکنان راه آهن تبريز اعتصاب و تجمع
مزديشان، عنوان کردند . اين اعتصاب عليرغم حضور نيروی  مطالبات ختپرداه عدم را در اعتراض ب

 ان راه آهن تبريز شکل گرفت . کارگران ناحيهز اعتصاب کارکنا برای جلوگيری انتظامی و تالش آنها
تبريز شود. مسافران هم از  آذربايجان امروز جلوی قطار ريل باس را گرفتند و نگذاشتند قطار وارد ايستگاه

  بريز شدندناحيه آذربايجان مانع ورود قطار به ايستگاه ت آمدند . کارگران پياده جلوی ايستگاهراغ شت چپ

  ٧١  " " ٧  زيربت  نهآ هار

انقالب تهران به رياست قاضی  دادگاه ٢٨از سوی شعبه  ١٣٩٧ماه  بهمن ٢٩عسکری در تاريخ  هموصعم
حکوم شده و در حال حاضر مدت محکوميت م زيریحبس تع سال ۵ مقيسه از بابت اتهام اجتماع و تبانی به

  ...دناوين سپری ميک خود را در بند زنان زندان

  ٧٢  " " "  نارهت  هتسشنزاب ملعم

اجباری، سپيده قليان و اسماعيل بخشی را به بازداشتگاه مخفی  قصد اعتراف اطالعات اهواز برای شکنجه به
کرده اند اما آن دو در  ار اهواز ثبتزندان سپيد ليستدر  ام اين دو زندانی ران کهدر حالی  .منتقل کرده است

اين دو پيش آيد از نظر قانونی تنها از طريق ردگيری  برایکه  یقهرگونه اتفا اين زندان نيستند. بدين ترتيب
  .يستندسپيدار ميسر خواهد بود حال آنکه آنها اکنون در اين زندان محبوس ن حضور آنها در زندان

  ٧٣  " " "  شوش  زاوها تاعالطا



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٧  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

  ٧٤  ٩٧ دنفسا ٧  شوش  هپت تفه هتسشنزاب نارگراک  ميانی برخی مسئوالن شهرستانی خاتمه يافترو پادمجتمع  مديرعامله با وعد ناگتسشنزاب نيا هزور ٣ عمجت
ی خود، در مقابل  مانده های عقب طلب جمعی از پيمانکاران شهرداری برای چندمين بار در اعتراض به

  دکردنتجمع ختمان شورای شهر سا
  ٧٥  " " "  نارهت  یرادرهش ناراکناميپ

همدلی خود را با اعتراضات کارگران آذربايجان که همکاران ما  ما کارگران راه آهن خراسان همبستگی و
خسته شده ايم  به اميد روزی که اين عدالت در راه آهن محقق شود و از اين بی عدالتی کنيم هستند اعالم می

  بود آهنت تمامی پرسنل راه د حرکنهن دنشااعتراضی شما امروز حرکت 

- نراساخ  نهآ هار
  ناجيابرذآ

" " "  ٧٦  

 شيافزا نيو همچنوسطح پايين مستمری ها   ی شان عيت معيشتراض به وضجمعی از بازنشستگان دراعت
سازمان  سویسپس با راهپيمايی بابل مجلس زدند و،دست به تجمع مقدرصد ٤٠به  یسنوات بازنشستگ بيضر

 عشان پايان دادند.مجت آنجا بهئت قطعنامه شان دراو قردجه برنامه وبو

  ٧٧ " " " نارهت ناگتسشنزاب

ف وحذ ماه حقوق ٨ران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت کارگز متوالی،برای دومين رو
 تجمع کردند.مرکزی اختمان شهرداری دست از کار کشيده ومقابل س اضافه کاری،

  ٧٨ " " " درجورب یرادرهش

 یبندطبقه خت چندماه حقوق وحق بيمه وعدم اجرای طرحعدم پردا ض بهراتعان درای شادگشهردار رانرگکا
 ز کار کشيده ومقابل شهرداری اجتماع کردندت ا،دسمشاغل

 ٧٩ " " " ناگداش یرادرهش

  ٨٠ " " " ناريا لامش لامش یرافح تکرش ،اعتراض کردندشانحقوق ماه٢ اختبه عدم پرد نسبت شمال ین حفارگراکار
  ٨١ " " " شوش ینادنز رگراک هداوناخ دند.،زوی یآزاد یشوش برا یمقابل دادگسترل بخشی باری ديگر  دست به تجمع اعياسموياران بستگان 

تكذيبيه و عدم به نوشتن  یتحت فشار قرار دادن اسماعيل بخش یاقدامات متعدد برا یدر پ یامنيت مقامات
و خانواده اش گفته اند كه وكيلش خانم فرزانه  یشاعيل بخبه اسم هاشارد فير اين كار ، در دور جدموفقيت د

 .را بركنار نمايد یزيالب

  ٨٢ " " " شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

ان نيروگاه گل گهر سيرجان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزديشان دست به اعتصاب تنی از کارگر
  . ندو تجمع زد

  ٨٣  " " "  ناجريس  رهگ لگ هاگورين

  ٨٤ " " " دور ود یسکات ناگدننار هتشذگ یاهزور یط یسکات ناگدننار باصتعا
 ٨٥ " " " رهش نيهاش تارباخم تکرش بصن ماگنه ،لوا هارمه نفلت لکد یرتم ١٩ عافترا زا طوقس تلع هب هلاس ٣٠ رگراک کي گرم

 ٨٦  " " "  زيربت  ینامتخاس راک  .يب ديدآس وبشدت طسقو نسوربه عمق چاهک آساتمانی يک کارگر ساختمانی ميانسال از طبقه سوم ساخ
مشغول  ابانيکه در کنار خ نابيم یشهردارکارگران ر از نف ٣با  یليتر ونيکام کدستگاهيبدنبال برخورد 

 هرسه نفرشان شد. یجد یدگيد بيآس موجب بکار بودند،
 ٨٧ " " " بانيم یرادرهش

اسفند آغاز شده  ۴ز روز شنبه حقوق که ا افتعدم دري به راضآهن شاهرود در اعت اعتصاب کارگران راه
  همچنان ادامه دارد .

  ٨٨  " " "  دورهاش  ننهآ هار

آذربايجان،  هرمزگان  آهنراه یفن هيخطوط و ابن یگهدارکارگران ن همزمان با اعتصاب وتجمعات اعتراضی
در اعتراض  رجک نآهاهر یفن هيوط و ابنخط یهدارنگان کارگر ته،زاگرس،شاهرود و.....طی روزهای گذش

 تجمع کردند. آهن کرجراه ١٧مقابل حوزه  و ماه حقوق وحق بيمه ،دست از کار کشيده ٣به عدم پرداخت

 ،ناجيابرذآ نهآ هار ینف هينبا طوطخ
 ناگزمره

٨٩ " " ٨  

 ٩٠ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور دند.کر پهن یمقابل استاندار سفره خالی یشتيومع یشغل یفيکلبالتبه  اعتراضمعاتشان دره تجادامدران کارگر



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یارگرک یدادهايروزشمار رو ٨  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

،ماه ها حق بيمه وحذف اضافه ماه حقوق ٨به عدم پرداخت تراض در اعکارگران  برای سومين روز متوالی،
 کردندوشورای شهرتجمع   داریشهر ل ساختمانکاری، دست از کار کشيده ومقاب

  ٩١ ٩٧ دنفسا ٨ درجورب یرادرهش

ماه حق بيمه ٧ماه حقوق ،١٠به عدم پرداخت  عتراضدر ا آباد مغانپارس یشهردارکارگران  از رفن ١٠٠
 از کارکشيده وتجمع کردند. دست وعيدی سال جديد،

  ٩٢ " " " ناغم دابآ سراپ یرادرهش

سر  ،تجمع کردند وباالنيگ یستاندارمقابل ا،گاه پرندک تارکش یاخراجران کارگ،جمعی از برای باری ديگر
 شدند.پرداخت مطالباتشان بنمايش گذاشتند وخواهان  معيشتیبالتکليفی شغلی و را دادن شعارهايی اعتراضشان

  ٩٣ " " " ناليگ رزخ کدنرپ هاگراتشک

احتمال بروز بحران  به   /محسوب ميشودها و اندوخته کارگران  شرکتهای شستا تاراج دادن سرمايه فروش
  دهيمشدار ميه

 یرمتسم و هتسشنزاب نارگراک نوناک
  نارهت ناريگب

  ٩٤  " " "  نارهت

مسئوليت شرکت پيمانکاری مشغول کارند،  آهن کرج که تحت گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه
افتاده و  ای آنها سه ماه به تاخير پرداخت مطالبات مزدی و بيمه در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

مزدی در آستانه سال نو است.اين  عوقاتداقل بخشی از مدر تجمع امروز تسريع در پرداخت حها آنخواست در
، جوشکار و غيره مشغول عنوان راننده کاميون، راننده درزين  آهن کرج به کارگران که در خطوط ريلی راه

  آهن کرج برپا کردند. راه ١٧ کارند، اجتماع صنفی امروز خود را مقابل حوزه

  ٩٥  " " "  جرک  نهآ هار ینف هينبا طوطخ

برای تعيين شورای عالی کار  مايندگان واقعی کارگران دراب ننی کامل دولت و در غيکارفرمايان با پشتيبا
از  بيشتر سرمايه شان را پيگيری می کنند و در اين ميان کارگران هستند که بيشتر دستمزد کارگران فقط سود

برون رفت  .هستند راکیاد ضروری خودر حسرت خيلی از موحتی  ند تا جايی کهور تر می شقبل فقي
  در گرو همبستگی و گستردگی اعتراضات شان استکارگران و مزدبگيران از دستمزد زير خط فقر و گرانی 

  ٩٦  " " "  نارهت  دحاو تکرش نارگراک یاکيدنس

عدم توليدی به دليل  واحد واگذاری اينر لغو خواستا یکرتشم هينايب یط هناخراک ود نيا یمالسا یاروش
 واگذاريهای پيشين آن شدند....در ابتدای اين بيانيه آمده است: ما کارگران اصول واگذاری دررعايت 

عتراض و مخالفت ا سازی مراتب گری ماشين سازی تبريز و شرکت ريخته شرکتهای مادر تخصصی ماشين
ها به قانونی دوباره اين شرکتغير فروش سازی برای پافشاری ان خصوصیخود را با اقدامات اخير سازم

ما کارگران با هر   ... .خاص خود را دارد، اعالم ميداريم  های شت پردهاشخاص حقيقی و حقوقی که پ
سازی قصد ورود و  با وجهه دالل امالک توسط سازمان خصوصی شخص و اشخاصی که با نام خريدار و

  ...ردهيم کخالفت خوا، قطعا مشته باشداد احيانا شيطنت را

  ٩٧  " " "  زيربت  یرگ هتخير و یزاس نيشام

ی مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد بيانيه ی مشترک سنديکاها و تشکلها« زا یا هيمالعا رودص اب
گر و بخشی از طبقه ی کار ما نيز به عنوان :دنا هدرک مالعا  و هدرک ینابيتشپ »١٣٩٨تعيين دستمزد سال 

کارگری از اين بيانيه پشتيبانی می کنيم و تالش قل مست د با تشکل هایران در اتحاکارگ رهايی های مدافعنيرو
ميليون  ٧به ويژه برای تعيين مبلغ  ٩٨ساير کارگران برای تامين مفاد بيانيه مزد سال  نماييم که در کنارمی 

  .تومان مزد حداقل ماهانه مبارزه کنيم

 -٢ی جنوب رسژه های پاکارگران پرو -١
 منطقه ماهشهر وپتروشيمی های گران کار

 -٤فعاالن کارگری جنوب  -٣بندر امام 
 -٥ فعاالن کارگری شوش و انديمشک

  کرج -از کارگران محور تهران  جمعی

  ٩٨  " " "  رهش دنچ

در  یيل بخشاسماع یانونير قبازداشت غاز كارگران در اعتراض به تداوم  یخانواده اسماعيل بخشي و تعداد
از اما  د،باش یانواده اسماعيل بخشخ یپاسخگو یبايست یكه دادگسترع نمودند. عليرغم اينمجت یترمقابل دادگس

در امورين ين مهمچنمي آيد.  ممانعت بعمل یو همچنين سپيده قليان به دادگستر یورود خانواده اسماعيل بخش
 .مودندتگير نرا دس یبخش سماعيلاده ا، محمد نورزاده داماد خانو یوز در مقابل دادگسترمرا تجمع

  ٩٩ " " " شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٩  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  ظاتشرح و مالح  
  يفدر

آنها تسويه  پرداخت نشده است وبا گلستاننيواش شرکت متباس کارگر٢٠رماه مطالبات پس از گذشت چها
 ند.اری برخوردارشومه بيکاز حق بيند ه انستن نتواکارگرا اين کنونه است وتاحساب نشد

 ١٠٠ ٩٧ دنفسا ٨ دهشم ناتسلگ نيتم تکرش

 ١٠١ " " " رابدور نوتيز یشک نغور هناخراک حين کار کارگر ٨گازی  مسمموميت
  ١٠٢ " " " نارهت ینامتخاس راک .شد یساختمان یناتسناغفا کارگر ٨ تيدر تهران منجر به مصدوم یميمنزل قد کيه آوار در ثحاد

حقوق خود ماه است  ٤مدت ه ويس ، كه به اهواز در منطق ”نيرام“برق  روگاهين رانارگك تن از ٤٠٠حدود 
 ردنداعتصاب خود را آغاز ک شركت از روز چهارشنبه را دريافت نكرده اند ، در داخل اين

  ١٠٣ " " " زاوها نيمار قرب هاگورين

 يیکرمانشاه فراخوان ها ،ناراس، خنفهااص ،یغرب جانيباذرآ اننشسته استشاغل و باز انيفرهنگ یاز سو
 است. تهافياسفند انتشار  ١٦پنجشنبه  تجمع در روز یبرا

 ١٠٤ " " ٩ ناتسا دنچ نايگنهرف

محکوم  یريسال حبس تعز ۵به  نيمحبوس در بند زنان زندان او یزندان معلم بازنشسته  ،یمعصومه عسکر
ر آذرماه امسال توسط پس دو س یمدت یراب مردادماه یرسراساعتراضات  انيدر جر یشده است. و

در زندان  عدر بازداشتگاه وزارت اطالعات واق یادماه انفر کيپس از تحمل  اشت وبازد یتيامن یروهاين
 خود است. تيزندان منتقل شده و هم اکنون در حال تحمل مدت محکوم نيابه بند زنان  نياو

  ١٠٥ " " " نارهت نيملعم

ن تاکيد معلماصنفی  رار گرفته اند اما آنان بر مطالباتشار قف حتن تطر تحصااز فعاالن صنفی بخ برخی
استقبال معلمان از تحصن مطلعند و می خواهند اين  اين فشارها بخاطر اين است که حراست ها از .کرده اند

 رفتنگادامه اعتراضات در صورت پاسخ ن اما شورای هماهنگی در فراخوان خود بر .کنش را بی تاثير نمايند
نقش راپورتچی و گرا دهنده  های سياسی به گروه ده اند. متاسفانه برخی به اصطالح معلمان منتسبکرد کيات

  .عليه فعاالن را به عهده گرفته اند

  ١٠٦  " " "  نارهت  هاوختلادع ناملعم

ى تيمنا اىو مدنى از سوى نيروه یتن از  فعاالن زن، سياسى، کارگر  ٥٠در سنندج حدود   ريخته ادو هف یط
مله اين افراد هستند. ا، سيمين چايچى ازجنيالحمظفرص ،ینيد. خالدحسانضار و بازجويى شدهاحنتظامى او 

 .اندفتهرمارس صورت گ٨مراسم نوروز و  که اين احضارها در رابطه باگفته شده 

  ١٠٧ " " " جدننس یسايس نيلاعف

 یاز کارگران بوم یاديتعداد ز تند:و گف دندرکقاد انت هایربومياز استخدام غ  هيعسلو یاز کارگران بوم یجمع
که تعداد  ستيدرحال نيمجدد هستند. ا یريکارگاند، در انتظار بهشده کاريب یمانکاريپ یهام پروژهکه با اتما

و کنگان مشغول به کار هستند هيعسلو یهاوژهدر پر هایربومياز غ یاديز  

  ١٠٨ " " " هيولسع یموب نارگراک

با  ميترسی: منديگویمجتمع هستند و م نيمجدد ا دهيرون نگران مزاصنعت کاشت و ران کرگکا
 .ميتپه دچار شوبه سرنوشت هفت یسازیخصوص

 ١٠٩ " " " رتشوش نوراک تعنص و تشک تکرش

قوق معوقه شان ه حما ۵دن شنه پرداخت اعتراض ب قشم در نينفت سنگ شيشرکت پاال مانکارانياعتصاب پ
  دند.ب کرعتصاو  دهيکار کش دست از

 ١١٠  " " "  مشق  نيگنس تفن شيالاپ تکرش ناراکاميپ

بر اثر سقوط باالبر دچار حادثه  زرايشدر  یناتسناغفا  یکارگر ساختمان ۵کار،  طيمح یمنيفقدان ا هيدر سا
 وم شدند.کارگر مصد ٣کارگر کشته و  ٢حادثه   ني. در اشدند

 ١١١ " " " زاريش ینامتخاس راک

 یسال، پرسنل آتش نشان انيشدن پا کيبا نزد .سنندج یمزد کارگران آتش نشاندو ماه دستنکردن رداخت پ
 ستند.ان هنگر یديع سنندج از پرداخت نکردن دو ماه دستمزد و

  ١١٢ " " ١٠ جدننس یناشن شتآ

 انيهنگفر یصنف یل هاشکت یگاهنهم یشورا بياسفند ماه که به تصو ١۴تا  ١٢ یروزها یتحصن سراسر
 )٤ (است. نياستان قزو انيفرهنگ یکانون صنف دييامورد ت ده،يرس رانيا

 یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا
 انيفرهنگ

  ١١٣ " " " رهش نيدنچ

 ١١٤  " " "  زيربت  نهآ هار  اسفند ادامه يافته است ١٠اعتصاب کارگران راه آهن تبريز امروز جمعه 



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٠  

  
 ارهمش ختاري شهر دحاوم ان شرح و مالحظات

  يفدر
که  یهنگام یو .ینفرادلول ادر س زيشاند یفراح یمهد یسايس یکردن معلم و  زندان نزايوو آ  شتم ضرب و

 مسئوالند، کر کتاتوريو مرگ بر د یا هنماخبه دادن شعار مرگ بر . من بزرگ اقدازندان تهرا ۶در سالن 
 کردند. قلنتان مزند ني) ایانفراد ولسل(١٢ن به سال یو هتاک نيهشت برده و پس از توه ريزندان او را به ز

ابند زده را دستبند و پ یزده شد. سپس و  یاسيس یزندان نيابه سر و صورت و بدن باتوم ضربه  ۶٠حدود 
 نيو خون یچند ساعت او را که زخمپس از  کردند. زانيدر، آو یها لهيه پشت به مدت چند ساعت از مو ب

 .ودندمنتقل نم یانفراد به سلول يیمداوا چيبود، بدون ه

 ١١٥ ٩٧ دنفسا ١٠ نارهت یعامتجا و یرگراک لاعف

پور  یو رضا قل یزديا ميابراه یشرکت به نامها نيرگران انبار اگستر دو تن از کا عامل شرکت  مداوا ريمد
  را از کار اخراج کرده است.

  ١١٦ " " " جدننس رتسگ اوادم تکرش

ند و نکرده ا  افتيدر وقحقماه  نيندان چکارگر نيا .داردادامه  همچنان جانياعتصاب کارگران راه آهن آذربا
 کارگران دادند ليو دروغ تحو یها توخالشرکت فقط وعد نيئولمس

گسترش آهن راه  رس و شرکتشرکت تراو
 صنعت کاران ليو ر

  ١١٧ " " " ناجيابرذآ

و برگزار کردند  یع اعتراضجمت یکاريب شيدر اعتراض به افزا هيکار در عسلو یاياز جوانان جو یجمع
 شدند. هيعسلو یرمانکايپ یم در پروژه هاادخاست راستاخو

  ١١٨ " " " هيولسع راک یايوج ناناوج

نشدن کارگران پرداخت  نيتجمع ا ليدل .درود یدارتان مقابل ساختمان فرمانتجمع کارگران تراورس لرس
 ٩٧سال  انيو پاداش پا یديدر پرداخت ع رياخو ت یو بهمن) از معوقات مزد یاه (آذر، دکم سه مدست

 است. شده نواعن

  ١١٩ " " ١١ دور ود ناتسرل سروارت

 ستيل بلک کنند،یاعتراض م نکهيد؛ به محض اقرارداد هم ندارن ه،يعسلو یمانکارياز کارگران پ یاريبس
 .دهدینم ه آنها کارن بو کنگا هيدر عسلو یشرکت چيه گريبلکه د شوندیاخراج منه تنها  یعني شوند؛یم

 ١٢٠ " " " هيولسع یراکناميپ نارگراک

 .حقوق تجمع کردند افتيراض به عدم دراعتدر زاگرس صبح امروز  هيناحراه آهن  نارگراک
 نکرده زيگران وارهم به حساب کار لایر کيا وعده پرداخت حقوق داد امبار  نيس  چنداورتر شرکت

 ١٢١ " " " سرگاز نهآ هار

عدم ه ب دراعتراض جانيو آذربا مشکياندهد، شمن، هرمزگان، لرستا آهنراه یفن هيطوط ابنن خکارگرا
  وتجمع کردند.دست از کارکشيده  ،مهينابسامان ب تيوضع گرويت دومطالبا حقوق پرداخت

  ١٢٢  " " "  ناتسا دنچ  آهنراه یفن هيخطوط ابن

ماه حقوق شان ٣به پرداخت نشدن  عتراضار د رجانيس ستگاهيهرمزگان در امنطقه راورس در کارگران_ت
روز آنها به  نيدر هم ند،ه ارداسفند اعتصاب ک ٩نبه کارگران از روز پنجش نياد. زدن بعتصابه ادست 

 را بستند. یبار یهاقطار ريمدت سه ساعت مس

  ١٢٣ " " " ناجريس تراورس یروهايکارگران ن

آنها  در برابر  يیو عدم توانا یندگز یهاخ بنر شيشرکت_واحد در اعتراض به افزا کارگرانز ا یجمع
 ردند.ع کتجم رت کاوزار

  ١٢٤ " " " نارهت دحاو تکرش

و  کردند برپا زيتبر یمقابل فرماندار یتجمع اعتراض گريبار د زيتبر یساز نگيبلبر هکارگران کارخان
 خواستار پرداخت حقوق معوق هفت ماهه خود شدند.

  ١٢٥ " " " زيربت یزاس گنيربلب هناخراک

  .یگران هفت تپه در مقابل دادگسترکاراز یوتعداد انيو قل یبخش ليوز شنبه ،خانواده اسماعامر تجمع
 به یدگيخواهان رس زيبصورت مسالمت آم يیصبح با در دست داشتن پالکاردها لياگان از اوتجمع کنند

به نام  تپه هفت نرگراکازاتن منجر به بازداشت دوساعته دو ١١بازداشت شدگان بودند که ساعت   تيوضع
منتقل شدند  یدادستان بهبازداشت و  تيامن سيپل لهيش وبه وسوان شدادستبه دستور  یبلدمو قاس یحسن کهنک

بر عدم شرکت در  یگرفتن تعهد مبن با تيند و در نهاوانتقال به زندان شد یتيپرونده امن ليبه تشک ديو تهد
 شيپ یپه از هفته ت تهف شکريو کارگران ن انيلو ق یبخش هوادخان،دندآزاد ش ١٣در ساعت یرقانونيتجمعات غ

  .دنشاب یم نايلق و یبخش یشوش خواهان آزاد یتب در مقابل دادگسترمرر طوب
 

  ١٢٦ " " " شوش انيو قل یبخش ليخانواده اسماع



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١١  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

ر ط فقاز خر التبا یدستمزد یواحد براکارگران شرکت  یکايسند  یوس ازکه  یقاطع خود در تجمع تيبا حما
 یکه همه کارگران وتشکل ها ميدواريام.کند یتجمع فعاالنه شرکت م نينموده و در ا تيحما،هدش مالعا

وزارت کار، اعتراض  یدر جلو ١٠اسفند ساعت  ١٣تجمع در  نيحاد خود و شرکت در ابا ات تقلمس یکارگر
 کيگذران  یراسب بمنا یتمزدند . ما خواهان دسخط فقر به گوش مسئوالن برسان ريتمزد زخود را به دس

  . ميباش یم نفره ٤خانواده 

  ١٢٧  ٩٧ دنفسا ١١  نارهت  کيناکم راکزلف نارگراک یاکيدنس

همبستگی با برادران مان در مناطق مختلف راه  در«کارگران و کارکنان نيروی خراسان اعالم کرده اند که 
دوشنبه  ١١ه د از روز يکشنببدليل دريافت نکردن حقوق و مزايا داشتن ين مدت تجمع اعتراضیکه در ا آهن
  .تجمع خواهيم داشت يستگاه راه آهن خراسانداری و استانداری و ااسفند در مقابل فرمان ١٣ه شنب و سه ١٢

  ١٢٨  " " "  ناسارخ  نهآ هار

شرکت قند دزفول  نکارگرا .شرکت باال گرفت نيدر ا یتي/ سطح نارضا مهي بچهارماه بدونِ کارگران قند 
نند.ک یم یتيضااظهار نار یکارگر ی مهيت نشدِن ب(شوش) نسبت به پرداخ  

  ١٢٩ " " " لوفزد دنق هناخراک

ضی اعتراتجمع پروژه پايان يک  ليبه دلدرپی بيکارشدن  امام واقع در بندر یخوارزم یميکارگران پتروش
 برپا داشتند.

  ١٣٠ " " " رهشهام یمزراوخ یميشورتپ

  اهشهرفرمانداری ماه حقوق مقابل م٥دراعتراض به عدم پرداخت کارگران ره تجمع  دوبا
 

 ١٣١ " " " رهشهام رگشاونب رکسياشرکت 

 چندماهشهر، یميپتروش یاقتصاد ژهيمنطقه و يک ر سايتواقع دماهشهر یحقوق کارگران کارخانه لوله ساز
  ست.ه پرداخت نشده اما

 ١٣٢  " " "  رهشهام  یزاس هلول هناخراک

 ١٣٣ " " " رهشهام یرادرهش زدند.تجمع دست به رداخت حقوق اض به عدم پعتردرا برای باری ديگر، بندرامام یشهردارکارگران 

ن ماه حقوق دست به اعتصاب زدند ودر محوطه اي٤ت کارگران شهرداری مهران دراعتراض به عدم پرداخ
 تجمع کردند. داریشهر

  ١٣٤ " " " نارهم یرادرهش

  ٤و  ٣منطقه  یشهردار کارگر٢٥٠ماه حقوق ٦عدم پرداخت 
 

  ١٣٥ " " " نادهاز یرادرهش

نه تنها حقوق  ی، شهردارفرديسشهر یاسالم یشورا یوس زجه ابود اصالح متمم حهيال بيعدم تصو ليبه دل
 پرداخت کند. به آنهاتواند  ینمرا هم  رهيپاداش و غ ،یديحقوق اسفند، ع بلکهن ماه بهم

 ١٣٦ " " " سيدرف یرادرهش

 درانزنما، زنجان ،یغربشرقی و نجايآذربارضوی، ان،همدان،قزوين،يزد،خراسانن های کردستمعلمان استا
 یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورااصفهان،فارس،البرز،تهران و....به فراخوان ،هانشا،کرم نستاخوز،

 رکالس در دفاتر اجتماع کردند.رفتن سزداری ا ضمن خودپاسخ مثبت دادند و  انيفرهنگ

  ١٣٧  " " ١٢ ناتسا ١٦ ناملعم

دست به تجمع مقابل استانداری  ومطالبات ديگر سال نو عيدی، ماه نبهم حقوقدم پرداخت دراعتراض به ع
ری بسمت فرماندا وبرافراشتن پالکاردهايی »هيوعده ها پوشال/هيسفره ما خال«ان زدند وسپس با شعار خوزست

 ند.دادايی کردند وبه تجمعشان ادامه اهپيمر اهواز

  ١٣٨ " " " زاوها فوالد خوزستاننشسته کارگران باز

ا آنه .اصفهان تجمع کردند  یمقابل استانداربهمن واسفند وعيدی سال جديد عدم پرداخت حقوق  هب اضتراعدر
 ته هاي خود بيان کردند.خواسيگر از د قانون سختي کار براي بازنشستگان فوالد را ١٠٩مچنين اعمال ماده ه

 ذوب آهن و ه فوالدکارگران بازنشست
 اصفهان

  ١٣٩ " " " ناهفصا



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٢  

  
 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات

  يفدر
گرد آمدند و با معلمان  یدر منزل و یبيساله شدن حبس محمد حب کيت به مناسب یاالن صنفعف از یجمع

 ند.نمود یهمبستگاعالم  یزندان
  ١٤٠ ٩٧ دنفسا ١٢ نارهت ناملعم

 یسازیصوصان خسازم مقابل جمع با تبرای باری ديگر به تهران آمدند ورکارکنان سهام عدالت سراسرکش
 یت بخشپرداخ مبنی بر یساز یسازمان خصوص سيرئ ه هایدعو دنر آمدزرد ه توبرا نسبت  اعتراضشان

 د.گذاشتنش اينمب يشان،يشغلوضعيت به  یدگياز مطالباتشان ورس

 ١٤١ " " " نارهت تلادع ماهس نانکراک

 گاهتسيه کاشمر واقع در اذرگادر گده وکار کشيدست از  گرومطالبات دي داخت نشدن حقوقدر اعتراض به پر
  .کردند معتج رشابويهن نآراه

 ١٤٢  " " "  روباشين  آهنراه یفن هيکارگران خطوط ابن

 فرمانداری تبريزو تجمع مقابل شان دست به تجمعه حقوقما٧ به عدم پرداخت زدراعتراضيتبر نارگراک
افتاده هفت ماه حقوق عقب ز اه اين کارگران سه مپس از تجمع دوروزه ا،زدند.یشرق جانيباآذر یاستاندار

 د.شاخت ،پردشان

 ١٤٣ " " " زيربت یزاس گنيربلب

 جمع مقابلت به تدس يگرد باری برای یشتيومع یشغل یفيبه بالتکل درادامه اعتراضاتشان نسبتکارگران 
 زدند. کرمان یاستاندار

  ١٤٤ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور

مقابل  عتجم به ستد انکارگر ن حقکرد ماليو پا یرداا کياتستميفساد ستراض در اع یان عضو تعاونکارگر
ود امروز که قرار ب یمسکن کارکنان شرکت واحد اتوبوسران یتعاون یمجمع عمومزدند. وزارت تعاون

شود، برگزار نشد. در جلسه زار برگ ین، کار و رفاه اجتماعوزارت تعاو یاسفند) با همکار ١٢ کشنبه،ي(
 .نددشیب ماانتخعضا ط اسان توسو بازر رهيمد اتيه ديجد یاعضا یجمع عمومامروز م

  ١٤٥ " " " نارهت دحاو تکرش نکسم ینواعت

شرکت نفت و گاز پارس کار  یجموعهمريز یهاکتشر از یکي یبرا یمانکاريکارگران که به صورت پ
 .ته اسنشد است، پرداختنفر  ١٠٠از  شيها که تعدادشان بقوق آناز مهر ماه ح نديگویم کنند،یم

 ١٤٦ " " " هيولسع ٢١ و ٢٠ یاهزاف

د، اناز کجا آمده ستيکه معلوم ن ديجد یروين٢٥ هک یلاحرد کارگر گرفت.٢٠م به اخراج ميتص تکرش نيا
کارگران تا  نيشده که ا فعالً مقرر دننوروز هست ديع آستانه در حال اخراج در رگراک ٢٠ ،نداشده استخدام

 .شونداخراج ن ٩٧ ماهنيفرورد انيپا

  ١٤٧ " " " کارا ناراک نيگنس تکرش

عيدی به پرداخت نشدن حقوق معوقه و  انديمشک برای چندمين بار در اعتراض آهن زاگرس درکارگران راه 
  به اعتصاب زدند و وعده های دروغين مسئولين دست ٩٧سال 

  ١٤٨  " " "  کشميدنا  سرگاز نهآ هار

ب غال ديساعد پناه، س فيشر ،ايمظفر صالح ن یبه نامها یو مدن یکارگر فعال ٥ادگاه انقالب د هارمبه چعش
 .استکرده حضار ماه ااسفند ١۴روز دوشنبه  یرا برا یميهللا کر بيح ،ینيخالد حس ديس ،ینيحس

  ١٤٩ " " " جدننس یرگراک نيلاعف

  یگتفرگ زاگ تلع هب یناتسناغفا رگراک ود نتخاب ناج
 

  ١٥٠ " " " دزي هاچ رفح

 ن ده کردپراکن یکه آن هم برا ژهيو گانيحضور نداشت به جز  یدگيرس یابر کس چيزمان اعتراض ه
  دنرادن یلوپ اهنآ یديع بش .دننک تکرح یرادنامرف تمس هب دندش روبجم هک دندمآ نارگراک

  

 ١٥١  " " ١٣  روباشين  نهآ هار



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٣  

 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

ن لمامع یآزادمستقل، یتشکل ها تيفعال یآزاد ،یور براکش اسروزه معلمان سرروزتحصن سه ر نيدوم
حقوق  ميترممدارس، هديشکالت عدجهت رفع م  یبودجه کاف نيمدارس وتام یساز یپول استيس توقف،یزندان

آن به باالتر ازحد خط فقرو  یتقاو ارن غالشاا ب یحقوق بازنشستگان فرهنگ یو همسان ساز انيفرهنگ
استقبال معلمان  اب ،… و یسيدرخدمت، حق الت ديمان خربات معللمان اعم از مطالت تمام معوقات معپرداخ

 ،خوزستان،زنجان،یضوز،خراسان راصفهان،البر ،یوغرب یشرق جانيباذرآ یااستان ه
 ....روبروشد..و زديهمدان،نشاه،مازندران،ن،کردستان،کرمايفارس،قزو

 ١٥٢ ٩٧ دنفسا ١٣ ناتسا نيدنچ ناملعم

برای دومين روز در دورجديد اعتراضاتشان نسبت به  فوالد وذوب آهن اصفهان مگينشخبازنشسته  ارگرانک
 ١٠٩ماده  شدنجرايی نان سلزی،اوعدم همس ديدسال ج یديعبهمن واسفند و یها اهق محقو عدم پرداخت
 .ی اصفهان زدندتکميلی،دست به تجمع مقابل استانداربيمه مان ابسايشان ووضعيت نکار برا قانون سختي

ر د ینيسنگ کيند و ترافمانع تردد خودروها و اتوبوس ها شد ابانيبا استقرار در خ یپس از مدتشستگان زنبا
 .دش جادين افهااص یدارتاناس ابانيده خدومح

 ١٥٣ " " " ناهفصا فوالد وذوب آهنسته بازنش ارگرانک

 توخالی به تجمعشان به بالتکليفی شغلی ومعيشتی و وعده های دراعتراضراسرکشورس دالتام عکارکنان سه
 ادامه دادند. یسازیسازمان خصوصمقابل 

تلادع ماهس نانکراک نارهت   " " "  ٤٥١  

  اب زدندست به اعتصبر روی ريل د ردن سفره خالین کپه وقطار  ردن مسيرمسدود ک ابراه آهن  کارگران

 .  

  ١٥٥  " " "  دور ود  نهآ هار

هرمزگان، لرستان، زاگرس، مشهد، انديمشک و  اسفند ماه کارگران خطوط ابنيه فنی در نواحی ريلی ١١ز ا
لبات نسبت به عدم پرداخت مطااد خود را در محوطه محل کار خود، انتق آذربايجان با برپايی يک تجمع صنفی

سنوات از  به همراه چندين سالمزدی دستکم سه ماه معوقات ند.کارگران معترض که کردم اعال مزدی
معوقات مزدی خود دست به اعتراض  کارفرما طلبکارند، اظهار داشتند: هر چند وقت يکبار برای پرداخت

يز ض کارگران وارای خاتمه اعتراان را برمطالباتم زصنفی ميزنيم اما در هر دوره کارفرما بخشی ا
  .فی خود هستيماستار دريافت مطالبات صنفنی با بيان اينکه ما خو هند.کارگران خطوط ابنيميک

  ١٥٦  " " "  رهش نيدنچ  نهآ هار ینف هينبا طوطخ

له شت و ده سابرادرزاده های ه تجمع مقابل دادسرای شوش، با حضور مادر سپيده قليان و مهرا و طهورا
سپيده با  کان،به گفته نزدي ؟ کسی ميشنودن ، صدای ما را چه قليا سپيده مادر کنيد.پيده: عمه ام را آزاد س

  . خبر داده است خانواده تماس گرفته و از انتقالش به زندان سپيدار اهواز به آنان

  ١٥٧  " " "  شوش  شوش یارسداد

همراه تعدادی از سپيده قليان فعال مدنی به  و عال کارگریاسماعيل بخشی ف جمعی از خانواده و بستگان
تجمع  .تراضی کردندقدام به برگزاری تجمع اعساختمان دادگستری شوش، ا لفت تپه در مقابکارگران ه

  دنسپيده قليان شد ها و پالکاردهايی ، خواستار آزادی اسماعيل بخشی و با در دست داشتن دست نوشته کنندگان

  

 سپيده قليان وشی يل بخاسماعخانواده 

  

  ١٥٨  " " "  شوش

ی اين شهر تجمع اعتراضی نداراستا لوی فرمانداری ودر ج قبلی ر عباس طبق فراخوانرگران راه اّهن بنداک
را دريافت نکرده اند، می گويند از جلوی  ٩٧حقوق و عيدی سال  برقرار کردند. اين کارگران که چندين ماه

  يمحقوق نگير نمی خوريم تا استانداری تکان

  ١٥٩  " " "  سابع ردنب  نهآ هار



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٤  

  

  

 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات
  يفدر

پايان روز  سرانجام در :شی از معوقاتفت/ پرداخت بخسازی خاتمه يا ن بلبرينگتجمع دو روزه کارگرا
بخشی از با دريافت صنفی خود را  سازی، دومين روز از اجتماع ن بلبرينگاسفند ماه) کارگرا ١٢گذشته (

: ال خود هستند، گفتندنگران وضعيت فعلی محل کار و اشتغ پايان بردند.اين کارگران که معوقات مزدی به
ه يک ما با تامين منابع مالی،روز گذشته مسئوالن استانی کارفرمای خود طلبکاريم که  ماه دستمزد از ٧بابت 

  کردندحقوق مهر ماه کارگران را به همراه عيدی پرداخت 

  ١٦٠ ٩٧ دنفسا ١٣  زيربت  یزاس گنيربلب هناخراک

ران شرکت واحد کارگاز  یو حومه جمع رانته یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکايسند انخوراف با
طبقه  ديخررت قد یآمدن هفتاد درصد نييسفند) در اعتراض به پاا ١٣( امروز و حومه تهران  یسراناتوبو

 نيا انيپار د یا هيانيت ببرگزار کرده و با قرائ یتجمع اعتراض کار وزارت مقابل یکارگر و تورم و گران
گروه اتحاد  یتجمع اعتراض نيتومان شدند. در ا ونيليم ٧تا  زد کارگران حداقل دستم شيتجمع خواستار افزا

 .داشتندرکت مشا زيمدافع کارگر ن انياز دانشجو یجمع بازنشستگان و

  ١٦١ " " " نارهت دحاو تکرش نارگراک یاکيدنس

 ١٦٢ " " " نارلهد دهلرانز مايع گاز وگارخانه کا ده وتجمع کردند.کارکشي ت ازق،دسوه حقندمادراعتراض به عدم پرداخت چ نارگراک
تراض حقوق معوقه شان به نشانه اع هام ٦ ليگلناز به دل یاتشرکت روغن نب کارگر ٣٠٠دا صبح امروز حدو

 .انددهکرمان تجمع کر یاستاندار یجلو
  ١٦٣ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور

عدم  دراعتراض به)-رمانکاپي - آژند یشرکت ساختمان(نوشهر درحال ساخت  سوززباله هگاروين کارگران
 کردند.ان تجمع شده ودرمحل کاراز کارکشي ست،دماه حقوق٥ پرداخت

  ١٦٤ " " " رهشون سوززباله روگاهين

  ١٦٥ " " " ناشيمگ یرادرهش حقوق وحق بيمه ،رسانه ای کردند.ماه ٦  دم پرداختنسبت به عاعتراضشان راران رگکا

  شد. ليون تومانی آزادمي٢٠٠قهديع وثيم زاده با توبهنام ابراهي روز دوشنبه سيزدهم اسفند ماه،
 

  ١٦٦ " " " نارهت یرگراک لاعف

 ١٦٧ " " " نارهت یرگراک لاعف .داد شآزی يون تومانميل١٠٠پروين محمدی با قرار کفالت  عصر روز دوشنبه سيزدهم اسفند ماه،
ادر رنشينش اعم سه نفر کس٥و ردسقوط ک اريدر شهرستان ک یاريچهارمحال و بختنس استان بالگرد اورژا

 دم جان باختندر د یپزشک یهاتيفور نيدو نفر تکنس پروازو
  ١٦٨ " " " رايک سناژروا درگلاب

  ١٦٩ " " " نارهت یرادرهش فضا مشغول به کار بود نيادر که  هلاس ٦٠گره شدن کارسبز و کشت یخودرو به فضا کيورود 
يوسف آباد  واقع در کاره مهيساختمان ن يک یلزاسکلت فاز بدنبال سقوط هلاس ٢٥ کارگرجوان کي

 .را از دست دادتهران،جانش 
 ١٧٠ " " " نارهت هراک همين نامتخاس

شت از طبقات باال سقوط رشهر يان ته رشمحل ت دردر حال ساخ ساله حين کار در ساختمانی٦٤يک کارگر 
 شديد در کمر وپاشد. ديدگیآسيب ار کرد ودچ

  ١٧١ " " " تشر ثادحا تسد رد نامتخاس

  ١٧٢ " " " رهشناوضر یزاسهار تکرش در رودخانه شفارودی متر٢٠شرکت راهسازی براثر سقوط از ارتفاع  ٥٧ مصدوميت يک کارگر

ماه حقوق وعيدی ٢اتشان نسبت به عدم پرداخت تراضعتن اگذاشبنمايش ای بر رس)تراو (شرکتکارگران 
 اجتماع کردند.قطار لير یرور ب و زيآهن تبرراه هگاستيا یحوال ست از کارکشيده ود

  ١٧٣ " " ١٤ ناجيابرذآ آهنراه یفن هيخطوط ابن

و  یشتيومع یشغل یفيبه بالتکل دراعتراضکارکنان سهام عدالت سراسرکشور برای سومين روز متوالی،
 !هقوعم قوقح هام ٤٨ ردند.اجتماع ک یسازیمقابل سازمان خصوص یتوخال یاده هوع

تلادع ماهس نانکراک نارهت   " " "  ١٧٤  



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٥  

  

  

 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات
  يفدر

وعيدی قوق اه حم٢داخت به عدم پر اعتراضشان را نسبتروز ماعتصاب وتجمع ابا  عمتجم نيا کارگر ٤٧٥
 .دنتشاذگسال نو بنمايش 

 ١٧٥ ٩٧ دنفسا ١٤ نارلهد یميشورتپ عيانص عمتجم

کردن سفره خالی  اين شهرستان وپهن یندارفرما مقابلبا تجمع  گچساران ريچم ش روگاهيسد و ن نگراکار
  .دبنمايش گذاشتن های دروغينعده ماه حقوق و و١٤به عدم پرداخت ا نسبت ران اضشترعا

 

 ١٧٦ " " " ناراسچگ ريش مچ هاگورين و دس

در اعتراض به اختالل در  هوازری ااشهرد١قه برای سومين روز متوالی، کارگران خدمات شهری منط
 ند.می کن زباله ها خود داریتند واز جمع آوری اعتصاب هس خت حقوق درپردا

  ١٧٧ " " " زاوها ١ هقطنم – یرادرهش

ه عدم پردخت حقوق بهمن دست به تجمع مقابل فرمانداری راض بدراعت یررداشه یاز کارگران خدماتجمعی 
 زدند.

  ١٧٨ " " " سيدرف یرهش تامدخ – یرادرهش

شالی مقابل ساختمان ماه حقوق و وعده های پو٦پرداختبه عدم  دراعتراض سيو یشهردار کارگران
 .ی اجتماع کردندرادشهر

  ١٧٩ " " " سيو یرادرهش

  رداخت نشده است.يدی کارگران شهرداری رشت پعوماه حقوق ٣ در آستانه سال نو،

 

 ١٨٠ " " " تشر  یرادرهش

ايران در  مانمعل.سازی روز سوم اعتصاب معلمان ؛ از درخواست آزادی فعاالن صنفی تا توقف خصوصی
دست به تحصن و  روز پياپی برای سوميناسفند  ١۴شنبه  سه و استانهای کشور، روزبسياری از شهرها 

از  بسياری» شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان«در پی فراخوان روز ششم اسفند  .اعتصاب زدند
ی سه روزه زدند. در اين صاباعت آموزگاران مقاطع تحصيلی مختلف از روز يکشنبه دوازدهم اسفند دست به

ر نشده و در دفتالسهای درس حاضر روز در ک در اين سه ه شده است تااستخوان از معلمان معترض خوفرا
اين دور از اعتصابات؛ همسان سازی حقوق آموزگاران و  های معلمان در خواستهمدرسه تحصن کنند. 

 ٣٠ی اصل مدارس، آموزش رايگان و اجرا زیسا بيمه کارآمد و فراگير، ايمن معلمان بازنشسته، داشتن
وقه و همچنين عم ، پرداخت٩٨ بودجه ساليش سهم آموزش در سازی مدارس، افزا وقف پولیاساسی، ت قانون
آزادی معلمان و فعاالن صنفی زندانی است  موانع برای فعاليت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی معلمان ورفع 

  .اند محاکمه شده که به دليل فعاليت صنفی بازداشت و

 ١٨١  " " "  رهش نيدنچ  ناملعم

ماه حقوق و عيدی  ٤ن کرده دريافت نر اعتراض بتگاه زارعی دتبريز در ايس راه آهنصابی کارکنان اعت
  ر حرکت تمام قطارها را بستندمسي

 ١٨٢  " " "  زيربت  نهآ هار

مه جمعی ن ؛ ناکارگرا آهن تبريز؛ روشنگری شکست دولت در پايان دادن به اعتصاب کارگران راه
ز ظهر د ابع ۴ساعت  .هستيم زیسا روند خصوصی برچيده شدن هن آذربايجان: ما خواهانازکارگران راه آ

فرمانداری و همچنين ماموران وزارت اطالعات به  کارگزاران استانداری و ١٣٩٧فند اس ١۴سه شنبه روز 
برابر  زد آنها رفتند. اما کارگران درآهن تبريز از ادامه اعتصاب به ن منظور منصرف کردن کارگران راه

آهن  گران راهادامه کاردر ادامه دادند. ان به اعتصاب خودشاننيامده و همچن ديدات کوتاهوعيدها و ته وعده
  ) ٥ (را مطرح کردندهای خود ای خواسته نامهبا انتشارتبريز

 ١٨٣  " " "  زيربت  نهآ هار



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٦  

 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
  يفدر

س ت پسپس وزير بی کفايوزير را يدک می کشد  قائم مقامنعمت اللهی که عنوان  ابتدا فردی بی خاصيت بنام
ه و گستاخانه دويست شهر و روستا، سر را از زير برف بيرون آورد بيش ازها هزار معلم در  دهن تحص از

 را شيطنت بار و عمل معلمان معترض را ضد عدالت خواندند که موجی از اعتراض از عکس متحصنان
ز آنان اصنفی، فعاالن کانال از سوی  بهدر پيام های ارسالی .داشته استسوی فعاالن صنفی را به دنبال 

ه و اعالم کرده اند اين گستاخی را به اين ياوه سرايی ها بود گی خواهان پاسخ محکم و قاطعهماهنشورای 
  .نخواهند گذاشت بدون پاسخ

 ١٨٤  ٩٧ دنفسا ١٤  رهش دنچ  ناملعم

ی دادسرا ميدی بهر روز از دزفول به ای که هپير مادر :تنوشته اسمنش وکيل سپيده قليان  جمال حيدری
به  دادستان دستور داده است که خانواده قليان حق ورود بگيرند اما آزادی او را تا دستور روندمی  شوش

دارند به پيگيری امور او در زمينه  دادسرا را ندارند! حال آنکه بموجب قانون، بستگان درجه يک زندانی حق
 در شوش نيست وپرونده ديگر که گفته شده نها وغ به آبارها به در سپيده، زداشت مجددبپردازند. پس از با

هر بار پدرش با  چند مرحله گفته شده سپيده به تهران فرستاده شده، و از تهران پيگيری کنيد و حتی اينکه در
ن ويم اينقدر هم بی قانوتنها ميتوانم به او بگ "حال رنجور تماس می گيرد که کاری بکن ! و "ما هيچ، ما نگاه

 قانون آيين دادرسی کيفری، راه را بر ۴٨ه اد غيرموجه به تبصره مادتناس ی شوش باادسرااما د !نيستيم
با او حق ماست و اکنون که  اجازه مالقات .او می بندد هرگونه ورود به کل پرونده حتی اتهامات غيرامنيتی

 از حق هم لت، اينبه چه عوکيلش را دارد اما مشخص نيست  ممنوع المالقات نيست طبق قانون حق مالقات با
اتاق به  ينجانب پس از شک و تامل فراوان و آنگاه که لحظاتی مرا ازمالقات ادرخواست  لب می شود واو س

اقدامی ندارد" بايگانی می شود!! که امری  بعد از ورود، اين بار با قطعيت و با قيد "فعال بيرون می فرستند
 اد روز دربيش از هفت ست و او مجموعاه ااتمام رسيد بهقدماتی تحقيقات م .انون نوشته می باشدبرخالف ق

ه اينها سپيده همچون کنار هم اختيار وزارت اطالعات بوده ، ادامه بازداشتش به چه ضرورتی است!؟ اما در
اموش نمی کند و به نماياند. کتاب و مطالعه و زبان را فر شهرش دزفول مقاوم است و حالش را خوب می

مقابل درد  ما اميد را از دست نمی دهد. دری است اکه گفته می شود شاکيی از دروغ ها د.ده د میخانواده امي
  به اميد حکومت قانون .نالد نمی    ز حال خود و رنج ديگران ، چشمانش از گريه سرخ می شود اما ا

 ١٨٥  " " "  شوش  نايلقُ  هديپس ليکو

آزاد  عايسر دياو ب است موکمح دايشد یخشب ليبازداشت اسماع هادام! استخطر  در یبخش ليجان اسماع
 فيرکوم کرده و از تمام کارگران و مردم شرا مح یبخش لياعه بازداشت اسمادامکارگران  یکايدنس .شود

 .و تمام کارگران و معلمان در بند باشند یبخش لياسماع یخواهد صدا یم

 ١٨٦ " " " شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

  دست دادجانش را ازز ارتفاع سقوط ابراثر  حين کارساله ٣٣يک کارگر جوشکار
 

  ١٨٧ " " " رهشون ثادحا لاح رد نامتخاس

حقوق  عموقخت برداپ دمع به درادامه اعتراضاتشان نسبت  کارگران بازنشسته فوالد وذوب آهن اصفهان
ا کتهرش یماستخدا نامه نيآئ ١٠٩ماده  ٥ صرهتب نشدن يی،اجراحقوق یزامسان سوعدم ه ديسال جد یديوع

احقاق  ،عزم راسخشان را در راهیليکمت مهيب نابسامان تيتابعه وزارت معادن و فلزات ووضع یو واحدها
  اشتند.ذيش گبنما داریستانحقوق برحقشان با راهپيمايی در سطح شهر وتجمع مقابل ا

 

 ١٨٨ " " " ناهفصا نهآ بوذ و دالوف هتسشنزاب نارگراک

 و جديد دست به تجمعاتی مقابل فرمانداری،بموقع حقوق وعيدی سال  عدم پرداخت دراعتراض بهکارگران 
  های شاهرود ودامغان زدند.ر بهارستان نشينان استان سمنان وامام جمعه دفات

 

  ١٨٩ " " " نانمس نانسم نااست والدکارگران بازنشسته ف



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٧  

نامتخاس  
 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات

  يفدر
کارکنان  ، صاداقت یعال یاشور یتخصص ونيسيکم در دالتعسهام یتعاون یهاشرکت قيلتع بحثهمزمان با 

 یو وعده ها یشتيومع یشغل یفيه بالتکلت بنسبمين روز اعتراضشان در چهار سهام عدالت سراسرکشور
 د.زدن ودارايی مقابل وزارت اقتصاد دست به تجمع یتوخال

تلادع ماهس نانکراک نارهت  ٧٩ دنفسا ٥١   ١٩٠  

گرازسرگرفتند ودست به تجمع ومطالبات ديقوق نسبت به عدم پرداخت ح بادانی اعتراضاتشان راآ نانشانآتش 
کامل  ینشانان با احتساب اسفند ماه، دو ماه معوقات مزدآتش ند.زد آبادان یشهردار یساختمان مرکزمقابل 

 انجام شده یکارفهخت اضاان پردقص و بدوماه آنها به صورت نا ید ذر وآ ان،آب یهاطلبکارند و دستمزد ماه
  .خود هستند یسال جار یديع رداختدر پ عيتسر کارگران خواستار نياست. ا

 

  ١٩١ " " " نادابآ ناناشن شتآ

دست   به بالتکليفی شغلی ومعيشتیبرای چندمين بار دراعتراض   کرج ینيخم مارستانيبکارکنان  جمعی از
مسائل  لياز سال گذشته به دل مارستانيب ني، ابنابه گزارش رسانه ای شده،زدند.البرز یرمقابل استاندابه تجمع 

 .شده استکارکنانش در ادامه کار و پرداخت حقوق  یدچار مشکالت یتيريمد

  ١٩٢ " " " جرک ینيمخ ناتسراميب

 یام د هفت تپه از شرکت شکرياز تهران و مالکان شرکت ن یاتيه یاستان با همراهدستان که دا یدر موقع
ستان و مالکان ادد یجلو کار با تجمع یايوجوان جا کردند، دهه یم ديتپه بازد هفت شرکته موعمج رياف ز

      ار در ک و کنندياستخدام م یربوميغ کهيدر حال ميهست کاري( افراد ) منطقه ب رفتند که ماشرکت را گ
 .ميدانيرا حق خود م رشکين یمجتمع ها

 ١٩٣ " " " هپت تفه راک یايوج ناناوج

مه شده است. با هتعيين وضعيت ن لتدريس،ا م معلمان حقباقی نمانده، هنوز استخدا ١٣٩٧چيزی به پايان سال 
اند، اما اين معلمان  وپرورش در اين باره داده آموزش ولت مشخصاً وزارتيدهايی که مجلس و دوعده و وع

خود  ش رویی شغلی خود بيمناکاند و پي از آيندهآموزشی کشور متعهدانه خدمت ميکنند؛  همچنان که در نظام
  صور نميکنندروزهای خوبی را ت

 ١٩٤  " " "  نارهت  دريسیتلا قح نيملعم

وگرم شدن بازار وعده و  اعتراضی دامنه دارشانکرمان بدنبال تجمعات گلناز یتنباغن ور هانکارخکارگران 
نه آستا فتند:اين وعده و وعيدها در،گکشوریمانی و مسئوالن استانی ونشين کر بهارستانوعيدها از طرف 

 ند.را پر نمی کما سفره های خالی ل نوسا

 ١٩٥ " " " نامرک زانلگ یتابن نغور

ماه حقوق وعيدی سال نو ٣عدم پرداخت  د منطقه آذربايجان دراعتراض بهن شهرستان مرنکارگران راهآه
 های حوزٔه مرند در م قطعهترض گفتند:از تماکردند.کارگران مع دست از کار کشيده وايستگاه مرند اجتماع

حقوق معوقه و  اهامد ولی ما تا دريافت سه م عتيق هم به اينجا آمده یايم و آقای رسم هشد ايستگاه مرند جمع
  .عيدی به کار باز نخواهيم گشت

  ١٩٦  " " "  دنرم  نهآ هار

رو به جلو حرکت  ميتوانینم یکنون تيد وضعن نقبدو ميمعتقد جانيآهن آذرباهط راان خرکارگاز  یجمع ما
 ) ٦ ( :ميکنیم انيبرا واضح و خالصه  ودخمواضع منظور  نيهمو به  ميکن

  ١٩٧ " " " ناجيابرذآ نهآ هار نارگراک

 نيا ديولت خطش بخدر کاریبراثر حادثه جنوب واقع در دزفول  نايکارخانه فوالد روهساله ٣٩يک کارگر
ه د کر شکوره گرفتا یکوره و بازوها یشمشک ورود نيساله ب ٣٩کارگر  نيا .ت داد،جانش را ازدسکارخانه

 .شد یو یداخل یزيها، کبد و خونر هيبه کل بيوارد آمدن آسحادثه منجر به  نيا

  ١٩٨ " " " لوفزد انيهور دالوف هناخراک



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ١٨  

اهن  
 ارهمش ختاري شهر دحاو نام شرح و مالحظات

  فيدر
 التکليفی شغلیدراعتراض به ب جاده گهرباران ریاسرق شدر  قعاوناز زنان کارگر شرکت دشتجمعی از 

 ) ٧ ( زدند.مقابل اداره کارساری  دست به تجمع يشتیومع
 ١٩٩ ٩٧ دنفسا ١٦ یراس زان تشد تکرش

حقوق وحق  ختپردا عدم ت بهکارگران شهرداری دهگالن برای بنمايش گذاشتن اعتراضشان نسب رفن ٥٢
د يدهت دند.کر عتجم اين شهرستان مقابل فرمانداریو دست ازکارکشيده  ٩٧و٩٦سنوات وعيدی سال های

 کارگران معترض به اخراج از کار

  ٢٠٠ " " " نالگهد یرادرهش

نو سال ماه حقوق وعيدی ٣دراعتراض به عدم پرداخت  جانيرباذآ مرند منطقه ستانشهر آهنکارگران راه
 دتماع کردنايستگاه مرند اج رد کشيده و کار ت ازسد

  ٢٠١ " " " دنرم جانيرباذآ منطقه آهن راه

 :  دمی پرسيدنعلمان پليس برگزار شد و م حاطهروز پنجشنبه در اصفهان رد ا شستگانو بازنعلمان تجمع م
  .پليس برو اختالسگر رو بگير :شعار می دادند اين همه لشکر برای چی اومده؟ ! و

  ٢٠٢  " " "  ناهفصا  ناگتسشنزاب و ناملعم

مان که جمع کردند.اين معلپرورش اين استان ت و مقابل اداره آموزششاغل و بازنشسته  معلمان جمعی از
و ای و درمانی و پايين بودن حقوق  ات بيمهآموزشی، سطح پايين خدم های ت به ناکافی بودن بودجهنسب

را  ام فرهنگيان اعتراض دارند، ميگويند: عليرغم اعتراضات بسيار، دولت و مجلس صدای مستمری
سازی و  انخواستار اجرای همس ته نيزنشسبازمعلمان  نداريم. های ساالنه جايی نميشنوند و ما در بودجه

  ) ٨ (شت خود هستند بهبود سطح معي

  ٢٠٣  " " "  هاشنامرک  ناملعم

اعتراض به  رداصفهان،اروميه،اردبيل ،شيرازقزوين،کرمانشاه،مشهد  بازنشسته وشاغل انيفرهنگ زجمعی ا
ش آموز ه کلادارابل ات اعتراضی مقمعتجفقر رخطيناکارآمد و حقوق ز مهيب ،یمعلمان زندان تيوضع

 د.برپاداشتن اه استان نيا ورشروپ

  ٢٠٤ " " " رهش نيدنچ لغاش و هتسشنزاب نايگنهرف

غ عضويت در گروههای مخالف و تبلي بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان به حکم دادگاه به اتهام
 يد مطالعه و رونويسی ازروی سهان بام زنده بر حکاو عالو .ه نظام به شش سال حبس تعزيری محکوم شدعلي

بدون منشی  ان و حتیون حضور وکيل، بدون نماينده دادستحکم در دادگاهی بد هد. اينانجام د کتاب را نيز را
د که به حکم صادره ارت دفرص روز ٢٠و در عرض پنج دقيقه صادر شده است. اين فعال کارگری تا 

 اسفند ماه پس از ١٣به دوشنن فعال کارگری يا .وده استزندان بسال در  ٨پيش از اين مدت  وااعتراض کند. 
  .زندان اوين آزاد شد ميليون تومانی، به صورت موقت از ٢٠٠بازداشت موقت، با سپردن وثيقه  ماهدو 

 ٢٠٥  " " "  نارهت  یرگراک لاعف

 ٢٠٦ " " " نارهت یرگراک لاعف .ضربه شالق محکوم شد یبه س یفريدر دادگاه ک یزندان رگارزاده ک ميعظ فرجع
 ٢٠٧ " " " نادمه یزاس رکنات هاگراک یراکشوج ماگنه ريه قته بانفجار تانکر آغش رثادر یکارگاه تانکرسازيک  در الهس ٤٠جوشکار  کارگر مرگ
ی ها همه زمينه مصائب ناشی از آن در ان وست زنفرود عيتموق" :سرام ٨ تبسانم هب هينايب نتم زا

 .اردطبقاتی د ه قدمت همه جوامعيخی هزاران ساله بتی تاررهنگی و جنسيف سياسی و اجتماعی، اقتصادی و
،عليرغم همه تالشها و داری  سرمايه االر و نيز مناسباتسدی مراريختهای ختارزنان در زير لوای سا

 د اما هنوز نتوانسته ان،  بشر در زمينه تساوی حقوقشان گشتباز ای بیدستاوردهمبارزات پرشکوه و کسب 
  "دنباي تسد عیندگی اجتماواقعی در ز یبه برابر

  ٢٠٨  " " ١٧  نارهت  ناگتسشنزاب یاروش

رپرداخت حقوق ونپرداختن حق ه دماه ٥ راضشان را نسبت به تاخيراعتشهد مجاد ان سپرستاران بيمارست
ر حال اين بيمارستان گفت: دانه ای کردند.يکی از پرستاران سر ری باال ،کا اعتسنوات وحق کارانه وس

مرداد و  يش مسؤوالن حقوقهفته پ م و تقريبا حدود دوحقوق دريافت نکردي ست کهماه ا ود پنجر حدحاض
  پرداخت کردند ه راگذشت سال عيدی

  ٢٠٩  " " "  دهشم  داجس ناتسراميب



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یارگرک یدادهايروزشمار رو ١٩  

نامتخاس  
 ارهمش خيتار شهر دحاونام  شرح و مالحظات

  يفدر
  ٢١٠ ٩٧ دنفسا ١٧ زيربت سوب ینيم ناگدننار دند.ار کربرگز یو تجمع اعتراض دهير کشکا زآمدشان دست ان دربود نيو پائ یشتيمشکالت مع رطاخ به

  ٢١١ " " ١٨ نارهت نايسراپ ناتسراميب .ندردک یاضاعترتجمع  ی، اقدام به برگزارپرداخت نشده  یدمطالبات مزاعتراض به دررسنل پاز  یجمع
برات قرارداد دائم توسط مخا ه اسمبه ک ی: قرارداددنيگویکشور م يیکارگزاران مخابرات روستا ندگانينما

 .نکرده است تيرا رعا ینونقا یدهايز باکدام ا چيهغ شده، و ابال هيته
 ٢١٢ " " " رهش دنچ روشک یياتسور تارباخم نارگراک

کارگر تعطيل است ۵٠٠ هزار و ۴يزل با ايران خودرو دوس اتوبيد ولت لنسا  ٢١٣  " " "  نارهت  وردوخ ناريا 
  .کردندتجمع در مقابل شرکت  پرداخت نکردن حقوقشان یشرکت برا نيروز کارگران اما

 
 ٢١٤ " " " نارهت ارانصنعت ک ليت رشرک

نامشخص  تيبر وضععالوه  ،یستيبهز زمانل سادر مقاب بارنيام عدالت اکارکنان سه یاجتماعات صنف ليدل
با چند نفر از  زيآمنيهبرخورد تو تقاد بهان در، نفر از کارکنان  ١۵٠٠حدود  یو شغل یبات مزدمطال

 است. هرفتصورت گ یسازیسازمان خصوصقابل در م یمعلول جسم همکاران

  ٢١٥ " " " نارهت عدالت کارکنان سهام

پرداخت نشده خود، اقدام  یاض به مطالبات مزداعتردر  ه،يوعسل ژهيو نطقهاز کارگران اخراج شده م یتعداد
 ند.ردک یعتراضتجمع ا یبه برگزار

  ٢١٦ " " " هيولسع یجارخا نارگراک

عدم  هراض بتعاهواز در ا یاندارل فرممقاب ران،يا فوالد یصنعت یه ملگرو دهيتگان ستمدتجمع بازنشس
 یت صنفمطالبا افتيدر

 ٢١٧ " " " زاوها زاوها دالوف یلم هورگ ناگتسشنزاب

ری نداتااس به تجمع مقابل بديل وضعيت دستتانی ايذه دراعتراض به عدم تپيش دبسمربيان  جمعی از
ش دبستانی در مربی پي ٨٦ه ای گفت: ه خبرنگار رسانع،بتجم در اين بيان خوزستان زدند.يکی از مر

 ویش و پرورش شدند.زموآ جذب وعيت ل وضنفر از اين تبدي ٤٠ارسال داشت که پ رستان ايذه وجودشه
پرورش فراهم شود دام در آموزش وتخاسشرايطی برای م که برای باقی مربيان نيز خواستاريگفت: ما   

  ٢١٨  " " "  هذيا  یناتسبد شيپ نيملعم

 دهی دانشگاه علوم پزشکیبوشهرپرداخت نشده است.ب کیگاه پزشيمارستان دانشن بکناالبات کارماه ها مط
ماهه پزشکان است ١٨ه ماهه پرستاران و کاران ٦به لمطا ط بهومرب وشهرب . 

  ٢١٩  " " "  رهشوب  یکشزپ هاگشناد ناتسراميب

ن کار حيحمودی را در کارگری توفيق م الطالعات سنندج، فعنيتی و لباس شخصی ادارهی اای امنيروه
خبر بازداشت  نیلفاه تتر کوبسيامحمدی طی يک تماس توفيق  نمودند. ان نامعلومی منتقلبازداشت و به مک

اطالع داده است.اده خانو ود را بهخ  

  ٢٢٠  " " "  جدننس  یرگراک لاعف

  ٢٢١  " " "  رهش نيدنچ  ساورتر یفن هيخطوط ابن  تلفدارشان درنواحی مخعتصاب دامنه از اپس  نيه فنیبات کارگران خطوط ابخت بخشی از مطالداپر
لران خود باتجمع مقابل دادگستری ده ایده هوخان ه باانه سيمان دهلران همراارخی ککارگران اخراج

گشت به لت اداری مبنی بر بازری و ديوان عداگستداد م اجرايی شدن رایاعتراضشان را نسبت به عد
اشتند،بنمايش گذکار . 

  ٢٢٢  " " "  نارلهد  ناميس هناخراک

از  ريغ ه بهند کتگفو دند دو ماهه خود خبر دا یمزد تراورس از معوقات یفن هيبنکارگران شاغل در خطوط ا
 پرداخت نشده است. یعاجتما نيآنها به تام مهيب ماه حق نيدستمزد چند

  ٢٢٣ " " " دهشم ساورتر یفن هيبنط اخطو

شود در  یم ینيب شيشده است و پ گرانکار یکاريو ب یواحد صنف ۵٠ یليسال، باعث تعطام ها نهيهز شيافزا
 ميومواجه ش یشتريب یليبا تعط زين ندهيسال آ

  ٢٢٤ " " " دهشم يیو لباسشو يیشوشکخ هياتحاد

اقع در استان کردستان بانه و شهرستان از توابع مرزی ننور جسد يخزده در منطقه عصر روز پنج شنبه يک
 تينم“ين کولبر شده بود.هويت ال از آن مفقود ده روز قبی بود که واننوج لبرکو تعلق بهدا شد. اين جسد مپي

است.شده  عالما” ربدخشان و اهل پيرانشه  

  ٢٢٥  " " "  هناب  ناربلوک

  ٢٢٦ " " " نارهت ؟ جان خود را از دست داد یسوزر حادثه آتش تهران بر اث راب هرت و هويم ناديم در هورق لها رگرکا کي



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٠  

نامتخاس  
 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات

  يفدر
اند.شده کارياز کارگران ب یدادتع ،یپارس جنوب ٢٤ و ٢٢ یفازها ها درپروژه یبرخ اتمام با  

 
  ٢٢٧ ٩٧ دنفسا ١٩ هيولسع ٢٤ و ٢٢ یاهزاف

 ٢٢٨ " " " زاوها یرافح یلم تکرش اهواز یحفار یمل شرکت یجاريرانندگان است یراضاعت تجمع
 کي هب نويليم ٣ زا ناشقوقح،دندش راذگاو راکناميپ هب هک نيا زا سپ ،تکرش نيا بآريم نانکراک رفن ١٠٦

 دباشيمگو نابجو یکس یلاب کرده اند ودرب شرکت اعتص اهن آامروز  .درک اديپ لزنت نويليم
 ٢٢٩ " " " رتشوش نوراک تعنص و تشک

  ٢٣٠ " " " زاوها دالوف ناگتسشنزاب .یديقوق و عتراض به پرداخت نشدن حاع در یندارگان فوالد مقابل استاستنشباز تجمع
  ٢٣١ " " " کشميدنا یرادرهش طلبکارند یمزدقات وعه مما ١١کم دست مشکياند یکارگران شهردار رفن ٧٠٠

 تيبه نامشخص بودن وضع راضاعتدر ناشناراکمه رفن ١٥٠٠ فرط زا یگدنيامن هب نانکراک زا یدادعت
 ردندتجمع ک يیاقتصاد و دارا ابل ساختمان وزارتمق در زورما،خود یمعوقات مزد هام ٤٨و  یشغل

 ٢٣٢ " " " نارهت تلادع ماهس رتافد نانکراک

 هام ٧ چلگرد دراعتراض به عدم پرداخت  یرداران شهاز کارگر یجمع یهفته جار یبار ط نيومد یارب
    نآ تخادرپ زا یرادرهش یلو کردند.مع تج یررداشه نيقابل ساختمان اد مخو وقهمع یتمزدهاسد

 .دنک یم یراددوخ

  ٢٣٣ " " " درگلچ یرادرهش

 ديشهر جدو...  ٩، ٨، ٣ یفازهادر غل اشر مهن سکم یه هاساخت پروژ گرانکار یمطالبات مزدماه هشت 
 پرداخت نشده است. سيردپ

  ٢٣٤ " " " نارهت مسکن مهر یپروژه ها

  ٢٣٥ " " " دنرپ - نارهت ناهوژپ شيوپ تکرش فتند.وپاداش  نگر یديعه حقوق وپژوهان ک شيران شرکت پونل وکارگتجمع پرس
اه م٣،قماه حقو ٤اض به عدم پرداخت رراعتدان دآبا نفت شگاهيپاال ٢ کارگران فاز والی،ين روزمتبرای سوم

 به اعتصاب وتجمعشان ادامه دادند. یديوع حق بيمه
  ٢٣٦ " " " نادابآ تفن هاگشيالاپ ٢ زاف

ت ومطالبات ديگر دس،عيدی  حق بيمهپرداخت حقوق، ه عدماض باعتردر اسوجي یشهردار یاتن خدمگراکار
 وشهرداری زدند. شورای شهرقابل به تجمع م

 ٢٣٧ " " " جوساي یرادرهش

 نکردند و افتيدر یديخود را همراه با عمطالبات ماه حقوق و  ٣ رابيز یت شهرخدما واحد کارگران
 یهم برا ٩٧ل سا مهيو دو ماه ب ٩٦ سال مهيب هم طلب دارند و سه ماه ٩٧وات سال ماه و سن ٥ یرکااضافه

صبح روز  ،کنندیم تيفعال ینکاراميپ نظر ريه زبخش ک نيارگران انشد که باعث شد ک تن پرداخکارگرا نيا
 .تجمع کنند رابيز یشهردار یدر جلو شنبهکي

 ٢٣٨ " " " باريز یرهش تامدخ – یرادرهش

گذاشتن ارس،با بنمايش ويژه اقتصادی پ منطقهفتر ابل دمع مقعسلويه با تج٢٤و٢٢ایکارگران اخراجی فازه
  .شدندبازگشت بکار اهاننسبت به اخراج ،خوان اضشرتاع

 یاهزاف هيولسع  ٢٤ و ٢٢ یاهزاف
  ٢٤ و ٢٢

" " "  ٢٣٩  

 اتهام. حاضر شدند ی، در شعبه بازپرس یالبيانه زانم فرزخود، خ ليبه همراه وک یمنجز یاسعب ميابراه
 یو درخواست آزاد یرستشرکت در تجمع  درب دادگ قياز طر یومدر نظم عم، اخالل  ینسبت به و یانتساب

عال  !؟؟ ف اتهام ميپس از تفه تينها در.ه استودب یبخش ليماعاس وادهخانا ب یههمرادر  یبخش ليعاسما
 .الت آزاد شده استبا صدور  قرار کف یمنجز یعباس ميابراه

  ٢٤٠ " " " شوش هپت تفه رکشين عمتجم

با .ت نشده استماه سال قبل پرداخ رياز ت کس، حق مهد کودر، حق لبااضافه کا ک،ينيامل کلمعوقات ش هيکل
به دو  کيماه پرستاران نزده در ساعت ٧٠اضافه کار  بعد مسافت و نيهمچن رستاران ور پکا یسخت هجه بتو

 .نکرده اند افتيخود را در که معوقات سال است

  ٢٤١ " " " دنمريه دنمريه یادهش ناتسراميب



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢١  

 هرامش ختاري شهر دحاونام  مالحظاتو  شرح  
 يفدر

ت قابل حراست شرکم در یبخش ليشت فرزندش اسماعاعتراض به ادامه بازدار د یبخش ليمادر اسماع
ر با ماد یه در همراهشرکت هفت تپ از کارگران  یتوجه تعداد قابل .کرد داي، حضور پ  پهت فته شکرين

 گريهمراه با د یبخش لياعادامه مادر اسم در .زدند ابل دفتر حر است دست به تجمعمق در یبخش لياسماع
ع جمت نيا ١۵عت سا خبر  دنيتا رسکت کرده و شرکت هفت تپه حر تيريطرف دفتر مد ان، بهکارگر

 .ن ادامه داردهمچنا یاعتراض

 ٢٤٢ ٩٧ دنفسا ٢٠ شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

دروغ و عدم  یوعده ها ليباشد بدل ین مووها ینيآن شرکت چ یاکه کارفرم مانيمسجدسل یميپتروشران کارگ
و وارگه سپاهان  اميش ،ارژنگ ستبر تاراز رورسانين یها تشرک توسطو پاداش کارگران  پرداخت حقوق

 )٩( .برنديدر اعتصاب به سر م اسفند ١٨شنبه روز از  یرياردش یآقا استيازان به رس

  ٢٤٣ " " " ناميلس دجسم یميشورتپ

 معجبه تدست قوق ماه ح٦اخت به عدم پرد برای اعتراضرا زه نيوئدر بباالخانلوخت درحال ساسد کارگران 
 زدند نيقزو یاندارابل استقم

 -ارهز نيئوب ولناخالاب دس
 نيوزق

" " " ٢٤٤ 

 یشالپو یو وعده ها یشتيومع یلشغ یفيلنسبت به بالتک  تراضشاناع به سراسرکشورلت کارکنان سهام عدا
ت امعوقاخت سهام عدالت پردخواسته کارکنان  نيترمهم دادند. امه،اديیو دارا دوزارت اقتصاع مقابل تجمبا

 ر سال گذشته استهاچ یوقحق

  ٢٤٥ " " " روشک رسارس تلادع ماهس نانکراک

ست شرکت مقابل حرا اسماعيل بخشی در ه بازداشت فرزندشاعتراض به ادام مادر اسماعيل بخشی در
ايشان  رمکر ه است که با مراجعاترت گرفتيطی صودر شرا ضور، حضور پيدا کرد.اين ح هفت تپهنيشکر 

است.  نرسيده تيجه ایبه مراکز قضايی، تا کنون به نهمچنين خانوا ده سپيده قليان  و بخشی اعيلاسم و بستگان
فتر خشی در مقابل دماعيل بمادر اس هی باتپه در همرااز کارگران شرکت هفت  قابل توجهی ان تعداداين مي در

مديريت  رفتد طرف هن، برگراراه با ديگر کااسماعيل بخشی هم دامه مادر.در اجمع زدنددست به تت اسحر
  نان ادامه دارداين تجمع اعتراضی همچ _١۵کرده و تا رسيدن خبر _ساعت  ت هفت تپه حرکتشرک

  ٢٤٦  " " "  شوش  هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

ع وزارتخانه واق یميختمان قددر محل سار کشور از سراس یت جهاد کشاورزان وزارکارکنز ا یامروز تعداد
حقوق و  یپنجاه درصد شيرا به عدم افزا گرد آمدند تا اعتراض خود یقانطال و رعصيول انبايدر تقاطع خ

 .نددهن نشا یکشور اتخدم تيريم قانون مدمطابق با فصل ده شانازاتيامت

  ٢٤٧ " " " روشک رسارس یزرواشک داهج ترازو

  ماه ٧و  حقوقاه م٣ل اقحدعدم پرداخت  دراعتراض به و هفت تپه ليبچغازن یجهان راثيم هگاياکارگران پ
 دست از کار کشيدند. سال نو يدیعوق اضافه کاری ح

 ٢٤٨ " " " ليبنزاغچ هپت تفه و ليبنزاغچ یناهج ثاريم

 نيا .تجمع کردند یمقابل ساختمان استانداراصفهان مبارکه و ذوب آهن  والدف انبازنشستگاز جمعی 
 .خود هستند یديوقع عبه م اختدرپو ماه بهمن  یستمره مما کيخواستار وصول  هاستهبازنش

 ٢٤٩ " " " ناهفصا دالوف ناگتسشنزاب

نفر از کارگران  ٣و  ینمامور آتش نشا ٢حادثه  نيدر ا .ندوزخمی شد هگرکشتکار١٠کارخانه ايران چسب رد
 جان باخت مهن از کارگرا یکي و .دل شدنقمنت يیرجا مارستانيه بدوم و بمص

 ٢٥٠ " " " نيوزق بسچ ناريا هناخراک

ا ش رجان براثرسقوط از ارتفاع، ساختمان درحال احداثدريک  درحين کار ساله واهل بانه٤٠،یمانرح یعل
 ست داد.ازد

  ٢٥١ " " " هناب ینامتخاس راک

  ٢٥٢ " " " دزي ینامتخاس راک ازدست داد از ارتفاع جانش راسقوط  بدنبال هه کارتمانی نيمدرساخارک نيح واهل بوکان انضا جومحمدر



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٢  

 ارهمش ختاري شهر دحاوم ان شرح و مالحظات  
 يفدر

در » پاک مينس« یمانکاريشرکت پ تيمسئول که تحت آبادان شگاهيپاال راتيخش تعمگر بکار ٢١٠ه ب کينزد
 نيا .دکردنپا بر یتراضوقه خود، تجمع اعات معوصول مطالب یريگيپ ید براارنمشغول ک یه مرکزکارگا

 ،یديع وات،به پرداخت سن رمانکايپ یتوجهیعتراض به بتجمع را ا نيا یبرگزار یکارگران علت اصل
 وهيط به شمطالبات ما مربواز  یگريشدند: بخش د یو در ادامه مدعخود عنوان کردند  یو حق مرخص داشپا

 .سال است انينوات پاه سمحاسب

 ٢٥٣ ٩٧ دنفسا ٢١ نادابآ هاگشيالاپ یزکرم هاگراک

 نياجتماع کردند.بل دفتر کارفرما انوات مقادی وحق سپرداخت حقوق،عي دراعتراض به عدمرگران اک
و  ميباش پولیب ديشب ع دي: چرا بانديگویاند، منگرفته و سنوات خود را یديبهمن و ع حقوقکه  انرگرکا

 داخت نشود؟پر مانمطالبات

 ٢٥٤ " " " یبونج سراپ یزاگ ناديم ١٢ زاف – مهن هاگشيالاپ

  ٢٥٥ " " " دورهاش یروزينفت و گاز پ شگاهيپاال د.بيکار شدنه سال نو تانکارگرش در آس ٦٨٠ل وتعطي نفت شرکتاد اوليه توسط موبدليل عدم تامين 

 ازب تيامن سيتوسط پل داشتندحضور  یشخب ليعامسا ردام روضح اب روزيرگران که در تجمع داز کا نفر ١٢
ران در کنار کارگ یزادآتا  شد و مراهده هبازداشت ش نابا آن کارگر یبخش لياعاسم مادر .داشت شده بودند

اب  و وحشت را رعا یفضا جاديپه ات تهف شکريکارگران ن یکايسند .ور داشتان بازداشت شده حضکارگر
ا جرم نه تنه یبخش لياسماع یعنيخود  ندهيز نماه اهفت تپ گرانکار تيدارد که حما یاعالم ممحکوم کرده و 

 .است یقاتبط یا فهيبلکه وظ ستين

 ٢٥٦ " " " شوش هپت تفه رکشين عمتجم

مقابل درب ورودی  با تجمع درهواز شهر ا معی از کارگران فضای سبز و پاکبانوز متوالی، جبرای دومين ر
مرکزی زدندری جمع مقابل شهرداه تت بدس ده خوماه ۶و  ۵حقوق  داختعدم پر نسبت بهداری شهر . 

  ٢٥٧  " " "  زاوها  یزکرم یرادرهش

قابل ای پوشالی مسئوالن مدر اعتراض به وعده هوپولتيک و ژئبير اکت سو شررگران داز کاجمعی 
 قوقحماه ١٤پرداخت م عد اين کارگران دراعتراض بهاسفند چهاردهم ل تجمع بدنبا کردند. فرمانداری تجمع

ند ن خبر دادگراکار تمطالبا ی برای پرداختميليارد تومانعتبار هفت از تامين ا طهسئوالن مربومکه  درحالی
ليون مي ٢تا  ١پرداخت شده است و جمعاً حدود  وق دو برجشانمی گويند هزينه سنوات و فقط حقن رگرااما کا

  شده است م از کارگران پرداختبرای هرکدا

  ٢٥٨  " " "  ناراسچگ  ريشمچ دس

ونی ماسه بين حلز شهرستان شازند در هرداريهایبندی همياران شوان شركت دانه يک کارگر جته شذروز گ
  داد جان خود را از دست ر دمو د در کری گيشور

  ٢٥٩  " " "  دنزاش  نارايمه یدنب هناد تکرش

 تهران کشته و قع در جنوبشهرک گلريز وا مبل و مصنوعات چوبیسوزی کارگاه  شتآ دوکارگر درحادثه
ديگر نيز يک کارگر و را از دست داد يک کارگر جان خود سوزی شه آتند.در جريان اين حادثوم شدمصد

  صدوميت شديد شدو مگی تفد گرر دودچا

 کرهش -نارهت  یبوچ تاعونصم و لبم هاگراک
  زيرلگ

" " "  ٢٦٠  

 تتهگردنه سقوط از کولبری براثر مريوان درحين  نام افشار صيادی نيازاهلساله ب١٥ر يک کودک کا
  .دست دادزا درمنطقه هورامان جانش را

  ٢٦١  " " "  ناويرم  ناربلوک

صادر شده بود  هپکو اراک گران سنندج، چادرملو، آق دره وارک یابر نياز ا شيالق که پشرمانه ش یحکم ب
به  زيزندان است ن تيومکردن محک یسپر زاده که در حال ميعظ فرجع یبرا اربنيو متاسفانه ا افتهيتداوم 
و صرفا  به ناحق یاديان زملان و معه کارگرشده است. متاسفان" حکم شالق صادر بتي"غ یاهات واتهام

مستقل  یو تشکل صنف کايسند جاديا ليبه دل نيچنطبقه فرودست و هم يیدر جهت رها یصنف تيعالطر فبخا
 ) ١٠ ( .اند شده یانو زند یساز پرونده

  ٢٦٢ " " " نارهت دحاو تکرش نارگراک یاکيدنس



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٣  

 ارهمش ختاري شهر دحاوم ان شرح و مالحظات  
 يفدر

عت طوبی شت و صنن و کارکنان شرکت کشهرهای غرب مازندرا ل درفظان، نگهبانان جنگحان، مباناقرقُ 
دست به تجمع زدند بر سازمان جنگل ها در چالوسدريافت پنج ماه حقوق در برا عدم ض بهااعتردر  شمال  

  ٢٦٣  ٩٧ دنفسا ٢١  سولاچ  لامش یبوط تعنص و تشک تکرش

انواده بهان بهمراه خبه٢بيدبلندپااليشگاه  زمون استخدامیدر آ تغال شرکت کنندهان متقاضی اشجمعی از جوان
وخواستار کار شدند. ردندمع کتجان رستهش ن نشين ايندفتر بهارستامقابل   

  ٢٦٤  " " "  ناهبهب  راک یضاقتم ناناوج

از ابتدای سال ض کردند.، ماهه اعترا١١ ه عدم پرداخت مطالباتکاشان نسبت ب مارستان بهشتیپرستاران بي
بهشتی  ستانتاران بخش درمان بيمارقالب طرح قاصدک به پرس رنون هيچ نوع اضافه کاری دی تاکجار

  است. شدهناخت پرد کاشان

  ٢٦٥  " " "  ناشاک  یتشهب ناتسراميب

به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعيدی و  شان را نسبتضکارگران کارخانه روغن نباتی گلناز کرمان اعترا
ماه  ٦وز : هنگفت ن نباتی گلناز کرمانکارگران کارخانه روغ کی ازند.يای کردوعده های سرخرمن رسانه 

  .هددايم و کارفرما فقط وعده می  هکردت نافدري مان را عيدیحقوق معوق و 

  ٢٦٦  " " "  نامرک  زانلگ یتابن نغور

کار  نيرا در ح یمحمود قيفتو یسنندج، فعال کارگراطالعات  یاداره یشخصباس و ل یتيامن یاروهين
شت خبر بازدا یکوتاه تلفن اريبس تماس کي یط یمحمد قيتوف .دنمودن منتقل یامعلومو به مکان ن داشتباز
 عاتاطال یاداره یپس از مراجعه به ستاد خبر زين شانيا یواده اطالع داده است. خانوادهخانبه  اود رخ

 افتيو تنها موفق به در اندروبرو شدهاطالعات  نيمامور یعلت بازداشت، با جواب سرباال یريگيسنندج و پ
 .انددهش یمحمد قيتوف یشخص یدروخو

  ٢٦٧ " " " جدننس یرگراک لاعف

 به دست زيمنطقه غرب تبر یقع در شهرک صنعتاو یساز نگيکارگران کارخانه بلبر يگر،ی دارب ایبر
ماه ٦داخت م پره عدا نسبت براضشان رخالی اعتنر سفره ی تبريز زدند وبا برافراشتن بل فرماندارمقابمع تج

 گذاشتند.بنمايش  توخالی مسئوالن حقوق و وعده های

  ٢٦٨ " " " زيربت یزاس گنيربلب هناخراک

تجمع  نيادامه ا در .دهفت تپه دست به تجمع زدن شکريکارخانه ندر  ٩٧و  ٩۶ یبازنشسته سال هاان رگراک
 یروز ها نکهيا به توجه با.دنديکش ن دست از کارشد و کارگرا فدر کارخانه متوق  ديصبح، تول ١٠از ساعت 

 افتيبه در ازين یگريد زمانهر ز ا رتشيب یکارگر یو خانواده ها ميرگذا یر مرا پشت س ٩٧سال  یانيپا
 .ميستو هوبران ما با خلف وعده کارفرما رد اما همچنحقوق دارن

  ٢٦٩ " " ٢٢ شوش هپت تفه رکشين عمتجم

 نيا  یو مقابل شهردار هالبات ديگردست از کار کشيدومط خت ماه ها حقوقپرداعدم اض به دراعتران گرکار
 ست.اضافه کاريشان پرداخت نشده ا حق ماه٥وقوق اه حم٣گفتند:ان اين کارگر .کردند شهر تجمع

 ٢٧٠ " " " هلبارس یرادرهش

قابل استانداری جمع  مست به تبالتکليفی شغلی ومعيشتی د د در اعتراض بهه نهاونکشتارگارگران کا از یجمع
 یوقحق چيهش رگرکا ٥٠دود گذشته ح چهار ماهموجب شده در تارگاه ن کشدرايمشکالت  شيافزان زدند.همدا

 .شوند ودخ یشغل تيو به شدت نگران امن ردهنک تافيدر

 ٢٧١ " " " دنواهن هاگراتشک

ض به وضعيت نابسامان عترابهارستان نشين ضمن ا سهبه طی نامه ای خطاب  هيعسلو یاژهپرو کارگر ١٣٠
 ند.کرد حمطر ابطها درهمين رپيشنهاداتی ر قشان،خت حقواپرد

 ٢٧٢ " " " هيولسع یا هژورپ نارگراک

 ٢٧٣  " " "  ماليا - هلبارس  یرادرهش  .دری تجمع کردنمزايا، مقابل شهردااخت نشدن حقوق و در اعتراض به پردکارکنان شهرداری سرابله 
 ازد، کارنمشغول  یارمانکيشرکت پ تيتحت مسئول هک آبادان شگاهيقل پاالن مل وران بخش حکارگ رفن ٩٠

 .خود خبر دادند یديرداخت عپ دمع
 ٢٧٤ " " " نادابآ آبادان شگاهين حمل و نقل پاالگراکار



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٤  

 ارهمش خريات شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
 يفدر

دچار برق گرفتگی  اهاستان کرمانش یهاشهرستانز ا یکي یثَالِث باباجاندرحين کار  اهل سنندج یادرد قحام
 دست داد.ازا شد وجانش ر

  ٢٧٥ ٩٧ دنفسا ٢٢ یناجاباب ثالث ؟

م به دامطالبات مزدی خود، اق در اعتراض به عدم پرداختبل اکی بپزش معلو شگاهستاران دانشماری از پر
  .ردندبرگزاری تجمع اعتراضی ک

  ٢٧٦  " " "  لباب  یکشزپ مولع هاگشناد

 ندهيا،نم یبخش ليازداشت اسماعدر اعتراض به ادامه برگران کا از یهمراه با جمع یبخش لياسماعخانواده 
و  یبخش ليماعخانواده اس .دست به تجمع زدند پهت فته یگرکار یکايسند ضوع کارگران هفت تپه و

ستار اوتومار خ کي یبا امضا ،یبخش ليبازداشت اسماع امهدر تجمع ضمن اعتراض به ادان حاضر کارگر
 .شدند یدانکارگر زن نيا عيسر یآزاد

  ٢٧٧ " " ٢٣ شوش هپت تفه رکشين نارگراک یاکيدنس

 خواهان اهنآ رد.کماکان ادامه دا وحق سنوات یدي،عحقوقاخت دم پربه عدسبت ن نکارگرا تجمعات اعتراضی
 .هستند خود پيش از پايان سال سنوات حقو یديع حقوق ماه های بهمن واسفند، پرداخت

 ٢٧٨ " " " یبونج سراپ )یگاز دانيم ١٢نهم (فاز  شگاهيپاال

ل سال تعطي٥ زس اپبات مطالرداخت م پعد ا نسبت بهگراعتراضشان ربرای باری دي الد زاگرسوف کارگر٣٠
 ند.،رسانه ای کردشدن کارخانه وبيکاری

  ٢٧٩ " " " نجورب -درکرهش سرگاز دالوف هناخراک

صنفی فرهنگيان در ی هماهنگی تشکل ها سری توسط شورایاز اعالم تحصن سرادر روز های گذشته پس 
 و ضمن شدندضار حات اطالعه اداره ادی از همکاران فرهيخته بداتع ٩٧اسفندماه  ١۴و  ١٣ ،١٢روزهای 

نون صنفی فرهنگيان اک .ت مطرح شده پاسخ مکتوب دادندو به سواالرار گرفته حضور، مورد بازجويی ق
طان و و خواهان بازگشت ضاب م نمودهکورا مح انونی با جامعه فرهنگيانقين برخوردهای غير اليگودرز ا

رژی و توان خود را ن، انامعلمبا  تشايسی نابرخوردها منتظريم به جای ی است وساسن امجريان به قانو
کشور را  و توسعه اجتماعی، اقتصادی، رشد قانونشکنان واقعی کنند. آن هايی که امنيت برخورد با صرف

  .ان نموده اندچار بحرد

  

  ٢٨٠  " " "  زردوگيلا  نايگنهرف یفنص نوناک

در چاهك  ،آبادولت ددر  واقع اخت،ال سدرح طبقه ٨ساختمان  کيدر  ساله حين کار٢٢یساختمان يک کارگر
 .جان باخت یطبقه ا ٩ سقوط ر اثرآسانسور افتاد و ب

  ٢٨١ " " " نارهت ینامتخاسراک

آزاد  یفضاپالس در  یتر سيانتشار گاز  ليبه دل ،یميپتروش واقع درفاز دوم دماوند یميپتروش کارگر ٣٠٠
 د.بيمارستان منتقل شدن به دچار مسمويت گازی و ايو در

  ٢٨٢ " " " هيولسع دنوامد یميشورتپ

  ٢٨٣ " " " هيولسع نيبم یميشورتپ .ل شدندمارستان منتقبه بي مسموم و يیايمينشر مواد شراثبر نيمب یميپتروشکارگر  ٢٦
ماه حقوق  ٦به  داری سنندج در اعتراضشهر رانرگز کارمندان و کافی و مسالمت آميتجمع اعتراضی صن

  تظامی مواجه شدی اننيرو بار شونتبرخورد خ ابل ساختمان شهرداری بامق در معوقه
 ٢٨٤  " " "  جدننس  یرادرهش

به  مشغولنهم  شگاهي)، که در پاالهيوسلن و عکنگا یشهرها ني( ب یپارس جنوب ١٢فاز  یمانکاريکارگران پ
 حدود صد نفر است، حقوق کارگران که تعداد آنها نيتجمع خودشان ادامه دادند. او کار هستند، به اعتصاب 

 اند.خود را نگرفتهوات و سن یديعمن ماه و به

 ٢٨٥ " " ٢٤ یبونج سراپ )یگاز دانيم ١٢فاز م (نه شگاهيالاپ



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٥  

 ارهمش ختاري شهر دحاوم ان شرح و مالحظات  
 يفدر

 عادتسمتری  ٢۴در  يک مجتمع موتورخانه های داخلی تانکر آميزی ديواره ی حين رنگاساله  ۵١ کارگر
 ی ازوردن رج کامکان خاد که ... ی سمی بيهوش ميشومتساعد شدن گازها ه دليلآباد، خيابان دشت بهشت ب

ايجاد فضاسازی در  هب ا استفاده از ابزار موجودبه شرايط، بان با توجه اننش تانکر وجود نداشت. آتش هندها
  .ا نجات دادندشدند و او ر رديواره تانک هاسازی وی مشغول برشمحل حادثه پرداختند و برای ر

 ٢٨٦  ٩٧ دنفسا ٢٤  نارهت  نوکسم عمتجم

    یدازآ ناهاوخ ،هداز ميظع رفعج و هدوتس نيرسن یارب قالش ماکحا ندرک موکحم نمض یا هيعالطا یط
  دندش یندم و یياکيدنس نيلاعف طرش و ديق یب

 ٢٨٧  ""  "  ملهکتسا  دئوس نارگراک یياکيدنس مرفتالپ

 دربارهه گاداد به عدم اجرای حکم اضمه  دراعترحوو انتهر یسرانتوبوکارگران شرکت واحد ا جمعی از
 دزدن هييضاقوه ق يیمقابل ساختمان معاونت اجرادست به تجمع  مسکن یونتعا رهيمد اتيه

 ٢٨٨ " " ٥٢ نارهت ینارسوبوتا دحاو تکرش

ن هرمزان قدس، خيابادر شهرک  ج تهران واقعساله از روی برج خنک کننده چيلر بام بر٤٧يک کارگر
  .دادقوط وجانش را ازدست س

 ٢٨٩  " " "  نارهت  نارهت جرب

م بيمارستان شدند.از قرار معلو عسلويه به دليل مسموميت روانه های شيمیل در پترودادی از کارگران شاغتع
  .ده است وب آزاد و دريا تری پالس" در فضایو انتشار گاز "يس های محيطی  دليل آالينده اين مسمويت به

 ٢٩٠  " " "  هيولسع  اه یميشروتپ

  ٢٩١ " " " داباهم کانور یزاس نسکاو هناخراک نآ رگراک ١٥ یراکيب و يهارز و نبود مواد اول یگرانه علت اد بمهاب یسازواکسنکارخانه  یليتعط
  ٢٩٢ " " " یبونج سراپ )یزگا دانيم ١٢نهم (فاز  شگاهيپاال اعتصاب کردند. هعوقحقوق م تفايعدم در هدر اعتراض ب یروز متوال نيچهارم یبراروز ماکارگران 

 ٢٩٣ " " " نادمه دنواهن هاگراتشک یلشغ تيحقوق معوقه و عدم امن ەام ٤ افتيدر اعتراض به عدم در یارل استاندابمقران کارگ بصاتعا
 نه از کارو منتقدا یمدن یها تيلفعا ليه دلسال سابقه کار ب ١٧که پس از  یتش نشانب، آراغ یزرتشت احمد

در تهران  یاسالم یشورا تمان مجلسمقابل ساخ ردز ورخود، ام یها یريگيامه پدااخراج شده است، در 
 زد. زيتحصن اعتراض آمدست به 

 ٢٩٤ " " " نارهت یجارخا ناشن شتآ

يد دج وراز د ودارايی سومين هفته صادوزارت اقتتجمع مقابل  ابراسرکشورکارکنان سهام عدالت س
 غاز کردند.آ،در تهران توخالی یو وعده ها یشتيومع یغلش یفيبالتکلبه  نسبت را اعتراضشان

  ٢٩٥ " " ٢٦ روشک رسارس تلادع ماهس نانکراک

طرح  یار اجراود، خواستدر ادامه اعتراضات شش روز گذشته خ راتيتعم گر بخشارک ٢١٠به  کينزد
 .شدند شگاهيپاال یمانيپ کارگران رينسبت به سا مشاغل یبندطبقه

 ٢٩٦ " " " نادابآ شگاهيپاال یزه مرکرگااک

با بنمايش  استانداری خوزستان بلمقا تجمعابرد،دا تينظر شرکت توسعه نفت فعال ريز هک یاخراج رکارگ ٢٣
 رشدند.ز گشت بکاخواهان با اخراج، هب گذاشتن اعتراضشان نسبت

  ٢٩٧ " " " هزيوه یمالگان شآزاد ینفت دانيم

س روند و قو ان در کشها، همچناز ماه تپه، پسفته شکريرکت نان شکارگر یسراسر اعتصابات هندپرو
" ی"بخش تيشکا .برندیداشت به سر مشرکت در باز نيض امعتران گرارک از یقرار گرفته و برخ یدگيرس

 شعبه هم نشده نييتع یتدو ماه ح و فارس، پس از هانياز ک

  ٢٩٨ " " " شوش هپت تفه رکشين عمتجم

ظالمانه به سيستم نظام  سرسام آور وی ها حميل هزينهول و تيرکارشناسانه طرح تحمتأسفانه با اجرای غ«
» ز گذشته است.رو ٣٦٥و معوقات از مرز  ها ، بدهیسالمت جهت برآوردن خواستههای مادی قشری خاص

مطالبات برخی  های واهی روبرو شديم. هنوز عدهسال با و های خوش شنيديم اما آخراول سال خبر«
  »است داخت نشدهپرپرستاران 

  ٢٩٩  ""  "  ناتسزوخ  ناراتسرپ



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٦  

 ارهمش ختاري شهر دحاونام  شرح و مالحظات  
 يفدر

يشويم، با افتراق روز مبا اتحاد پي «مبنی بر ١٣٩٧سال  من خاطر نشان کردن پيامبا انتشار اطالعيه ای ض
            ميثم آل مهدی و ومعلمان زندانی و همچنين با گرانخواهان همبستگی با کار»شکست ميخوريم!

  )١١ ( .شدخانواده اش 

  ٣٠٠  ٩٧ دنفسا ٢٦  زاوها  دالوف یلم هورگ نارگراک

، کارگران شهرداری که آنها را مقابل کارمندان شهرداری برازجان با تقاد گسترده به نحوه برخوردی اندر پ
شهرداری  دهآين ر تذکر دادم و بناست تا هفتهفرماندار دشستان ميگويد: به شهردا روی زمين نشانده بودند،

شود.در پی همين واکنشها، ير تقد ز بنشيند و از آنهامي پاکبانان عزيز همگی دور برگزار کند، مراسمی
در اين «رام خود تأکيد کرد: انتشار پستی در صفحه اينستاگ نيز بادحسن محمدی، شهردار برازجان محم

  »يکنمهی مآن از همه عذرخوااست و بابت مهمان بوده  مراسم غافلگيرکننده

  ٣٠١  " " "  ناجزارب  یرادرهش

 ونيليم ١٠٠ قهيوثشهر با قرار  نيخبازان ا یکايو بازرس سندشهر سنندج  یرفعال کارگ یاقبال شعبان
وتا روزبيست وسوم  بهمن بازداشت م بيست ونه بانی روزاقبال شعشد.اد آز جنندس زیرکم اناز زند یتومان

 ن شهر منتقل شد.ی ايمرکز زندان وسپس به یازجويزيرب سنندج عاتشتگاه اطالدر بازدا هاسفندما

  ٣٠٢ " " " جدننس یرگراک لاعف

تته در مريوان گرفتار شدند. مردم محلی  های برف و باران گردنهلبر در نفر کو ١٠شته، وزهای گذر در
نفر ديگر  ٢الم هستند. اند و خوشبختانه س رفتهبه دليل سرما به عراق  نفر از کولبران شب گذشته ۵ميگويند: 

    ادامه دارد. نفر ديگر ٣جستجو برای  اند و فيف شدهر سرمازدگی خاند که دچا هتته پيدا شد در کوهان
سقوط يا سرمازدگی، نگران اين  گرفتگی شديد معابر و احتمال لبران به دليل برفهای اين کو وادهخان

  هستند» بيساران« هل روستایکولبران هستند.کولبراِن مفقود شده، ا

  ٣٠٣  " " "  ناويرم  ناربلوک

هرک ش درواقع  رانج تهبر امب لريه چبرج خنک کنند یرو زساله ا٤٧رندماه)،يک کارگاسف٢٥شب گذشته(
 سقوط وجانش را ازدست داد. نمزاهر ابانيدس، خق

  ٣٠٤ " " " نارهت نارهت جرب

 ٣٠٥ " " " زاريش یراکفاص هاگراک .ددنش ديدش تيدچار مصدوم زين رگيد دو تنر جان باخت و گراک کي گاز انفجار کپسول درحادثه
اعتصابشان را طالبات ديگرمو بيمه،حق ی،عيدقحقو اختبه عدم پرد عتراضراد چرامشهرداری  کارگر٦٨

بخشی از  نيهمچن شهرداری اجتماع کردند. از رفتن سرکار،درحياط اينازسر گرفنتند وضمن خودداری 
 پرداخت نشده است. سته شده اندشبازن٩٣و٩٢ هرداری که از سال هایين شرگرااک١٠ تابلاطم

 ٣٠٦ " " ٢٧ مارچ یرادرهش

 :ان ("بستا" ) پيرامون تعيين حداقل دستمزدی ايرتامين اجتماعستگان سازمان بيانيه شورای کارگری بازنش
دستمزدها  می ،که دستمزد کارگران منجمد شده است و حتی در سال پيش به گفته مقامات رس سالهاست

  )١٢ (  تورم عقب بوده است نسبت بهد درصد فتانزديک به ه

تگان سازمان تامين شورای کارگری بازنشس
  " )ايران ("بستا جتماعیا

  ٣٠٧  " " "  نارهت

معلمين و انتقاد از بی توجهی  ه با انتشار بيانيه ای ضمن تاکيد بر خواست های تحصن اسفند ماهاسفند ما
محکوم و تراضات صنفی را ه تشکل ها و اعبگرانه عليکوسر ی فرهنگيان، اقداماتحکومت به خواست ها

  ) ١٣ ( .رديری خواهد کرا در سال جديد پيگ معلمانگفته است مطالب 

 یفنص یاه لکشت یگنهآمه یاروش
  ناريا نايگنهرف

  ٣٠٨  " " "  نارهت

اخت مزدی پرد به مطالباتدر اعتراض  شماری از کارگران عمليات غير صنعتی پتروشيمی ممکو ماهشهر،
  .ردندشرکت ممکو تجمع کختمان اس ابلست به اعتصاب زده و در مقخود، دنشده 

  ٣٠٩  " " "  رهشهام  وکمم یميشورتپ

  در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و بيمه مقابل استانداری تجمع کردندشماری از کارگران 

  

  ٣١٠  " " "  زاوها  یرادرهش



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٢٧  

 ارهمش ختاري شهر دحاو نام شرح و مالحظات  
 يفدر

 زا هدام ٢ ،اه هناخ ترازو نيلوئسم زا یدادعت و نانکراک ناگدنيامن زا رفن ود روضح اب یا هسلج یط
 زا سپ نانکراک و دشن لصاح یقفاوت رگيد هدام ود رس رب یدعب ۀسلج رد یلو ،دش هتفريذپ اهنآ یاه هتساوخ

 .دندبرگر انشيهابه خانه دنمجبور شد ،نوروز  ديع دنيارسبه خاطر فر زور ١٥

  ٣١١ ٩٧ دنفسا ٢٧ روشک رسارس تلادع ماهس نانکراک

ن عزيزان، روز های اي خانواده شاپيش سال نو بهريک پيتبو حمات همکاران دربند به منظور تقدير از ز
اعضا هيات مديره کانون صنفی فرهنگيان استان قزوين با  اسفند ماه، جمعی از فعالين صنفی و ٢٧به دوشن

  دعبدی و حبيبی ديدار کردن ی بهشتی،خانواده ها

  ٣١٢  " " "  نيوزق  نيوزق ناتسا نايگنهرف یفنص نوناک

در ميون هايشان رارکشيده وکادست از کا ليزوئو نداشتن گا کيالست ميقسبه نحوه ت ضااعتر دران ندگران
 .پارک کردندشهر، نيا ژهيو یمقابل فرماندار ابانيخ

  ٣١٣ " " " هواس یسرپمک ناگدننار

 رهيمد ئتيعضوه یرضوداود دانزن تيسال محکوم٥  ،یحکم یانقالب ط٣٦   نظرشعبه ديدادگاه تجد
 .ددرآور قيسال به حالت تعل٥واحد را تا ت کارگران شرک یکايسند

 ٣١٤ " " " نارهت دحاو تکرش نارگراک یاکيدنس

ن امرچ و شهر شهرک بعثت تيسبز و پرسنل حراست و امن یکارگران فضاوز متوالی،ای دومين ررب
 گاندنينما نيبکه   یتوافقبراساس  ند.ت از کار کشيدمطالباتشان دسبه راه دست يابی  ردشهراهن مستارشه

 .دادند انيپاشان صاباعتکارگران به  ،ديامضاء گرد تکرش و یابگران اعتصارک

 عيانص یتعنصريغ تايلمع تکرش
 یميشورتپ

 ٣١٥ " " ٢٨ رهشهام

ماه ٢سال نو، ق،عيدیماه حقو ٣ختدام پربه عد راضاعترداهواز ٨منطقه  یدارکارگران شهر از رفن  ١٠٠
 دند.وزستان زاستانداری خ لمقابجمع ردست به تطالبات ديگحق بيمه وم

  ٣١٦ " " " زاوها ٨ هقطنم یرادرهش

به  اعتراضشان را نسبت  یآزادگان شمال ینفت دانيم یاخراج رکارگ ٢٣ بار در هفته جاری دومينبرای 
 شت بکارشدند.ان بازگد وخواهشتناش گذبنمايتان خوزستانداری شدن مقابل اسيکارب

  ٣١٧ " " " هزيوه یآزادگان شمال ینفت دانيم

در  :درصد افزايش يافت١٣هزار تومان به اضافه  ٢٦١ر سطوح مزدی يزنی؛سا ساعت چانه ١٢پس از 
مزدی مشخص  اير سطوحميزان افزايش س ت مذاکره پرچالش،ساع ١٢اسفند ماه، بعد از  ٢٨ بامداد ٤ساعت 

تومان به  ٢٦١١٤٨ميزان  صورت ترکيبی، به به» ساير سطوح«ورای عالی کار، براساس تصميم ش شد.
 ٣٧ساعت يک بامداد، حداقل دستمزد کارگران با  ز اين، دردرصد افزايش يافت. سه ساعت پيش ا ١٣اضافه 

 ١بگيران بدون فرزند حدود  لتيب، حداقبه اين تر .ين شدهزار تومان تعي ٥١٦ميليون و  ١درصد افزايش ، 
  .ند داشتی خواهدريافت يليون تومانم ٢ دودران متاهل با يک فرزند حهزار تومان و کارگ ٧٨٠ليون و يم

 ٣١٨  " " "  نارهت  راک یلاع یاروش

ها معوقات نقدی هفتمين روز از تجمع اعتراضی کارگران سازمان آب در شهر فالحيه (شادگان) به دليل ماه
  .جمع نمودندخود ت

 ٣١٩  " " "  ناگداش  بآ نامزاس

اض اعتردر  البرزان، تهر جان،يآذربا ن،اليگ اک،ار ،یمرکز یها از استان ازنشستگاننفر از ب ١٠٠از  شيب
 نيا .مع کردندتج یعتصن تيريدر مقابل سازمان مد ها ليو م فيصندوق و ح نيدرا یساز دم شفافبه ع

شاغل … اراک یساز نيماش ز،يتبر یساز نيخودرو، ماش رانياچون  يیرخانه هاکار که دستگان زنشبا
 یکار آنان در زمان بازنشستگ یسخته و داشتسر بر آنان روا  رانهير پسترش دکه سازمان گ يیبودند به بال

 که دوقصن نيدر اشده  هگمارد یدولت رانيمد یاه یزانداو دست  ینجوم یحقوق ها نيلحاظ نشده و همچن
 معترض بودند ده،يصندوق گرد نيا یبه ورشکستگ نجرم

 ٣٢٠ " " " نارهت ساز ندهيصندوق آ ستگانبازنش
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 ارهمش ختاري شهر دحاو نام حظاتشرح و مال  
 يفدر

و هفتم اسفند نود و هفت از کار اخراج  ستيروز ب رهد دمخابرات در مش یشرکت یروهاياز ن یتعداد
 یريگيپ ره بابادواخراج و  زين در سال نود و ششان رگرامند کقدرتصاب ت اعتکه به عل روهاين نيا.شدند

 .ج شدندودند ، در روز گذشته اخراشته بگبرر ه با حکم اداره کار به محل کادانمج

  ٣٢١ " " " دهشم تارباخم

 قلداره حدربا ٢٨٢پس از مصوبه جلسه  .رشورای عالی کار تعيين شدان درگرکا١٣٩٨ل حداقل دستمزد سا
 )١٤( .کرد ءاضما را ٩٨ل اسبخشنامه مزد اروزيرک ارگران،ک ١٣٩٨سال مزد

  ٣٢٢ " " " نارهت راک یلاع یاروش

 انشست شورايعالی کار که ب رد:ينده کارگران اعالم شدسطوح مزدی سال آ دستمزد و سايرداقل ات حجزيي
تشکلهای کارگری و کارفرمايی  اناون، کار و رفاه اجتماعی) و نمايندگحضور محمد شريعتمداری (وزير تع

  ) ١٥ (تمزد حداقل دس ا مذاکره به پايان رسيد،اعتهاز س در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس

  ٣٢٣  " " "  نارهت  راک یلاع یاروش

 ر دستی ديگبار ده های پوچ وسرخرمن مسئوالن،برایات و وعاض به عدم پرداخت مطالبعتردراکارگران 
د را خو باتلامط ماه١٢و  ميده اکار اخراج ش از :تفگ از کارگران یکي داری زدند.قابل فرمانبه تجمع م

 .ميا تهفاين ستد یا جهيبه نتباره  چند تجمع  ادامه رغميلع و مينکرده ا  تفايدر

  ٣٢٤ " " ٢٩ ناراسچگ ريش مچ دس

با وجود  .ردادنددها خبوعيو  يرغم وعدهواتشان علاز عدم پرداخت حقوق،عيدی وحق سنی ن شرکتکارگرا
 ،ريد هفته اخچنخاطر تجمع به کارگران ز ا شمچ هرز رفتنگاطر به خ پر بوده است اما یآنکه حساب شهردار

 یزياز هر چ رانکارگ نيا دست ال شده است تلحظات موکو نيخرآ به کارمانيحقوق آنها به حساب پ زيوار
 .دنا هدش ديدهت راک زا جارخا هب ضرتعم نارگراک .کوتاه باشد

  ٣٢٥ " " " نالگهد یرادرهش

  

  : اه هميمض

  

  

  ١٣٩٨ لاسمزد ستد نيير مورد تعد گان،نشستزاب و یگررمستقل کا یهاکلو تش هاکايشترک سندم هيانيب - ) ١ (

  ١٣٩٨ خانوار در سال ۀنيمتوسط هزسطح معادل  یمزد یه براانحدمت ۀمبارز یاتيح ضرورت 

 انيکارفرما ن،ير اب فزونت. اساه اددق وخط فقر س ريبه زجامعه را  ميعظ تيراکث ستين یفهم کا یحداقل یگندز یکه برا زيناچ یدرآمدو  گسترده یکاري، بندهفلج کن وز افزون ور یگران
  .داننکرده افتيدر زيرا ن انزشيناچ یهامزد مانت که ههاسو صدها هزار کارگر ماه ندنکیم یچيارگران سرپک زداز پرداخت موا پر یب یتو دول یصخصو

 یدارهيسرمات ولو د انيکارفرما تيرضا نيرا تأم خود ۀفيابسته به آن وظو  ِزدم ۀتيمک و اورش نيه ااده است کون نشان دتاکن» کار یعال یشورا«به اصطالح  ليتشک از زمان کارگران ۀتجرب
د زم .دآورنیان نمرگرکا ۀه سفرب ینان چيو ه نديگشایکارگر نم ۀت طبقاز مشکال یگره چيه نانيا. دشویم ليران تحمارگها به کو کارفرما و اراده دولت ميتصم جهيو در نت دانندیما نهآ یحام

 و فقط با همت وفقط سط، متوو  یعاد یگزند کيدرخور  یزداالتر از خط فقر و به مبه بحداقل مزد کارگران  شيااست. افز ترنيئفقر پا از خط بتمرا به اتفاق کارگران به بيرق تيرثاک
ن و رارگرا دارد خود کا کارگران یبرا دزم نييتع تيکه صالح یجعمرما  نظر زا ليلد نيم. به هشودیم رسيم یارگرمستقل ک یهاو تشکل اکاهيکارگران و سندخود  ريپذنا یخستگ ۀارزمب
آنان  ۀادکنند و ار انيرا ب است کارگرانبتوانند خو ديد باستنمزد ه موضوع یلاص رفط کيمستقل کارگران که  ندگانياست که نما نيگفت ا توانیکه م یزيداقل چان است. حب آنمنتخ ندگانينما
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 شوند،یمنع م زدم ۀذاکراز بحث و م یمستقل کارگر یهاو تشکل کاهايسند رانيدر اکه  دانندیا همه مام. آن تالش ورزند یاجرا یاو بر ندينما المر سطح جامعه اعد و انيرمافرکال بقام را در
  .اندهمنع شد یرگرکا یها تيت و فعالموضوعا گريکه از د گونهان هم

راه  رو تنها نيندارند و از ا ی. کارگران در قدرت جائندکنینافع خود استفاده مم فظح یقدرت برا  یاهاهرم ۀاز هم و هندنیپا م ريرا ز زيچ همه تمزدسدن شتاد هگن نييپا یبرا نداراهيماسر
  .شان استع مشترکو مناف وقحقبه  یابيدست یبرا متحدانه ۀو مبارز خود یهایام طبقهبا ه یتگگران اتحاد و همبسرکا

و به حق است  یعيطب ینعيکند؛  نيکارگران تأم یدر سطح متوسط کشور برا یاهم رفکه دست ک ميباش یزدم طحخواستار س ديبا یطور کلها به دزطح مو سحداقل دستمزد   ۀنيزمدر  امر نظ از
 یتولو مقامات د انياکارفرم یادعا فبرخالد، مز شينند. افزاک طلب١٣٩٨ لسا یارب یگط زندنفره)  با سطح متوس۴(مثال  یمعمول یوارِ خان ۀنيهز نيانگيممعادل  یدست کم مزران دارگکه ک

منافع  یبرا یوزو دلس ینيبواقع یندکبا ا یرد که هر کسا داخود رخاص  یاسيو س یاداقتص ليدال رانير اتورم د ورم ندارد.در ت ینقش چيه ،یدار هيدافع سرمادانان مدتصااق یو برخالف ادعا
  .است هاآگن آ زا کارگران،

 ش،ياافز نيا نداخته است که باا به راه ١٣٩٨سال  یرا برا یاسم یمزدها یدرصد ٢٠ شيافزا ۀزم، زممان برنامه و بودجهازس سياز نوبخت رئ تيبه تبع بندهيرف یاماقدکار در  یعال یراشو
ته همواره مزد ذشگ چهل سال یاشت. طد گذواهنخ رانيا یگرکاربر زخم خانوار  یهممر چيه دح مزطس ني. اما اديتومان خواهد رسهزار ٣۴٠ و ونيليم کيسال به حدود  نيا زد درقل محدا

 و ديمان پاشنه خواهد چرخچنان بر هدرصد در هم ٢٠ زانيل مزد به محداق شيزات. با افده اسبو یشهر یخانوار معمول کي یدگمتوسط زن ۀنيهز نيتأم یاپنجم مبلغ الزم بر کيحدود ران کارگ
  .خواهد کشاند یو تباه کام مرگ ا بهن رگران و زحمتکشاارک یزندگ نهمچنا قرف

 حداقل مزد، مبلغ ١٣٩٧سال  یانتظار برا دتورم مورد و نرخ موجو ورمسطح کشور و سطح ت رانوار دمتوسط خ ۀنيتوجه به هزا ب یمستقل کارگر یهاتشکلز ا یدتعدا ١٣٩٦واخر سال ا در
 یزر بانک مرک: بر اساس آمااندتيواقع نيا یدرست ديمؤ یسمر یآمارها یبود. حت هفتصورت نگر یاغراقگونه  چيمبلغ ه نيا نيين داد که در تعشان تيواقع ردند.کم التومان اع ونيليرا پنج م

 ونيليم مين سه ون (توما ونيليم ٣/۵ ماهانه ايال و سر د تومان ونيليم ٤٢حدود  ١٣٩٦در سال  یانوار شهرخ کيمتوسط  ۀنيهز ،١٣٩٦سال  یبرا یرار شهوانخ ۀبودج یبررس ۀنيمدر ز
 ١٣٩٦نفره در سال  ٤ار خانو کيط متوس ۀنيپس هزد. و هشت صدم) باش ستي(سه و بنفر  ٣/٢٨ آن برابر با یاست که تعداد متوسط اعضا یرنواخا یبرا نهيهز نيا .تاسان) برآورد شده توم
 ندهيسال آ یدرصد و برا ٣٠حدود  ٩٧ الس یارا بر رانيورم در ات رخپول ن یالملل نيصندوق باست.  هده بوما هزار تومان) درادو هفت ستيو دو نويليتومان (چهار م ونيليم ۴/٢٧معادل  بايتقر
ان تومو هفتاد هزار  ستيو دو ونيلير ماچه ه% ب٣٠ ديبا ١٣٩٧در سال  نفره ٤ار خانو کيوسط مت ۀنيهز ۀمحاسب یاست). برا یحداقل ینيخمه تده است (که البتکر برآورد درصد ٣٤ود حد
  .رسدیمماه  ان درومت ونيليم ٥»٥در حدود  یمبه رق ١٣٩٧سال  ار نفره درر چهخانوا کيمتوسط  ۀنيهز هجيفزود که در نتا ١٣٩٦ سال ۀنيزه

ل سانفره در  ٤نوار خا کي یزندگ ۀنيهز نيگنايم ۀمحاسب یراب رسد،یم ددرص ٣٤ز ا شيپول به ب یالملل نيق بآورد صندوطبق بر ندهينرخ تورم در سال آ نکهيبه ابا توجه اساس  نيهم بر
 یخواست ١٣٩٨ل سا یه براتومان در ما ونيليم ٧به مبلغ  ل دستمزداست حداقخو نيبرا. بناشودیمدر ماه تومان  ونيليم ٧ز ا شيفزود که بتومان در ماه ا ونيليم ٥»٥بلغ % به م٣٤ ديبا ١٣٩٨

  .استونه اغراق گز هر ار ودو ب یمنطق

 یرنگبا روش کنند و یبانيتپش ١٣٩٨سال  یبراماه  ان درومت ونيليم ٧ زانيمزد به متا از حداقل دست ميخواهیمران مدافع حقوق کارگ یاهانسازم ۀو هم یرگراالن کان و فعارکارگ ۀماز ه ما  
شده بر  ليتحم اهيسو مقابله با فقر  یشتيعو م ینظر اقتصاداز  تلفمخ یهاشه روبن آ شبرديپ یبرا ت و مبارزهسخوا نيا حربرند. ط شيخواست را به پ نيا تيانمردم حق یراب یحيو کار توض

 تيو اهم تضرور یرااد زين یو انسان یظ اجتماعود به لحابه حقوق خ یابيدست یمانه برامصم یتالشموجود،  ۀکنندرواخ طيابل شران در مقکارگرا یاست. برا اريبس تيز اهمکارگران حائ
  .اول است ۀرجد

  ١٣٩٧فند اس ١

  مهتهران و حو یبوسرانتوا رگران شرکت واحدکا یکايسند

  فت تپهه شکريصنعت ن کارگران شرکت کشت و یکايدنس
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  یگرکار یهاتشکل جاديکمک به ا یبرا ینگهماه تهيکم

  بازنشستگان اتحاد گروه

  

 :م کردندرا فراهستمزدها قر/ دولتها زمينه سرکوب دفديِد درصدی دستمزد يعنی تم ٢٠غالمرضا خوالگر: افزايش 

دستمزدها، اين اندازه مشکالت  کوبه سبب سرارگران باينکه ک ، با بيانار ايلنابا خبرنگوالگر "در گفتگو خ مرضاآمده است : " غال ٩٧اسفند  ١نبهگزارش خبرگزاری ايلنا، روز چهار ش به
زدها را کوب دستمتها زمينه سرگر بگوييم دولت، ابيراه نيس رگران بسيار سطحی است. از همين رو پشتی کارکالت معيبينش مسئوالن از مش د گفتيسف بااند، گفت: در کمال تا معيشتی نداشته

دها دستمز هک گفتند نده اعالم کنند. امسال هميسال آبه عنوان ميزان افزايش دستمزد برای  سال پيش از مذاکرات مزدی عددی را لتها هرت که دوبب شده اسافزود: اين بينش س ردند.ویفراهم ک
درصدی  ٢٠دارد اما افزايش ندی شهرو وقيفی از حقولت چه تعريدانم دت: من نمری دادند. وی گفرگران تسرا به کا رمندانيش حقوق کاافزادرصد  ٢٠درصد افزايش مييابد يعنی همان  ٢٠

می ...وی افزود: اعداد و ارقاارد.ارزش داشته، محلی از اعراب ند از صد درصد کاهشگر بيش رزهای ديته و پولی ملی در مقابل افيش يادرصد افزا دستمزدها در شرايطی که قيمت ارز صدها
 هدرصد از هزين ٢٠روز تنها مايا اهای کارگران نميخورد. حداقل دستمزد با مز کارگران و سفره ميشود به زندگیاعالم زندگی های  هزينهوالن برای افزايش زبان مسئسيما از  صدا و رکه د

ب ..سرکواست..شده  کاسته خريد کارگران ز قدرتدرصد ا ٧٠رای عالی کار، ق بررسی اعضای کارگری شوابمط هتنها تا شهريور ماران را پوشش ميدهد. از سويی ارگگی کهای زند
ارز را يمت اينکه در تعيين دستمزد مداخله کند، بايد ق جایبه ولت شد.... دک سنت تثبيت و به صورت ي همزماندر دست دالالن و دپوگران  زدها از بيش از سه دهه پيش با رها کردن بازاردستم

تا  در نتيجه اگر .کردندتا کاالهای اساسی را وارد کنند. آنها ارز را به بازار سرمايه روان  گرفتقرار ارز  دار بازار هسنامگران شناار اخالر اختيتعجب ميلياردها دالر د لمديريت کند. در کما
ا اين شکل مرين ماينکه بزرگترسيد. وی با بيان ر نف ١۵٠يا  ٢٠٠ان بزرگ به اللگراد اخداشتيم پس از آن تعد ارز اخاللگر در بازار ۵٠ی برای کاالهای اساس مثال دولترز اختصاص اپيش از 

 ....هيچ عنی،زد يدستم درصدی ٢٠فت: افزايش رند، گپيچند که از درد آنها اطالع ندا کسانی نسخه می است که مسئولين برای

  

  ا :افزايش بيکاری در ميان زنان

 دانش ليه را کسب کنند، اين درحاليست که با وجود رشد قابل توجهع عامقاط ات ممتاز دراند تا درجفق شده ن مومرداان در رقابت با ن داد زنعالی نشا یدر مقاطع تحصيل زنانفزايش حضور ا
زنان  ادهانوامور زنان و خ معاون -اراست که واکنش معصومه ابتک جدی درصد است اين چالش به حدی ۵٠کمتر از بازار کاررده از تحصيل ک دانشگاهها، سهم زنان شاغلتر در دخ آموختگان

بيکارند سهم زنان در  ل کرده،ران تحصيدو تا سه برابر پس ل کردهن تحصيتراابراز نگرانی از نرخ بيکاری اين تحصيلکردگان اعالم کرد : دخ تا جايی که بارا بدنبال داشته ياست جمهوری ر
زنان  درصد ٩»۵٧، ٧۵اشته؛ به طوری که در سال ندی رو به کاهش دعمومی و دولتی رو غلمشادر افته و حضور زنان کاهش يدرصد  ١٧از  ر کار به کمتربازادولتی در  و مشاغل عمومی

 فعاليت داشته عمومی در بخشد رصد ٨»٢۵درصد زنان شاغل در بخش خصوصی و  ٢»٧۴، ٩۴سال  رد ند اماا عمومی مشغول به کار بودهر بخش د ددرص ٨»۴١شاغل در بخش خصوصی و 
  اند

  

 :کرده است ا تنگدرصد از حق بيمه/ افزايش صيد غيرقانونی، عرصه را بر صيادان تعاونيه ١٠ قق کسردی گيالن: عدم تحاونی صيااديه شرکتهای تعحترييس هيات مديره ا
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اين استان گفت:  مون مشکالت صيادانن)پيراالاستان گي ی تعاونی صيادیديره اتحاديه شرکتهاهيات مس يي(ررحمت محمدی آمده است :  ٩٧ اسفند ١چهار شنبه ا، روزاری ايلنبه گزارش خبرگز
تا دی)  آبانقبل (از  ماه ادامه داد: اين مطالبه حدود سه یو .يابدليل د تقدرص ١٧درصد به  ٢٧ما از  رداختیدرصد، حق بيمه پ ١٠طريق مجلس پيگير اين بوديم که با کسر  ما بيش از دو سال از

وی سازمان ، از ساستان انجام شود. اما در پايان دی ماه ايناد تا اين موضوع به صورت پايلوت در اجتماعی گيالن د الحساب به تامين علی صورت هتومان را بد دو ميليارد شد. دولت حدو محقق
 بود چراکه قرار– خته بوديمسه ماه پيش نپردادرصدی را که طی  ١٠بايد به عالوه،  .کنيم ا پرداختدی ردرص ٢٧ه ق بيمهمچون سابق بايد همان حم شد که ن اعالالگي استانتامين اجتماعی 

ه است که بساله اشاره کرد: ما ساب ميآورد. محمدیهی به حا جزو بدصورت، تامين اجتماعی آن رر اين در غي صورت يکجا تمام آن سی درصد کسری را پرداخت کنيم به -لت آن را بپردازددو
ای ج شد بهمختلفی داده شد. حدود دو سال پيش بود که به ما گفته  های ما، پيشنهادات و وعدهقابل اين مطالبه اوريم اما بارها در مور بيآزيان خت وا جزو مشاغل سم شغل صيادی ربال اين هستيدن

ره وی اشاکردند. اجرايی و سپس قطعه وتاد در يک بازه زمانی ککه خودشان به ما وعده دادن را اما همينهيم. مه را در دستور کار قرار دحق بي درصدی ١٠ع کاهش کار، موضو پيگيری سختی
ی ال ٩٠ود ها حدرسيده است. در هر کدام از اين نیتعاو ۵١ه، و به ون تعداد اينها کاهش يافتن تاکنوجود داشته است. از آن زما شرکت تعاونی صيادی در استان گيالن ٧١حدود  ٩٠سال  کرد: تا

و  کرد لنج با مجوز شيالت اشاره ١٣٠د. وی به صيد بيرويه ماهی کيلکا با از سوی رندا گيالن اشتغال نفر به شغل صيادی در استان ۵٠٠٠ر مجموع حدود اين دبنابر .نفر اشتغال دارند ١٠٠
 انجام شد شناسیغيرکار که به صورت ان شد؛ اقدامیدر شمال اير برون هی اوزونسل مابين رفتن ن موجب از -برون هم است ی اوزونغذيه ماهکه ت–: صيد بيرويه کيلکا گفت

  

  نايرا مومی اقتصادمشکل حوزه ع ١۴

صاد کشور به شرح زير اشاره شده: وزه عمومی اقتحمشکل  چهارده هدولت و بخش خصوصی تهران بفتگوی در گزارش دبيرخانه شورای گ است:کار آمده  به نوشته کانال تلگرامی اردوی : 
  ،به بانکها ی دولتبدهها به بانک مرکزی، رشد بانکزايش بيسابقه بدهی فا رشد نقدينگی، افزايش نرخ است

ی کاهش ميزان صادرات کاال فرآيند واردات، رتبط بامزمان  زينه وه اوليه و واسطه ای، افزايشمواد  بانکها، کاهش واردات تخصيص ناکارآمد تسهيالت بانکی، عدم تعادل در ترازنامه
 شکل        يارانه،  پذير به اقالم اساسی مشمول دريافت ينان از دسترسی اقشار آسيباطم نبود مدی طبقاتی،تشديد شکاف درآ ازار آزاد،و ب بازار ثانويه رخ ارزيرنفتی، افزايش شکاف بين نغ
  .سايهکاالهای اساسی و سوخت به کشورهای هم فتن قاچاقشدت گر انه تورمنت و فساد، تشديد رشد ماهيری راگ

  

  ؟دگذرمی چه  خوزستاندراستان 

  انزستخو تاناس در رياخدو سال طی  یکارگرتراضی اع  تجمع٩٠٠ايی رپ*ب

  .استور در کشمقدار  نيترشيعدد ب نيو اهستند پرونده  یحل اختالف دارا یر شوراخوزستان دن استاهزار کارگر ٢٨از  شيب *

  .ردادن به همراه ستانخوز نستار اد یجز اعتراضات کارگر یاجهينت یش خصوصها به بخکارخانه ها و شرکت یگذاراو*

  ی درکشور.بيکار به دومزرتزستان استان خو*برخورداری ا

  .دارند یشتريب یکارير بآماه ک يیستان هارشه ژهيبو ريخساله ادر چند  خوزستان استان یرستان هادر شه یودکشاک خآمار وحشتن *

  .ددارشور را ک ششمامداد رتبه  هتيتحت پوشش کم یمارهار آو دکشور اول رتبه  یستيزبه ششوتحت پ یارهادر آمتان خوزستان *اس



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٣٢  

  

  گاناز فراخوان تجمع بازنشست تير حماد رانيا انيرهنگف یصنف یتشکل ها یهماهنگ یاورش هيعاطال

  ان و خردجنام خداوند  به

 يیدستها يی، گواندگرفته  لت قرارسئول، به خصوص دوم یاانبه نهادهه جهم یمهر یب اند، مدتهاست مورد نيزم رانيند فرهنگ اارزشم یها هيسرما رش کهآموزش و پرو شستگانه بازنمعجا
  !ه اندنمود تر عيوسرا  ستم نياابعاد  ،ديو ام ريدبتدولت  نانينشمسند  یِ برآمده و با همراه شکسوتانيپ یحق طلب یصداردن پنهان درصدد خاموش ک

 تيب یها هيسرماکه  ستيرحالد نيظلم آشکار قرار داده اند. ا نيا یه هانار را بود اعتبود پرداخته و کمبجوم نامطلوب طيشرا هيوجه ت، ببرحق بازنشستگان یتهااسه خوتوجه ب یجا به مسئوالن
  .رديگ یرار مص قخا یعده ا رايتالس در اختاجِ اخالمال به چوِب حر

ان دوچند شانيرا در نزد ا یعدالت یِد بدر زان،يعز نيا طيدولتمردان به شرا هجوو عدم ت ه استر کردگ تتن روز به روز فيقشر شر نيبر اعرصه را  یدسخت اقتصا طيه شراک ننددايم همگان
  .کند یم

  .ندولت ربوده اسبقت را از د یگو سوتانشکيپ یته هابه خواس یتوجه یباشند، در ب خود نيموکل یاين گوزبا ديکه با نانيمجلس نش انيم نيا در

  .ستد نشنخواهن یو برحقشان از پا ینونقوق قاح یريگير پاند، د موزان خود آموختهآ شنرا به دا یطلب، حق لهاسا که یواضح است، کسان رپُ 

  .ندداربر یعمل ین ها قدم هاآ یشتيل مشکالت معپاس بدارند و در حا را و عزت آن ه مت، کرانمودهجه تو فيم و شررقشر محت نيا مشکالتاست که به  انيدولتمردان و مجلس ی فهيوظ

ذار فروگ یتالش چياز ه شانيا ق مسلمدارد و در دفاع از حقو یاعالم م یفرهنگ وتانشکسيو برحِق  پ یقانون یها خواستهرا از خود  تيحما ران،يا انيفرهنگ یصنف یها لتشک یهماهنگ یشورا
  .کردهد خوان

  ١٣٩٧اسفند  رمچها _رانيا انيگفرهن یصنف یشکل هات ینگهماه یشورا

  

   زش و پرورشان آموزنشستگبحق با یهاخواستهاز  تيان) در حمارهت( رانيمعلمان ا یصنفون کان هيانيب

   جان و خردوند خدا نامبه

 یبرگزار تيهار نو دمجلس  ندگانيو نما یتولن ددد با مسئوالمتع یدارهايه تا دگرفت مراجع مختلفه به امنگارش ن مختلف، از یاهورش به روشش و پراست که بازنشستگان آموز یسال چند
آنان و  یهاهاستخو انيم . متاسفانهدنينما جاديد اخو طياولو اندک در شر یريياند، تغ مودهآن، تالش ن یهامرارت ی.  با وجود همهجه و..و بود امهمان برنلس، سازتلف، در مقابل مجمخ تتجمعا

در سال  ژهيه وب چ،يکه ه دينماینم نيرا تأمستگان بازنش تيضار نيمترهرسال، هرگز ک یادتباها در حقوق زيناچ شياافزاست و  ريچشمگ اريبس وتتفا آنان) یهاهمسئوالن (و نه وعدلکرد عم
 نيقي نيا یرخب یراا بلذ را فراهم نموده است. انآن رشتير هرچه بخاط شيو تشو یگرانن ده،نيسال آ یراب شتريبتورم  ینيبشيته و پشدر شش ماه گذشده  دجايباتوجه به تورم وحشتناک ا یارج
در  که يیها. خواست ميبزن اديفر مان را یانونحقوق قبلند  یحاضر شده و با صدا یريم گيمراکز تصم م دربه صورت مداو ديبا ريناگز مانين صداشد دهيو شنشدن  دهيد یشده که برا دجايا

 ،یارکيب ،یاز نظر بازنشستگ یماعجتا نيأماز ت یردار: برخو٢٩(اصل  ینون اساسقا ٢٩له اصل جمازاند. ده ه ششناخت تيحقوق به رسم نيتریينوان ابتدابه ع یقانون اساس مختلف یبندها
و  ردمعموم م یاست برا یحق ني.) اکند نيد تأمافرا کي کي یا برافوق ر یمال یها تيو حما .. خدمات.نيطبق قوان ولت مکلف است. دیاناست همگ یحق رهيو غ مهيصورت ب به...  ،یريپ

   .ظام)ن(تلدو یاست برا یفيتکل
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  :خواهند یچه م نبازنشستگا

   مجلس ٨۶ سال مصوب یخدمات کشور تيريون مدانق یجراا

 شرق نياوش ر دمضاعف ب یاست و فشار دهکر یاف و خودداراست استنک یانيسالکه  هميد از حق بم خوسه ر پرداختشدن دولت د فها و مکل نهيسقف هز نييکارآمد بدون تع یا مهيب اشتند
  تسا قرار گرفته

   تن اسقانو حيسطح که مر و تصرن هم ا شاغالن بزنشستگاقوق  باح یهمتراز یاجرا

  .نيمع یتر مدان دتوم ارديليم هزار ١۵داقل ح زاني) به م ی( همسان ساز یدجه همترازبو نيتام

 یدگيسد؛ رآنان را رد کن یخواسته ها تينند حقاتوا یم داريجدان باند. اما کدام و هدش متهم یون شکنبه قان یهگا رشان در مراجع مختلف،ضوو ح کامل قانون یبر اجرا دشانيتاکخاطر به  آنان
  .آنان را نخواهد یبه خواسته ها یفور

  .ديمانیم مپرورش اعال ازنشستگان آموزش ورحق بب یواسته هاخرا از ل خود امک تيران حماهمعلمان ت ینفص انونک

  )ران(تهرانيا مانمعل یصنف کانون

١٣٩٧/١٢/٠۴  

  

  ! شاغل !!هيچ عضو  نوار بدونهفت ميليون خا

ان بانک مرکزی منتشر شده، نش تازگی از سوی که به ٩۶ر سال خانوار دست : جزئيات گزارش بودجه آمده ا ١٣٩٧ اسفند ۵ يکشنبه به گزارش آفتاب نيوز به نقل از روزنامه شرق در تاريخ
های  خوراکی      اند و مقدار سرانه مصرفی خود در  کرده اقالم ديگر صرفنظر از هزينه در برخیبرخی اقالم ضروری،  هزينه افزايش در برابر آوری تابی برای يدهد خانوارهای شهرم

سرانه  کاهش ميزان آن را ميتوان در مصاديق ند.گ کنهماهن و خرج خود رادخل بتوانند  ی سياست انقباضی را در پيش بگيرند تاند، نوعا چار شدهخانوارهای شهری نا .اند دهاهش دااساسی را ک
مور فرهنگی، بهداشت و مانند ا هايی ينههشدت کاهش يافته و سهم هزاخير بمانند برنج، گوشت و شير در سالهای  های اساسی کید؛ روند مصرف سرانه اقالم خورادي االها و خدماتمصرفی ک

 درصد مجموع هزينه ٣٢حدود  ٩٠در سال  مسکن که های هزينه .کن ديدای بخش مسه در تغيير هزينه تاثير را ميتوان بيشترينما ا ت.اس خانوار کوچک شدهرفی درمان و تحصيل در سبد مص
 العاتئيات اطجز. نکته مهم ديگر کند های خود را صرف تأمين مسکن هزينه درصد از مجموع ٣۶رده مجبور ک حاال هر خانواده شهری را ميداد،خود اختصاص  های هر خانوار را به

نسبت به  ٩۶ ر سالزايش داست؛ درصد خانوارهايی که هيچ عضو شاغلی ندارند با شش درصد اف ٩۶ دن آن در سالبيکاری و وسيعترشن وضعيت انک مرکزی، بدترشدمنتشرشده از سوی ب
 دان بيکار بوده طور کامل و بهضو شاغلی نداشته ر هيچ عر خانواهزا ٧٢٠و  يليونم حدود ششايرانی،  ميليون خانوار ٢۴، به تعبير ديگر از رسيدصد در ٢٨به  ٩٠سال 

  

  :س اقتصادی درباره ميزان حقوق کارگرانشناديدگاه يک کار

چرا طرح اين پرسش که  ی بالابردی در رشته مديريت مکار -لمینور و ع گودرزی، مدرس دانشگاههای پيام : مجيد ده استمآ١٣٩٧ند اسف ۶به روز دوشنر تاريخ يسنا دگزارش خبرگزاری ا به
ج از قاعده ود، خارشروع ميشحداقل مزد  تعيينبرای  هانه زنيميشود؟! گفت: اينکه ابتدا بودجه ساليانه کل کشور تصويب و بعد چا ن تعيينتوما هزار ٢٠٠يليون و اقل مزد کارگری يک محد
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شورای  بودجه را به و تبديل به قانون کند نه قانونند ر بودجه بگنجاعالی کار را د شورایده در اعداد و ارقام توافق ش ترگترين کارفرما ميبايسعنوان بزدولت به  :است. وی ابراز عقيده کرد
قيمت  اگر ميانگينمهيا کند و  غذايی بخواهد هر وعده را برای ساندويچ شری خوراک و از تمام خوراکيهای فقط يکهای بازني تمام نفره از ۴انواده اگر يک خکرد:  عالی کار ببرد. گودرزی بيان

ه دو ميليون و ه بر ماو برای ههزار تومان  ٩۶د وزانه خوقوت ر برای هزار تومان و ٣٢تومان در نظر بگيريم، اين خانواده برای هر وعده غذايی  ٨٠٠٠ با کيفيت را يک ساندويچ نه چندان
تومان تعيين  هزار ٢٠٠ارگری يک ميليون و چرا حداقل مزد ک کرد: حال معلوم نيست تصريحمدرس  دويچ تهيه کند.ايناش يک سان برای خانوادهط و فقط رد تا فقتومان نياز دا هزار ٨٠٠

  .کارگران معين شودند، حقوق مناسبی برای الش ميکند خيلی تاقتصاد و تولي ی کارفرمايان که در بحثهماهنگ اميرود بانتظار  هم است وت خيلی مقش دولميشود؟!... گودرزی گفت: در اين بين ن

لغ علنی مجلس با صحندر  ن کهنشستگاها برای همسانسازی حقوق باز افزايش قيمت سوخت تحويلی به پتروشيمی ابعی از محلنوجه به تخصيص مت با !و مستمری بگيران ستگانبازنش
ان را درمان گدردی از بازنشست نمودند که اين مصوبه هيچ تزی موافقا برای همسان سارميليارد تومان ۴۵٠٠غ درد !مبلدگان بی نماين د تومان تصويب شده است در نهايتميليار١۵٠٠بر

اين مصوبه نمايندگان . له استميليارد تومان در بازه زمانی يکسا٣٢٠٠٠ان ميزهمترازی کامل قانون  جرایم برای اار الزبازنشستگان بارها و بارها اعالم کرديم که حداقل اعتب نميکند. ما
 وزی برایفرصت سمرحمتهای قطره چکانی !!هدفی جز  ط مصيبت بار زندگی ما بازنشستگان؛ اين صله ويبا توجه به شرا .نهاده اند ازنشستگانر ما باله شرعی ديگراست که برسکمجلس يک 

 يماز پای نمی نشين - گيريمنخود  ترين راهکاره / تا حقبه اين -الهاسفند نشان داديم.: همترازی يک س ۵در ما  .ردعمان نداشتر منابغارت بي

  

  !کنيد را جمع» شستا«روحانی: 

ها به اقتصادی دارند. وظيفه آن ند که کارکردر می روی به شمان اجتماعظام تاميبه نام نيک کل جزئی از  آمده است : صندوق های بازنشستگی١٣٩٧اسفند  ۶ اخبار روز دوشنبه سايت نوشته به
معه در جا د اشتغالاز کار افتادگی است. دولت نه تنها به دليل عدم ايجا مان بازنشستگی ياد آن به فرد در زانتقال مجد زمان اشتغال و افراد جامعه در از حقوق یتجميع و پس انداز بخشان ساده زب

گی را به ورشکست وق بازنشستگیتصرف در دارايی آن، صند وبران کسری بودجه و دخل برای جصندوق  نخشکانده بلکه با برداشت غيرمجاز از اي تگی رای بازنشسدرآمد صندوق ها عمناب
آن که به کارگران، بازنشستگان و  جای به خواند و دولت می را سربارنشستگان ی، بازه اجتماعوزارت تعاون، کار و رفا ال حسن روحانی با حضور در جمع وزير و مديراناح .تکشانده اس

فروش شرکت های تامين اجتماعی به بخش خصوصی صحبت می کند.  از ار دولت شده اند،اال سربن چه کرده است که حهد دولت با پول آنااسخ دپاند  زنشستگی پرداختهری حق بادی که عمافرا
 است. شرکت هايی که دولت ی)گذاری تامين اجتماع هکت سرمايشستا (شرشرکتهای  ت که سال آينده، سال واگذاریاين اس و تهران ر اصفهانمعترض د زنشستگانبه با س جمهوریعيدی رئي

ش و به بخی بگيرد بازنشستگ ت صندوقها از دساهد آنن، می خواست و اين بار به بهانه ی زيان ده بود خود به صندوق بازنشستگی فروختهخت بخشی از بدهی آنها را به عنوان بازپردا
د، آن هم ان اجتماعی منتقل شده سازمان تأمينبه  دولت در قالب رد دين» مسهاواگذاری «يا » ری دارايیاگذاو«هستند که در دو قالب  يیاه ن شرکتهای شستا، هما خصوصی بدهد. عمده شرکت

قالب  رستوری دصرفا به صورت دداشته و چ نقشی نگذاری آنها هي آنها و نه در قيمت نتخابنه در ای آنها، ل واگذارجع به اصتصميم رانه در اجتماعی سازمان تأمين  هايی که شرکتها يا دارايی
ها  ارینحوه واگذ از ايننمونه  کتنها يده است. دريافت کرده که بخشی از آن نيز در دولت آقای روحانی انجام ش لبات خودجای مطا نها را بهان آهای هيئت وزير نامه صويبقوانين بودجه و ت

ازمان تأمين اجتماعی دقيقاً ن بدهی دولت به سبدهکار است. ميزا اجتماعی ال دولت به سازمان تاميناست. همين حارد کرده اجتماعی وتأمين ا به وز بيش از هزار ميليارد تومان زيانتا امر که
با خامنه  در هماهنگیش خصوصی تا به بخانی گفت تصميم به واگذاری شرکت های شسروح .تسا ان شدهتومان عنويليارد هزار م ۶٩ن تا ارد توماهزار ميلي ١٨٠اما رقم آن از  نيست، معلوم

د از اقتصاولت دست د که دکردن کيدهبری است. من وقتی برای معرفی وزرا نزد رهبری رفتم، ايشان به من تار صد م تاکيد صد درتاکيد من و ه: اين کار هم ه است. وی گفتی اتخاد شدا
اين کار آنها ميگوييم که  مقابل آن گفت: وقتی به رد کارگران و بازنشستگان تقاومت سرسخد رهبر و مورد تاکيعرصه ی مخود در همين  اشاره به اقدامات پيشين مهور با. رئيس جبردارد

 .جمع کنيد ااينها ر رد در حالی که ما شما را منصوب کرديم.الت ندالت حق دخاست و دو و مردمکارگران  ی براین اجتماعآقای ربيعی، دور و بريهای ايشان ميگفتند تامي ر زمانبکنيد، د
ان وزير عنو شريعتمداری به اش برای انتخاب اش کرد شرط اصلیشرکتهای شستا شد و ف برخی» مجانی«اری واگذ رفت که خواستارا پيش تا آنجری از سخنانش حتی ديگدر بخش روحانی 

ی يری از تعطيلاشتغال و جلوگولت در ايجاد ناتوانی د بازنشستگی، وقت در صندتصرف دولر دخل و افزون ب .پايان دولت دوازدهم بوده است ستا تابردن ش يناعی، ازبفاه اجتمکار و ر تعاون،
پرداخت نميشود.  ای کارگرانشانای بر مهگر حق بيين که دي، يعنی ااند ل شدها تعطياين ساله توليدی بر صندوق بازنشستگی اثر گذاشته اند. هزاران واحد صنفی درهای واحد زنجيره ای

پرداخت نميشود، مگر آنکه خود شخصا خودشان را  ای ساسا حق بيمهقرارداد هم که ا کارگران بدوندارند، برای  کارفرما شکايت مه از طرفشدن حق بياخته ناز پردپيوسته  موقت هم کارگران
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دولت برای نشان دادن عملکرد  بهترين آمارگفت: حانی واند. روزی نمی خمرک رح کرد که حتی با گزارش رسمی بانکخنانی طاشتغال سدر باره رشد انی سخنر مينی در هروحان .دبيمه کنن
ر اشتغال خالص هزا ۴٠٠ يون ويلم ٣سال،  ۵که طی عنا است بدان مم و اين اي ميليون رسيده ٢۴در حدود  هزار نفر در ابتدای دولت امروز به آماری ۶٠٠ميليون و  ٢٠ز شاغلين است که ا آمار

از سوی بانک  ٩۶گزارش بودجه خانوار در سال  ش بود که جزئياتهمين چند روز پي .اد کرديمهزار شغل خالص ايج ۵٠٠ی سال باال ر هرسط دمتو ه به طورمی است کايجاد شده و اين کار مه
است؛  ٩۶آن در سال شدن يعتراری و وسضعيت بيکاز بدترشدن و از آن بی خبر باشد حاکی ی نبايدهر روحانزی که ظابانک مرکاز سوی  تشرشدهمن مرکزی منتشر شد، جزئيات اطالعات

 ٧٢٠و  ميليون ششی، حدود ايران ميليون خانوار ٢۴درصد رسيد، به تعبير ديگر از  ٢٨به  ٩٠نسبت به سال  ٩۶ر سال شش درصد افزايش دهيچ عضو شاغلی ندارند با  درصد خانوارهايی که
ها بيکار و برای ميليون  اعیتعاون، کار و رفاه اجتمرت وزار جمع وزير و مديران ای که امروز روحانی د نسخه .ندا ار بودهطور کامل بيک اند و به عضو شاغلی نداشتهار هيچ ار خانوزه

يم و هصوصی بدبه بخش خمردم بدهيم. بايد کار را  را بايد به ای کار هنی و حرفآموزش ف ه در بخشيستی و چدر بهزاجتماعی و چه  صندوق بازنشستگی پيچيد اين است که گفت: چه در تامين
  .ما نظارت کنيم

  

  ٩٨ال زد سستمحداقل د نييرد تعدر مو رانياآزاد کارگران  هياتحاد هيانيب - ) ٢ (

  !دابي شيه افزااتومان در م نويليفت ماز ه شيبه ب ديمزد کارگران با حداقل

 یاعتراض-یبش مطالباتجن ٩٦ماه  یز دند که ازد ديل مزد را کلداقح نييمذاکرات تع یه مضحک یلر، در حاکا یعال یرات و کارفرما در شودول دگاننينما ،یشيفرما یکارگر یتشکل ها امسال
ر نرخ دال یچند برابر شيدر مقابل با افزا زش لایرقه ارابس یوط بقس زين رياخ یاه هما درو  ده بودسر دا نابايدر کف خ ید سراسرو تورم و سرکوب را در ابعا یاننه به گر اديفر رگرطبقه کا

  . سته ادر جامعه دامن زد یعتريطح وسرا در س یکارگرتصابات شدت اع ،یعموم اجحتيام هيکمر شکن کل یانو گر

و  یزش،آمویحيانات تفراز رفاه،امک ی. بلکه بهره منددانند یمن»ريمونوربخ« ٰ را شتيمع ، حداقلو جهان نراير اگران درن. امروزه کاکارگرا یبرا شتيحداقل مع نيتام یعنيزد دستم حداقل
به  یطيشرا نيچن ليد! تحمنک یم نيير تعبقه کارگط یبقا طيتر ازشرا نييزد را پاو دستم رديگ یم دهيحداقل ها را ناد نيمزد ا یالع یا شوراد. امدانن یمخود  یچون و چرا یب قرا ح یبهداشت

و  ترشيب صالياست یعنين و آشکار، ار پنهابازار کنها به آ یونيليده شدن مران و ليما از تحص ندانفرز شيپاز  شيب محروم کردن یعنيما کارگران و  یانسان منزلتو أنردن شک ماليپا یمعن
 یعني واده ها،خان شياز پ شيب یفروپاش یعني ،ین خوابو کارت یبورخواگ دهي، گسترش پددنب یاعضا ر فروشانتظا فتر شدن ص ینطوال یعني ،یاز گذران زندگ یدرماندگ ليلما به د شتريب
  .تين انسانردک یربانق یعنيگسترده،  یروشفو تن  یاز گرسنگ رگم

 تيه است اما در نهااشاره شدخانوار  هنيهز دسب نيتأم یر مبنامزد ب نييبه تعصراحت  آن به ٢بند  ود که درش نييقانون کار تع ۴١ساس ماده قل مزد بر احدا که مين در تالشارگراما ک الهاستس
  !ندکنيم بيتصو یاعالم نهيهزبد سابر کمتر از چند برساله  رمزد را هدست زانيم

را به  سبد نيا تورم رخن کردن ماعال نيي! با پادرنيگ یم در نظر »رشانيبخورونم«یندگبلکه ز یرا نه رفاه خانواده کارگر شتيعکومت، سبد مبه حته کار وابس یعال یاو شور یدولت کارشناسان
  !کنند یم بيخط بقا تصوبه  کينزد یا رقمتمزد ره و دسددا ليتقلز حداقل ها تر ا نييپا

  !!کنند یها اعالم م یو گران آن را عامل باال رفتن تورم شياخط فقر،افز ا حدد تحدقل دستمز شيافزا هيتوج یراکارشناسان ب نيا

  !٩٧سال  یتومان ٠٠٠»٠٠٠»٥ل خط فقر ر مقابومان دت٠٠٠»١١١»١دن دستمزد رسان بيبه تصو یعنيارگران ما ک یگنددر ز اه یکار بيفر نيا همه یعمل یمعن

را  یگرارتقل کسم یتشکل ها جادياته اند، نگذاش یباق ناريقه کارگر ادادن طب از دست یبرا یزيحداقل مزد چ نيياز جمله تعسال هل در طول چ يیها تسايس نيرد چنب شيگران با پ حکومت
رده و آنان را به ک یانسان ريو غ یتيامن یبرخوردها یرن جنبش کارگو رهبرا نيفعالبا  و دقلمدا»یمل تيامن هيلعاقدام «را یصنف تيلد، فعانم کرده امحرو یت جمعکارگران را از قدرممنوع و 
ف کارخانه ها به ک از اکوهمند خود راضات شو اعتر اعتصاب مي... توانستت تپه و فوالد و..هپکو، هفت در درق اعت وجکه با ش کارگران دانند ماب ديبا! اما دحکوم کرده انند مدت مبل یزندان ها

ا داد تا ب مياهخون اجازه هرگز ميديچالش کشت را به و قدر ثروت یايخود کل ماف یرسا یهاو شعار اديگذاشته و با فر شيماخود را به ن یاعجتمقدرتمند ا یروين ماه کياز  شيو ب مياوريب نابايخ
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 ر،يتحمل ناپذ طيشرا نير اشک د یبنابود شود و  راندا هيسرما هانيرض وحشبا تعمان  یگستمزد، کار و زندد ،یبند رهبران کارگرب و ريبگ و شتم و ضرب ،یکارگرسرکوب اعتراضات 
  .هد آوردخوا یور یه ادرو کنن ريز تراييه تغجامعه به سرعت ب

  ٩٧ندماه پنجم اسف ---رانياگران آزاد کار هياتحاد

  

   رانيا انيفرهنگ یصنفیتشکلهاینگماههیشورا  ندماهاسف١٤و١٢،١٣یصن روزهاتح فراخوان - ) ٣ (

  ،نمود.١٣٩٧ماهاسفند١٤و١٢،١٣ایزهرو صن دربه تح ا دعوترسارسر کشور  بتاريخ ششم اسفند ماه معلمان فراخوانی با صدور رانيا نايگفرهن یصنف یکلهاشت یهماهنگشورای 

  وان:متن فراخ

برنامه  یتوجه یسالها بعلمان است. لت ممنز یتقاپرورش و ار به آموزش و ژهيجه وسعه، تورست تو د ريارگرفتن درمسقر وموجود  تيوضع از رفت برون راه نيتر یکه اساس ميدانیم کين 
حال حاضر  یگرهنفو  یاجتماع ،یصاداقت بارفاس تيوضعساز بروز  هنيعوامل، زم ريسا در کنار آنها وقحقدار  دامنه عييو تض انيو فرهنگ آموزاندانش هکشور نسبت ب و مسئوالن زانير

ر بومزتحمل  رقابليغ و یبحران تيز وضعلموس او م ینيع یاند، نمودآن، کمر خم کرده یبار فشار طاقت فرسا ريکه مردم ز یونکن شده نهيو نهاد هتخيافسارگس یو گران ت. تورمشده اس کشور
  .است

به کشور، آموزش و رشد همه جانو  ردايسعه پاور تحقق توکه به منظ نديد نماا متقاعذاران رگ استياند سمودهش نتال یقانون یهاارراهکاز  یريگبهرههدانه و با متع انيکه فرهنگ تسالهاس
 فيو تحر ینگفره منتقدان دلسوزبا  یهرق یاه، برخوردت هوشمندانهدرخواس نيالن به امسئو خاساره پموه سفانهد اما متاقرار دهنالن خود ک یبندبودجه و یزيررنامهب تيپرورش را در اولو

  .تبوده اس یار عمومدر نزد افک انيفرهنگ یه گرمطالب تيماه

و  همذاکر قيود تا از طرتالش نم گريبار د خ گذشته،تل یاه بهم تجررغ یعل انريا انيگفرهن ینفص یها تشکل یگهماهن یشورا معلمان، ٩٧مهر و آبان  یهاپس از تحصن ذکراست که نايشا
 و ٩٨ل دجه ساودر ب یو ضرورالزم  راتييتغ جاديآرام با ا يیدر فضا بتوانند زانيرهنامتا مسئوالن و بر رديبگ شيدرپ یتعامل یا وهيوجود، شرفع مشکالت م یرات بربا مصادر قد یشيدم انه

با  ٩٧کشور که در اول اسفند  انيرهنگف یصنف یتشکلها ندگانينما رياخ یها داريد ا درمدارند. ات موجود بررفع مشکال یبرا یاساس يیها ، قدمرشروو پشبه آموز یسهم منطقاختصاص 
و که آموزش  ديص گردامال مشخفت، کگرت ن صوردر تهرا یتيامن یاروهياز ن یفرادرش و اوت آموزش و پراز وزار یمسئوالن ق،يتلف ونيسيکم یاعضالس از جمله مج ندگانياز نما یجمع

  .ه داردهمچنان ادام انيهنگفر شتيآموزش و مععامدانه به مقوله  یتوجه یروند ب و ستيازان کشور نس ميتصم یهاتيولوو ان جزماکاک انيرهنگپرورش و ف

رغم  یعل نيچناست. هم فتهايحضور ن خود، یت تصدتح دجه وزارتخانهز سهم بوفاع اد هتج ق،يتلف ونيسيسه کمجل در یش حتو پرورآموزش  ريتاسفانه وزمجلس، م ندگانينما یادعا بنابر
 یم        نيشيپ بر پاشنهمچنان د در هنتا نشان ده دافتنيمزبور حضور ن خيدرتار ینفص یشکلهاشده با ت یزيرهنامدر جلسه بر شانيا یبانيو معاون پشت رياب وزمده، جنبه عمل آ یهاینگماهه

  .چرخد

اهم  م واعالتحصن  یمدن وهيش قيرا از طر یکنون زيانگ قتر تيوضعاض خود به تداوم عترا گرين،  بار دد به مسئوالدمجهشدار ر به عنوان به ناچا ،یباطن ليرغم م یلع ینگاههمیوراش
   : دارد یز مابرا ليکشور را به شرح ذ انيفرهنگ یهاخواسته

  .نهيزم نيها در ا روندهپ مهشدن هو بسته  یفرهنگ یفعاالن صنف  یادآز  -١

  .ر کشوردر سراس انيفرهنگ یصنف یلهاکو آزاد تش یسمر تيفعال یارب یقانونتمام موانع رفع  -٢

طالبات از م عما آنها ام معوقاتت تمرداخو پ انيگق فرهنحقو یسااس ميرس، ترممدا دهيو پرورش تا سرحد رفع مشکالت عد به آموزش ٩٨سال جه در بود یو واف یفاختصاص سهم  کا -٣
  ... و یسيحق التدرخدمت،  ديعلمان خرم
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  .فقرآن به باالتر ازحد خط  یقان و ارتبا شاغال یفرهنگ گانتحقوق بازنشس یهمسان ساز  -۴

  .نشستهو بازغل شا انينگفره یاخگو برسکارآ و پا یا مهيآن با ب ینيگزيو جا یفعل یليمد تکمناکارآ مهيببا  دادلغو قرار -۵

  .یاساس قانون ٣٠صل ا یمدارس و اجرا یساز یپول استيسف توق - ۶

 یب ه سالهاست باک یاران و در اعتراض به انباشت مطالباتدرخواست همکبه  بناو اثرگذار،  یعمل یونه راهکار تعاملل ازهرگاستقبا ضمن رانيا انيهنگفر یصنف یتشکلها یهماهنگ یوراش
  :ده استذ نموخات را ليذ ماتيتصمشده،   دجايالن امسئو یمهر

آنها را از  یايموزان و اولآنشدا ممکن، یهابه روش نموده، یدرس خودداره کالس رفتن ب ر دفتر مدارس  ازر دوبا حض ٩٧ماه  اسفند ١۴و  ١٣، ١٢ یاشور در روزهمعلمان سراسر ک -١
  .ندينمایاقدام آگاه م نياهداف ا

ت رفع ن درجهس مسئوالامات موثر و ملمواقد است یهيد.  بدم خواهد کرالاع زيا نخود ر یبعد یاعتراض یهارنامهب ،یاهنگهم یاورش ان،يگه حق فرهنب یهاتهحقق خواسعدم ت درصورت -٢
  .مد نظر قرار خواهد گرفت یهماهنگ یراشو ندهيآ یامه هرنا، در ب انيفرهنگ دهيمشکالت عد

  رانيا نايفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یوراش

  ١٣٩٧ اسفند ششم

  

                   است. نيوقز استان انيفرهنگ یکانون صنف دييمورد تا ده،يرس رانيا انيفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا بيتصو اه که بهاسفند م ١۴ تا ١٢ یروزها یاسرسر تحصن - ) ٤ (
 ان است.ير فرهنگو عدالت محو حق به کامال یه هاتخواس یراستا رو د یمال صنفاقدام کا نيکه ا ميدار یاساس اعالم م نيبر هم

نامه تحصن اجرا خواهد به ناچار بر ستين دنيشن یبرا يیگوش شنوا چون ینده شده؛ ولمعلمان رسا ميمستق نيئولمسو  انيو مجلس نانيانه نشوزارتخ به گوش انيلبات فرهنگطابارها م بارها و 
 شد.

 هنسبت ب یه ادغدغ چيکرده اند ه ثابت  ليذ یلااز صدر  نيولمسئ متاسفانه

  رشزش و پروواست آمحر استير ،یمظاهر 

 اتشکل ه در امور ريمشاور وز ،یعبد 

  مختلف  یها ونيسيمجلس و کم ندگانيو نما  

 واب مجلس ن ن،ايو مسعود پزشک یمطهر یعلعارف،  محمدرضا

 لس مج قاتيتحق وزش ومآ ونيسيران و عضو کمته ندگانياوالد قباد نما ،یديسع ،یمحمد 

  یگفرهن نويسيهران و عضو کمت ندهينما خ،يش 

 بودجه  نويسيکم تهران و عضو ندهينما ،یدريح 
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 احزاب  ١٠ه ادم ونيسيو کمدماوند و عض هدنينما ،يیرزايم

 لسمج يیو قضا یقوقح ونيسيکم سيرئ بينا ،یظمکا

 .ديدگر یالع رساناط یهنگهما یشورا یوه هارل و گاندر کا دارهايد نيشده است که گزارش تمام ا برگزار

 ت.نفر بوده اس ١٠٠بالغ بر ف تلمخ تضر در جلسافراد حارفت و اه عنوان نمونه صورت گب فقط یساما ديت قذکر اس انيشا

 دنده انرسا نياطالع مسئولاستان را به  انيهنگئل مختلف فرو مسا مشکالت و  اشته اندحضور د نياستان قزو انيفرهنگ یانون صنفک یاز سو ینندگاينما زيو جلسات ن دارهايد نيا یتمام در

 همکاران بزرگوار  و دوستان

 .تشده اسنحاصل  یا جهيو نت ميه اگردد را رفت یاعالم م یصنف نيور به فعالو کشاستان  یتيو امن یانتظام یروهايو ن مختلف منابع یز سورا که ا یداتهاشنيپ وتمام راه ها  دييابفرم وربا

  مينيب یکه م ستيهمانوضع همچنان و  

 دهد. ینم زينا ول ماه راروز  ١٠ تيکفا حقوقمان

 دوب ميهابوده و خو خانوادهشرمنده  همچنان

 تيفينه ک ميده یمد نظر قرار مکاال را  متيق یزيول از هر چا ديخر هنگام

 گرنديکدياز   یام در حال طلب وجه دستمد همکاران

  ميدار یبر م نخودما امدارس ر سيروس

 اردو رب رواج د تونيزفروش برنج و مدارس  در

 ترسم شده اس بازار آزاد نازل تر در متيق با یه صورت نقدفروش ب مصرف و یاز تعاون یصورت قسط بهاجناس  ديرخ

 ب دارندوران خورست کير حسرت خوردن غذا د ندانمانفرز

  ديدان یما مر از تبه انيگکه شما فرهن گري........... ده ها مورد د و

 ستين ندياخوش زيما ن ین براتحص دييبفرما باور

 تفاوت باشند. یزندان و خانواده آن ها بفر ان،يرهنگان فدر قبال روح و رو ديم نباه نيلد؛ اما مسئوه ما زده شوزندان مردم بفرل قبا و ظلم در یکم کار ايو  یتيو امن یاسيانگ س ميردان وستد

 

 !!!ستيصاف نان انيفرهنگ اتحصن م اگر

 است ؟؟؟ بوم  انصاف مرز و نيان اوزآمنش ادر قبال د یآموزش عدالت تيو عدم رعا ضياز تبع تنگله داش و  اديرف نهمهيدر قبال ا ساله ۴٠ یاوتتف یب 
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 یل صنففعا و یفرهنگ نژاد، بهنام رضامحمد �

  نياستان قزو انيفرهنگ یصنف نکانو

  

   : اجتماعی پوشش تامينران ساير بخش های زير ن و کارگازنشستگات بانعکاس گسترش مبارزا اعی با دولت ،ين اجتمرگر و سازمان تاماخانه ک باال گرفتن دعوا ميان

حسن آن که  ش يافته . بعد ازرگست يگردعوا ميان خانه کارگر و سازمان تامين اجتماعی از يکسو و دولت از طرف د : ه کارگران آمده استمرانال تلگرامی هت مندرج دز کاپايه يادداشرب
نی با خانه کارگر و سازمان تامين اجتماعی ينه حسن روحاکاب ميان اال دعوايست ، حستا نده که حاضر به واگذاری شکارگر متقابال تلويحا پاسخ دا د و خانهکنيروحانی مشخصا گفت شستا را رها 

برای واگذاری  مهورکار گفته تاکيد رئيس جد. وزير يری کردنع گکدام بسته به جايگاه خود موض ؛ هر بهداشت وزير کار و وزير یه روحاندر تازه ترين اظهار نظر دو وزير کابين .ادامه دارد
عی از زمان تامين اجتماای مثل سنهادهاي داری است . همان تاکيدی که هفته های گذشته حسن روحانی کرده بود ، برخروج کردن بنگاهها ه در راستای را در سال آيندشرکت های شستبزرگ 

های اين وزارتخانه را به وزارت  بدهیاز يان سال نيمی ش ميکند تا پاتال وزير کاراز تامين اجتماعی است و اشت به دليل بستانکاری ارت بهدبدهی وز" : نگاه داری . و وزير بهداشت هم گفتهب
ت ايم . مطالبا گان بودهبازنشست اعتراضاتشاهد های اخير هم چنين  يافت . در ماه دامهن اچنا اخير نيز هم یر روزهااز طرف ديگر اعتراضات بازنشستگان د . "پرداخت کند بهداشت

ثروت  از اين صاحبان اصلی آن يعنی کارگران زمان تامين اجتماعی يکی از ثروتمند ترين نهادهای موجود است اماسا .است ماعی جدیگان تامين اجتدديگر بيمه شو بخش های  بازنشستگان
 مختلف حقوق هایزندگی ، بخش  های سرسام آوراين هزينه  اب .دريافتی دارند تومان يک ميليون و سيصد هزارويست تا ليون و ديک ميتامين اجتماعی ماهانه  ری بگيران. مستم سهمی ندارند

ی ها بهتر نه کارگرين را خاا و برايشان راهی جز اعتراض نمانده و ی هستندار از رژيم گرسنگچندگی ناادامه ز بگيران زير پوشش سازمان تامين اجتماعی به همراه بازنشستگان آشکارا برای
 تماعی وتوان گفت گسترش دعوای ميان بااليی های تامين اج اين پتانسيل اعتراضی می ترسند . و درواقع میاز رنيست . آنها اين شوخی بردا وان رسيده وی دانند که کارد به استخاز هر کسی م

ممکن  چاره تنها ف اردوی کاربخش های مختل وسيع تر ميانو اتحاد هرچه  پايينی هااعتراضات  يان ، گسترشدر اين مز است . عکاس اين پتانسيل انفجاری در پايين ني، ان لتخانه کارگر با دو
  .است

  

  !بن کارتنه  خواهندیمن حقوق ثابت کارگرا

  کنند یبرخورد م ورين ليج و تعدبه اخرا ديتهد ینر زجبا  رسندیگران که مد کارمز شيبه افزا یول نندکیحساب نم شيافزاا رخودر سکه، طال،دالر،  متيرفتن ق باال

ن رگراکا چون مياضافه کنن اکارگره دستمزد بهتر است مبلغ آن را ب ميان هستکارگر یت برارل صدور بن کاگفته: اگر به دنبا سنايبه ااسفند  ١٠ه ز جمعامرو یتصادنجف، کارشناس اق ديحم 
  اندستهب ديت امبه حقوق ثاب یندگرج زخرج و مخا یبرا

از محصوالت  یاريبس متيق شيفزا. امسال ادهدیرا کاهش م یگسترده اجتماع یهایناهنجارو  شودیم یوررهبه شياافز دش اقتصاد وب گرموج م،يکن نهيزدر کشور هکارگران  یبراچقدر  هر
  وسط کجا بود؟ نيسهم کارگر ا یول دنديخود رس تدايلتو تميق شيدر افزا یسرشارن دالر به سود سانو ريأثتحت ت انيرفرماکا و ميدا شاهد بور

م ورو ت ارزو نوسان  هانهيزه شيزارگر در افرقم را بپردازد و اساساً سهم کا نيبتواند ا هچقدر باشد ک ديکارگر با کيحقوق  رسد،یمدست کارگر  کنندهمصرف  متيقچهار برابر  يیکاال یوقت
  کجاست؟

 ديدهت روين ليتعدو به اخراج و  ميکنیم یزنچانه ميرسیکه م ارگرانزد کم شيبه افزا یول ميکنیحساب نم شيا افزامحصوالت ر یرخ، طال، خودرو و بسکه الر،د متيباال رفتن ق انهمتأسف
  .ناپسند است اريکه بس ميکنیم
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تصاد بر اق یمنف ريتأث چيکار ه نيو ا ميبده شين را افزادستمزد کارگرادوم سال  مهين یابر ربا کيو  ميريبگ ميسال تصمشش ماهه اول  یرااه بد مسال و اسفن یهانتار بار د کي مينتوایم ما
  .کندینم جاديو تورم هم اکشور ندارد 

که  مينيبیال بعد ماما س افتدیاق ماتف روين ليو تعد رودیباال مردن حقوق تورم ک ضافها اکه ب شودیرح ممط هيتوج نيا ميريبگ ميو تصم ميدستمزد جلسه بگذاردر مورد  ميهاخویزمان م ره
  .تسيو دولت ن انيکارفرما یبرا یمناسب هيجتو نيو ا ميدار را همچنان روين ليهمان تورم و تعد

دارد  یاديو تالطم ز ستيز اقتصاد مساعد نمروا طياشر یول ميبده شيافزا ار دستمزدها راب کيل هر پنج سا ميوانستتیم ميداشت یعاد ثبات بود و تورم یاقتصاد دارا کياقتصاد ما  رمعتقدم اگ
  .شود نييتع روز اقتصاد کشور طيب با شراو متناس یامرحلهان دو ارگرحقوق و دستمزد کلذا بهتر است 

ً ي. اگر حقشودیابت نمکارگران حقوق ث یبرا دارد امدينآمد و  نشددن و نداکه دا سبد کاال عيتوز اينوان بن کارت تحت ع یزيچ ره  نيچرا ا ميان هستکارگر یرت برادنبال صدور بن کابه  قتا
 را یدگو مخارج زنو خرج  ندهدیرا م یبانک ه و اقساطخان هيست که با آن کراا یزيثابت چ قارند چون حقود ديارگران به حقوق ثابت امک م؟يکنینمضافه گران اکار حداقل مزد یا رومبلغ ر

  ن مشخص شودبودن آ یاو چند مرحله زانيار برسد و مک یالع یوراش بيبه تصو ديماً باحت ميدهی به کارگران مکاال ديخر یبارکارت اعت ايکارت بن  که ميدهیلذا اگر وعده م کنندیم ميتنظ

  

  :ميشوند قيرترهر روز فدالر، کارگران  ١٠٠اقل دريافتی زير حدستی ندارد/ با در مبنای ست»تورمزا«در گفتوگو با ايلنا مطرح شد؛اينکه ميگويند دستمزد 

اصفهان) در گفتگو با خبرنگار ايلنا، در ارتباط با  (عضو شورای اسالمی کار شرکت پلياکريل عليرضا خرمی : ستآمده ا ٩٧ماه  اسفند ١١به اری دولتی ايلنا، روز شنبه گزارش خبرگز
 اند و به شته، کارگران هيچ جايگاهی ندای گذشته در پيش گرفتهاندها قدرت طی دهه غلطی که صاحبان سياستهایمذاکراِت پيش رو گفت: متاسفانه در  ندگذشته و رو هایدی در سالاستهای مزسي

  !زندگی کنيم؟ ر توقع دارندطودالر، چ ١٠٠ يافتی زيرحداقل در های دنياست؛ با کمترين حقوق ايم. امروز حقوق کارگران ايرانی جزو دليل است که به اينجا رسيده همين

شرايط، از همه بدتر نداشتن امنيت شغلی است؛ جوان  يشود. در اينفه نيمه پرداخت ما با تاخير چند ماهه يا نصبعضی از بنگاهها ي هم درب اينجاست که همين حداقل حقوق داد: جالوی ادامه 
 اه کار کند وسال در آن کارگ٣٠يتواند مثل امروز شاغل است؛ نميداند مفردا هم  نگران است؛ چراکه نميداند آيا ميشه دله سپری ميکند، ر کارگاهیخود را د عمر ايرانی که بهترين سالهای

انکه در سالهای گذشته بسياری همچنشود؛  عطيليت دولت تل عدم حماای که در آن کار ميکند به دلي اخراج شود يا کارخانه بايد استرس اين را داشته باشد که مبادا يا اينکه هر روز بازنشسته شود
اند، از مذاکرات مزدی امسال چيست؛  تی را پشت سر گذاشتهروزگار سخ گذشته اصفهان" که در يکی، دو سالکريل ا ينده کارگران "پلیاند.توقع نما شده توليدی تعطيل نجات مهماز کارخا
االن کارشناسان و فع سياری ازحال جامعه بزرگ کارگری کرد. ب فکری به پنج ميليون تومانی، بايد خط فقر حدود مبنی برن شناسااعالم کارتوجه به  پاسخ به اين سوال ميگويد: با خرمی در

به سمت واقعی دستمزد و شده  ، بايد کماعالم شده و سبد معيشت که توسط شورای عالی کار حدود سه ميليون و هشتصد هزار تومان صله بين حداقل مزداکيد دارند که فاکارگری بر اين نکته ت
چراکه  که اين حرف اشتباه است و مبنای درستی ندارد؛ود؛ همه ميدانند جامعه ميش د، باعث تورم دره حقوق کارگران اضافه شوادعا ميکنند که اگر ب رفرمايانکا يها وشدن برود؛ در مقابل دولت

ظيم و جامعه ع ٩٨داريم در سال تقاضا  امه ميدهد: از وزير کاره! او ادنکه به حقوق کارگران ريالی افزوده نشدحال آ ؛سترده ارا مشکل ککارگران  افسار تورم مدتهاست که پاره شده و زندگی
گاههای توليدی و د و کارلياز تووطه بايد ئوالن مربسوی ديگر، مس واقعی حقوق، از خرد شدن استخوانهای کارگران زير فشار تورم جلوگيری شود. از يشده شود و با افزاتاثيرگذار کارگری دي

 چرخش درآورند هايستند و چرخ توليد را بتا اين بنگاهها بتوانند سرپا بيت کنند اقتصادی حما بنگاههای

  

   کو در انتظار کشت و صنعت کارون؟شکر هفت تپه و هپسرنوشت ني
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ر هکتار مساحت مجددا به هزا ۵٣ا شرکت کشت و صنعت کارون ب اند انداخته به خطر ت کارونکشت و صنعيمت شرکت را با خصوصی سازی شتابزده زير ق هزار کارگر ٢٠امنيت شغلی 
ری واگذا ميليارد تومان کاهش داشته است. از قرار معلوم شکل ٣٠٠ماه گذشته، حدود  اسفند نسبت بهقيمت شرکت در  کهک کشاورزی است و گفته شده مالک اين شرکت بان .رفت مزايده

سازمان صنعت  بهمتاسفانه «گفته:  به ايرناتجارت در خوزستان امروز و برنامه سازمان صنعت، معدن و اون طرح مع بطان خبر نداده اند: بهروز روانبخشن و مترتفعان ذیست که به طوری ا
ر حالی اين واگذاری د» سی خود را اعالم کنند.ر کارشنانظ تا ی نمی شودطالع رسانمربوطه در خصوص واگذاری شرکت های توليدی و اقتصادی ا های معدن و تجارت و بسياری از دستگاه ،

 کت هيچگونه اطالعی به فرمانداریته: برای به مزايده گذاشتن اين شرشوشتر گف انداررمف .وليد و فعاليت خود داردت کارون وضعيت خوبی در تشرکت کشت و صنع ورت می گيرد کهص
ی شرکت روابط عموم ضا زاده رييسبه صالح هست يا خير؟ روح اله رصی سازی وضعيت اقتصادی امروز خصو ر گرفت که دررا در نظمورد  بايد اين ناسی شود.ندادند. مزايده بايد کارش

ين روند ارند اکت دوست داين شر نوصی است: تصميم بر فروش اين شرکت است اما کارکنان و مسئوالدولتی به بخش خص واگذاری شرکت هایه: سياست نظام فتکشت و صنعت کارون گ
رصد نيروهای اين د ٩٩ر هستند و کامشغول به  سمی در اين شرکتپيمانکاری، قراردادی و رهزار نفر به صورت  ٢٠حدود  .ودنش اگذارفعاليت شرکت حفظ شود و به بخش خصوصی و

در سال  ر تن شکرهزا٢٠٠تر و گتوند و دارای ظرفيت اسمی شوش های هرستاندر بين ش ارون واقعشوشتر و همجوار هستند. شرکت کشت و صنعت نيشکرک هرستان هایشرکت بومی و از ش
ی کشت و صنعت کارون به شمار می آيند. رکت کاغذسازی کارون از صنايع جانبش ماهی کارون، رشکت نئوپان کارون، شرکت پروارون، شرکت فورفورال، شردام ک شرکت خوراک .است

  رگران اين شرکت است؟نتظار کا. در اپکو و ...ت تپه ، هسرنوشت نيشکر هف آيا

  

 !دينکن مانديناام گريار دب /ست؟یده چقدر جستاران تا آخر اسفندمالبات پراطعده پرداخت مو

 .مياهخست مکرر یهادهز وعما پرستاران ا د؛يوعده نده د،يران را پرداخت کنپرستا مطالبات ديتوانینم ر: اگنديگویبهداشت م ريوزبه  پرستاران

 .شودیکشور پرداخت م یاندرم یکز بهداشتستگان مراو بازنش انه و معوقات پرستارانماه کار دتا آخر اسفن هشت اعالم کردبهدا ديجد ريوز ،یکنم ديعس 

ر د دهايو ام ندکنینبال مخبر را د نيق اشوق و ذو با زين عزنشستگاباز پرستار و فيبهداشت و درمان و خصوصا همکاران شر ه بزرگ: جامعنديگویت مداشهب ريوزخطاب به  رستارانپ
وقه پرستاران و بازنشستگان مع یالمنابع م نيبه تأمدر ااگر ق دکتر، انصافا نابج . اماميو نصرت دار یزهروو ب تيموفق یزوقلب آر ميما از صمش یراه برا نيما در ا شده است. دلشان زنده

 .دييفرما یارخودد دايکا سرانجامیب یهاادن وعدههداشت از دوزارت ب نارکنااعتماد ک حفظ ز جهتا ديستين نوزارت بهداشت و درما

 ترشيب و ميتفيها بعدهدر دام و گريبار د ميخواهیهم نشد. نم هيبه تسو کينزد یمطالبات ما حت ت وامعوق هچگايو ه ميشنویما هوعده نيکه ما از ا استاز پنج سال  شي: بکنندیم ديتاک پرستاران
  .ميشو ديناام

  

  درا از آن خود کر نونک تا رانيدر ا خيتار یبتداااز  يیتورم مواد غذا نيترو رکورد باال ديدرصد رس ۶٢y٨به  يیطه به نقطه مواد غذاتورم نق ماه امسالمنهکز آمار در باس گزارش مربر اس

  

   :وداجرا می ش «سپاریبرون «طرح اوراق کردن سازمان تامين اجتماعی، تعديل نيروها و 

گسترده به غيرقانونی بودن عليرغم اعتراضات  ،«جمع کردن شستا«تماعی و ايگان شرکت های تامين اجتاکيد روحانی بر واگذاری ر بال: به دن آمده است شته کانال تلگرامی اردوی کارپايه نوبر
 امين اجتماعی، ضمن اشاره بهسازمان تا سرپرست گرفته است. محمد حسن زد قرارور کار در دست ن اجتماعیان تاميالنسلی کارگران، طرح اوراق کردن سازم تجاوز دولت به سرمايه های بين

 بودجه ودرون مجموعه  انتظار می رود ابتدا در«پوششی برای تعديل و اخراج است خبر داده و گفته:  که» ریبازنگ«از طرح» عیها در سازمان تامين اجتما اهبرد برون سپاری فعاليتر»
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ارکرد ک«گفته: » ط جديدشراي«زدا با اشاره به  «.دت مورد بازنگری قرار گيرسازمان با توجه به اين تغييرا يالت اينکل تشک عدنگری انجام شود و در مراحل بمان بازاين سازتشکيالت 
 طرح«، »پارید برون سراهبر«را ظاه» هايشان متناسب باشد. ليتحجم فعاايی با اجر حدهایسانی وانيز با شرايط جديد نيازمند بازنگری است . تعداد نيروی ان واحدهای سازمان تامين اجتماعی

سازمانی و ايجاد انفصال  سازمان تامين اجتماعی است که قرار است با درهم شکستن وحدت اصالحاتی در اصلیاز محورهای » جم فعاليت هاتعداد نيروی انسانی با حتناسب «، »بازنگری
را  »خصولتی«سرمايه داران بخش کارگران از سوی  سرمايه ناميده، شرايط باال کشيدن» اعیمين اجتمدر شعب تاسازی مدل نابسازی  پياده«عی ين اجتماست تامآنچه سرپرر پوشش ساختی، زي

 رده استمطرح کرا » نگریطرح باز» جزئيات» مدير کل و کارکنان بودجه و تشکيالت سازمان تامين اجتماعی«ديدار با  حمد حسن زدا درعملی سازد. م

  

  !ست؟یواگذارستا قابل ش ايدالت/ آع انويه دب تيشکا درمان تا احتمال یده درصد زيفرانشاز 

از  که بعدوند ر شاچد یليعطت اي ليتعط مهين یهاا به سرنوشت شرکتشست یهااست شرکت قرار ايآ ؟یچه کس به یهم هست؛ واگذار یگريد یگرانن ست؛ين» ردنکواگذار «ابت از ب فقط ینگران
  !؟از پا درآمدند ینتو را حيناصح یهایارگذوا

موال و به ا انيپایتعرضات باند؛ از وا داشتهشان رگذشته در حقها در چند دهه دولتکه  افتندیم يیاهیمهریب اديارگران ک ود،شیو شستا که م یاجتماع نيحبت تامص لنا،يار ابرنگارش خگز به
 هم و حاالسالمت  لرح ناکام تحوط یراآن ب کردنهيه دولت و هزبه خزان یاجتماع نيامان تع درممناب یهکسالي زيگرفته تا وار یمرتضو ديسع یازتکهيان در دور یاعجتما نيتام یهاهيسرما

  ....ديکناست: شستا را جمع که کامالً بودار  یتاظهارا

  

  :ندپا ميگذارزير  زمين را» نان«ی نصيبان از طال برا بی دره؛ روزگاِر معدنچيان آق

بوشهر، يکی ميره تهران؛ يکی ميره  کی ميرهره سفر ميکنيم؛ يسال برای يافتن کار از آقدزمستان هر » : است امده ،٩٧اسفند  ١٣تاريخ روز دوشنبه يلنا، درار اگزارش مريم وحيديان خبرنگ به
. بيمه بيکاری هم ه؛ يکی دستفروشی؛ يکی مسافرکشیانی ميکناختمس زمين مملو از طال باشه. يکی کاراگر زيِر حتی  ؛»نان«ای اری برزير پا بگذ اصفهان؛ کارگر فصلی که باشی بايد زمين را

ل و روز اين روايت حا اينها»باشيم. هی داشتبيکاری نداريم. چون به صورت ثابت کار نکردهايم که بيمه بيکار اری دارند و امثال ما اصالً بيمهن اينجا بيمه بيکتعداد کمی از کارگرا . فقطنداريم
شستگی دورترين آرزوست. کارگران فصلی هر آشناست ولی بازن دردی دره ی کارگران فصلی آقکار شده است. بيکاری براکارگرانی است که آبان ماه بي زان يکی ازبايها از  دره روزهای آق
ميگويند؛ امسال از  هستم.کارگران انی مشغول به کارگر ساختمرنصيبيم. االن سرپل ذهاب به عنوان کا بی اما ما جاسته طال اين:اينهمفصل سرما بيکار ميشوند.اين کارگر ميگويد  ساله با آمدن

از روستای ار بمانيم. ر کيتوانيم ستان نمروستا هستيم که با آمدن زمس نفر در زمستان هم کار ميکردند. از اهالی چند ٢٠کار ميکردند، شايد طال  که در معدن نفری ١١۵دره عليا از  ای آقروست
سال  ٧ميگويد؛ من  کی ديگر از کارگراندره هستند.ي هل آقاند که بيشترشان ا يکار شدهکارگر فصلی ب ۵٣٠نفر از  ٣٢٠اند، يعنی  ر را بيرون کردهنف ٣٠لی فدره س و از آق ۶٠وسط  دره آق

 داشته باشم. ترس از بیانداز  بايد برای اين روزها پس دا کنم وتند بايد بروم. گاهاً نميتوانم کار پياض کردم ولی گفترمسال اعحتی ا .ام است اينجا کار ميکنم اما يک زمستان هم سر کار نمانده
بدتر  طرفته بود، شرايرار گار قاس اخبدره در ر سال پيش که اعتراضات کارگران آق خرج کنم. هميشه يک آينده مبهم پيش رويشان است. از چنديال راحت نتوانم با خ لی باعث شده حقوقم راپو

  .....يک ماهه شده است اما اکنون قراردادها هم ماهه بسته ميشد ٣ قراردادشان ان؛ قبالً هم شده است. طبق اظهارات کارگر

  

ز اموال کارگران و بازنشستگان ا يدی در صيانته سفارنامتها کاجتماعی را حياط خلوت خود ميداند/ هيچيک از دول انون کارگران بازنشسته تهران:دولت سازمان تأمينعضو هيات مديره ک
  :ندارند
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 به کارگران بازنشسته تهران)با بيان اينکه تمام دولتها در سالهای گذشته کانون هيات مديرهبرزو روحبخش (عضو  : ته اسآمد ٩٧اسفند  ١٣ز دوشنبهتاريخ رو رش خبرگزاری ايلنا دربه گزا
دی سازمان در اقتصا بنگاههای ويا بر واگذاریه در جلسه با وزير کار داشت، گهاراتی کجمهور با اظ رئيس :اند، گفت ه آن داشتهاعی، چشم طمع باجتمامين مان تجای حمايت از اموال ساز

  .زا باشد، جدا کند از اين بخش که ميتواند درآمد دارد تامين اجتماعی رااکيد دارد و قصد شستا ت

کاره  همه اخود ر در صورتی که امروزه دولتتنها بر آن نظارت داشته باشد  ولت بايدد م بگيرند، شرکای اجتماعی آن هستند وين سازمان تصميبرای ايد که باکسانی  :وی خاطرنشان کرد
، گفت: نه تنها اين شرکتها توان حفظ کند شته راهای گذ الهای س اشاره به اينکه شستا در اين سالها توانسته ارزش حق بيمه ی که دلش بخواهد برای آن ميگيرد.وی بايداند و هر تصميمسازمان م

رده است.روحبخش با اشاره به بدهی کالن دولت به سازمان تامين ک د کشور نيز کمکاشتغال و اقتصا ده بلکه بههای سازمان بو کمک هزينهناشی از آن  ا باال برده و سودسازمان رمالی 
شده، شکل ايجاد م که برای بخشی از مردم ايه سازمان هزينه ميکند و هرجا، از سرمکه مشکلی دارد خلوت نگاه ميکند. هرجا اعی مانند حياطن اجتماميمان تمتاسفانه دولت به ساز :اجتماعی گفت

رفاه و تامين اجتماعی  ويب قانون جامعتص را مانی سازعضو هيات مديره کانون کارگران بازنشسته تهران در پايان چالش اصل ....آن مشکالت را مرتفع ميکند از ظرفيت سازمان با استفاده
 ياورند و امروز ميبينيم که سعی دارند تير آخر را به پيکرروزگار سازمان ب نند هر باليی بهند تا بتوامديريت سازمان کمرنگ کردشرکای اجتماعی را در  موقع نقشاز همان دانسته و گفت: 

  .اند تضعيف کرده ها آن راا در تمامی سالدولته که رايطیسازمان تامين اجتماعی بزنند آنهم در ش

  

 ستا انيرجدر  یآن چه رونددر  انندبد بايد کارگران و تاس کارگران اموال وجز شستا 

هزاره مقدم است  نيارش خانم نسرگز یادنتقنظر اار اظه نيازه ترتداشته است . شستا ادامه  یدر مورد واگذار یسن روحاناظهار نظر حبه  تراضات نسبتته انتقادات و اعگذش یروزها یط�
 است: ريرار زش به قرگزا نيا  یحورهاز ما یرخان اشاره شده است . بصاحب نظر از یبرخ داتکه در آن به انتقا

 نيتام یهاهيسرما به اموال و انيپایاز تعرضات ب اند؛هاشتروا دان شذشته در حقگدر چند دهه  هاکه دولت افتندیم يیهایمهریب ادي کارگران ود،شیمو شستا که  یاجتماع نيتام بتصح"�
امالً که ک یام تحول سالمت و حاال هم اظهاراتطرح ناک یراآن ب کردنهيهز به خزانه دولت و یتماعجا نيرمان تامنابع دم یکسالهي زيوارتا  رفتهگ یمرتضو ديسع یتازهکيدوران  در یتماعاج

 ."...ديکن جمعست: شستا را ابودار 

 یهابنگاهدر کشور، صاحب  یاريبس یعموم یهادهاکه ن یطيآنهم در شرا - یسلننيب ینهاد عموم کي یهاهمورد بنگاخود در  بيجو ع یهارنظر جنجالاظ نيها قبل از اتمد جمهورسيرئ"�
سر  ه آنچه برن توجه ببدو زيده بود و حال ندوش دولت" نام بر بر ینوان "بارع هب یستگبازنش یاهاز صندوق زيبه مجلس ن یداقتصا یوزرا یمعرف انيدر جر -هستند اتيمعاف از مالزرگ ب

 !"واگذار شود یصوصعد به بخش ختا آخر سال ب دياشستا ب یهاه بنگاه: همديوگیآورده شده، م یعااجتم نيکارگران و تام

تا، شس رانياسم مد ديايب کار ريوز بهتر است: ديگویشستا. او م یسازکشد:  شفاف یم شيرا پ یگريدموضوع ند ک یم طرحم یحسن روحان که از یقاداتدر کنار انت ديگو یم یميکر یدعليع�
چه ارد و د یتيوضعچه لشان کجاست، اه بدانند امورا دارند ک نيدهد. کارگران حق ا رارن قکارگرا اريتر اخن را شفاف دآ یتيريو مد یصادو همه اطالعات اقت د شستاوس زانيو م هايیاراد

 .کنندیم تيريمد نبر آ یکسان

که دولت  یمانه خصوص از زد؛ بم قرار نداراطالعات مرد نهيآبخش از آن در  چيه که ستیصاداقت ميوعه عظمجم کيا : اساساً شستکندیازمب شتريب ینوروز زيامبموضوع را ک نيا�
، »ولتد یِ رکاپنهان« مِ يو عظ یدج یهانوناز کا یکي ديشد. بدون ترد ترميوخ تيوضع ني، اددا یاجتماع نيبه تام »نويد« وانمهم را به عن بزرگ و یهاتاز شرک یتعداد نژادیاحمد

ً يتقر ؛ستينمشخص  زين نآ انيسود و ز زانيم ست؛يآن مشخص ن یهيرماسشستاست؛ حجم   یهاکتشر دياه شارد کد دوجو ینگران نيه اکنون که اچ گذرد؛یدر شستا چه م ستيصالً معلوم نا با
اقع در وشخص نبوده؛ سازمان م نيا ملکيما قيدق زانيمان مز چيه وعات پنهان بوده طالا ته،وجود داش یجد یدهايردد شستا، تد  عملکرموردر  شهيهم گذشته، گذار شود و چه دراشستا و

  وجود دارد. هنيزم نيدر ا یاسخپیب یهاپرسش است و ماتابها واعاز ان یاالههدر  ست،یصاداقت ميسازماِن عظ نيا اريملت که در اخت يیدارا
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  :م داشتو خواهيی نشود سال سختتری پيش ريلنا مطرح شد:مزد کارگران واقعوگو با ادر گفت

د کارگران از الزامات و اولويت خري و حفظ قدرتاساسی ای کاالهصادق زاده تبريزی با تأکيد بر اينکه بايد تامين  آمده است : حبيب ٩٧٣١اسفند ٩ر تاريخ پنج شنبه ی ايلنا دخبرگزارگزارش  به
کارگران بوده لذا افزايش حقوق ساالنه کارگران توسط تورم روزافزون  درت خريدی حفظ قامه منسجم دولت برادان برنايم فق تاکنون شاهد بوده آنچه :باشد، اظهار داشت ٩٨سال دولت در اقدام 
درصدی  ٧٢ندگی عقب ما ميليون کارگر با ١۴وده است، تصريح کرد: بيش از ين قشر بهای زندگی ا هزينه درصد از ٢٨پاسخگوی  ی کارگران تنهامزد فعلستينکه دشده است.وی با بيان ا بلعيده

 ٢٠ان اينکه افزايش ند....او با بيی برگردادعا ل ودستمزد در سال آينده نميتواند وضعيت معيشت کارگران را به حالت نرما که بدون شک هرگونه افزايش خواهند شدل جديد مزد وارد سا
ای اتخاذ  خط فقر در جلسات مزدی، تصميم شايسته ای موجود و ميزانه واقعيت رک صحيح ازيد با دگفت: شورای عالی کار با افسارگريخته نيست، در ادامه رمسب با تودرصدی دستمزد متنا

د در غير اينصورت تنها بخشي رت خريد کارگران را بهبودتوان قد هرچند در شرايط فعلی بسيار سخت ميتوان .آنها نباشيم يش مشکالتاو افزتا بيش از اين شاهد کمرنگ شدن سفره کارگران  کند
به سالمت د لطمات زيادی ودن دستمزبکافی اشاره به اينکه تاکنون نا د....نايب رييس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار آذربايجان شرقی بابو کارگران خواهدد ناله خواهيم شني وازی کهآ

تورم افسارگسيخته  التفاوت ناشی از بهو در صورتی که ماخطر است معيشتی در مشکالت کارگری به سبب های انوادهاست، اظهار داشت: سالمت خ کردهها وارد کارگری و رفاه آن های خانواده
 .درنظر گرفته نشود، اين خطر بيشتر نيز خواهد بود ٩٧سال 

  

 :نظر برسد پذير به توجيه » نيدا جمع کشستا ر«رساندند که جمله آن گذاشته شد/ کار را به جايی ضرردهی  بار مديران شستا تغيير کردند بنای ٩ی مطرح کرد؛ وقت يد يزدانیفرش -*

ماعی امين اجتبا خبرنگار ايلنا اظهار داشت:سازمان تدر گفتگو  اعی)امين اجتمه و تفاآمده است : فرشيد يزدانی (کارشناس حوزه ر ٩٧٣١اسفند  ٩اريخ پنج شنبه ارش خبرگزاری ايلنا در تبه گز
مجانی واگذار شود  که اموال نيروی کاری که هيچ مدافعی ندارد، سادگی نميتواند حکم بدهدبه اين  ی روحانیبر قانون است. آقا ن متکیه ساز وکار آن در سطح کالهايی است ک سازمان از جمله
که نقدی  ترين حرف اين است دهزود: سايزدانی اف ....مهور نيستبه اين سادگی در اختيار رئيس ج. مساله اجتماعی تحميل شده است ه سازمان تاميناز سوی دولت ب ناکارآمدیتی که ق.آنهم و

 .حرف از نظر کارشناسی، سياستگذاری و اجرايی نادرست است هتر است. متاسفانه اينفروشی ب

ذاريهای گ افتاد؟ سرمايه هاگذاري هرا اين اتفاق برای سرمايت: نگاه بنياديتر اين است که چشستا گف يد بر ضرورت نگاه بنيادی دولت در خصوصاجتماعی با تاکو تامين  زه رفاهحو اين کارشناس
ه در ح سازوکارهای سازمان تامين اجتماعی کايشان به اصال هاين بود کانتظار سال است که آقای روحانی رئيس جمهور است.  ۶نزديک به  ی آن چگونه است؟د باشد يا نه و رويکردهاشستا باي

شد و  گرايی حذف جانبه ق افتاد. در آن اساسنامه سهساسنامه اين سازمان اتفادر مورد ا جتماعیريب سازمان تامين اترين تخود، واکنش نشان دهد. مهمقبلی تخريب شده ب ه رئيس جمهوردور
 ت خاص تغيير کرد.بهمناسبا به واسطه مديرعامل شستا ٩سال)  ۶ار بود (يعنی کمتر از نی روی کدورهای که آقای روحا همين ميبينيم در گرفته شد، برایعی از آن ن اجتمااستقالل اداری تامي

 نکار است.اين کارشناس حوزه رفاه و تاميتعلق به نيروی اجتماعی متامين  ت موجبات استقالل سازمان تامين اجتماعی را فراهم کند. اموال سازماندول نی؛ انتظار اين بود کهگفته فرشيد يزدا
که سود نميدهند پس ارزان  ود بگويد اين شرکتهانظر برسد؛ يعنی کارگر با خ پذير به توجيه» درا جمع کني شستا«ه جمله ک ی رساندهاند که بيان اينی خاطرنشان کرد: کار را به جاياجتماع

اراييهای نيروی ان در دآقای روحانی و دخالت عي حکم ر پايان خاطرنشان کرد: اينيزدانی دی شده که توسط دولت تحميل شده است....ناش از مديريتیليکه ضرر رد درحاای ندا ببخشيم مساله
است و حداقل  بخش مربوط به حقوق مدنی گرفته است. اينکيد قرار مورد تارايی در آن گ جانبه سه های اجتماعی است که المللی مبتنی بر بيمه تامين اجتماعی و قوانين بين ؛ مغاير با قانونکار

 صالح کندمه را ااساسنا م دهد اين است کهدولت در اين حوزه ميتواند انجاکاری که 
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  ر شدارگکوخانه خرابی يک  مرگ وی ثباع فتن کارفرماته گرسف*

چند مصدوم پس از  نيمرگ ا و ارستانميب رد یشدن و یتررانسه بر سر کارفرما موجب بسبا آچار ف ضربه کيردن ک ردو وا کارگر و کارفرما یريشهرستان همدان گفت: درگ یظامفرمانده انت
  .دروز ش

 طالعا ١١٠ یسيپل یها تيبه مرکز فور مارستانيجرح و انتقال مصدوم به ب منجر به یکيزيف یريگرمورد د کي: رسانه ای گفت نگارماه به خبر اسفند٩روز پنجشنبه  یقربا ديجمش سرهنگ
  .شد یرسان

  .له مطلع شدنداس ٦٣ یو کارفرماساله  ٣٠جوان  نيب یريگدر از یمقدمات یرسبعد از برو  افتنديحضور  ارستانمين در برستاهش نيا ١٤ یتراضافه کرد: ماموران کالن یو

  .شد ژهيو یمراقبت ها اله در بخشس ٦٣دن مرد ش یرب بستسر موج هياظهار داشت: شدت ضربه وارد شده بر ناح شهرستان همدان یمتظانا فرمانده

  .قرار گرفت یگاهآ سياز ماموران پل یميت اريتخدر اعلت مرگ  یسبرر یو پرونده برا باختان ج مارستانيدر برد مجروح ف ،یريدرگ نيروز از ا ٦ز گذشت پس ا ود:افز یباقر سرهنگ

  .دندکر ريدستگ مارستانيرب را داخل بضا رانهيافلگغ اتيعمل کير بود، ماموران د اديز ماريب تيوضع یبررس یراب رستانمايبم در احتمال حضور مته نکهياضافه کرد: با توجه به ا یو

  .کند یمع امتنا یاز ادامه همکار ید مشغول به کار بوده و به عللفر نيدر کارگاه ا ترشيشد که پ یها مدع يیازجوبدر  ه داد: متهمادام شهرستان همدان یامنتظا فرمانده

  .آن نشد افتيما موفق به دررد اه ککارگاه مراجع نياشت به اکه در دست کارفرما د ین سفته اگرفت زپسبا یبرا یفرد بعد از گذشت مدت نيود: اافز یباقر رهنگس

  .ساله شد ٦٣انسه بر سر مرد با آچار فرربه ض کيدن کرد و وار یکيزيف یريضارب، بروز درگ تيدن سفته موجب عصبانکارفرما از دا یروداخجوان و  نيکرد: اصرار ا هاضاف یو

  

  :وظايف خود عمل کند ازمان ميتواند بهمين اجتماعی پرداخت شود، ستا هزارميلياردی دولت به ١٨٠ظام پزشکی تهران:اگر بدهی مديره ن عضو هيات

عی برگزار شد، درباره اجتما اهتمداری وزير تعاون، کار و رفمحمد شريعان که با حضور پزشکی تهرنظام  هرحمت اله حافظی در جلسه هيات مدير : گزارش خبرگزاری ايلنا، آمده است به
ين ا ساله جامعه کارگری است. قانونگذار اداره ۶٠ لناس است که تمام اموال آن حاصل سرمايها لی و حقنس اعی مجموعه بينتامين اجتم ار کرد: سازمانازمان تامين اجتماعی اظهمشکالت س

 ا بيان اينکه اگردر اين سطح انجام شود.وی باموال اين سازمان بايد  درباره گيری تعريف کرده و تصميمنشستگان ط دولت و جامعه کارگری و بازرايی؛ توسگ جانبه صورت سهان را به سازم
 ت شرکتهاکرد: بايد مديري است، اظهار زمان بودههای اقتصادی سا زيرمجموعهبره در و خ افراد غيرمتخصص بخشی از شرکتهای اين سازمان زيانده شده، به دليل سوءمديريت ناشی از حضور

بفروشند، از اين رو الزم است مجموعه اقتصادی سازمان و  رده باشند تا آن راده ک کتها را زيانجود دارد که تعمدا برخی شراحتمال و ود. همچنين ايناز حضور افراد غيرمتخصص پاک ش
 بيش از به اينکه هم اکنون زشکی تهران نيز با اشارهرج نشود.عضو هيات مديره نظام پخا ازماناشند تا اين اموال از پوشش سهوشيار ب تامين اجتماعی ر، رفاه ووزير کا يريتیزيرمجموعه مد

پوشش تامين  شدگان تحت بيمه است، اما رت بهداشتهده وزامت برعگذاری نظام سال اعالم کرد: اگرچه سياست معيت کشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی هستند،ميليون نفر ج ۴٠
جرا کند و هر زمانی که وزارت بهداشت توانست طرح ا رون مجموعه خودان، طرح پزشک خانواده را دانتظار است که اين سازم کنند و که خدمات بهينه دريافت را دارنداجتماعی اين حق 

موضوع  سال است که ١٧ ده را اجرايی نخواهد کرد، گفت:شک خانواهيچ زمانی طرح پز ارت بهداشتاينکه وز ظی با تاکيد بروندند.حافآن بپي کند، به عالی عملياتی پزشک خانواده را در سطح
انند که با هداشت ميدب های کهروسای شبهنوز اجرايی نشده است زيرا نميخواهند اين طرح عملياتی شود،  رت بهداشت مطرح است، اماده در مجموعه وزاام ارجاع و طرح پزشک خانوانظ

رين مجری اجرای اين طرح و گر بهت انهای بيمهسازم :ندارند.وی ادامه دادای اجرای جدی و دقيق آن مييابد، لذا هيچ انگيزهای بر ششدت کاه ين طرح، درآمدشان در شبکه بهايی شدن ااجر
 نتقال مسئوليت اجرائی اينيافت. ا ن به طور چشمگيری کاهش خواهدهای آنا نههزي اجرا شود، ک خانوادهع و پزشنظام ارجا وزارت بهداشت هستند، زيرا وقتی البته در چارچوب سياستهای

های  هستياران رشتبيمه د جراست که تا کنون عزم جدی برای اين اقدام وجود نداشته است....وی گفت: مشکلا وزارتخانه قابلت تعاون در قالب تعامل دو از وزارت بهداشت به وزارطرح 
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 تعاون کار و رفاهان وزارت بهداشت با وزارت مي ، اميدواريم با تعاملجه نميکند و زير بار آن نميرودبه آن توعنوان کارفرما  رت بهداشت بهست که وزاموضوع ديگری ا صصی پزشکیتخ
 نيز حل شود ها اجتماعی مشکل بيمه رزيدنت

  

  !شستا قابل واگذاريست؟ وان عدالت/ آياايت به ديتمال شکی درمان تا احايلنا گزارش ميدهد؛از فرانشيز ده درصد

دولتها در چند دهه گذشته  هايی ميافتند که مهری ميشود، کارگران ياد بی تا کهجتماعی و شسصحبت تامين ا : آمده است ٩٧اسفند ماه  ١١روز شنبه ين هزاره مقدم خبرنگار ايلنا، زارش نسرگ به
ماعی به خزانه دولت ی منابع درمان تامين اجت ساله واريز يک مرتضوی گرفته تا ازی سعيدت های تامين اجتماعی در دوران يکه رمايهاموال و س ن بهت بيپاياااند؛ از تعرض تهدر حقشان روا داش

مورد  لی و عجيب خود دراظهارنظر جنجا ل از اينبجمهور مدتها ق .. رئيسجمع کنيد.. ناکام تحول سالمت و حاال هم اظهاراتی که کامالً بودار است :شستا را طرح یکرد آن برا هو هزين
وزرای اقتصادی به مجلس  در جريان معرفی -هستندليات معاف از ما کشور، صاحب بنگاههای بزرگ بسياری در نهادهای عمومیآنهم در شرايطی که  -سلی  بينن اد عمومیبنگاههای يک نه

خر بنگاههای شستا بايد تا آتماعی آورده شده، ميگويد :همه اج تامينز بدون توجه به آنچه بر سر کارگران و ه بود و حال ني"نام برد دولت نوان" باری بر دوشنيز از صندوقهای بازنشستگی به ع
  !اگذار شودخصوصی و سال بعد به بخش

 دیای، مايملک و توانمن های سرمايه دارايی حجم است و» ازیس شفاف«د نروزی (حقوقدان)شستا نيازمی کامبيز نو نيست؛ هرچند به گفته ها برای کارگران قابل قبول اظهارات و سوگيریاين 
  !راحتی به ثمن بخس واگذار شود ينبه همن داراييها ازهم کارگران نميخواهند ايشدگان پوشيده است، ب بيمهيعنی  لی آن بر صاحبان اصلی آنهای ما

 رئيسميگويد: ما فعاالن کارگری به  اند، شده همه اجحاف خسته اينکه کارگران از اين تاکيد بسيار برمهور با ج قزوين )در باب اظهارات رئيس گرعيدعلی کريمی (دبير اجرايی خانه کار
  !ند برای آن تعيين تکليف کنندشرکتهای شستا مال دولت نيست که بخواه معرض حراج گذاشته شود! سهام اص بهوق يک عده خبرانگيز است که صند  تعجبکامالً  جمهور ميگوييم؛

  !دهيدمي ن رويه را همچنان ادامهگذار کنيد برود؟! چرا ايايد که حاال ميگوييد وا داده تارا به شسکند :چرا شرکتهای ورشکسته و ناکارآمد ديگری اشاره ميه موضوع ب او

 ٩٨داخته است؛ حتی در اليحه بودجه نپر تماعی نقدیتامين اج های خود را به سازمان سالهاست که بدهیدولت است؛ دولت  توسط «تهاتری«های غيرنقدی يا  می به پرداخت بدهیاشاره کري
فاده ای تملک دارايی برای پرداخت است ها و طرحه واگذاری پروژه ، ازی پول نقدجا لت بهاجتماعی ناکارآمد است. دو ن از بدهی دولت به تامينتوما هزار ميليارد ۵٠ر پرداخت ، سازوکانيز

مديريت اقتصادی  يد تامين اجتماعی نبايدجمهور ميگو ر تعارض با آن، رئيسب آنکه داست و جال زد، نيازمند مديريت اقتصادیاجتماعی ميپرداه تامين بدولت درعوض پول نقد  کرده است. آنچه
همگی زمين خوردند؛ االن  کردند و صنايع واگذار اهگر به چه کسانی واگذار شدند؟ همه را به خوديواحدهای دولتی قبل از اين م مين رابطه ميگويد: بنگاهها وريمی در هک ی کند!دار و بنگاه

ار شده به بخش خصوصی، در مرحله نابودی و اضمحالل تهای واگذشرک از رز در استان قزوين، بسياریدر همين شهرک صنعتی الب بياورند؟ در حال حاضر سر شستا ميخواهندهمان بال را 
که در  يخواهدجمهور م رئيس ريمی است؛ او ازعيدعلی کغيرممنوع !"اين لب کالم  ندازی به مالا ده است! " دستزمين ز» نسازی آقايا خصوصی«های صنعتی را  همه شهرک رند؛قرار دا

هزار  ١٨٠قدی ناول پرداخِت  :يف خود در قبال کارگران عمل کنددولت در مورد آن هيچ حقی ندارد، به وظا ار جامعه است وترين اقشبه ضعيف اج زدن به اموالی که متعلقعوض چوب حر
ران و فقرا تحميل ها بر گرده کارگ یسياستهای غلط دولت رصدی کهد ٢٠٠جبران خسارت تورم  رانه درمان کارگران و در نهايترداخت سپ مان بدهی خود به تامين اجتماعی؛ دوموميليارد ت

اموال آن،  ه تامين اجتماعی وتعرض ب ته اما امروز نگران است که با اين همهخدرمان پردا حق ه سه بارکم بگذاريم به نگرانِی کارگر بازنشستهای ميرسيم را که کنار ه کرده است....همه اينها
ه تامين کميکند: نگرانيم روزی از راه برسد  ينگونه تصويری درمان هزينه بپردازد. عيدعلی کريمی اين نگرانی را ابرا اجتماعی نيز محدود ملکی تامين در مراکزوزی برسد که مجبور باشد ر

   !باقی نماند ک قلم دارومراکز درمانی تامين اجتماعی، يهای  انهباشد؛ روزی که در داروخ چ پولی نداشتهياجتماعی ديگر ه
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ی ساز روند خصوصی يده شدنچمعی ازکارگران راه آهن آذربايجان: ما خواهان برکارگران ؛ نامه ج آهن تبريز؛ روشنگری صاب کارگران راهايان دادن به اعتشکست دولت در پ  - ) ٥ (
  :هستيم

کارگران راه آهن تبريز از ادامه نظور منصرف کردن اطالعات به م اموران وزارتو فرمانداری و همچنين م کارگزاران استانداری ١٣٩٧سفند ا ١۴به بعد از ظهر روز سه شن ۴ساعت 
 خواسته   ای  نامهانتشار  رگران راهآهن تبريز باکادامه ان به اعتصاب خودشان ادامه دادند. در اهمچن نيامده و ات کوتاهدفتند. اما کارگران در برابر وعده وعيدها و تهديآنها ر اعتصاب به نزد

ه از يا دو ما معوقه نيست که با پرداخت يک است : مشکل ما صرفا حقوقآمده  ١٣٩٧اسفند  ١۶های مجازی در تاريخ پنجشنبه  درج در سطح شبکهمطرح کردند. برپايه خبرمن های خود را
توانيم  نونی نمیبدون نقد وضعيت کآهن آذربايجان معتقديم  راهخط  ما جمعی از کارگران سازی عنی برچيده شدن روند خصوصیي ستيم:ريشهای مشکل ه ه رفع شود. ما خواهان حلحقوق معوق
ً  مشکل ١ :ن منظور مواضع خود را واضح و خالصه بيان ميکنيمحرکت کنيم و به همي رو به جلو شود. ما خواهان  فعمعوقه رست که با پرداخت يک يا دو ماه از حقوق حقوق معوقه ني ما صرفا
مشکل ما با رفتن  .٢ .آهن مادر راه غام در شرکته اجرای طرح تجميعی است و در مراحل بعدی ادين گام در اين رانخست سازی و شدن روند خصوصیشکل هستيم: يعنی برچيده ای م حل ريشه

قديم همٔه نفع شخصی ميبردند. ما معت ند يا از وجود شرکت خاصیهست ت حل خواهد شد، يا ناآگاهدد مشکالوانمود ميکنند اگر اين يا آن شرکت برگر يست، کسانی کهدن گار نمتراورس يا آ
فيت آن شفا ترين داليل از اصلی ورهای اروپايی هستيماد پايين در کشاال و فسبشفافيت هستيم. اگر شاهد رفاه  ما خواستار .٣ .منتفع ميشوندخصوصی فاسد هستند و از استثمار کارگران  یشرکتها

آهن  کجا ميروند. ما خواستار شفافيت مالی ادارٔه راهاين پولها  يد بدانيم چقدر پول ميآيد وها هستيم. ما با قها و فيش حقو د مالی، هزينهاسنا رت وضعيت شرکتها، واست. ما خواستار انتشار صو
اقعی هستيم، نه و های تحاد کارگران در تشکلما خواستار ا .۴ !د داردچيزی برای پنهان کردن وجو يعنیينصورت آهن منتشر شود، در غير ا فتی مديران راهش حقوقی و دريابايد في .نيز هستيم

ً ابزاری بش بايد کسب تجربه ممکن است. کارگران  آگاهی و اعتصابات و با ن از دلاروعده وعيدهای توخالی است. تشکل واقعی کارگ رای تحميق کارگران باوراهای اسالمی کار که صرفا
اگر قرار بر واگذاری عمليات نت .۵ .ر هستيمپذي نيازمند کارگران مسئوليت نند. ماميکنند شناسايی کخاصی يا مدير خاصی هدايت  آن را به نفع شرکت ند ياانی که در اعتصابات شرکت نميکنکس

ه آن داره نشود؟ با شفافيت که با ار به دست خود کارگرانتعاونی کارگران تشکيل نشود و کا شرکت نيستند. چر خود کارگران مستحق اداره خطن است، کسی جز ذربايجاآ آهن ابنيه فنی راه خط و
يری در حل مشکالت ما نخواهد داشت. اوسيما هيچ تاثو صد لسجمهای نمايندگان  نگاری، ديدار و وعده نامه .۶ .ه بهترين وجهی جلو بردرا ب توان جلوی فساد را گرفت و کاراشاره شد مي

کنند. نمايندگان مجلس يا ستند و نميتوانند در حل آن کمک مشکل موجود ه د وديگری خودشان بخشی از فسا چه پزشکيان و چه هر شخص پور، چه ساعی، چه قاضی ه محجوب،ندگان چنماي
منافع خود  بی دنبالرق در فساد هستند و با عوامفريو همه غ…) دور، کريمی قدوسی و  (قاضی نژاد یاحمديا دولت سابق  و…) و  نادولت روحانی هستند (محجوب، ساعی، پزشکي حامی
   انذربايجاه آهن آارگران رکجمعی از                  .جلوه ميدهد ميدانند واقعيت را چگونه وارونه ميکند و همه يخت و پاشهای خودبودجه را خرج و رد. صدواسيما بخش بزرگی از هستن

  

  یسار ريشتی مقابل اداره کافی شغلی ومعض به بالتکلياراعترد ناز زنان کارگر شرکت دشت تجمع - ) ٦ (

  .دييايسرکار ن از فردا ندنکیم ديتهد م،ياعتراض کن اگر هم م،يباش نگيدر سورت ديشب با کي ساعت تا د،نکشیز ما کار ممثل برده ا ساری: ناز شتکت دشر کارگر زن

  .زدند کارساری دارهمقابل ا تجمع ت بهيفی شغلی ومعيشتی دسض به بالتکلدراعترا ارانبه گهرجاد اریسواقع در شرق ناز زنان کارگر شرکت دشتجمعی از 

 ،یزناز سم گريو در زمان محصوالت د ان به خزانهشنشا و بردن یهاینيو بلند کردن س زاريار در شالدر زمان ک ضر درتجمع گفت،حا کارگر نارش رسانه ای شده يکی از زنابراساس گز
  .انددهکر ارکيا را بان ماز استان گلسترگر اما با آوردن کا مينکیان کار مان مانند مردنما ز ،یبورزنزن

  .کردیما را رد نم مهيرست کارگران بهر چند سرپ ستند،ين مهيب ند،يآیم نکه از گلستا یافزود: کارگران یو

ن گلستان را از استا رگراناما کا  م؛ينکیکبات کار مت مرماه دوم در قسم ٦در و  ميکنیم کار زاريشال رناز ددر دشتماه اول را  ٦، گفت: ما  ناز شرکت دشت زنکارگران از  گريد یکي
  .بردیواهد ما را سرکار مبخ که دلش یو هر زمان آوردیم

  .ميدار تيکارگران شکا نکارماياما از پ ميهست یراض زناشتشرکت د از م،يکردیدر دشت ناز کار م ميبرادرهار، خواهر و مادم، پدر، ردا اديکه به یکرد: از زمان انيب یو
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  .رميناز کارگر بگاز دشت خواهدینم منم و دلم مانکاريپ اورم،يب کارگر ندوست دارم از استان گلستا ديگویگران، مت کار: سرپرسدافزواين کارگر 

  .ميهست کاريه بمانو از بهم ميکنیار مناز کر دشتد شود؛یفه ماما اض تيجمع که در تابستان به ميکارگر هست ٧٠به  کيکرد: ما نزدان خاطرنش یو

  .استده رد کر مياروز بر ٢٥روز کار کردم اما تنها  ٩٣ در سال گذشته کنم؛یکار ماز ندشت تدر شرک ٩٤، گفت: از سال عترضارگران زن ماين کی ديگرازيک

  .کردم تيکاده، شوستانم شبه دکه  یظلم ليدلبه  نکردم، االن هم تيکاش مانکاريپ کم شد اما از چشمم يینايب شکست و ميکرد: در هنگام کار کردن پا حيتصر یو

کار  نگيشب در سورت ١١صبح تا  ٣ساعت  م،ياشتد یکاره شبما ٢رکبات، مبودن  اديز ليدلامسال به کنم،یار مناز کاست که در دشت یاديز یهاسال گفت:ديگر کارگر حاضر درتجمع،
  .ميکردیم

  .آورندیستان کارگر مگل استان زالبته ا م،يهست کاريماه بمندند و از بهاج کرا را اخرم ه،ديرس انيبه پا نگيکار در سورت یفشردگ اد: حاال کهادامه د یو

ما را سرکار ه و حقوق ما را نداد ماهیگران از د، سرپرست کارتخت اسس یليخ یکاريباال، ب متيو ق یگران نيکند، با اکار  تواندینمر مداوم وطاست و به ماريافزود: شوهرم بکارگر اين
  .ردبیمن

  .اندزنشسته شدهنها االن باه آرده و همکرد  شانانيآشنا یرا برا مهيدارم، ب مهيسال سابقه ب ٢ما تنها ا مکنیم رناز کادر دشت یسالگ ١٠ن از گفت: ميگری،ارگردزن ک

  .تاز من نگرف یسراغ یارگران حتما سرپرست کدند ابر رستانمايبرگران مرا به ، کاافتادم و دستم شکست دبان نداشت،که نر یمتر ٤ درخت رفتن ازکرد: در باال  انيب یو

 یروزاست، قهيدق ١٠ناهار ما  تد: وقدامه دارا جمع کرد، ا هایست کارگران همه صندلشت اما سرپرگذا یا صندلم یناز برادشت سيرئ م،يسرپا باش ديباساعت در روز  ٨ نکهيا انيا بب یو
  .کشدیز ما کار ممان اهزار تو ١٠٠ اما اندازه هددیمهزار تومان  ٣٩

 نگير سورتد ديباشب  کي تا کشد،یافزود: مثل برده از ما کار م م،يبرینج مر یناراحت کيکار از  اديفشار ز ليدلدام از ما بهن ما را بدبخت کرده و هرکگراست کاررسرپ نکهيبا عنوان ا یو
  .ديياين رکاراز فردا س کندیم ديتهد م،ياعتراض کن اگر هم م،يشبا

  .خود و دخترانم را بدهم چگونه خرج مدانیناز نمدر دشت یکاريتم و دو دختر دارم، با بسرپرست خانوار هس کنم،یمار نار کتسال است که در دش ٤بغض گفت: با  یگريد رکارگ

  

  :نده ندارندی نفت اميد به آيحقوق بگيرد؟!/ پيمانکاريهابرابر ما  ۵ما مينشيند، دست  چرا بايد کارمندی که بغل :های نفت ارکان ثالثی

مزايا،  سازی همسان ،سازی حقوقها حجمی نمودن پيمانها، همسان يت، جلوگيری ازبديل وضعتميگويند:  های نفت ارکان ثالثی : آمده است١٣٩٧اسفند ١۴گار ايلنا، سه شنبه گزارش خبرن به
سازی حقوق  کار هستند.آنها در مورد همسان صنعت نفت کشور مشغول بهه در پيمانکاری است ک های نيروهای واستهمهمترين خ ی ارکان ثالث ازو دادن ِسَمت به نيروها سازی پاداشها همسان

ً ای يکسار شرايط برابر کار ميکنيم و غالبا کارهنفت د در صنعت : همه مادو مزايا ميگوين و ا ارمندی که کنارچه دليلی دارد کارگری با کلی دانشگاهی نيز داريم؛ مدارک عا ن انجام داده و بعضا
استفاده از اعم از پرسنل انواع مزايا  وزارت نفت به برخی سفانه درحاليکهشند؟ متاابرابر اختالف حقوقی داشته ب قط در وضعيت استخدام و به کارگيری آنها است، تا پنجف فمينشيند و اختال

ايم!  بهره بی     خدمات فراهم است، ما پرسنل پيمانکاری از آنها  ه اينارائه زيرساختها جهت تی را ميدهد و همورزشی و سهميه سفرهای زيارمراکز  ز تفريحی، رفاهی،مراکز درمانی، مراک
ايد ولی ما نم امکانات درمانی استفادهبغل دستی ما از بهترين  تبعيض قابل تحمل نيست که نفر نريم؟ ايسهم برابری در پيشبرد اهداف سازمان نداکار نميکنيم و سازمان  کآيا ماهمگی در ي

 بیمزايا  اين درحاليست که ما نه تنها از اين .ودن و...داده ميشرو و مسکدپرسنل، هزار و يک نوع تسهيالت از قبيل وام خو بهره باشيم؛ از طرفی به برخی مزايا بی ايندان شرکتی از کارمن
دار و  ستاره به نيروهای شرکتی شايسته و با تجربيات باال، پستهای يست کهدرتضاد ن یبا عدالت سازمان م. آنان می پرسند: آيا اينيشتی در مضيقه مطلق هستيمع ايم بلکه به لحاظ وضع بهره
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را به سر ميبريم! چ و در وضعيت بالتکليفی شغلینميکند  کسی از ما حمايتد؟! اين نيروها تاکيد ميکنند: تر باشنبرای سازمان موثر ه ارتقا و آينده شغلیا داشتن اميد بتوانند ببرسمی داده نشود تا 
  !به حال ما نميکنند؟ گان مجلس فکرینمايند

  

 

  :مان بشود/ دولت به کارگران بدهکار استهزار تو ۵٠٠ون و اقل دستمزد بايد چهار ميليپور مطرح کرد؛حد ادر قاضین

ش حقوق مناسب اسالمی) بر افزاي ی مجلس شورایکسيون کارگررييس فرا ه انتخابيه اروميه و نايبنماينده حوز) رپو ر قاضیدآمده است : نا١٣٩٧اسفند ١۴ش خبرنگار ايلنا، سه شنبه گزار به
 انند باوده شود که بتوآنان افز ای حقوق گيری سال جديد به اندازه در تصميم براين، بايدگير هستند و توان اداره زندگی خود را ندارند بناب کارگران حداقل رکيد کرد و گفت: امروز بيشتکارگران تا

بدهکار هستند، خاطرنشان ساخت:  سالهای گذشتهکارگران در طول  درصد به دستمزد ۶٧فرمايان اينکه دولت و کار کيد برمچنان ادامه دهند.... وی با تاگی حداقلی را هی، زندگرانی و تورم فعل
معيشت کارگران تأکيد پور بر تامين  ميزنيم.... قاضی احساسات حرف ویه از راست بنابراين تصور نشود کيت را پذيرفته اين واقع اعالم کرده و بدهی بر مبنای دستورالعملی است که دولتاين 
کن بابت کرايه مس ق خود راوای از حق نشينی، ناچار هستند بخش عمده تن مسکن و اجارهدليل نداش ای روزمره زندگيشان را ندارند بلکه بهه وان تامين هزينهنه تنها کارگران ت :و گفت کرد

خانواده چهار نفره وجود داشته باشد تا در درآمد برای يک  نهزار توما ۵٠٠ار ميليون و در تهران حداقل بايد چه ايم، برای زندگی داده که انجام هايی بر مبنای بررسی: بپردازند.وی اشاره کرد
 داش را تامين کن ی جاریها خوراک، پوشاک و هزينه ،ان، کرايه خانههای درم هنباشد. بدين معنا که اين حقوق را بگيرد و هزي ر به سرنقطه س

  

 سانين یوزسشدر آت یاروهمرگ کارگر ق

 کارخانه روشن بود.که چراغ  را زنده کرده یروزگاران اديد زاگرس، ارگران فوالک یبرا ،یسوزآتشحادثه  کيدر  یاجوان قروهکارگر  کي مرگ

 یسوزشحادثه آت کي انيبود، در جرشده  ليان تبدبار در تهرهرت یرگر سادهد زاگرس، به کاکارخانه فوال یلياز تعط که بعد یاهکارگر قرو کيبار تهران، و تره وهيم دانيشب در م چهارشنبه 
 اد.ا از دست دد رن خوجا

 .بازدیحادثه جان م نيو او در ا رديگیکارگر آتش م نيا انيسن یهنگام خودروقرار معلوم، شب از

فوالد  ق او را درسابران ادثه همکاح نيو ا ودهشهرستان قروه بآباد  شيخش سرب ،یاب حاجورش یاهل روستا و ازدواج کند، ز امسال به قروه بازگرددنورو ديته عکه قصد داشکارگر جوان  نيا
 است. ناراحت کرده اريزاگرس بس

 ٩٢سال کارخانه در  ني: اگر اديگویم یان قروهحادثه مرگ جوا هران آمده، در ارتباط باارخانه به تک نيا تيضعو یريگيپ یبرا که بارها فوالد زاگرس) هکارشديکارگران ب ندهي(نما ینيام احمد
 .دندمانیم شانیسر خانه و زندگ و شدندیمن تختيجوان، روانه پا نيمثل ا هایليخ شدند،ینمره آوا کارگر آن ٤٠٠و  شدینم ليتعط

و  یفروش و دست یکارگر و متخصص دنبال یفنکارگران  شد،ینم ليتعط را اگر کارخانه ميگویبازهم م برد؛یو خانواده به سر مور از خانه د هایليخ جوان مثل ني: اکندیه مفاضا ینيام
 .رفتندینم یفرکشمسا

  شد ليعطتوسط سهامداران ت ٩٢در سال  کارگر، ٤٠٠فوالد زاگرس با حدود  کارخانه
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 !فقر تعيين ميشود؟هم "حداقل دستمزد" کمتر از خط مزد ترميم نشد/ آيا باز ،درصدی ۵٠اوجوِد تورم يلنا مطرح شد؛بوگو با اتدر گف

دازه ؛ اما تا چه انميشود انرتبديل به مهمترين دغدغه کارگ» مزد«ی پايانی زمستان، هر ساله در روزها : آمده است ٩٧اسفند ١۵هارشنبه گار ايلنا، روز چارش نسرين هزاره مقدم خبرنگز به
سوم شده و نرخ تورم  پول ملی يک شرايطی که ارزش ری کارگر باشد؛ آنهم د طبقه نيازها و ضروريات معيشتیشورا ميتواند برآورندهی  ب اينو ترکي» شورای عالی کار« مذاکرات مزدی در
 قانون ٢٨مزد اشاره ميکند :اصل ل ايجابی در زمينه اشتغال و رابطه به دو اص ينگری مستقل)در افعال کار(اللهی  رکوردها را پشت سر گذاشته است. کاظم فرج رسمی،به اذعان مقامات 

به  نه تنها ،امروز، تمامی دولتها م از بعد از تصويب قانون کار تاک رعايت شده است؟ او ميگويد: در ايران، دست اصول ی دارد : آيا اينه جهانی حقوق بشر. اشاره ماعالمي ٢٣اساسی و ماده 
های  نجات و بنگاهپس واگذاری کارخاانبوه کاالهای مصرفی و س تاقتصادی مبتنی بر واردا تخاذ و پيشبرد سياستهای نادرستکه بر عکس با ا عمل نکردهاند در امر ايجاد شغلوظيفه خود 

سبب  ای عمومی،ه استها اضافه بر نابود کردن دارايیاند. اين سي تغال وارد کردهاش های ختاای به صنعت، توليدات داخلی و بسترها و زيرس ابودکنندههای ن خصوصی، ضربه توليدی به بخش
تعيين مزد کارگران شاغل، با استناد  ری نادرست درزدايی نميداند: همين دولتها، در سازوکا به اشتغالفقط محدود  را» تتخلفا«بيکاری شده است. او اران و باالتر رفتن نرخ افزايش شمار بيک

صويب نوان حداقل مزد ته، همه ساله مبلغی را به عزندگی يک خانواد و گذرانهای مورد نياز معيشت  به حداقل آنها ترديدی وجود ندارد و بدون توجه و عدم دقتکه در نادرستی مارهايی آبه 
» یناکاالي« روی کار کارگر است. نيروی کارفروش نيعيت امر، قيمت د در واقزميگويد: م »تخلفات مزدی«اللهی در تشريح بيشتر  ست.فرجفقط کسر کوچکی از ميزان خط فقر ا ميکنند که

خريدار و -، همواره دو عامل مهم بازار گذاری هر کاال در ه در قيمتود. بر حسب قاعدفرما خريداری ميشموجود، توسط کار ناعادالنهبازاِرکار و در ساختار  است که به مثابه يک کاال در
کارگر  اينجا مراد همان کارفرما ومل خريدار و فروشنده که عمل، دو عا های اعمال شده، در تکار، و به ويژه در ايران امروز و با سياسازار اما در ب. ستندکننده ه نيحاضر و تعي -فروشنده

» حق«کارگران کامالً  ست که چنين شرايطی ضافه ميکند: درپايان ا راللهی د آشکار است..... فرج های ساز تخلف اين امر زمينهزن قوايی عادالنه قرار ندارند و طحی يکسان و تواس است، در
اهم نبودن امکاِن مشارکت شان سلب شده و با فر شغلی ، آيندهقراردادهای موقتسازيها و ترويج  یآنهم در شرايطی که با خصوصکنند؛  و از دولت مطالبهنگران آينده معيشتی خود باشند دارند 

 حق ندارندی احقاق ابر مدنی و صنفی، هيچ ابزاری

  

  :درصدی حقوقها٣۵ار ميليارد تومان است/افزايش هز ۴۴٠گفتگو با مهر عنوان شد:بودجه جاری کشور ر د

تومانی ميليارد  هزار ۴۴٠، نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از تصويب  سيد حسن حسينی شاهرودی : آمده است ١٣٩٧اسفند ١٥ر تاريخ پنجشنبه ش خبرگزاری مهر/ شاهرود، دگزار به
هزار  ٢٠٠ه عمرانی و ليارد تومان بودجهزار مي ۶٠زان را بايد به . وی اظهار داشت: اين ميخبر داد ٩٨عمرانی کشور طی سال  هزار ميليارد تومان برای بودجه ۶٠دجه جاری و بوبرای 

ً م نيم به يک و فروش نفت کتها اضافه کنيم، اما ويژگی اصلی اين بودجه کاهش حجمرش ميليارد تومان نيز بودجه از  نفتی نيز کاهش مييابد کهدرآمدهای  يليون بشکه نفت در روز است و طبيعتا
  .ددهد اما از سوی ديگر نيز مشکالتی را پديد ميآورمي ا به نفت کاهشميشود چراکه وابستگی ما ر تی وجه مثبت بودجه محسوبجه

ها و توليدکنندگان، خدماتي م،ت بدون افزايش چشمگير برای مردفکر کند که مهمترين آنها ماليا بودجه بهجز نفتای ابع ديگر برتأمين من بايد طبيعتاً راهکارهای الزم برای وی افزود: دولت
وقهای مکانيزه صند مل استقرارديده، شا که قانون برای آن از فرار مالياتی و اجرای سازوکاری ميتواند در اين راستا انجام دهد، جلوگيری ه دولتکی از اقداماتی کخواهد بود، لذا ي صنوف

ابراز  دولتی و يا خصوصی اجرا ميشود، نگاههاید که توسط برخی ببسيار بااليی دار ياتی رقمبا بيان اينکه فرار مال کی و پولی است....عضو خانه ملتهای بان حوزه سازی در فروش و شفاف
   ....بازميگردد خزانه آن گرفته شود بيش از اعتبارات عمرانی کشور، بهر جلوی اگ ت کهاس ٩٨ال سبينی فرار مالياتی برای  هزار ميليارد تومان پيش ٧٠: کرد

  



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٥١  

  لبر با دستان يخزده چه ميتواند بکند؟ی کولبران/ يک کوان در انتظار دستها و پاهاگزارش ميدهد؛کوههای مريوايلنا 

کوالک  وجودش رخنه کرده. و نگرانی در بيرون زده تها متورم شده؛ رنگ خون از زير پوستدس« :  است مدهآ ١٣٩٧د ناسف١٥يلنا، در تاريخ پنجشنبه مريم وحيديان خبرنگار اگزارش  به
سياه  فيدی برفسکولبران زيادی مثل احمد در  روزگار اين روز انداخت؛ ی دوشش بود که شب در کوالک ماند و دستهايش را بهبار رو کيلو ٣٠؛ اشو از کار انداختهه ن دستکوهستانهای مريوا

  ».خواهد بودماه عذاب  پنج-ری و چهارهستان باعث الاقل چند ماه بيکادستهايش به خاطر سرمازدگی در کو اال آسيبديدگیيشود. حم

زمان » برگشتساعت  ٣رفت و  ساعت ٣« .ظهر برگردی بعد از ۴نی و تا صبح به کوه بز ۵ری بايد هميشه مشغول کولبری بود؛ برای کولب امسال همچون از روزهای زمستاناحمد در يکی 
 را که و نتوانسته بود به موقع برگردد اما دوستش بود؛ راه گم کردهپای کوه نرسيده  ه هنوز بهاما غروب شد» احمد«بود. قات ناگواری در انتظارت خواهد بخوری اتفا ميبرد. به سياهی شب که

ده، ته بود. خيال ميکردم ُمروجودمو گرف ر خورد، استرس تمامت، نجات داد! احمد ميگويد؛ دوستم از پرتگاه سُ عروف اسم »لگاهقت«نام  هپرتگاهی که در بين کولبران بهمراهش بود از سقوط از 
 دتريِن آنهاست. درولبری بررسمی کمشاغل غي از بين»... تار کوالک نشود. گرف وه. همين هم باعث شديلی روشن شده. فهميدم زنده رسيده بود به پايين کموبا پايين چراغ چند دقيقه بعد ديدم آن

بودند، نيز گرهی از مشکالت اين کارگران  ران شدهش برای بيمه کولبشورای اسالمی مدعی تال جلسنمايندگان م کولبران که د که حتی در دوران هياهوی خبریهزار کولبر هستن ١۵کردستان 
   ....است بزرگترين بحران زندگی آنانِس مرگ، و کابوتن بيمه شسرنوشتی، ندا نيستند. بی بيمه باز نشد و هنوز کولبران

  :مشهود ميشودند ماه آينده خصوصی سازی هفت تپه طی چسازمان خصوصی سازی:نتايج مثبت رئيس کل 

اظهار داشت: معاون  ١٣٩٧ اسفند۵١نجشنبه تاريخ پر اشرف پوری حسينی در گفتگو با راديو اقتصاد د ميرعلی رسولی خبرنگار مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی،به گزارش سميه 
به آنها پاسخگو باشيم.  بدهيم. مردم ما را انتخاب کرده اند بايد و شعار نار مردم بايستيميم، گفت: شايسته نيست که کرا واگذار نکرده ا نترلیای کاينکه هنوز نيمی از بنگاههوزير اقتصاد با بيان 

 مالک و چرا که تا زمانی که دولتيم؛ ور افزايش کارايی منتقل کنخصوصی به منظ يريت و مالکيت را از دولت به بخشت که مداين اس صی سازیصوداشت: اساس تعريف خ وی اظهار
  .بارز آن را ميتوان در صنعت خودروی کشور مشاهده کردکه نمونه  با کيفيت و قيمت مناسب توليد نميشوند هها دارد، کاالهامديريت را در بنگا

 قيمت مناسب توليد ه شود، کاالها با کيفيت وامور به بخش خصوصی سپرد وقتیافزود: بر اين اساس  است، ازی با بيان اينکه خصوصی سازی پيش آهنگ اقتصادخصوصی سسازمان کل  ئيسر
سال از ابالغ  ١٠سازی و گذشت  خصوصی نسيس سازمااز تأسال  ١٧ت ايم و بعد از گذش اين کار خيلی موفق نبوده يح کرد: درها نيز تصر ميشوند.وی در خصوص موفقيت در واگذاری

ر خصوص خصوصی سازی با سختی همراه است.... او همچنين د نو تهمت کار سازماايم و با اين همه هجمه  ردههای کنترلی را واگذار نک نگاهب نون اساسی، هنوز نيمی ازقا ۴۴اصل 
پوری است. در اين شرکت افتادهثبت يد که االن چقدر اتفاقات مواگذار شده است مقايسه کن الن که به بخش خصوصیبود را با ا تیتپه دولت هفت تپه گفت: زمانی که هف واگذاری شرکت نيشکر

ت: وقتی خواهد شد، گف رزی منتشجام شرکت تهيه شده که برای آگاهی افکار عمومی در فضای از خصوصی سازی در اين ی از زمان دولتی بودن و پسا نکه فيلم مقايسهحسينی با اشاره به اي
اشت به هفت تپه ميداد تا صدايی از اين شرکت ر سال پول بر ميده المال اره هفت تپه از بيتجود داشت و دولت برای ادکت وزيان انباشته در اين شر انميليارد توم ٣۶٠که هفت تپه دولتی بود 

ايج مثبت خصوصی سازی ه نتآيند شده است و در چند ماهتومان در اين شرکت توسط خريدار سرمايه گذاری  ميليارد چند صدامروز  بهيايد. اين در حالی است که پس از واگذاری هفت تپه تا ن در
بر نظارت  ر،قانون تا انتهای اقساط خريدا مان خصوصی سازی به موجبخصوصی سازی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: ساز د.رئيس کل سازمانشرکت هفت تپه را خواهيم ديدر 

اينکه خريداران  يک مورد گزارش ازم حتی ا سازی فعاليت داشته خصوصی عنوان رئيس سازمانسال و نيم گذشته که بنده به  ۵داد. بر اين اساس در مدت  اران را ادامه خواهدعملکرد خريد
که آيا پس از واگذاری  دکرمانشاه را برويد ببيني رد. مثالً پااليش نفتچيزی وجود ندا نو چني ستا کرده و يا زمين شرکت را فروخته باشند، گزارش نشده واگذاری کارگران را اخراج پس از
 ه پس از واگذاری بهتر از زمان دولتی بودن استاليش نفت کرمانشاپا تر؟ يقيناً اکنون شرايطاين شرکت بدتر شده يا بهشرايط 

 

   :رنددامعوقه  واحد توليدی يک سال حقوق ٩٠٠هزار کارگر در  ٩٣
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و دولت بايد  عوقات مزدی دارندسال م احد توليدی، حدود يکو ٩٠٠هزار کارگر در  ٩٣ «کارگری شورای عالی کار گفته:  گرامی اردوی کار آمده است : :علی خدايی عضوتله نوشته کانال ب
دولت «ايطی که به گفته خدايی در شر» هزار خانوار است. ٩٣ی شتمعي ايط اسفناکرت از شحبماه معوقات مزدی اين کارگران را بپردازد؛ چراکه ص دوبالدرنگ از محل بودجه عمومی دستکم 

کارگران و به صورت  رين توقع فعاالن کارگری،ابتداييت« بالدرنگ دست کم دو ماه معوقات مزدی ختپردا» ار ميگذاردر ميليارد تومان اعتبار کنهزا ٣٠ت مالی و اعتباری موسسا برای نجات
نفر عضو  ۴وسط از اين خانوارها به طور متهريک  اگر« اضافه کرده: او». ازمان برنامه و بودجه استوزير کار و نوبخت رئيس س آقايان شريعتمداری ازولت و به ويژه دان از ندکلی شهرو

 ه کهخدايی به اين نکته هم اشاره کرد» گرفته است.ر آن اجتماعی قرا متعاقب وآشفته بازار شب عيد تحت تاثير انواع مشکالت اقتصادی هزار نفر در اين  ٣٧٢ شته باشند، در مجموع زندگیدا
تا  ۴٠٠ماه مطالبات کارگران،  دو کل اعتبار مورد نياز برای پرداخت فقط« و » ستند.ا هم مالک آنها هدولتيه يستند و دولت و شبها در مالکيت بخش خصوصی نواحد توليدی تنه ٩٠٠اين »

صورت  اين در حالی است که در». دشو وام بالعوض پرداخت» او ي» لب وام به واحدهای توليدیدر قا«ميليارد تومان  ۴۵٠تا  ۴٠٠است تا اين  نه وی خواستار آتالب» تاسميليارد تومان  ۴۵٠
  .عوقه حقوقی کارگران باقی می ماندکامل يا بخشی از وام از سوی کارفرمايان، مشکل م باال کشيدن

  

  یخانوار کارگر کي يیمواد غذا »یمصرف حداقل«ه نسرا نهيزه شيافزا اتيجزئ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   درکرمانشاه:راض معلمان روز پنجشنبه گزارش يک بازنشسته از اعت - ) ٨ (

مقابل اداره کل آ.  صبح ١٠ع ساعت متجد . با همراهی خانواده ها، حضوری پرشور و منسجم داشتن صدها تن از شاغلين و بازنشستگان فرهنگی و گاها ٩٧اسفند  ١٦اضی امروز اعتر در تجمع
آزادی، حق طلبی/ درس -درصد  ٣٠٠تورم  /درصد ١٠افزايش - مجدد  حقوق سال بعد /فالکت-شد:  مطالبه گر بشرح ذيل آغاز هنگ وکوبنده توسط زنان ومردانا سر دادن شعارهايی هماپ. ب

 تدول-خيانت است به ايران تضعيف فرهنگيان/ -ن همه بيداد فرياد فرياد/ ازاي- رددلم زندانی/ آزاد بايد گمع-تحاد اتحاد ا /نشجومعلم ،کارگر، دا-ايران  آموزش رايگان/ حق مردم-معلمين است 
 .ده شدگان معترض خواندننک معگرانی، تورم /بالی جان مردم بعد سرود يار دبستانی هماهنگ و رسا توسط تج- ست /مردم بما ملحق شويددرد ما درد شما-ميکند  خيانت ميکند/ مجلس حمايت
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اسفند که  ١٤تا  ١٢اغلين از مچنين تحصن يکپارچه ی شوه زنشستگان در مقابل مجلسابتدا از تجمع باشکوه بارا قرائت نمود که در  يانيه ایفرهنگی با صدايی رسا ب سپس يکی از زنان
  :بر غلين و بازنشستگان مبنیشا مطالبات بحق برشد  ايران وجهان طنين انداز شد، قدردانی گرديد و تاکيد صدايشان در سراسر

افزايش حقوق شاغل و بازنشسته باالتر از نرخ - .لم تمام وقتکشانه مع لغو بهره- .فیار و تهديد عليه فعالين صنونده سازی و ارعاب و احضتوقف پر - و شرط معلمين زندانیآزادی بدون قيد -
احتساب - .بازنشستگان ن تشکلهای مستقل صنفی شاغلين وبه رسميت شناخت- .ستاييرو مدارس دولتی شهری و به وضع نامطلوب گیرسيدلغو خصوصی سازی مدارس و - .واقعی تورم

بيمه لغو انواع - .دوخ رايیاموال و دا نمايندگان واقعی بازنشستگان بر صندوق ها ی مختص، بمنظور حفظ و صيانت از نظارت- .ی آنی و برخورداری از مزايامانشاه بعنوان منطقه ی جنگکر
  دوباره برميگرديم تجمع پايان يافتينيم/ اگر جواب نگيريم از پا نمی نش ق خود نگيريمتا ح- ن با سر دادن شعاردر پايا .برای شاغل و بازنشستهموثر  قراری سيستم بيمههای ناکارامد و بر

 ارسالی يک بازنشسته

  

 کارگران یت کاال براربن کا عيتوز

 یهزار تومان ٧۶٠ و ونيليه مبه عدد س دين باکارگرا ١٣٩٨ ستمزد سالد کارگران، گفت: یبرا یکيالکترونبن کارت  عيتوز شنهاديطرح پ ن باکارگرا یصنف یاهانجمن یعال نونکا رکليدب
  شود. کي، نزدشده بيدستمزد تصو تهيکارگران که در کم شتيه سبد معماهان نهيهز

  

  هور:جم هارات رئيسظز اا شگفتی عضو کميسيون اجتماعی

  بيحساب و کتاب چيست؟ سازيهای اصرار بر خصوصیا خالف قانون اساسی است/ دليل واگذاری شرکتهای شست جمهور بر دستور رئيس

جمهور مبنی بر  ئيسظهارات اخير رااز د اسالمی با انتقا لس شورایعضو کميسيون اجتماعی مج علی کرد، : آمده است ١٣٩٧اسفند١٧جمعه ر تاريخ روززارش خبرگزاری ايلنا، دبه گ
سازی  ارد را خصوصیو تعلق به بخش خصوصی د دولتی نيست هايی که هد شرکتب ميکنيم که چگونه ميخواجمهور تعج ش خصوصی گفت: از رييسبه بخ واگذاری شرکتهای شستا

 نون اساسی است. نمايندههای شستا خالف قا جمهور بر واگذاری شرکت ر رييسدستو :است، گفت سیسابر اجرای درست قانون ا اينکه وظيفه نمايندگان مجلس نظارت کند....وی با تاکيد بر
زيرا اين شرکتها  و گفت: امروز امکان واگذاری شرکتهای شستا به بخش خصوصی وجود ندارد داد گ به بخش خصوصی خبربرای واگذاری شرکتهای بزر ميرجاوه از نبود زيرساختخاش و 

ال و رفع بيکاری مجموعه شستا در ايجاد اشتغزير ينکه امروزه شرکتهایشاهده نميشود.وی با اشاره به ااين شرکتها بپردازد، م د مبالغ باال بابت خريدای که بتوان صیصوخش بزرگ است و بخ
يت ر شده، به دليل آنکه نظارت الزم بر ادامه فعالخش خصوصی واگذاب هب و هر بنگاه اقتصادی دولتی کهسازيها به شکست منجر شده  متاسفانه تاکنون خصوصی :رنگی داشته است، گفتنقش پر

اشکاالتی در  سازی، تاکيد کرد: اکنون شرکتهای شستا لفت شديد با خصوصیاست.وی با اظهار مخا دهی و بيکاری کارگران منجر شدهاند و کارشان به تعطيلصورت نگرفته، ورشکست ش آنها
   .بودی برسندبحران و نا ا نيز به مرزسازی، اين شرکته با آغاز خصوصیهستند. نگرانی ما از اين است که  رونق اقتصادیميکنند و باعث ی طا يريت دارد اما مسير درستی رمد

 

  :ايی از زندان اوين به مناسبت روز جهانی زناکبری منفرد و گلرخ ايری مريم  نامه
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ز حکومتهای مرتجع و زن ستي وييم. به تمامی زنانی که عليهزن را به زنان جهان و به زنان آزاده تبريک ميگ روز جهانی : تاس مدهآ ١٣٩٧اسفند١٧به نوشته سايت اخبار روز در تاريخ جمعه
ی  يدهد دو مقولهيخ جهان نشان متار .دمردم و کشورشان ميانديشن اتوانی را در نورديدند و همواره به تحقق آزادی و رهايیبستها و عجز و ن بن زنان واال و رهايی که پيشتاز بوده و هستند، به

آزادی ميشود و نابرابری  نسيتی منجر به غيرادی بدون وجود برابری جگر رابطه متقابل دارند. آزيکدي و هست و اين دو با مبارزات سياسی و اجتماعی بوده ی برابری مورد توجه همه آزادی و
ه پديد آمده است. بيش از هشت هزار سال است ک ناننشان ميدهد که نابرابريهای اجتماعی و سياسی ز ن در طول تاريخزنايت ضعو ی مطالعه .ارزش شدن آزادی ميگردد اجتماعی منجر به بی

 بوده يتیعليه تبعيض جنسرد نب قدماند که هميشه در خط م نيز در طول تاريخ ثابت کرده زنان ايران .امعه توجه داردميپردازد به کل ج و هر کس به مساله زنان نيست زنان فقط مساله زنانهمساله 
کارشناسان و مدافعان به گواه اغلب  .ردامروز همچنان ادامه دا در دوران مشروطه است که تاهمانا حضورفعال آنها  ندنان به طرح مطالبات خود پرداختاند. نخستين دوره در تاريخ ايران که ز

دختر جوان و زنان  هزاران زن و ۶٠اند. در دهه  يدهشکنجه به قتل رس ظلم وستم اعدام شده و يا زير دليل مخالفت بابه آن در  است که هزاران زن حقوق زنان، ايران تنها کشوری در جهان
قابل  های زنان خواسته ينتر ین جزئامروزه در حاکميت اسالمی ايرا .راه آزادی ايران را تشکيل ميدهند سوم شهدایند. آنها حدود يک طر بيان عقيده اعدام شدمادران سالخورده به خا ر وباردا

از  ۵٧فند اس ١١د حقی که از زنان به شمار ميرو حقوقترين  اب اجباری که از جزئیتحميل حج .به مردان است حضانت کودکان مربوط علق دارد واجرا نيست، حق طالق يک جانبه به مردان ت
ان را ارد). اليحه منع خشونت عليه زناعدام زن در کارنامه حکومتی خود د مورد ٨٧ينک ود (دولتی که اب» انیروح«ونی اين طرح همانا رئيس جمهور دولت کن زنان دريغ شد و مجری اجرای

يحه ر الديگنمونه … ه ماند سال بعد از پيشنهاد به مجلس هم چنان پشت تصويب ١٢همين اليحه هم اند.  نموده را حذفماده آن  ٩٠ماده از  ۴٠اند و  مين امنيت زنان کردهبه اليحه تا تبديل
حات و نه در بوديم نه در دوران اصال چنانچه همه شاهد و .ده استن با تصويب آن مخالفت کرمجلس به بهانه عدم ضرورت تاکنوحقوقی  ازدواج دختران است که کميسيون قضايی و افزايش سن

صادر  ميه حقوق زنان راپ دوگوژ بر اساس اعالميه حقوق بشر فرانسه اعالفرانسه الي بيرب کقال، در ان١٩٧٠در .تغييری در شرايط حقوقی زنان به عمل نيامده است ن اعتدال هيچگونهدورا
عدام و ستم قرار گيرند و هم ا ار بگيرد. پس زنان محکوم نيستند هم مورد خشم واشد پشت تريبون قرحق داشته ب شود پس بايدد وقتی زن حق دارد اعدام بو در همان زمان اعالم کرکرد و ا

. استبداد مذهبی پيوستند مردان به صفوف مبارزه عليهشادوش  سکوت نکردند و دوهرگز در مقابل ديکتاتوری دينی سال کذشته  ۴٠ايران زمين در  زنان .سکوت کنند ند و هم تا ابدبشوجه شکن
 بند زنان زندان اوين يیايرا گلرخ ابراهيمی –مريم اکبری منفرد  آن روزبه اميد  .کننديا اح ايران را اوق خود بوده و بهای آزادی را ميپردازند تا تاريخ ميهنشان ورق بخورد تحق آنها خواستار

  ٩٧اسفند 

  

   :ی کاغذ ماندشغل روزار ه ۴٢٠ا وعده دولت/ ؛فاصله آمار رسمی اشتغال ترش ميدهدمهر گزا -*

تا وعده  يت دارد که اين رقمحکا زار شغل در کشوره ۶٠٩می در حالی از ايجاد است : آمار رس مدهآ ١٣٩٧داسفن١٧ صدا و سيما، در تاريخه نقل از محمد جندقی خبرنگار مهر ب گزارش به
رئيس  ت معاون رئيس جمهور وزبان نوبخکه بارها از  های دولت ی که از ابتدای امسال يکی از وعدهبطور ر شغل فاصله دارد.هزا ۴٢٠ ری،شغل در سال جا هزار ٣٣و د يک ميليون جااي
  .ودب ٩٧در سال هزار شغل  ٣٣يون و م شد، ايجاد يک ميلعنوان برنامه مهم دولت اعال مه و بودجه بهرنان بازماس

خود ت خبری و بودجه در نشس رنامهسازمان ب رسانهای شد و رئيس ٩۶ديماه سال  ١٩ين بار در نشست خبری نخست در سال جاری، برایميليون شغل جاد بيش از يک گذاری اي موضوع هدف
های  مهبرنا ته نوبخت با اجرایلی که به گفمشاغ خبر داد. ٩٧رای سال ب ئيات خبر)جزهزار شغل ( ٣٣جاد يک ميليون و تومان منابع برای اي ميليارد ٧٠٠هزار و  ٣٢٧ز نگاران از تجهيخبربا 

مل و نيمه تمام صنعتی، ح های زا، تکميل طرح تی اشتغالهای صنع و خوشه وچکک عصنايکشاورزی، مايتی، طرحهای بخش اشتغال ح زايی خرد، کار، طرحهای اشتغال سياستهای فعال بازار
يجاد يک لت برای ادو نيز، رئيس سازمان برنامه و بودجه بار ديگر به برنامهمسال فروردين ماه ا .درينی شده بودگردشگری پيش ب کن و حوزهرون شهری، مسب ، حمل و نقلدرون شهری نقل

بلکه  دهکار نيست،توليد بيکار ب و هدف ما نيستيم پاشی لپوا به دنبال م«شتغال مجلس گفت: فراکسيون توليد و ا مشترک با اعضای و در نشست تاکيد کرد بر)ت خئيال(جزهزار شغ ٣٣و ميليون 
 رها از سویميليون شغل در طول سال با وعده ايجاد يک ين،ر اوه بعال»کنيم. جادبرنامه اي ١٢ب لی در قالهزار فرصت شغ ٣٣جاری بتوانيم يک ميليون و  سال است که دراين  هدف اصلی ما

 ۶٠٨منتهی به پاييز  يت نيروی کار نشان ميدهد، در يک سالهز وضعمرکز آمار ايران اخرين گزارش آ بودجه، بررسیبرنامه و رئيس سازمان ر های مکر وعدهده شد. اما به رغم نوبخت دا
از  يم، نرخ بيکارینظر بگير در ٩۶کل سال ه نسبت ب ر راکرد....اگر اين آماغيير چندانی نخواهد  در سه ماهه پايانی سال تطبيعتاً  ين آماره ات که اسکشور ايجاد شد شغل جديد در ۶٠٧هزار 
  ....کايت داردماه ح ٩فاصله  درصدی در ۴»٠درصد در پاييز امسال کاهش يافت که از کاهش  ٧»١١به ذشته گ صد در پايان سالدر ١»١٢
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  : جالليان به مناسبت روز جهانی زن انی سياسی زينبزندام پي

در زندان و  ن ُکردی که شاهد صدها جنايت جمهوری اسالمیهستم، زينب جالليان، ز من زينب : آمده است ١٣٩٧نداسف١٧روز روز جمعهتاريخ ر مندرج در سطح شبکه مجازی در خب برپايه
مگر ممکن است  راز پشيمانی بکنم،هند ابميخوا ! تازه اين ظالمان از منام. آيا دردی بزرگتر از اين هست؟ هايم بوده بندی م ده تن از همعداد او از همه بدتر شاه شاهد تهمت، اهانت، شکنجه

 ای ستمگران، نظاره .يشومتر م تر و مقاومسورن جبر من بيشتر ميکنند، مرا  ام اظهار پشيمانی کنم، باور کنيد هر وقت ستمگران، ظلم و شکنجه مانم ديدهچش همه ظلم و زور را بامنی که اين 
تواند او  ظلم و زوری نمی زادی سرشته شده باشد، هيچوقتی يک زن جوهرش با آ حق خواهی ما را بگيريد. ویزندانی کردن ما زنان، جلعام، شکنجه و  يد نميشود با قتلبوديد و هستيد، ديد گر

زنجير به تخت ستند، دست و پايم را با پاره کردند، چشمهايم را ب تنم لباسهای مرا بر رویمگران جمهوری اسالمی بودم. که در چنگال ستدم بر یپ من زمانی به اين حقيقت .را به زانو در بياورد
 .را احساس نميکردم گر هيچیجه کردند که ديشکنرا کبود شده بودند. اين قدر م خيلی وحشتناک ورم و ع کردند. با کابل به زير پاهايم شالق زدند، پاهايمشکنجه وحشتناک مرا شرو آهنی بستند و

اميدوارم در اين روز عزيز خاطر شما را مکدر نکرده  .مرا برای شما بازگو کرد هايم يک قسمت کمی از شکنجه ام، چون من فقط نکرده لغهوشتن درد و رنجم قاصر است، مبااگر بگويم قلم از ن
کنيم، تا  بيرون ن را از سرزمين مادريمانهايمان ستمگرا کنيم تا با تالش ستمگران مبارزه ليهبياييد با هم بر ع دودل است،آتش در گفتنش  که را فداکار بگوييد سخنی ان جسور وباشم. پس ای زن

   .از دست دادند، نباشيم آزادی و برابری جان عزيزشان راخاطر  ده آن زنانی که بهفردا شرمن

 

  :روزجهانی زن)مارس(٨اميداشت گر اسبتانيه شورای بازنشستگان ايران بمنازمتن بي

زنان در زير لوای  .دارد جوامع طبقاتی زاران ساله به قدمت همهفرهنگی و جنسيتی تاريخی ه سياسی و صادی و اجتماعی،شی از آن در همه زمينه های اقترودست زنان و مصائب ناف موقعيت
نوز نتوانسته اند به ر زمينه تساوی حقوقشان ، اما هد ردهای بی بازگشت بشررزات پرشکوه و کسب دستاوه تالشها و مباهم يرغمداری ،عل ر و نيز مناسبات سرمايهساختارهای تاريخی مردساال

دی ، اقتصا د. موانعکننش ميتال و ن مبارزات بی وقفه، مشارکتدوشادوش زنان در اي د چنين جامعه برابری ، مردان بسياری همراه وی دست يابند. برای ايجااجتماع بری واقعی در زندگیبرا
مبتنی بر روابط کاالئی و طبقاتی  ه را در ساختاروقعيت فرودست نيمی از جامعيت زنان چنگ انداخته و مموجود جان سخت، آشکار ونهان برهای اجتماعی  سياسی ، قانونی و سنن و آيين

شورای                                                              .موجود قرارداده است وضعيتای تغيير بر ماعیرا در پيشاپيش صف مبارزات اجت نانمالکيتی تداوم می بخشند. اين وضعيت، ز
 انی زن)مارس(روزجه٨بمناسبت گراميداشت بازنشستگان ايران 

  

  کشيده است ينسر دستمزد را پائ نی بره شورای عالی کار و چانه زوزارت کار کرکر

زنی کارگران را محدود چانه فضایفته: عمالً گ تعليق حداقل دستمزد کارگران رای عالی کار وشو تلساانتقاد از عدم تشکيل ج علی خدايی با است:ار آمده رامی اردوی کشته کانال تلگبه نو :
 ی نيست. انگار وزارت کار نمايش ساالنه چانه زنی راکارگران خبر دستمزد حداقل برای چانه زنی بر سرات شورای عالی کار جلس سال از نيمه گذشته، از ماهدر حالی که آخرين  نده اکرد

کار جلسه را به  رتوزا :برگزاری جلسات مزدی گفته از تعلل وزارت کار دراد عالی کار با انتق ی شورایکارگرعضو علی خدايی  ورای عالی را پائين کشيده است.کرده و کرکره ش يلطتع
ايم.  هنداشتولت فرمايان و دو رودررو با کار يچ مذاکره جدیند است، هنوز هاسف ١۶ نيست. برخالف سالهای گذشته، تا امروز که خوشايندی قابل قبول و ن اصالً اتفاقتعويق مياندازد و اي

 ٩٨ک جلسه با موضوع تعيين دستمزد اسفانه فقط يميکرديم که متبرگزار  چندين جلسه روزاعده بايد تا امالق یگران را محدود کرده؛ ما علزنی کار چانه الً فضایعم برگزار نشدن جلسات،
رعت جديت و س با ٩٨اکرات مزدی جاری، ضرورت دارد، مذال د ارزش واقعی دستمزد در سش شديکاه با توجه به و دو وزير ديگر حضور نداشتند. ه نيز وزير کارجلس آن شده که در برگزار
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اهد شد. نده دومين جلسه مزدی برگزار خوآي ادهاند هفتهه ددوع که برگزاری جلسات شورای عالی کار است، عمل نمايد. خود ه قانونیريعتر به وظيفارت کار بايد هرچه سوز برگزار شود؛ لذا
زار تومان درنظر ه ٨٩يليون و م ١به ميزان  امسال با سال گذشته يشتمع را تفاوت سبدما  ين اساس بايستی کف خواستهید کارگران است و بر اخريقدرت  کارگری جبران کاهش گروه نهادپيش

 باشد رد از اين رقم هم بيشتتمزقدرت خريد بايد افزايش دسهبود ای بيگرداند؛ بربازم ٩٧د کارگران را به اسفند ست که قدرت خريقلياحد ما معتقديم که اين ميزان، بگيرند؛

  

  :ا به دولت داديم نه اموال کارگران رافقط مديريت رماعی بردارد/ سازمان تامين اجتسر کرد؛ دولت دست از  حعلی دهقان کيا مطر

مان کرده و هر زدست در جيب سا دولت سالها ته تهران) با بيان اينکه(رييس کانون کارگران بازنشس يادهقان ک آمده است : علی ٩٧٣١فنداس١٩وز يکشنبه نا، در تاريخ رايلگار گزارش خبرن به
اعی که تمامين اجت حق ندارد برای اموال تد درحاليکه دولتاکيد دار آنهاری اگذاده را دولت به تامين اجتماعی تحميل کرده و اکنون بر وز بحران کتهایيکند، گفت: شرميخواهد با آن م دلشکار 
گفت: سازمان تامين  شدگان است، به بيمه جتماعی متعلقازمان تامين انکه اصل سرمايه سبر ايتاکيد  ان کيا باقات منطقی و قانونی نبود.دهگيرد. وی گفت: اين اظهاراست، تصميم ب الناس حق

  کند؟ ن سازمان دخالتيد به اين اندازه در امور ايبالت چرا اعتراض داريم که دو دليلی است به همين النسل صندوق بينيک س و اجتماعی حقالنا

ت باشد، گفت: ی متعلق به دولماعاجت اموال سازمان تامين ته شده و درهيچ کجای آن نيامده کهده دولت گذاشا مديريت برعهاجتماعی تنه امينفاه و تار نظام جامع رتبا تاکيد بر اينکه در ساخ وی
اند اما  ردهک دولتها درسته خصولتی را خود به اينککيا با اشاره  نجايی بفروشد. دهقا ا به هرن اساسی، شرکتهای شستا رقانو ۴۴بخواهد بر اساس اصل  کهت نيست دول موال شستا در اختيارا
اهد به روزگار سازمان و که دلتان ميخو يد و هر باليیکنولتی ميخصوصی است را تبديل به دسازمان کامال  اجتماعی که يک مينه تامروز ميگويند نميدانيم چيست، گفت: توضيح ما اين است کا

ی در توضيح صولتی است....ون خهما جيب سازمان تامين اجتماعی ميبخشيد. اين کم ميآوريد ازو هر جا که  واگذار ميکنيدان را به ديگران وال سازمبخواهد ام تانلاموال آن ميآوريد. هر جا د
ه که شستا را ب هستند يران دولتیهمين مد يل کرده است ومل خود را به اين شرکتها تحدولتی و عوام مدير ١۵٠٠ ستا خصوصی است اما دولت حدودش شرکتهایخصولتی نيز گفت: اکنون  بحث

 افراد توانمندی را منصوبا به شستا تحميل کند، حداقل ر افرادی نه کند و اگر هم ميخواهدزه از شستا هزيدارد بدين انداق نلت حدارند. دو شاندهاند يا مينشانند. بعد هم ادعای خصولتیخاک سياه ن
 کند

  

  ‼نزندرارشد استان ماا نيمسئول یبرا شهيب اهيس روگاهيپرسنل ن زيدلنوشته غم انگ�

  ‼شدند یاستان نيئولن مسدست به داما یشهرستان نيمسئول یمهر یبکه از  یارگرانک�

 در خصوص عدم هصورت گرفت یها یريگيپ یرويپ شهيب اهيس هاروگياز کارکنان ن جانبنيا رساند، یتان مازنداران ماستان و استاندار اس هيفق یلو حترمم هنديسالم،احتراما به استحضار نما با
 روگاهين مشکالت رسانديمحترم استان م اتمقامع ماه به اطال کيحقوق هرچهار ماه  داختپر تاکنون با یجارال س اهرميمهم و خاص کشور از ت روگاهين نيکارکنان زحمت کش ا خت حقوقپردا

  :اشدبيم ريبه شرح ز

 ديگويم مانکاريپه که متاسفانه اشتد هاازين ريپرداخت حقوق وسا نهيچه در زم یکاف یتوان مال ديبا یملپروژ  کي مانکاريپ که اصوال راتيتعمو یرداربهره ب نهير زمد فيضع مانکاريالف :پ✅
هد قق نخوامح ارمانکيالبات پطم یپرداخت آن کانکالن ام یپولها يیابجاجو  یمال یر پرداخت هايو س یباتوجه به مراحل ادار یحقوق پرداخت شود ول ميبتوان تاکند خت کارفرما پول پردا ديبا

  .شد

 یها تميکار و آ یسخت که خود شامل نيزم یمتر ستيوبصددود ق حکار در عم لياز قب یليبه دال شهيب اهيسخاص  روگاهين یکار طياب:عدم پرداخت حقوق مناسب پرسنل با توجه به شر✅
  کوه شزيبرف بوران ر یکيت ترافمشکال ليبه دل هشد یمسافت ط ی.سختباشديص مخا
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  هدديم قشر زحمت کش را زجر نيپوچ خود ا یکه با قولها روگاهينمقامات  یها پ:وعده✅

  ⁉دنک ريشکمش را س نکهيا ديام به کنديم یرا ط لومتريک خود بفهماند پدرش هر روز شصتم معصودک چطور به کو یاقتصاد طيشرا نيفرزند باا کيجوان با یپدر

  ‼مطالباتش از دست بدهد افتيدرشغلش را بخاطر  کهنيزادازند آن هم باترس اپر یم کباريرا هر چند وقت  زشيناچحقوق  ید وقتکن نيرا تام دخانواده خو یلما یازهاينچگونه  پدر

 یم  پدر  نيا کيه چند ما برابرماه مقامات  کيکه حقوق  یرتصو در ‼ميه را پرداخت کنام کي ديحقوق دوماه شا مياناگر بتو نديگو یر گونه متمسخ یبا خنده ا روگاهيرشد نا اماتمق که یپدر
  ‼دبکش طولسال بعد  رماهيت یحت ايا خرداد که آن هم ت هندديمرا  ديباشد و با کمال تاسف وعده بعد از ع

  کند نيوزمره خود را تامر ازين یحت تواندينم گريکه د یپدر

  ‼ديکرد افتيماه در کي ديخوشحال باش نديگوياو م اخت نکردن بهداز چند ماه پرعد حقوق ب ماه کي  افتيدر با روگاهيکه مقامات ن یپدر

  ‼درداخت اجاره به صاحبخانه بدهپ یندگما را جهت عقب زشيمجبور است تمام حقوق ناچرداخت نکرده و ه پاجارکه چند ماه  یپدر

 ديوبگ یبا شرمندگ دياو چه بگو ديکنيکار نم یلپروژ م کيگر در م پرسندياو منواده اش از اوخ شوندينو م سالقبل از کارکنان دولت  تاز پرداخت تمام مطالبارها که هرروز در خب یپدر
  ⁉ت وپول ندارداس یشرکت خصوص

 خواستدر تواندينم لشغ نيت دادن ادس از ليدلو به  باشديم یلدر پروژه م یشرکت خصوصمند که چون کار یدر آخر پدر نشده و یريگياطالع داده و پ ینرستاشه که به تمام مقامات یپدر
  .ر باشدستاخوا دسال نو باش انيمطالبات عقب مانده کامل خود تا قبل پا پرداخت

  :به رونوشت

  شهيب اهيس روگاهيکارفرما سد ون➖

  تهران یمنطقه اق ت برشرک➖

   وژه درحال حاضرپر مانکاريپ➖

  تهران شيفن اند مانشگايپ شرکت➖

  

   مانيمسجدسل یميب کارگران پتروشز اعتصارو نيسوم - ) ٩ (

ارژنگ ستبر  رورسانين یها پاداش کارگران توسط شرکتو  دروغ و عدم پرداخت حقوق یهاعده و ليباشد بدل یووهان م ینيآن شرکت چ یفرماکه کار مانيدسلمسج یميکارگران پتروش
  .برندياعتصاب به سر مدر فند اس ١٨از روز شنبه  یرياردش یآقا استيوارگه سازان به رو  یاظمک یقاآ استين به راسپاه مايش ،یاوودد یآقا استياراز، به رت

 یب   رگران که اند ادامه داشت، کاسف ١٨ را تا روز شنبهجما نيمراجعه کردند و اخود حقوق  افتيرسان جهت در ورين یبار به دفاتر شرکت ها نيدچن  راناز آنجا آغاز شد که کارگ اعتصاب
اه، م یما حقوق د ند،يگويدروغ م ینرايا انرورسين یاعالم کرد که شرکت ها ینيئول چجمع شدند، مس ینيچرکت دفاتر ش یخود دست به اعتصاب زدند و در جلو دنديرا د نيمسئول یتوجه
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صاب وارد اعتد و شدن نيخشمگ اريخبر بس نيا دنيکارگران با شن م،يکرد زيوار شيپوقت  یليدند) را خوخبر ب ین از آن بکارگرا ه و پاداش ( کهاماه، بهمن م یر ماه، دآذ یبهمن ماه، اضافه کار
  .شد يیتازه ا مرحله

  .را ندادند گرانير به دکا را خاموش کرده و اجازه نينگس یاه هتمام ژنراتورها و دستگا 

ن حقوق ها را  ازاگه سسپاهان و وار مايکرد اما دو شرکت ش زيآذر ماه را وار یفه کارو اضاماه  یحقوق د بعدازظهر ٣ساعت  بعد از ژنگ همان روز ورگزارش شرکت ا نيساس هما بر
  .کردند ليو کار را تعط راتورها را خاموش کردهژن وزدند و تمام دستگاه ها  صاباسفند دست به اعت ١٩ شنبهکيروز هم مجموعه باز  نينکردند، کارگران ا زيوار

 یانريا سانرورين یو بخصوص پاداش خود که شرکت ها یماه، اضافه کارمن ق بهحقو افتياسفند  هم دست به اعتصاب زدند و خواهان در ٢٠دوشنبه مروز رش کارگران ااگز نياساس هم بر
   .اخت نکنند، هستندپرد رگران سوءاستفاده کرده وکا از عدم اطالع خواستنديم

  .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد ندهيآ یروزها فردا و اتشانمطالب افتنين وعه در صورت تحققمجم نياگفته کارگران  قطب

  .پرداخت کنند هانيهما هستند دستمزد کارگران را به صورت نقد وموظف  ینيچ یهاکت ن شردرضم 

  ٩٧اسفند  ٢٠

  

  : يممحکوم می کن الن کارگری رازندانی کردن فعا شالق و ن و حومه:احکاماشرکت واحد اتوبوسرانی تهر سنديکای کارگران  - ) ١٠(

ران حومه حکم شالق برای کارگ کت واحد اتوبوسرانی تهران وشرآمده است : سنديکای کارگران  ٩٧اسفند٢١شنبه سهدر تاريخ روز  حد،ت واشرک خبرمنتشره در کانال تلگرامی سنديکای برپايه
ته و متاسفانه بود تداوم ياف شدهادر اک صدره و هپکو ار ن برای کارگران سنندج، چادرملو، آقکه پيش از ايشرمانه شالق  می کند. حکم بی مرا محکوگران و معلمان رهمچنين زندانی کردن کا

رفا ص ی به ناحق وان و معلمان زياده کارگره است. متاسفاندغيبت" حکم شالق صادر ش" هین است نيز به اتهامات واحال سپری کردن محکوميت زندا درعظيم زاده که  بار برای جعفر اين
برای جلوگيری از تمام ظرفيت خود  ی امنيتی ازهاصنفی مستقل پرونده سازی و زندانی شده اند.نهادسنديکا و تشکل  ادايج دليلاليت صنفی در جهت رهايی طبقه فرودست و همچنين به بخاطر فع

يکای از فعاليت سند انعدی مترفنسنديکای مستقل کارگری نشده است، با هر  ی و ايجادع فعاليت صنفکارگران، مان ر در برابر ارادهرب و زوآنجا که ض ند ونصنفی کارگران استفاده می کفعاليت 
ند ترفند کردند. هرچ يگيریآنرا پ نهادهای امنيتی ران است که در يکسال گذشتهاتوبوسرانی ته شرکت واحدوژه ی سنديکا سازی دولتی در پرو واقعی کارگران می شوند.نمونه آن  مستقل

گرفتار انگيزه های انحرافی      ولتی با د سنديکا سازی درون جنبش کارگری ايران در جريان نه برخی افرادِ سفامتا اما خنثی گرديد ا پشتوانه و همراهی کارگران شرکت واحدهای امنيتی بنهاد
  .باشيمافات و اتفاقات ننه انحرنده شاهد اينگويکه اميدواريم در آ تی شدندتله نهادهای امني

 فعاليت های صنفی قل کارگری ومسمان را به دليل حق خواهی، ايجاد سنديکا، تشکل کارگران و معل ردننی کزندارکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پرونده سازی و کارگران ش ایسنديک
  .زندانی می باشد فعاالن صنفیلمان و ديگر ط کارگران، معری و بی قيد و شرزادی فوايشان و آ عليه و کليه احکام زندان و شالقمحکوم کرده و خواهان لغ

  و حومهبوسرانی تهران اتواحد کت وسنديکای کارگران شر

  ٩٧اسفند  ٢١
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  :قوط کرده به بدترين وضعيت خود سا ايلنا:دستمزد در عرض يک دهب عليرضا محجوب در گفتوگو

بارزه با فقر سخن راهکارهای م و فقراز  ايت از قدرت خريد مردم يا استمرار فقر؟ اين روزها همهحم : مده استآ ٩٧اسفند٢١بهنتاريخ روز سه ش لنا، دربدی خبرنگار اياگزارش پيام ع به
بودجه مطابق اليحه د داده شده و اارهايی که پيشنهراهک» .کنيم را جبران نهای زندگی حقوق بگيرا هزينهبايد باال رفتن «يشوند: شروع م» بايد« ايی که با قيدرهميگويند. مجلس پر شده از شعا

سبد  با قيمت ش دستمزد متناسبميتوان به کارگران کرد افزايه ترين کمکی ک اساسی؛ اما اصلی ای واردات کاالهایرد دالر ارز برليامي ١۴ميشوند؛ عبارت است از اختصاِص  سال آينده عملی
کند تا د افزايش پيدا بايونه که مزد چگ ی اسالمی و دبيرکل خانه کارگر بررسی ميکنيمری مجلس شورافراکسيون کارگ رئيس »رضا محجوبعلي«با گفتگوی پيش رو  در .است ٩٧معيشت سال 

ی واردات اعادالنه ارز بر ، تخصيصالح نظام بانکیصهايی مانند ا سياست .پرداختگذاری  ن چارچوب به سياستح ميدهد که چگونه بايد در ايشرهمچنين  در چارچوب عدالت قرار گيرد. او
 ٢٠٠هزار و  ٧٥٩ميليون و  ٣ال (مسقيمت سبد معيشت ا پيشنهاد ميدهيد، چيست؟ ٩٨سال دستمزد  تعيين رایکه بنترل نرخ ارز، تثبيت قيمتها و شناورسازی مزد .فرمولی اساسی، ک هایکاال

اقل هزار تومانی وجود دارد. حد ٨٩ ميليون و ١ان) اختالفی هزار توم ۶٧٠ ميليون و ٢( مسال و سال گذشتهمعيشت ا ميان قيمت سبد حداقل دستمزد است. از سويیبرابر  ٤تومان) حدود 
 ندارد. سال جاری وجود دسال گذشته با حداقل دستمز امسال و های سبد معيشت نهفاوت هزيالت چندانی ميان مابهه تومان است.اين يعنی فاصل هزار ١١٧ميليون و  ١ ،٩٧مزد در سال دست

. ٢دستمزد  قلدرصدی را روی حدا ٤٠. يک ماه افزايش ١ام شود: د کار بايد انجچن اين،بنابر .مام نداشتن نسبت به افزايش موثر قدرت خريد استحاکی از اهت ها بر هزينه زدنچربيدن حداقل م
عالی کار بايد متعهد شوند که مطابق هر افزايش  . در شورای٣ ه دوره زمانی.ازند؛ آنهم طبق سيد بپردبرای جبران با اعددی ر سال گذشته و امسال التفاوت سبد معيشت ن مابهميليو ١ روی ماخذ

لت که دو ترين کار اين استطالبه و پيگيری کنند....بهر شورای عالی کار بايد مذيربط د های آينده نمايندگانوزران را افزايش دهند. اينها مواردی است که در رکارگ ر، دستمزدازادر بقيمتی 
برای اينکه  هابگيرد. در حال حاضر بانک نظام پولی را در دست ولت بايد کنترلد ده بعاين جامعه کشش ندارد. در درج نزديک کند؛ چراکه بيش ازهزار تومان  ٤دالر را به  بکوشد که قيمت

وجود  قتصاددانها ميدانند که بحران ارزی اخير به خاطرهم ما و هم اقرار ميدهيد؟  ردم را در مضيقه. چرا مشيد نه مردم راکند؛ پس بانکها را به آتش با کشيده پول ما را به آتشی باشند خود باق
 ها شش ماه پس از بحران ارزی اعمال شدند حريمنيست؛ چراکه ت ها متحري

  

   کارگران ذوب آهن: ه تکميلیپيام سنديکا در مورد بيمرش شورای بازنشستگان از خبر زاگ

، مراکز چشم پزشکی، دندان پزشکی داروخانه ها اداردف قرضوع بيمه های تکميلی بسيار زياد شده است. از موضوع طردر مو ايران ا به جای بيمهعوض شدن بيمه دانران با " مشکالت کارگ
سود و بازار آزاد ار مبتنی بر اند و در ساختمالی تبديل شده  سرمايه غول به بخشی از شرکتهای بيمه ای ".رده استکارگران مشکالت ايجاد ک اين قدر برای يريت اين موضوعمدالی آخر. چرا 

سانی کمتری را خدمات ر ه روز به روز همپاس ميدهند کخصوصی بيمه ای  ایرا به انوع و اقسام شرکته انی رايگان ،بيمارانسترش خدمات درمی گه جاميکنند. درچنين شرايطی دولتها ب عمل
کاهش داده و خدمات کمتری را  ا را برای آنهاه ههزينکه  ی را برای ارائه خدمات بيمه ای طوری تنظيم ميکنندها، جدول هائانواع ترفند  ه با درپيش گرفتنيلی بيم. شرکت های تکمدمتقبل ميشون

روند هر سال به  اين ذار بدهيم. وه شرکت بيمه گماهيانه بيشتری بد مبلغ و مناسب ، باي ربيشت که برای دريافت خدماتنه ای درجه بندی ميکنند مان را به گوهزينه تکميل در .دبه بيمه گذارميده
دثه اپوششان درگير بيماری يا ح خود يا خانواده تحت د کهن مطلع ميشوند. و زمانی از آرنميدانند اما مزد بگير ها اغلب از آن بيخب ايانندها را کارفرمترفاين اشکالی تازه ادامه خواهد داشت ! 

بدنبال شرکتی  کارفرما ها .ه ای به آن ديگریز اين شرکت بيمد ااردااست و نه تجديد قر ان و بازنشستگان تحقق درمان رايگانکار مزدبگير چاره .ميشوند های قانونی رداریه کالهبشده و متوج
  . م گيری ستياين ميان سود مالک تصم در ين مبلغ را پيشنهاد دهد.ستند که کمترعقد قرار داد ه ایبر

  .ستگان استيران و بازنشو سالمت مزدبگانی ميشود درمان نچه قربآ

  

  یر کارگرنواخا تشيمع نهيهزحداقل مزد و  یدرصد ٣٠٠فاصله 
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  :انريکارگران ا یمجمع عال رهيمد أتيه زاده،عضویرراهدا

  .صد استرد ٣٠٠از  شيخانواده ب کي تشيمع یحداقل نهيران و هزحداقل مزد کارگ انيفاصله م

 یخانوارها طيفاصله باعث شده شرا نيتومان است و اار هز ٢٠٠و  ونيليم کيار تومان و حداقل دستمزد کارگران حدود هز ٧٠٠و  ونيليم ٣ یرگرکا خانواده کي شتيمع یحداقل نهيهز
  سنايشود./ار دشوا یکارگر

اعالم کردند،  ونيليپنج م یط فقر را باالخ یاجع حکومتمر نيهم کهيالست آمده است در حبد یومتتوسط مراجع حک زين یو هفتصد هزارتومان ونيليم سه شتيمع یحداقل نهيهز نيالبته ا پ،ن
  .باشد یتومان م ونيليهفت م ٩٨دستمزد سال یبرا یتقل کارگرمس یها تشکل شنهاديپ

  

  بزرگترين استبداد و استثمار است صالحات پارامتريکاست/ قانون ان افتاده زشکابه دست پ گانمه شدحساب بي دها تومان ازه کارگری مطرح شد؛ميليارشست اتحاديه پيشکسوتان جامعر ند

درمان تامين اجتماعی ی سراسر کشور با مديرکل پيشکسوتان جامعه کارگر های ديههای بيمه و درمان اتحا تهآمده است: نشست کمي ٩٧اسفند٢٣ج شنبهپن ريخارش خبرنگار ايلنا، در تاگز به
مديريتی  بايد ساختار بر اينکهنشست با تاکيد ر اين تان جامعه کارگری کشور) دکسو(رئيس اتحاديه پيش ی استان تهران برگزار شد.حسن صادقیتامين اجتماعکل درمان اره تهران در اد استان

م. در اين ميان افراد جوان و نخبه ميتوانند کمک ده صيانت کنيش ين حاصلق جببا ريختن عر ها کهما بايد از اموال آن کارگران ذينفع هستند و نوان کرد، گفت: در اين سازماا جتامين اجتماعی ر
 بهلی مطاسازمان تامين اجتماع ودن بکنند.وی گفت: ما ازمين اجتماعی ادعای ذينفع ب تا غيرالحق در سازمان راد منايد اجازه دهيم به افی افزود: ما نبکنند.وسازمان تامين اجتماعی ب هی ببسيار

اجتماعی) گفت: ارت بر سازمان تامين ميدی (مسئول نظنشست ح يم کرد.... در ادامه اينتحرزاده هاشمی بيمارستانهای تامين اجتماعی را  قاضی آقایاشت در دوره وزارت بهديم. گری ميکن
رشد بدهی،  ها پرداخت: فقدان پايداری مالی، روندتعدادی از آند به شرح يکننا تهديد مر یجتماعمختلف سازمان تامين اچالش  ٨٠با بيان اينکه  دچار مشکل شده است.حميدی هادوقپايداری صن

های مبادله،  زينهعدم ارزيابی ه نی مطلوب،م اجرای کار شايسته و حکمراعد اعی، کاهش ضريب پشتيبانی،تامين اجتم تن سازماندون در نظر گرفصايد بطلبها، تعديل ساختار اقت رشدروند 
تهای النسلی، سياس بين       مدت جه به افق بلندعدم توشايسته و مکفی،  د دستمزدنبول از دولت، عدم نظارت نمايندگان کارگری و کارفرمايی، استقال حفظ ،ن اجتماعیتاميند اليه ام چان نظفقد

 تامين اجتماعی تحميل شده ه مقننه به سازمانه مجريه و قوضائيه، قووه قشها از سوی قز چالاينکه برخی ا با بيان. از اين جمله هستند.وی باالی اشتغال غيررسمی و .. سهماشتغال،  ای ضد تعرفه
ر هر اصالح وی افزود: اگ بب شده است.ها را س اين چالش د دارند کهوجوتامين  هايی در سازمان اهر گرفت در حال حاضر چسازمانی در نظ ی درونها ا را بايد در کنار چالشينهاند گفت: ا
  ....نخواهد آمدار چيزی به ب های درون سازمانی انجام شود جز خسران ن چالشدر نظر گرفت ماعی بدوناجت تامين سازمانی در پارامتريک

  

  :مزد استبنای حل مشکالت، شناور شدن ه مبپذيرند ک اهند حرف ما راعی مناسب نيست/ نميخويت تامين اجتماقی:وضعحسن صاد

ران رگر تهکاربردی خانه کا -اه علمینشگهای کارگر سراسر کشور در محل دا نه دبيران اجرايی خانهساليا : نشستآمده است ٩٧نداسف٢٣نج شنبهروز پگار ايلنا، در تاريخ گزارش خبرن به
ال سخت اين دست ساز  ادی و مواردیاقتص لحاظ معيشتی، م که ازن روزهای سالی قرار داريدر اين نشست گفت: در واپسي ری)جامعه کارگ ديه پيشکسوتانحسن صادقی (رئيس اتحابرگزار شد.

اين  شکل شدند کهر متوليدی دچاواحد  ١٤٧٠نين وقی دريافت کنند. همچاند حق نتوانسته ک سالزار کارگر از دو ماه تا يه ٩٧بود. در حال حاضر متاسفانه حدود  اری برای ملت ايرانو دشو
زود: در همين راستا برای اف کرد.... وی ن بدان معنا نيست که نتوان برای آنها کاریدارد ولی اي ايط کنونین شربود ن از خاصد نشاته است. همه اين مواربه سال گذشته افزايش داشآمار نسبت 

اال را دد کع ٣٧گران که ت کارراساس سبد حداقل معيشبيکاری است. ب ندوق بيمهريق کمک هزينه از دولت به صتز ضوع مستلزمشود که اين مو انديشيده ايد راهکاریبيمه بيکاری ب پرداخت
ت و اس شده بينی يشهزار تومان پ ٧٠٠ميليون و  ٣حدود  ٩٨ضوع برای سال اين موشده بود که  ارگران تعيينی کهزار تومان حقوق برا ٦٥٠ميليون و  ٢کرده امسال مبلغ  مشخص ای آنهابر

ر شدن مزد ناوبپذيرند که مبنای حل مشکالت ش د: نميخواهند حرف ما راامه عنوان کردقی در ادد.صاينه حقوق باشدر زموگو  گفت ای برای هزمينواهيم رسيد ولی ميتواند البته قطعا ما به آن نخ



 

١٣٩٧اسفند – رانيدر ا یکارگر یدادهايروزشمار رو ٦١  

 ست در نتيجهمان اهزار تو ١٢٥يلو گوشت نتيجه ميداد، امروز هر کگوشت را  گر در روز يک کيلوکارحداقل مزد اشت. در گذشته و حقوق را ثابت نگه دکرد  رم را رهاوان تواست چراکه نميت
گری از دي وی در بخش ما کمک کند.... ازيم و دولت بايد بهنيم آن را بپردنميتوارند اما در اجرا ميگويند پذيرا مي هزار تومان باشد که همه هم آن ٧٥٠ميليون و  ٣د کارگران باي ل حقوق بهحداق

 اریسال آقای محجوب اجباراً بايد يک دوره را تنفس اجب ٢٤ يب شود پس ازمجلس تصو تازه. اگر مصوبه س استبخش انتخابات آتی مجلما  از ديگر موضوعات مهمهايش بيان کرد:  صحبت
 کارگر انگيزه خانهاين تغيير شکل برای  ل انتخابات تغيير کرده ودر نهايت بايد بگويم شک .ندهستقای ربيعی آقای کمالی و آيداهايی مورد نظرمان ر ما برای کاندعلی نظف داشته باشند. در شرايط

آن را  بايد بالفاصله ساختاری است که الحاتمان نيازمند اصين سازاعی وضعيت مناسبی نيست. اجتمگفت: وضعيت تامين ا هايش ميکند. وی در بخش پايانی صحبتتر را ايجاد ی حضور بهبرا
در  که فع تامين اجتماعی و کارگران را در نظر بگيرد اما آنچهبايد منا ريکات پارامتصالحواهد ماند. ابتر خمتريک جواب نداده و انيفتد اصالحات پارا تفاقنيم. اگر اصالحات ساختاری اا کاجر
  .برويم پارامتريکد بعد به دنبال اصالحات ی انجام شوريد اصالحات ساختابا اساس ابتدا يکند. بر همينجامعه کارگری وارد م رين فشار را بهه بيشتاتفاق افتادن بود حال

  

  :انتخابات آماده شويمای تماعی سراپا تقلب است/ سال سختی پيشرو داريم/ بايد برريک تامين اجات پارامتصالح:طرح امحجوب ليرضاع

ران ر تهدی خانه کارگکاربر -ر محل دانشگاه علمیهای کارگر سراسر کشور د هساليانه دبيران اجرايی خان شستآمده است: ن ٩٧اسفند٢٣نبه، در تاريخ روز پنج شخبرنگار ايلنا گزارش به
ن يا اضع مالی سازمان بد است امما قبول داريم که و ها تقلب است. همی سراپت پارامتريک تامين اجتماعحااين مراسم گفت: طرح اصال محجوب (دبيرکل خانه کارگر) درر شد.عليرضا برگزا

دهند به جای استفاده  ازعی با آدمهايی طرف هستيم که اگر ميخواهند به کسی امتي. اما به نوباال يه راو بقرا کف گرفت  کارگره تفاوت گذاشت. يعنی ميتوان بين کارگر با بقين را هم بايد بپذيريم که
رديم ولی ضا که اشتباهی اماست کداريم، عرض بنده اين  اند قبول شان اجحاف کرده: اينکه دولت و کارفرماهايدفزوناجوانمردی است.وی ا عين استفاده ميکنند، اين از جيب ديگران يب خوداز ج

در حال  اما دبو سال ٥٢تا  ٤٩يد به زندگی قانون نوشته ميشد ام نيست. زمانی کهمهم  درا به حساب چه کسی بگذارنير مهم اين است که خيری اتفاق بيفتد اينکه اين خ .ل کنيمبايد درست عم
د: انتخابات موضوع دا گرفته شود.... وی ادامه جداگانه ميدهد که بايد در نظراينها نتيجه هرکدام از ای پردازی) بر مهبي امطعا نهضت اکچوئری (نظسال رسيده است ق ٧٣ع به حاضر اين موضو

ان رد امکبرای نماينده اری ، يک سال استراحت اجبسسه دوره انتخابات مجل ازن نيست. قانون اينکه بعد آريح ت سخت است که نياز به تشجهات مختلف به شد از انتخابات آينده بوده ومهمی 
ه بد و کار دادن نفر رای به اين ٢٧، ٢٦مجلس بودند،  سال در ٢٠ای که  مايندهاما از سوی چند ن .نيست يیاست اما من به شخصه مخالف آن هستم و به نظرم حرف عقال ندارد و قطعی شدن

تيم اما هس همچنين روی آقای ربيعی و کمالی متمرکز .زاده را داريمخانم جلودار تهران فقط از با اين قانون کرد:ادامه بيان  محجوب در.م به اين موضوع رای دهندنوعی کاری کردند بقيه ه
به نيز اين افراد  يدو شارای به شدت کم بوده  ستوجه به اين شرايط شان شهر تهران و با ه خصوص دربريم خابات سختی را پيش رو داند. بازهم ميگويم انتنماينده ميشو هااز آن نميدانيم کداميک

تيبانی از شبه په است. قاعدتاً ما مکلف ارائه داد هاد خود راکارگر نيز پيشن گروه درصد گفته شده و ٢٣رفرما کا گفت: آخرين حرف خابات داوطلب نشوند....محجوب در پايانليل برای انتهمين د
  .ايد کمک کنيم تا اين تصميم گرفته شودهمگی ب نوعی کنيم. به تراضاين موضوع اع و بهدست به دست هم بدهيم  کمتر شد بايد يم. اگر همگروه کارگر هست

  

  :ری استاسفند ماه در حال برگزا انش ايمنی کارگران ساختمانی ازطح دکار در غرب تهران/ کالسهای ارتقای س ادثهنفر بر اثر ح ١١٨مرگ تماعی غرب تهران خبر داد؛مديرکل تامين اج

 ٩مار سال گذشته از فزود: بر اساس آران ارات تأمين اجتماعی غرب تهادا آمده است : ناهيد حيدری روز شنبه در جمع مسئوالن ٩٧اسفند ٢۵روز شنبه شنبه  ايلنا، در تاريخ نگاربه گزارش خبر
نفر که  ٨٧۶هزار و  ١٨گزارش شد.وی اضافه کرد: از ان تأمين اجتماعی سازممورد حادثه به  ۵٧٣ ارکار و در طول هر ماه هز حادثه ۵١باری در هر روز کاری، ه اججمعيت بيمه شد ميليون

نفر بر اثر شدت  ١١٨ادامه داد: متأسفانه  ند.حيدریگرفتت پوشش حمايت درمانی تأمين اجتماعی قرار درصد هستند تح ٩عادل م نفر که ١٨۴هزار و  ١٧، در غرب تهران دچار حادثه شدند
و فبار توصيف کرد را اسای نيستند  پوشش هيچ بيمه آمار کارگرانی که تحت درصد شدند....وی ۶۶نفر از کار افتاده کلی باالی  ١٢١د و ايمنی فوت کردن اتن نکه و به علت رعايت نکردحادث
درصد از  ٣۵نزديک به  و متأسفانه و بيمه خارج هستندکار د و از شمول قانون نباشکشور مشغول فعاليت  ی درهای زيرزمين کارگران در کارگاه ر ازميليون نف ۴بينی ميشود بيش از  پيش :گفت

 اين کارگران، زنان و کودکان کار هستند
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  :شده استاستفاده سياسی از کارگران باب است/  قرار داشتن زير خط فقر امروز از کارگر،مطرح کرد:تعريف مجلس کميسيون آموزش و تحقيقات عضو 

نی و قانو دستمزد را حق می، افزايشسيدمحمدجواد ابطحی؛ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسال : آمده است ٩٧اسفند ٢۵نبه شنبه وز شگار ايلنا، در تاريخ رگزارش خبرن به
 شود که کارگر بتواند با آن هزينه ای افزوده ه اندازهزد ببايد دستم ی است، بلکهانصاف ابت بماند، کمال بید و توقع داشته باشيم دستمزد ثران شوگ ت و خبرنگار ايلنا گفت: اينکه قيمتهامنطقی دانس

که در مورد گفت: عددهايی  يش دستمزد باشد،ی افزااينکه خط فقر ميتواند بهترين مبنا برا با اشاره به وی .باشد ش از آرامش روحی برخوردارا اش را تامين کند و در کنار خانواده زندگی های
 را مبنای دستمزدهمان را چگونه تعيين ميکنند و کنند خط فقر  اند. حرف ما اين است که آقايان اعالم تومان را خط فقر اعالم کرده ميليون ۵از سه تا نون ميشود، متفاوت است. اکخط فقر گفته 

ايم که  بوده    بارها شاهدنيز شروع ميشود.  ها دهمطرح ميشود، سوءاستفا افزايش دستمزد اه که بحثفتار برخی کارفرمايان گفت: هرگف از رابطحی با ابراز تاس دهند. کارگران قرار
کاری بپردازد.  آنکه اضافه است بی است يا اينکه ساعت کار را اضافه کرده ديگر تحميل کردهارگر کار او را به ک اج کرده وکارفرمايی در قبال افزايش دستمزد، يک نيروی کارش را اخر

 حمايت از کارگران را ضعيفآن استفاده ميکنند...وی؛ بازوی  به حقوق کارگر که ميرسند از هر روشی برای کاهشهشان کم نشود اما بنگاتا سود  ر پيش ميگيرندها ترفند د کارفرمايان دهبرخی 
فتن حق گر ی کارگران برایزن نهر باعث شده تا قدرت چاپرقدرت نيستند و همين امچندان  قوق کارگران دفاع کنند،د از حهای کارگری که بخواهن اسفانه امروز تشکلمت :ف کرد و گفتتوصي

 قانونی کمرنگ شود

    

  : های اسالمی کار موضع بگيرندرابر تشکيل شواردر ب يست/ مديران شرکتها نبايدقاسمی:اعتراضات کارگران را امنيتی جلوه دادن درست ن

شورای اسالمی) با روسای  و اسکو در مجلس نده مردم تبريز ، آذرشهرر زهرا ساعی (نمايقاسمی که در ديدا ت :چنگيزآمده اس ٩٧اسفند ٢۵شنبه گار ايلنا، در تاريخ روز شنبه گزارش خبرن به
يزنند. اهای اسالمی کار سرباز مقانون در خصوص تشکيل شور اجرایعليرغم صراحت قانونی، برخی مديران واحدها از ت، اظهار داشت: ميگف آذربايجان شرقی سخن ی کارشوراهای اسالم
درحالی است  ين، اظهار داشت: ايکنندهای اسالمی کار خودداری مدر برابر تشکيل شورا های غيرقابل قبول گ استان به بهانههای توليدی و صنعتی بزرکنون در برخی واحدا وی با بيان اينکه

از نحوه برخورد برخی ميشوند.قاسمی با انتقاد  ند، متخلف شناختهتشکيل شورای اسالمی کار شونفر مانع  ٣۵دهای باالی واح ری صادر شده مديرانی که دربر اساس حکمی که از سوی دادگست
 اکه چندين ماه قبلمنيتی جلوه دهيم درست نيست؛ چراند، ا را دريافت نکرده را که ماهها حقوق خود ارگران صاحب حقیضات کداشت: اينکه بياييم اعترااظهار  مسئوالن با تجمعات کارگران

رسيده، به استخوانشان  کارد کارگران اند و اکنون وقتی شده ولی مديران به دليل ناتوانی خود کاری از پيش نبرده ارگران به مسئوالن دادهگری و نمايندگان کهای الزم از سوی جامعه کارهشدار
 ر داشتهها حضو ظام در تمامی صحنهرای حفظ و تقويت نهميشه ب ت که همين کارگرانقی ميشود اين در حالی اساقدام اعتراضی آنان امنيتی تل اعتراض خود را بدون تنش فرياد ميزنند،

 در عدم توجه جدی احتمال بروز مشکلپرداخت حقوق و دستمزد اظهار داشت: در صورت  رات واگذار شده درخانجاحدهای توليدی به ويژه کادوباره به وضعيت برخی از و اند.قاسمی با هشدار
 ن به فکر باشندو بايد از هم اکنون مسئوالسال جديد وجود دارد 

 

  !با اتحاد پيروز ميشويم، با افتراق شکست ميخوريم - ) ١١ (

با اتحاد « مبنی بر ١٣٩٧ن پيام سال اطالعيه ای ضمن خاطر نشان کرد ستانه نوروزبا انتشاردر آ آمده است ١٣٩٧سفند ا ٢۶ الد يکشنبهلی فومندرج در کانال تلگرامی کارگران م برپايه خبر
  .مهدی وخانواده اش شد با کارگران ومعلمان زندانی و همچنين با ميثم آل خواهان همبستگی»خوريم!با افتراق شکست ميپيروز ميشويم، 
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دها و عيدی بود که برای دستمزروزها  ويم. و پارسال همينابان نکشانيم شنيده نميشرا از کارخانه به بيرون و خي نيم که تا وقتی صدايمابرای اولين بار ياد گرفتن روزها بود که ش هميسال پي دو
ارگر گروه ملی ين ساعات سال را هم کجديد می آيد که اين آخر ديگر درحالی سالروز  ه و خيابان بوديم. حاال هم تا چنداستانداری و نماز جمع و درآوردن شرکت از چنگ موسوی، آوارهی

بعضی از همکارانمان مثل  ی فرزندش ميماسد يا که نه.تا چند روز ديگر درحالی بهار می آيد که يدانهع چيزی به لباس و زياد کردن کوه قرض و خرج، ل بايد ببيند پس از کم واستيصا فوالد با
  .کندرای کارگران توبه فتاده تا بخاطر حق خواهی بزندان ا سماعيل بخشی کنجن دارد. کمی آنسوتر برادرمان از زخم زمستان را بر تهنو پول و بيمار و آواره؛ بيکار و بی و مهدی ميثم آل 

ی  ميشه در حافظهبرای ه خشانی بود کهی در اند. آبان و آذر نقطهد را به اوج رسر فوالی کارگ مبارزه سالی بود پرفراز کههايش  ها و هزينه با تمام افت و خيزهايش، با تمام تلخی ٩٧اما سال 
  .گردد نمیفوالد بعد از اين ديگر به عقب بر صدايمان شدند. و اين يعنی کارگر د و همور پشتمان ايستادنکارگران سراسر کش اهواز کهری ثبت شد، وقتی نه فقط ما و جنبش کارگ

 ز زيرون کرديم، سهام اکسين را ان مافيايی را افشا و بيربرپا کرديم، مديرا ی کارگری رانداختيم، مجامع عموميم:موسوی قلدر را بيرون ادرخشانی کسب کرد دهایدستاور ٩٧در مسير سال 
کارخانه را رسانديم، چرخ سه  وليه راعتراضمان مواد اضرب ااجتماعی و تکميلی را گرفتيم، به های  بيمه آورديم، پرداخت حقوقها را به روز کرديم، جلوی دستاندازی به حقچوب حراج در

سازيهای امنيتی بر  مهديها از شغل و حقوقشان و تيغ تيز پرونده ت ميثم آلی، اخراج و محروميه بهای فشارهای گزاف امنيتداديم.اين همه ب م نجاتداشتيم و کارخانه را در يک کال روشن نگه
های  بدن اند و فرسوده تخته است و تجهيزات هنوزاش دارد، درب دو کارخانه  واقعیبا ظرفيت  صله زيادید توليد گروه ملی هنوز فافوالد بود.هرچن ه ملینفر از کارگران گرو سر بيش از صد

ز تهديد، ارعاب، زندان و سطحی ا رديم.هيچم و کداد که با قدرت اتحادمان توانستينشان  ٩٧مسير مبارزه در سال  هاشان هنوز باز، اما کار مستهلک است و زخم فوالد بخاطر سختی کارگر
پاسبانی خواهيم کرد و برای پيگيری مطالبات بعدی هم حاضريم و  دستاوردها از اين کند. بهمين خاطر مانند شيرمان پاک  را از حافظه ٩٧ اصلی سال دی نميتواند اين پيامنفاق و ناامي اخراج،

  .يم نشستنخواه عقب

ديد.  قزوين تا اهواز را با خودششوش و اراک و  ارگران ازند: او قدرت اتحاد و همبستگی کرا به عقب برنميگرداديد که هرگز او  چيزی را ٩٧ن حال در سال در عيکارگر گروه ملی فوالد 
 شناخت که دشمنان واقعياش را شناخت.مسير حاميان و  ر اينبا خود شنيد و د معلمان و بازنشستگان و دانشجويانی که زير مشکالت معيشتی کمرشان خم شده را گی کارگران وفرياد همبست
دستگير ميشود جدا  ستمزد جلوی مجلس تجمع ميکند وبرای حداقل د از فعال کارگری کهاعتصاب ميکند و  معلمی که زی مينالند جدا نيست، ازسا ز ديگر کارگرانی که از خصوصیاعتراضش ا

ازه برای ما رگری در بند به همان اندفعاالن کا معلمان، رانندگان و هم هست که کارگران، معيشت است. به همين خاطر برای يک طبقه و ه، يکنيست. شناخت که اينها نماهايی از يک مبارز
گر فعاالن صنفی عظيم زاده و دي ،جعفربه اسماعيل بخشی، محمد حبيبی  سنگری که در جنبش کارگری حمله شود، به کل ما حمله شده. تعرضودمان. به هر خ که خودمان برای اعتراض ميکنند

خانواده اش در اين  ع ميثم آل مهدی وپيگير وض ادند!يم که پشتمان ايستی کنيم پشِت همانانی بايستسع ٩٧ن آخرين لحظات سال عرض به خود ما. بنابراين در اينقدر محکوم است که تهما دربند
اتحاد پيروز  ين يک کالم بود و بس: باهم در هم ٩٧شدند.پيام سال  مانربندی باشيم که صدايصدای کارگران و معلمان د تند. و در نهايتنيس اعيد باشيم و با هر امکان حمايتشان کنيم تا بدانند تنه

  !مفتراق شکست ميخوريا ميشويم، با

  

  :ن ايران در باره تعيين حداقل دستمزدبيانيه شورای بازنشستگا

يد اقل دستمزد سال آينده، تاکدر مورد حد رات بی نتيجهبيانيه ای ضمن انتقاد از مذاک آمده است : با انتشار ١٣٩٧اسفند  ٢۶ ن يکشنبهبازنشستگان ايراورای در کانال تلگرامی شبرپايه خبر مندرج 
رو به پايان است ، اما  ٩٧سال  ارزه خواهد کرد.و مب متحدانه تالش خود، ستمزد متناسب با سطح زندگی با گردهمائی و تجمعات اعتراضیبرای تحقق د ان و بازنشستگانکرده است کارگر

کارشناسان مستقل، و  انوار از طرفمشخص بودن هزينه سبد معيشت خه روشن کارگران و فشار ها و مطالب ليرغم همههنوز پايان نيافته ست. عکميته دستمزد شورای عالی کار" دولتی " نمايش
د کارگران ال درصد ناچيزی به دستمزآخرين روز س اين واقعيت ها، درتکليف و مسکوت مانده تا در نهايت بی توجه به همچنان بال مزد حداقلن کار فعلی، تعيين قانو ۴١حتی صراحت ماده 

 ارمزدی فاقد تشکليشود که نيروی کجرا مبهمين سبک و سياق اتعيين مزد در حالی  ل بازپس گيری ست. سال ها اين سناريویلی، هنوز پرداخت نشده، در حاگرانی فع شاپيش بااضافه شود که پي
ان مستقل و منتخب نمايندگ ان/ دولت) بدون حضورکارگران/ کارفرمايانبه گرائی در تعيين مزد (ادعای سه ج ست. در نتيجهبرای دفاع از سطح معيشت خود ا های مستقل قدرتمند و سراسری
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يانه نيست. بلکه سهم ما مزد صرفا" يک پرداخت ساده ماه .از باال "حداقل مزد" را تعيين و اجرا ميکنندقدرت و سرمايه  احباناراده ص ه گرائی باکارگری، دروغی بيش نيست. و عمال يکجانب
 .دندگی تعيين ميکناز ز برای سهم واقعی شاندرصدی ها، سرنوشت انسانها را  ٩٩ درصدی در مقابل١نيادين که در آن کشمکش و صف بندی ب بات است. مناسباتیمناس از تمام زندگی در اين

در جوامع  بين کار و سرمايه ست. ه اصلیرمايه داری و رابطحياتی ترين پديده دنيای س عيين کننده ای دارد. مزدت اکثريت مردم تاثير مستقيم و در نتيجه تعيين مبلغ مزد بر کل شرايط زيست
خواهد کرد و "شورای عالی کار" تا کجا سکوت نهاد دولتی  طبقه کارگر ايران فارغ از اينکه دهای کنونی است.اندارنه يک زندگی با استهزي پيشرفته، "حداقل دستمزد"، تعيين حداقل های

تجمعات  ائی وی تحقق آن با گردهمخانوار" را حق اوليه و طبيعی خود ميداند و برا ، مطابق با محاسبات کارشناسی شده "سبدنيازهای زندگی خودخواهد گرفت، تامين  تصميمیباالخره چه 
   ٢۶/١٢/١٣٩٧ايران  ی بازنشستگانخود، متحدانه تالش و مبارزه خواهد کرد. شورا اعتراضی

  

  :ايران ("بستا" ) پيرامون تعيين حداقل دستمزدان تامين اجتماعی ای کارگری بازنشستگان سازمبيانيه شور  - ) ١٢ (

زدها نزديک به هفتاد دستم يش به گفته مقامات رسمی ،دستمزد کارگران منجمد شده است و حتی در سال پکه  تت : سالهاسده اسآم ١٣٩٧اسفند  ٢٧ به نوشته سايت اخبار روز در روز دوشنبه
ه ر کرددرصد عبو ٢٠٠رز مايحتاج عمومی تورم موجود از م رفتن دالر و سقوط چند برابری ارزش لایر و متعاقب آن گرانی کمرشکن کليه امسال با باال . ستد نسبت به تورم عقب بوده ادرص
شرافتمندانه و انسانی زندگی  بتوانندکارگری هستند که  ور شان و منزلت يک خانوادهدستمزدی در خ د و خواهاند بار زير خط فقر را نمی پذيرنکارگران تعيين دستمزدهای چن بنابراين . است
برای  قر، خط بقا، و فقر مطلق و غيرهارقام بر سر خط ف يعنی رديف کردن مشتی آمار وو سياق هميشگی  ن سبکشورای عالی کار را با هما در يک ماه اخير جلسات تعيين دستمزد .کنند

 همه فشارها و مطالبه روشناعالن عمومی و رسمی از منابع حکومتی و عليرغم  تن وضعيت اقتصادی کشور و عليرغمد و با در نظر گرفافکار عمومی به پيش بردن ڑعوامفريبی و شانتا
ی از ما افزون هيچگونه دردروز ند که با توجه به تورمداقل دستمزد اعالم می کنهرکس، رقمی به عنوان ح ار برایحداقل مزد و مشخص نمودن هزينه سبد معيشت خانوران برای تعيين کارگ

ين سرزمين تالش جتماعی که سال های متمادی در توليد ثروت در اا سازمان تامين ستگانبنابراين ما بازنش .د کردروز به روز وخيم تر خواه کارگران دوا نخواهد کرد و وضعيت معيشتی ما را
لذا همانطور  . باشيم مند جهانی برخوردار باشيم و از حداقل های يک زندگی انسانی و آبرومندانه بهره یمطابق استانداردهاست که از حداقل های زندگی کنون نياز داريم و حق ماا کرده ايم، هم

درصد  ٣٠- ٢٠_١٠ق باز هم، کمال شگفتی بحث افزايش حقو يليون رسيده است اما بام ۵رگری چهار نفره ، اکنون به معيشت يک خانواده کا ه اند هزينه ماهيانه سبدرسمی اعالم کرد منابعکه 
 به زيان سال است ۴٠از اين رو قصه دستمزد و افزايش آن فقر ذينفع است، خط  ررسی نشاندن دستمزد های زيبعنوان کارفرمای اصلی در استثمار کارگران و به ک ميباشد زيرا دولت خود

اعادالنه جدی به اين روند ن رفاه ، درمان رايگان، مسکن و يک زندگی انسانی هستيم و بطور (بستا) خواهان اعینشستگان سازمان تامين اجتمما باز . ن تکرار می شودمعيشت و منزلت کارگرا
اسفند  ٢٧ ا" )تامين اجتماعی ايران ("بستبازنشستگان سازمان  رگریشورای کا . انوار کارگری هستيمتعيين دستمزد طبق سبد هزينه معيشت خ و خواهانا هشدار ميدهيم مزد هتعيين حداقل دست

٩٧  

  

  :اعتراضات معلمان در سال جديد ادامه خواهد يافت - ) ١٣ (

بيانيه ای ماه با انتشار  اسفند ٢٧، روز نهای صنفی فرهنگيان ايراشورای هماهنگی تشکل  : آمده است١٣٩٧ اسفند ٢٧ ر تاريخ دوشنبهد ... گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی برپايه
و گفته است  ت صنفی را محکومتراضاتشکل ها و اع انتقاد از بی توجهی حکومت به خواست های فرهنگيان، اقدامات سرکوبگرانه عليه اه معلمين ود ماست های تحصن اسفنضمن تاکيد بر خو

 نیمدی تشكل های دانيم يا الزم است بدانيم ه مزير می خوانيد: همايران را در  نفی فرهنگيانورای هماهنگی تشکل های صيری خواهد کرد. مشروح بيانيه شپيگ مطالب معلمان را در سال جديد
می وزش كشور تالش آم وفرهنگ ی عتالای ابررهنگيان ی صنفی فتشكل ها، ست با تمام محدوديت هاادهه دو  ان بيش ازيرادر  هستند.مدنی جامعه ی اصلی پايه هاو ز ستون ها و صنفی يکی ا

با اعتراف ت حاكميما همچنان ارد. ادآموزان بر عهده  اصلی را در پيگيری حقوق فرهنگيان و دانشنقش ای هماهنگی در رأس آن شور است وجنبش پويا  يکن ايراجنبش معلمان اينک و كنند 
 تشکلهای صنفی ايران نگیشورای هماهدهد می بر عملكردها نشان ی . مرورببرد به محاقا تشكل ها ركوشد به هر نحو ممكن آنها، می دليل احساس خطر در مديريت  ، بهتشكل هااهميت بر 
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های به حق فرهنگيان را به  تهخواس انديشی، مذاکره، تجمع و تحصن کوشيده تا تشکيل جلسات هم تعدد،درخواستهای م تاکنون از تمام روشهای مسالمت آميز و قانونی مانند ارسال و پيگيری
سات تبديل شده است. بنابراين وقتی پيام تحصن مهر و آبان و جل ان کشور به نوعی لجبازی و بی توجهی عامدانهعلمهای به حق م خواستهتوجهی به  تاسفانه رويه بیش مسئوالن برساند. اما مگو
و تأکيد شد، متاسفانه نه فتگگ نی، بر مذاکره ون اسفند ماه و بيانيه پايادوباره در فراخوان تحص. خوردرقم  گرفت ، تحصن اسفندماهن از آذر تا اسفند مورد توجه فرادستان قرار نمسئوال ذاکره بام

تربيتی  مسئوالنه و ضدهای غير با موضعگيری مجموعه مديريتی تحت امر، ، مقام وزارت و تحصن حکومت نبوديم بلکه در روز آخر تنها در طول تحصن شاهد هيچ حرکت مثبتی از سوی
فشارها در روزهای قبل و حين تحصن از سوی حراستها و نهادهای  از سوی ديگر .علمان شدندی مار شدن افکار عمومتصاوير تحصن، باعث جريحه د نسبت شيطنت در بازنمايیخواندن و 

ز ستان مختلف اچند ا شاهد پرونده سازی دراز تحصن داد تا جايی که های تخلفات اداری در بعد  هيات ا به پرونده سازی و تهديد فعاالن صنفی از سویودن تحصن جايش رام نمناک امنيتی برای
يان های فرهنگ به اعتراف تمام مسئوالن نظام خواسته وقتی -١ست: ان يان اپرونده سازو دستان از فرال ما اسو .صنفی بوده و هستيم ی عليه فعاالنسان رضواخرو فارس ، لبرز، ارستانه لجمل

 آموزش در سرنوشت اجتماعی، آيا مسئوالن ذيربط که در صدد اولويت بخشی به اهميتبا توجه به نقش پر -٢ها چيست؟  به اين خواستههمه لجبازی و بی توجهی  به حق و به جاست، دليل اين
د دستمزو بخاطر مطالبه حقوق  هالتخوات كه معلمان عدسامنيتی اين چه ا -٣ران باشند؟ خيرخواهی برای مردم اي نيستند ميتوانند مدعی به حق فرهنگيان های تهآموزش و پرورش و تحقق خواس

شورای هماهنگی  ؟مه دهيدادا اويه غلط رين رايه معلمان يد علهاخو کی میتا ؟ دندان آزاختالسگرو امجرمان و ن اما دزدان هستند اكيفيت در زند باو عادالنه و يگان اموزش رآو خط فقر ی باال
ميدارد اگر همچنان  پيگير تحقق مطالبات فراخوان اسفند ماه است و اعالم لبات صنفی، مصرانهمطا تگو و مذاکره جهت تحققاز گفستقبال اضمن  ٩٧ل اشرايطی و در روزهای پايانی س ندر چني

ا اعتراضات صنفی و ناديده بگيرند، اين شور ای ذيربط، مطالبات فرهنگيان راتوجهی قرار گيرد و دولت و مجلس و ساير نهاده مطالبات مورد بیی به روند رسيدگی به مشکالت و پاسخگوي
، دولت توانايی حل مستقل ی و صنفیی مدنآن هم از طريق نهاد ها شورای هماهنگی باور دارد بدون مشارکت واقعی مردم، .فروردين از سر می گيرد پس از د را با تمام قدرتمدنی خو
بعدی ونحوه و  آموزش و پرورش کشور، اقدامات بی توجهی به نظام تداوم اين روند ودر صورت  چ کوششی دريغ نمی کند وياهی از رسالت تاريخی خود، از هرا ندارد، پس با آگ مشکالت

  kashowra@ ايران فرهنگيان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای ٩٧اسفندماه  ٢٧ ساند.ر زمان آن را در بيانيه های ديگر به اطالع فرهنگيان عزيز می

  

  بودجه بنشينند» اعتبارات«ن ضد فرهنگ بر سفره شده تا مرده پرستا تشکيل» کسيون امامزاده هافرا«مانده اند، در مجلس مردم برای نان شب 

ی دستمزدها تواناي درصدی ٢٠برای افزايش بيش از اين دولت روحانی همين ديروز در کنگان گفته که  حالی کهدر  است:آمده  ايرناکانال تلگرامی اردوی کار به نقل از خبرگزاری  به نوشته  
سيد جواد «حجت االسالم  .ی شودراه انداز» فرهنگی « در مجلس تشکيل شده تا نانخانه جديدی برای غارت بيت المال زير پوشش» ها يون امامزادهفراکس«اسفند  ٢٧ه مالی ندارد، امروز دوشنب

 ما احساس کرديم برای دستيابی به اين هدف وکشور تبديل شود و به قطب فرهنگی  نقالب بايدن به فرمايش رهبر معظم احوزه امامزادگا«فته: ه ايرنا گاسفند ب ٢٧ امروز دوشنبه» حسينی کيا
ن صفتی هم که جاهل فرعو هر» اذن«ه ب» فرهنگیقطب «تبديل امامزاده ها به » رانی صورت گيرد.جاری و عم خشهایات، بتبديل امامزادگان به قطب فرهنگی بايد کمک هايی از نظر اعتبار

و خرد نقادانه دانش و فرومانده گان محروم از نور  ان کاسبی دين فروشان رياکارند. مراکز گريه و زاری، ندبه و نذری نيازمنداندک . امامزاده ها،است» فرهنگ«بی ترديد وهن  بوده باشد،
» آمادگی اعالم«جلس با اشاره به ينی کيا نماينده مشود؟ حس» قطب فرهنگی«واند نمی ت ، اما قطعی است کهمی نشاند» اعتبارات« ا بر سفرهمشتی مرده پرست غارتگر ر لمی و دنيوی، اگر چهع
يزی يب رئيس اول، محمد عزعنوان نا يس اين فراکسيون، و احمد صفری از کرمانشاه بهودش به عنوان رئاز خ »التعظيم  امام زادگان واجب« در زمينه رسيدگی به» تعدادی از نمايندگان«

ه به اروميزنجان و طارم به عنوان دبير دوم و نادر قاضی پور از  شانی از سلماس به عنوان دبير اول، فريدون احمدی ازين شهروز برزگر کلهمچن عنوان نايب رئيس دوم؛ازابهر و خرمدره به 
  .دزير یم شيدنا مشتی موجودات انگلی تاريکبيرون می کشد و به حلق  اره را از گلوی کارگر و زحمتکشفراکسيون نام برد. بريده باد دستی که نانپ ویعنوان سخنگ

  

  ران درشورای عالی کار تعيين شدکارگ١٣٩٨تمزد سال حداقل دس - )١٤(

  .کرد را ٩٨ه مزد سال بخشنامکارزيرو کارگران، ١٣٩٨سالره حداقل مزد درباکار  یلعايشورا ٢٨٢پس از مصوبه جلسه 
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   : است ريه شرح زب یون ، کار و رفاه اجتماعوزارت تعا یو اطالع رسان یبط عمومرواگزارش مرکز  بهمه متن اين بخشنا

ماده  ی، در اجرا١٣٩٨اقل مزد سال حد نييتع به راجع یو بررس بحث پس از ٢٧/١٢/١٣٩٧سه مورخ ن ) در جلو کارگرا انيسه گروه (دولت ،کارفرما ندگانيحضور نماکار با  یعاليشورا
 یاقتصاد طيو شرا انيوکارفرما یديتول یبنگاه ها اتيه به مقتضبا توج نيو هم چن شتيسطح مع آنان بادرآمد  زانيم شتريهر چه ب مصالح کارگران در انطباقظر گرفتن ر ننون کار با د) قا٤١(

  .ار دادقر بيتصو ورداتفاق آرا م وماع را به اج ريز جامعه موارد

و هفت  ستيپنج هزار و ششصد و ب (پانصد و لایر ٥٠٥٦٢٧) مبلغ موقت ايکار (اعم از قرارداد دائم کارگران مشمول قانون  هيکل یبرا نکسايانه با نرخ د روزحداقل مز١٣٩٨از اول سال  -١
 نيبه نسبت آخر لایر ٨٧٠٤٩وزانه ه رکار) به اضافانون ق ٣٦مزد مبنا (موضوع ماده  ايثابت  درصد مزد ١٣ روزانه زين یدح مزسطو ريسا ١٣٩٨از اول سال  ني. همچنگردد یم نيي) تعلایر

  .ابدي یم شيافزا ١٣٩٧زد در سال م

 ٥٠٥٦٢٧از مبلغ  ديران نباکارگ ريسابت مزد ثا زيو ن یماعار و رفاه اجترت تعاون، کمصوب وزا مشاغل یطبقه بند یبند مزد شغل کارگران مشمول طرح ها نيا شياعمال افزاتبصره: با  
  .شود ) کمتر١) بند (هفت لایر و ستيو ب شصدپنج هزار و شصد و (پان لایر

اخت نوات) پرد(س هيه عنوان پاب زين لایر ٢٣٣٣٣غ روزانه مبل شته باشد،آنان گذ یسنوات هيپا نيآخر افتيسال از در کي ايشده سال سابقه کار  کي یدارا ١٣٩٨ر سال که د یبه کارگران -٢
  .خواهد شد

با  کيگروه  ین رقم فوق الذکر برابا در نظر گرفت یعرفاه اجتماکار و  مشاغل مصوب وزارت تعاون، یطبقه بند یمشمول طرح ها کارگران یواتسن هيط به پامربو : پرداخت مبلغ١ تبصره
  .رديگ یصورت ممت ر و جبران خدابط کاداره کل روا توسط یاعالمل و جدول توجه به دستورالعم

  .اهد گرفتتعلق خوآن حسب مورد  کيتبصره  اي بند نيمقرر در ا زاني، م١٣٩٧سال  در دت کارکردشانسبت مبه ن ی: به کارگران فصل ٢تبصره

 یکارگران با سابقه، از ابتدا یمندتيرضا جهينت کارگران و در یمامت یبهره مند  و  یرت محورمها تيتقو یکار و در راستا یعال یشورا ٢٧/١٢/١٣٩٧مصوبه مورخ : بر اساس  ٣تبصره
اشد، اعم (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته ب هيپا نيآخر فتايسال از در کي ايکار شده و سابقه  سال کي یقانون کار که دارارداد دائم و موقت مشمول قرا یداراان همه کارگر ١٣٩٨ال س

  .بود هند(سنوات) خوا هيپا افتيمشمول در ر،يخ اياب کرده باشند حس هيتسو را کار خود انياپ یايمزا ايسنوات  حق نکهياز ا

مقرر شد  دائم و موقت، اعم از کارگران یبه تمام یو تسر تيو به منظور تثب انيرفرماکارگران و کا یمندتيرضا شيزاجهت اف کار و در یعال یشورا ٢١/٧/١٣٨٧بر اساس مصوبه مورخ  -٣
غ ماهانه مبلمجرد)  ايهر کارگر (اعم از متاهل قانون کار بابت  ٣٦ماده  ٣تبصره  ضوعمو یا زهيانگو  یهرفا یايخانوار به عنوان مزا یم مصرفاقال نهيزک هکم ١٣٩٨سال  یبتدااز ا

  .به آنان پرداخت گردد انيکارفرما یسو از لایر ١٩٠٠٠٠٠

و هم  یدر مورد کارگران کارمزد زيند و نباش یمشاغل م یدقه بنطرح طب یکه دارا يی) در کارگاه ها٢(بند  کيه بصر) و ت١بند ( ررر دمق شيمال افزانحوه اع ینگوط به چگوضوابط مرب -٤
  .بودداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد ا یدستورالعمل ها به موجب یلطبقه شغارتقاء  یچگونگ نيچن

  .نخواهد شد ندابي یال مشتغکارگاه ها ا قت دربه طور مو ١٣٩٨در سال  یتابستان التيتعط اميادر که  یانينشجواو د ل دانش آموزانوبه شامل حامص نيات امقرر -٥

بت به نس توانند یبه مومص نيا یه بر اجران خود، عالوکارکنا نيدر ب شتريب زهيانگ جاديو ا ديو تول یبا بهره ور ايامزد و مز شتريچه برابطه هر  جادير امشمول قانون کار به منظو یواحدها -٦
  .نديدام نمااق یاجتماعو رفاه وزارت تعاون، کار  ديز تائو پس ا یعدسته جم یها انميو پ یاهارگک یت نامه هاموافقدر قالب  ايمزد و مزا یو برقرار شياافز

  

  : ١٣٩٨آغاز سال بيانيه شورای بازنشستگان ايران به مناسبت 
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برگزاری مراسمی  !رويمبيشتر می  حاد و همبستگینوروز به پيشباز سالی برای ات آستانه چهارشنبه سوری و عيد آمده است : در ١٣٩٧اسفند  ٢٧ نبهز دوشبه نوشته سايت اخبار روز در رو
های متعددی برای حذف و يا کمان دارد.تالش ی حا ندادن به اراده ،ولو برای چند ساعت و يا چند روز، در درون خود بن مايه هايی از جنس تن ی از سوی مردمسورنوروز و چهارشنبه چون 

مردم در اين  ان برای حذف" رقص و پايکوبی" از زندگیمندمام تالش های قدرتگرفته شود، اما ت از آنها رويکرد"شادی دسته جمعی" صورت گرفته تا وجهه اجتماعی باجشن ها  مصادره اين
  .سال ها به سنگ خورده است

 کرد. در کنار اين رويکرد عی و خصوصی انسان ها حذفآن را از زندگی اجتما نمی توانچرا که شادی حق همه است و  .ی از جشن بدل کرده ها و جنبه هايجلو هبايد همه ی روزها را ب
معلمان، دانشجويان و بازنشستگان  راضات کارگران،ن اعتبيشترين و عميق تري ٩٧جرئت می توان گفت که در سال  به .را با چند ويژگی به پايان می برند ٩٧ران سال اي اجتماعی خاص، مردم

افيست که تيتر مطالبات جنبش های رو به اوج را مرور کنيم. اين ک .گام به پيش رفتند و هم به لحاظ کيفی، چندين اعتراضات هم به لحاظ کمی .الن محيط زيست به وقوع پيوستو زنان و فعا
است. بحران های  گيران به جهنم بدل کردهری است که زندگی را برای مزد بمناسبات سرمايه دا يز اعتراضات به درستی عليهنوک ت -الف .دندار بوساختار خود بر سه محور استو مطالبات در
است خصوصی سازی را فراگرفت. سي جامعه لایر وباالرفتن حيرت آور ارزهای خارجی، فالکت عمومی درابعادی ويران کننده سونامی سقوط بيسابقه ارزشبا ورم؛ بيکاری وفقر چند وجهی ت

ا که جناح های در قدرت چاره ای جز اشاره آنجادامه داشت تا  میبه غارت و چپاول اموال عمواق و رانت خواری همچنان عمومی بربستری از قاچ و خدمات بر همه عرصه های توليد، توزيع
چم و بدتر بيفتند پر بين بدعه و بدون آنکه به دام انتخاب های بحران اقتصادی و سياسی حاکم بر جام ريشه ا آگاهی نسبت بهاتی بدر چنين شرايطی جنبش های مطالب .فساد نداشتند به نوک کوه يخ

ی مطالبات ها از يک سو رو جنبش اين مسير بود که اعتراضات ؛ اعالم حمايت های گسترده و بی سابقه جنبش ها از يکديگر بود. در ی دوم اينيژگب_ و .بلند کردند مبارزه عليه استثمار را
سويی ديگر از خواسته های معين  در های نجومی ) و هم اقتصادی و اختالس ه مفسدانو آموزش و يا مبارزه علييه خصوصی سازی بهداشت و درمان مثال عل) مشترک متحد و همبسته شدند

بی نظير بود شبکه های اجتماعی  در خيابان ون هفت تپه و فوالد، معلمان وبازنشستگان و .. اعتراضات کارگرا ات واعالم پشتيبانی گسترده از اعتصاب .عمال همسوی يکديگر حمايت کردند ولی
غلين و وی شاپشتيبانی از مطالبات بازنشستگان از س .محو نمی شد ن در بند، لحظه ای از صفحه پر تالطم کنشگری جامعهعاالحمدحبيبی و ديگر فم يل بخشی و سپيده قليان وو نام اسماع
تا جايی که  تر کردمسئوالن تنگ و تنگاز اين دست، عرصه را برای نمونه های فراوان ديگری  زندانی از سوی همه جنبش ها و گسترده از مطالبات زنان و دفاع ازفعاالن مايتبرعکس؛ ح

ين سرکوب و بگير وببند طبقاتی و همچن هدعميق ترشدن دره هولناک فاصلهاضات، همچنان شااعتر ج_ عليرغم گسترش اين ".اينجا و آنجا از زبانشان شنيده می شد که" بحران را جدی بگيريم
حقوق و دستمزد همچنان با خط فقر فاصله چندين برابری دارد. وعده ها  يک از مطالبات مردم پاسخی ندادند؛شد مسوالن به هيچ همانطور که پيش بينی می .ماز سوی صاحبان قدرت بوديفعاالن 

اسی اقتصادی و سي حرانرا گرچه با ب ٩٨نوروز  :کهسخن پايانی اين  .هستند نيازهای معيشتی شان بيشتری از ز ديگری می ترکند.مردم هر روز شاهد حذف اقالمبابی، يکی بعد اح نانچو
ن ها بيکار همگرايی همه بازنشستگان و شاغالن و ميليو طعاق .ايی و برابریای رهکنيم برای آغاز عزمی متحدتر و آگاهانه تر بر گسترده توام می بينيم ولی آغاز بهار طبيعت را سکويی می

 تر از خط فقر واقعی" می تواند يکی از آن محورهای تعيين کننده در راستای عمل قوق باالرقم بزند. شعار" حشنتری را برای سال پيش رو مشترک می تواند افق رو یحول مطالبات اقتصاد
مه مستقل و آزادی ه تشکل های دتی و.." است . حق داشتنفع هر گونه تبعيض جنسيتی و عقيرا دارد" ر ابليت فراگير شدن در عرصه اجتماعیاسته ديگری که قخو .دمشترک اجتماعی باش

يت پاسخگويی قرار دهيم وفرصت ياوه را در موقع والنو مس با همياری يکديگر می توانيم و بايد دولت ٩٨در سال  .خواهد داشت بدون شک حمايت اکثريت جامعه را به همراهفعاالن در بند 
که  ی است به همه ی مزدبگيران و بازنشستگان شادباش می گوييم و اميدواريماجتماع ای تغييراتبيعت را که در حقيقت راهنمما، نو شدن ط .سلب کنيم را از آنان افکنی بيشتر از اينسرايی و فر

شورای بازنشستگان  .نباشد زده"، وروزهای ديگر "فقرگی انسان امروز باشد و مانند نو زندگی نو مطابق با زند آينده مان، روزی نو ر آييم تا نوروزرکت دنيرويی تازه بگيريم و چنان به ح
  ١٣٩٧اسفند  ايران

  

   :خبررسانی موثر است تجربه اعتراضات کارگران راه آهن:اعتصاب، اعتراض سراسری و رسانه مستقل

 دباری خواستار رفعردند و در کمال متانت و برک ستمزدهای معوقه اعتراضکشور در سال گذشته بارها به د بخش های مختلف راه آهن ار آمده است : کارگرانتلگرامی اردوی کانال به نوشته ک
 قياس کوچک صورت می گرفت هيچ گوش شنوايی برایظر زمانی و در ماز ن ناهماهنگ دستمزدهای خود شدند. اما تا زمانی که اعتراضات در مناطق مختلف به شکل تعويق و دريافت به موقع

روزه معلمان در مدارس  افت و جنبه سراسری به خود گرفت و حتی با تحصن سهن راه آهن گسترش يکارگرا جاری وقتی اعتراضاتالن نبود. در اسفند ماه اين مطالبات برحق در ميان مسنو
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يران را دريافته و اضات ساير بخش های مزدبگاعتر همگرايی اعتراضات آنان باهای مختلف راه آهن و از آن مهم تر همزمانی و  حاد گسترده بخشطر اتسراسر کشور همزمان شد، مسئوالن خ
 در حاشيه مراسماسفند  ٢٨شنبه  وز سهمحمد اسالمی وزير راه امر .بگيرند رکنان سعی کردند بر آتش اعتراضات شان آب پاشيده و اوضاع را تحت کنترلکا خت حقوق و عيدیبا پردا

آهن انجام شده است و  ق و عيدی کارکنان راهی بنده پرداخت حقواساس آخرين اطالعات دريافتبر «گفته:  سالن ريل باس ٢٠مسافری، سه واگن ترن ست و  دستگاه سالن ٢٧بهرهبرداری از 
عمل شود » هدات مالیتع«پيش نيايد و به  ٩٨در سال  اين که ديگر مشکل تاخير مزد کارگران راه آهن ول داده که برایمی قمحمد اسال «.کسی وجود ندارد که حقوق و عيدی دريافت نکرده باشد

قيمت  بردن دست کردن بيشتر در جيب مصرف کنندگان و باال» مديريت سياست های جديد در«احتمال می رود منظورش از ». کرد آهن اعمال خواهيم راه ستهای جديدی در مديريتسيا«
کارکنان)  ران ومزدهای معوقه کارگشاهد مسائل اين چنينی (دستادل که موجب ميشود ديگر تع توازن و«و » مسافری و باری های خدمات ريلی در بخش جذابيت«وی بر افزايش  اهاست. زير

رده و همزمان، که اعتراضات گست ييدی است بر اين تجربه عمومیهای اخير نيز تار ماهکارگری بخش راه آهن کشور د تاکيد کرده است. اعتراضات» نباشيم و کارکنان دچار مشکل نشوند
 حقوق بگيران موثر است و مسئوالن را به تکاپو می کشاند با ساير گروههای مطالبه گر مزد وان کردن اعتراضات اين طريق، همچنين همزم از ی اجتماعی و اطالع رسانیحضور در شبکه ها

  

  :داقل دستمزد و ساير سطوح مزدی سال آينده کارگران اعالم شدت حجزييا  - ) ١٥(

تشکلهای کارگری و کارفرمايی  زير تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و نمايندگانمحمد شريعتمداری (و حضور شورايعالی کار که با آمده است: در نشست١٣٩٧د ناسف ٢٨ شنبه گزارش ايلنا،سه به
 ٢۶١درصد به اضافه  ١٣ير سطوح مزدی به ميزان سا درصد رشد و ۵»٣۶با  ١٣٩٨ال از ساعتها مذاکره به پايان رسيد، حداقل دستمزد س جتماعی و پسه ادر محل وزارت تعاون، کار و رفا

تومان  ٨٨٢هزار و  ۵١۶ه يک ميليون و ب ٩٧تومان سال  ٢۶٠هزار و  ١١١ درصدی از يک ميليون و ۵»٣۶اساس دستمزد کارگران حداقل مزدبگير با افزايش  ينتومان تعيين شد.بر اهزار 
  .شد هزار تومان ٧٠پايه سنوات نيز هزار تومان و  ١٩٠ی هزار تومان، حق بن کارگر ١٠٠تومان، حق مسکن  ۶٠٠و ر هزا ١۵١د به ازای هر فرزند اين نشست حق اوال رسيد.در

  .يافت شميليون تومان افزاي ٢هزار تومان به حدود  ۵٠٠ود يک ميليون و حد ماهيانه از به اين ترتيب حداقل دريافتی يک کارگر متأهل با يک فرزند،

  .هزار تومان ميشود ٨٧٠کارگری و پايه سنواتی يک ميليون و اب حق مسکن و حق بن فرزند با احتس متأهل بدون يک کارگر مجرد يا کارگر تیهمچنين حداقل درياف

  لایر ۶٢٧»۵٠۵حداقل دستمزد روزانه کارگران 

  لایر ٨١٠»١۶٨»١۵ل دستمزد ماهيانه داقح

  لایر ٨٨١»۵١۶»١حق اوالد يک فرزند 

  لایر ٧۶٢»٠٣٣»٣ حق اوالد دو فرزند

  داشتن يک سال سابقه)لایر (به شرط  ٠٠٠»٧٠٠اتی پايه سنو

  لایر ٠٠٠»٠٠٠»١حق مسکن 

  لایر ٠٠٠»٩٠٠»١بن کارگری 
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  جزئيات ساير سطوح مزدی

درصد و رقم ريالی  يبی ازتومان بود به صورت ترک ٢۶٩هزار و  ١١١يک ميليون و  از بيش سال جاری که حقوق پايه آنها در» ساير سطوح مزدی«ن دارای گرااين نشست ، دستمزد کار در
  .ابت تعيين شدث

  .لایر افزايش يافت ٨٧٠۴٩درصد به اضافه روزانه  ١٣زد ساير سطوح مزدی نسبت به حقوق پايه سال جاری دستم

  لایر ٨٨١»۵١۶»١يک فرزند  الدحق او

  لایر ٧۶٢»٠٣٣»٣حق اوالد دو فرزند 

  لایر ٠٠٠»٧٠٠پايه سنواتی 

  لایر ٠٠٠»٠٠٠»١ق مسکن ح

  لایر ٠٠٠»٩٠٠»١بن کارگری 

فرزند  ٢دارای  دريافتی کارگران متأهل اقللایر و حد ۶٩١»٢٨۵»٢٠کارگران دارای يک فرزند  با تعيين تکليف دستمزد سال آينده کارگران، حداقل دريافتی اساس اين گزارش، بر
  .لایر است ۵٧٢»٨٠٢»٢١

رفاه  ی) و نمايندگان تشکلهای کارگری و کارفرمايی در محل وزارت تعاون، کار واجتماع ، کار و رفاهمد شريعتمداری (وزير تعاونيعالی کار که با حضور محراشو به گزارش ايلنا، در نشست
  ان تعيين شدتوم هزار ٢۶١د به اضافه رصد ١٣اير سطوح مزدی به ميزان درصد رشد و س ۵»٣۶با  ١٣٩٨به پايان رسيد، حداقل دستمزد سال  کرهاجتماعی و پس از ساعتها مذا

  .تومان رسيد ٨٨٢و هزار  ۵١۶ميليون و  به يک ٩٧تومان سال  ٢۶٠هزار و  ١١١درصدی از يک ميليون و  ۵»٣۶افزايش  قل مزدبگير بادستمزد کارگران حدا بر اين اساس.

  .ومان شدهزار ت ٧٠سنوات نيز هزار تومان و پايه  ١٩٠ری هزار تومان، حق بن کارگ ١٠٠تومان، حق مسکن  ۶٠٠هزار و  ١۵١هر فرزند  در اين نشست حق اوالد به ازای

  .ميليون تومان افزايش يافت ٢تومان به حدود  ارهز ۵٠٠دريافتی يک کارگر متأهل با يک فرزند، ماهيانه از حدود يک ميليون و  به اين ترتيب حداقل

  .هزار تومان ميشود ٨٧٠ميليون و و پايه سنواتی يک  یساب حق مسکن و حق بن کارگرمتأهل بدون فرزند با احتيک کارگر مجرد يا کارگر  يافتیهمچنين حداقل در

  لایر ۶٢٧»۵٠۵حداقل دستمزد روزانه کارگران 

  لایر ٨١٠»١۶٨»١۵حداقل دستمزد ماهيانه 
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  لایر ٨٨١»۵١۶»١حق اوالد يک فرزند 

  لایر ٧۶٢»٠٣٣»٣زند حق اوالد دو فر

  داشتن يک سال سابقه) لایر (به شرط ٠٠٠»٧٠٠تی پايه سنوا

  لایر ٠٠٠»٠٠٠»١مسکن حق 

  لایر ٠٠٠»٩٠٠»١بن کارگری 

  جزئيات ساير سطوح مزدی

درصد و رقم ريالی  بی ازتومان بود به صورت ترکي ٢۶٩و  هزار ١١١يک ميليون و  بيش از سال جاری که حقوق پايه آنها در »دیساير سطوح مز«اين نشست ، دستمزد کارگران دارای  در
  .ثابت تعيين شد

  . افزايش يافتلایر ٨٧٠۴٩درصد به اضافه روزانه  ١٣ه حقوق پايه سال جاری ير سطوح مزدی نسبت بدستمزد سا

  لایر ٨٨١»۵١۶»١حق اوالد يک فرزند 

  لایر ٧۶٢»٠٣٣»٣حق اوالد دو فرزند 

  لایر ٠٠٠»٧٠٠پايه سنواتی 

  لایر ٠٠٠»٠٠٠»١حق مسکن 

  لایر ٠٠٠»٩٠٠»١ن کارگری ب

فرزند  ٢ارای د للایر و حداقل دريافتی کارگران متأه ۶٩١»٢٨۵»٢٠ کارگران دارای يک فرزند ال آينده کارگران، حداقل دريافتیعيين تکليف دستمزد ساساس اين گزارش، با ت بر
  .لایر است ۵٧٢»٨٠٢»٢١

  

   !ا فروختندرا نصف قيمت به دولت و کارفرم نيروی کار مزدبگيران کشور
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ما مزدبگيران ، زنی های پشت پرده تعيين شده ناراضی هستيم در چانه عالی شوراها: ما خودمان از حداقل دستمزد دستمزد کانونده است : رئيس کميته آم :نال تلگرامی اردوی کارنوشته کا هب
غ افزايش حداقل دستمزد روز پس از اعالم مبل کرده اند. يک يهات را شروعمايان فروختند؛ حاال توجيعنی نصف قيمت به دولت و کارفردرصد  ٥٠اين کشور را به اعتراف صريح خودشان به 

رئيس کميته  ه فرامرز توفيقیمناسب برای تامين معاش کارگران و مزدبگيران در حدی است ک مزدستدرصدی در رابطه با حداقل دستمزدها با حداقل د ۵»٣۶فاصله افزايشی  کارگران، ميزان
هر چند روشن است که ». ناراضی هستيم ا خودمانم«شورای عالی کار حضور داشته ناچار شد اعتراف کند که چانه زنی  ت و نيمه ،که خود در جلسه چهارده ساعتمزد کانون عالی شوراها دس

با فتنی نيستند. توفيقی شی نمی شود و توجيهات پذيرهم پرده پو ن و زحمتکشانيفای نقش در سرکوب مزدی کارگرامزدبگيران کشور درمان نمی کند؛ ا ارضايتی خشک و خالی دردی ازن اعالم
ن ذکر کرد شش توما درصد و دو ميليون و هفتاد چهار هزار و هفتاد و ۵»۴٢ رانهايی افزايش مزدی  مسکن، بن کارگری و سنوات درصد آمارهايی در مورد ميزان افزايش حق اوالد، حق ارائه

آخر حاکی از اين است که تنها نصف آن  نتايج جلسه اد و پنج هزار مورد مطالبه ما داشته است وآن رقم يک ميليون هشتمعناداری با  ر کردم فاصلهعددی که ذک«ايلنا گفت:  اسفند به ٢٩و امروز 
کارفرمای بزرگ و به شده بوديم متشکل از دو که ما وارد يک بحث سهجانکرد  اما اين را نبايد فراموش درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. ۵٠ديگر،  به عبارت ت.محقق گشته اس

  »يممطالبات و اهدافمان برس درصد ١٠٠ايم به  ان داريم که نتوانستهذعموفقيت عالی برای کارگران بوده و ا جه بحث اخير يکماينده کارگر. ما خودمان ناراضی هستيم و نميگوييم نتين يک

 

   :تپه صنعت نيشکر هفت وکيل کارگران شرکت کشت ونقل از فرزانه زيالبی به 

ديوان عالی کشور ،پرونده از دادسرای  و تجويزر بنا به درخواست دادستان کل کشو اين در حالی است که .می رسد قای اسماعيل بخشی فردا يکم فروردين به پايانماهه ی آ ر بازداشت يکقرا
وروز هستيم وکالی پرونده و خانواده بازداشتی ها (آقا اسماعيل ن انه تحويل سال نو و.با توجه به اين که در آستو انقالب تهران احاله شدعمومی  وش به دادسرایشهرستان شعمومی و انقالب 

اعالم نموده اند با  اند ومراجع قضايی ذيربط سرای اوين انجام دادهشور و دادشوش،ديوان عالی ک گيری هايی در دادگستری شهرستان های اهواز وپيسپيده قليان) به اميد آزادی،  بخشی و خانم
ده و نه به دادسرای عمومی وانقالب شهرستان ش شعبه متأسفانه نه پرونده به دادسرای عمومی و انقالب تهران واصل شده و نه تعيين رای عمومی و انقالب شوش،ارسال پرونده از دادسوجود 

 تکليف ،بازداشت غير قانونی محسوب می شود. و مقامات بازداشت بدون تعيين رچند دقيقه پس از اتمام قراهداری موکل، ولو به مدت ضح و آشکار است که نگوا. ه استشوش نيابت داده شد
  .داشتن آنها را ندارندبايد پاسخگو باشند و حق در زندان نگه  سپيدار شهرستان اهواز انقضايی ذيربط در دادسراها ، رؤسای زندان مرکزی و زند

  

  ! کارگران و زحمتکشان سرمايه به سطح معيشت ، تعرض همه جانبه ٩٨د سال ی همبستگی ؛ تعيين دستمزنهاد ها

برابر با  د؛ حق اوالدلایر تعيين کر ١٥١٦٨٨٢٢اعت مذاکره، حداقل دستمزد کارگران را س ٨گزارش خبرنگار ايلنا، جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد بعد از بيش از  طبق
  .فته استدرصد افزايش يا ٣٧زد  تعيين شد ، حداقل دستملایر ١٩٠٠٠٠٠و حق بن  لایر ١٩٧١٩٤٧٠

از يک ميليون و ساعته حداقل دستمزد کارگران را  ٨نشستی  رای عالی کار بعد ازشوو شورای عالی کار در دويست و هشتاد و دومين جلسه  ی در کنار دولت کارفرماهاارگانهای ضد کارگر
 دستمزد درصد افزايش يافته است. اين مبلغ از افزايش ٣٧دستمزد توافق نهايی، حداقل  واقع درافزايش دادند. در  ٩٨هزار تومان در سال  ٥٢٢و  گذشته به يک ميليون سال هزار تومان ١١٤

ست، درصد هم گذشته ا ست و سيصددر بسياری موارد از دوي اج عمومی و ديگر کاالهای مصرفیقيمت مايحت سطح معيشت طبقه کارگر و زحمتکشان است. درحاليکه هب بار ديگرتعرضی
اعترافی است که تعيين ميکند دولت به عنوان کارفرما  قتقيدولت بيش از اين برای افزايش دستمزدها نبود. " اين "فرمايش" در ح ه: " توانو بيشرمی تمام اعالم نموده کروحانی با وقاحت 

روحانی  ين اين مبلغ شرم آور است. بايد بهجرم، بلکه مجرم اصلی در تعي تنها شريک ين دولت نهرخ را تعيين ميکند. بنابراحاتم بخشی کرده! و اين نکه سرانجام  ر را ميزند و اوستحرف آخ
الگی هايت ميرسد از عجز و خودت و همپ ی به سرکردگین و دزدان چند صد ميليارد دالراما زمانی که به اختالس گرا با کمبود و ناتوانی روبرو ميشود،ت گفت وقتی به کارگران که ميرسد دول
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 ند. با وارد نمودن جنس به بازار با چندين برابر قيمتستهای کارگر و زحمتکش ه سرمايه، خود از محتکرين مواد مورد نياز توده ت داشتنداران با در دس ولت و سرمايهناتوانی خبری نيست. د
  .رم و گرانی دامن ميزنندکالنی به جيب ميزنند، و به تو سودها ی

و دستمزد کارگران سالی  يابدی که سرمايه داران صاحب آن هستند درسال چندين بار وچندين درصد افزايش م وليدید بدهند؟ چرا قيمت کاالهای تفالکت را کارگران بايتاوان اينهمه فقر و  چرا
ستمزدهای آنها نبايد ارجی رقم زده شده است. چرا دارزهای خ ا امروزه بهکارگران بدور از اراده آنهنجام گيرد؟ هزينه زندگی بايد ا زنی زايش و هزاران چانهيک بار با در نظر گرفتن حداقل اف

ر شوند، د نمی  ادگاه احضار پردازند به عنوان مجرمين به د حقوق ها را با ماهها تأخير می جمهوری اسالمی کارفرمايانی که گرارزهای خارجی محاسبه گردد؟ در نظام ضد کار با همان نرخ
  .عتراض می کنند زندانی وشکنجه می شوندسازيها ا قه و بر عليه خصوصیبرای دريافت حقوق معوعوض کارگران اعتصابی که 

کنند. اما وقتی  را تعيين نفعت خود دستمزد کارگرانهم می آيند تا بنا به رعايت م يک بار گرد جمع کالهبرداران و چپاول گران و اختالس گران سالیل طبقه کارگر متحد و متشک در عدم حضور
تعيين حداقل دستمزد" پيدايشان نمی شود.  " ر جمعد بطور جمعی از کار بيکار می کنند، هيچ کجا هيچيک از حضرات شرکت کننده ران راها به عقب می افتد و يا کارگحقوق های کارگران ماه

  .آورند ران يورش میور پيدا می کنند و به کارگتظامی است که در صحنه حضنظامی و ان پليس و انواع نيرویآنگاه نيروی 

هم جزء آن هست به اين طبقه استثمارگر که روحانی  ولت سرمايه تحميل نمايند ود توانند حقوق و مطالبات خود را به کارفرماها و شتی ناپذير با سرمايه داری میکارگران تنها با يک مبارزه آ
  .تمام عيار به کارگران و خانواده هايشان ميل بردگیمهوری اسالمی يعنی تحاز طرف دولت سرمايه داری جدرصدی دستمزدها  ٣٧ زايشافسار بزنند. اف

های  تشکلهر چه وسيعتر نيروها و  در سال جديد، اتحاد و همبستگی تنگناهای موجود ز زندگی کارگران ازمرونکبت بار ا يطاز شرافت ر ه بروناتنها رهای همبستگی،  فعاالن نهادز منظر ما ا
و کارگران و زحمتکشان  ندار قبع بها لي راليبرنئوهار ی سياست ها ناست كه مي تواين صورت اتنها در باشد.  ز پايين ميا ارگرانکمستقل بی و سازمان ياشكل يابي تکارگری و بخصوص 

  .ددر سرنوشت خود سهيم نموا رجامعه 
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