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 ۱۹۹۵ سال در یاعتراضات کارگرگزارشی از مبارزه و 

 

کارگری در  اتاعتراض سالیانه ما از مبارزه وانچه که در زیر می خوانید سومین گزارش  مقدمه:

را منتشر کردیم که مورد  94و  93سال های مربوط به  ، گزارش های. پیش از اینایران است

گزارش نیز این دان به مسایل کارگری قرار گرفت.  استقبال فعالین و تشکالت کارگری و عالقه من

و گزارش هایی که در مبتنی است بر اخبار، اطالعات  بطور موجز بوده و ،یشینمانند گزارش های پ

با در نظر گرفتن سانسور خبری و بنابراین طول سال منتشر شده است و یا به دست ما رسیده است. 

گزارش امسال نیز  بدون  (1گذاشتن بر واقعیت ها )برای سرپوش  سالمی ا تالش رژیم جمهوری

 مبارزات کارگری در طول سال گذشتهتمام در بر گیرنده همه جنبه ها و  ، گزارشی کامل وتردید

در نچه که در سال پیش آخطوط کلی  بلکه کوششی است برای  پرتو انداختن و بازنمایی ؛نیست

گزارش این  به بیان دیگر،  .خبرش انتشار یافتبه وقوع  پیوست و کارگری   و مبارزهعرصه کار 

خواسته علت های آن و ، کارگری اتاز مبارزات و اعتراضکلی رائه  تصویر برای  ااست  کوششی

سعی کرده ایم که از   .مبارزه کردندنها  به اشکال و شیوه های مختلف آگران برای تحقق که کارهایی 

مارها و آبه  و اساسا پرهیز کنیم  بودهممکن  که نجا کهآ تحلیل مسایل تا نیز پرداختن به جزئیات و

 یم. یارقام ها استناد نما

 

نهم در آکارگری  حرکتهای اعتراضیو مبارزه توضیح  در  مارآارقام و استفاده از می دانیم که 

هر گام خود در جه هستند و درر موای و به شدت سرکوب گدرژیمی استبدا با شرایطی که کارگران

یت را دارد که داین محدو  ،می شوند با چماق سرکوب، شالق، زندان و تهدید روبرو ،یراین مس

خشم،  شور،درد و رنج، ن، در آ قالبی کهبیان می شود؛  در قالب خشک و بی روح زنده واقعیتی

و احساس غرور شادی ها یاس های ناشی از شکست و و هم سرنوشتی و  همبستگیاحساس شجاعت، 

بازتاب نمی یابند.  با این  ، -که بخش جدایی ناپذیر مبارزات کارگری است  -ی در هنگام پیروز

موضوع را  امکان می دهد تا   ماری و استناد به ارقام این برتری را دارد کهآ، گزینش روش وجود

 در برابر خواننده قرار داد. را  و تصویر کلی از واقعیت به فشرده ترین شکل بیان نمود

که در سال پیش در عرصه نچه آازگو کردن گزارش نیز همچون گذشته، تنها ب هدف ما از این 

رگری در ایران است. موقعییت و مبارزات کا ادای سهم در باز نماییبلکه ، کارگری روی داده نیست

ارگری و کارگران مبارزی که برای  ی  باشد به همه تشکالت و فعالین کککه کمک کوچبا این امید 

   و راه تحقق خواسته های کارگران تالش و مبارزه می کنند.  جودییر شرایط موغت

 

 1395عتراضات کارگری درسال اگسترش وشدت یابی 

 

بطور  93و همچنین نسبت به سال  94نسبت به سال   1395کارگری در سال  اتاعتراضتعداد  

اتی به اشکال مرکز تولیدی و خدم 653کارگران در  ،سال این  چشم گیری افزایش یافت. در طول

که شاهد  94به سال  تمختلف برای کسب مطالبات خود دست به اعتراض زدند. این رقم نسب

درصدی اعتراضات کارگری  27واحد بودیم نشان دهنده افزایش حدود   515اعتراض کارگران در 

 است.  
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ر دستجمعی با توجه به این که در بعضی از مراکز تولیدی و خدماتی کارگران بیش از یک بار بطو

که در باال به  است کزیاکارگری بیش از تعداد مر اتبنابراین  تعداد اعتراض دست به اعتراض زدند،

یعنی بطور متوسط مورد اعتراض های کارگری  1264ع طی سال گذشته ون اشاره شد. در مجمآ

دی ، روندی صعواعتراض ها در طول سال. به وقوع پیوستکارگری  اعتراض  3بیش از هر روز 

  بطور چشم گیری افزایش یافت:  در سه ماه پایانیداشت و 

  

 106د؛ وخردامورد  100؛،اردیبهشتمورد 62 ؛فرردین : )مورد 268 )بهار( سه ماهه اول سال -

 (مورد 

 (104ر؛ وشهریو 108د ؛ مردا؛82تیر: :مورد294تابستان(:) سه ماهه دوم سال -

 (95ر؛ آذو  103آبان؛ ؛101هر)ممورد   299)پائیز(: سه ماهه سوم سال -

 (146؛واسفند؛123،بهمن؛13مورد:)دی: 403  سه ماهه سوم سال)زمستان(:-

 

با در نظر  94، این اعتراضات نسبت به سال حرکتهای اعتراضی کارگریافزون بر افزایش تعداد 

شدت یابی  هکار بستند نشان دهند بهی که کارگران برای رسیدن به خواسته های خود شیوه هایگرفتن 

عتراضات بود. به این گونه که کارگران در موارد زیادی، راه ورود وخروج به محل اباز هم بیشتر 

شدند و یا محل کار را به  تردد وسایل نقلیه، مانع جاده درخیابان ومسدود کردند، با تجمع  راکار 

ه بود.  بطور کلی در ند که  در پاره ای موارد با تنش و درگیری فیزیکی همرادوراشغال خود در آ

مورد  13که  94از این گونه اعتراضات به وقوع پیوست که درمقایسه با سال  مورد 32سال گذشته  

  درصدی را نشان می دهد. 146 افزایشبود  

 

شهر و کارگران و همچنین گسترش مبارزه به سطح  ات، پیوستن خانواده ها به اعتراضاینعالوه بر 

 طیکارگری  در جنبشکه پدیده جدیدی نان آحمایت و کسب توجه مردم برای جلب کارگران  تالش

مرکز  19بطوری که در این سال در   ، در سال گذشته رشد چشم گیری داشت.سالهای اخیر است

تولیدی و خدماتی، در پی اعتراض های کارگری، خانواده ها به کارگران معترض پیوستند. این رقم 

به همین گونه کارگران و  .درصدی است 46د حاکی از افزایش بومورد  13که  94نسبت به سال 

به  تدر مراکز شهری دست به تجمع زدند و یا راه پیمایی کردند که نسب، مرکز تولیدی 18  معترض

،  اتدو مورد از این گونه اعتراضدر در صدی است.  260افزایش ه نشان دهند 94مورد در سال  5

بطور مشخص به عدم پرداخت دستمزد کارگران اعتراض  در بافق و پارس جنوبی، کسبه محل

نها هستند بطورمستقیم بر آکه مشتریان  یکارگرانعدم پرداخت دستمزد  ، از جمله به این دلیل کهکردند

  .باعث کاهش در آمد آنها خواهد شد و گذاشته کسب و کار صاحبان مغازه ها تاثیر 

 

 کارگری  اشکال اعتراضات

، اعتصاب و برپایی رایج ترین شکل اعتراض ها ی کارگری  94ند سال همان تجمع: اعتصاب و-1

  94نسبت به سال  ا به این شکل بروز یافت وهدرصد اعتراض  90بطوری که نزدیک به  .بود تجمع

ها و  درصد از اعتصاب 10در این رابطه این است که حدود مهم درصدی داشت. نکته بسیار  4رشد 

واشغال محل  ،بستن راه تردد وسایل نقلیه راه ورود وخروج به محل کار، با مسدود کردنتجمع ها 

  فیزیکی همراه بود.  درگیریتنش و  با  کهکار 
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از اعتراض های کارگری به  درصد 10حدود ها:  رسانهاستفاده از  و طومارتهیه  نامه،نوشتن   -2

 .ته اسدو برابر رشد داشت 94نسبت به سال گرفت که انجام این شیوه 

باقی  94سال و در سطح شد اعترض ها را شامل می  درصد 1ود درحد تحریم غذای محل کار: -3

  ماند. 

 

  اضاتاعترعلل 

و مزایا )حق بیمه، حق سنوات، حق عائله مندی، حق  هااعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزد -1

 :حق ایاب وذهاب وغیره( مسکن، عیدی، پاداش ،حق اضافه کاری،

که   یا روبرو بودندازد و مزمشدن دستبا معضل پراخت ن وخدماتیمرکز تولیدی  604در ن کارگرا

ن کارگراارتباط، درهمین درصدی را نشان می دهد. 7/17افزایش  94در سال  مورد 513 به نسبت 

د رش 94درسالمورد  259 به  تدست به اعتراض زدند که نسبمرکز تولیدی و خدماتی  356در 

 ن می دهد.درصدی رانشا4/37

رداخت عدم تبدیل وضعیت و تبعیض درپ نداشتن امنیت شغلی، اعتراض به قراردادهای موقت،  -2

 ی حقوق:حقوق وعدم همسان ساز

  94درسال مرکز  59 به  که نسبت زدند اعتراضین دلیل  دست به مرکز به هم 102 در  نکارگرا 

 درصدی است.  8/72 نشان دهنده رشد

 :ازکار در واحدهای دایراعتراض به اخراج  -3

  رشد 94درسال مرکز  150 که درمقایسه باروبرو بودند   این مشکل مرکز با 227ن در کارگرا

مرکز بودیم   52 در  کارگران اتشاهد اعتراضه درهمین رابطدرصدی را نشان می دهد.  51حدود 

 درصدی را نشان می دهد.6/10ش افزای 94در سال  مورد 47که نسبت به  

 :بازگشت بکارتقاضای  و و بیکارشدن،مرکز اعتراض به تعطیلی  - 4

 173که  94که درمقایسه با سالبا این مشکل مواجه شدند کارگران  ،مرکز 164 در سال گذشته در

 . دارد درصدی 2/5 کاهشنشان از مورد بود 

 رد درسال مو36ت به دست به اعتراض زدند که به نسبمرکز  42ن در کارگرااما در همین رابظه  

 .داشتدرصدی 6/16نشان از افزایش 94

 دستمزدها: افزایش خواست اعتراض به سطح پایین دستمزد و   -5

دست به اعتراض زدند ها نسبت به سطح پایین دستمزد و برای افزایش دستمزد کارگران ،مرکز 38در

 رصدی است.د 35 /7نشان دهنده رشد 94مورد در سال 28با  که درمقایسه

  سازی ها  خصوصیبه اض اعتر -6

ن  آنسبت به خصوصی سازی ها اعتراض کردند که در مقایسه با سال پیش از  مرکز 17کارگران در 

 درصدی را نشان می دهد.7/30افزایش ،بود مورد 13که  

شش به نسبت به دولت در سه  مورد که  وابسته وبه اصطالح کارگری  تشکل هایاعتراض به  -7

 درصدی را نشان می دهد. 50ش هکا، مورد سال ماقبل

 مرکز می شد.  20؛ که شامل اعتراض به شرایط کاری - 8

ان در تولیدی وخدماتی شاهد اعتراض کارگرمرکز  27دراعتراض در پیوند با مسئله مسکن :  - 9

 بودیم.مسئله این  ارتباط با 

 ،مورد 7 ؛ حمایت از همکاران معترض بازداشتی واخراجی  -10
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 .مورد13؛ ات متفرقهاعتراض - 11

 کارگری و اقدامات  دسته ای دیگرازاعتراضات

 روحانی –الف:اعتراض به الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد 

دولت روحانی الیحه اصالح قانون کار را که توسط دولت احمدی نژاد تهیه و تدوین شده  95در سال 

 ایجاد اد. این الیحه که هدف اش مجددا برای تصویب به مجلس شورای اسالمی رژیم فرست ،بود

مستقل کارگری   از سوی فعالین، تشکالتقانون کار به زیان بازهم بیشتر کارگران است، تغییراتی در 

کمیسیون اجتماعی  ،ضاتاکارگران مورد اعتراض قرار گرفت. در نتیجه این اعترو بخشی از 

در تصمیم گیری  و تصویب نکرد یحه فوق راال آن را بطورجدی در دستور بحث نگذاشت و ،مجلس

با این حال دولت هنوز این الیحه را باز پس  نشست عمومی مجلس واگذار کرد. به این مورد را

به این الیحه را بر  اتاز اعتراض نگرفته و موضوع عمال مسکوت مانده است.  در زیر چند مورد

   می شمریم: 

فرا  اتحادیه آزاد کارگران ایرانتجمع توسط این  مهر؛ 27تراضی  در برابر مجلس  در اع تجمع -

 خوان داده شده بود. 

آبان، در این تجمع، که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی  25در  مقابل مجلستجمع در  -

 ،جمعی از کارگران وفعالین کارگری مستقل و نهادهان را فراخوانده بود، آتهران وحومه 

 هماهنگی وهمکاری نتیجه  ازی موفقنمونه این تجمع  .شرکت کردند معلمان ودانشجویان بازنشستگان،

    ( 2)بود.  نهادهای مستقل کارگری وفعالین اجتماعی دیگر، تشکل هامیان 

 قانون کار احمدی نژاد کارگر معدن چادرملو نسبت به الیحه اصالح2000طومار اعتراضی بیش از -

 .روحانی –

  .ن صدر)به آفرین( نسبت به الیحه اصالح قانون کارطوماراعتراضی کارگران بیمارستا -

 قانون کار  الیحه اصالح اعتراض جمعی از کارگران صنایع خودروسازی نسبت به -

الیحه اصالح قانون کار برگردانده با شعار  زاگرسالد جمعی از کارگران بیکار شده فوعتراض ا  -

 شود/ کارگران حال و روز خوشی ندارند

قانون به تغییرنسبت  ضی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهطومار اعترا -

 کار. 

 1396ب:اعتراض در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال

درصدی، میزان حداقل دستمزد برای سال  14شورای عالی کار در پایان ماه اسفند با افزایش   

سبد  ازمار های رسمی چند برابر پایین ترآبر هزار تومان تعیین کرد. این رقم بنا  930را   1396

ده متوسط شهری است. در دو مورد نسبت  به حداقل  دستمزد تعیین شده توسط معیشتی  یک خانوا

 شورای عالی کار اعتراض شد:  

در اعتراض به حداقل  دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایرانه مقابل مجلس ب سوم اسفندماه  تجمع-

  دستمزد تعیین شده،

کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعالم کردند در برابر تعیین دستمزد ناعادالنه سکوت  -

 .نخواهند کرد

 :1395سال در  ، روز جهانی کارگرتالش برای برگزاری مراسم اول ماه مه ج

 ،تهران در ممانعت پلیس امنیت از حضورفعالین مستقل کارگری در مراسم فرمایشی خانه کارگر -
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بازداشت تعدادی از فعالین و  فعالین کارگری در شهر سنندج مقابل خانه کارگر وگیری از تجمعجل -

 ،یرکارگ

 ،برگزاری گل گشت خانوادگی کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر در کرج -

 خبازان سقز، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط سندیکای -

به  در سنندج برگزاری مراسم خیابانی اول ماه مه و نور افشانی آسمان سنندج در استقبال از  -

گزاری مراسم علنی به مناسبت این روز در محل سندیکای و نیز  کارگر نیجهاروز مناسبت 

 کارگران خباز سنندج،

توسط نیروهای سرکوب  سقز و بازداشت  تعدادی از فعالین کارگری سقز شهر آسمان  نور افشانی -

  رِژیم،

 ،مراسم فرمایشی روزکارگردر جریان  برگزاری سازی بهشهر  ن کارخانه چیتاعتراض کارگرا -

اول ماه مه گرامی باد در میدان اصلی شهر مریوان با شعار بر گزاری مراسم اول ماه مه   -

  کارگر.  روزجهانی

 

 اعتراضات معلمان

بارها  تدریسیمعلمان حق الو  آموزشیاران نهضت سوادآموزی معلمان پیش دبستانی، 1395درسال 

شهرستان  در تهران و، تبدیل وضعیتخود و با خواست  استخدامیت یوضع بالتکیلفیدر اعتراض به 

 و درتهران مقابل مجلس اجتماع کردندبار  21 ،بطور مشخص این گروه از معلمان ها تجمع کردند.

مع اعتراضی بر در مقابل اداره آموزش وپرورش واستان داری ها تجو مراکز استان در  بار 12در 

 پا کردند. 

بار در اعتراض به  5 معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعیتعدادی از  ، در سال گذشته اینافزون بر 

عدم پرداخت حقوق، سطح پایین دستمزد، عدم همسان سازی حقوق ونداشتن بیمه،  دست به اعتصاب 

 ها تجمع کردند. شهرستان در اداره آموزش وپرورشها و استانداری مقابل مجلس، زدند و در 

در مقابل  صندوق ذخیره فرهنگیانوضعیت به نسبت فرهنگیان  همچنین در یک مورد عده ای از  

تجمع اعتراضی برپا کردند.  در یک مورد نیز عده ای از فرهنگیان در استان های  این صندوقمرکز 

 عتراضی  زدند. با خواست رسیدگی و حل مسئله مسکن  دست به تجمع ا گیالن و زنجان 

که یکی از علل آن  کاهش داشت   94 اعتراضات سراسری معلمان نسبت به سال سطح  ،با این حال

  عده ای ازراه یابی  برگزاری انتخابات کانون های صنفی معلمان وپر تنش  روند طوالنی و

 وجه بهت بازمان، بود. اما با گذشت این کانون ها  هیئت مدیره تعدادی ازدر دولت روحانی طرفداران 

سال  از وضعیت موجود، گروهی از فعالین معلمان در پایان این معلمانشدید و سراسری ارضایتی ن

متناسب ودجه با خواست اختصاص ب رابطور مستقل و ورای  ساختار کانون های صنفی، کارزاری 

کردند. این و افزایش حقوق معلمان برپا  بهبود کیفیت آموزشموزش و پروش به منظور آبرای 

در  اسفند ماه معلمان 19تجمع اعتراضی به  ،کارزار که در اواخر بهمن ماه سازماندهی شده بود

معلمان  ،با این تجمع .منتهی شداداره آموزش وپرورش در شهرستان ها  در مقابل  مقابل مجلس و

 ندنیافتدست خود  سال گذشته را در حالی به پایان بردند که اگر چه به هیچک از خواسته های اصلی

توانایی بر پایی تجمع سراسری را استه های خود پافشاری می کنند و که همچنان بر خو اما نشان دادند

 دارند.  
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 پرستاران وکارکنان بیمارستان ها عتراضا

افول  به  روند رو علیرغم گسترش نارضایتی دربین پرستاران نسبت به سطح درآمد وشرایط کاری،

 نیز ادامه یافت. 1395شروع شده بود درسال  1394 که از سالپرستاران  اعتراضات سراسری

این سازمان های مدیره و هیئت سازمان نظام پرستاری در  عمدتاباید را  افول ریشه ها و دالیل این 

سازمان نظام در طول سال گذشته  .ن آکثریت دارنددر آاصالح طلبان حکومتی جستجو کرد که 

با هدف به بیراهه کشاندن  نارضایتی گسترده پرستاران به وضع موجود و گاهی ازآپرستاری با 

هدایت  سمت مذاکره با وزارت بهداشت ومجلسه باعتراضات را  ، مسیراعتراضات، با تمام توان

رسیدن به  خواست هایی که سالهای را ه وردی برای پرستاران در آدست ها هیچ یاست این س .کرد

دنبال نداشت. تنها  نتیجه اش شاید این بود که ماهیت سازمان نظام  بهده، سال بر روی هم انباشته ش

بی ثمری سیاست ن شد ترشکارآبا کرد.  ترشکارآپرستاری وسیاست های حاکم بر این سازمان را 

برای توسط پرستاران تحرکاتی از پایین  ،در سه ماهه آخر سالهای حاکم بر سازمان نظام پرستاری، 

اما گویا  .آغاز شد 1393 سالتجمع های  مانندسراسری  گسترده و اعتراضی  تجمع سازماندهی 

  نشد. حادثه ساختمان پالسکو برپاا بن مورد نظر به دلیل همزمانی آ تجمع

در  توانستندتجمع سراسری برپا کنند اما  در سال گذشته  گر چه پرستاران نتوانستند، به هر رو 

عدم پرداخت بموقع . بزنندبه اعتصاب و تجمع اعتراضی دست مورد 26در  تهران وشهرستان ها

و  شرایط کارسختی  بیمه،و خواست افزایش آن، نداشتن  دستمزدپایین  سطح  حقوق ومطالبات دیگر،

   بود. آنان و تجمع های اعتراضی ها  از دالیل اصلی اعتصاب اخراج از کار

 

 اعتراضات بازنشستگان:

پرداخت بموقع  و افزایش مستمری ها ،همسان سازی حقوقازنشستگان با خواست عتراضات با

از در طول سال  دهها تجمع اعتراضی  . یافتافزایش  درسال گذشته ، بطور چشم گیریشانمطالبات

بازنشستگان صنعت فوالد کشور، سازمان تامین از جمله بازنشستگان گروه های مختلف طرف 

برپا  بازنشستگان لشکری ،بازنشستگان فرهنگی کشور، سراسر موعداز اجتماعی، بازنشستگان پیش

  بخشی از این اعترضات را به ترتیب زمانی بر می شمریم:  شد. در زیر

 

 ، مقابل مجلسدر  تجمع هزاران بازنشسته صنعت فوالد کشور فروردین:30و29-

 ،تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس فروردین:30-

اصفهان مقابل وزارت كاردراعتراض به عدم پرداخت به آهن  تجمع بازنشستگان ذوب اردیبهشت:13-

 گذشته!ای  بازگشت به نظام بیمه برای موقع حقوق و

با خواست تجمع بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش مقابل دیوان عدالت اداری  خرداد:19-

 ،همسان سازی حقوق

اض به سطح پایین تجمع جمعی از بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس در اعتر خرداد:23-

 ،و بعد از آن ۸۶التفاوت حقوق بازنشستگی قبل از سال  حقوق ومابه

 ،ها معلمان بازنشسته مقابل مجلس برای همسان سازی دریافتی ها و افزایش مستمری تجمع  تیر:22-

تجمع بازنشستگان صنعت فوالد دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و برای همسان  تیر:27-

 ،مقابل مجلس،عمر و حوادث، در  یدرمان و برقراری بیمه سازی حقوق

 ،تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل وزارت کار برای افزایش وهمسان سازی مستمری مرداد:18-
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 ،مقابل وزارت کار ،سراسرکشور تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته پیش از موعد شهریور:14-

 ،فرهنگیمهرماه: تجمع سراسری بازنشستگان 6-

سازی و  همسانبرای  تجمع صدها نفر ازبازنشستگان فوالد سراسرکشور مقابل وزارت کار آبان:9-

  ،پرداخت به موقع مستمری

 مقابل مجلس، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تجمع  آبان:25-

  ،تجمع سراسری فرهنگیان بازنشسته :آذر14-

 ،مقابل مجلسدر هن تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد وذوب آ آذر:21-

 ،مقابل مجلسدر کشور تجمع اعتراضی بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی سراسر دی:4-

 ،تجمع اعتراضی صدها بازنشسته صنعت فوالد سراسر کشورمقابل مجلس دی:7-

 ،تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه دی:28-

 ،ان بازنشسته صنعت فوالد سراسر کشور مقابل ساختمان مجلستجمع دوباره کارگر دی:22-

به عدم اصالح حقوق و مزایا در اعتراض  تجمع اعتراضی  بازنشستگان پیش از موعد  دی:25-

 ،مقابل مجلسدر

  ،مقابل مجلسبرای چندمین بار در  تجمع اعتراضی بازنشستگان پیش از موعد بهمن:3-

 ،گان فرهنگیتجمع سراسری بازنشست اسفندماه:3-

 ،تجمع بازنشستگان سراسر کشورمقابل مجلس اسفندماه:10-

 ،تجمع بازنشستگان سراسر کشور مقابل نهاد ریاست جمهوری اسفندماه:22-

کشورمقابل ساختمان دفتر  سراسر صنعت فوالد  تجمعات اعتراضی صدها بازنشسته اسفند ماه:23-

 ،مرکزی صندوق فوالد تهران وسازمان برنامه بودجه

 

 عتراضات بیکارانا

اعتراضات نسبت به سال این هرچند شاهد اعتراضات گسترده متقاضیان کار نبودیم اما 1395درسال

ازجمله می توان به موارد زیر اشاره  .از نظر تعداد نشان می دهدگذشته افزایش قابل مالحظه ای را 

 کرد:

 ،اشتغالدان  با خواست ،مقابل پاالیشگاه آباتجمع جوانان جویای کار اردیبهشت: 12-

مقابل شرکت کشت و صنعت هفت تپه در نیروی انتظامی تجمع متقاضیان کار  اردیبهشت: 13-

 ،رابرهم زد

روزه جوانان جویای کارشهرستان جاجرم مقابل کارخانه آلومینا برای  تجمع چند اردیبهشت:19  -

 ،اشتغال

 ،ری ماهشهرتجمع اعتراضی جوانان بیکار مقابل فرماندا یر:ت 22  -

همزمان باسفر روحانی به  به وضعیت خود، اعتراض کارگران وجوانان متقاضی کار مرداد:24  -

 ،استان کهگیلویه وبویراحمد

مقابل استانداری 91تجمع اعتراضی پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال  هر:م 3  -

ها باخانواده همراه روگاه لوشان تجمع اعتراضی متقاضیان آزمون استخدامی نی مهر: 7 - -،خوزستان

 ،مقابل این نیروگاهدر نتیجه آزمون  نسبت به 

مقابل کارخانه در به بجنورد  همزمان با سفر وزیرکارکار تجمع اعتراضی متقاضیان مهر:  8-

 ،پتروشیمی خراسان
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مقابل در  91 تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال مهر: 13-

 ،اهواز استانداری

 ،شرکت ملی حفاری مقابل شهرداری شهر دوراهک برای کار در تجمع متقاضیان کار آذر: 7 -

 تجمع زنان روستای قره خان بندی مقابل پتروشیمی خراسان ومسدود کردن ورودی کارخانه آذر:18 -

 ،جوانان بیکاربا خواست ایجاد کار برای 

، در آزمون مجتمع فوالد آذربایجانپذیرفته شدگان  نفر از 250تجمع اعتراضی نمایندگان  آذر 24 -

 ،نسبت به ادامه بالتکلیفی استخدامیمقابل مجتمع 

اعتراض شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مقابل استانداری  آذر:28-

 کهگیلویه وبویراحمد

 نگ کرمان دراعتراض به بالتکلیفیتجمع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت زغال س دی:13-

 ساله مقابل استانداری کرمان!5

 ،وضعیت مبهم نحوه اشتغال در پاالیشگاه آبادان تجمع اعتراضی جوانان جویای کارنسبت به دی:28-

 که «شاهگل»معبر مرزی مسدود شدن بران سیستانی مقابل فرمانداری زهک؛  تجمع کوله اسفند:23-

 ده بود،شنفر  ۳۰۰۰باعث بیکاری  

 .تجمعات متعدد فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت دراعتراض به عدم استخدام-

 

 اعتراضات دستفروشان

باز هم دست  فروشان در بسیاری از شهرها  مورد هجوم و حمله مکرر ماموران  طی سال گذشته 

وم بیرحمانه دست فروشان اما قربانی خاموش این هج شهرداری و نیروهای انتظامی قرار گرفتند. 

به این سرکوب ها و که در دفاع از حق زندگی  و کار، بل ،ودر بسیاری موارد وحشیانه نبودند

از سوی مردم مورد حمایت در مواردی  بیرحمی ها  واکنش نشان دادند و دست به اعتراض زدند و

روهای نان توسط نیآاز اعتراض دست فروشان و حمله و ضرب و شتم  ینمونه های .قرار گرفتند

  سرکوب را بر می شمریم: 

 

 ،شبانه روزی وخانوادگی دستفروشان اهواز باره و گاه  تجمعات اعتراضی چندین -

 ،تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شهرداری مرکزی شهر سنندج :رمه7-

وخامت حال یک کارگرساختمانی درحمایت از زنان دستفروش بدنبال حمله و زخمی شدن  تیر:28-

 نان در  قائمشهر،به آ سد معبر شهرداریمامور 

 بساط  مرداد: اعتراض اهالی چابهار به ماموران شهرداری و انتظامی وجلوگیری از جمع آوری6-

 توسط این نیروها ، دست فروشان

 ،یورش ماموران شهرداری آبادان به دستفروشان خیابان ته لنجیهای مهر:24-

 در فومن، ستفروش با زن د مامور شهرداری درگیری آبان:28-

حضور معبر شهرداری در  آبان: ضرب و شتم یک دستفروش ارومیه ای به دست ماموران سد30-

 ،پلیس

 ،ضربات شوکر بر تن دستفروش اهوازی آذر:17-

 علیور فروشان پیاده های ویژه نیروی انتظامی به دست حمله ماموران شهرداری و یگان اسفند:9-

 همدان،
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چهارراه  به دستفروشان حوالی ان شهرداری تهران ونیروهای انتظامییورش مامور اسفند:17-

 ،عصروزخمی شدن چند نفر ولي

 ،گی دستفروشان همدان مقابل فرمانداری وشهرداری هاسفند: تجمعات خانواد18-

درچهار بار دیگر  شان ونیروهای انتظامی وماموران شهرداری تهران برای مقابله با دستفر اسفند:21

 .صرتهران مستقرشدندراه ولی ع

 

 بدتر شدن قراردادها ی کار وپرداخت حقوق کمتر از حداقل حقوق رسمی

 

درسال گذشته نه تنها شاهد بهبودی دراین رابطه نبودیم بلکه شاهد افزایش قراردادهای سفید امضا 

 وهمچنین گرفتن چک وسفته تضمینی از کارگران هم بودیم.

روزه  افزایش  29نده تر شد. تعداد قراردادهای یک ماهه یا همچنین قراردادها طی سال گذشته شکن

ن بخش زیادی از کارگران از سر ناچاری، بدون قرارداد و حتی  با قرارداد شفاهی  آیافت و بدتر از 

به کار مشغول شدند. دامنه کار بدون قرارداد وبدون بیمه به کارخانه های بالنسبه بزرگ هم کشیده شد 

   .کردن بدون قرارداد کارگران در این دسته از کارخانه ها موجود استوگزارشاتی از کار 

حادثه ساختمان پالسکو دامنه اشتغال  کارگران بدون بیمه ویا بیمه خویش فرمایی را کامال 

تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی پالسکو  آشکارساخت: تنها یک چهارم کارگران شاغل ساختمان 

 یا تحت پوشش بیمه خویش فرما بودند. یا تحت پوشش هیچ بیمه ای نبودندنان آوسه چهارم  قرارداشتند

دامنه پرداخت حقوق کمتر از حداقل حقوق رسمی یا پرداخت حداقل حقوق رسمی به ازای ساعات 

 گسترش پیدا کرد. ساعت درهفته(44ساعت در روز) 8کاری بیش از 

 

وجود ختند دستمزد می پردا از حداقل کمترمزدی که بر کارفرمایانی در سال گذشته هیچ کنترلی 

 بطور فزاینده ای گسترش یافت. بازهم  کارگرانلجام گسیخته  استثمارنداشت و 

 

 در میان کارگران  خودکشی

 مسایل کاریکه ریشه در کارگران  توسط  خودکشیاقدام به  وردم 16حداقل  در طول سال گذشته 

 .به مرگ منجر شدآن  مورد 9داشته گزارش شد که 

 

 حوادث کاری:

ن تفاق افتاد که در نتیجه آا طبق اطالعات بدست آمده مورد حادثه کاری 312 حداقل ،درسال گذشته

آماری که از طرف منابع رسمی تاکنون جان خود را از دست دادند.  کودک کار 7ازجملهرگرکا 415

 افزون بر است. 94ل سال گذشته منتشر شده حاکی از افزایش آن نسبت به سادر  ره حوادث کاردربا

پرده از فاجعه  ،منتشر شد در بخش ساختمانماری که در همین سال در مورد حوادث کار آ، این

اثر حوادث کاری  کارگر ساختمانی بر2000سالیانه حدود، برپایه این آماربزرگ انسانی برداشت؛ 

 جان خودرا ازدست می دهند.

 

  ناشی از کار بیماری های
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 هر سال  اما برآورد میشود تعداد کسانی که ،دقیق و شفافی انتشار نیافته استآمار تاکنون دراین باره 

 کاری است.برابر تعداد جان باختگان حوادث  6 دچار می شوند به دلیل شغلی به  بیماری

 مرگ کارگران کولبر:

 

 براثر تیراندازی ماموران نظامی یک زن ویک کودک کاراز جمله کارگرکولبر21درسال گذشته 

 نشان می دهد. 94 سال درصدی را نسبت به 50افزایش جان باختند که  وانتظامی

 جانشان را ازدست دادند. ،ارتفاعات سرما وسقوط از کولبر دیگر براثربرف ،کوالک،11همچنین

ولبران وحمایت از آنها شاهد اعتراضاتی نسبت به جان باختن ک ،درهمین رابطه درماه های پایانی سال

 های اجتماعی مختلف بودیم.رواز طرف نی

 

 رژیم جمهوری اسالمی و کارفرمایان به اعتراضات کارگری سرکوب گرانه  واکنش

بگیر و ببند، ضرب و شتم ، بازداشت و محاکمه  کارگران معترض و  صدور حکم  زندان و حکم 

المی در سالح اصلی رژیم اس همچنان ،نیز ارعاب و آزار آنان و شنیع شالق علیه کارگران مبارز

 واکنش به اعتراض و مبارزه کارگران بود. مواردی از این واکنش سرکوب گرانه را بر می شمریم:

 

 ، محاکمه و صدور حکم  دادگاه علیه کارگران معترض:سرکوب -الف

کارگرمعترض معدن طالی آق دره وشالق زدن تعدادی از آنها در 17صدور حکم شالق علیه   -ب 

 خرداد،5

 خرداد،16کارگرمعترض معدن سنگ آهن بافق در  9ق وزندان تعلیقی برای صدورحکم شال -

کارگرمعترض  7میلیون لایر جریمه علیه   18ضربه شالق و   30تعلیقی صدور حکم نهایی شدن  -

 ،اسفند 29 در معدن سنگ آهن بافق

 ،برگزار شدشهریور 20در  دادگاه تجدید نظر کارگران چادرملو-

 در فروردین ماه، رض معادن مجتمع مس میدوککارگر معت24بازداشت -

 فروردین  21در  بازداشت یک راننده معترض دربندرعباس -

باحراست؛ کارگران   توسط یگان ویژه بوشهر بدنبال درگیری ۱۹تعدادی از کارگران فاز  بازداشت -

مشروط پس از مرگ فرزند یکی از  همکاران خود که  معالجه اش به پرداخت یک میلیون تومان 

  شده بود به تجمع اعتراضی اقدام کرده بودند،  

 خرداد،24در  اهواز 4کارگر معترض شهرداری منطقه24بازداشت -

 خرداد24در  معدن البرز شرقی کارگرمعترض 3 بازداشت-

 خرداد31در   با قراروثیقهنان آزادی آو  فراز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیرازن 6  بازداشت -

شبانه به تجمع اعتراضی انان در  یورش تعدادی ازکارگران پارسیلون خرم آباد بدنبالبازداشت  -

 تیر27

 تیر،29در  :بازداشت یکی از کارگران معترض شهرداری لنگرود-

 مرداد، 13در  کارگرمعترض کارخانه ترانسفوی زنجان2ساعته  :بازداشت چند-

 ن،آبا18در  کارگراخراجی معترض پارس خودرو 3 بازداشت -

تجمع مقابل دادگاه شهرستان  در عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو 17بازداشت  -

 آذر،9در  آبیک
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حمله نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمعشان مقابل بدنبال  ازداشت تعدادی از کارگران شرکت واحدب-

 آذر، 14در  شهرداری تهران

نها آ ل اصفهان بدنبال حمله نیروهای انتظامی به تجمعکارگرمعترض کارخانه پلی اکری7بازداشت -13

 دی، 19در  

پاالیشگاه نفت کرمانشاه درجریان تجمعات اعتراضی زمستان سال گذشته نسبت  کارگر 6بازداشت  -

 این پاالیشگاه،  به واگذاری

 بهمن،25در  سیمان مسجدسلیمان کارگرمعترض کارخانه3بازداشت چند ساعته -

 در بهمن،27 خبری از سه فعال کارگری در استان فارس بازداشت و بی :-

 حمله یگان ویژه به کارگران معترض کارخانه لوله سازی خوزستان و زخمی  کردن یک کارگر، -

ن در یورش شبانه به تجمع کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد وزخمی شدن تعدادی ازکارگرا  -

 تیر ماه،  27

 مهر،3در  کارگران معترض مجتمع نیشکر هفت تپه وضرب وشتم آنها حمله نیروهای انتظامی به -

 مهر،18 حمله نیروهای انتظامی به تجمع کارگران وبازنشستگان مجتمع نیشکر هفت تپه با باتوم -

 مهر،27در  حمله نیروهای انتظامی به تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی پردیس-

 اراک درمراسم سخنرانی حسن روحانی وبرخورد پکوکارگران کارخانه های آونگان و ه اعتراض -

 آبان،3در  شدید نیروهای انتظامی با آنها

توسط نیروی انتظامی پارس آباد در    راهپیمایی کارگران حفاظت کشت و صنعت مغان از جلوگیری  -

 آبان،11

 ،آذر 14در  حمله نیروهای انتظامی وامنیتی به تجمع کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری تهران -

فهان وجلوگیری از صبه تجمع کارگران معترض کارخانه پلی اکریل ا نیروهای انتظامی  :حمله-

 آذر،16در   بطرف استانداری نانآ راهپیمایی

چادرهای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مهاباد با حکم دستگاه حمله نیروهای انتظامی به  -

 دی،19 در  قضایی

در  امی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شهرستان البرزحمله نیروهای انتظ -

 دی ماه، 23

بهمن که با مقاومت کارگران 16به  مجتمع نیشکرهفت تپه در  گارد ویژه شهرستان شوش حمله -

 پاسخ گرفت،  

مع ایجاد جو رعب و وحشت ازجانب حراست بیمارستان خمینی ونیروهای انتظامی بدنبال تج :-

 بهمن27در  اعتراضی پرستاران

 بهمن. 30، اکریل اصفهان شدند نیروهای انتظامی مانع تجمع کارگران کارخانه پلی -

 

 :اخراج کارگران معترض -ب

   

مرکز تولیدی و خدماتی تعدادی از کارگران به دلیل اعتراض به شرایط کار و  26در  95طی سال 

کارگر معترض از کار اخراج شدند  776مرکز،   20 وضعیت کارگران، از کار اخراج شدند.  در

تعداد کارگرانی  مرکز دیگر اطالعی در دست نیست. 6از تعداد کارگران اخراجی در  در حالی که ،

کاهش و نسبت به سال  94به دلیل معترض بودن از کار اخراج شدند نسبت به سال  95که در سال 
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کارگر معترض اخراج شدند. اما   313،  93ال نفر و س 2862،  94افزایش یافت: در سال  93

نان برای پایان آو حتی گرفتن تعهد کتبی از  به اخراج  تهدید کارگران 95طبق گزارش ها در سال 

. مواردی از اخراج کارگران معترض و اذیت و  بطور چشم گیری افزایش یافت ،دادن به اعتراض

 نان را بر می شمریم: آزار آ

 ،فروردین20در  تولیدی درگنبد ترض یک واحدکارگرمع 15خراجا -

 ،فروردین25در ،کارگرمعترض شهرداری سردشت 3 خراجا -

در سوم  شرکت پیمانکاری ارسا ساختمانتوسط  شمال) -راه تهران کارگرمعترض آزاد 30 اخراج-

 ،آذر1معترض دیگر این واحد بتاریخ  کارگر2اخراج و  (تیر

  ،تیر 8در  سازی مادکوش بندرعباس ساخت کارخانه گندله خراج تعدادی از کارگران شرکتا  -

 ،تیر11س در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بندرعبا اخراج تعدادی از کارگران معترض -

 ،مرداد21کارگرمعترض بتاریخ 1اخراج حداقل  -

 ،کارگرمعترض کارخانه چوکا 5 اخراج -

  ،تیر 25در  اخراج تعدادی از کارگران معترض شهرداری بهبهان-

  ،مرداد 3در  کارگرمعترض کارخانه فوالد خراسان2تعلیق از کار -

  ،مرداد 3در  هرمزآل –کارگر معترض مجتمع آلومینیوم المهدی 1اخراج -

  ،مرداد 14در  ارگر معترض کارخانه ترانسفو زنجانک 4اخراج -

 ،در دوم شهریور ارگرمعترض پتروشیمی جمک 4 اخراج -

 شهریور، 8در  کارگرمعترض مجتمع پتروشیمی رازی10الورود شدن ممنوع -

 شهریور،  20در  کارگرمعترض مجتمع نیشکر هفت تپه 3ممنوع الورود کردن  -

 در اول مهر،  روشیمی پردیسکار تعدادی از کارگران معترض پت تعلیق از -

 آبان  4در  کارگرمعترض کارخانه سامان کاشی بروجرد86اخراج  -

 ابان 7در  معترض بیمارستان آزادی تهران کارگریک  اخراج  -

 آذر  15م در کارگرمعترض کارخانه مس کوه جهر 5 اخراج  -

 آذر،  19 پتروشیمي بوشهر 3كارگر اعتصابی سایت  500اخراج دسته جمعی  -

 آذر  25در  کارگرمعترض کارخانه فوالد وچدن دورود3اخراج   -

 دی،  14در  ی شب تاب )گالسبید(فراهانها اخراج یک کارگرمعترض کارخانه ریزدانه -

 دی  30در  خراج صدها کارگرپاالیشگاه نفت بندرعباسا -

 در دی ماه، کارگرمعترض شرکت آب و فاضالب سازه های آبی بیرجند23اخراج  -

  ،دی ماه 11در  کارگرمعترض سد سیمره13اخراج - 

 اسفند،  5در  مالکارگرمعترض کارخانه ریسندگی وبافندگی زرین نخ ش 4اخراج  -

  ،اسفند14در عسلویه(24-22)فازاخراج تعدادی از کارگران معترض شرکت پتروسینا  -

 اسفند،7( عسلویه 13کارگرمعترض شرکت پیمانکاری نیروپژوه )فاز 60 اخراج  -

 

 ضرب و شتم کارگران -ت

 

گران معترض برای پراکندن تجمع کار بکارگیری چماقداران گردن کلفت توسط کارفرمای اصلی -

 فروردین،21در  عسلویه19فاز
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 12در  حمله نیروهای حراست به تجمع اعتراضی کارگران پیمانی بیکارشده پاالیشگاه پتروپارس -

 خرداد ،

 نها ، آاعتراضی  درپی حمله به تجمععسلویه  ۱۹تعدادی ازکارگران فاز  زخمی شدن -

الرد کرج بجای پرداخت مطالباتشان کارگرکارگاه مبل سازی درم 2ربودن ،ضرب وشتم وحبس  -

 تیر، 23در  توسط کارفرما

 4در  حمله افراد ناشناس به تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شهرداری یاسوج وضرب وشتم آنها -

 مهر

 مهر،9؛ مورد ضرب و شتم عوامل کارفرما قرار گرفت جوانمیر مرادی  -

 دی،  18در  تسب به شهرداری رشتیک کارگر براثر ضرب و شتم ماموران منشدن  مصدوم  -

می توان گفت که درمقایسه با سال های پیشین، موارد  نیز شنیده ها  باتوجه به آنچه که درباال آمد و

دست کارفرمایان ، دیگر ، به بیانفزایش داشته استشتم کارگران توسط  عوامل کارفرما اضرب و

 ته شد.برای ضرب وشتم واذیت وآزارکارگران معترض بازتر گذاش

 تنبیه معیشتی و تشدید فشار کارعلیه کارگران معترض -پ 

بدون  صی اجباری خبه مر کارخانه کشت و صنعت  ی اعتصابکارگران فرستادن تعدادی از  -

 . کارگراعتصابی مشروط به دادن تعهد شد36بازگشت بکار ؛ خرداد 7 در  دشت دزفول دردستمزد 

 خرداد، 24در  ذرگرگانآ 5موسوم به  تنبیه پرستاران معترض بیمارستان  -

 شهریور، 3اهواز در   4شهرداری منطقه  کارگرمعترض 21 گروگرفتن بخشی از حقوق -

 شهریور،   8در  تنبیه شغلی کارگر معترض شرکت داروسازی کوثر  -

نفر از کارگران   500مهر. به دنبال آن   2، در قطع کارانه کارگران معترض پتروشیمی پردیس -

   به انان هدیه دادند، برای جبران ضررهمکارانشاناز حقوق خود را  لغیمبا

 21، درماه8هرمزآل پس از -کارگرمعترض اخراجی آلومینیوم المهدی2عدم پرداخت مطالبات  -

 آبان،

 دی16در   عدم پرداخت مطالبات کارگران معترض اخراجی آزاد راه تهران شمال -

 :قضایی وامنیتی احضار کارگران معترض به مراجع -پ 

 تیر ماه،  21در   کارگرمعترض کارخانه چوکا به مراجع قضایی12احضار -

 خرداد3در   کارگرمعترض مجتمع مس میدوک28مفتوح ماندن پرونده قضایی  -

 احضار مجدد تعدادی ازکارگران معترض معدن چادرملو)شرکت آسفالت طوس( به مراجع قضایی -

 مرداد،16در 

آذر ماه با شرکت کارگران و پرسنل شرکت نفت و خانواده هایشان از  17یلغوتجمع اعتراض -

 آذر،16در   سراسر کشور در مقابل وزارت نفت در تهران با فشارهای امنیتی

فشارهای مدیریتی، حراستی، پلیسی و امنیتی مانع از برگزاری تجمع کارگران شرکت واحد در  -

 اسفند. 26، مقابل وزارت کار گردید

اذیت و آزار  و ، ومعلمین نهادهای مستقل و فعالین کارگریتشکل ها،  اعضای تهدید  کوب وسر -ج 

 :و اعمال فشار بر کارگران زندانی

اعمال فشاربه اعضای تشکل ها ونهادهای وفعالین کارگری مستقل وتشکل ها وفعالین اجتماعی 

 ی از ان اشاره می کنیم: دامه داشت. در زیر به موارداهای قبل  دیگرباهمان حدت وشدت سال 
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در  روز حبس تعزیری 91محکومیت طاهر قادرزادە عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به  -

 فروردین،

غالب حسینی و مجید حمیدی به اداره اطالعات ،از جمله خالد حسینی  احضار فعالین کارگری سنندج-

 اردیبهشت،1 ، آستانه اول ماه مهدر نیروی انتظامی 

 ،حسین آذر گشب از معلمین و فعالین جمعیت دفاع در تجمع خانه کارگردرتهران بازداشت -

عباس اندریانی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی و مظفر صالح نیا فعال کارگری به  حضارا -

 اردیبهشت،  10در  اداره حفاظت اطالعات نیروی انتظامی شهر سنندج

 اردیبهشت11در   ابل خانه کارگربازداشت فعالین کارگری در شهر سنندج مق -

سید جالل حسینی فعال کارگری  رحمان کاردار و حسین مرادی از اعضای کمیته هماهنگی، :احضار-

 اردیبهشت11در   و سید انور معطر فعال کارگری به ستاد خبری شهر سقز

 وردرسقزمحمد عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صدیق محمدی و پدرام عبدی پ :بازداشت-

 اردیبهشت12

 در اول  خرداد احضار جعفر عظیم زاده به دادسرای عمومی و انقالب ساوه -

 آرام  محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و امید احمدی چهار فعال کارگری بازداشت -

 در اول خرداد، درکامیاران

 خرداد17 در نژاد به زندان تبریز و صدور قراربازداشت موقت انتقال مصطفی غالم -

 ،خرداد18 در  نجیبه صالح زاده با قرار وثیقه آزادی -

 خرداد،22در  احضار و بازجویی از زاهد مرادی فعال کارگری -

ساعته مرتضی کمساری از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 6:بازداشت -

 خرداد،24در   تهران وحومه

 خرداد29، لفنی احضار گردیدرسول بداقی برای دومین بار بطور ت -

 خرداد،30. هاشم رستمی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافت -

 تیر،2. مظفر صالحی نیا بازداشت شد  -

 تیر،22. رسول بداقی باردیگر به دادگاه احضارشد -

 تیر30. شریف ساعد پناه به اداره اطالعات شهر سنندج احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت -

 مرداد4دادگاه سنندج احضار شد.  فر صالح نیا به شعبه چهار بازپرسیمظ -

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد جهت محاکمه به دو دادگاه کیفری و انقالب شهرستان ساوه  -

 مرداد،19، احضار شدند

ماه سال و سه ۵دادگاه انقالب به  ۲۶ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای شرکت واحد از سوی شعبه  -

 مرداد20. حبس تعزیری محکوم شد

 مرداد،24 تهدید مجدد محمد عبدي پور توسط اداره اطالعات سقز  -

 مرداد25،دادگاه نجیبه صالح زاده برگزار شد -

 مهر12. کارگری کامیاران ین فعالنفر از  چهاره  برگزاری جلسه دادگا -

 آبان4. , به زندان اوین فراخوانده شدمحمود بهشتی لنگرودی ، طی تماس تلفنی از طرف دادستانی  -

 آبان7. دادستانی تهران رضا شهابی را با وجود اتمام محکومیت به زندان فرا خواند :-

 آبان19. بازداشت اسماعیل عبدی -

 آذر، 20. قرار گرفت بهنام ابراهیم زاده تحت بازجویی جدید  -
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 بهمن،21ن . به زندا فشار شدید مقامات برای بازگرداندن رضا شهابی -

 بهمن،27. فعال کارگری دراستان فارس3بازداشت  -

 اسفند،  16. دادگاه تجدید نظرعثمان اسماعیلی ومحمودصالحی برگزارشد -

. :احضار و تهدید سه نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج-

 اسفند،16

 اسفند،18. ور توسط اداره اطالعات شهر سقزاحضار و بازداشت چند ساعته محمد عبدی پ :-

شهرستان  2کیفری  101جلسه دوم محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در دادگاه شعبه  -

 اسفند  21. ساوه برگزار شد

 اسفند،23. دستگیری محمدرضا آهنگردرکامیاران -

 اسفند26.  بازداشت سعید یوزی در کامیاران -

  تجدید نظر محمود بهشتی لنگرودیبرگزاری دادگاه  -

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
info@workers-iran.org 

http://etehadbinalmelali.com/ak/  

 ۱۳۹۶اردیبهشت  ۹

 ۲۰۱۷ آوریل ۲۹

   

  :زیر نویس

تنها یک نمونه از تالش های رژیم برای سانسور و سرکوب اخبار کارگری را یاد اوری می کنیم: پس از مرگ    -1
جاده مسیردرجریان تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در  دخردا 26در   یک  کارگر معترض شرکت معدنجو
به گفتگو و مصاحبه و یا هر گونه تالش برای رسانه ای نسبت  کارگرانبه   ،رژیم با ایجاد جو ارعاب و وحشت،

برای مدتی در نتیجه کردن خبر هشدار داد. به همین گونه خبرنگاران نیز نسبت به انتشار خبر زیر فشار قرارگرفتند. 
کارگران و تالش پیگیر اعتراضات کارگری  رشد وگسترشبربستر اما  ین واقعه در رسانه ها بازتاب نیافت.ا

ستقل کارگری و نیز  تالش روزنامه نگاران متعهدو تشکل های م ،سازماندهندگان اعتراضات کارگری ،معترض
همکاری رسانه های خبری  و همچنین  کوشش شبکه های اجتماعیمسئول بویژه خبرنگاران رسانه های خبری و 

حمیل سکوت خبری به تدر پخش  و انتشار گزارش های کارگری ، نقشه رژیم برای  مترقی در خارج از کشور
گذشته شاهد انتشار بهتر و  و خبر کشته شدن این کارگر معترض  رسانه ای شد.  بطور کلی در سال شکست منجر شد

  .می ایدبرای جنبش کارگری بحساب  یستاوردد بودیم که خود   اخبار وگزارشات کارگری بیشتر
 
ضرورت همکاری  94کارگری با دیدگاه راست که در سال  در این پیوند الزم است گفته شود که  تعدادی از فعالین-2

بین تشکالت مستقل کارگری با تشکل های به اصطالح کارگری وابسته به دولت را تبلیغ می کردند و فعالین کارگری 
را مورد اهانت قرار می دادند، این بار نیز همان موضع گیری را  مستقل را که مخالف این نوع همکاری هستند

تالف با یکی از تشکالت ن ریاست جمهوری احمدی نژاد  با ائداران این دیگاه راست، در دورابرخی از سردم داشتند.
قالبی کارگری و وابسته  به دولت "کارزاری" را علیه طرح استاد و شاگردی به راه انداختند. اینان که تا کنون هیچ 

ن دسته از تشکل آبا یک چرخش، منادی و مدافع همکاری با گزارش و یا نقدی از آن ائتالف ارائه نداده اند، این بار 
های کارگری دولتی  شده اند که به جناح دیگر از رژیم وابسته است؛ جناحی که هم اکنون قوه مجریه را در دست 

 دارد.
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