
 

 ۱۳۹۹ تیر ماه کارگریاخبار وگزارشات 
 

وجود انسانهای رنجدیده ای که فکر میکنند و انسانهای متفکری که رنج میبرند با این دنیای ددمنش و بی » 

 «ک م  اثری که مایه لذت بعضی افراد مبتذل ومحدودالفکر است به ناچار وارد مرحله خصومت میشود.

 ماه مصادف گردید با اعتصاب کم نظیروبا شکوه نفتگران در جنوب که با توجه بهاخبار وگزارشات کارگری تیر  انتشار

بالیی که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی بر سر نیروی کار این صنعت مهم و کلیدی کشور آوردند باید آنرا به فال نیک 

ارش وارد پنجاهمین روز خود شده گرفت ومبارک دانست. همچنین اعتصاب کارگران هفت تپه که در لحظه ی انتشار این گز

است نشان از برداشتن گامهایی بزرگ به سمت استقالل طبقاتی است. اعتصاب بزرگ کارگران هفت تپه در فاصله ای دو 

ساله، از میدانی برای خودنمائی سلبریتییسم چپ که متاثر از رادیکالیسم فریبنده و دروغین "اداره شورائی" بود، بدل به 

رادیکالیسم واقعی "لغو مالکیت خصوصی و خلع ید از مالکین شرکت و برگرداندن اموال اختالسی به  عرصه ای برای

        شد، تحولی امیدبخش که آن را نیز باید به فال نیک گرفت” کارگران

ا حمایت و ما این حرکت های کم نظیر را به کل طبقه کارگر میهنمان تبریک میگوییم و امیدواریم در شرایط خطیر کنونی ب

همبستگی و پیوستن کارگران چه در دیگر بخشهای صنعت نفت و چه در دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی در همبستگی با 

  .کارگران هفت تپه، آنانرا در دستیابی به خواستها و مطالباتشان یاری رسانند

ه آن در انتهای سایر اخبار و در قسمت نظر به اهمیت اعتصاب هفت تپه و مباحث مطرح شده، اخبار و گزارشات مربوط ب 

 ویژه ی اعتصاب هفت تپه آمده اند.

 ۱۳۹۹ مرداد ۱۲زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران. تحریریه تدارک ـ 
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 اخبار و گزارشات سراسری

  اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس

  ۹۹تیر  ۱

 مقابل اداره راه آهن #زاگرس صبح امروز انجام گرفت 

ارگران جندین ماه حقوق دریافت نکرده اند و بیمه و سنوات و بن ماه رمضان و این چندمین اعتصاب آنها در زاگرس این ک

 است 

 پیش از این کارگران دعوت به تجمع اعتراضی داده بودند 

ی زیودار به قول راستی مدیرکل آقای زیودار به جای اینکه بچه ها رو آروم کنه بهمون گفت نیرو از بیرون میارم جاتون آقا

بچه ها میگن حسنوند پشتته نماینده شهر ولی اگر دکتر حسنوند نماینده محترم شهرستان اندیمشک و نماینده همین مردم بفهمه 

 که همچین حرفی زدی که انشاهللا میفهمه خیلی گرون برات تموم میشه

 یچ جدیدا وضعیت سیاه اعالم شدهآقای درخشانی نگاه تصویر کنید بعد تو اندیمشک کرونا وضعیت قرمز که ه

 کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

 ۲5کنیم/  روی دعوت می ها باشد/ مدیرعامل تامین اجتماعی را به میانه تواند کف مستمری  هزار تومان می ۹۴۰میلیون و ۴

   کنیم تیرماه تکلیف را مشخص می

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

بگیر تامین اجتماعی استان قزوین معتقد است که سازمان تامین اجتماعی  ئب رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمرینا

  .هزار تومان ندارد 8۰۰میلیون و  ۲ها به  ای جز رساندن کف مستمری بگیران، چاره های زندگی مستمری برای جبران هزینه

  

خواهد رفاه محور عمل کند  یلنا، با بیان اینکه اگر سازمان تامین اجتماعی میگو با خبرنگار ا و در گفت« عیدعلی کریمی»

کنیم،  روی و جلوگیری از تثبیت مستمری زیر کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری دعوت می مدیرعامل آن را به میانه

دهند و  ه اعتراضات خود ادامه میرا به کف مورد نظر نرسانند بازنشستگان ب  گفت: آقای ساالری مطمئن باشند اگر مستمری

شان مشخص  کنند تا تکلیف مستمری تیر )سالگرد تامین اجتماعی( به سازمان مراجعه می ۲5به شکل سازمان یافته در روز 

 .شود

های سبد معیشت زندگی کارگران  هزار تومان به هیچ وجه کفاف هزینه 8۰۰میلیون و  ۲وی افزود: هرچند اعتقاد داریم که 

یعنی  ۹۹دهد و حتی با قیمت سبد معیشت در سال   میلیون تومان است را نمی ۱۰تا  ۹که حدود  ۹۹سته و شاغل در سال بازنش

هزار تومان که مورد توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تطابقی ندارد. بنابراین این مبلغ باید در  ۹۴۰میلیون و  ۴

 .سازمان هم اعمال شود

گوییم که  بگیر تامین اجتماعی استان قزوین، تصریح کرد: بنابراین اگر می ارگران بازنشسته و مستمرینائب رئیس کانون ک

گوییم نباید از این میزان کمتر باشد.  کنیم و می هزار تومان باشد به کف آن اشاره می 8۰۰میلیون و  ۲مستمری نباید کمتر از 

 .بگیران به این میزان نزدیک شوند ست و حتما باید حداقلاین به معنای تعیین مستمری زیر قیمت سبد معیشت نی

حضور   درصد به عنوان کف مستمری ۲6کریمی با بیان اینکه به نمایندگان بازنشستگان که در مذاکرات مربوط به تعیین 

خواهد تعیین  لت میقدر که دو اید تا مستمری هرچه دهیم، گفت: اگر توان مذاکره ندارید و کار را رها کرده  داشتند هشدار می

آیند و میهمان سازمان تامین اجتماعی خواهند بود تا حرف خود را مستقیم به گوش آقایان  شود، بازنشستگان خود به میدان می

 .شریعتمداری و ساالری برسانند

ی روی آن مانور وی با بیان اینکه محاسبه میزان مستمری بازنشستگان و منابع آن کار بزرگی نیست که سازمان تامین اجتماع

کند که انگار این پول از جیب  ها می ای صحبت از اختصاص منابع برای پرداخت مستمری دهد، گفت: سازمان به گونه می



های کارگران در زمان اشتغالشان است  رود؛ درحالیکه این پول حق بیمه دولت یا منابع اختصاصی به حساب بازنشستگان می

 .رود که به حساب سازمان می

بگیر تامین اجتماعی استان قزوین، افزود: در این شرایط یا سازمان تامین  ئب رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمرینا

کند یا اینکه منتظر اعتراض بازنشستگان در روز تامین اجتماعی بماند؛  های بازنشستگان را رسیدگی می اجتماعی خواسته

آن را ما باید   شدگان خود را لحاظ کند و به سمت دولت مایل نشود؛ چرا که هزینه  بیمهچراکه ما اعتقاد داریم سازمان باید منافع 

 .بدهیم

بگیر تامین اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه زمانی که از ضرورت  نائب رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری

یم که سازمان از این مسیر برگردد و برای حفظ گوییم برای چنین روزی است، گفت: امیدوار استقالل سازمان از سخن می

 .بگیران خود بکوشد نه اینکه منابع سازمان را بر سر بازنشستگان بکوبد و دائم از کسری سخن بگوید قدرت خرید مستمری

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

بت به عدم های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد( نس تجمع اعتراضی کارگران پست های فشارقوی برق خوزستان) استان

 ای خوزستان تبدیل وضعیت،اجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل و وعده های توخالی مسئوالن  مقابل شرکت برق منطقه

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

روز یکشنبه اول تیر، کارگران پست های فشارقوی برق خوزستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل 

ای  شرکت برق منطقه غل و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع مقابلوضعیت،اجرانشدن طرح طبقه بندی مشا

 خوزستان دراهواز زدند.

 

های مربوط به تبدیل وضعیت تا امروز اجرایی نشده  نامه ها و آیین تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:همه بخشنامه

خواهیم صدای نارضایتی خود را به گوش مسئوالن  این اعتراض میاست. ما به دلیل کرونا نتواستیم به تهران بیاییم؛ اما با 

 وزارت نیرو برسانیم.

زردها، سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت  آنها افزودند:علیرغم اخذ مجوزهای الزم برای استخدام کاله

 دهد. اپراتورها اختصاص نمی

اِد کار معین حاضر به کار نیستیم و طبق قانون باید قرارداد دائم این کارگران درخاتمه اضافه کردند:دیگر به صورت قرارد

 شویم.

 اتحاد بین الملل



۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

  

   ابالغ شد ۹۹مصوبه اصالح دستمزد 

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

، مصوبه شورای عالی کار را به ۱3۹۹( بخشنامه مزد سال 8( و )7وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای )

 های مشمول قانون کار ابالغ کرد.  مایان و کارگاههمه کارفر

  

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متن کامل بخشنامه 

انون کار های مشمول ق ابالغی از سوی محمد شریعتمداری )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( به همه کارفرمایان و کارگاه

 به شرح زیر می باشد.

 7۹33( بخشنامه مزد شماره 8( و )7به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای )

( قانون کار و بهرهمندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و باسابقه از ۴۱و مستند به ماده ) ۱3۹۹/۱/۲6مورخ

ورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه گروه )دولت، کارفرمایان و کارگران( در جلسه مورخ افزایش مزد، "ش

 موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:  ۱3۹۹/3/۱7

انه از )بیست و پنج هزار( لایر از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روز ۲5۰۰۰.با جابجایی مبلغ روزانه ۱

 موافقت شد.  ۱3۹۹اول تیرماه سال 

)ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه( لایر تعیین  6368۰۹روزانه ۱3۹۹بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 

 میگردد. 

)ثابت یا مبنا  ۱3۹8درصد آخرین مزد سال ۱5به میزان روزانه  ۱3۹۹همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 

 )پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت( لایر افزایش مییابد.     55338قانون کار( به اضافه روزانه  36وضوع ماده م

)با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب  ۱3۹۹از اول تیرماه سال  -تبصره

)ششصد و سی و شش  6368۰۹ت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثاب

 ( کمتر شود. ۱هزار و هشتصد و نه( لایر موضوع بند )

دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان ۱3۹۹.به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۲

هزار و سیصد و سی و سه( لایر نیز به عنوان پایه )سنوات( پرداخت خواهد )سی و سه  33333گذشته باشد، روزانه مبلغ 

 شد.

پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل ۱3۹۹از اول تیرماه سال  -۱تبصره 

توجه به دستورالعمل و الذکر برای گروه یک با ¬مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق

 جدول اعالمی توسط "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" صورت میگیرد.

( آن حسب ۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره )۱3۹8به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال  - ۲تبصره

 مورد تعلق خواهد گرفت.

لی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهرهمندی تمامی شورای عا ۱3۹۹/۱/۲۰بر اساس مصوبه مورخ  - 3تبصره 

همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت ۱3۹۹کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال 

مان کارگاه گذشته مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه )سنوات( آنان در ه

باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه )سنوات( 

 خواهند بود.

 کماکان به قوت خود باقی است. ۱3۹۹/۱/۲6مورخ 7۹33.سایر مفاد بخشنامه مزد شماره 3

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

  



   نسبت به عدم تبدیل وضعیت معترضیمزردهای خوزستان/  تجمع کاله

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

 

 اپراتورهای قرارداد معین برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز جمعی از کارگران قرارداد معین برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود، 

 تراضی برگزار کردند.تجمع اع

های مربوط به تبدیل وضعیت تا امروز اجرایی نشده است. ما به دلیل  نامه ها و آیین گویند: همه بخشنامه  حاضران در تجمع می

خواهیم صدای نارضایتی خود را به گوش مسئوالن وزارت نیرو  کرونا نتواستیم به تهران بیاییم؛ اما با این اعتراض می

 برسانیم.

زردها، سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت  ته آنها، علیرغم اخذ مجوزهای الزم برای استخدام کالهبه گف

 دهد. اپراتورها اختصاص نمی

گویند دیگر به صورت قرارداِد کار معین  کنندگان می ای خوزستان برگزار شده است؛ تجمع تجمع امروز مقابل برق منطقه

 قانون باید قرارداد دائم شویم. حاضر به کار نیستیم و طبق



۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

  

   معدنچی زغال سنگ البرز غربی وارد بیست و سومین سال شد ۲۰کشته شدن 

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

یکم تیر ماه، بیست و سومین سالگرد حادثه دلخراش انفجار در معدن زغال سنگ سنگرود )واحد البرز غربی( است. در این 

 کارگر مصدوم شدند.  5۰از دست دادند و حدود کارگر جان خود را ۲۰حادثه، 

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکم تیر ماه، بیست وسومین سالگرد حادثه معدن زغال سنگ سنگرود است. در این حادثه 

 های داخلی و خارج از کشور کارگر هم روانه بیمارستان 5۰کارگر در دم جان خود را از دست دادند؛ حدود  ۲۰انفجار، 

 شدند.

کارگر دچار  5۰کارگر کشته و حدود  ۲۰انفجار معدن زغال سنگ سنگرود،  ۱376در جریان حادثه یکم تیرماه سال 

 سوختگی جدی شدند.

ماهه، معیشت قریب یک هزار کارگر این معدن دچار فراز و فرود شد هرچند با پیگیری  ۱7پس از این حادثه با تعطیلی 

اره کرد اما رفته رفته از نیروهایش کاسته شد تا بعد از چندین دهه، مهر تعطیلی بر پیکره مسئول وقت معدن شروع بکار دوب

 این معدن خورد.

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

  

ادامه اعتراضات کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های 

 توخالی مسئوالن باتجمع دوباره مقابل استانداری

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 

تیر، کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان درادامه اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  ۲روز دوشنبه 

 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن دست به تجمع دوباره مقابل استانداری خوزستان زدند.



 

ین تکلیف قراردادهای کاری، به خبرنگار رسانه ای یکی از کارگران حاضر درتجمع با اعتراض به عدم پرداخت حقوق و تعی

های مسئوالن، هیچ گرهی از مشکالت آبفا روستایی باز نشده و شرایط نسبت به  گفت: پس از گذشت مدت زمان زیادی از قول

های گذشته همچنان ضعیف است و مشکل حقوق و بیمه ما  تر هم شده است زیرا وضع درآمد شرکت مانند سال گذشته سخت

 کارکنان نیز حل نشده است.

. موضوع عدم پرداخت بیمه تامین  وی افزود: شش ماه حقوق به ما پرداخت نشده و وضعیت قراردادهای ما مشخص نیست

اجتماعی نیز به مرز دو سال رسیده و بیمه تکمیلی ما دیگر توسط هیچ درمانگاه و بیمارستان و یا مطب پزشکان و 

 .ها قابل پذیرش نیست داروخانه

این کارگرمعترض آبفای روستایی خوزستان گفت: در این شرایط که وضعیت زندگی بسیار دشوار است و همه مردم 

ای است که همه ما داریم و  مشکالت اقتصادی دارند، عدم پرداخت حقوق و نامشخص بودن قراردادهای کاری دغدغه

 رسیدگی شود.تر  امیدواریم به وضعیت پرداخت حقوق و قراردادمان هر چه سریع

 اتحاد بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 

 

 ماه حقوق وعیدی ۳اعتراض کارگران شهرداری دهدشت نسبت به عدم پرداخت 

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 

ماه  3استان کهگیلویه و بویراحمد اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  تیر، کارگران شهرداری دهدشت در ۲روز دوشنبه 

 حقوق وعیدی ابراز کردند.

رگران شهرداری دهدشت به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: االن مدت سه ماه است که تک ریالی بابت حقوق و یکی از کا

دهد و تنها حرف شهردار این است  ای نمی کنیم جواب قانع کننده عیدی خود دریافت نکردیم و هرچقدر به شهردار مراجعه می

 ت و نمیتوانیم حقوق هایتان را پرداخت کنیم.که وضعیت فعلی کشور بخاطر شرایط خاص کرونا بهم ریخته اس

شود، اما شهردار  های رسمی شهرداری ماهانه از تهران به حساب شهرداری دهدشت واریز می وی افزود: حقوق ماهیانه نیرو

 کند. های رسمی را پرداخت نمی حقوق نیرو

۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 

 

   ایم! تپه/ در کنار کارگران شوش ایستاده های صنفی کارگران و بازنشستگان از کارگران هفت حمایت تشکل

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 



 

 تپه اعالم کردند.  های کارگری و بازنشستگان حمایت خود را از کارگران معترض هفت تشکل

  

تپه با برگزاری تجمع صنفی نسبت به عدم پرداخت  به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته کارگران نیشکر هفت

 ای خود اعتراض کردند. همطالبات مزدی و بیم

تپه  های صنفی مستقل، حمایت خود را از اعتراض طوالنی کارگران هفت در این میان، کارگران واحدهای دیگر و تشکل

 اعالم کردند.

های  تپه حمایت کردند. بعد از آن جمعی از تشکل کارگران گروه ملی فوالد ایران اولین گروهی بودند که از اعتراضات هفت

کنیم و در کنار کارگران شوش  تپه حمایت می ای اعالم کردند از مطالبات هفت ارگران و بازنشستگان با صدور بیانیهمستقل ک

 ایم. ایستاده

 خورد. در بین امضاکنندگان، بازنشستگان فلزکار و بازنشستگان بافنده سوزنی به چشم می

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 

 

ماه حقوق و مطالبات دیگرواجرای ناقص  ۲ن نسبت به عدم پرداخت ادامه اعتراضات کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجا

 طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل اداره کار سیرجان

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 

کارگران معدن مس چهار گنبدسیرجان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فوالد در ادامه اعتراضاتشان  تیر، 3روز سه شنبه 

مطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع مقابل اداره کار  ماه حقوق و ۲نسبت به عدم پرداخت 

 سیرجان زدند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: ما کارگران با این اوضاع تورم و خرج و مخارج زندگی، دو 

 قرارداد ما پرداخت نکرده است. ماه حقوق نگرفته و معوقه دستمزد و حقوق داریم که متأسفانه شرکت مورد

کیلومتری جاده بافت روستای بلورد  گفت: با این  35یک دیگر از کارگران معترض معدن مس چهار گنبد سیرجان واقع در

شرایط اقتصادی زندگی برای کارگران دشوار شده و نیاز است مطالبات ما مورد توجه جدی قرار گیرد. مسئله طبقه بندی 

 ترین مطالبات ماست. وقه اردیبهشت و خرداد از مهممشاغل و حقوق مع

از رفتن برسرکارشان  کارگران معدن مس چهار گنبدسیرجان خرداد سال جاری، ۱۱روز یکشنبه  قابل یادآوری است که

ماه حقوق ومطالبات دیگرواجرای ناقص طرح طبقه  3اجتناب کرده وبا تجمع در معدن اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

خرداد  ۱۲و وعده های توخالی مسئوالن شرکت بنمایش گذاشته بودند ودر دومین روز اعتصابشان دوشنبه  دی مشاغل بن

 برای انعکاس هرچه بیشتر ندای حق طلبیشان راهی کرمان شده وتجمعی مقابل استانداری برپا کرده بودند.



 اتحاد بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 

  

ها پرداخت  وقات مزدی طلبکارند/ شهردار: در صورت رفع مسدودی حساب، طلبماه مع ۷سخت  کارگراِن شهرداری سی

   شود می

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 

گوید: دو ماه از مطالبات سال جاری کارگران را  ماه معوقات مزدی دارند. شهردار می 7کارگران شهرداری سی سخت حدود 

 د. کن های مسدود شهرداری پرداخت می هفته آینده در صورت باز شدن حساب

  

علی فرد )شهردار سی سخت( در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح مطالبات کارگران گفت: کمبود منابع مالی در شهرداری 

 باعث تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شده است.

ران  حدودا سخت منصوب شدم، کارگ که به سمت شهردار شهر سی ۹8او در ارتباط با مطالبات کارگران گفت: از پاییز سال 

ماه تقلیل یافته است. هچنین کارگران عیدی  5هشت ماه معوقات مزدی داشتند. با تامین منابع مالی این مطالبات به مرور به 

اند. در عین حال یک ماه از مطالبات مربوط به فروردین ماه  سال جاری کارگران  را  اسفند سال گذشته دریافت کرده ۹8سال 

 پرداخت شده است.

سخت از گذشته باعث بروز مشکالتی شده است به همین دلیل هم  سخت اظهار داشت: کاهش درآمد شهرداری سی ار سیشهرد

 هاست که معوقات مزدی طلب دارند. اکنون کارگران ماه

توان گفت با شیوع  شود. می سخت از دریافت عوارض تامین می به گفته وی، بخش زیادی از درآمد ساالنه شهرداری سی

سخت بسیاری از منابع درآمدی خود را در حوزه گردشگری از دست داده است. در کنار این  کرونا، شهرداری سی ویروس

 سخت هستیم. مشکالت ما متحمل یکسری اقدامات پیشگیرانه برای کنترل ویروس کرونا در شهر سی

در حوزه گردشگری  هماننداقامتگاها،  علی فرد در ادامه گفت: همزمان با شیوع کرونا تقریبا همه منابع درآمدی شهرداری

ها و سایر مراکز تفریحی که مالکیت و مدیریت آنها با شهرداری است، از دست رفته و ما از بهمن سال  ها، رستوران پارک

 ایم. هیچ درآمدی در این بخش نداشته ۹8

ایت چند نفر از طلبکاران مالی سخت در ادامه با بیان اینکه مهمترین بخش مشکالت شهرداری مربوط به شک شهردار سی

ها مربوط به سالهای گذشته است که مسئوالن وقت  شود که پیگیر مطالباتشان هستند، در ادامه افزود: این بدهی شهرداری می

های مالی  صورت جدی پیگیری نکرده و امروز تبعات آن متوجه کارگران و موجب مسدود شدن حساب در زمان خود آن را به

 است. شهرداری شده

افتد ظرف یک هفته  شنبه( حساب شهرداری رفع مسدودی شود، افزود: اگر این اتفاق بی او با بیان اینکه قرار است امروز )سه

 توانیم دو ماه از دستمزد اردیبشهت و خرداد ماه کارگران را پرداخت کنیم. آینده می

سخت مشارکت  راهکارهای درآمدزایی شهرداری سی سخت گفت: یکی از علی فرد در ارتباط با منابع درآمدی شهرداری سی

های سنگین و سبک است. در کنار این  آالت و خودروهای های عمرانی در منطقه و اجاره دادن برخی ماشین در انجام پروژه

را درصد از منابع مالی شهرداری  5۰سال تعطیلی داریم که  7شکن را بعد از گذشت  ها آغاز به کار کارخانه سنگ فعالیت

 تواند تامین کند. این کارخانه می

 سخت، نیازمند حمایت مسئوالن شهرستانی و استانی هستیم. وی در پایان تاکید کرد: برای بهبود وضعیت شهرداری سی

۱۳۹۹/۰۴/۰۳ 

 

 

 



   کند؟ ای/ چرا وزارت نیرو در تبدیل وضعیت تعلل می زردهای تهران مقابل برق منطقه تجمع کاله

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 

 

 ای تهران تجمع کردند.  های فشار قوی برق تهران مقابل برق منطقه اتورهای پستاپر

  

زردهای تهرانی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل دفتر  به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از کاله

 ی استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. برق منطقه

گویند: همه مجوزهای الزم برای تبدیل وضعیت اپراتورهای  از تعلل در تبدیل وضعیت میحاضران در تجمع با انتقاد 

های فشار قوی برق صادر شده است حتی خود وزیر نیرو این اجازه را صادر کرده اما سازمان توانیر در اختصاص  پست

 کند. های خالی اهمال می چارت

کنیم؛ از وزیر نیرو درخواست دارند زودتر به وضعیت  معین، کار نمی این اپراتورها با بیان اینکه دیگر با قرارداد کار

 بالتکلیف چند هزار اپراتور فشار قوی برِق سراسر کشور توجه کند و تبدیل وضعیت را اجرایی نماید.

رق های فشار قوی برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل اداره ب در روزهای گذشته نیز اپراتورهای پست

 ای این استان جمع شدند. منطقه

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 

 

   کم دو ماه مطالبات مزدی طلبکارند/ نگرانی کارگران از گسترش کرونا کارگران شهرداری آبادان دست

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 

ماه التفاوت حقوق فروردین  گویند: دوماه مزد معوقه اردیبهشت و خرداد ما پرداخت نشده و مابه کارگران شهرداری آبادان می

 ایم!  را دریافت نکرده

  

کنند، در تماس با خبرنگار  نشانی کار می جمعی از کارگران مجموعه شهرداری آبادان که در بخش خدمات، فضای سبز و آتش

 ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند.



گویند: فروردین ماه سال  کارند، در ادامه میاین کارگران که در حال حاضر دو ماه مزد معوقه اردیبهشت و خرداد ماه را طلب

( ۹8نفر از کارگران شهرداری آبادان به صورت پایه حقوق )براساس مصوبه مزدی سال  8۰۰جاری دستمزد حدود هزار و 

 کاری و چند آیتم دیگر طلبکاریم. پرداخت شده اما بخشی از مزایای مزدی سال گذشته خود را همانند اضافه

گویند: تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود  کرر مطالبات خود انتقاد دارند و میآنها از تاخیر م

نفر کارگر هستیم که در مجموعه شهرداری آبادان مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر همیشه  8۰۰هزار و 

ای ما مشکل  ای داریم که در سوابق بیمه چندین ماه معوقات بیمهگیریم، بماند همچنین  مان را با تاخیر چندین ماهه می حقوق

 بوجود آورده است.

کارگران شهرداری آبادان با بیان اینکه حدود دو ماه پیش شهردار تغییر کرده و ما از شهردار جدید در مقام کارفرمای اصلی 

نیروی کار شهرداری بیندیشد، افزوند: اگر قرار ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد  انتظار داریم چاره

 دهند؟ است مشکالت به همان صورت قبل استمرار داشته باشد چرا اعضای شورای شهر مرتبا شهردار تغییر می

یکی از کارگران شهرداری آبادان گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و  

 ایم. های زندگی خود شده ، نگران تامین هزینهغیرمصرفی هستیم

وی افزود: توان خرید کاالی مصرفی روزانه خود حتی از بازار های عرضه مستقیم کاال که محصوالت عرضه شده را 

 رسانند، نداریم و شرمنده خانوادهایمان هسیتم. ارزانتر به فروش می

درآمد پایداری ندارد، گفته است: یکی از منابع در آمدی شهرداری آبادان وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری آبادان هیچ منبع 

درصد از این سهم از سال گذشته کم شده است. در عین  3۰تا  ۲۰دریافت سهم آالیندگی از پاالیشگاه است که از قرار معلوم

وساز محدود  صنفی و ساخت های حال سایر منابع درآمدی همانند دریافت عوارض شهری نیز با متوقف شدن برخی فعالیت

 شده است.

به گفته این کارگر خدماتی؛ بخش دیگری از نگرانی ما گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر آبادان است که  امنیت 

 جانی ما را به خطر انداخته است.

ت و با دو تا سه ماه او در خاتمه گفت: در این روزهای کرونایی شرایط سختی برای کارگران این شهرداری رقم خورده اس

شوند با چالش تامین منابع مالی برای  ها می معوقات مزدی کارگرانی که به هر ترتیبی مبتال به این بیماری و سایر بیماری

رود شهردار جدید و اعضای شورای شهر با تدبیر خود کارگران این مجموعه را از این  درمان روبرو هستند لذا انتظار می

 چالش خارج سازند.

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 

  

   کارگر آذرآب به یک ماه خدمت رایگان در شهرداری، حبس و شالق ۴۲محکومیت 

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 



 

نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت  ۴۲کیفری اراک برای  ۱۰6شعبه 

 داشتند، حکم صادر کرده است. 

  

خرداد سال جاری برای  ۲6کیفری اراک در تاریخ  ۱۰6خبرگزاری ایلنا اعالم کردند که شعبه  منابع کارگری استان اراک به

 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.  ۴۲

ی رایگان به مدت سه ساعت در روز در ضربه شالق و یک ماه خدمت عموم 7۴سال حبس و  ۱بر این اساس، کارگران به 

 اند.  آهن شهرستان اراک محکوم شده راه

 سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند. کارگران آذرآب سال گذشته به خصوصی

 از آنجا که این حکم بدوی است، امکان اعتراض به آن وجود دارد. 

۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 

 

بگیران/ افزایش دستمزد در سایه تحرکات تورم، شوخی تلخ  هزار تومانی به مستمری 5۰۰ماهانه پیشنهاد پرداخت بن 

   است/ وضعیت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است

۱۳۹۹/۰۴/۰5 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در نشست هفتگی کارگر ایرانی که به صورت زنده از اینستاگرام خانه کارگر پخش 

پیشنهادمان به تامین اجتماعی این است »تاکنون، گفت: ۹۹ها از ابتدای فروردین  ا اشاره به کاهش قدرت خرید مستمریشد، ب

 « هزار تومان بن کاال به بازنشستگان پرداخت کند. 5۰۰که ماهانه 

  

که کارگر متناسب با اثری ترین مشکل اقتصاد ایران این است  ، با بیان اینکه عمده«حسن صادقی»به گزارش خبرنگار ایلنا، 

کند، افزود  گذارد، دستمزد دریافت نمی اش در فرایند خلق کاال، اندیشه و... به جا می جسمی و فکری  که از قِبل نیروی

یابد اما تورم هر ماه؛  هیچگاه مزد بر مبنای تورم تحرک نداشته است. این در شرایطی است که مزد تنها یک بار افزایش می:»

 « افزایش دستمزد در سایه تحرکات تورم شوخی تلخ است.بنابراین 

اند تا به هر میزانی و در  کنند چراکه تورم را رها کرده ها با دستمزد شوخی تلخ می رسد که تمام دولت به نظر می»وی افزود: 

ه حداقل دستمزد کارگران هر زمانی افزایش یابد. بر این اساس، مزد صرفا ارزش اسمی دارد نه ذاتی. همین نگاه قیم مابانه ب

درصدی انتهای  ۴۱.۲درصدی همچنان از تورم  ۲6با افزایش  ۹۹شاغل، موجب شد تا مستمری کارگران بازنشسته در سال 

 « عقب بماند. ۹8سال 



بگیران  درصد افزایش حداقل مستمری کل دریافتی مستمری ۲6با »رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: 

تواند با این  رسد. پرسش این است که کدام وزیر، مدیر و کارشناس اقتصاد می هزار تومان می ۱۲میلیون و  ۲ه بگیر ب کف

کند. در این شرایط  فرق می ۹8با تورم انتهای سال  ۹۹بینیم که تورم تیرماه  پول زندگی خود را اداره کند. به روشنی می

ه باشند. اگر تفاوت تطبیق صادر نشود تا مستمری با در نظر گرفتن طبیعی است که کارگران و بازنشستگان اعتراض داشت

هزار تومان )کف حقوق  8۰۰میلیون و  ۲سازی به  هزار تومان برسد و بعد با اجرای همسان 5۰۰میلیون و  ۲مزایا به 

 «   وجود ندارد. ۹8بازنشستگان کشوری و لشگری(، امکان جبران عقب افتادگی مستمری از تورم انتهای سال 

به همراه رئیس »طرحی و به وزیر رفاه پیشنهاد شد، گفت:  ۹۹ها در سال  وی با بیان اینکه سه سناریو برای افزایش مستمری

ای با آقای شریعتمداری وزیر رفاه شرکت کردم و به  و اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه

عتمداری پیشنهاد دادیم. همه ما در مقام نمایندگان بازنشستگان اتفاق نظر داشتیم که با این سه اتفاق سه سناریو را به آقای شری

هزار تومان رساند. پیشنهاد ما به آقای شریعتمداری مشخص بود  8۰۰میلیون و  ۲بگیران را  توان درآمد مستمری سناریو می

 ۱66به اضافه  ۱5بگیران و  اقل مستمری برای حداقلدرصدی حد ۲6ای اعالم کرد که افزایش  اما وی اخیرا در مصاحبه

 « هزار تومانی برای سایر سطوح، پیشنهاد کانون بازنشستگان بوده است در حالی که در آن جلسه چنین پیشنهادی ندادیم.

ه حق خود سازمان باید ب»هزار میلیارد تومان، گفت:  3۱7وی با اشاره به افزایش طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت به 

بدهی  8۰و  7۰، 6۰های  ها در دهه  بگیرش را تامین کند. اگر دولت در قالب رد دیون دست یابد تا بتواند معیشت مستمری

کرد، امروز چند تریلیون ثروت داشت. جالب  گذاری می کردند و سازمان آن را در هرچیزی سرمایه سازمان را پرداخت می

گویند نص صریح اسالم را اجرا  های پسین که می اب و باانصاف بودند اما دولتهای پیشین خوش حس اینجاست که دولت

 « ها بدترین شریک برای سازمان هستند. کنند. این دولت کنند، نسبت به سازمان بدحسابی می می

اساس های بازنشستگی بر  گوییم طلب سازمان و صندوق زمانی که می»رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: 

کند.  نص صریح قانون باید بر مبنای ربح مرکب محاسبه شود، آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه آن را قبول نمی

اش از دولت را با دریافت حکم مصادره اموال آن دریافت کند، امروز  دید که سازمان بدهی گذار این امکان را می اگر قانون

 «  نبودیم.شاهد تجمیع بدهی دولت به سازمان 

اش را قالب  هزار میلیارد تومان از بدهی ۱۰۰داد و  بنابراین اگر دولت خوش حسابی به خرج می»صادقی تصریح کرد:

سازی را اجرایی کنیم اما  توانستیم در اسرع وقت همسان کرد می ها، حمل و نقل، بنادر و... واگذار می واگذاری پتروشیمی

پندارند و بازنشستگان آن را با بازنشستگان کشوری و لشگری در یک کفه قرار  میها سازمان را با خود غریبه  دولت

دانند اما در هنگام تخصیص منابع برای  خواهی از سازمان تامین اجتماعی آن را دولتی می ها در مواقع سهم دهند. دولت نمی

 « دهند! قرار میها را طرف توجه  ها و لشگری خوانند و کشوری سازی آن را غیردولتی می  همسان

بر این اساس بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در شرایطی برای آنها نه مرغ هستند و نه شترمرغ و در »وی افزود:

شرایطی هم مرغ هستند و هم شترمرغ. این نگرش به ایجاد و افزایش طلب سازمان منجر شده است؛ این ظلم است و ظلم 

 «   زیبنده کشور اسالمی نیست.

ساله،  8در زمان جنگ »بگیران، گفت: ی با اشاره به ضرورت یافتن راهکارهایی برای ترمیم قدرت خرید مستمریصادق

تک تومانی  65۰شد که با  دولت با وضع سوبسید کمک کرد تا قدرت خرید طبقه کارگر و بازنشسته کاهش نیابد. آن زمانی می

تومان هیچ یک از آن  65۰قطع شدن سوبسیدها و رها شدن تورم با  قلم کاال را خریداری کرد اما امروز به لطف ۱5تا  ۱۰

کرد تا بتوانند اقالم  توان خریداری کرد. در آن زمان دولت توام با پرداخت سوبسید کاالبرگ میان مردم توزیع می اقالم را نمی

طبقه   کردن سفره  ز با مشکل رنگینکرد امرو ها خریداری کنند. اگر این خدمات ادامه پیدا می مورد نیاز خود را از تعاونی

 «  کارگر مواجه نبودیم.

های توزیع هم  تواند بن کارگری را احیا کند. اینگونه تعاونی دولت می»رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود:

کارگر کارخانه ها در یک شرکت  شوند اما مکمل این کار واقعی کردن درآمدها است. امروز کارگران صبح مجدد احیا می

کنند. این در حالی است که گران شدن ارز سبب رونق  های مردم مراجعه می هستند و بعدظهرها به عنوان نظافتچی به خانه

برد؛ شاهدش هم کاهش آمار واحدهای دارای  صادرات و متعاقب آن رونق تولید شده است اما کارگر هیچ سهمی از آن نمی

واحد دارای بحران شناسایی شدند اما در  ۱۴8۰انجام دادیم،  ۹7رشماری که در سال بحران است. بر این اساس، طبق س

 « مورد رسید. 68۰، تعداد واحدهای بحران به ۹8انتهای سال 

ارزد اما در همین شرایط هم دستمزد  علت این اتفاق مشخص است:قیمت ارز باال رفته و صادرات می»صادقی تصریح کرد:

کند. در  ولیدکننده به لطف صادرات درآمدش به دالر است اما دستمزد کارگر را به لایر پرداخت میشود. ت واقعی تعیین نمی



ها متناسب با قیمت ارز شناور هستند،  گذارد، در شرایطی که قیمت دار اجناسش را به دالر قیمت می همین حال کارخانه

 « خود را بر روی دستمزد کارگران بگذارند.دستمزد هم باید شناور باشد. تولیدکنندگان امروزی درصدی از سود 

وضعیت بازنشستگان حتی از کارگران هم بدتر است. اگر »وی با مقایسه وضعیت کارگران بازنشسته با شاغالن، افزود:

هزار تومان  6۱۱میلیون و  ۲برای کارگر بدون سابقه کار به  ۹۹مجموع مزد و مزایای مزدی کارگران شاغل در سال 

ای جز جبران و ریز شدن  هزار تومان است. بنابراین چاره ۱۲میلیون و  ۲بگیر  عدد برای بازنشستگان حداقلی رسد، این می

های جبرانی پیدا  ها نداریم؛ باید راه در شکاف میان شاغلین با بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر صندوق

 « کرد.

هزار تومان بن  5۰۰پیشنهادمان به تامین اجتماعی این است که ماهانه »زود:رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اف

های طرف قرارداد سازمان خرید کنند. این بن میتواند جایگزین مزایای   کاال به بازنشستگان پرداخت کند تا آنها از فروشگاه

 «بازنشستگان ندارد. مستمری شود که در ماه به دویست هزار تومان هم نمیرسد و اثری مشهودی در زندگی

۱۳۹۹/۰۴/۰5 

 

میلیون تومان است/ مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهند و اجرای  ۳فاصله دریافتی بازنشستگان و سبد معیشت 

   سازی را شروع کنند همسان

۱۳۹۹/۰۴/۰5 

جمهور، جناب وزیر کار و گوید: امیدواریم ظرف سه، چهار روز آینده جناب رئیس  دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران می

میلیون  ۲یا  5۰۰میلیون و  ۲بگیر را با افزایش مزایای مزدی به  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان حداقل

سازی که پنج، شش سال است معطل مانده، این کف حقوق به دو میلیون  هزار تومان برسانند و سپس با اجرای همسان 6۰۰و 

 تر خواهند شد.  ان برسد، در غیر این صورت، بازنشستگان بازهم ناراضیهزار توم 8۰۰و 

  

میلیون و  ۲بگیر حتی به  درصدی حداقل مستمری، دریافتی کارگران بازنشسته حداقل ۲6به گزارش خبرنگار ایلنا، با افزایش 

 8۰۰میلیون و  ۲کارگری به  رسد؛ سوال اینجاست که چگونه قرار است کف مستمری بازنشستگان هزار تومان هم نمی ۲۰۰

افزایش مزایای مزدی و اجرای  –اند  ها برسد؛ آیا با دو راهکاری که وعده داده ها و لشگری هزار توماِن کشوری

 ها خواهد رسید؟! دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی به کف تعیین شده برای بازنشستگان سایر صندوق -سازی همسان

یت اجرایی داشته باشد، مساله اصلی زمان اجراست؛ اکنون در تیرماه هستیم؛ بازنشستگان تا چه حتی اگر این ترفندها قابل

ی شاغالن برسد و اعتبار کافی برای  زمانی باید منتظر بمانند که مزایای مزدی آنها مانند حق مسکن و بن خواربار به پایه

 سازی فراهم شود؟ اجرای همسان

 عدالت کجاست؟!

)دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و رئیس کانون بازنشستگان کارگری این استان( در این رابطه  نصرهللا دریابیگی

میلیون  ۱۰هایشان حدود  هزار نفر است که با احتساب خانواده 6۰۰میلیون و  3گوید: جمعیت بازنشستگان کارگری حدود  می

ها و به ایثار و فداکاری بارها  ی خود را به کار، تولید، به ارزشدهند. این جمعیت وفادار نفر از جمعیت کشور را تشکیل می

قید و شرط، زبانزد خاص و عام است. این جمعیت، سی سال تمام برای سازندگی و  ثابت کرده است؛ این وفادارِی دائم و بی

دوران سازندگی فداکاری  اند، بعد در است؛ کارگران از اول انقالب در دل جنگ بوده  تولید در عین وفاداری تالش کرده

ً با سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته کرده اند. در هشت سال دفاع مقدس، همین کارگران بودند که هشت  اند و همیشه واقعا

شان ثابت ماند و ریالی اضافه نشد. من خودم آن زمان در شورایعالی کار بودم؛ کارگران در آن زمان به خاطر  سال حقوق

و جنگ، دم برنیاوردند و به داشته و نداشته قناعت کردند اما امروز چطور؛ آیا هنوز هم باید قناعت کنند و  شرایط حاد مملکت

 با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند؛ پس عدالت کجاست؟!

؛ واقعاً میلیون تومان است 3، فاصله سبد معاش و دریافتی ما کارگران بازنشسته، حداقل ۹۹دهد: امروز در سال  وی ادامه می

ایم، آقای وزیر کار، مدیران سازمان برنامه و بودجه  و سایر  آقای رئیس جمهور که ما کارگران و بازنشستگان به او رای داده

اند، امروز بازنشستگان  ای که در پیش گرفته مسئوالن کشور مگر قرار نیست در جهت رضایت مردم گام بردارند؛ با این رویه

ی این  خواهم از فاجعه پشت پرده یک جمعیت ده میلیون نفری، کامالً از اوضاع ناراضی است. می هایشان یعنی و خانواده



های رای یا در زندگی اجتماعی نمود نخواهد داشت بلکه نمودهای  نارضایتی صحبت بکنم؛ این نارضایتی فقط در پای صندوق

یا نهایت  8، 7گیرد یعنی فقط خرج  تومان حقوق می میلیون ۲زاست؛ وقتی یک کارگر بازنشسته فقط  آن، ضداشتغال و آسیب

ده روز ماه خود را دارد؛ این دو میلیون تومان فقط پول آب و برق و تلفن و شارژ آپارتمان و نهایت اجاره خانه است؛ برای 

اننده تاکسی رود ر ماند. خب طرف برای اینکه سبد معاش را تامین کند، ناچاراً می خورد و خوراک یک لایر هم باقی نمی

 زند یا هر کار دیگری که بتواند کمی درآمد تحصیل کند. کند یا دکه می رود سیگارفروشی می شود، می می

به گفته دریابیگی، این شرایط یعنی پایین بودن دستمزد بازنشستگان، خود ضداشتغال است و الجرم فضای اشتغال کشور را 

خواهند وارد بازار کار شوند و خانواده تشکیل  ری جوانانی است که تازه میریزد و همین امر، یکی از عوامل بیکا برهم می

 دهند.

 آیا گوش شنوایی هست؟!

ایم و  گویند ما در طول زمان یک پولی را ذخیره کرده کند: امروز حرف این جمعیت ده میلیونی ساده است؛ می وی اضافه می

ی شرافتمندانه و آبرومند داشته باشیم. حرف اینها حق است؛ با دو خواهیم ارتزاق کنیم تا یک زندگ امروز از همان پول می

تا امروز به کارگران بازنشسته، به تامین  5۴شود زندگی کرد؛ خود دولت از سال  میلیون تومان حقوق واقعاً چطور می

ها دست به  نارضایتی پردازد؛ همه این های کارگران و بازنشستگان بدهکار است اما این بدهی را نمی اجتماعی و به سفره

های کارگری،  ی خود را در قالب تشکل طلبانه ی بازنشستگان کارگری فریاد حق دست هم داده و باعث شده که امروز جامعه

طلبی را بشنوند و  های بازنشستگان و همه مجاری قانونی مطرح کند؛ اگر گوش شنوایی هست باید این صدای حق کانون

 این کار را نکنند، یعنی گوش شنوایی نبوده است.مشکالت را حل کنند که اگر 

گوید: از طرف دیگر، زحمات و ایثار تاریخی کارگران باید پاسخ داده  رئیس کانون کارگران بازنشسته مازندران در ادامه می

ود دولت بگیر هستند؛ مقصر اصلی خ بگیر هستند؛ اما چرا حداقل درصد کارگران بازنشسته، حداقل 7۰شود؛ امروز بیش از 

سازی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند و بسیاری از  کارگران شاغل به بیمه  است؛ یعنی در جریان خصوصی

بگیر هستند؛ پس خودشان هیچ  پردازی کنند و به همین دلیل امروز حداقل بیکاری رفتند؛ بعد از آن مجبور شدند خودشان بیمه

ست و سالم شکوفایی اقتصاد وجود داشت، هرگز چنین بالیایی بر سر کارگران آوار تقصیری ندارند کما اینکه اگر روند در

ی کارگری و  های گذشته به جامعه های غلطی بوده که در دهه شد! بالهایی که سر کارگران آمده، به خاطر  سیاست نمی

 بازنشستگی تحمیل شده.

 حل چیست؟! راه

کم و کاسِت قانون است. قانون،  حل، اجرای بی دهد: امروز راه دامه میا« حل چیست امروز راه»او با طرح این پرسش که 

قانون کار با صراحت تمام الزامات مزدی را مشخص کرده و  ۴۱میثاق ملی است و در هر شرایطی باید اجرا شود. ماده 

ها  ی کارگران و تالش طلبانه ایم. دلیل آنهم همین صداهای حق امسال، اولین سال است در تاریخ که دو بار مصوبه مزدی داشته

درصد  ۲6درصد افزایش یابد و به  5هاست که موجب شد حقوق پایه کارگران  های جمعی کارگران و رسانه و ممارست

برسد. داخل پرانتز بگویم کشوری که به معیشت بازنشسته توجه نکند، هر حرف و ادعایی که مقامات و مسئوالن آن راجع به 

غال، راجع به کار و تولید  و راجع به عدالت بزنند، اصالً واقعیت ندارد و فقط شعار است؛ چون سازندگی، راجع به اشت

ی فردای کارگران هستند؛ کارگر وقتی ببیند در فردای بازنشستگی معیشت شایسته نخواهد داشت، برایش  بازنشستگان آیینه

ی کارگری هیچ ارج و قربی نخواهد داشت؛  ر شرافتمندانهماند. دیگر در این جامعه، کارگر و کا انگیزه کار و سازندگی نمی

ی ریشخند اجتماع! امروز در کشور کسی رغبت ندارد دخترش را به یک کارگر بدهد  کارگر باید تاج سر جامعه باشد نه مایه

جمهور  یا خودش شغل شریف کارگری داشته باشد چون کارگر نه عافیت دارد و نه عاقبت! آیا این صدا را جناب رئیس

شنود؟! مدیرعامل تامین اجتماعی یا دیگران  شنود؟! رئیس سازمان برنامه و بودجه می شنود؟! جناب وزیر کار می می

 چطور؟!

ی بازنشسته اجرا کنند تا بازنشستگان در این ده، پانزده سالی که به آخر  وکاست برای طبقه به گفته او، باید قانون را بدون کم

 شود، الاقل تا حدودی آرامش و عافیت داشته باشند. شان کاسته می از سطح امید به زندگی عمرشان مانده و هر روز

 پیشنهاد چیست؟!

درصد افزایش یافته و این افزایش مصوب شده،  ۲6اما امروز پیشنهاد برای مقامات چیست؛ حاال که کف مستمری فقط 

هزار تومان رساند؛ دریابیگی در این رابطه  8۰۰ون و میلی ۲توان کف مستمری بازنشستگان کارگری را به رقم  چطور می

گوید: پیشنهاد ما این است که آن چیزی که برای کارگران شاغل اجرایی شده، یعنی افزایش مزایای مزدی مانند حق  می

ال سازی حقوق بازنشستگان است که سالیان س مسکن، برای بازنشستگان هم اجرایی شود و موضوع دوم، لزوم اجرای همسان



است معوق مانده است و امسال در سال آخر برنامه ششم توسعه، بایستی حتما اجرایی شود. در این مملکت همه حرف زدند 

اما هیچ کس عمل نکرد! هر کس خواست رئیس جمهور شود، از فقرا و کارگران و بازنشستگان داد سخن داد؛ هر کس 

های خود  ز کارگران و بازنشستگان سخن گفت اما هیچ کدام به وعدهخواست عضو شورای شهر یا نماینده مجلس شود، بازهم ا

اند که حداکثر تا یک ماه دیگر اجرایی شود، باید به  سازی در میان است و قول هم داده عمل نکردند. اما امروز که بحث همسان

عمال شود و سپس با ای سیاستگذاری شود که اوالً حق مسکن، حق اوالد و بن خواربار مثل کارگران شاغل ا گونه

 هزار تومان برسد. 8۰۰میلیون و  ۲سازی، دریافتی بازنشستگان به  همسان

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، این اصالحات باید هرچه سریعتر اعمال شود؛ قبل از پایان تیرماه باید این کار به 

 سرانجام برسد.

 چه کسی صاحب اصلی سازمان است؟!

گوید: اگر خدای ناکرده اتفاق ناگواری بیفتد، مسئولیت آن با مسئولینی است که نه به قانون عمل کردند و  ادامه می دریابیگی در

ای که در خدمِت دوستان به نمایندگی از جانب بازنشستگان با وزیر کار داشتیم،  های خود را محقق ساختند. در جلسه نه وعده

شود؛ من امیدوارم  و قانونی ما را قبول کردند و قول دادند که همه اینها اجرایی میآقای وزیر صفر تا صِد عرایض مظلومانه 

ها از این بیشتر شود؛ من به عنوان یک کارگر مسلمان، یک کارگری که  ها عمل کنند و کاری نکنند که نارضایتی که به وعده

بحث به تفاهم برسیم و اگر سازمان تامین اجتماعی ام، حرفم این است که  با مذاکره و  همه سطوحات تشکیالتی را تجربه کرده

هزار میلیارد تومانی که سازمان از دولت طلب دارد، حق  ۲6۰هم کمبود بودجه دارد، برود حق ما را از دولت بگیرد؛ این 

ان یا سازی حقوق بازنشستگ کارگران و بازنشستگان است؛ بروند این پول را بگیرند و بخشی از آن را برای اجرای همسان

 ی آقایان، اختصاص دهند. بگذارند رضایت بازنشستگان جلب شود. سازی به گفته همان متناسب

گیرند اما آنهایی که  خورند و حقوق باال می گوید: ما االن تبعیض آشکار در جامعه داریم؛ یک عده دارند می او در پایان می

لی کارمندان و پرسنل و ابواب جمعی تامین اجتماعی هستند، صاحب واقعی تامین اجتماعی هستند، اینهایی که کارفرمای اص

برند، واقعاً وضعیت اسفناکی دارند. در این آغاز هفته قضاییه که به نام شهید مظلوم  در بدترین وضعیت معیشتی به سر می

سازمان تامین بهشتی مزین شده، امیدواریم ظرف سه، چهار روز آینده جناب رئیس جمهور، جناب وزیر کار و مدیرعامل 

هزار تومان  6۰۰میلیون و  ۲یا  5۰۰میلیون و  ۲بگیر را با افزایش مزایای مزدی به  اجتماعی حقوق بازنشستگان حداقل

هزار تومان  8۰۰سازی که پنج، شش سال است معطل مانده، این کف حقوق به دو میلیون و  برسانند و سپس با اجرای همسان

 تر خواهند شد. تگان بازهم ناراضیبرسد، در غیر این صورت، بازنشس

۱۳۹۹/۰۴/۰5 

 

 دهد؛  ایلنا از شبکه بسیط پیمانکاران گزارش می

   های پیمانکاری نیست؟ سوِم عدالت است!/ آیا منافع برخی در بودِن شرکت گیری یک وقتی دستمزدی که می

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۶  

ها،  ها و وزارتخانه ارکان روابط کار، در همه شرکت ی سودآور و پرپول مثل یک اختاپوِس هزارپا در همه وقتی یک شبکه

توان قبول کرد که به صرف یک بیانیه یا یک سخنرانی  خیلی راحت جای پای خود را باز کرده و رشد کرده است، چطور می

های  ها در بودِن همین شرکت در صحن علنی مجلس بساط پیمانکاران برچیده خواهد شد؛ آیا به راستی منافع مشترک خیلی

 پیمانکاری نیست؟! 

  

شود یک  است؛ تبعیض موجب می« تبعیض»دهد،  به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه بیش از هر چیز دیگر ذهن را آزار می

یافته شده و  ارزش است؛ این تبعیض وقتی نهادینه و ساخت دهد کامالً و از اساس بی کارگر احساس کند کار مفیدی که انجام می

ترین وجِه ماجرای  گیرد؛ دردناک و ارتقای جایگاه را از نیروی کار می« تحرِک طبقاتی»شود، امکاِن  به رسمیت شناخته

 ها است. نیروهای پیمانکاری یا ارکان ثالث نیز همین تبعیِض جاافتاده در کارگاه

 تبعیِض آزاردهنده

پاالیشگاه باشد یا یک وزارتخانه و نهاد  تواند یک شرکت حفاری نفت باشد، یک حاال این کارگاه می –در یک کارگاه ثابت 

ی نوع قراردادش که رسمی است، یعنی فقط به  یک کارگر  فقط به واسطه -دولتی مثل آموزش و پرورش یا مخابرات



و به پیمان گذاردن رایج نشده بوده یا اینکه « سپاری برون»ای که هنوز  شانس بودن و استخدام در بازه زمانی ی خوش واسطه

گیرد ولی یک کارگر  های باالی مدیریتی، مثالً هفت یا هشت میلیون تومان حقوق خالص می نزدیکی و تقرب به الیه به علت

یا « پیمانکاری»، «ارکان ثالثی»ی همان قبلی است ولی به صرِف  رتبه دیگر که در نمودارهای تخصص و مهارت، دقیقاً هم

گیرد. در این چیدمان، تفاوت در عدد خالص فیش  قبلی حقوق و مزایا می چهارِم کارگر  بودن، یک سوم یا یک« خرید خدمتی»

ترین وجه( است و تفاوت در مزایا، امتیازات و رفاهیات مزدی، یک وجه  ترین و اساسی حقوقی، یک وجه تبعیض )البته مهم

 بارز دیگر.

ی او کارشناس ارشد است، در مورد ها سابقه کار دارد و هم مدرک تحصیل یکی از کارگران شرکتی مخابرات که هم سال

ً آزار می گوید: فرض کنید دو نفر  کند، می ی جدید، تظاهر می دهد و هر روز با یک نمود و جلوه تبعیض مستمری که دائما

گیرد؛  یک نفر، سه برابر شما حقوق می اید و در حال انجام یک کار واحد هستید؛ آن وقت آن همراه هم زیر یک سقف نشسته

گیرد؛  شود یا هر چیزی شبیه این، کارت هدیه و عیدی می شود، عید قربان می ط همین نیست؛ آن یک نفر عید فطر میتازه فق

گیرد؛ وقتی اعتراض  گیرید، توان کار کردن را کامل از شما می گیرد و شما نمی همین کارت هدیه که او مقابل چشم شما می

دهد هم  دهد؛ وقتی نمی باید شرکت خودتان به شما مزایا و عیدی بدهد که نمیگویند شما شرکتی هستید و  کنیم که چرا، می می

 ... پرسد که چرا؟ هیچکس نمی

 «ی کارگر سازِی طبقه حقوق بی»ژانر جدیدی از 

سازی صنایع، واحدها و  ی کارگر، مقابله با خصوصی ترین مطالبات طبقه ترین و اصلی ، یکی از مهم۹۰تا ابتدای دهه 

ی اساسی و سطح یک مطرح است و کهنه نشده  به عنوان یک مطالبه« سازی نه به خصوصی»ود؛ البته هنوز هم کارخانجات ب

پا به عرصه گذاشته که « ی کارگر سازِی طبقه حقوق بی»، ژانر جدیدی از «سپاری به پیمان»ی  است؛ اما  با رواج مقوله

ای باقی  توان گفت نهاد، ارگان یا وزارتخانه دیگر به سختی می های کار رسوخ کرده است؛ ها و محیط تقریباً در همه کارگاه

ها، همه جا  است؛ از آموزش و پرورش گرفته تا نفت و مخابرات و شهرداری« دولتی»مانده که در معنای واقعی کلمه 

اند؛  تی به وجود آوردهاند و به معنای واقعی کلمه، یک نظام کاسِ  مراتبی مثل قارچ رشد کرده پیمانکاران در یک ساختار سلسله

 شده است.« بندی کاست»های کار، نیروی کار  های پیمانکاری و خصوصی به محیط درواقع با ورود شرکت

فرض کنید در یک پاالیشگاه پارس جنوبی، وزارت نفت کارفرمای مادر است؛ این وزارتخانه کار را به ابرشرکت پیمانکار 

سپارد و بازهمین شرکت  تر می این شرکت بخشی از کار را به یک شرکت فرودستدهد که نقدینگی و ظرفیت خوبی دارد؛  می

مراتبی، کارگری که مستقیم با وزارت نفت کار  بندِی سلسله تر، خود چند شرکِت زیرمجموعه دارد. در این فرم فرودست

کار اصلی در دومین سطح کند، بهترین وضعیت را دارد، در مرحله بعد، کارگر طرف قرارداد با ابرشرکت یا پیمان می

اند و کارگران طرف قرارداد با  تر، سومین سطح مطلوبیت را اشغال کرده مطلوبیت قرار دارد؛ کارگراِن شرکت زیرین

گیرد؛ اگر این نظاِم  ترین حقوق و مزایا را می ترین پیمانکاران، در بدترین سطح مطلوبیت شغلی قرار دارند و پایین فرودست

 تقر، یک نظاِم کاستی نیست؛ پس چیست؟!ی مس یافته  ساخت

 نیستیم، پس مطالبات مشترک نداریم« برابر»وقتی 

نیستیم، پس مطالبات مشترک نداریم؛ ما « برابر»گوید: وقتی  یکی از کارگران پیمانکاری نفت جنوب، در این رابطه می

هایی که در وضعیت بهتری هستند، برای ما حکم  یها را به چشم دشمن می بینیم بلکه پیمانکار ارکان ثالثی ها، نه تنها رسمی

 جمعی و متحد از حقوق شغلی خود دفاع کنند! اند کارگران دسته گذارند یعنی نگذاشته دشمن یا رقیب را دارند؛ با این شیوه، نمی

نیروی کار و ترین مانع بر سر ادغام عمودی  تمایزگذاری در قراردادهای شغلی کارگراِن شاغل در یک کارگاه واحد، مهم

گری مشترک است. وقتی کارگران در یک محیط مشترک، تحت قراردادهای متفاوت و در فضایی غیربرابر کار  مطالبه

توان گفت تمایزگذاری در قراردادها  توانند برای پیشبرد اهداف صنفی مشترک متحد شوند؛ پس می گاه نمی کنند، دیگر  هیچ می

 ی کارگر. رِی عامدانه میان طبقهگذا و شرایط شغلی یعنی همان فاصله

در این بین، در قانون کار بر رعایت برابری و همچنین تعهدات تضامنی کارفرمای مادر )یعنی کارفرمای اصلی که با 

های اخیر  بندند( تاکید شده است؛ منتها نوع و چیدمان قراردادهای پیمانکاری رایج در سال های پیمانکاری قرارداد می شرکت

است، یعنی فقط « حجمی»ای است که امکان سلب مسئولیت از کارفرمای مادر فراهم شده است؛ وقتی نوع قرارداد  به گونه

خود از میانه حذف  آید، نیروی انسانی و حقوق آن خودبه میزان کار، مبلغ و زمان خاتمه پروژه در قرارداد مقاطعه می

گوید نگهداری فضای سبز فالن منطقه را با  به یک پیمانکار می شود؛ کارفرمای مادر مثال شهرداری یکی از کالنشهرها می

کنم و در متن قرارداد هیچ محدودیت یا الزامی در مورد تعداد کارگران شاغل، دستمزد آنها و  بهمان قیمت به تو واگذار می



موالً کار را با کمترین آید. در چنین شرایطی کارفرمای پیمانکار به دلیل سودجویی و عدم نظارت، مع ساعات کارشان نمی

 شود.   رساند. و حق و حقوق کارگران به راحتی پایمال می کارگر و با کمترین دستمزد به اتمام می

 مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر

 قانون کار، مسئولیت کارفرمای مادر را به صراحت روشن کرده است: ۱3با همه اینها ماده 

مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به  در مواردی که کار از طریق -۱3ماده 

 نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

د بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشن -۱تبصره 

 مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند.

روز از تحویل  ۴5چنانچه مقاطعه دهنده برخالف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از  -۲تبصره 

 ب نمایند، مکلف  به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.موقت، تسویه حسا

مسئولیت »به  ۱3حسین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور( در رابطه با الزامات ماده  

ت، پس کارفرمای مادر اس« دیون ممتازه»گوید: وقتی مطالبات کارگر جزو  کارفرمای مادر اشاره کرده و می« تضامنی

موظف است این بدهی را حتما در موعد مقرر و بدون کم و کاست بپردازد؛ بنابراین اگر پیمانکار رده پنجِم فالن چاه نفت، 

یک ماه یا دو ماه دستمزد کارگران خود را نداده، این مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر تا ابتدای سلسله مراتب پیمانکاران 

 رسد؛ یعنی در نهایت، خود وزارت نفت در مقابل دستمزد کارگران این چاه نفت، مسئول است. زارت نفت میرود و به و می

 کار یا دالل و اسطه؟! مقاطعه

های انسانی و مالی کارفرمایان  کار و پیمانکار که در گفتمان روابط کار در قانون کار آمده، محدودیت فلسفه وجودِی مقاطعه

قیمت را ندارد و  بوده که هر وقت یک کارفرما نیروی انسانی متخصص یا تجهیزات تخصصی گران مادر است؛ فرض بر این

دیگری این نیرو و تجهیزات را در اختیار دارد، بخشی از کار را به عنوان پروژه یا مقاطعه به پیمان بگیرد و با نیروی 

ام کند و برود. اما در عمل، چنین متخصص و تجهیزات خود در یک بازه زمانی مشخص و نامحدود، کار را تم

های قدرت و ثروت؛  هایی در کل نقض شده است و پیمانکاری به راهی تبدیل شده برای سودجویی نزدیکان به بلوک شرط پیش

اند، نه تجهیزات خاصی در اختیار دارند و نه  های عمومی و دولتی سربرآورده اکنون پیمانکارانی که مثل قارچ در بخش

شود، خیلی راحت همان  آورند؛ یک پیمانکار که وارد یک ارگان، نهاد یا وزارتخانه می صی از بیرون مینیروی متخص

کند؛ در این بین، تنها یک پولی به جیب  گیرد و از تجهیزات خود همان نهاد هم استفاده می نیروهای خوِد نهاد را در اختیار می

 زند و بس! می

هایی  گر اطالق کرد؛ نهاده کار گفت؛ باید به آنها دالل یا واسطه توان مقاطعه نکار نمیهای پیما با این حساب، به این شرکت

های  سازی کارگران شاغل در بخش حقوق های خاص، البته به قیمت بی ساختگی و بدون تخصص برای سودجویی گروه

 مختلف.

به »های پارادایِم  ها بیشتر به سمت نقیصه وجود پیمانکاران همیشه آزاردهنده بوده است. با افزایش مصایب کارگران نگاه

ای  به خصوص در بخش پولساز و سودآور نفت جلب شد؛ مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس در بیانیه« سپاری پیمان

خواستار برچیده شدن کامل بساط پیمانکاران شدند و کارگران پیمانکاری سراسر کشور در کمپینی در فضای مجازی، 

 مانکاران از روابط کار شدند.خواستار حذف پی

ی سودآور و پرپول مثل یک اختاپوِس هزارپا در همه ارکان روابط کار، در همه  اما سوال اینجاست وقتی یک شبکه 

توان قبول کرد که به صرف  ها، خیلی راحت جای پای خود را باز کرده و رشد کرده است، چطور می ها و وزارتخانه شرکت

ها در  انی در صحن علنی مجلس بساط پیمانکاران برچیده خواهد شد؛ آیا  به راستی منافع مشترک خیلییک بیانیه یا یک سخنر

 های پیمانکاری نیست؟! بودِن همین شرکت

 گزارش: نسرین هزاره مقدم

 ۱۳۹۹/۰۴/۰۶  

 

 کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن



 

منطقه  لرستان و زاگرس اعالم کرده اند با تمام قدرت و تا آخرین قطره خون  اگر شنبه پرسنل نگهداری خط وابینه فنی 

 حقوق پرداخت نشود خط قطار را مسدود خواهند کرد هر خری می خواهد بیاد ببینم چه غلطی می خواهند بکنن

 ۹۹تیر  7شبنه 

 

 علی خدایی: 

ارائه کردیم/ صداوسیما تریبون در اختیار نمایندگان کارگران پیشنهادات زیادی برای ترمیم معیشت کارگران و بازنشستگان 

   قرار دهد

۱۳۹۹/۰۴/۰۷  

پیشنهادات زیادی برای ترمیم معیشت کارگران و بازنشستگان ارائه کردیم/ صداوسیما تریبون در اختیار نمایندگان کارگران 

 قرار دهد

مقتضیات پیشنهادات زیادی برای ترمیم معیشت کارگران و نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه بر اساس 

ایم، گفت: انتظار داریم صداوسیما تریبون در اختیار نمایندگان کارگران قرار دهد تا این افراد بتوانند  بازنشستگان داده

 های خود را در دفاع از این اقشار بیان کنند.  حرف

  

مین سالگرد حادثه هفتم تیر مراسمی با همت خانه کارگر شهر ری در مقبره نه و به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با سی 

 شهدای هفتادو دو تن در بهشت زهرا)س( برگزار شد.

علی خدایی )نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار( در این مراسم که با حضور دبیرکل و تعدادی از اعضای خانه 

تی عنوان کرد: یکی از مواردی که درباره شهید بهشتی برجسته است اهل مناظره کارگر برگزار شد، با اشاره منش شهید بهش

و گفتگو کردن ایشان است. مناظره به معنای گفتگو، شنید نظرات دیگران و حتی تغییر نظر در صورت منطقی و درست 

این حرف خالف نظر  یافت، ولو اینکه بودن حرف طرف مقابل است. شهید بهشتی زمانی که حرفی را درست و منطقی می

 داد. پذیرفت و نظرش را تغییر می ایشان باشد، می

رسد مناظره مفهوم خود را از دست داده و تبدیل به حرف زدن برای تغییر نظر دیگران شده  او ادامه داد: االن به نظر می

 یم.گو داشته باش و است. ما باید منش شهید بهشتی را الگو قرار دهیم و با دیگران بحث و گفت

های زیادی با مسئوالن و دیگر شرکای  گو و خدایی با اشاره به اینکه برای احقاق حقوق کارگران به عنوان نماینده این قشر گفت

اجتماعی داشتیم، گفت: در جلسات مختلف بر اساس مقتضیات زمان و شرایط موجود پیشنهادات مختلفی را برای ترمیم 

گرفت و  ها در فضای عمومی صورت می ها و مناظره ادیم. چه خوب بود این گفتگومعیشت کارگران و بازنشستگان ارائه د

 گرفتند. مردم نیز در جریان آن قرار می



میلیون کارگر را بدهد، تصریح کرد: این سازمان باید تریبون در اختیار  ۴3او با بیان اینکه انتظار داریم صداوسیما سهم 

 ظرات خود را بیان کنند و مناظره و تعامل صورت گیرد.نمایندگان کارگران قرار دهد تا آنها ن

۱۳۹۹/۰۴/۰۷  

 

کارگران شهرداری اندیمشک یکسال معوقات مزدی طلبکارند/ عضو شورای شهر: مطالبات یکساله کارگران مربوط به 

   سنوات گذشته است

۱۳۹۹/۰۴/۰8 

 

هر: مطالبات یکساله کارگران مربوط به کارگران شهرداری اندیمشک یکسال معوقات مزدی طلبکارند/ عضو شورای ش

 سنوات گذشته است 

کارگران مجموعه شهرداری اندیمشک در استان خوزستان حدود یکسال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. عضو شورای 

 گوید: مطالبات معوقه کارگران مربوط به سنوات گذشته است.  شهر اندیمشک می

  

دیمشک( در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در تشریح مطالبات کارگران گفت: کمبود منابع مالی علی گل اندام )عضو شورای شهر ان

 در شهرداری باعث تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شده است.

ماه از مطالبات معوقه کارگران  ۴او در ارتباط با مطالبات کارگران گفت: همزمان با آغاز فعالیت شورای شهر اندیمشک 

 رسید، پرداخت شد. ماه می ۱5تا  ۱۴یمشک که  به شهرداری اند

شود، افزود:  عضو شورای شهر اندیمشک با بیان اینکه مطالبات کارگران شهرداری اندیمشک مربوط به سنوات گذشته می 

که در حال حاضر کارگران حدود یک سال معوقات  معوقات مزدی کارگران طی ده سال گذشته به مرور ایجاد شده به طوری

 بکارند.طل

او اظهار داشت: شهرداری اندیمشک در هر نوبت پرداخت عالوه بر معوقات مزدی جاری، دو ماه از مطالبات معوقه 

 کارگران را نیز پرداخت کرده است.

اکنون کارگران  او تاکید کرد: کاهش درآمد شهرداری اندیمشک از گذشته باعث بروز مشکالتی شده است به همین دلیل هم 

 که معوقات مزدی طلب دارند.هاست  ماه

عضو شورای شهر اندیمشک در ادامه با بیان اینکه مهمترین بخش مشکالت شهرداری مربوط به شکایت طلبکاران مالی 

های  های سال، طلبکاران مالی شهرداری حساب شود که پیگیر مطالباتشان هستند، در ادامه افزود: در برخی ماه شهرداری می

 کنند که اخیرا نیز این اتفاق افتاده و در نتیجه آن، امکان پرداخت حقوق کارگران وجود نداشت. ود میمالی شهرداری را مسد



او با بیان اینکه کارگران شهرداری اندیمشک حق دارند نگران مطالبات معوقه مزدی خود باشند، افزود: امروز ارزش مالی 

شد  حداقل بخشی از  ین مطالبات در موعد خودش پرداخت میطلب کارگران به نسبت ده سال پیش کاهش پیدا کرده و اگر ا

 کرد. مشکالت آنها را رفع می

به گفته وی؛ در حال حاضر درست است که کارگران شهرداری مطالبات معوقه طلبکارند اما آنطور نیست که آنها به دلیل 

گیرند و مشکلی  ه این کارگران حقوق میپرداخت نشدن حقوق در تامین مایحتاج روزانه خود در مضیقه باشند چراکه هر ما

 مالی ندارند.

های شهرداری اندیمشک از طرف پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری  گفت:  گل اندام در ارتباط با مسدود شدن حساب

ا به حساب طبق قانون برای پرداخت حقوق کارگران باید پول  به حساب پیمانکار واریز شود. اینکه ما بخواهیم مستقیما پول ر

 کارگر واریز کنیم، ممکن نیست.

وی در ارتباط با مطالبات بیمه کارگران شهرداری اندیمشک نیز گفت: در حال حاضر دو ماه حق بیمه کارگران به تامین 

 اجتماعی واریز نشده است.

۱۳۹۹/۰۴/۰8 

 

 کاشفی: 

   ومان خسارت این استان باید جبران شودبرابر میزان اعالمی است/ سه هزار میلیارد ت ۲تعداد بیکاران کرمانشاه 

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

هزار نفر بر اساس درخواست ثبت شده برای بیمه بیکاری در استان  ۱3عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از بیکاری نزدیک به 

هزار نفر  ۲6به رسد تعداد واقعی افراد بیکار شده حدود دو برابر این عدد یعنی نزدیک  کرمانشاه یاد کرد و گفت: به نظر می

 باشد. 

  

در میزگرد تخصصی تأثیر کرونا بر اقتصاد استان « کیوان کاشفی»به گزارش ایلنا به نقل از  اتاق بازرگانی ایران؛ 

هزار نفر بر اساس درخواست ثبت شده برای بیمه بیکاری در استان یاد کرد و گفت:  ۱3کرمانشاه، از بیکار شدن نزدیک به 

هزار نفر باشد که البته با بازگشایی  ۲6د واقعی افراد بیکار شده حدود دو برابر این عدد یعنی نزدیک به رسد تعدا به نظر می

 اند. وکارها تعدادی از این افراد بیکار به شغل خود برگشته برخی کسب

ورزی از ابتدا ها از جمله برخی صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین بخش کشا این فعال اقتصادی اظهار کرد: برخی حوزه

ماهه امسال و  درصدی صادرات در سه ۴6متحمل زیان چندانی نشدند اما اکنون با طوالنی شدن انسداد مرزها، کاهش حدود 

 ها هم هستیم. کاهش تقاضا، شاهد زیان اقتصادی برای این بخش

ادآور شد: در کرمانشاه نیز رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه هر استانی فرهنگ اقتصادی مختص به خود را دارد، ی

 شود باید متناسب با همین فرهنگ اقتصادی باشد. راهکارهایی که برای کاهش پیامدهای اقتصادی کرونا اندیشیده می

های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در استان کرمانشاه را حدود سه هزار  عضو هیات رئیسه اتاق ایران، خسارت

سازی وضعیت جبران شوند؛ اما در شرایط فعلی،  ها باید برای عادی رد و گفت: این خسارتمیلیارد تومان برآورد ک

 های اقتصادی ناشی از کرونا است. ترین کار پیشنهاد راهکار برای جبران بخشی از خسارت سخت

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

یارات وزارت نفت مبنی قانون وظایف و اخت ۱۰تجمع اعتراضی صدها کارگررسمی صنعت نفت نسبت به عدم اجرای ماده 

 بر افزایش حقوق مقابل وزارت نفت

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

قانون  ۱۰تیر، صدها کارگررسمی صنعت نفت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم اجرای ماده  ۹روز دوشنبه  

 وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت زدند.



 

مجلس  ۹3هزار نفر از کارگران رسمی وزارت نفت از اضافه حقوق مصوبه سال ۲۰ تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند:

 مند نشده اند. برای مشاغل سخت بهره

ای با فرزین مینو، معاون وزیر نفت، به طرح مطالبات خود  کنندگان در جلسه نفر از نمایندگان تجمع ۲بنا به گفته آنها  

 ای برای حل این مشکل درخواست کرده است. د و وزارت نفت مهلت یک ماههپرداختن

 اتحاد بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

  

   زردهای هرمزگان در انتقاد به بالتکلیفی/ تبدیل وضعیت اپراتورها چه شد؟! تجمع کاله

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 



 ها چه شد؟!زردهای هرمزگان در انتقاد به بالتکلیفی/ تبدیل وضعیت اپراتور تجمع کاله

ای این استان خواستار تسریع در روند  جمعی از اپراتورهای پستهای فشار قوی هرمزگان با تجمع مقابل اداره برق منطقه

 تبدیل وضعیت خود شدند. 

  

های فشار قوی برق هرمزگان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز صبح همکاران خود  جمعی از اپراتورهای پست

 ای هرمزگان خبر دادند. اره برق منطقهمقابل اد

ی ما، اجرای تبدیل وضعیت است؛ مدتهاست که وزیر نیرو وعده داده که  گویند: خواسته حاضران در تجمع امروز می

شوند؛ همه مجوزهای الزم نیز صادر شده اما سازمان توانیر در  زردها تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل می کاله

 کند. های خالی تعلل می اختصاص چارت

معین خارج شویم؛ -این اپراتورها با بیان اینکه شغل ما حاکمیتی است و همه قبول دارند که باید از حالت قرارداد کار

 دهند! گویند: چارت خالی وجود دارد اما به ما تخصیص نمی می

ها تجمع کردند  ای این استان ز مقابل برق منطقههای فشار قوی برق در چند استان دیگر نی های گذشته اپراتورهای پست در هفته

 و خواستار رفع بالتکلیفی شغلی خود شدند.

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

 کارکنان و بازنشستگان مخابرات خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایا شدند/ سخنگوی مخابرات: بررسی

 ایم   مطالبات را آغاز کرده

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایا شدند/ سخنگوی مخابرات: بررسی مطالبات را آغاز  کارکنان و بازنشستگان مخابرات

 ایم کرده

 یک فعال صنفی مخابرات از درخواست همکاران خود برای اجرای قانون و پرداخت مطالبات آنها خبر داد. 

  

های عالی  الی هماهنگی تشکلمیثم باقری )رئیس انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان قم و عضو شورایع

مخابرات( در تماس با خبرنگار ایلنا، درخواست کارکنان رسمی مخابرات و همچنین بازنشستگان این وزارتخانه را در حوزه 

 پرداخت مطالبات مورد تاکید قرار داد. 



نامه استخدامی  ی بندهای آیینترین خواسته ما اجرای بدون تنازل تمام های این گروه گفت: مهم باقری در ارتباط با خواسته

است که این   85هیات مدیره مخابرات بر مبنای تعهدات مندرج بند شش صورتجلسه هیات وزیران در سال  8۹مصوب 

تعهدات، مالک واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی بود. بر مبنای این تعهدات بایستی عین حقوق و مزایای که کارفرمای 

تصویب شده  8۹نامه استخدامی که در سال  داخت، توسط کارفرمای خصوصی پرداخت شود. آیینپر دولتی به کارکنان می

 برمبنای همین تعهدات بوده است که در واقع شرط واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی همین تعهدات است.

بازنشستگی کارکنان مدیریت رسانی به ایثارگران و تبدیل صندوق  به گفته این فعال صنفی، اجرای کامل قانون جامع خدمت

 ها است. قانون مدیریت خدمات کشوری، از دیگر مطالبات مخابراتی ۲۱خدمات کشوری بر مبنای ماده 

های کارکنان گفت: ما در حال بررسی  سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز ضمن تایید این موضوع، در ارتباط با خواسته

 کنیم. ی اعالم میمطالبات کارکنان هستیم و نتیجه را به زود

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

 اعتصاب وتجمع صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید وعدم پرداخت بموقعش

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

تیر، صدها کارگرشهرداری بوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدید وعدم پرداخت بموقعش  ۹روز دوشنبه 

 قابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.دست از کارکشیدند وم

 

یکی از پاکبانان حاضر درتجمع  در حالی که گرمای عرق ریزانش ماسکش را خیس و مرطوب کرده،به خبرنگار رسانه ای 

هزار تومان قید شده ۲۰۰گفتدر سال جدید افزایش حقوق  پاکبانان لحاظ نشده و با وجود اینکه در قرارداد مبلغ سه میلیون و 

 میلیون بوده است. ۲لی پرداختی پاکبانان تنها و

هزارتومان حقوق گرفتم ولی این ۴5۰وی افزود: نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و 

 هزارتومان رسیده است. ۹5۰میلیون و ۲پرداختی در فروردین امسال به 

ساعت 75هزار تومان بوده که با حساب 83۰میلیون و  ۲در قراردادم  یکی دیگر ازپاکبانان معترض گفت: مبلغ درج شده

ماه   گرفتم ولی با این وجود دریافتیاضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق می

 میلیون تومان بوده است. ۲گذشته تنها 

یشت خانواده رنگی بر رخسارش نگذاشته است،نیزگفت: شاید با این یکی دیگر از پاکبانان که چاشنی گرما  و مشکل تامین مع

تجمع بزرگ خیلی از همشهریان نگران کرونایی شدن ما شوند ولی باید بدانند که شرمنده شدن جلوی خانواده به مراتب 

 دردناک و سوزناک تر از بیماری منحوس کرونا است.

ه برای انجام کار،اضافه کرد: هزینه خرید ماسک برعهده خود پاکبانان یک پاکبان نیز با اعتراض به نبود وسایل پیشگیران

 کنیم. خورد که ماسک را خودمان تهیه میاست تا جایی که از ناچاری برای اثبات حرفش قسم به جان بچه اش می



در معرض آلودگی  دهند و این کفاف کار سخت و طاقت فرسای پاکبانانوی افزود: دستکش نیز ماهانه تنها یک جفت به ما می

 نخواهد بود.

ها دارد؛ادامه داد: وضعیت نیروها پاکبان در بوشهر به گونه ای است که حتی هزینه  این پاکبان که دل پری از بی مهری

شکستن دسته بیل و جارو نیز بر عهده خود پاکبانان گذاشته شده و با این چنین شرایطی حداقل انتظار داریم حقوق به طور 

 ل پرداخت شود تا بتوانیم نیازهای روزانه خود را تامین کنیم.تمام و کما

 اتحاد بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

 وگو با ایلنا مطرح شد؛  در گفت

میلیون تومان است/ سازمان بازرسی کشور  ۶کنند؟/ نرخِ سبد معیشت باالی  چرا جلسات افزایش دستمزد را فردا آغاز نمی

   با نمایندگان کارگری جلسه بگذارد

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

میلیون تومان است/ سازمان بازرسی کشور با  6کنند؟/ نرخِ سبد معیشت باالی  چرا جلسات افزایش دستمزد را فردا آغاز نمی

 نمایندگان کارگری جلسه بگذارد

 ی کارگری از رئیس سازمان بازرسی کشور یک خواهش دارم: گوید: من به عنوان یک کارگر و یک نماینده ناصر چمنی می

ً دنبال افزایش دستمزد کارگران هستید، بیاییم بنشینیم بحث دستمزد را یکبار برای همیشه به صورت چالشی طرح  اگر واقعا

کنیم و شرایط اقتصادی و معیشتی کارگر را در نظر بگیریم. سازمان بازرسی بیاید با دولت و نمایندگان کارگری یک جلسه 

 بخشی ایجاد کنند.  رایط اقتصادی جامعه، تناسبصریح و چالشی بگذارد و بین دستمزد و ش

  

به گزارش خبرنگار ایلنا،  چهارم تیرماه، حجت االسالم درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به 

درصد به حقوق  5دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، 

 ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود. 6اند این مبلغ در  ارگران اضافه شد و وزیر کار قول دادهک

، «دستمزد»جانبه یعنی  حال سوال اینجاست که نگاه نمایندگان کارگری دستمزد به این مقوله چیست؟ چرا در موضوعی سه

و رئیس سازمان بازرسی با استناد به قول وزیر کار به  اند کارگران را در تعیین زمان افزایش مجدد دستمزد دخیل ندانسته

 دهد؟! ی افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال را می ی کارگر، وعده طبقه

کنم ما در رابطه با دستمزد، مسیر را اشتباه  گوید: فکر می ناصر چمنی )از اعضای کارگری دستمزد( در این رابطه می

است که امروز لحظه به لحظه تورم رو به افزایش است. ما نمایندگان کارگری امسال بسیار رویم. جامعه ما به سمتی رفته  می

تالش کردیم که بحث دستمزد روی ریل اصلی خودش پیش برود و اینهمه حاشیه درست نشود ولی متاسفانه عدم مدیریت 

 صحیح وزارت کار، دستمزد را به حاشیه کشاند.

 ۱۰۰درصدی با حق مسکن  ۲۱ت سه ماه، دو تا مزد تصویب کردیم، یکی مزد دهد: امسال در طول مد وی ادامه می

هزار تومان افزایش حق    ۲۰۰های دستمزد بود و افزایش خاصی به جز  هزارتومانی و مزد دوم که حاصل تغییرات در مولفه

 درصد افزایش داد. ۲6مسکن حاصل نشد، پایه دستمزد را 

 افزایش دستمزد را بلعید!« تورم»

ایم  ای برای اقتصاد چیده های محقق نشده دولت گفت: قبل از آغاز سال جدید، وزیر اقتصاد گفت برنامه نی با انتقاد از وعدهچم

 ۴۰درصد نباشد. اما متاسفانه هنوز چیزی از سال جدید سپری نشد که شاهد تورم باالی  ۱5بیش از  ۹۹که تورم  سال 

ی کارگری از رئیس سازمان بازرسی  به عنوان یک کارگر و یک نماینده ها بودیم. من درصدی حداقل در بخش خوراکی

کشور یک خواهش دارم: اگر واقعاً دنبال افزایش دستمزد کارگران هستید، بیاییم بنشینیم بحث دستمزد را یکبار برای همیشه 

زرسی بیاید با دولت و به صورت چالشی طرح کنیم و شرایط اقتصادی و معیشتی کارگر را در نظر بگیریم. سازمان با

 بخشی ایجاد کنند. نمایندگان کارگری یک جلسه صریح و چالشی بگذارد و بین دستمزد و شرایط اقتصادی جامعه، تناسب



شود، خیلی  دهد: اینکه بگویند وزیر کار قول داده بعد از شش ماه دوباره دستمزد کارگران زیاد می این فعال کارگری ادامه می

نیست؛ در اردیبهشت مقام معظم رهبری فرمودند به دستمزد کارگران توجه کنید، چهل و پنج روز فقط  عملی و قابل تحقق

 اند شش ماهه دوم! طول کشید تا با وزارت کار پای میز مذاکره نشستیم. حاال که گفته

 خواهد بلعید. درصدی دستمزد را خیلی ساده ۲6به گفته او، تا به شش ماهه دوم سال برسیم، تورم موجود، افزایش 

 کار را به شش ماهه دوم محول نکنند!

درصد  ۴۰ها حداقل  درصد است اما تورم به خصوص در بخش خوراکی ۲6کند: اکنون افزایش دستمزد  چمنی اضافه می

درصد کاستی قدرت خرید کارگران را داریم. در این شرایط، خواهش من از  ۱۴، ۹8است؛ از سوی دیگر، نسبت به سال 

زمان بازرسی کشور این است که کار را به شش ماهه دوم محول نکنند؛ از همین امروز بنشینیم در مورد دستمزد به رئیس سا

های عینی و ملموس زندگی کارگران را ببینیم؛ بعد از آن، ما نمایندگان کارگری دستمزد  صورت چالشی بحث کنیم و واقعیت

زنی خواهیم کرد. منتها اگر سازمان بازرسی  ایم و چانه گذارند ما آمادهایم؛ هر چند تا جلسه مزدی در هر کجا که ب آماده

های دستمزد را استخراج کنیم و سپس مزد را افزایش دهیم.  خواهد در این مسیر کمک کند، کمک کند که ابتدا واقعیت می

شرایط اقتصادی امسال که هیچ مشخص شود که برای تامین زندگی کارگران، دستمزد چقدر باید زیاد شود؛ بیایند بگویند در 

شده  ها و تورم نیست، دستمزد باید فالن درصد افزایش یابد و بعد هم کمک کنند که این اعداد و ارقاِم واقعی کنترلی روی قیمت

 های عینی، عملیاتی شده و به ثمر برسد. و مبتنی بر داده

ری بیش از این قدرت خرید خود را از دست بدهد و با ی کارگ دهد: قبل از اینکه به برج شش برسیم و جامعه وی ادامه می

های بسیار مواجه شود، بایستی اقدام عاجل صورت بگیرد. مشکالت خانوادگی و اجتماعِی گریبانگیر طبقات  دشواری

 ی پایین بودن دستمزد ماهیانه است. نباید بگذارند این مشکالت تشدید شود. فرودست، همگی نتیجه

 جامعه کارگری توهین می شود!درصد بیشتر به  5با 

توقع گروه کارگری چیست؛ آیا انتظار دارند نهایتاً در همین تابستان، افزایش دستمزد به سرانجام برسد و عملی شود؛ چمنی 

گذاریم و  گوید: وقتی وزیر کار به رئیس سازمان بازرسی قول داده که در شش ماهه دوم سال باز جلسه می در این رابطه می

شویم که آیا واقعا قصد انجام این کار را دارند؟! واقعیت این است که باید  کنیم، کمی نگران می دستمزد را بررسی میافزایش 

هزار تومان  ۲۰۰کنند؟! برای گرفتن  مزد را ترمیم کنند اما نه در شش ماهه دوم! چرا از همین فردا شروع نمی« حتماً »

ابراین نیاز است رئیس سازمان بازرسی کشور وقتی با وزیر کار جلسه ساعت جلسه داشتیم؛ بن ۹افزایش حق مسکن ما 

هزار تومان حق مسکن  ۲۰۰گذارند لطف کنند و نمایندگان کارگری را هم دعوت کنند تا ما در آن جلسه بگوییم وقتی برای  می

وم سال، حداقل مزد را اضافه دهد که نیمه د ایم، چطور وزیر کار  به رئیس سازمان بازرسی قول می ساعت جلسه داشته ۹ما 

درصدها به درد  5درصد گذاشتند روی پایه دستمزد چی؟! این  5کند؟! آمدیم نشستیم و بحث کردیم، اگر بازهم فقط  می

خواهند مساله مزد را معنادار و اصولی حل  شود. اگر می درصد بیشتر به جامعه کارگری توهین می 5خورد! با  کارگران نمی

ی مربوط به  ای ندارد. باید نمایندگان کارگری در هر جلسه عدد بدون حضور نمایندگان کارگری، هیچ فایدهکنند، جلسات مت

 دستمزد حتما حضور داشته باشند.

فردا شروع شود و  به گفته او، اگر واقعاً کارگران برای جامعه ارشمند هستند، جلسات ترمیم دستمزد باید از همین فردا یا پس

 دستمزد یک تصمیم عادالنه بگیریم. بنشینیم در مورد

 میلیون تومان عبور کرده است! 6سبد معاش امروز از مرز 

 ۴بحث دیگر، گران شدن سبد معیشت خانوار در همین سه، چهار ماه سپری شده از سال جدید است؛ سبدی که در اسفندماه، 

ً سبد معاش  چمنی در این رابطه می گذاری شد، اکنون به چه رقمی رسیده است؛ هزار تومان نرخ ۹۴۰میلیون و  گوید: یقینا

میلیون تومان عبور کرده است؛ در این هیچ شکی نیست؛ نیاز به محاسبه هم نیست. االن مرغ شده کیلویی  6امروز از مرز 

جات سر به فلک کشیده؛ متوسط قیمت هر  هزار تومان، گوشت قرمز کیلویی بیش از صد هزار تومان است؛ قیمت میوه ۱8

درصد گران شده است. االن شرایطی به وجود آمده که دیگر نیازی به  3۰هزار تومان است. لبنیات  35یا  3۰یلو میوه بیِن ک

کنیم و خرید روزانه داریم؛ من  محاسبات کمیته دستمزد برای  تعیین نرخ سبد معیشت نیست؛ چون همه ما به بازار رجوع می

 میلیون تومان است. 6یشت باالی گویم امروز نرخ سبد مع بدون محاسبه می

دهد؛ این جمعیت عظیم مجبور است  کند: جامعه کارگری سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل می این فعال کارگری اضافه می

گیری  کند و تصمیم هر روز یکی از کاالهای مصرفی را از سبد معیشت خود قیچی کند؛ یعنی ضریب اهمیت اعمال می

مرغ  گوید دیگر از این به بعد تخم خرم؛ ماه دیگر می گوید این ماه دیگر گوشت قرمز نمی انوار میکند؛ مثال سرپرست خ می



ای نه چندان دور، جامعه کارگری عالوه بر مشکالت خانوادگی و  رویم در آینده خرم. با این وضعیتی که داریم پیش می نمی

ها و هم بر دوش جامعه  زینه سنگینی هم بر دوش خانوادهاجتماعی، با مشکالت سالمتی مواجه خواهد شد که این مشکالت ه

 تحمیل خواهد کرد؛ یک کالم بگویم: وضعیت ما اصالً خوب نیست.

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

  

   قانون وظایف و اختیارات ۱۰تجمع شاغالن نفت و گاز مقابل وزارت نفت/ اعتراض به اجرا نشدن ماده 

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

 قانون وظایف و اختیارات ۱۰ارت نفت/ اعتراض به اجرا نشدن ماده تجمع شاغالن نفت و گاز مقابل وز

قانون وظایف و  ۱۰تیر( در اعتراض به عدم اجرای ماده  ۹جمعی از شاغالن صنایع نفت و گاز کشور صبح امروز )دوشنبه/

 اختیارات وزارت نفت، مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. 

  

قانون  ۱۰الن صنایع نفت و گاز کشور صبح امروز در اعتراض به عدم اجرای ماده به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از شاغ

 وظایف و اختیارات وزارت نفت، مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. 

 اند.  های گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفته معترضان در سال

 ۱3۹۱/۰۲/۱۹نوشتند: در تاریخ « حسن روحانی»ای به  نفعان این قانون در نامه سال جاری جمعی از ذی خرداد ماه 3۱

نامه  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را تصویب نمود که پس از طی مراحل قانونی تأیید شورای محترم نگهبان، آئین

نامه اشاره شده بند مربوط به  بالغ گردید. اما از آئیناز سوی حضرتعالی به وزارت نفت ا ۱3۹3/۰۹/۰۱مذکور در تاریخ 

ترین بخش قانون بود تاکنون اجرا نشده است. از آن تاریخ تاکنون اجرای این  های حقوق که مهمترین و امیدوارکننده ترمیم پایه

 نامه توسط وزیر محترم نفت و سایر مدیران ارشد وزارت نفت به صورت ناقص اجرا شده است.  آئین

های مهم و انکارناپذیر آن که منجر به اصالح حقوق و  اند: به طوری که مفاد و پیوست عترضان در ادامه این نامه یادآور شدهم

گیرد. کارکنان رسمی  گردید، اجرا نشده و در مقابل اجرای آن مقاومت خاصی صورت می دستمزد کارکنان صنعت نفت می

را پیگیری کردند و بارها و به هر شکل و صورت و وسیله ممکن به شخص  نامه وزارت نفت، این عدم اجرای کامل آئین

ای حاصل نشده و حتی از جانب وزیر محترم مورد  األسف نتیجه اند اما مع وزیر محترم و مدیران ارشد وزارت نفت متذکر شده



اند قانون  ها اعالم نموده خبرگزاری ایم. العجب اخیراً وزیر محترم نفت در مصاحبه با یکی از لطفی قرار گرفته مهری و کم بی

 اعلم!  ماده ده به طور کامل اجرا شده است اما کی و کجا هللا

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

  

   اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدهللا به معوقات مزدی

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

اخت مطالباتشان شماری از کارگران شهرداری کوت عبدهللا، صبح امروز نیز در اعتراض به بالتکلیفی در وضعیت پرد

 مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند. 

  

توجهی شهرداری به تعویق   تیر ماه( آنها در ادامه بی ۹به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع اعتراضی صبح امروز دوشنبه )

 معوقات مزدی آنها صورت گرفته است.

مان هم مطالباتی از شهریور سال گذشته  تعدادی از همکاران ایم و گویند: از ابتدای سال جاری حقوق نگرفته کارگران می

 دارند.

گویند: طی یک سال گذشته چندین بار برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان  کارگران شهرداری کوت عبدهللا می

ن از برطرف شده العملی که نشا ایم که متاسفانه هیچ عکس مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده

 مشکالتمان داشته باشد، مشاهده نشده است.

 نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز حدودا سه ماه به تاخیر افتاده است. ۲5۰به گفته آنها، مطالبات مزدی بیش از 

فصل گرم گوید: در شرایط سخت گرمای هوا در سطح شهر مشغول کاریم و باتوجه به اینکه  یکی از کارگران معترض می

 ای جز دریافت حداقل  بخشی از مطالباتمان را نداریم. تر شده است، خواسته تابستان نیز فرار رسیده و کارمان سخت

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

  

   تپه برای پرداخت دستمزد کارگران آزادی مشروط مدیرعامل هفت

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 یاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. متهم کالن ارزی صبح امروز به ر ۲۱دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 

  

متهم کالن ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی  ۲۱به گزارش باشگاه خبرنگاران، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 

 مقام برگزار شد.

یی قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم میرزا ۱۹۴و  ۱۹3در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد 

 خواست در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند.

وکیل متهم میرزایی بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: نسبت دادن اتهام به موکل اینجانب مورد قبول نیست. موکل اقدامات 

ه است و با این ظن که خود را در چارچوب قانون انجام داده است. موکل اینجانب از اقدامات ارزی و ریالی اطالعی نداشت

 همه چیز بر اساس قانون بوده اقدام کرده است. موکل من هیچ قصد و نیتی برای عمل مجرمانه نداشته است.

ام؛ اما این  گوید من هیچ سهم و نقشی در صرافی پاالب نداشته در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم میرزایی می

ها در بانک  ام، درحالیکه میرزایی سال گوید بنده به عنوان یک شخص غیر مطلع بوده ت. وی میموارد با امضای او بوده اس

 مرکزی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان 

 باید پرداخت شود.



جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسدبیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون نماینده دادستان هم گفت: در چند 

 آورد. یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می

 شود. قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرایم محسوب می

توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را  بیگی گفت: شما منابع دیگری هم دارید و از آن مینماینده دادستان خطاب به اسد

اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت  کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می احضار می

دهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول  یاید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام م حقوق را عقب انداخته

ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابعی که دارید پول را 

 پرداخت کنید.

 قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.

مه این جلسه دادگاه، بصیرانی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات خود گفت: در دادگاه در ادا

 مطالب غیرصحیح به من نسبت داده شده است.

 ام. متهم بصیرانی گفت: حتی یک لایر از بانک در قالب وام خدمات نگرفته

گویند جعل سربرگ دلتا شده است باید بگویم  کی است؟ در مورد اینکه میوی افزود: سئوال من این است کدام بانک از من شا

 ام. من نماینده شرکت دلتا هستم و جعلی در این باره ندیده

تان در عملیات پولی و بانکی  متهم بصیرانی گفت: در چندین نوبت در بانک مرکزی در جلسات مطرح کردم که اقدامات

 اشتباه است.

ای نداشته، درحالیکه ادعا شده که مراوده  ارتباط با متهم اسدبیگی گفت: اسدبیگی با من مراودهمتهم بصیرانی در خصوص 

 ایم. داشته

وی با ارائه مدرکی افزود: این قرارداد با بانک مرکزی به صورت محرمانه است که من آن را بعدا خدمت شما قاضی ارائه 

 که اسناد آن در بانک مرکزی وجود دارد. ام خواهم داد. دو و نیم درصد پول نقد به کشور آورده

کرده است. اگر ال سی تغییر  ها مشخص بوده است و بانک مرکزی آن را مشخص می متهم بصیرانی گفت: نرخ کارگزاری

 ام آن را به من نشان بدهند. داده

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

   وان جذب نیروی شرکتی دادتجمع پرستاران گیالنی در اعتراض به محقق نشدن وعده مسئوالن/ علوم پزشکی فراخ

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

شماری از پرستاران گیالنی صبح امروز در مقابل ساختمان علوم پزشکی گیالن واقع در خیابان پرستار رشت دست به تجمع 

 زدند. 

ن دانشگاه علوم های مسئوال به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نمایندگان پرستاران گیالنی در انتقاد به آنچه محقق نشدن وعده

کنند، در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی گیالن دست به اعتراض  پزشکی گیالن در وضعیت استخدامی خود عنوان می

 صنفی زدند.



از قرار معلوم این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان دانشگاله علوم پزشکی گیالن به عنوان نیروی شرکتی مشغول به 

 روزه بسته شده است. 8۹با آنها قرارداد  کار شدند اما

طاهره زاهدصفت )سرپرست  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن( با تایید تجمع اعتراضی پرستاران گیالنی در 

تشریح مشکالت آنها به ایلنا گفت: وزارت بهداشت اسفند ماه سال گذشته فراخوانی را برای شرکتی شدن پرستاران گیالنی در 

 روزه با پرستاران دارد. 8۹حران کرونا داده بود. جدا از آنکه به آن عمل نکرده، امروز اصرار به امضای قرارداد ب

روزه نیستند، در ادامه افزود: باتوجه به  8۹او با بیان اینکه پرستاران گیالنی به هیچ وجه حاضر به امضای قراردادهای 

های  ریزی خواهد  بر اساس برنامه ، در حال حاضر وزارت بهداشت میگیر شدن سایر پرستاران با موضوع کرونا همه

 گیری نهایی کند. ای خود برای جذب پرستاران تصمیم بودجه

 او گفت: فراخوان دعوت به کار پرستاران در قالب شرکتی در ابتدا برای پرستاران استان گیالن صادر شد.

در ادامه با بیان اینکه موضوع شرکتی شدن پرستاران را طریق سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

کنیم، ادامه داد: باتوجه به اینکه علوم پزشکی به این پرستاران قول  وزارت بهداشت و ستاد بحران کرونای کشور پیگیری می

 .شرکتی شدن داده و همزمان وضعیت کرونا  تشدید شده است، ما نیاز مبرم به جذب این نیروها داریم

روزه امضا کنند و آنها  8۹اکنون وزارت بهداشت به علوم پزشکی گیالن دستور داده با این پرستاران قرارداد  او گفت: هم

 تمایلی به این کار ندارند.

زاهدصفت تاکید کرد: چون فراخوان علوم پزشکی گیالن برای این پرستاران شرکتی بوده، انتظار این است که دانشگاله علوم 

 الن به قول خود عمل کند و پرستاران را به صورت شرکتی جذب کند.پزشکی گی

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

  

   هفت هزار نفر در زنجان متقاضی استفاده از بیمه بیکاری

۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در نتیجه شیوع کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت برخی 

 مندی از بیمه بیکاری شدند.  سب و کارها، حدود هفت هزار نفر در این استان متقاضی بهرهها و ک کارگاه

  

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، محمدرضا یوسفی گفت: از آنجا 

نیروی کار آنها را تحت تاثیر قرار دهد، از این رو همزمان  ها و اشتغال بینی میشد شیوع این بیماری تعدای از کارگاه که پیش

با کشور طراحی و راه اندازی سامانه ثبت نام بیمه بیکاری در استان زنجان نیز از همان روز های ابتدایی شیوع ویروس در 

 دستور کار قرار گرفت.

هک جامعه که فاقد برخورداری از هر گونه وی اظهارکرد: در گام بعدی براساس برنامهریزی انجام شده، حمایت از نیم د

هزار تومانی بر اساس تعداد اعضای خانوار  6۰۰تا  ۲۰۰خدمات سازمان های حمایتی هستند در قالب پرداخت کمک های 

 مرحله از این کمک ها به مشموالن پرداخت شده است. ۲در دستور کار قرار گرفت که تاکنون 

لیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر را از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از یوسفی پرداخت وام قرض الحسنه یک می

اقشار مختلف جامعه در شرایط شیوع کرونا عنوان کرد و گفت: در بسته اشتغال تدوین شده برای حمایت از کسب و کارها 

ده از تسهیالت بانکی مشحص هزار فرصت شغلی در کشور برای استفا ۲5۴زیر رسته و  55۰رشته شغلی شامل  ۱۴نیز  

 شده اند که همه صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده میتوانند از طریق سامانه کارا درخواست تسهیالت خود را ثبت کنند.

بانک  ۱۲درصد و از طریق  ۱۲مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه تسهیالت کرونایی با نرخ 

ن پرداخت خواهد شد، گفت: در گام اول مبنای تغییرات تعداد شاغالن بر اساس لیست های بیمه تامین عامل در سطح استا

 اجتماعی بوده و چنانچه رسته های جدید یا مبنای دیگری تعیین گردد، متعاقبا اعالم می شود.

ایی تاکید و اظهارکرد: یوسفی به ضرورت استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای انعکاس خدمات دولت و دستگاههای اجر

اگر حضور فعالی در این عرصه نداشته باشیم، دشمنان و معاندان از خأل حضور ما برای مقاصد و برنامه های خودشان 

 استفاده می کنند.



۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 

 

 

 کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

  قوقنارضایتی کارگران راه آهن از عدم دریافت ح

 ۹۹تیر  ۱۰

کارگران شرکت های قرار دادی راه آهن اعالم کردند که فقط حقوق فروردین را دریافت کردند در صورتی که در قرار داد 

 شرکت آمده است بالفاصله بعد از پایان کار حقوق دریافت می کنند 

 سوال اینجاست حقوق کارگران کجاست؟؟

 نند ؟؟به چه دلیل حقوق کارگران را پرداخت نمی ک

چرا هیچ کم قانونی از طرف قوه قضاییه با اینکه وعده های هم در لرستان و زاگرس دادند برای شرکت های راه آهن ارسال 

 نشده ؟؟

 قوه قضاییه کدام سمت این داستان است ؟

 رسیدگی به تخلفات شرکت های راه آهن چرا در دستور کار دولت نیست ؟

 ه می دهند ؟آیا شرکت های راه آهن به دولت رشو

 ۹۹تیر  ۱۰

 

 عضو کارگری شورایعالی کار: 

درصد سبد معیشت  ۴۰درصدی پایه مزد به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی تمام شد/ حداقل دستمزد فقط  ۲۶افزایش 

   متر جا اجاره کرد؟! ۳۰هزار تومان  ۳۰۰توان با  است/ در کدام استان می

۱۳۹۹/۰۴/۱۱  

درصد سبد معیشت است/  ۴۰به ضرر بازنشستگان تامین اجتماعی تمام شد/ حداقل دستمزد فقط  درصدی پایه مزد ۲6افزایش 

 متر جا اجاره کرد؟! 3۰هزار تومان  3۰۰توان با  در کدام استان می

های زندگی از  های مزدی دولت در سال جاری گفت: شکاف میان دستمزد و هزینه محمدرضا تاجیک با انتقاد از سیاست

 زند.  تر شده و این شرایط، بیشترین آسیب را به کارگران بازنشسته می همیشه عمیق

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از سه ماه و چند روز انتظار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش مزایای مزدی 

درصدی مستمری بازنشستگان،  ۲6بازنشستگان موافقت نکرد؛ این در حالیست که پیشتر وزیر کار در زمان اعالم افزایش 

 وعده داده بود با افزایش مزایای مزدی، دریافتی بازنشستگان کارگری به پایه شاغالن خواهد رسید.

های بی سرانجام دیگر تا امروز محقق نشده است و به نظر  ی افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مانند بسیاری وعده وعده

قل مزد به اندازه پایه تورم، بازنشستگان کارگری هستند که با دستاویز قرار گرفتن یک رسد بازنده اصلِی عدم افزایش حدا می

 درصد افزایش یافته است. ۲6شان فقط  قانون تامین اجتماعی، کف مستمری ۱۱۱خوانش تقلیل یافته از ماده 

 

 مان است!هزار تو 8۰میلیون و  ۲امروز دریافتی بازنشستگان بعد از اعمال افزایش مصوب شده، فقط 



ی بسیار دارد،  هزار تومانی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری فاصله 8۰۰میلیون و  ۲این مبلغ ناچیز که حتی با کف 

گوید همه اصرار و ابرام  موجب انتقاد شدید بازنشستگان و فعاالن صنفی شده است. گروه کارگری شورای عالی کار نیز می

 زد برای این بود که امروز بازنشستگان به این روز نیفتند!ما برای افزایش عادالنه پایه دستم

 هزار تومانی را پذیرفتیم ۹۴۰میلیون و  ۴ما با قصد توافق، سبد 

کنندگان کارگری دستمزد( در  محمدرضا تاجیک )نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از مذاکره

های زندگی را کمرنگ کنند،  لشی برای دستمزد بود؛ سال گذشته به خاطر اینکه عدد هزینهگوید: امسال سال چا این رابطه می

هزار تومان رساندند آنهم به  ۹۴۰میلیون و  ۴های زندگی یا همان سبد معیشت را به زیر پنج میلیون تومان یعنی  عدد هزینه

میلیون و  ۴باال بودن تورم و تفاوت چشمگیر سبد معاش  میلیون تومان دیده نشود. اما با این حال، به دلیل 5خاطر اینکه عدد 

هزار تومانی و دستمزد دریافتی کارگران، ما گروه کارگری با این رقم موافقت کردیم هرچند این عدد، عددی نبود که  ۹۴۰

 ۹۴۰میلیون و  ۴های زندگی بسیار باالتر از  موجب رضایت و خرسندی ما باشد و بدون تردید، همان اسفندماه حداقل هزینه

گیری برای دستمزد کارگران در سراسر کشور بودیم، یکسری فاکتورهای  هزار تومان بود. با توجه با اینکه ما در حال تصمیم

 پوشی کردیم تا این توافق حاصل شود. اصلی را در نظر گرفتیم و با قصد توافق با شرکای اجتماعی، از یکسری مسائل چشم

 ای برای کارگران کشور ندارد درصدی دستمزد، هیچ آورده ۲۱اعتقاد داشتیم افزایش 

ها این بود که شرکای اجتماعی و به خصوص دولت، حاال که ما سر رقم سبد توافق  کند: توقع ما کارگری وی اضافه می

ید بگویم در بحث ها مقاومت بسیار کردند؛ با ها را جبران کنند اما متاسفانه این توقع برآورده نشد؛ دولتی ماندگی کردیم، عقب

گیرنده نیست، کل مجموعه دولت مخالفت سرسختانه کردند؛ مثالً وزیر اقتصاد به شدت با  دستمزد فقط وزیر کار، تصمیم

رسید و فشارهایی به جلسات شورایعالی کار وارد  افزایش دستمزد مخالف بود. دستوراتی هم از باالترین سطوح دولت می

 ۱5گیری را برای شورا و وزیر کار سخت کرد. تا حدی که در ابتدا صحبت از افزایش  آمد که همین فشارها، تصمیم می

کردند. به همین دلیل جلسات طوالنی شد؛ ما بعد از چهل ساعت مذاکره، حاضر به امضای صورتجلسه  درصدی دستمزد می

 ۴۱ایبندی به بندهای یک و دو ماده درصد رسید. ما به دلیل عدم رعایت قانون کار و عدم پ ۲۱نشدیم و افزایش دستمزد به 

ای برای کارگران کشور ندارد. ما امضا نکردیم و بحث  درصدی دستمزد، هیچ آورده ۲۱امضا نکردیم؛ اعتقاد داشتیم افزایش 

شکایت را پیش بردیم تا مصوبه را ابطال کنیم. اما آنچه که رخ داد، گستردگی موضوع و ورود همه نهادها و مسئوالن 

ئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کشور و مقام معظم رهبری به بحث دستمزد کارگران بود و باالخره ازجمله ر

المجموع، ما نظرمان این بود که باتوجه به اینکه بخشنامه مزدی در چارچوب قانون  صدای کارگران شنیده شد ولی من حیث

 در نهایت، مزد مسیر قانونی خود را طی کند.مصوب نشده، کامل ابطال شود و مذاکرات از سر گرفته شده و 

درصدی با  ۲6گوید: بحث تقابل افزایش  درصدی پایه حقوق که در نهایت مصوب شد، می ۲6تاجیک در ارتباط با افزایش 

درصدی است؛ شاید بعضی از آقایان دولتی بگویند حق مسکن زیاد شده یا بن خواربار افزایش یافته؛ غیر از اینکه  ۴۰تورم 

ترین مولفه در افزایش دستمزد است؛ هرچه پایه حقوق  شود، افزایش پایه حقوق، مهم ین مزایا برای بازنشستگان اعمال نمیا

های بعد بهتر است؛ از آن طرف افزایش پایه حقوق، تاثیر مستقیم در میزان حق اوالد دارد؛  بیشتر افزایش یابد برای سال

شوند. خواسته ما گروه کارگری  ابت دستمزدی هستند که مشمول افزایش ساالنه نمیمزایایی مانند بن یا حق مسکن، ضرایب ث

 افزایش حداقل مزد حداقل به اندازه تورم رسمی بود که متاسفانه به این هدف نرسیدیم.

 دهند؟! چرا یکبار مزد را قانونی و در چارچوب خودش افزایش نمی

گوید: واقعاً این  ور مبنی بر افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال میوی در ارتباط با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کش

دهند؟! مزدی که بر پایه خراب استوار بود و  چه کاری است؟! چرا یکبار مزد را قانونی و در چارچوب خودش افزایش نمی

مه دوم سال ترمیم شود؟! مگر بعد در ترمیم آن هم، آن چیزی که کارگران توقع داشتند برآورده نشد، چطور قرار است در نی

درصد پایه مزد، دستاورد بزرگ و قابل تاملی بوده که حاال دلخوش  5هزار تومانی حق مسکن یا جابجایی  ۲۰۰آن افزایش 

 باشیم دوباره قرار است همان مسیر ترمیم مزد قبلی، طی شود؟!

درصدی پایه  ۲6رایعالی کار که منجر به افزایش درصد در جلسه هفدهم خرداد شو 5به گفته این نماینده کارگری، جابجایی 

حقوق شد، نتیجه فشاِر کارگران و گروه کارگری در جلسه بوده است وگرنه دستور جلسه، فقط بحث در مورد حق مسکن بود 

 ها آمده بودند که فقط حق مسکن کارگری را افزایش دهند. و دولتی

 جه بازنشستگان استدرصد افزایش حقوق متو ۲6بیشترین ضرر و آسیب این 



کند: با توجه به اینکه در تعیین مستمری بازنشستگان، میزان افزایش حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار  تاجیک تاکید می

گیرد، ما گروه کارگری تالش داشتیم که نتیجه بهتری برای بازنشستگان بگیریم و به همین دلیل اصرار کردیم تا  مبنا قرار می

توانیم که راضی باشیم. االن از آنجایی که  قوق افزوده شود اما در کل، ما از نتیجه ناراضی هستیم؛ نمیدرصد به پایه ح 5

درصد افزایش حقوق متوجه بازنشستگان است.  ۲6شوند، بیشترین ضرر و آسیب این  بازنشستگان مشمول مزایای مزدی نمی

های خوبی دارند اما االن که برج چهار است، به جز همان  هکرد برای بازنشستگان برنام در جلسات مزدی وزیر کار ادعا می

 ها، چیزی نصیب بازنشستگان نشده است! درصدی مستمری ۲6افزایش 

ُکشی است و یک فصل از سال  به گفته وی، با توجه به اعمال تورم از ابتدای سال، اجرای افزایش حق مسکن از تیرماه، حق

 کند. حق کارگران را ضایع می

 متر جا اجاره کرد؟! 3۰هزار تومان  3۰۰توان با  استان کشور میدر کدام 

گوید: این سیصد هزار تومان خیلی  رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران در ارتباط با میزان افزایش حق مسکن می

یف علمی و مشخصی های مسکن داشته باشد؛ باید این عدد، تعر ست. حق مسکن باید یک تناسبی با هزینه حداقلی و ناکافی

هزار تومانی که بابت حق مسکن قرار است بپردازند، نه تنها تعریف منطقی ندارد، بلکه به  3۰۰داشته باشد؛ حال آنکه این 

متر جا  3۰هزار تومان  3۰۰توان با  گیرم؛ در کدام استان کشور می دار است! من اصالً تهران را در نظر نمی شدت خنده

ی باید یک چارچوب منطقی داشته باشد و با موضوع مورد افزایش متناسب و همخوان باشد. به نظر اجاره کرد؟! هر افزایش

 هزار تومانی فقط رفع تکلیف است. 3۰۰رسد حق مسکن  می

های بدون چارچوب است؛  گوید: این حرف هم از همان حرف او در ارتباط با وعده برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال می

رسیم و افزایش مورد نظر اجرایی  شد جلسه ترمیم مزد را برج هفت برگزار کنیم، تا برج دوازده به تفاهم نمیاگر قرار با

شروع شود که  ۴شود! پس عمالً این حرف غیرمنطقی است مگر اینکه جلسه شورایعالی کار از همین تیرماه یعنی برج  نمی

ایی شود. باید بگویم واقعاً معیشت آحاد جمعیت کشور با این سیاست گیری کنیم و در نیمه دوم سال اجر ما تا برج پنج تصمیم

درصدی دستمزد،  ۲6ها به سخره گرفته شده است. با این تورمی که از سال قبل برای ما به ارث گذاشته شده، افزایش  گذاری

های آن صد  همه شاخصفقط به سخره گرفتن معیشت است! مگر در باال رفتن نرخ تورم، کارگران دخیل هستند؟! تورم و 

 های اقتصاد کالن ازجمله نرخ تورم ندارند.   گیری مولفه درصد در دست دولت است. کارگران نقشی در شکل

به گفته وی، هر روز شاهد گران شدن یک یا چند قلم کاال از سبد خانوار هستیم؛ از لبنیات و گوشت گرفته تا سبزیجات و 

گویند گرانی ارز و دالر ربطی به تورم کاالها ندارد که این حرف از  شود می ران میگوییم چرا دالر گ میوه؛ وقتی هم می

 اساس، اشتباه است.

 برانگیز است درصد سبد معیشت است، مضحک و تاسف ۴۰کنند دستمزد   اینکه اعالم می

و کاسِت تعیین دستمزد است؛ کم  های زندگی، معیار بی تاجیک در ادامه با بیان اینکه در قانون، سبد معیشت یا همان هزینه

شود، دیگر  پردازند با سبد معیشت هیچ سنخیتی وجود ندارد؛ وقتی نرخ سبد معیشت تعیین می گوید: بین دستمزدی که می می

درصد  ۴۰کنند دستمزد   پردازیم؛ این کار، کامالً غیرقانونی است. اینکه اعالم می درصِد آن را می ۴۰توانند بگویند ما فقط  نمی

پردازیم؛ مگر  های زندگی را به کارگر می درصد هزینه ۴۰برانگیز است یعنی فقط  د معیشت است، مضحک و تاسفسب

های زندگی  درصد هزینه ۴۰دهد که  های محوله را انجام می درصِد فعالیت ۴۰کند،  ساعت کار می 8کارگری که دارد روزی 

 دهند؟! به او دستمزد می

کنیم. در  رگری ناراضی هستیم و اطمینان داشته باشید که این موضوع را با جدیت پیگیری میکند: ما گروه کا وی تاکید می

تر خواهد بود اگر در برج  سابقه سابقه بوده که در فروردین و خرداد، دو تا افزایش دستمزد داشته باشیم. بی های اخیر بی سال

اش این است که االن بنشینیم و جلسه بگذاریم تا  تها منطقیپنج، برج شش یا هفت دوباره یک افزایش دستمزد داشته باشیم من

بتوانیم در نیمه دوم سال به نتیجه اجرایی برسیم چراکه مطمئناً شرکای اجتماعی ما با یک جلسه یا دو جلسه به افزایش مزد 

 شوند که! راضی نمی

ای از  خواهند گوشه شوند می راضی نمی« حق واقعی کارگران»به گفته تاجیک، شرکای اجتماعی کارگران هرگز به پرداخِت 

 حق دست رفته کارگران را بپردازند که برای همان هم، ما کلی داستان داریم.

های قبل  گوید: در جلسات سال ها و دستمزد و مستمری می یا شکاف عمیق میان سبد هزینه Gapتاجیک در انتها از 

چند سال پر شده و به صفر برسد اما متاسفانه با تصمیمات مزدی شورایعالی کار قرار بر این شد که این شکاف در طول 



امسال، نه تنها این شکاف پر نشد بلکه عمق آن، بیش از گذشته گسترش یافت! باید نگران عاقبت این اوضاع باشند، اوضاع 

 خوبی نیست...

۱۳۹۹/۰۴/۱۱  

  

   کارگر واحدهای تولیدی و صنعتی زنجان به کرونا مبتال شدند ۴۰۶

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 

نفر از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی این استان  ۴۰6مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تاکنون 

نفر  5۲نفر خدابنده،  ۱3خرمدره،  3۲نفر به ابهر،  ۱۲8نفر به شهرستان زنجان،  ۱7۰اند که از این تعداد  به کرونا مبتال شده

 د و هشت نفر به سلطانیه اختصاص دارد. ماهنشان، سه نفر ایجرو

  

شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از کرونا که به صورت ویدئوکنفراس برگزار  شامگاه سه« محمدرضا یوسفی»به گزارش ایلنا، 

ود: ها همچنان ادامه دارد، افز های بهداشتی به واحدهای تولیدی و صنعتی نظارت شد، با اشاره به اینکه پس از ابالغ پروتکل

مورد بازرسی از این واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان  ۹۰7هزار و  تیر امسال یک ۱۰بر این مبنا تا 

 انجام گرفته است.

واحد تولیدی و صنعتی از طریق شرکت تعاونی  ۱۹۱های انجام گرفته  ها و با کمک ریزی وی اضافه کرد: با تدبیر و برنامه

 اند. نفر اقالم بهداشتی پیشگیری از کرونا را دریافت کرده ۲۰7هزارو  3۰داروسازان تعداد 

واحدتولیدی صنعتی و کشاورزی توسط اتاق بازرگانی تحویل شده  3۰۰هزار عدد ماسک به  35۰یوسفی افزود: عالوه بر آن 

 قیمت برای تولید این  نوع اقالم پرداخت شده است. شرکت تعاونی نیز تسهیالت ارزان ۲و به 

هزار و  6اند، ادامه داد: از این تعداد  نفر در سامانه بیمه بیکاری استان ثبت نام کرده 6۱۰وبا بیان اینکه تاکنون هفت هزارو ا

 اند. نفر مشمول شناخته شدند که همه آنان برای دریافت مقرری به تامین اجتماعی استان معرفی شده 5۹۹

هزار  7۲۰ها  هزار تومان و متاهل 55۰فند سال گذشته برای مجردها روز اس ۲۰وی اظهار داشت: مبالغ پرداختی بابت 

هزار  ۲۰۰روز فروردین سال جاری به ترتیب یک میلیون و یک میلیون و  3۰های هدف در  تومان که این رقم برای گروه

 تومان پرداخت شده است.

نام شده در این سامانه، وجود نواقص در  نفر ثبت ۱۰۰هزارو  یوسفی اظهار داشت: علت عدم پرداخت مقرری بیکاری به یک

 اطالعات آنها بوده است.

های هدف بود که با همکاری واحدهای  وی اضافه کرد: یکی از اقدامات این اداره کل، اجرای رزمایش کمک مومنانه به گروه

 تولیدی و صنعتی و همچنین خیرین تعدادی بسته معیشتی توزیع شد.

پذیر است که پرداخت کمک معیشتی  های حمایتی این اداره کل، حمایت از اقشار آسیب سیاست این مسؤول ادامه داد: یکی از

شود که این  خانوار را شامل می ۱۰6هزار و  ۱7به نیم دهک اول جامعه که در کشور سه میلیون نفر و در استان زنجان 

 تعداد تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

رسته شغلی  ۱۴یالت نیز برای حفظ و صیانت از واحدهای تولیدی و صنعتی وی خاطرنشان کرد: در زمینه اعطای تسه

فقره پرونده ثبت شد که سه هزار و  ۲6۱هزارو  ۲مشخص و ابالغ شد که شمار درخواست های حاصل در این استان نیز 

 دهد. نفر شاغالن را پوشش می 885

میلیون تومان مجموع  5۰۰میلیارد و  3۹: بر این مبنا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطر نشان کرد

بانک به تدریج توزیع خواهد شد و در زمان حاضر  ۱۲تسهیالت درخواستی پرونده های تشکیل شده را شامل می شود که  در 

 نیز برخی واحدهای تولیدی و صنعتی فراتر از پروتکل های بهداشتی به نکات عمل می کنند.

 ۲کیل کمیته فرهنگی و اجتماعی نظارت بر مسائل بهداشتی کارکنان کارخانجات استان به موجب بند وی یادآوری کرد: تش

 مصوبه سوم فروردین کارگروه رفع ستاد موانع تولید و به این اداره کل واگذار شد که تدبیر بسیار خوبی بود.

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 



   

   / قرارداِد کار معین دیگر وجاهت قانونی نداردای کرمانشاه زردهای غرب ایران مقابل برق منطقه تجمع کاله

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 

 

 ای کرمانشاه تجمع کردند.  های فشار قوی برق غرب کشور مقابل اداره برق منطقه اپراتورهای پست

  

های فشار قوی برق کشور در اعتراض به عدم تبدیل  به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از اپراتورهای پست

 ای کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. مقابل اداره برق منطقه وضعیت

گویند: بایستی تبدیل وضعیت ما در اسرع وقت انجام شود. مدتهاست که مجوزهای الزم برای این کار  حاضران در تجمع می

 کند. اندازی می صادر شده اما سازمان توانیر با عدم اختصاص چارت خالی، سنگ

 های کرمانشاه، کردستان و ایالم حضور دارند. راتورها از استاندر تجمع امروز اپ

 شویم.« کارگر دائم»گویند: دیگر قرارداد کار معین وجاهت قانونی ندارد؛ ما باید  این اپراتورها می

 .های گذشته اپراتورها در چند استان کشور ازجمله هرمزگان و خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند در روزها و هفته

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 

  

   حق ماست!« کارگر دائم»های فشار قوی زنجان/  تجمع اپراتورهای پست

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 



 

 های فشار قوی زنجان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی تجمع کردند.  اپراتورهای پست

  

ورهای زنجان نیز دست های فشار قوی برق کشور، اپرات به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همزمان با اپراتورهای پست

 به تجمع اعتراضی زدند.

 ای زنجان جمع شدند. این اپراتورها در اعتراض به بالتکلیفی شغلی مقابل اداره برق منطقه

گویند: خواسته ما تبدیل وضعیت از  ر در تبدیل وضعیت اپراتورها میمعترضان با انتقاد از تعلل وزارت نیرو و سازمان توانی

 قرارداد کار معین به کارگر دائم است؛ این خواسته، کامالً مطابق قانون است و همه مجوزهای آن نیز صادر شده است.

های مختلف دست به  تانزردها در اس به جز تجمع صبح امروز اپراتورها در کرمانشاه و زنجان، در روزهای گذشته نیز کاله

 تجمع اعتراضی زدند.

۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 

 

  گرگان ۲وضعیت کارگران شمال شرق 

 ۹۹تیر   ۱۲

 گرگان  که متاسفانه از ناحیه کوچکی هم هستند  ۲نفر از کارگران راه آهن شمال شرق  ۹۰تعداد 

 یکی از کارگران راه آهن  گفت  ؛

 لایر نمی دهن ۱روز تعطیل ۹یه ماهها یکیه و بیمه نریختن و اضافه کار تعطیل یک لایر نمی دهن نوروز با بق

گرفتن و اصافه کار تعطیل و پول غذا نمیدن ۲کال مشکالت تراورس همه جایی فکر نکنم تجمیع هم کنن و فعال نصف برج

 اضافه کار عادی که سرجاشه

 تنولی تعطیالت نمی دهن من تعجبم کسانیکه با پارتی مدیر و ریس خط تو دفتر نشس

 به مشکالت کارگران.راهبانان و راهداران رسیدگی کنن 

 ۹۹تیر   ۱۲

 کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

 



 در نشست کارگر ایرانی مطرح شد؛ 

کنند/  های داخلی علیه هپکو و به نفع خارجی عمل می خرمشهر زمانه را از چنگال بخش خصوصی آزاد کنید/ شرکت

   شکالت آذرآب هنوز پابرجاستم

۱۳۹۹/۰۴/۱۲  

تیر( با حضور سه فعال صنفی کارگری در اینستاگرام خانه کارگر به  ۱۱نشست کارگر ایرانی روز گذشته )چهارشنبه/

 صورت زنده پخش شد. 

  

میهمان در نشست تپه که به عنوان اولین  به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بنی اسدی، رئیس شورای اسالمی کار کشت و صنعت هفت

کارگر ایرانی شرکت کرد، با اشاره به افت فروش محصول این شرکت و پایین آمدن بازدهی آن از زمان واگذاری به بخش 

کرد، اما حاال  هزار تن شکر تولید و به بازار عرضه می 65شرکت هفته تپه پیش از واگذاری ساالنه »خصوصی، گفت: 

 « هزار تن رسیده است. ۱8میزان آن به 

دهد. در حال حاضر  این امر، عدم کفایت کارفرما را نشان می»تپه، افزود:  رئیس شورای اسالمی کار کشت و صنعت هفت

شود. به همین دلیل، شاهد اعتراض کارگران هستیم؛ البته همین روزها یک  پرداخت دستمزدهای کارگران با تاخیر انجام می

 « شود. ماه دستمزد عقب افتاده پرداخت می

فروشند؛ برای  هایشان را می های زندگی خود، وسایل خانه کارگران شاغل در این شرکت برای تامین هزینه»بنی اسدی، گفت: 

 « اند. مثال کولرهای گازی خانههایشان را برای فروش گذاشته

، «مدرس خیابانیمهدی »، دبیرکل خانه کارگر، برای «علیرضا محجوب»ای که از سوی  این فعال صنفی با اشاره به نامه

هزار کارگر را از  5مسئوالن باید »سرپرست وزارت صمت، به جهت رسیدگی به مشکالت شرکت ارسال شده است، گفت: 

ای بد شده است که ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قصد توزیع  گرسنگی نجات دهند. امروز وضعیت کارگران هفت تپه به اندازه

 « رد.بسته معیشتی را در میان آنها دا

ساله، تمام قد پشت کشور  8امروز، مردم شهرستان شوش شاهد هستند که شرکتی که در دوران جنگ »بنی اسدی، افزود: 

ایستاد، به چه وضعیتی دچار شده است. برای حل مشکل شرکت، دریافت عدم صالحیت کارفرما را از سازمان خصوصی 

 « سازی، پیگیر هستیم.

این   تپه را اداره کند. زمین تواند هفت هیچ بخش خصوصی نمی»تپه، ادامه داد:  صنعت هفت رئیس شورای اسالمی کار کشت و

 «کنند. استان کشور برای کار به آن مراجعه می 5شرکت به اندازه شهر شیراز است و از 

ها  ر همه صحنهاند، د این مردم که امروز مورد جفا واقع شده»این فعال صنفی با اشاره به فداکاری ساکنان شوش، گفت: 

های  ساله، زمین 8اند؛ کارگران خود را برای نبرد با نیروهای متخاصم به سوریه فرستادند. در زمان جنگ  حضور داشته

 « شدند. ها بر سر مردم ریخته می ای با خط مقدم جبهه نداشت؛ تا جایی که موشک تپه فاصله هفت

تپه در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. خرمشهر زمانه را  . هفتتپه است امروز، خرمشهِر زمانه، هفت»بنی اسدی، گفت:

 «از چنگال بخش خصوصی آزاد کنید.

در ادامه نشست زنده کارگر ایرانی، شهبازی، عضو سابق شورای اسالمی کار شرکت هپکو بر ضرورت واگذاری هرچه 

 سریعتر این شرکت به ایمیدرو تاکید کرد. 

میلیارد  ۱۰۰میلیون دالر منابع ارزی و  ۱۰۰هپکو برای ادامه فعالیت خود به »هپکو، افزود: این فعال صنفی سابق کارگران 

تومان منابع ریالی نیاز دارد که ایمیدرو باید منابع ارزی آن را تامین کند. بنابراین انتقال هپکو به ایمیدرو باید هرچه سریعتر 

 « انجام شود.

ها بر علیه  این شرکت»های داخلی به خرید از هپکو، گفت:  دسته دوم توسط شرکتآالت  شهبازی با اشاره به واردات ماشین

 « ها باید در خرید خود دقت کنند تا هپکو متضرر نشود. کنند. بنابراین، شرکت هپکو و به نفع رقبای خارجی آن عمل می

تواند با استفاده از  د. شرکت میهزار متر سالن تولید دار 6۰هپکو »عضو سابق شورای اسالمی کار شرکت هپکو، افزود: 

های هیدرولیکی را برای تامین بازار ایران تولید کند تا نیازی به واردات و خروج ارز نداشته  این ظرفیت به روزترین جک

 « باشیم.



د، گفت: شو این فعال صنفی سابق کارگران هپکو با بیان اینکه مشکالت اقتصادی هپکو تنها با واگذاری آن به ایمیدرو حل نمی

سازی به کار گرفته شوند. در کل،  آالت این شرکت در جاده وزارت راه و شهرسازی باید با هپکو همکاری کند تا ماشین»

 « مجموعه دولت باید به فکر  هپکو باشد.

های شهبازی، جان ملکی، رئیس شورای اسالمی کار شرکت صنایع آذرآب، به صورت تلفنی در برنامه  پس از پایان صحبت

کارگر این شرکت که در اعتراضات صنفی سال گذشته شرکت داشتند،  ۴۱حاضر شد و در مورد صدور حکم برائت برای 

 توضیحاتی را ارائه کرد. 

به دنبال صدور حکم غیرقطعی برای این کارگران از حجت االسالم ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه »این فعال صنفی، گفت: 

یس کل دادگستری استان اراک خواستیم تا از طریق دادگاه تجدیدنظر برای کارگران حکم قضا و حجت االسالم موسوی، رئ

 « برائت صادر کنند که خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.

سال گذشته به دنبال پرداخت نشدن مطالبات کارگران، اعتراضات به خیابان کشیده شد؛ البته مشکالت »جان ملکی، افزود: 

 «برجاست و سهامداران باید برای آن فکری داشته باشند.آذرآب هنوز پا

۱۳۹۹/۰۴/۱۲  

 

های  درصد هزینه ۳۲هزار تومان رسیده/ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط  8۰۰میلیون و  ۶نرخ سبد معیشت به 

   دهد! حداقلی زندگی را پوشش می

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 

 

های  درصد هزینه 3۲سیده/ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط هزار تومان ر 8۰۰میلیون و  6نرخ سبد معیشت به 

 دهد! حداقلی زندگی را پوشش می

هزار تومان رسیده است  8۰۰میلیون و  6هزار تومان تا  ۴۹۰میلیون و  6در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به 

یار باالتر از این رقم هاست( دستمزد کارگران و )البته سبد کامالً حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بس

میلیون و  ۲بگیر که  دهد؛ دستمزد کارگر حداقل بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه های زندگی را پوشش نمی

درصد نرخ  ۴۰فقط  -هزار تومان درنظر بگیریم 5۰۰میلیون و  6اگر نرخ سبد را برای سادگی  -هزار تومان است  6۱۱

 درصد نرخ سبد است.  3۲هزار تومان است، فقط  8۰میلیون و  ۲بگیر که فقط  است و مستمری کارگر بازنشسته حداقلسبد 

  



هزار تومان تعیین شد و سه گروه  ۹۴۰میلیون و  ۴به گزارش خبرنگار ایلنا، سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال گذشته، 

های تورمی  و کارفرمایان اذعان داشتند که در نیمه اسفندماه براساس دادهحاضر در شورایعالی کار، شامل نمایندگان دولت 

 میلیون تومان است. 5های زندگی حدود  ، حداقل هزینه۹8دی ماه و بهمن ماه 

های خانوار، نرخ  های ماهانه و تاثیرگذاری آن روی سبد هزینه گذشته، انباشت تورم ۹۹اما امروز که یک فصل کامل از سال 

گذاری روی نرخ تورم  ها ابتدا با هدف ت را حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان گران کرده است. هرچند دولتیسبد معیش

ای کردن اعداد معقول تورمی قصد  درصد خواهد بود و سپس با رسانه ۲۴تا  ۲۰ادعا کردند که تورم در سال جاری بین 

های  هشی است و در حال نزدیک شدن به تورم هدف است، اما داده، کا۹۹اثبات این نکته را داشتند که نرخ تورم در سال 

ها و سایر  دهد که نرخ تورم تاثیرگذار بر سبد )یعنی تورم خوراکی های عینی زندگی مردم به خوبی نشان می میدانی و واقعیت

و آن تورم سیصد و  درصد است ۴۰اقالم موثر بر زندگی کارگران ازجمله مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل( باالی 

 ها و معیشت طبقه کارگر همخوانی ندارد. شود، چندان با آب رفتن سفره چند قلم کاال که به صورت رسمی محاسبه می

 خبری از ترمیم قدرت خرید نیست!

رمیم در این میان، هرچند آب رفتن و تقلیل سبد خرید خانوارهای کارگری با سرعت بسیار در حال اتفاق افتادن است، هیچ ت

قدرت خریدی در کار نیست و آنچه به عنوان مذاکرات مزدی قرار است کارگران را از سقوط به ورطه فقر مطلق نجات دهد، 

درصد زیاد شد و در هفدهم  ۲۱کارایی چندانی ندارد؛ در فروردین ماه بعد از چهل ساعت مذاکره مزدی، دستمزد فقط 

درصد به پایه دستمزد آنهم از محل کاستن از مبلغ حق سنوات  5د، فقط زنی مجد خردادماه بعد از حدود ده ساعت چانه

های طبقه کارگر هجوم آورده است، مسئوالن  تر از همیشه به سفره کارگری افزوده شد و حاال هم که غول تورم خشمگین

 کنند! سازمان بازرسی کشور صحبت از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال می

رسد و در ضمن به  میِم وعده داده شده حتی اگر محقق هم بشود نهایتاً به دو یا سه ماه آخر سال میبحث اینجاست که این تر 

رسد  مقصود سازمان بازرسی از ترمیم دستمزد، رساندن دریافتی کارگران به سبد معیشتی باشد که هر روز نرخ آن  نظر نمی

امان نرخ کاالهای  اقتصاد ایران در پیش گرفته و صعود بی در حال افزایش یافتن است. از آن گذشته، با وضعیتی که امروز

ای مانند زمین، ارز و طال، تا نیمه دوم سال دیگر اثری از افزایش دستمزد در زندگی و معیشت کارگران باقی  سرمایه

اثر خواهد شد. این در ، کامالً بال۹۹درصد که همان ابتدای کار نیز موثر و ارزشمند نبود تا نیمه دوم سال  ۲6ماند و این  نمی

هزار تومان رسیده و مدیرعامل سازمان  8۰میلیون و  ۲درصد افزایش به  ۲6حالیست که مستمری کارگران بازنشسته با 

سازی حقوق نموده  تامین اجتماعی نه با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان موافقت کرده است و نه اقدام به اجرای همسان

 است.

 هزار تومان رسیده است 8۰۰میلیون و  6هزار تومان تا  ۴۹۰میلیون و  6ه سبد معیشت خانوار ب

خواهیم بدانیم نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری با همان متر و معیارهای حداقلی که در جلسات رسمی  در این شرایط، می

ته دستمزد کانون عالی شوراها( رود، امروز به چه عددی رسیده است؛ فرامرز توفیقی )رئیس کمی شورایعالی کار به کار می

های خانوارهای کشوری که منظور فقط خانوارهای شهری است، به سه بازه تقسیم  گوید: آمار متوسط هزینه در این رابطه می

 ۱۹۰میلیون و  5. هزینه خانوارهای کارگری قبل از کرونا حدود ۹۹شود؛ قبل از کرونا، بعد از کرونا و سه ماهه بهار  می

ها  درصدی در مصرف اقالم بهداشتی و شوینده 3۰نفره بوده است. بعد از کرونا، یک جهش  3.3ان برای خانوار هزار توم

های  ، جهش قیمتی در همه مولفه۹۹هزار تومان رسید. در سال  5۰میلیون و  6اتفاق افتاد و در نتیجه، هزینه سبد خانوار به 

آور  ها و بهداشت اتفاق افتاد و به تبع این افزایش سرسام خوراکیسبد خانوارهای کارگری ازجمله حمل و نقل، مسکن، 

 8۰۰میلیون و  6هزار تومان تا  ۴۹۰میلیون و  6ترین شرایط به  های خانوار، امروز سبد معیشت خانوار در حداقلی هزینه

 هزار تومان رسیده است.

، ازجمله بازی کردن با نرخ ارز و مسکوکات یا های کهنه شده برای جمع آوری نقدینگی و درآمدزایی به گفته وی، سیاست

های پیش از موعد خودرو، بیشتر بازی کردن با معیشت طبقه کارگر است و اقتصاد را به هیچ وجه از بحران نجات  نام ثبت

 دهد. نمی

 هایی از نوع دستکاری! سیاست

در پیش گرفته است؛ برای مثال اگر با دالر ده گوید: دولت با دوبرابر کردن نرخ ارز، سیاست کاهش دیون خود را  توفیقی می

دالر بود، حاال با دالر بیست هزار تومانی، این بدهی نصف شده است؛ اما  Aهزار تومانی، بدهی دولت به تامین اجتماعی 

خط  افتد؛ کاستن از ارزش دستمزد ناچیز کارگران، آنها را به زیر معیشت مردم با گران شدن نرخ ارز به مخاطره جدی می

 دهد و دیگر جبران این سقوط ممکن نخواهد بود. فقر مطلق سوق می



داند و معتقد است کاهش نرخ تورم ادعایی دولت به هیچ وجه  های عددسازی می او دستکاری نرخ تورم را نیز ازجمله سیاست

 یابد. های زندگی افزایش می در زندگی طبقه کارگر ملموس نیست؛ بلکه روز به روز هزینه

های حداقلی زندگی به شدت افزایش یافته است؛ این  شکاِف  ین حساب، شکاف میاِن درآمد کارگران و بازنشستگان با هزینهبا ا

 سابقه است. ای کامالً بی بسیار عمیق، به گفته رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، پدیده

 ست!درصد سبد ا 3۲درصد سبد و مستمری بازنشستگان  ۴۰دستمزد کارگران 

هزار تومان رسیده است  8۰۰میلیون و  6هزار تومان تا  ۴۹۰میلیون و  6در این شرایط که نرخ سبد معیشت کارگران به 

)البته سبد کامالً حداقلی و رسمی و بدون تردید نرخ سبد واقعی بسیار باالتر از این رقم هاست( دستمزد کارگران و 

 6۱۱میلیون و  ۲بگیر که  دهد؛ دستمزد کارگر حداقل ای زندگی را پوشش نمیه بازنشستگان تامین اجتماعی حتی نصف هزینه

درصد نرخ سبد  ۴۰فقط   -هزار تومان در نظر بگیریم 5۰۰میلیون و  6اگر نرخ سبد را برای سادگی  -هزار تومان است 

بگیر که فقط  زنشسته حداقلدهد و مستمری کارگر با های بسیار حداقلی زندگی را پوشش می درصد هزینه ۴۰است، یعنی فقط 

درصد نرخ سبد است؛ یعنی یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال خدمت و  3۲هزار تومان است، فقط  8۰میلیون و  ۲

 های ماهانه خانوار را تامین کند.  درصد هزینه 3۲ایستادن پای خطوط تولید این کشور، با مستمری ماهانه خود قادر است تنها 

میلیون تومان است را در نظر بگیریم، این درصدهای  ۹ت که اگر نرخ واقعی سبد معیشت که حدود الزم به توضیح نیس

 رسد! پوشش )درصد پوشش سبد معیشت توسط حداقل مزد و حداقل مستمری( به زیر بیست یا حتی ده درصد می

ر شود در همین تیرماه، مزد را به صورت در این شرایط چه باید کرد؛ اگر قرار است مزد را ترمیم کنند، باید قبل از اینکه دی

اندیشد باید همین  واقعی و اصولی یعنی به اندازه نرخ سبد ترمیم کنند و اگر دولت واقعا به معیشت کارگران بازنشسته می

های سفت و سخت، مدیرعامل سازمان را مجبور  امروز بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و با صدور بخشنامه

سازی را به شیوه اصولی و کارآمد کلید بزند؛ در غیر این  کند که هم مزایای مزدی بازنشستگان را افزایش دهد و هم همسان

برای کارگراِن شاغل و بازنشسته، سالی خواهد بود دشوارتر از همیشه! در چنین شرایطی است که  ۹۹صورت، سال 

 بایستی جدی گرفته شود!« معیشت»

 ره مقدم  گزارش: نسرین هزا

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 

  

   تجمع کارگران خدماتی شهرداری تبریز مقابل ساختمان شورای شهر

۱۳۹۹/۰۴/۱5 

 



ای خود مقابل ساختمان شورای اسالمی این  شماری از کارگران خدماتی شهرداری تبریز، امروز در اعتراض به معوقات بیمه

 شهر در محوطه عمارت ساعت تجمع کردند. 

تیرماه( در اعتراض به معوقات  ۱5گار ایلنا، شماری از کارگران خدماتی شهرداری تبریز، امروز یکشنبه )به گزارش خبرن

 ای خود مقابل ساختمان شورای شهر در محوطه عمارت ساعت تجمع کردند. بیمه

نشده و آنها در تمدید ای کارگران خدماتی شهرداری تبریز چندین ماه به تامین اجتماعی پرداخت  از قرار معلوم مطالبات بیمه

 اند. ه های درمانی خود دچار مشکل شد و تعویض دفترچه

کارگران شهرداری تبریز درباره علت تجمع خود مقابل ساختمان شورای شهر گفتند: امروز جلسه اعضای شورای شهر بود 

 برسانیم. به همین دلیل ما کارگران فرصت را غنیمت شمردیم تا صدایمان را به گوش اعضای شورای شهر

کارگران تصریح کردند: آقای شهرام دبیری )رئیس شورای اسالمی شهر تبریز( با حضور در بین ما کارگران، وعده پیگیری 

مان را در صحن  موضوع مشکالت« علی اجودان زاده»مطالبات را داده است. همزمان یکی دیگر از اعضای شورا به نام 

 قابل قبولی برسیم. شورا مطرح کرده که امیدواریم به نتیجه
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 پور:  حاجی

   واحد صنعتی آمل تعطیل است/ کارخانه "دیزل" در حال تعطیلی و فروپاشی است ۴۰۰

۱۳۹۹/۰۴/۱5  

 واحد صنعتی آمل تعطیل است/ کارخانه "دیزل" در حال تعطیلی و فروپاشی است ۴۰۰

درصد از  3۰انتخابیه خود خبر داد و نسبت به عدم واریز  واحد صنعتی حوزه ۴۰۰نماینده مردم آمل در مجلس از تعطیلی 

 ها به حساب تولیدکنندگان انتقاد کرد.  آزادسازی یارانه

  

تیرماه( مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش  ۱5پور در جلسه علنی امروز )یکشنبه  به گزارش ایلنا، رضا حاجی

های مهم صنایع کشور از گذشته تاکنون  مروز گفت: یکی از چالشسرپرست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در نشست ا

هایی برداشته شده است اما این  آالت قدم روزرسانی ماشین های اخیر برای به آالت است و هرچند در سال سنتی بودن ماشین

 ها کافی نیست. قدم

درصد  3۰ها قرار بود  ث هدفمندی یارانهها افزود: در بح نماینده آمل در مجلس شورای اسالمی در خصوص هدفمندی یارانه

های تولیدی شد. با  به حساب تولیدکنندگان واریز شود اما این اتفاق نیفتاد و سبب تعطیلی کارخانه  از آزادسازی یارانه

کارکنان ها قدرت خرید این نهادهها را نداشتند و مخارجی همچون حقوق  ها چند برابر شده و کارخانه ها نهاده آزادسازی یارانه

 ها منجر به تعطیلی آنها شد. و نگهداری کارخانه

 ۴۰۰واحد صنعتی کوچک و بزرگ وجود دارد، گفت: حدود  3۰۰وی با بیان اینکه در حوزه انتخابیه آمل حدود هزار و 

نایع های آمل تعطیل شده است، همچنین در سال جهش تولید باید در راستای ایجاد کارخانه و ص واحد صنعتی در شهرستان

 اقدامات اساسی صورت گیرد.

قانون اساسی کارخانه دیزل واگذار شد اما  ۴۴عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی  ادامه داد: بر اساس اصل 

 امروز در حال تعطیلی و فروپاشی است.

۱۳۹۹/۰۴/۱5  

 

 آباد در مجلس:  نماینده مردم خرم

   بودند را تعطیل کردکارخانجاتی که محل معیشت کارگران   سازی خصوصی

۱۳۹۹/۰۴/۱5 



 کارخانجاتی که محل معیشت کارگران بودند را تعطیل کرد   سازی خصوصی

برند، از  نماینده مردم خرم آباد در مجلس با بیان اینکه مردم استان لرستان از مشکالت ناشی از خصوصی سازی رنج می

 منطقه گام بردارد. سرپرست وزارت صمت خواست که در جهت احیای کارخانجات این 

  

سال از سفر مقام  3۰تیرماه( مجلس عنوان کرد:  ۱5به گزارش ایلنا، مرتضی محمودوند در نشست علنی امروز )یکشنبه،  

ها اجرا  طرح برای این منطقه اجرا شود گذشت، اما همچنان این طرح ۹7معظم رهبری به استان لرستان که در آن قرار شد 

برند، چراکه باعث شده کارخانجاتی که حتی قبل از  همشهریانم از موضوع خصوصی سازی رنج می اند. از سوی دیگر نشده

 انقالب در این منطقه تاسیس شده بودند و محلی برای تامین معیشت کارگران مظلوم بودند تعطیل شوند.

مردم از سرپرست وزارت  عضو مجمع نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: به عنوان نماینده

کنم که در جهت احیای کارخانجات این منطقه که باعث بیکاری جوانان استان لرستان  صنعت، معدن و تجارت درخواست می

 شده و زمینه مهاجرت آنها را فراهم کرده است تالش کند.
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   کارگران شهرداری لوشان شش ماه حقوق پرداخت نشده، دارند

۱۳۹۹/۰۴/۱5 

 

دهند حال آنکه این مراجعات هنوز منجر به  کارگران شهرداری لوشان از مراجعات مکرر به نهادهای مختلف خبر می

 ای برای وصول مطالباتشان نشده است.  نتیجه

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، "کارگران شهرداری لوشان شش ماه معوقات مزدی طلبکارند." این را یکی از کارگران در پاسخ 

کند؟ بارها موضوع  ای کردن مطالباتمان مشکلی از ما را حل می کند: مگر رسانه گوید و بالفاصله اضافه می سوال ایلنا می به

 افتد. ایم. با وجود اطالع همه مسئوالن هیچ اتفاقی نمی ای کرده ها رسانه مان را از طریق خبرگزاری مشکالت

سوزد، در ادامه تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه سال گذشته شهرداری  ن نمیاین کارگر با بیان اینکه دل کسی به حال کارگرا

شود. شهریور ماه سال گذشته شهردار به همراه سه نفر از اعضای شورای شهر به  لوشان از طریق سرپرست مدیریت می

حقوق کارگران معموال با دو اند. در طول چند سال گذشته  دلیل تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شهرداری محروم شده

ایم و آخرین  شود هر ماه یک حقوق گرفته شد اما از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره می تاسه ماه تاخیر پرداخت می



بود که در روز پنجشنبه هفته گذشته )دوازدهم تیر ماه( با شش ماه تاخیر  ۹8ایم مربوط به دی ماه سال  حقوقی که دریافت کرده

 کارگران واریز شد. به حساب

کند. امروز یکشنبه  کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی مان به هر مسئولی هم شکایت می وی افزود: در زمینه مشکالت

ایم. با این رویه اگر  گذرد اما هنوز طعم افزایش حقوق ساالنه را نچشیده ( می۹۹روز از آغاز سال جاری) ۱۰5تیرماه(  ۱5)

 شود. ند سال گذشته را مرداد و شهریور ماه بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه پرداخت میحقوق بهمن و اسف

یکی دیگر از کارگران شهرداری لوشان در ادامه اضافه کرد: متأسفانه ما کارگران هیچ حامی نداریم. هرچه به شورای شهر 

 رسد! کنیم، فایده ندارد و کسی به دادمان نمی اعتراض می

نفر هستیم. بقیه واحدها مثل فضای سبز و  ۲۰کند، اظهار داشت: در این واحد حدود  ر که در واحد خدماتی کار میاین کارگ

 رسد نیز مشکل مشابه ما را دارند. نفر می 6۰تا  5۰نشانی که تعداشان به  آتش

اند اما تاکنون  مراجعه کرده از قرار معلوم، کارگران به فرمانداری، اداره کار و دفتر نماینده مردم رودبار در مجلس 

 اند دستمزد خود را از مجموعه شهرداری بگیرند. نتوانسته

این کارگران همچنین از شرایط بازنشستگی خود انتقاد دارند: شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور 

 .کند شوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت می بازنشسته می
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   تجمع کارگران شهرداری دزفول در اعتراض به معوقات مزدی

۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 

گروهی از کارگران شهرداری شهر دزفول، صبح امروز در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده 

 و در محدوده ساختمان شهرداری تجمع کردند. 

  

فول به خبرنگار ایلنا گفت: کارگرانی که در واحد فضای سبز شهرداری دزفول یکی از منابع خبری در شهرداری دز

تیر ماه( در اعتراض به معوقات مزدی خود در محدوده داخلی  ۱6صورت قراردادی مشغول کارند، صبح امروز ) به

 ساختمان شهرداری تجمع کردند.

گویند: چندین سال  و حق بیمه آنها پرداخت نشده است، میاین تعداد از کارگران شهرداری دزفول که در دو ماه گذشته دستمزد 

ها  ای معوقه داریم. در حال حاضر نیز دستمزد اردیبهشت و خرداد ماه پرداخت نشده و حق بیمه است مطالبات مزدی و بیمه

های  ویض دفترچهنیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. این موضوع باعث شده تا تامین اجتماعی از تمدید و تع

 درمانی کارگران خودداری کند.

دهد و با این وجود بسیاری از مزایای  شان را نمی گویند که حداقل حقوق دریافتی کفاف زندگی خانوادگی این کارگران می

 شود. ها پرداخت نمی کاری ها و تعطیل کاری مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه

کنند: مدیریت  اینکه با وضعیت موجود، نگران ابتالء به ویروس کرونا هستیم، تصریح می کارگران شهرداری دزفول با بیان

و لوازم بهداشتی همانند ماسک   شهری دزفول هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری کارگران از ابتال به کرونا انجام نداده

 دهد. و دستکش در اختیار کارگران قرار نمی

 اند. نفر از همکارانشان مبتال به کرونا شده ۱5آنها مدعی هستند که 

طبق اظهارات این کارگران؛ تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی درحالی ادامه دارد که از سوی مسئوالن شهرداری و شورای 

رو شده و منابع  شود شهرداری به دلیل رکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرهای کشور با چالش جدی روبه شهر گفته می

 ای برای افزایش منابع درآمدی شهرداری نیستند.  مالی خود را از دست داده است. با این وجود به دنبال هیچ برنامه

۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 

 



   پرداخت نشده است  شش ماه مزد و عیدی و سنوات کارگران شهرداری منجیل

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 

 خود خبر دادند.  ۹8، عیدی و سنوات سال ماه مزد 6جمعی از کارگران مجموعه شهرداری منجیل از عدم پرداخت 

  

نفر است و تحت مسئولیت پیمانکار 3۲به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری منجیل که تعداد آنها حدود 

فعالیت دارند، درباره طلب وصول نشده خود گفتند: مطالبات مزدی ما مربوط به سه ماه طلب مزدی )دی، بهمن و اسفند( سال 

شود. همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی  ذشته و سه ماه طلب مزدی )فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه( سال جاری میگ

 را پرداخت نکرده است. ۹8عیدی و سنوات پایان سال 

منجیل، از  ها خدمت در شهرداری این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند: متاسفانه بعد از سال

 پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی و سنوات محروم هستیم.

ها  یکی از کارگران شاغل بخش خدمات شهرداری منجیل با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی، چند سال گذشته برای آن

منجیل به بهانه شرایط بد کم طی یک الی دو سال گذشته مدیریت شهری  هایی همراه بوده است، افزود: دست با چالش

 اقتصادی، حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده است.

سال سابقه کار داریم، گفت: در نتیجه وضعیت پیش آمده ممکن   ۱۰تا  6صورت میانگین  وی با بیان اینکه هرکدام از ما به

 است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم.

اب کارگران واریز شده حدودا یک هفته پیش بود که شهرداری به حساب هر کارگر مبلغ به گفته وی؛ آخرین پولی که به حس

ساعت  ۴۰تا  3۰ساعت درماه به  ۹۰تا  8۰کاری هایمان از  هزار تومان واریز کرد. در عین حال اضافه 5۰۰یک میلیون و 

 التفاوت حق مسکن سال گذشته را طلبکاریم. کاهش یافته است. همچنین  مابه

ها وعده پیگیری مطالباتمان را داده است  گویند: با اینکه مسئوالن شهرستانی و شهرداری منجیل بار ارگران در خاتمه میاین ک

 اما هنوز مشکل باقی است.

۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 

 

 خبرگزاری فارس

 اند +جزئیات کارخانه را به تعطیلی کشانده ۱۴۶۰ها  بانک

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 

انجات کشور گفت: در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم ، قابل قبول نیست در مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخ

 های کشور تعطیل شوند.  کارخانه توسط بانک ۱۴6۰گذاری شده، تعداد  سالی که جهش تولید نام

 اند +جزئیات  کارخانه را به تعطیلی کشانده ۱۴6۰ها  بانک

کارگران و کارخانجات کشور،علی حسین رعیتی فرد مسئول سازمان به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بسیج 

توانیم نیاز های کشور را  بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: اگر ما در بخش تولید بتوانیم موانع را برطرف کنیم، می

گر با یک عزم ملی و خواست تأمین کنیم مشکالت عمده اقتصادی ما نیز حل خواهد شد، که البته این مهم اتفاق نخواهد افتاد م

 همگانی، از مسئوالن گرفته تا مردم.

های دشمنان قسم خورده انقالب و نظام اسالمی باعث شده تا رونق اقتصادی کمی  رعیتی فرد در ادامه افزود: متاسفانه تحریم

واهد داشت چون دشمنان ما با کمرنگ بشود که البته باید گفت که این تحریم ها از همان ابتدای انقالب آغاز شده و ادامه خ

 اسالم و دین ما مشکل دارند و نمیتوانند پیشرفت جوانان انقالبی را ببینند و میخواهند همه کشورها مستعمره آنها باشند.

توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش  ۹۹مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با اشاره به نام گذازی سال 

: در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و چند سالی هم هست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال نو، تولید گفت

عناوین متعددی برای رونق تولید و حمایت از کار و دسترنج کارگر و کارفرمای ایرانی بیان می کنند، به هیچ عنوان قابل 

 کارخانه توسط بانک های کشور تعطیل شوند. ۱۴6۰قبول نیست در سالی که جهش تولید نامگذاری شده تعداد 



کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیالت دریافتی آن را به  ۱۴6۰رعیتی فرد افزود:بانک ها 

 تملک خود درآورده و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده ی زیادی از کارگران شده است.

سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گفت: بسیاری از این کارخانجات مشکل خاصی نداشته و توان تولید را داشته اند  مسئول

و بعضا دستگاه های بروز برای تولید فراهم کرده اند. مشکالت مالی بانک باعث تعطیلی، پلمپ و مصادره گردیده و عالوه 

 اند. ارگر ها مستقیم و غیر مستقیم در چرخه تولید آسیب دیده و بیکار شدهبر اینکه تولید متوقف شده، تعداد زیادی از ک

رعیتی فرد با اشاره به در نظر گرفتن شرایط کنونی افزود: کارگران و کارخانجات در همه شرایط پایبندی خود به نظام،  

م اسالم و انقالب کرده تا تمام حوادث و هزار شهید تقدی ۱۴اند، از دوران دفاع مقدس که بیش از  انقالب و کشور را ثابت کرده

اند، برای مثال همین موضوع اخیر و شیوع ویروس منحوس کرونا  شرایطی که در این سالها پیش آمده همیشه پای کار بوده

که با سه شیفت کار و با برگزاری شیفت ایثار بدون دریافت حقوق و یا دستمزدی مشغول تولید مواد بهداشتی و ضد عفونی 

 ده بودند و کشور را در این شرایط بحرانی از اقالم بهداشتی بی نیاز کردند.کنن

 

و شرایط  ۹۲مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گفت: با توجه به سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی در سال 

به فوریت، قوانین، آئین نامه ها  ها بی درنگ و جنگ اقتصادی و روز کشور، مقام معظم رهبری بیان فرمودند که همه دستگاه

ها را مطابق شرایط بروز و منعطف تر کنند تا اقتصاد ما در کوران تحریم چابک و با نشاط بیشتر حرکت کنند،  العمل و دستور

 خ نداد.اما با اقدامات بانک ها در حوزه مالی و پولی و تأمین منابع مورد نیاز کارفرمایان و تولید کننده گان این اتفاق مهم ر

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور به جهش در بخش تولید انتظار می رود بانک ها و نهاد های مربوطه علی رغم 

مشکالت و سختی هایی که وجود دارد شرایط را برای بازگشت مجدد کارخانجاتی که تعطیل شده اند را فراهم آورند تا در 

 یروز باشیم.جنگ اقتصادی هم مانند جنگ هشت ساله پ

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 

 



   گیرنده هستند های علوم پزشکی تصمیم روزه دانشگاه 8۹پاسخ مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت/ در مورد پرستاران 

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 

 

کارگیری  های علوم پزشکی در مورد به مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به یک خبر اعالم کرد دانشگاه

 وزه تصمیم گیرنده هستند. ر 8۹پرستاران 

  

روزه،  8۹رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به یک گزارش خبرگزاری ایلنا در رابطه با پرستاران 

 ای ارسال کرد. جوابیه

زمان روزی پرستاران و حوزه سالمت، اخیراً با ابالغیه رئیس سا با توجه به تالش شبانه»متن این جوابیه به این شرح است: 

برنامه و بودجه به وزارت بهداشت مجوز جذب و بکارگیری سه هزار نیروی پرستاری، پزشکی و پیراپزشکی )با اولویت 

پرستار( و با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 صادر شد.

های امنا، مجامع و  نماینده محترم وزیر و دبیر هیات ۱۱/۱۲/۹8مورخ  ۱۰5/7۴۴همچنین براساس بند ه بخشنامه شماره 

های درگیر کرونا تا زمان رفع بحران و از منابع در  شوراهای وزارت بهداشت بکارگیری کارکنان داوطلب اشتغال در بخش

ز نظر ابتال شهروندان به ویروس باشد. بدیهی است چنانچه شرایط استانی ا های علوم پزشکی مجاز می اختیار توسط دانشگاه

های علوم پزشکی مجاز هستند براساس بخشنامه مورد اشاره با نیروی مورد نیاز  همچنان بحرانی باشد، دانشگاه ۱۹کووید 

گیری در خصوص استفاده خدمتی از پرستاران داوطلب  روزه موقت قرارداد منعقد نمایند. لذا تصمیم 8۹همچنان بصورت 

های درگیر با بیماری کرونا براساس بخشنامه مذکور با توجه به شرایط از اختیارات دانشگاه مربوطه  اشتغال در بخش

 «باشد. می

۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 

 

 ماه حق بیمه ۱۳ماه حقوق و ۴اعتصاب وتجمع کارگران راه آهن زنجان دراعتراض به عدم پرداخت 

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

غرب)زنجان(که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری  شمال آهن یه فنی راهنگهداری خط و ابن تیرماه،کارگران ۲5روز چهارشنبه 

ماه حق بیمه دست از  ۱3ماه حقوق و ۴تراورس مشغول بکارند برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت 

 کارکشیدند ومقابل ساختمان اداره راه آهن این ناحیه درزنجان تجمع کردند.



 

ماه حق بیمه  ۱3ماه حقوق و ۴نفرمی رسد 5۰۰غرب که تعدادشان به حدود  آهن ناحیه شمال هکارگران شرکت تراورس در را

 شان پرداخت نشده است.

 بنا به گفته این کارگران معترض عالوه بر این شرکت تروارس مطالبات دیگرشان را هم ماه هاست که پرداخت نکرده است.

های  ب مانده خود را دریافت نکردند و هنوز هم شرمندگی را سر سفرههای عق هنوز پس از گذشت چند ماه از سال جدید حقوق

 خالی با خانواده های خود هستند 

 اتحاد بین الملل

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

 

 کل دادگستری قزوین مطرح کرد:   رئیس

   شود مطالبات کارگران مه نخ، فرنخ و نازنخ ویژه بررسی می

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

 شود نخ ویژه بررسی میمطالبات کارگران مه نخ، فرنخ و ناز

های مه نخ، فرنخ و نازنخ گفت: حقوق کارگران بر کلیه  کل دادگستری استان قزوین در رابطه با موضوع کارخانه رئیس

آالت و اموال منقول شرکت و اعیانی به این منظور، خریدار باید  ها و ماشین مطالبات تقدم دارد و در صورت فروش دستگاه

 بری صنعتی این کارخانه، به حیاتش ادامه دهد. متعهد شود با حفظ کار

  

به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین قدرتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان  قزوین گفت: رهبر معظم 

ان خود را از آحاد مسئوالن و مردم مطالبه کردند و با این وصف همه مکلفیم تمام تو ۱3۹۹را در سال « جهش تولید»انقالب 

 برای تحقق این هدف به کار ببندیم.

مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تالش هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دارد و با همه 

 های صنعتی کشور است هیچ واحد صنعتی تعطیل نشود و های دشمن، در استان قزوین که یکی از قطب ها و توطئه تحریم

ها و  های نیمه فعال را نیز به چرخه تولید بازگردانیم که الزم است در جهت رسیدن به این هدف مهم همه دستگاه بتوانیم شرکت

 نهادها به میدان بیایند.

های مه نخ، فرنخ و نازنخ و تقدم حقوق کارگران بر کلیه مطالبات بیان کرد: رسیدگی به  وی در رابطه با موضوع کارخانه

 مطالبات کارگران یک اصل بوده و باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.حقوق و 



آالت و اموال منقول شرکت و اعیانی به این منظور، خریدار باید  ها و ماشین قدرتی اضافه کرد: در صورت فروش دستگاه

ت انتقال کارخانه را با ابزارهای متعهد شود با حفظ کاربری صنعتی این کارخانه، به حیاتش ادامه دهد و طی این مدت مقدما

 های صنعتی استان فراهم کند. جدید در یکی از شهرک

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

 

های  های دولت، خواسته ها و پرداخت بدهی تجمع بازنشستگان کارگری مقابل ادارات تامین اجتماعی/ افزایش مستمری

   ست اصلی

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

 تامین اجتماعی خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.  بازنشستگان کارگری با تجمع در مقابل ادارات

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز )بیست و پنجم تیرماه( جمعی از بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضعیت نامناسب 

 معیشتی خود مقابل ادارات کل تامین اجتماعی تجمع کردند.

ان و خراسان شمالی این تجمعات برگزار شده است. حاضران در تجمع براساس اخبار دریافتی ایلنا، در خراسان، اصفه

 دانند. های دولت به سازمان می ها و پرداخت تام و کمال بدهی های اصلی خود را افزایش عادالنه مستمری امروز خواسته

یاز به بیمه تکمیلی، سازی، افزایش سطح خدمات درمانی رایگان و رفع ن کنندگان، اجرای دقیق همسان باقی مطالبات تجمع

 بهبود سطح رفاهی بازنشستگان و پرداخت سهم درمان کارگران است.

۱۳۹۹/۰۴/۲5 

 

  وضعیت کارگران اندیمشک کارخانجات بتنی تراورس

 ۱3۹۹تیر ماه  ۲6

 

هیچ را  نگرفتن عالوه بر این بن و  ۹3و هم سنوات از سال  ۱ماه بیمه و همچین حقوق برج  ۱7این کارگران هم اکنون 

 درجه خوزستان کار می کنند  5۰پاداشی نگرفتن و در گرمای 

جناب معینی یک نوک پا برو آنجا آقای رسولی بجای بستن قرار داد واگن یک نوک پا برو که ببین کارگران حقوق نگرفتن 

 واگن بخوره توی سر این مدیران شرکت ما حقوق می خواهیم



 و ابنیه فنی راه آهن کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط

 ۱3۹۹تیر ماه  ۲6

   

 خبرگزاری فارس

 میلیون نفر از شاغالن کم شد ۱.5میلیون نفر در بهار از بازار کار خارج شدند/  ۲

۱۳۹۹/۰۴/۲8 

 ۱.5میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و  ۲گفت:  ۹۹رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری بهار سال 

 نفر از شاغالن کم شده است.  میلیون

 میلیون نفر از شاغالن کم شد  ۱.5میلیون نفر در بهار از بازار کار خارج شدند/  ۲

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران به تحلیل بازار کار در 

بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت  ۱۹از مشهود بودن اثر کووید پرداخت و گفت: بررسی نتایج حاکی  ۹۹فصل بهار 

به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور )جمعیت 

 فعال( با کاهش ملموسی مواجه شده است.

دهد که  نشان می ۱3۹۹تر در بهار  ساله و بیش ۱٥یت وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمع

اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار  تر( از نظر اقتصادی فعال بوده ساله و بیش ۱٥درصد جمعیت در سن کار ) ٤۱,۰

ری نسبت به نقاط دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شه چنین نتایج نشان می اند. هم گرفته

 تر بوده است. روستایی کم

دهد که این شاخص، نسبت  رئیس مرکز آمار ایران افزود: بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می

درصد کاهش داشته است. بعبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به  3.7(، ۱3۹8به فصل مشابه در سال قبل )بهار

 ۹7۰هزار نفر آن را زنان و  ۲۰میلیون و  ۱اند که بیش از  میلیون نفر از بازار کار خارج شده ۲سال قبل حدود فصل مشابه 

 دهند. هزار نفر  آنرا مردان تشکیل می

نسبت اشتغال  تغییری کرده است؟ میزان تغییرات آن  ۱3۹8نسبت به بهار   ۱3۹۹وی در پاسخ به این سوال که آیا در بهار 

 3٦,۹تر بیانگر آن است که  ساله و بیش ۱٥، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱3۹۹بوده است؟ بیان داشت: در بهار چه مقدار 

تر از زنان و در نقاط  اند. این شاخص در بین مردان بیش تر( شاغل بوده ساله و بیش ۱٥درصد از جمعیت در سن کار )

 تر از نقاط شهری بوده است. روستایی بیش

، نسبت اشتغال به میزان ۱3۹8نسبت به بهار  ۱3۹۹کرد: ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار  حسین زاده تصریح

هزار نفر  ٥۰۰میلیون و  ۱درصد کاهش یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته حدود  ۲.۹

 از جمعیت شاغل کاسته شده است.

بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل  ۱۹میدانید با شیوع بیماری کووید  به گفته رئیس مرکز آمار، چنانچه

های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متاثر از این بحران بوده است که به  درآمدند و بعبارت دیگر در ماه

دهد این بیماری بازار اشتغال  آمارگیری نیروی کار نشان میاند، بررسی نتایج طرح  طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده

 ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

۱۳۹۹/۰۴/۲8 

 

 خبرگزاری تسنیم

  دهند ها نسخه ای از قرارداد کار را به کارگر نمی نصف کارگاه

  ۱3۹۹تیر  ۲8 



 

درصد کارگاه ها قرارداد  5۰رگران می گوید: بیشتر از بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره قراردادهای کار کا

 تک نسخه ای دارند و نسخه قرارداد دست کارگر نیست. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نقش قرارداد کار در معنا بخشیدن به رابطه کارگری، کارفرمایی از این 

چرا که گاهی  ر و کارفرما از قراردادهای کاری نشأت بگیرد،جهت حائز اهمیت است که شاید سرآغاز اختالفات بین کارگ

کنند که موجب حساسیت  کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می

 شود.  نیروی کار می

شود. قراردادهای  ارداد کار منعقد نمیاما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قر

 سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.

نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره ۴قانون کار و بحث  ۱۰یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده 

گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و  نسخه تنظیم می۴دیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در دارد که" در موار

های فاقد شورا در  یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاه

 گیرد." اختیار نماینده کارگر قرار می

درصد  ۹5ارت کار از وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کاری کشور حاکی از آن است که  بیش از جدیدترین گزارش وز

 کارگران دارای قرار داد موقت هستند و این مسئله نشان دهنده نبود امنیت شغلی و وضعیت نامطلوب قراردادهای کاری است.

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره  فتحمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گ

نسخه تنظیم شود, یک نسخه دست کارگر,یک ۴سامانه " جامع ثبت قراردادهای کار " گفت: مطابق قانون, قراردادها باید در 

این فرآیند نسخه دست کارفرما و یک نسخه دست شورای اسالمی کار اداره باید قرار گیرد, بررسی های میدانی نشان داد که 

 در بین کارگاه ها به صورت حداقلی انجام می شود. 

درصد کارگاه ها قراردادهای تک نسخه ای دارند,کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر 5۰وی ادامه داد:حداقل بیشتر  

سامانه " جامع ثبت ندارند,این فرآیندهایی که ازسوی وزارت کار اعالم می شود کمی هستند و کیفیت در اجرا ندارند. 

قراردادهای کار " بسیار خوب است به شرطی که تمام تولید کنندگان قراردادهای کار خود را در آن جا نمایی کنند. به همین 

دلیل اگر کارگر با مشکلی روبرو شود نسخه ای از قرارداد خود را ندارند که بتواندبه مراجع حل اختالف مراجعه کند. اکثر 

 مراجع حل اختالف مراجعه می کنند, قرارداد کار ندارند.  کارگرانی که به

امام قلی تبار افزود:کارفرمایان رغبت ندارند که جزئیات قرارداد خود را نشان دهند,بنابراین خروجی از این طرح وجود 

نند,بسیاری از ندارد. واقعیتی وجود دارد و آن این است که درصدی زیادی از کارفرمایان وظایف تکلیفی خود را نمی دا



کارفرمایان تصور می کنند که حداقل دستمزد وزارت کار, همان حداقل حقوق است, حق مسکن,پایه سنوات و بقیه مزایا را 

 جز حداقل حقوق نمی دانند.

 ۱3۹۹تیر  ۲8

 

   های خالی! های کرونایی/ هم ترس از بیماری هست و هم سفره مصائب "کولبران" در ماه

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 

 ایم.  گویند: با بسته شدن مرزها، در تامین معیشت ناتوان مانده های غربی می ان استانکولبر

  

پولی خود خبر دادند و گفتند: با بسته شدن  های غربی در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکاری و بی جمعی از کولبران استان

 ایم. مرزها به دلیل کرونا، دچار بحران معیشتی شده

های خود را دربیاوریم؛ اما اکنون که  توانستیم با کولبری خرج خانواده گویند: تا پیش از آمدن کرونا الاقل می یاین کولبران م

 مرزها بسته است، هیچ راهی برای امرار معاش نداریم.

نکه کولبری بضاعت از مسئوالن درخواست دارند فکری به حال اشتغال آنها کنند. آنها با بیان ای درآمد و بی این کارگران کم

های  خواهند با ایجاد مشاغل شایسته و پایدار در استان شغل نیست بلکه قمار هر روزه بر سر جان است؛ از مسئوالن می

 مرزی، چند هزار خانواده کولبر را از بالتکلیفی و بیکاری نجات دهند.

 سراغ کولبری نخواهند رفت. القول هستند که اگر شغل مناسبی وجود داشته باشد، دیگر هرگز به همه آنها متفق

های بسیاری در استانهای غربی است؛ برای این  کولبری به هیچ وجه شغل نیست اما سالهاست که محل امرار معاش خانواده

تبدیل به رنج مضاعف شده است؛ از یکسو ترس از بیماری و مرگ و از سوی دیگر، بیکاری و خالی « کرونا»ها،  خانواده

 ها. ماندن سفره

گوید: با آمدن کرونا، مرزهای کولبری  ائیل صدیقی )رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان( در این رابطه میمیک

هزار خانوار هستند که از طریق کولبری  5تا  ۴کامالً بسته شده است و کولبری کامالً تعطیل است؛ فقط در منطقه اورامانات، 

ها هیچ منبع درآمدی ندارند. بسیاری از این کولبران، زمانی  ن مرزها، این خانوادهگذرانند که اکنون با بسته شد روزگار می

 اند. اند که به دلیل بیکاری یا تعطیلی واحدهای تولیدی به کولبری پناه آورده کارگران متخصص یا ساختمانی بوده

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 



   یدومین روز از اعتراض کارگران نیروگاه دماوند در مخالفت به واگذار 

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 

 تیرماه ماه( وارد دومین روز خود شد.  3۰اعتراض کارگران نیروگاه دماوند، امروز )دوشنبه/ 

  

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض کارگران نیروگاه دماوند که از روز گذشته آغاز شده است، امروز هم ادامه یافت و وارد 

 دومین روز خود شد.

کنند، معترض هستند و تاکید  برداری مدیریت تولید که کارگران با آنها کار می گذاری شرکت بهرهاین کارگران به شائبه وا

 افتد و باید این موضوع لغو شود. دارند که در صورت تغییر، امنیت شغلی آنها به خطر می

ون زیرنظر شرکت در همین حال کارگران کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )نیروگاه دماوند( که هم اکن

های مدیریتی در چند سال اخیر و تغییرات آنی در اعضای هیات مدیره  کنند به نابسامانی کار می« مدیریت تولید برق دماوند»

های شدید مالی شده  انضباطی های فراوان در سطح این شرکت و بی شرکت مدیریت تولید برق دماوند که منجر به ایجاد تنش

 است، اعتراض دارند.  

الحسنه  کارگران در ادامه  گفتند: بخشی دیگر از مشکالت ما کارگران خالی شدن منابع مالی دو صندوق بازنشستگی و قرض

 کارگران و کارکنان نیروگاه دماوند است.

ت از شرک ۹۱گذرد در سال  آنها در ادامه یادآور شدند: مالکیت نیروگاه حرارتی دماوند که هشت سال از شروع فعالیت آن می

 دی واگذار شد.  توانیر به بنیاد شهید و در نهایت به بانک

به گفته کارگران؛ آنچه باعث استمرار اعتراض کارگران برای دومین روز شده اظهارات روز گذشته مدیرعامل بانک دی در 

 ها است. گفتگو با یکی از رسانه

ها خطاب به کارگران گفته  ر گفتگو با یکی از رسانهآنها در این مورد توضیح دادند: عصر روز گذشته مدیرعامل بانک دی د

وجود کارگران که در   است که تاکنون هیچ تفاهم و توافقی برای واگذاری این نیروگاه با هیچ شرکتی انجام نشده است. با این

 دارند. برداری نیروگاه هستند، نسبت به اظهارات وی انتقاد عمل شاهد تغییرات و اقدامات واگذاری مدیریت بهره

برداری تولید برق نیروگاه دماوند جدی است و در این بین این  کارگران در ادامه تصریح کردند: فرایند واگذاری مدیریت بهره

 کارگران هستند که بیشترین زیان را خواهند دید.

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 



   را لوث کنند؟!« ترمیم دستمزد» خواهند درصدی دستمزد تداوم یافت/ آیا می ۲۶سازی نیروی کار با افزایش سیاست ارزان

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 

توان امید  های آن نمی سازی نیروی کار گفت: به ترمیم دستمزد و وعده های ارزان خواه ضمن تاکید بر سیاست عبدهللا وطن

 بست. 

  

ردادماه سازمان بازرسی های مربوط به ترمیم دستمزد امید بست؛ در خ توان به وعده به گزارش خبرنگار ایلنا، تا چه اندازه می

ها  گوید: این حرف خواه )فعال کارگری( می کشور از لزوم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال خبر داد اما عبدهللا وطن

بیشتر قول و قرار است تا نقشه راه؛ این اظهارات بخشی از وعده درمانی کارگران است. چون شرایط اقتصادی بسیار 

شود، سعی دارند با قول و قرار و وعده، بخشی از  وز از قدرت خرید دستمزد کارگران کاسته مینامناسب است و هر ر

 ها را کاهش داده و ادعا کنند که اتفاقات خوب در راه است. نارضایتی

توان به ترمیم دستمزد امید بست؟ اینها برای اصل قضیه که همان مذاکرات مزدی سال  دهد: آخر چطور می وی ادامه می

درصد به مزد اضافه کنند؛ حاال  ۲۱ری بود، کاری نکردند؛ ابتدا از فریز مزدی صحبت کردند و بعد راضی شدند فقط جا

 توان به پروسه ترمیمی امید بست! چطور می

اند، به هیچ وجه در بهبود معیشت کارگران موثر نبوده  خواه، روشی که تاکنون در مذاکرات مزدی به کار بسته به گفته وطن

 و همواره مزد از تورم موجود عقب مانده است. است

درصدی پایه مزد هم از سر اجبار بود؛ چون نمایندگان کارگری مصوبه را در  5کند: آن ترمیم  این فعال کارگری تاکید می

وسی در درصد هیچ تاثیر ملم 5درصد به مزد اضافه کنند؛ که البته این  5اسفندماه امضا نکردند، مجبور شدند در خردادماه 

 تر بودند! کردند، سنگین معاش و زندگی کارگر ندارد و اگر اضافه نمی

سازی است،  سازی نیروی کار است و وقتی استراتژی اصلی، ارزان های مزدی موجود، بر ارزان به گفته او، اصل سیاست

 شود. ها هم حول و حوش همین استراتژی تنظیم می تمام تاکتیک

دهند کارگران  سازی نیز در دستور کار قرار دارد؛ اجازه نمی تشکل سازی، بی جز ارزان کند: به خواه اضافه می وطن

سازی  ها بیرون بیایند؛ پس وقتی مبنا بر ارزان های مستقل و نیرومند داشته باشند و نمایندگان کارگری از دل این تشکل تشکل

 توان ترمیم دستمزد را جدی گرفت. سازی است، نمی تشکل و بی

زنی چندانی بر سر مطالبات اصلی خود ازجمله  تشکل و ارزان، در حال حاضر قدرت چانه بیان اینکه کارگراِن بیاو با 

محتواسازی ترمیم دستمزد  در گفتمان مسئوالن، تالش برای بی« ترمیم دستمزد»دهد: وجود ادعای  دستمزد ندارند؛ ادامه می

هزار تومان  5۰درصد افزایش یا  5کنند و مفهوم آن را به همان  میهای مزدی را لوث  زنی است؛ ترمیم دستمزد و چازنه

 دهند؛ و این روند، بسیار مخرب و اشتباه است. مزایای مزدی تقلیل می

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 



  

 خبرگزاری فارس

 هستند  های تعاونی در غیاب مسئوالن دولت پاسخگوی مردم انتقاد از ارزان خریدن سهام عدالت/ شرکت

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 

  خرند، ها که سهام عدالت مردم را ارزان می گذاری استانی با انتقاد از بانکها و کارگزاری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه

به شرکتهای تعاونی عدالت   اند، چون به مدیران دولتی دسترسی ندارند، گفت: سهامداران عدالت که سهام خود را آزاد کرده

 کنند.  مراجعه می

 هستند   های تعاونی در غیاب مسئوالن دولت پاسخگوی مردم خریدن سهام عدالت/ شرکت انتقاد از ارزان

در مورد اینکه سخنگوی   وگو با خبرگزاری فارس، گذاری استانی در گفت اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه

ه دلیل مغایرت شماره شبای حساب اند، اما ب درصد سهام عدالت داده 3۰هزار نفر درخواست فروش  6۰۰سهام عدالت گفته 

بانکی و یا مغایرت تلفن همراه به نام پول آنها واریز نشده است، گفت: مگر در سامانه سهام عدالت که قبالً سود ساالنه سهام 

عدالت برای افراد واریز شد، شماره شبا ثبت نشده و دیگر اینکه بدون ثبت تلفن همراه انتخاب گزینه روش مدیریت مستقیم 

 رسد. پذیر نیست، بنابراین دلیل مناسبی برای ندادن پول مردم به نظر نمی امکان

اند با  درصد سهام عدالت را داده 3۰گذاری استانی گفت: کسانی که درخواست فروش  های سرمایه سخنگوی کانون شرکت

هم به پول خود نرسیده و هم احساس یابد،  بینند ارزش سهام آنها افزایش می توجه به اینکه نیاز مالی دارند و ازطرفی می

های تعاونی عدالت شهرستان  اند و هیچ کس پاسخگوی این افراد نیست و آنها به ناچار به شرکت  کنند دچار زیان شده می

 کنند. مراجعه می

یست و برای سهام عدالت پاسخگو ن ۱56۹حیدری این را هم گفت: در مراجعات مردمی این نکته عنوان شده که شماره تلفن 

کنند، امور روزمره آنها دچار اختالف شده، در حالی که  های تعاونی شهرستان مراجعه می مردم آن قدر که به شرکت

 ها قرار دارد. اطالعات این افراد در اختیار کارگزاری

اضیان ها و شعب بانک پاسخگوی متق های بانک گذاری مرکزی اوراق بهادار و کارگزاری وی افزود: باید شرکت سپرده

 فروش سهام عدالت باشند.

میلیون  ۱5امروز برخی شهروندان در تماس با خبرگزاری فارس اعالم کردند، با وجود این که ارزش سهام عدالت آنها باالی 

میلیون تومان است، به بانک مسکن و کارگزاری  ۴.5درصد سهام خود که به ارزش باالی  3۰اما برای فروش   تومان شده،

 اند. هزارتومان برایشان واریز کرده 75۰تا  7۰۰کردند که در سه مرحله در مجموع بین  مفید مراجعه

چرا سود واریز سهام عدالت کمتر از »با ثبت موضوع « فارس من»برخی مخاطبان سامانه   به گزارش خبرگزاری فارس،

م عدالت با مبلغ واریزی همخوانی ارزش روز سها»، «شود؟ واریز نمی  چرا پول فروش سهام عدالت»، «ارزش واقعی است؟

عدم واریز مبلغ فروش سهام عدالت توسط برخی »و « درصد سهام عدالت چیست؟ 3۰دلیل عدم واریز مبلغ فروش »،« ندارد

 خواستار پاسخگویی مسئوالن شدند.« ها بانک
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 اعتصاب هفت تپه

 ای دستگاه عظیم قضائی!

ه بگویی عدالت خواه و عدالت طلب هستی! ای که هنوز پرونده کارگران هفت تپه در اهواز ای که فیلم بزرگی راه انداختی ک

بسته نشده اما بزرگترین اختالسگر مملکت را آزاد گذاشتی که با کت و شلوار و با افتخار سرش را باال بگیرد و به دادگاه 

 نمایشی شماها بیاید!

روی و ادای دفاع از محرومان و کارگران را در می آوری! ای بر سر ای دستگاه بزرگ قضایی که در مردم بدبخت فرو می

شغل گذارنده حسینی پویا در اهواز و نظری و جعفری چگنی در شوش که همراه و همدست اختالسگران هستند! ای که 

 همزمان همدست اختالسگران و فاسدان هستی و همزمان هم ادعا میکنی علیه اختالس هستی!

 ضائی ای بزرگترین مدعی عدالت و ای بزرگترین خالی بند عرصه عدالت!ای دستگاه بزرگ ق

 ای دستگاه! ای بزرگ ! ای بازیگر قهار!

 ای دستگاه ! ای فیلم و سریال های مسخره و سرکاری!

 دادگاه اسدبیگی تا ابد ادامه دارد و کارگران هنوز حقوق نگرفته اند!

 ای دستگاه بزرگ و فیلم و سریال و مسخره بازی!

 ای که هنوز بخش خصوصی اختالسگر را حمایت میکنی!

 ای دادگاه اختالسگران و ای قاضی مسعودی

 ای دادستانی و ای نماینده شاهمحمدی!

 ای برگزار کنندگان خیمه شب بازی عدالت!

 امروز یک کارگر هفت تپه، قلک فرزند شش ساله اش را شکست؛

 امروز یک کارگر هفت تپه پول نداشت نان بخرد؛

مروز به دور از چشم دختربچه شش ساله قلک را طی مراسمی با آه و اشک و شرمندگی شکستند و مبلغ آنرا برای خرید نان ا

 خالی هزینه کردند؛

امروز یک کودک شش ساله بعد از متوجه شدن و دیدن قلک شکسته گریه کرد و فریاد زد و از خانه بیرون زد و هق هق 

 میکرد.

 و ای محاکمه کننده سارقین یک و نیم میلیارد دالر!ای دستگاه بزرگ قضائی 

 امروز یک کارگر هفت تپه از بی پولی، قلک فرزندش را شکست که نان بخرد

لطفا سعی کنید خجالت بکشید و فیلم شرمندگی خود را هم برای فریب افکار عمومی در صدا و سیمای مسخره و فاسد پخش 

 د و این سریال مضحک تکمیل شود.کنید تا ادای دفاعتان از عدالت کامل شو

 ای دستگاه بزرگ قضائی!

 امروز یک کارگر هفت تپه برای رفع گرسنگی شکم خود و خانواده، قلک فرزند شش ساله اش را شکست....

 با اجازه از همگی !خاک بر سرتان!

 احد شواغیل هفت تپه

 انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه
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 تپه عنوان کرد:  می کار کارگران مجتمع هفتعضو شورای اسال

   سازی شروع شد ایم/ مشکالت نیشکر هفت تپه با خصوصی بار اعتصاب کرده ۱۲5تاکنون  ۹۴از سال 

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

تپه عنوان کرد: مشکالت کارگران نیشکر هفت تپه که همچنان ادامه  عضو شورای اسالمی کار کارگران مجتمع نیشکر هفت

 و با واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی آغاز شد.  ۹۴سال دارد، از 

  

کارگر »سعد، مهمان برنامه  به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با ششمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، علی بنی 

 بود.« ایرانی

مختلف و در شرایط سخت کار کردیم  های او در این برنامه مجازی با اشاره به سابقه مجتمع نیشکر هفت تپه گفت: ما در دوره

و این مجتمع را که هم کشاورزی و هم صنعتی است سر پا نگه داشتیم. در دوران جنگ هشت ساله و زیر بمباران با چراغ 

 کردیم و فعالیت خود را متوقف نکردیم. خاموش کار می

مشمول  ۹۴خوبی داشت تا اینکه سال  تپه ادامه داد: این مجتمع وضعیت عضو شورای اسالمی کار کارگران مجتمع هفت

های مادر  واگذاری به بخش خصوصی شد. اول اینکه این واگذاری برخالف قانون بود، چراکه قانون اجازه واگذاری شرکت

ای صورت گرفت که منجر به تعدیل نیرو و معوق ماندن حقوق و دستمزد  دهد. از طرف دیگر، واگذاری به گونه را نمی

 کارگران شد.

رسد بعد از مذاکرات و وعده  ای هستیم، بیان کرد: به نظر می با اشاره به اینکه اکنون نیز ما شاهد معوقات مزدی و بیمهاو 

های سال گذشته، مشکالت به دنبال اتهاماتی که به مدیرعامل مجتمع وارد شده و او را درگیر دادگاه کرده، بروز کرده  وعید

خواهد، اما شاهد معوق  کند و مزد خود را می ربطی به ما ندارد. کارگر کار می است. حرف ما این است که این مشکالت

 ها هستیم و همین ما را مجبور به اعتصاب دوباره کرده است. ماندن دستمزد

اند، گفت: اکنون و در شرایطی که  بار اعتصاب کرده ۱۲5تاکنون کارگران نیشکر هفت تپه  ۹۴سعد با بیان اینکه از سال  بنی

اند. آیا این  شود وضعیت خوزستان از نظر شیوع کرونا بحرانی است، بار دیگر کارگران مجبور به اعتصاب شده ان میعنو

کارگر دست به تجمع و  ۱۰۰۰یا  5۰۰گویند از تجمعات کوچک خودداری کنید،  درست است که در این شرایط که می

 اعتصاب بزنند؟

ان کرد: در سطح استانی با مسئوالن استانی گفتگو کردیم و با آمدن به تهران با های صورت گرفته عنو او با اشاره به پیگیری

مسئوالن مربوطه ازجمله مسئوالن وزارت کار برای دریافت مطالبات خود مذاکره کردیم. امیدواریم مسئوالن صدای ما را 



ان چهار شهرستان در خوزستان با نیشکر های آنها بکنند. حداقل ساکن بشنوند و فکری به حال کارگران این مجتمع و خانواده

کند. کارگرانی هستند که به ما مراجعه کرده و  هفت تپه در ارتباط هستند و عدم پرداخت حقوق، آنها را دچار مشکل می

 گویند پول برای خرید شیر خشک نوزادان خود ندارند. امیدواریم مشکالت هر چه زودتر رفع شود. می

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 

   ان هفت تپه وارد ششمین روز شداعتراض کارگر

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

ای  اند که کارفرما با اطالعیه  کارگر مجتمع هفت تپه در حالی ششمین روز اعتراض صنفی خود را آغاز کرده 5۰۰نزدیک به 

 کاری محروم خواهند بود.  کاری و نوبت کنند از مزایای اضافه اعالم کرد کارگرانی که به بهانه اعتراض کار نمی

  

یکی از کارگران مجتمع هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفت: تعدادی از کارگران معترض مانند روزهای گذشته در ساعات کاری 

 و فعالیت کارخانه همچنان متوقف است.  در محوطه مجتمع و مقابل ساختمان فرمانداری جمع شده

عوقه و منفک کردن مجتمع از بخش خصوصی وی با بیان اینکه همه ما خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات م

های کارگران داده  هستیم، گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت مجتمع و مسئوالن اداری استان پاسخ مشخصی به این خواسته

 نشده است.

این واحد  هزار کارگر ۴او با بیان اینکه مدیریت کنونی مجتمع هفت تپه با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود سه تا 

است، افزود: در شرایطی که به نان شب  های این کارگران شده صنعتی و کشاورزی باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده

 خود بیش از هر زمان دیگری محتاجیم از مسئوالن توقع داریم پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه باشند.

دود سه ماه مزد معوقه است عالرغم آنکه کارگران دیگر تمایلی با به گفته این کارگر، مجموع مطالبات کارگران هفت تپه ح

 ادامه همکاری با بخش خصوصی کارخانه را ندارند.

ای را روی خروجی کانال منتسب به شرکت  طبق اظهارات این کارگر، در پی اعتراضات روزهای گذشته، کارفرما اطالعیه

خرداد ماه موظف به انجام فعالیت کاری روزانه خود  3۰رکنان از تاریخ ارسال کرده که در آن آمده است: کلیه کارگران و کا

صورت اگر کارگری به بهانه تجمع و اعتصاب در انجام وظایف خود کوتاهی کند، نباید انتظار مزایای  هستند در غیر این

 کاری و نوبت کاری را داشته باشد. اضافه

شته اعتراضات صنفی نسبتا آرامی مقابل ساختمان فرمانداری شوش او گفت: این اطالعیه در حالی صادر شده که روز گذ

داشتیم. امروز نیز شاهد تشدید اعتراض کارگران بودیم که در نتیجه آن شماری از کارگران در داخل مجموعه هفت تپه و 

میان معترضان  شمار دیگری در مقابل ساختمان فرمانداری دست به اعتراض زدند. از قرار معلوم شخص فرماندار نیز در

 حاضر شده و به مطالباتشان گوش داده است.

ای که نشان از رفع مشکالت ما داشته  مان شروع شده تا امروز نتیجه او اضافه کرد: طی شش روز گذشته که اعتراضات

تپه به بخش ایم. همچنین اقداماتی که از سوی کارگران و برخی مسئوالن استانی برای بازگرداندن شرکت هفت  باشد، نگرفته

 ای نداشته است. دولتی انجام شده، هنوز نتیجه

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 تپه صدای اعتراضات این زحمتکشان را هیچ مسئولی نشنیده است. بعد از گذشت ده روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت

تپه درجریان است ، اما در این آشفته باز شخصی به   هفت دادگاهی اسدبیگی به همراه مرتبطین اختالسگر اموال کارگران  

 نام شفیعی که بازنشسته می باشد،  دست به تقسیم زمینهای کشاورزی  بین اقوام وانصار زده است.

توسط آقای امیلی،  ی  ایشان استعفا  به  نقل از همکاران، شفیعی در حال حاضر  هیچ گونه مسئولیتی در شرکت نداشته و   

 نده اسدبیگی در شرکت موافقت شده است.نمای



اما گفته میشود که  ایشان با دستور مستقیم از اسدبیگی اقدام به وا گذاری زمینهای کشاورزی برای کاشت  شلتوک و ذرت و  

 کاشت چقندر کرده است.

 بکنند. تپه امرار معاش  زمینهای که قرار بود از حاصل  کشت آن بیش از چهار هزار  کارگران نیشکر هفت

تپه  بیش از دوماه است که در بدترین شرایط معیشتی روزگار را با  مشقت وسختی به همراه خانوادهای خود   کارگران هفت

 سپری میکنند. 

ده روز از اعتصاب آنان میگذرد اما  صدای اعتراضی آنان تا اکنون جوابی نگرفته است اما اختالس گران همچنان مشغول 

 غارت هستند!

تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعالم میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به  نیشکر هفت ی کارگرانسندیکا

 خواست ومطالبات کارگران میباشد.

 ۱3۹۹/تیر ۴چهارشنبه/

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار 

 

 تپه   وز اعتصاب کارگران نیشکر هفتیازده همین ر

۱۳۹۹/۰۴/۰5 

 شنبه، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد روز یازدهم شد. امروز پنج

 دراین یازده روز، کارگران هیچ جوابی از جانب مسئولین!! شرکت دریافت نکرده اند. 

 ادامه داشت. تجمع امروز کارگران همچون روزهای گذشته، روبرو دفتر مدیریت درمحوطه شرکت

 خواستهای کارگران،

 بازگشت به کار همکاران اخراجی از جمله  ایمان اخضری، اسماعیل بخشی، ساالر بیژنی و محمد خنیفر می باشد. ��

 پرداخت دستمزد های فروردین، واردیبهشت ماه وتمدید  دفترچه درمانی وخدماتی.��

 تپه.امنیت شغلی وبرچیده شدن بساط فاسد خصوص از هفت   ��

تپه اعالم  داشته وهرگونه تعرض به  تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت  نیشکر هفت  سندیکای کارگران

 کارگران را محکوم می کند.

 ۱3۹۹تیر  5

 تپه سندیکای کارگران نیشکر هفت

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه



  جلسه دادگاهی متهمان ارزی دهمین

 

عالین کارگری)محمد خنیفر و یوسف بهمنی(جهت حضور در دهمین جلسه دادگاه کارفرماهای هفت تپه و تن از ف ۲امروز 

 سایر متهمان ارزی با هزینه شخصی و با سختی و مشقت خود را به محل دادگاه رساندند.

ارگران هفت تپه در این پس از حضور درب دادگاه و با هماهنگی که  با مسئوالن دادگاه  شد،  یوسف بهمنی به نمایندگی از ک

 جلسه دادگاه شرکت کرد.

یوسف بهمنی در دادگاه حاضر شد و در دقایق پایانی دادگاه، بهمنی بلند شد و اعالم کرد:آقای قاضی من کارگر هفت تپه هستم 

 ای کارگران باشم.و هزار کیلومتر و با هزار، هزار تومان پول جمع کردن سایر فعالین، خود را به این دادگاه رسانده ام تا صد

 بهمنی: از زمانیکه بخش خصوصی به اینجا اومده،به جز فالکت و بدبختی  و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است.

تمام حضار در دادگاه که آماده خروج از دادگاه بودند با فریادهای بهمنی به طرف او خیره شدند و دوربین همه خبرنگاران به 

 ر شدند ببینند که در دل کارگر هفت تپه چیست!!طرف او چرخید و مشتاقانه منتظ

بهمنی: آقای مسعودی مقام قاضی محترم دادگاه،از جنابعالی تقاضا دارم تا هرچه سریعتر تکلیف این پرونده رو مشخص کنید 

تا وضعیت شرکت فورا مشخص بشه،چون دیگه کارگر پول نون هم نداره،نوزاد های کارگران شیر خشک ندارند،کارگر 

 واد کار کنه تا نیشکر خراب نشه ولی پول بنزین نداره.میخ

 در این هنگام امیر اسدبیگ و دور بریاش سعی دارن با دادوبیداد صدای یوسف رو خاموشش کنن

ساله، داری حرف مفت می زنی ،دیگه بسه تمام منطقه رو به اشوب  ۴یوسف خطاب به امیر اسدبیگ: حرف مفت نزن، 

 م.کشیدی،دیگه اجازه نمی دی

 قاضی مسعودی خطاب به امیر:بشین سرجات ،بزار حرفشو بزنه

 یوسف: آقای قاضی هر موقع اینا پروندشون میاد باال،از کارگرا به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.چرا اینطوریه؟!



می پوشن ولی امید  یوسف:آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می کنم،برام پرونده سازی می کنن و لباس زندان تنم

 اسدبیگ با این حجم عظیم از فساد با کت و شلوار داره راست راست می چرخه!!؟کجای این عدالته؟!!

 امیر اسدبیگ:مگه ما لباس زندان تنتون پوشوندیم؟!!

 بهمنی:بله شما و دوربریاتون ما رو بدبخت کردید و به این فالکت رسوندید

سال ۴اینا به اسمش ارز گرفتن،فقط سندسازی و دروغ بوده و هیچ کار مثبتی تو این  یوسف:اقای قاضی تمام پروژه هایی که

 نداشتند

یوسف:آقای قاضی یه زمانی هفت تپه ابهتی برای خودش داشت،این آقایون کارمون رو به جایی رسوندن که کمیته امداد 

 ست کردن.میخواد بیاد به کارگران کمک کنه!!این سرنوشتیه که این آقایون برامون در

 یوسف :آقای قاضی از شما دو درخواست دارم

 اعالم خلع ید این آقایون-۱

 پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات-۲

 یوسف:اقای قاضی ،مردم مریض دارن،مریض سرطانی دارن،مشکل دارن

 یوسف خطاب به شاه محمدی دادستان پرونده:

وزادهای هفت تپه که شیر خشک ندارند، هستید اگر کوچکترین عقب نشینی در برابر آقای شاه محمدی مشمول الضمه اون ن

 این مفسدین بکنید.

 حضور دو تن از فعالین کارگری هفت تپه امروز دردادگاه اختالص گران   

 تپه  یوسف بهمنی  تپه  محمد خنیفر. به همراه دیگر فعال کارگری هفت سرمایه کارگران.نیشکر هفت

 ۱3۹۹تیرماه  ۹دوشنبه   

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 شفیعی و روابط او در خوزستان

در سال های اخیر با ورود بخش خصوصی به هفت تپه، کارفرما )اسدبیگی و رستمی( تالش خود را برای تجزیه سرزمین 

 به کار برده اند. هفت تپه از طریق اشخاصی در پست های مدیریتی خاص در شرکت

بالطبع تجزیه و فروش و سندزنی غیرقانونی برای سرزمین های هفت تپه تحت نظارت دقیق مدیریت امور حقوقی است و از 

طرف دیگر روابط با دادگستری اهواز و دزفول بر این مهم اثر میگذارد که دقیقا چه مهره ای برای ین پست مدیریتی صالح 

و رفاقت دیرینه شفیعی با رئیس دادگستری خوزستان شهرستان دزفول و استعداد دزدی و  دیده شود. روابط خانوادگی

مالخواری او باعث تسهیل راه برای اجرای برنامه های کارفرمای بخش خصوصی شد که در نتیجه مدیریت این فرد شاهد 

 هستیم. اجاره مجانی زمین ها و بعدها فروش محصوالت شرکتی بدون حواله و سند مالی بوده و

و زمانی که کارفرمای هفت تپه طمع جنون آمیزی در جمع ثروت و برقراری حکومت نظامی در این شرکت )با  ۹8در سال 

کمک نهادهای امنیتی( را به باالترین حد خود رساند، یک بخش اساسی )امور غیرنیشکری( از زیرمجموعه بخش کشاورزی 

 ه کار خود پرداخت. طی یک سری توطئه ها جدا شده و کامال مجزا ب

شخصی به نام شفیعی که کار سندسازی و جعل اسناد و مدارک و انواع رشوه دهی به مقامات دولتی استانی و شهرستانی، به 

دنبال ورود نکبت و بی قانونی در شرکت بزرگ هفت تپه را همیشه در سر می پروراند، اولین اصل خود را تفکیک 

شرکت قرار داد تا بدین ترتیب تمامی امور حسابداری و مالی و مهندسی چندصد  های مالی بخش غیرنیشکری از حساب

 هکتار از مزارع بسیار مرغوب هفت تپه کامال مبهم و خارج از دسترس و بررسی باشد.

 از جمله کارهای شفیعی در هفت تپه در مدیریت امور غیرنیشکری:



 شکری.. برداشت زوری و حق آب مزارع نیشکری برای امور غیرنی۱

 . عدم واریز وجوه مالی به حساب های شرکت و انتقال به حساب های شخصی و گاها نامعلوم دیگر.۲

 . عدم هماهنگی با مدیریت ها و به نوعی ایجاد حکومت جدا در هفت تپه.3

ن از چشم . انتقال دفتر مدیریت غیرنیشکری به داخل منطقه منازل مسکونی هفت تپه جهت تدارک مالقات های خاص و بدو۴

 کارگران.

 . تهدید آقای مهندس جودکی سرپرست آبیاری بخش کشاورزی به اخراج از شرکت.5

 های اسدبیگی برای تربیت هوچی گرها و خرابکاران. . اجاره مجانی و یا بسیار ارزان زمین ها به نفوذی6

 خود.تپه با نازلترین قیمت به اقوام وانصار  . اجاره  صدها هکتار.از زمینهای هفت7

پویا دادستان استان خوزستان.  و جعفری چگنی رئیس  . اقدام به پرونده سازی ها برای کارگران هفت تپه با کمک حسینی8

 دادگستری شهرستان شوش .

 . اخراج همکاران عزیزمان از اداره امور حقوقی در زمان مدیریت خود و استخدام آشنایان و جیره خواران خود.۹

 سخت کوش و پاک از امور غیرنیشکری برای پیشبرد اهداف نامبارک خود . اخراج کارگران۱۰

 . سندسازی های خودسرانه برای سرزمین هفت تپه و تجزیه شرکت.۱۱

. دزدی اموال شرکت از طریق دریافت وکالت مستقیم از اسدبیگی برای راه کردن جریان گردش پول ها به جیب خود و ۱۲

 اختالسگران 

 ایی از جنایات این جنایتکار است که از طرف اسدبیگی و رستمی مامور شده است.اینها تنها نمونه ه

حاال که شفیعی به طور مشخص از شرکت اخراج شده اما همچنان مشاهده میکنیم که اجاره زمین های کشاورزی هفت تپه 

 توسط این فرد در حال انجام است. 

 زرگترین اختالسگران این روزهای ایران، اسدبیگی و رستمی.اجاره زمین ها و واریز پول ها به حساب های شخصی و ب

اما ما کارگران هفت تپه جلو این اشغالگران و دزدان را خواهیم گرفت و مبارزات خود را در تمامی بخش ها علیه کارفرما 

 ادامه خواهیم داد.

 ۱3۹۹تیرماه سال ۱۰شنبه  سه

 تپه ارسالی جمعی از کارگران.نیشکر هفت

 

   اضات کارگران هفت تپه به تاخیر در وصول مطالباتادامه اعتر

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 



 

 

 

 

 ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه به تاخیر در وصول مطالبات 

 ها و اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه به بالتکلیفی در دریافت مطالبات معوقه ادامه دارد.  رایزنی

تیر ماه( تعدادی از  ۱۰گری در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از تجمع صبح امروز )به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کار

 کارگران این شرکت خبر دادند.



از قرار معلوم، این معترضان از ساعت نه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و سپس به سمت میدان مرکزی شوش و فلکه 

 هفتم تیر حرکت کردند.

مادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان فرمانداری درخواست وصول مطالبات همزمان برخی کارگران به صورت ن

 خود را داشتند.

اند، اظهار داشتند: هیچکس، نه کارفرما و نه  اند در سه ماه گذشته دستمزد نگرفته کارگران معترض هفت تپه که مدعی

 شنوند. صدای ما را هم نمیدهند بلکه  مسئوالن حامی ما نیستند. نه تنها حق و حقوق ما را نمی

۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 

 

 کلیه و قلب پنج هزار کارگر هفت تپه در معرض  فروش

فرض کنید شما بیست میلیون تومان از امید اسدبیگی اختالسگر طلب دارید. بعد شما را گروگان بگیرد و گرسنه نگه دارد تا بیهوش 

بیگ و صابریان و شفیعی تیغ جراحی بر بدن شما بکشند و کلیه و قلب شوید. وقتی بیهوش شدید با همدستی مسئولین شوش و امیر اسد

توی جیب شما  -به اندازه یک نصفه حقوق از سه ماه حقوق معوقه -شما را بیرون بیاورند و بفروشند. وقتی به هوش میآیید مقداری پول

 !خود شما بدهی خود شما را پس بدهند بگذارند و بگویند حاال برو دارم کم کم بدی تو را پس میدهم. از پول کلیه و قلب

االن دارند با پنج هزار کارگر هفت تپه همین کار را میکنند! دارند زمین های کشت نیشکر را به غارت میبرند و برای کشت های دیگر 

ال مردم منطقه را ساله نیشکر را نابود میکنند تا یک ذره از حقوق معوقه را پرداخت کنند. دارند امو 5اجاره میدند و زیر ساخت 

 .غارت میکنند تا بدهی خود مردم را بدهند. دارند اعضا و جوارح کارگران هفت تپه را  میفروشند که دستمزدشان را پرداخت کنند

 !مسئولین شوش و خوزستان و تمام دولتی ها و قوه قضائیه هم دارند تماشا میکنند! مملکت عدالت اسالمی

مردم منطقه را به حراج میگذارند در حالی که فقط یک و نیم میلیارد دالر! اختالس کرده اند و میتوانند  دارند تمام جان و مال و دارایی

 .با این اختالس برابر با شصت سال دستمزد بدهند

کلیه و قوه قضائیه هم امید اسدبیگی را آزاد گذاشته که هر کاری میخواهد بکند! سید مظلومان و عدالت طلب!؟ یعنی رئیسی گذاشته که 

 !قلب کارگران هفت تپه به حراج برود! عدالت اسالمی

 !دارند هفت تپه را نابود میکنند و کسی حامی کارگران زجرکشیده هفت تپه نیست

 آیا راهی برای ما باقی مانده جز اینک لگد به زیر کل اینها بزنیم؟

 !د و دروغ های انها را منتشر میکنیدکارگران هفت تپه! همکاران! رسانه هایی که به اسدبیگی ها تریبون میدهی

دارند برای همیشه منطقه بزرگی از خوزستان را نابود میکنند! دارند جان و مال و امالک و تن و بدن و حاصل دسترنج ما و اجداد ما 

 !را نابود میکنند! باید به پا خیزیم

 احد شواغیل هفت تپه

 انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 

 

اعتراض کارگران هفت تپه به نماینده شهرستان شوش/ تاکید بر پرداخت هرچه سریعتر معوقات فروردین، اردیبهشت و 

   خرداد

۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 

در شرایطی که نماینده شوش در مجلس شورای اسالمی از پرداخت دستمزد فروردین ماه کارگران شرکت کشت و صنعت 

 اند.  نفر، از این بابت از کارفرما پول دریافت کرده 53۰پنجشنبه تنها  دهد که تا روز نیشکر هفت تپه خبر می

  



کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر  ۴۰۰تیرماه دستمزد فروردین ماه حدود  ۱۲به گزارش خبرنگار ایلنا، روز پنجشنبه، 

اند. این در  را دریافت کرده نفر از کارگران دستمزد فروردین ماه 53۰ماه تاخیر پرداخت شد. در مجموع  3هفت تپه پس از 

 اند. هزار کارگر هنوز از این بابت پولی را دریافت نکرده ۲حالی است که حدود 

نماینده شهرستان شوش در مجلس شورای اسالمی، بدون اشاره به پرداخت نشدن دستمزد فروردین « کعب عمیر»روز گذشته 

 ارفرما خبر داد.ماه این عده، از پرداخت دستمزد اولین ماه سال، توسط ک

کارگران هفت تپه در ادامه اعتراضات خود، روز پنجشنبه خواستار پرداخت هرچه سریعتر معوقات فروردین، اردیبهشت و 

 خرداد شدند.

خواهند که در اعالم خبر پرداخت دستمزدها از یکدیگر سبقت بگیرند و آن را به  آنها به ایلنا گفتند: مسئوالن استان می

توان بدون برگزاری اعتراض صنفی به حق خود  د مرتبط کنند؛ در حالی که در هفت تپه "به هیچ وجه" نمیهای خو پیگیری

نفر، از همین  ۴۰۰های بلوکه شده آزاد شده است و احتماال دستمزد این  برسید؛ البته باید در نظر داشته باشیم که بخشی از پول

 محل پرداخت شده باشد.

ای به نماینده شهرشان، ضمن یادآوری پرداخت نشدن دستمزدهای فروردین  تپه با ارسال نامهدر همین حال، کارگران هفت 

ماه، نوشتند: شما هنوز در آغاز کار هستید و باید در همین ابتدا صداقت را سرلوحه کار خود نمایید پس لطفا قبل از اعالم یک 

کت یکصدا از شما درخواست دارند خبری را که پخش ها کامال از درستی آن مطمئن باشید و کارگران شر خبر در رسانه

 اید پس بگیرید. کرده

۱۳۹۹/۰۴/۱۳ 

 

 بخش ششم -هفت تپه و مالکیت 

تا اینجا در باره تاریخ مبارزات کارگران هفت تپه، دوره های مختلف مالکیت دولتی و خصوصی، مسئله تعاونی و اشکال تعاونی 

 .مختصراً حرف زدیم

کند و فرض حاکم به آن تغییر مالکیت مثال از دولت یا بخش خصوصی به مالکیت  ز مالکیت شروع میتعاونی کارگری" نیز ا"

سهامداری کارگران است. تعاونی برسر اداره هفت تپه، با تعاونی کارگران برای مثال مسکن و خواربار و غیره فرق دارد. تعاونی در 

. تعاونی کارگری در بهترین حالت، تقسیم سهام بطور برابر میان کارگران و هر شکل آن تغییر مالکیت در شکل سرمایه دارانه آن است

کارکنان شاغل، تبدیل کارگران به کارفرمای جمعی است. فرض این نوع تعاونی نیز تعدیالتی در مالکیت سرمایه دارانه و دلسوز 

د هفت تپه را با سرمایه و امکاناتش بدست کردن آن بنفع کارگران است. این یک توهم بزرگ است و هیچ دولتی صدها شرکت مانن

دهد. مهمترین مسئله در طرح تعاونی برای ما، نه این تغییر مالکانه بلکه دخالت ما کارگران هفت تپه در سرنوشت آینده  کارگران نمی

حرانی شرکت و شهر شوش و خلع ید از بخش خصوصی است. این یک مسئله اقتصادی نیست، یک کشمکش طبقاتی در یکدوره ب

 .است

وقت تبدیل کارگر به سهامدار و  خواهیم. اگر بحث مالکیت باشد، آن دانیم و نمی ما تعاونی در هیچ شکل آن را برای هفت تپه مناسب نمی

 .تغییر جای ما با اسدبیگی مطرح نیست، شرکت مال ماست، چند نسل ما اینجا کار کردیم و به کسی تحویل نمیدیم

های چند ساله مان سیاست معقول  گوید که باید برای قدمهای بعدی تالش ودمان و اوضاع جلو بزنیم، عقل سلیم میتوانیم از خ اما ما نمی

و روشنی داشته باشیم. ما باید معنای پیروزی اعتصاب و مبارزات دوره چند ساله مان را تعریف کنیم و در هر قدم به فکر جلو رفتن 

 .کنیم باشیم و امکان واقعی جلو رفتن را مهیا

 :شعار تاکتیکی و مورد وثوق میان بیشتر همکاران اینست

نه رستمی، نه بیگی، شرکت بشه دولتی"! این شعار دو معنا دارد که هر روز همکاران آن را روی سنگر و مقابل فرمانداری طرح "

صوصی، حتی اگر اهلیت داشته میکنند. اول، خلع ید از بخش خصوصی در هفت تپه. یعنی هیچ رستمی و بیگی و کارفرمای جدید خ

خواهیم. این خط قرمز ماست. خصوصی سازی باید از هفت تپه جمع کند و برود. دوم، دولت مسئولیت مجدد راه اندازی و  باشد، نمی

 .شندرفع مشکالت هفت تپه و بازگشت اموال اختالس شده را باید بعهده بگیرد و کارگران بر روال کار از صدر تا ذیل نظارت داشته با

ما یادمان نرفته دولت خودش شرکت را به اینروز انداخت، خودش مفت و مجانی به اسدبیگی ها داد، خودش هم باید گندی که زده را 

جمع کند. برای ممانعت از تکرار همین کارها، باید کارگران بر تمام امور نظارت کنند. پیروزی اعتصاب ما یعنی نقد کردن حقوقهای 

رچه های بیمه، لغو خصوصی سازی  و بازگشت همکاران اخراجی است. کارفرمای جدید خصوصی نمیخوایم. تغییر معوقه، تمدید دفت

کاربری شرکت و تعدیل و بیکارسازی نمیخوایم. در این شرایط مشخص و نظر به تمایل بیشتر همکاران، راه حل دیگری وجود ندارد. 



برد و نگرانی همکاران از تعطیلی شرکت، از بیکاری وسیع، از فساد و اختالس،  اما این راه حل یک قدم جدی مبارزات ما را جلو می

 .کند های پیمانی و پیمانکاران دزد را رفع می از شرکت

 کانال مستقل کارگران هفت تپه -پیام دریافتی

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 

 آخر -بخش هفتم -هفت تپه و مسئله مالکیت 

 صیهشدار به یارمحمدی ها و سایر دزدان بخش خصو

اند. از لنگه های اسدبیگی و کارفرماهای  اعتصاب ما دشمن زیاد دارد. دستهای فراوانی پشت پرده برای هفت تپه کیسه دوخته

تازه بدوران رسیده مانند یار محمدی ها تا آقازاده های مفتخور دور و بر دولت و استاندار و مقامات استان. طرحهای تغییر 

 گویند؟ خواهند و چه می م ما کارگران دور نمی ماند. آنها چه میکاربری شرکت و تاراج آن از چش

کند و تعدادی  یک هدف اصلی همه الشخوران اینست که هفت تپه را باال بکشند. یکی خصوصی سازی جدیدی را پیشنهاد می

نه شان از پشت خنجر مدیر بازنشسته و فاسد و بدبختانه تعدادی کارگر که با گرفتن لقمه ای به همکار و خانواده های گرس

خواران و ارباب قدرت است و با پشتک  زنند، را ابزار این هدف کثیف ضد کارگری قرار داده است. یکی کارگزار زمین می

خواهد کارگر با طناب کارفرما خودش را دار بزند.  وارو زدن و کاله شرعی "شریک کردن کارگر در اموال شرکت" می

کنند برای خواباندن موضوع موقتا به شستا واگذار کنیم تا بعد ببینیم چه  ها مرتب اعتصاب میگوید االن که کارگر یکی هم می

دهد که تعدادی اهل کار را هیئت مدیره جدید کنیم و خصوصی سازی و تغییر کاربری را ادامه  شود کرد. یکی هم وعده می می

 دهیم.

و خیالها انشاهلل گربه است! خصوصی سازی به هیچ وجه و در  هشدار ما کارگران به همه این مفتخوران اینست که این خواب

گذاریم حتی یک هفته آب خوش از گلویتان پایین برود. شستا یا تامین اجتماعی هم اگر  هیچ لباسی مورد قبول نیست و نمی

ار کند، از حاال خواهد سهام هفت تپه را واگذ های سرمایه گذاری می برنامه نمایش دولتی کردن دارد اما از طریق شرکت

های امروز قابل  گوئیم نیاید بهتر است. هیچ تغییر و تحول از خصوصی به دولتی بدون نظارت کارگران و رفع نگرانی می

 قبول نیست.

 خواران! هشدار به زمین

اره ای بدون ها آمده بودند بیرون انداختیم. هیچ اج امیلی را که برای اجاره دادن زمین-اینروزها تعدادی از عوامل شفیعی

 اطالع و قبول ما اعتبار ندارد. مسئولیت هر اتفاقی اگر گوش شنوا ندارید، با خودتان است. از ما گفتن و از شما نشنیدن.

 مجتمع هفت تپه مال ماست!

 رود، اگر نه کاله نظارت کارگران به امور بنفع دولت هم هست. اگر ما کارگران از روال اوضاع راضی باشیم، کار پیش می

گوییم این شرکت مال ماست، یعنی قبل از بدنیا آمدن نامبارک اسدبیگی ها و یارمحمدی ها و  تان پس معرکه است. وقتی می

دولتی های همکارشان، کارگر هفت تپه اینجا کار کرده، عرق ریخته، نقض عضو و خانه نشین شده، ثروت تولید کرده و 

دهد. اینرا توی گوشتان فرو کنید.  را به هیچ تازه بدوران رسیده ای نمی شهر شوش را آباد کرده است. پس اجازه هر غلطی

خالصه اینکه اگر وضعیت را بحرانی تر کنید، اگر به این تاخت و تاز و مکیدن خون ما مثل زالو ادامه دهید، اگر این 

کنترل میکنیم و همه تان را بیرون های باالکشیدن هفت تپه و ساقط کردن کارگر و شهر ما را ادامه دهید، ما شرکت را  سیاست

کنید  دهیم یک مثقال محصول یا یکنفر وارد و خارج شود. بهتر است وارد این دور نشوید. اگر فکر می می اندازیم و اجازه نمی

کارگران مانند گوسفند سرشان را پایین می اندازند و به فالکت و بیکاری و ظلم و جنایت شما کارفرمایان دزد و سرگردنه 

دهند، کور خواندید. آنوقت باید هفت تپه را خاتون آباد و شوش را شهر بابک کنید تا هفت تپه را به کنترل  بگیر رضایت می

 خودتان درآورید.

 زنده باد اتحاد و یکپارچگی کارگر هفت تپه!

 مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر!

 کانال مستقل کارگران هفت تپه -پیام دریافتی

 

 



 هزار هکتار زمین زرخیز؛  ۲۴شِت ناُمراِد اعتراض به سرنو

   تپه باالست! در هفت« سازی نه به خصوصی»پرچِم 

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 

 

تپه در دوران اوج خود در  هزار تن شکر تولید کردیم درحالیکه هفت ۱8گویند: ما سال گذشته فقط  تپه می کارگران هفت

ته است. هنوز هم دلسوز واقعی شرکت فقط کارگران هستند و بس! هزار تن تولید داش ۱۱۰، سالی 8۰های ابتدایی دهه  سال

 زند ؟!  تپه با وضعیت قرمز کرونا، هر روز دست به تجمع می کنید چرا کارگر هفت شما فکر می

  

هزار هکتار زمین زرخیز، در شوش خوزستان امروز ملتهب است. شانزدهم تیرماه، بیست و  ۲۴به گزارش خبرنگار ایلنا، 

ی  ی نامعلوم و گذشته تپه است که در اعتراض به آنچه آینده وز از تجمع صنفی کارگران معترض مجتمع نیشکر هفتیکمین ر

 اند. های شوش شده ست راهی خیابان دانند، روزهای متوالی نابسامان می

 اعتراضاتی که همدالنه شد!

نه به »دماه آغاز کردند، امروز به نماِد محکِم تپه که چندمین دور از اعتراض صنفی خود را در خردا کارگران مجتمع هفت

هزار هکتار زمین زرخیز که مساحتش  ۲۴خواهند سرنوشت  تپه نمی اند. کارگران هفت در ایران بدل شده« سازی خصوصی

معادل مساحت چند استان کشور است، تا این حد با آشفتگی، ناکارآمدی و بالتکلیفی عجین باشد.این دور از اعترضات 

ای توسط کارفرما و تاخیر طوالنی در پرداخت دستمزدها  ران هفت تپه ابتدا با اعتراض به عدم پرداخت معوقات بیمهکارگ

گرِی صنفی کشاند:  تپه، خیلی زود این اعتراضات را به سطحی باالتر از مطالبه آغاز شد؛ اما آگاهی صنفی کارگران هفت

 دوباره به دولت بازگردانده شود. ۹۴نند قبل از زمستان سازی ملغی شود و مدیریت مجتمع ما بایستی خصوصی

مند و متحدی هستند که روزهای متوالی پرچم مبارزه با  تپه، اولین گروه از کارگران کنش با این حساب، کارگران هفت

همراهی اند همدلی و  اند و به همین خاطر است که در این دور از اعتراضات توانسته سازی را باال نگه داشته خصوصی

های کارگری سراسر کشور را به دست آورند؛ از سندیکاهای مستقل کارگری گرفته تا  های مختلف کارگران و تشکل گروه

های صنفی کارگران ساختمانی استان  اند؛ حتی کانون انجمن تپه و کارگران آن ایستاده های رسمی، همگی پشت هفت تشکل

خواهند به عینه همانست که ما اینجا در کردستان  های معترض می ای تپه چه هفتای اعالم کرده است آن کردستان، در بیانیه

 ی کارگر ایران. حقوقِی طبقه سازی صنایع؛ نه به فقر و بی خواهیم: نه به خصوصی می

های چند نفر از نمایندگان  گذرد، پای صحبت تپه بیش از بیست روز می در شرایطی که از آغاز اعتراض کارگران هفت

، آهسته آهسته کار به آنجا رسید که امروز ۹۴زده در سال  سازی شتاب ران نشستیم تا ببینیم چرا بعد از خصوصیکارگ

ها  اند بیست و چند روِز پیاپی به نشانه اعتراض در خیابان کارگران در این شرایط قرمز کرونا در خوزستان، ناچار شده

 بمانند؛ آنهم تنگاتنگ و کامالً به هم فشرده.



 ز به آن سطح تولید نرسیدیم!هرگ

تپه از روزی شروع شد  گوید: مشکالت هفت تپه( در این رابطه می یوسف بهمنی )نماینده مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت

تپه شده است. در  که پای بخش خصوصی به این مجتمع باز شد؛ االن چهار سال و چند ماه است که بخش خصوصی وارد هفت

کرد که حقوق  صوصی شد، کارفرمای خصوصی خیلی در ابتدای کار وعده و وعید داد؛ حتی ادعا میکه شرکت خ ۹۴بهمن 

پرسنل از پول توجیبی او هم کمتر است! کارگران هم از همان ابتدا با جان و دل کار کردند اما متاسفانه هرچه جلوتر رفتیم، 

 تر شد. تپه وخیم اوضاع هفت

بک  سازی رو به وخامت رفته است؛ بهمنی به گذشته فالش ضاع بعد از خصوصیوخامت اوضاع، ترجمان چیست؛ چرا او

سازی تا  هزار تن شکر تولید کردیم. اما از زمان خصوصی 6۰هزار تا  55زند: در آخرین سال دولتی بودن مجتمع، حدود  می

ل هزاران بار گفتیم که اینها اهلیت های او گرد کردیم. ما همان سال امروز دیگر هرگز به آن سطح تولید نرسیدیم و مدام عقب

 کس فریادهای ما را جدی نگرفت! خواهد اما هیچ این کار را ندارند؛ گفتیم کار نیشکر، تخصصی است و کاربلدی می

 ۹6تپه را همزمان با کشف تخلفات ارزی کارفرما در سال   این فعال کارگری، کلید خوردن اعتراضات جدی کارگران هفت

گوید: متاسفانه کارفرمای خصوصی از زمان آمدن در  روز اعتراض صنفی صورت گرفت. او می ۲8ن داند؛ آن زما می

تپه مشخص است؛ ما  کند که پیشرفت صورت گرفته است؛ درصورتی که روند کار در هفت تپه فقط با تبلیغات ادعا می هفت

ادهای ذیربط تحویل دادیم و همه چیز را در آن ایم و به قوه قضاییه، مجلس و همه نه ای تهیه کرده یک کاتالوگ چهل صفحه

دانند  سازی را دستاورد خود می ای که از قبل در مجتمع وجود داشته مثل کارخانه یخ و الکل ایم؛ کارفرما هر نهاده شرح داده

 وجه درست نیست. که به هیچ

سازی و  ستار لغو خصوصیتپه چیست؛ قبل از هر چیز کارگران خوا در حال حاضر مطالبات کارگران معترض هفت

سازی مجتمع و  های اخیر، بحث تعاونی هایی از اعتراضات سال بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت هستند؛ حتی در برهه

تپه دولتی نباشد، چرا به ذینفعان واگذار  واگذاری مدیریت و مالکیت سهام مجتمع به کارگران مطرح شد؛ اگر قرار است هفت

 شود؟! نمی

ها،  گوید: در حال حاضر به جز فصلی می« مطالبات مزدی»تر کارگران یا همان  ر ارتباط با مطالبات سطح پایینبهمنی د

اند و باقی  نفر از کارگران، حقوق فروردین ماه را گرفته ۱5۰۰تپه اشتغال دارند. تا امروز فقط  کارگر در هفت 35۰۰

اند. از روزی که مجتمع خصوصی شده،  ی جیره ماه رمضان را نگرفتهاند. کارگران حت هاست که دستمزد نگرفته کارگران ماه

برداری نیشکر، یک پایه حقوق به عنواِن پاداش کشت  اند. ما هر سال پایان بهره بسیاری از مزایای مزدی را قیچی کرده

طی در حال کار هستیم اما ایم. در بدترین شرایط آب و هوایی و محی کردیم که چهارسال است این پاداش را نگرفته دریافت می

 سطح دستمزد و مزایای مزدی ما پایین است.

های ابتدایی  تپه در دوران اوج خود در سال هزار تن شکر تولید کردیم درحالیکه هفت ۱8دهد: ما سال گذشته فقط  او ادامه می

کنید  هستند و بس! شما فکر میهزار تن تولید داشته است. هنوز هم دلسوز واقعی شرکت فقط کارگران  ۱۱۰، سالی 8۰دهه 

 آید؟! زند و به خیابان می تپه با وضعیت قرمز کرونا، هر روز دست به تجمع می چرا کارگر هفت

بندی با حضور نمایندگان  ی ده نامه ، بعد از هفتاد روز اعتراض، در حضور شورای تامین، یک تفاهم۹7یازدهم آذر ماه 

عهد کرد پنجم تا دهم هر ماه، حقوق ماه قبل را بپردازد، لباس کار تهیه کند، کارگران منعقد شد که در آن کارفرما ت

 نامه هرگز اجرایی نشده است. سازی حقوق رعایت شود و .... اما به گفته کارگران، بندهای این تفاهم یکسان

 کارگران فقط نگران حقوق خود نیستند!

گوید: بحث پرداخت  په( نیز در ارتباط با مطالبات کارگران میت مهدی شالگه )دبیر شورای اسالمی کار مجتمع نیشکر هفت

نامنظم حقوق مطرح است؛ حقوق باید پنجم تا دهم هر ماه پرداخت شود؛ امروز ما در شانزدهم تیرماه هستیم اما هنوز حقوق 

رار نیست تا کارفرما اند؛ بحث دیگر، نابسامانی مدیریتی در شرکت است. ق فروردین ماه را یک تعداد از کارگران نگرفته

 اند. شود، شرکت دچار آشفتگی و نابسامانی شود. کارگران از آینده شرکت نگران دچار مشکل می

اند که دیگر فقط نگران حقوق خود نباشند. او ادامه  تپه به سطحی از آگاهی صنفی و طبقاتی رسیده به گفته او، کارگران هفت

تند که اگر روند به همین شکل پیش برود و در روند کار تغییر و تحول مثبت رخ تپه نگران هس دهد: امروز کارگران هفت می

 شود. ای نه چندان دور شرکت بسته می ندهد، در آینده

دهد و معتقد است برای بهبود کار، بایستی  سازی توسط شورای اسالمی کار مجتمع خبر می شالگه از پیگیرِی لغو خصوصی

 شود. حتماً مجتمع به دولت عودت داده



هزار تن بود که در  65، تولید ۹۴گوید: در سال  سازی می این عضو شورا در ارتباط با تنزل سطح تولید بعد از خصوصی

هایی از  هزار تن رسید. این معنایش افت شدید تولید است. موضوع دیگر، بدهی سنگین مجتمع به ارگان ۱8به  ۹۹-۹8سال 

ها در چهار سال گذشته نه تنها تسویه نشده بلکه میزان آن افزایش یافته  ست. این بدهیقبیل تامین اجتماعی و اداره آب و برق ا

هزار  ۲۴سازی نداریم چه باید بکنیم؛  ای جز دولتی گوییم که باید مجتمع دوباره دولتی شود؛ وقتی چاره است. ما بیراه نمی

ریخته شده و  مداری از بین رفت؛ شرکت به هم ؛ اخالقهکتار زمین زرخیز و گسترده به سراشیب سقوط افتاد؛ تولید پایین آمد

تپه از دست رفته است. مزایای مزدی عرفی نیز علیرغم شکایتی که به اداره کار کردیم و تایید این  زدنی هفت دیسیپلین مثال

 شود. نهاد، همچنان پرداخت نمی

بت کرد که توانایی الزم را ندارد. ما نگران آینده دهد: بنابراین بخش خصوصی ثا تپه ادامه می دبیر شورای اسالمی کار هفت

 تپه وابسته هستند. اقتصاد چهار شهرستان شوش، شوشتر، دزفول و اندیمشک هستیم که به نوعی به رونق و تولید در هفت

ه اخیر به گوید: ما در شکایتی که همین ما دهد و می شالگه در پایان از تنظیم شکایت مبنی بر عدم صالحیت کارفرما خبر می

اداره کار شوش تحویل دادیم، با ادله و براهین ثابت کردیم که کارفرمای فعلی، صالحیت مدیریت شرکت را ندارد؛ قاعدتاً این 

 روز مدام است در حال اعتراضند! ۲۱صالحیت را ندارد که کارگران 

ق موضوع رفته و ریشه اصلی مشکالت را هاست که به عم بینند بلکه آنها ماه ها فقط مطالبات معوق را نمی ای تپه هفت 

اند؛ آنها دیگر هیچ تمایلی برای کارکردن تحت مدیریِت کارفرمای خصوصی  ندارند چراکه بر این باور هستند که  دریافته

 های رونق تولید و سربلندی کارگران. تپه، شروعِ یک پایان بوده است؛ پایان سال سازی هفت خصوصی

 ی روشنی دارد؟ ، آینده«سازی نه به خصوصی»ال نگه داشتِن پرچِم سوال اینجاست که آیا با 

 گزارش: نسرین هزاره مقدم

۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 

 

 تپه  سندیکای کارگران نیشکر هفت



 کودک گرسنه هفت تپه ای همراه با پدر کارگرش در اعتصاب

 

 فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم!

 نان_کار_آزادی_ 

 شادی_رفاه_آبادی 

 اد_استثمار_و_کار_مزدی_ نابود_ب

 آیا حاکمان این سر زمین اندک وجدانی دارند؟ محال است!

آیا کسانی که همه امکانات و نعمات جامعه را در اختیار گرفته اند و دسترنج کارگران را غارت می کنند، می توانند با دیدن 

 ت! محال است!!اینگونه صحنه ها، اندک احساس شرمی داشته باشند؟ ما می گوئیم، محال اس

تصویر فرزند یکی از کارگران نیشکر هفت تپه که امروز  همراه پدر کارگرش در اعتصاب کارگران درشوش، در گرما 

 باالی پنجاه درجه بی هوش شده  و نقش بر زمین می شود.

 این کودک نازنین آمده بود تا بگوید، غارت و چپاول، گرسنگی ، تبعیض و نابرابری، بس است. 

 ۱3۹۹ر تی ۱۹

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار  

 

 بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران

 تپه  نیشکر هفت

 ۱3۹۹تیر ماه  ۲۱امروز شنبه  



 گفتیم زمین زیر پای شما را داغ می کنیم! شما توان شنیدن مطالبات ما را ندارید و مجبور به فرار می شوید! این شروع

 خشم کارگران است!

 نان_کار_آزادی_ 

 شادی_رفاه_آبادی 

 نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ 

تیرماه  پس از تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش، به صورت راهپیمایی  ۲۱کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه  

 به طرف اداره کار  حرکت کردند.

 ر دادن شعار طی کردند.کارگران این مسافت سه کیلومتری  را با س

تپه با مشاهد   پس از تجمع در مقابل اداره کار، رئیس  اداره کار به جای جواب دادن به خواست کارگران نیشکر هفت  

 جمعیت کارگران، محل اداره کارشوش را با ماشین کولر دار خود ترک کرد، یا بهتر بگوییم پا به فرار گذاشت .

تپه اعالم داشته است و هرگونه بی   تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت  سندیکای کارگران نیشکر هفت

تپه را محکوم می کند و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به خواست   احترامی ، تهدید و ارعاب  کارگران نیشکر هفت

 ومطالبات کارگران میباشد .

  ۱3۹۹تیر ماه  ۲۱شنبه  

 تپه  سندیکای کارگران نیشکر هفت

 تپه؛  کارگران عزیز و مبارز هفت

 حاکمان ریز و درشت، گمان دارند که کارگران هفت تپه در اداِمه اعتصاب، خسته و مایوس و درمانده خواهند شد.

 هر چند گرسنه ایم، اما برای رسیدن به نان ،کار و آزادی همچنان خواهیم جنگید. 

 

اه مناسبات حاکم نه گوش شنوا دارند و نه توان حل و فصل مطالبات امروز یک بار دیگر ثابت شد که تمام دم و دستگ

 کارگران را.

باید بیشتر از گذشته به نیروی طبقاتی خود باور داشت چرا که شما) کارگران هفت تپه( پرچم دار و صدای کارگران ایران 

 هستید.

یندنزدیک، دیگر کارگران و زحمتکشان و تمام ستم جنبش کارگری ایران و تمامی ستمدیده گان به شما افتخار می کنند و در آ 

 دیده گان در کنار شما حضور پیدا خواهند کرد، چرا که چاره ای جز اتحاد و همبستگی برای رهایی وجود ندارد.



زمین زیر پای استثمار گران و غارتگران را داغ خواهیم کرد، همانطور که امروز زمین زیر پای رئیس اداره کار شوش   

 شد و مجبور به فرار_قهرمانانه_ گردید.داغ 

 زنده باد اعتصاب، زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران با دیگر ستم دیده گان

 نیشکر هفت تپه  سندیکای کارگران

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار  

 

 کارگران بازداشتی هفت تپه.

 ۱3۹۹تیرماه  ۲۴

 

 آزادی_ #نان_کار_

 #شادی_رفاه_آبادی 

 #نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_ 

تیرماه  ۲۴یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور. ابراهیم عباسی منجری و محمد خنیفری  چهار کارگری که امروز سه شنبه   

 توسط پلیس اطالعات وامنیت شوش بازداشت شده اند . ۱3۹۹

دن بازداشت کارگران، خواهان آزادی هرچه سریعتر  وبدون قید و شرط سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کر 

 این زحمتکشان  میباشیم.

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱3۹۹تیرماه  ۲۴

 

   تشکیل جلسه شورای تأمین برای رسیدگی به اعتراضات کارگران هفت تپه

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 



ه از سوی شورای تامین شهرستان در محل فرمانداری جلسه بررسی مشکالت کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپ

 شهرستان شوش برگزار شد. 

امین روز از اعتراضات صنفی کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران این واحد  به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با آغاز سی 

 رعامل کارخانه برگزار شد.صنعتی گفتند که جلسه روز گذشته شورای تامین فرمانداری شهرستان شوش بدون حضور مدی

منابع کارگری در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با اعالم این خبر یادآور شدند: جلسه شورای تامین که چندین ساعت به 

 ی روز شانزدهم تیر ماه وزارت کار و برای رسیدگی به وضعیت این واحد تولیدی تشکیل شد. طول کشید، پیرو جلسه

ینکه با وجود تاثیری که وضعیت بحرانی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بر سرنوشت آنها دارند، کارگران هفت تپه با بیان ا

در این جلسه از سه  نفر از اعضای شورای کارگری دعوت به عمل آمد و در مقابل چند نفر از مدیران داخلی کارخانه نیز 

 نداشتند. گیری به نمایندگی از کارفرما حضور داشتند که هیچ اختیاری برای تصمیم

کارگران تصریح کردند: طبق مصوبات این جلسه و جلسه روز شانزدهم تیر ماه وزارت کار قرار است تا چند روز آینده 

نفر از کارگران غیرنیشکری این واحد تولیدی به همراه حقوق کامل  5۰۰تا  ۴۰۰افتاده فروردین ماه حدود  مطالبات عقب

خت شود. در عین حال تا پایان مرداد ماه کارفرما باید حقوق خرداد ماه همه  اردیبهشت ماه همه کارگران مجتمع پردا

 کارگران را بپردازد.

میلیارد تومان از منابع مالی بلوکه  ۴۰به گفته کارگران؛ پرداخت مطالبات معوقه مزدی کارگران مشروط به آزادسازی حدود 

 این اتفاق نیفتاده است.رسد هنوز  شده کارفرما در بانک کشاورزی است که به نظر می

کارگران مجتمع هفت تپه همچنین اظهار داشتند: در جلسه تهران و نشست روز گذشته در شوش تاکید شد که کارفرما هرچه 

سریعتر  به وضعیت کشت مزارع و اورهال کارخانه رسیدگی کند که تا این لحظه در این خصوص هیچ اتفاقی رخ نداده است 

های غیرقابل جبرانی هستند که در نتیجه تاخیر کشت و اورهال کارخانه؛ به مجتمع وارد  ش خسارتو کارگران نگران افزای

 خواهد شد.

کارگران هفت تپه با بیان اینکه بخش دیگری از مشکالت هفت تپه مربوط به بدهی کارفرما به تامین اجتماعی است که در 

ن تا پایان تیر ماه مرتفع شده است، افزودند: اعضای شورای ای کارگرا حال حاضر با موافقت تامین اجتماعی مشکل بیمه

ها  تا پایان  ای و حضور و غیاب کارگران برای تمدید اعتبار دفترچه سازی اسناد بیمه کارگری در حال حاضر مشغول آماده

 مرداد ماه هستند.

ا بدون حضور آنها به کندی پیش به گفته آنها؛ در حال حاضر هیج مدیری در مجتمع هفت تپه حضور ندارد و همه کاره

 رود. می

های گذشته جلسات زیادی از سوی مسئوالن استانی و شهرستانی برای پیگیری  کارگران تصریح کردند: طی روزها و ماه

یک از مصوبات این جلسات پایبند نبوده  مطالبات کارگران و مشکالت مجتمع هفت تپه برگزار شده است اما کارفرما به هیچ

براین از قوه قضائیه درخواست ورود به مشکل را داریم تا با جدیت موضوع مصوبات  جلسات هفت تپه که از سوی است بنا

 مسئوالن پیگیری شده را عملی کنند.

۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 

 

 درشوش . ۱۳۹۹تیر  ۲5راهپیمایی کارگران معترض نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه  

 د ناچیز  خود را دریافت نکرده اند.کارگران هفت تپه  سه ماه است که دستمز  

 دریافت  دستمز در زمان تعیین شده یکی از بدیهی ترین حقوق هر کارگری است که باید در زمان مشخص شده پرداخت شود. 

یک  شهروند کارگر هفت تپه در خوزستان که زمانی لقب سرزمین طالی سیاه را داشت  از این همه ثروت طبیعی،  تنها 

 ، آلودگی هوا، فقر و نداری نسیب شان  شده است .گرمای سوزان

شوند.  کارگرانی شریفی که از طرف حافظان  کارگرانی که با گذشت چندین ماه دستمزد خود را نگرفته اند، بازداشت می

و آزاد شوند، اما  غارتگران ثروت مردم همچنان چپاول می کنند  سرمایه بازداشت ، تحقیر و با اتهام های الکی  روبرو می

 هستند. 



اینها  بدانند که روزی تاوان این بی عدالتی ها را خواهند گرفت و دست عدالت  همچون پتکی فوالدین بر فرق آنان خواهد 

 نشست.

 کارگران بیدارند از تبعیض بیزارند.  

 گیرد ، سازش نمی پذیرد. کارگر میمیرد حق خود می

 د که در برابر هرگونه ناعدالتی استوار ایستاده اند .کارگران هفت تپه طی چندین سال ثابت کرده ان  

 بدانید که بازداشت و زندانی کردن کارگران و نماینده گان کارگری باعث ترس و وحشت و عقب نشینی ما نخواهد شد.

 با وجود تهدید و زندان ما بیشتر از گذشته  متحد تر و منسجم تر و آگاهتر  به میدان آمده و خواهیم آمد. 

، محمد خنیفری، مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی و   ا کارگران هفت تپه خواهان آزادی فوری  همکاران بازداشتی خود م  

 ابراهیم عباسی منجزی،  بدون هیچ گونه قید  و شرطی هستیم .

است.  شوند که  کرونا در کشور )بخصوص( درخوزستان از وضعیت قرمز عبور کرده این همکاران در شرایط بازداشت می 

 باشد. عواقب به خطر افتادن جا ن همکاران بازداشتی به گردن نهادهای امنیتی وقضایی شوش می

 کارگر زندانی آزاد باید گردد.

 ۱3۹۹تیر  ۲5 

 کارگران نیشکر هفت تپه، ارسالی به کانال تلگرامی سندیکا کارگران نیشکر هفت تپه

 

، در مقابل فرمانداری شوش، سی و پنجمین روز خود را ۱۳۹۹یر ت ۲۹اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه 

 پشت سر گذاشت.

 ۱3۹۹تیرماه   ۲۹  

 



کارگران همچنان علی رغم گرمای باالی پنجاه درجه خوزستان وضعیت قرمز کرنا واز همه مهمتر با شکم های گرسنه 

تجمع خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه  وسفرهای خالی ، به خاطر بی مسئولیتی بخش فاسد خصوصی وحامیان آنان به

 دادند.

های کارگران اعالم داشته و  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران تا رسیدن به خواسته 

 هرگونه تعرض به کارگران محکوم است.

 توانند به مطالبات بحق خود برسند. کارگران با اتحاد وهمبستگی خود می

 ۱3۹۹تیرماه   ۲۹   

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

   وششمین روز رسید اعتراض صنفی کارگران هفت تپه به سی

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

تیر ماه( وارد سی و ششمین روز  3۰شنبه  اعتراض صنفی صدها کارگر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه از صبح امروز )دو

 شد. 

  

خرداد(، صبح امروز نیز برخی  ۲۴روع اعتراض کارگران هفت تپه از روز شنبه )به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با ش

 کارگران بخش حراست مجتمع به جمع همکاران معترض خود پیوستند.

کاری آنها در یک ماه گذشته کامل پرداخت نشده  نفر از کارگران بخش حراست که مزایای اضافه 6۰به گفته کارگران، حدود 

کنند،  های مختلف مجتمع کشت و صنعت هفت تپه  کار می خود پیوستند. سایر کارگران که در بخش است، به جمع همکاران

 شان هستند. خواستار دریافت دو تا سه ماه حقوق معوقه و تامین امنیت شغلی

کارگران گفتند: خواسته اصلی و مشترک همه کارگران هفت تپه خروج بخش خصوص از مجتمع است چراکه معتقدیم 

سازی در هفت تپه باعث ورشکسته شدن آن شده و امروز شاهدیم کارفرما با رها کردن مجتمع  تمایلی به ادامه  خصوصی

 تولید و بازسازی کارخانه برای تولید شکر ندارد.

ادامه  تر بخشی از مطالباتمان را بپردازد، در آنها با بیان اینکه وضعیت مالی مناسبی نداریم و منتظریم تا کارفرما هرچه سریع

ای که اعضای شورای کارگری هفت تپه با معاون وزیر کار و چند تن از مسئوالن دیگر در  اظهار داشتند: طبق صورتجلسه

اند، قرار بود تا پایان امروز )سی تیر( یک ماه از معوقات کارگران پرداخت شود که تا این لحظه هیچ خبری  تهران داشته

 نیست.

کارگران هفت تپه در شرایطی پیگیر مطالبات خود هستند که بحران کرونا نیز بر مشکالت این آنها در ادامه عنوان کردند: 

استان و ساکنان آن افزوده است. درخواست ما این است که اگر قرار نیست مسئوالن به مشکالت کارگران هفت تپه رسیدگی 

 شتری به کرونا مبتال نشوند.اند، حداقل شرایطی ایجاد کنند تا کارگران بی کنند و سکوت اختیار کرده

شان باعث کاهش انگیزه کار شده است، در ادامه پیرامون دلیل  توجهی کارفرما به مطالبات صنفی کارگران با بیان اینکه بی

سال است کارفرمای بخش خصوصی با رها کردن هفت تپه در  5مخالفت خود با بخش خصوصی هفت تپه گفتند: حدود 

کند. همچنین با ورود بخش خصوصی مجتمع نیشکر هفت تپه که زمانی یکی از  کارگران کوتاهی میپرداخت مطالبات قانونی 

 رود. های بزرگ کشاورزی در کشور بود، رو به نابودی می قطب

۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 

 

 سی و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

 ۱3۹۹تیر  3۱امروز سه شنبه 



 

 نان_کار_آزادی 

 شادی_رفاه_آبادی 

 نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی 

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد  سی و هفتمین روز شد وتا کنون هیچ مسئولی!!!؟؟؟ از خواب بیدار نشده تا صدای 

 کارگران را بشنود.

   

سریعتر  سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت خود را از خواست به حق کارگران اعالم داشته وخواهان رسیدیگی هرچه

 باشد   به مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه می

     . 

 ۱3۹۹تیر  3۱سه شنبه 

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 

 !درباره سخنان آقای فواد پاشایی و حرف هایش درباره هفت تپه

 کارگر هفت تپه میداند چه میخواهد و چه نمیخواهد!

 ۱3۹۹تیر  3۱سه شنبه 

به نام آقای #فواد #پاشایی) که بر اساس جستجویی که در گوگل کردیم، مشاور سیاسی سلطنت طلبان و  ها دیدم که شخصی در سایت

دبیر سابق حزب مشروطه است( رو به کارگر هفت تپه با زبان و لحنی تحقیر آمیز دقیقا مانند همان لحن تند و از باال به پایین اسدبیگ 

داند اما کارگر هفت تپه را کسی  کن آمریکا، خودش و مخاطبش را "روشنفکر" میهای داعشی برخورد کرده است. آقای پاشایی، سا

 !داند که متوجه قضایا نیست و البد بعد از همه و سر آخر ممکن است از مسایل سر دربیاورد می

اس و نوع باور به این ما کارگران با کسی دشمنی نداریم اال با کسانی که با کارگران دشمنی دارند. دشمنی هم با توجه به رنگ و لب

دستگاه سیاسی یا ان دستگاه و این حزب و آن حزب نیست بلکه یک دشمنی طبقاتی است. این دشمنی را هم ما آغاز نکرده ایم؛ بلکه 

تاریخا به ما تحمیل شده است وگرنه کارگران خواهان لغو هرگونه استثمار و دشمنی و دیگری و خواهان جهانی برابر و آزاد و بدون 

 .ستثمار هستندا



یکی از مواردی که برای ما سم و دشمنی واضح است مساله خصوصی سازی است. فرقی نمیکند این خصوصی سازی و استثمار 

مضاعف توسط کسی که این لباس را بر تن دارد اجرایی شود و یا شخصی که لباس دیگری دارد؛ فرقی ندارد توسط این سیستم اجرایی 

دارد در امریکا اتفاق بیافتد یا افغانستان یا ایران یا اروپا. البته تنها مشکل ما خصوصی سازی نیست ولی فعال شود یا آن سیستم؛ فرقی ن

 .در این مقطع، یکی از مهم ترین مسایل ما لغو خصوصی سازی است

فت تپه هم فهمید، تازه آنرا گوید "روشنفکر جلوتر از همه مسائل را می بیند نه اینکه وقتی کارگر ه آقای پاشائی در سخنان خودش می

 ؟! "بگوید

عجب! یعنی چیزی که کارگر هفت تپه میگوید به اندازه کافی مترقی، پیشرو، روشنگرانه و روشنفکرانه نیست؟ پس منظور شما از 

نی بر روشنفکر و روشنفکری چیست؟ روشنگری و روشنفکری جلوتر از این چیزی که کارگر هفت تپه بیان میکند؟ اداره شورایی مب

 !خرد جمعی و لغو یکی از وحشیانه ترین شکل های استثمار در جهان معاصر : خصوصی سازی

این گفته ی آقای پاشائی جای شرم برای افرادی دارد که اینطور فکر میکنند. وای به حال جامعه ای که امثال جنابعالی روشنفکرش 

از سخنان آقای پاشایی بوی همان لحن و خواسته ی کارفرمایان و استثمار باشد. از همین فاصله ی دور، از آمریکا تا همین هفت تپه، 

اقتصادی هستید؟ مدافع چه چیزی هستید؟ -کنندگان به مشام میرسد! آقای پاشایی شما روشنفکر کدام جامعه و کدام نوع از سیستم سیاسی

ند نگاه مترقی طرح شده در هفت تپه مخالف خوب است برای جامعه روشن کنید که آیا شما مدافع خصوصی سازی هستید؟ یا مان

 خصوصی سازی و مدافع سپردن شرکت ها و منابع و ثروت های اجتماعی به خود اجتماعی و مشخصا کارگران هستید؟

 .بد نیست همگان با نظریات شما آشنا شوند

همینی است که ما برداشت کردیم بهتر است آقای پاشایی! خیلی جالب خواهد شد که روشنگری کنید که منظور شما دقیقا چه بوده؟ اگر 

حرف خودت را پس بگیری و اگر هم به حرفت باور داری واضح تر توضیحش بده تا برای همه روشن شود شما در کدام صف قرار 

 .دارید

نمیخواهند! ما کارگران هفت تپه از پس دهه ها تجربه تاریخی خوب میدانند چه میگویند و چه میخواهند و چه چیزی و چه کسانی را 

داریم درسی تاریخی را برای خودمان و همزمان برای جامعه بشری تکرار میکنیم. مطالبات ما اگر در کل دنیا اجرایی شود، جهان 

 .جای بهتری برای زندگی خواهد بود. باور کنید. کمی فروتنی کنید و گوش کنید و بیاموزید

 !خی موارد بیکار شده اند اما همیشه مشغول کسب آگاهی و تقویت اتحاد هستندکارگران عالوه بر اینکه مشغول کارند و یا در بر

 "نوشته مشترک توسط " احد شواغیل هفت تپه" و " احد رفقائنا فی بالد االُخری

 انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 !درباره سخنان آقای #فواد_پاشایی و حرف هایش درباره هفت تپه ️⬆

 


