
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran’s M آئينۀ ايران

  

   ايران–علی کاظمی : فرستنده
  ٢٠١٧ می ٠۵
  

 ١٣٩۵گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 
  

پيش . ست انچه که در زير می خوانيد سومين گزارش ساليانه ما از مبارزه و اعتراضات کارگری در ايران ا:مقدمه

 را منتشر کرديم که مورد استقبال فعالين و تشکالت کارگری و ٩۴ و ٩٣از اين، گزارش ھای مربوط به سال ھای 

اين گزارش نيز مانند گزارش ھای پيشين، بطور موجز بوده و مبتنی .  عالقه مندان به مسايل کارگری قرار گرفت

بنابراين با . منتشر شده است و يا به دست ما رسيده استاست بر اخبار، اطالعات و گزارش ھايی که در طول سال 

گزارش ) ١(در نظر گرفتن سانسور خبری و تالش رژيم جمھوری اسالمی  برای سرپوش گذاشتن بر واقعيت ھا 

امسال نيز  بدون ترديد، گزارشی کامل و در بر گيرنده ھمه جنبه ھا و تمام مبارزات کارگری در طول سال گذشته 

 کوششی است برای  پرتو انداختن و بازنمايی خطوط کلی آنچه که در سال پيش در عرصه کار و نيست؛ بلکه

به بيان ديگر،  اين گزارش کوششی است برای  ارائه  . مبارزه  کارگری به وقوع  پيوست و خبرش انتشار يافت

 برای تحقق آنھا  به تصوير کلی از مبارزات و اعتراضات کارگری، علت ھای آن و خواسته ھايی که کارگران

سعی کرده ايم که از پرداختن به جزئيات و نيز تحليل مسايل تا آنجا که .  اشکال و شيوه ھای مختلف مبارزه کردند

  . که ممکن بوده  پرھيز کنيم و اساسا به آمارھا و ارقام ھا استناد نماييم

 اعتراضی کارگری آنھم در شرايطی که می دانيم که استفاده از ارقام و آمار در توضيح  مبارزه و حرکتھای

کارگران با رژيمی استبدادی و به شدت سرکوب گر مواجه ھستند و درھر گام خود در اين مسير، با چماق سرکوب، 

 اين محدوديت را دارد که واقعيتی زنده در قالب خشک و بی روح بيان می  می شوند، شالق، زندان و تھديد روبرو

رد و رنج، شور، خشم، شجاعت، احساس ھمبستگی و ھم سرنوشتی و ياس ھای ناشی از شود؛ قالبی که در آن، د

 ، بازتاب -  که بخش جدايی ناپذير مبارزات کارگری است-شکست و شادی ھا و احساس غرور در ھنگام پيروزی 

ی دھد تا  موضوع با اين وجود، گزينش روش آماری و استناد به ارقام اين برتری را دارد که  امکان م.  نمی يابند

  . را به فشرده ترين شکل بيان نمود و تصوير کلی از واقعيت را در برابر خواننده قرار داد

ھدف ما از اين  گزارش نيز ھمچون گذشته، تنھا بازگو کردن آنچه که در سال پيش در عرصه کارگری روی داده 

با اين اميد که کمک کوچکی  . ر ايران استنيست، بلکه ادای سھم در باز نمايی موقعييت و مبارزات کارگری د
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باشد به ھمه تشکالت و فعالين کارگری و کارگران مبارزی که برای  تغيير شرايط موجود و راه تحقق خواسته ھای 

 .   کارگران تالش و مبارزه می کنند

  

  ١٣٩۵گسترش وشدت يابی اعتراضات کارگری درسال 

 بطور چشم گيری افزايش ٩٣ و ھمچنين نسبت به سال ٩۴بت به سال   نس١٣٩۵ تعداد اعتراضات کارگری در سال 

 مرکز توليدی و خدماتی به اشکال مختلف برای کسب مطالبات خود ۶۵٣در طول اين  سال، کارگران در . يافت

 واحد بوديم نشان دھنده ۵١۵ که شاھد اعتراض کارگران در ٩۴اين رقم نسبت به سال . دست به اعتراض زدند

  .   درصدی اعتراضات کارگری است٢٧دود  افزايش ح

با توجه به اين که در بعضی از مراکز توليدی و خدماتی کارگران بيش از يک بار بطور دستجمعی دست به 

در . اعتراض زدند، بنابراين  تعداد اعتراضات کارگری بيش از تعداد مراکزی است که در باال به آن اشاره شد

 اعتراض ٣د اعتراض ھای کارگری يعنی بطور متوسط ھر روز بيش از  مور١٢۶۴مجموع طی سال گذشته 

اعتراض ھا در طول سال، روندی صعودی داشت و در سه ماه پايانی بطور چشم گيری . کارگری  به وقوع پيوست

  :  افزايش يافت

  )د  مور١٠۶ مورد وخرداد؛ ١٠٠ مورد،ارديبھشت؛۶٢فرردين؛ : (  مورد٢۶٨) بھار( سه ماھه اول سال - 

  )١٠۴ وشھريور؛ ١٠٨؛مرداد ؛ ٨٢:تير: مورد٢٩۴):تابستان( سه ماھه دوم سال -

  )٩۵ و آذر؛ ١٠٣؛ آبان؛١٠١مھر( مورد  ٢٩٩):پائيز( سه ماھه سوم سال -

  )١۴۶؛واسفند؛١٢٣؛،بھمن١٣:دی:( مورد۴٠٣):  زمستان(سه ماھه سوم سال-

 با در نظر گرفتن شيوه ٩۴راضات نسبت به سال افزون بر افزايش تعداد حرکتھای اعتراضی کارگری، اين اعت

ھايی که کارگران برای رسيدن به خواسته ھای خود به کار بستند نشان دھنده شدت يابی باز ھم بيشتر اعتراضات 

به اين گونه که کارگران در موارد زيادی، راه ورود وخروج به محل کار را مسدود کردند، با تجمع درخيابان . بود

ع تردد وسايل نقليه شدند و يا محل کار را به اشغال خود در آوردند که  در پاره ای موارد با تنش و و جاده، مان

 مورد از اين گونه اعتراضات به وقوع پيوست که ٣٢بطور کلی در سال گذشته  .  درگيری فيزيکی ھمراه بود

  .  درصدی را نشان می دھد١۴۶ مورد بود  افزايش ١٣ که ٩۴درمقايسه با سال 

کارگران و ھمچنين گسترش مبارزه به سطح شھر و تالش کارگران  عالوه بر اين، پيوستن خانواده ھا به اعتراضات

برای جلب توجه مردم و کسب حمايت آنان که پديده جديدی در جنبش کارگری طی سالھای اخير است، در سال 

ی و خدماتی، در پی اعتراض ھای  مرکز توليد١٩بطوری که در اين سال در .  گذشته رشد چشم گيری داشت

 ۴۶ مورد بود حاکی از افزايش ١٣ که ٩۴اين رقم نسبت به سال . کارگری، خانواده ھا به کارگران معترض پيوستند

 مرکز توليدی، در مراکز شھری دست به تجمع زدند و يا راه ١٨و به ھمين گونه کارگران معترض  . درصدی است

در دو مورد از اين گونه .  در صدی است٢۶٠ نشان دھنده افزايش ٩۴د در سال  مور۵پيمايی کردند که نسبت به 

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

کار صاحبان از جمله به اين دليل که عدم پرداخت دستمزد کارگرانی که مشتريان آنھا ھستند بطورمستقيم بر کسب و 

  . مغازه ھا تاثير  گذاشته و باعث کاھش در آمد آنھا خواھد شد

  

  اشکال اعتراضات کارگری 
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.   رايج ترين شکل اعتراض ھا ی کارگری، اعتصاب و برپايی تجمع بود٩۴ھمانند سال : اعتصاب و تجمع-١

.  درصدی داشت۴  رشد ٩۴ درصد اعتراض ھا به اين شکل بروز يافت و نسبت به سال ٩٠بطوری که نزديک به 

 درصد از اعتصاب ھا و تجمع ھا با مسدود کردن راه ورود ١٠نکته بسيار مھم در اين رابطه اين است که حدود 

  .  وخروج به محل کار، بستن راه تردد وسايل نقليه، واشغال محل کار که با  تنش و درگيری فيزيکی ھمراه بود

 درصد از اعتراض ھای کارگری به اين شيوه انجام ١٠حدود :  از رسانه ھا  نوشتن نامه، تھيه طومار و استفاده-٢

  . دو برابر رشد داشته است٩۴گرفت که نسبت به سال 

  .   باقی ماند٩۴ درصد اعترض ھا را شامل می شد و در سطح سال ١درحدود :  تحريم غذای محل کار-٣

  

    علل اعتراضات

حق بيمه، حق سنوات، حق عائله مندی، حق مسکن، عيدی، (و مزايا  اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدھا -١

  ):پاداش ،حق اضافه کاری، حق اياب وذھاب وغيره

 ۵١٣ مرکز توليدی وخدماتی با معضل پراخت نشدن دستمزد و مزايا روبرو بودند که  نسبت به  ۶٠۴کارگران در 

 مرکز توليدی و ٣۵۶رتباط، کارگران در درھمين ا. درصدی را نشان می دھد٧/١٧  افزايش٩۴در سال  مورد

  .درصدی رانشان می دھد۴/٣٧ رشد ٩۴ مورد درسال٢۵٩ به  خدماتی دست به اعتراض زدند که نسبت

  اعتراض به قراردادھای موقت، نداشتن امنيت شغلی، عدم تبديل وضعيت و تبعيض درپرداخت حقوق وعدم -٢

  :ھمسان سازی حقوق

  نشان دھنده ٩۴ مرکز درسال ۵٩مين دليل  دست به اعتراض زدند که نسبت به   مرکز به ھ١٠٢ کارگران در  

  .  درصدی است٨/٧٢رشد 

  : اعتراض به اخراج ازکار در واحدھای داير-٣

 ۵١ رشد  حدود ٩۴ مرکز درسال ١۵٠ مرکز با اين مشکل روبرو بودند  که درمقايسه با ٢٢٧کارگران در 

 مورد ۴٧  مرکز بوديم که نسبت به  ۵٢طه شاھد اعتراضات کارگران در  درھمين راب. درصدی را نشان می دھد

  .درصدی را نشان می دھد۶/١٠ افزايش ٩۴در سال 

  : اعتراض به تعطيلی مرکز و بيکارشدن، و تقاضای بازگشت بکار- 4

 بود نشان  مورد١٧٣ که ٩۴ مرکز، کارگران با اين مشکل مواجه شدند که درمقايسه با سال١۶۴در سال گذشته در 

  .  درصدی دارد٢/۵از کاھش 

 نشان از ٩۴مورد درسال  ٣۶ مرکز دست به اعتراض زدند که به نسبت به ۴٢ اما در ھمين رابظه کارگران در 

  .درصدی داشت۶/١۶افزايش

  :   اعتراض به سطح پايين دستمزد و خواست افزايش دستمزدھا-5

برای افزايش دستمزدھا دست به اعتراض زدند که درمقايسه  مرکز، کارگران نسبت به سطح پايين دستمزد و ٣٨در

  . درصدی است٣۵/ ٧ نشان دھنده رشد٩۴مورد در سال ٢٨با 

     اعتراض به خصوصی سازی ھا -6

 ١٣ مرکز نسبت به خصوصی سازی ھا اعتراض کردند که در مقايسه با سال پيش از آن  که  ١٧کارگران در 

 .ن می دھددرصدی را نشا٧/٣٠مورد بود، افزايش
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 اعتراض به تشکل ھای به اصطالح کارگری و وابسته به دولت در سه  مورد که به نسبت شش مورد سال ماقبل، -7

  . درصدی را نشان می دھد۵٠کاھش 

  .  مرکز می شد٢٠ اعتراض به شرايط کاری؛ که شامل - ٨

اين  تراض کارگران در ارتباط با  مرکز توليدی وخدماتی شاھد اع٢٧در:  اعتراض در پيوند با مسئله مسکن -  ٩

  .مسئله بوديم

   مورد،٧  حمايت از ھمکاران معترض بازداشتی واخراجی؛  -١٠

  .مورد١٣ اعتراضات متفرقه؛ - ١١

  

  دسته ای ديگرازاعتراضات و اقدامات  کارگری

   روحانی– اصالح قانون کار احمدی نژاد ۀاعتراض به اليح:الف

صالح قانون کار را که توسط دولت احمدی نژاد تھيه و تدوين شده بود، مجددا  دولت روحانی اليحه ا٩۵در سال 

اين اليحه که ھدف اش ايجاد  تغييراتی در قانون کار به زيان . برای تصويب به مجلس شورای اسالمی رژيم فرستاد

اعتراض قرار بازھم بيشتر کارگران است، از سوی فعالين، تشکالت مستقل کارگری  و بخشی از کارگران مورد 

در نتيجه اين اعتراضات، کميسيون اجتماعی مجلس، آن را بطورجدی در دستور بحث نگذاشت و اليحه فوق . گرفت

با اين حال دولت ھنوز اين . را تصويب نکرد و تصميم گيری در اين مورد را به نشست عمومی مجلس واگذار کرد

در زير چند مورد از اعتراضات به اين اليحه را بر .  ستاليحه را باز پس نگرفته و موضوع عمال مسکوت مانده ا

  :   می شمريم

 مھر؛ اين تجمع توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران فرا خوان داده شده ٢٧ تجمع اعتراضی  در برابر مجلس  در -

  . بود

ی تھران وحومه  آبان، در اين تجمع، که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسران٢۵ تجمع در مقابل مجلس در -

آن را فراخوانده بود، نھادھا وفعالين کارگری مستقل و جمعی از کارگران، بازنشستگان، معلمان ودانشجويان 

اين تجمع نمونه موفقی از نتيجه ھماھنگی وھمکاری  ميان تشکل ھا، نھادھای مستقل کارگری . شرکت کردند

  )    ٢. (وفعالين اجتماعی ديگر بود

  . روحانی– کارگر معدن چادرملو نسبت به اليحه اصالح قانون کار احمدی نژاد٢٠٠٠بيش از طومار اعتراضی -

  . نسبت به اليحه اصالح قانون کار) به آفرين( طوماراعتراضی کارگران بيمارستان صدر-

   اعتراض جمعی از کارگران صنايع خودروسازی نسبت به اليحه اصالح قانون کار -

کارگران /  بيکار شده فوالد زاگرس با شعار اليحه اصالح قانون کار برگردانده شود  اعتراض جمعی از کارگران-

  حال و روز خوشی ندارند

  .  طومار اعتراضی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه نسبت به تغييرقانون کار-

  ١٣٩۶اعتراض در رابطه با تعيين حداقل دستمزد سال:ب

 ٩٣٠  را ١٣٩۶ درصدی، ميزان حداقل دستمزد برای سال ١۴پايان ماه اسفند با افزايش   شورای عالی کار در 

اين رقم بنا بر آمار ھای رسمی چند برابر پايين تراز سبد معيشتی  يک خانواده متوسط . ھزار تومان تعيين کرد

  :  اض شددر دو مورد نسبت  به حداقل  دستمزد تعيين شده توسط شورای عالی کار اعتر. شھری است

  تجمع سوم اسفندماه  مقابل مجلس به دعوت اتحاديه آزاد کارگران ايران در اعتراض به حداقل دستمزد تعيين شده، -



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  . کارگران شرکت واحد با امضای طوماری اعالم کردند در برابر تعيين دستمزد ناعادالنه سکوت نخواھند کرد-

  :١٣٩۵نی کارگر در سال ج تالش برای برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جھا

   ممانعت پليس امنيت از حضورفعالين مستقل کارگری در مراسم فرمايشی خانه کارگر در تھران،-

   جلوگيری از تجمع فعالين کارگری در شھر سنندج مقابل خانه کارگر و بازداشت تعدادی از فعالين کارگری،-

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

   برگزاری مراسم روز جھانی کارگر توسط سنديکای خبازان سقز،-

 نور افشانی آسمان سنندج در استقبال از اول ماه مه و  برگزاری مراسم خيابانی در سنندج به مناسبت  روزجھانی -

  ،کارگر و نيز گزاری مراسم علنی به مناسبت اين روز در محل سنديکای کارگران خباز سنندج

   نور افشانی آسمان  شھر سقز و بازداشت  تعدادی از فعالين کارگری سقز توسط نيروھای سرکوب رِژيم، -

  سازی بھشھر در جريان  برگزاری مراسم فرمايشی روزکارگر،  اعتراض کارگران کارخانه چيت-

  .  ه مه روزجھانی کارگر  بر گزاری مراسم اول ماه مه در ميدان اصلی شھر مريوان با شعار گرامی باد اول ما-

  

  اعتراضات معلمان

 معلمان پيش دبستانی، آموزشياران نھضت سوادآموزی و معلمان حق التدريسی بارھا در اعتراض به ١٣٩۵درسال 

بطور . بالتکيلفی وضعيت استخدامی خود و با خواست تبديل وضعيت، در تھران و شھرستان ھا تجمع کردند

 بار در مراکز استان و در ١٢ بار درتھران مقابل مجلس اجتماع کردند و در ٢١مشخص اين گروه از معلمان، 

  . مقابل اداره آموزش وپرورش واستان داری ھا تجمع اعتراضی بر پا کردند

 بار در اعتراض به عدم پرداخت ۵ افزون براين، در سال گذشته  تعدادی از معلمان مدارس دولتی و غيرانتفاعی 

زد، عدم ھمسان سازی حقوق ونداشتن بيمه،  دست به اعتصاب زدند و در مقابل مجلس، حقوق، سطح پايين دستم

  .استانداری ھا و اداره آموزش وپرورش در شھرستان ھا تجمع کردند

 ھمچنين در يک مورد عده ای از  فرھنگيان نسبت به وضعيت صندوق ذخيره فرھنگيان در مقابل مرکز اين 

در يک مورد نيز عده ای از فرھنگيان در استان ھای گيالن و زنجان  با .  صندوق تجمع اعتراضی برپا کردند

  . خواست رسيدگی و حل مسئله مسکن  دست به تجمع اعتراضی  زدند

  کاھش داشت که يکی از علل آن  روند طوالنی و ٩۴با اين حال، سطح  اعتراضات سراسری معلمان نسبت به سال 

ی صنفی معلمان و راه يابی عده ای از  طرفداران دولت روحانی در ھيئت پر تنش برگزاری انتخابات کانون ھا

ارضايتی شديد و سراسری معلمان از وضعيت اما با گذشت زمان، با توجه به ن. مديره تعدادی از اين کانون ھا بود

کارزاری را  سال بطور مستقل و ورای  ساختار کانون ھای صنفی، موجود، گروھی از فعالين معلمان در پايان اين

با خواست اختصاص بودجه متناسب برای آموزش و پروش به منظور بھبود کيفيت آموزش و افزايش حقوق معلمان 

 اسفند ماه معلمان در ١٩اين کارزار که در اواخر بھمن ماه سازماندھی شده بود، به تجمع اعتراضی . برپا کردند

با اين تجمع، معلمان سال گذشته را در . ستان ھا منتھی شدمقابل مجلس و در مقابل  اداره آموزش وپرورش در شھر

خود دست نيافتند اما نشان دادند که ھمچنان بر  حالی به پايان بردند که اگر چه به ھيچک از خواسته ھای اصلی

  .  خواسته ھای خود پافشاری می کنند و توانايی بر پايی تجمع سراسری را دارند

  

  مارستان ھاعتراض پرستاران وکارکنان بيا
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عليرغم گسترش نارضايتی دربين پرستاران نسبت به سطح درآمد وشرايط کاری، روند رو به  افول اعتراضات 

  . نيز ادامه يافت١٣٩۵ شروع شده بود درسال ١٣٩۴سراسری پرستاران که از سال 

اين سازمان جستجو کرد که ريشه ھا و داليل اين  افول را بايد عمدتا در سازمان نظام پرستاری و ھيئت مديره ھای 

در طول سال گذشته سازمان نظام پرستاری با آگاھی از نارضايتی . اصالح طلبان حکومتی در آن آکثريت دارند

گسترده پرستاران به وضع موجود و با ھدف به بيراھه کشاندن اعتراضات، با تمام توان، مسير اعتراضات را به 

اين سياست ھا ھيچ دست آوردی برای پرستاران در را ه . يت کردسمت مذاکره با وزارت بھداشت ومجلس ھدا

تنھا  نتيجه اش شايد اين بود که . رسيدن به  خواست ھايی که سالھای سال بر روی ھم انباشته شده، به دنبال نداشت

 با آشکارتر شدن بی ثمری. ماھيت سازمان نظام پرستاری وسياست ھای حاکم بر اين سازمان را آشکارتر کرد

سياست ھای حاکم بر سازمان نظام پرستاری، در سه ماھه آخر سال، تحرکاتی از پايين توسط پرستاران برای 

اما گويا تجمع مورد نظر .  آغاز شد١٣٩٣سازماندھی  تجمع اعتراضی  گسترده و سراسری مانند تجمع ھای سال 

  . به دليل ھمزمانی آن با حادثه ساختمان پالسکو برپا نشد

، گر چه پرستاران نتوانستند در سال گذشته  تجمع سراسری برپا کنند اما توانستند در تھران وشھرستان  به ھر رو

عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات ديگر، سطح  پايين . مورد دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی بزنند٢۶ھا در 

کار از داليل اصلی اعتصاب ھا و تجمع دستمزد و خواست افزايش آن، نداشتن بيمه، سختی شرايط کار و اخراج از 

  .   ھای اعتراضی آنان بود

  

  :اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات بازنشستگان با خواست ھمسان سازی حقوق، افزايش مستمری ھا و پرداخت بموقع مطالباتشان، بطور 

ی مختلف در طول سال  دھھا تجمع اعتراضی از طرف گروه ھا.  يافتچشم گيری درسال گذشته افزايش 

بازنشستگان از جمله بازنشستگان صنعت فوالد کشور، سازمان تامين اجتماعی، بازنشستگان پيش ازموعد سراسر 

در زير بخشی از اين اعترضات را به ترتيب زمانی بر . کشور، بازنشستگان فرھنگی، بازنشستگان لشکری برپا شد

  :  می شمريم

   فوالد کشور در مقابل مجلس، تجمع ھزاران بازنشسته صنعت: فروردين٣٠و٢٩-

  تجمع معلمان بازنشسته مقابل مجلس،: فروردين٣٠-

آھن اصفھان مقابل وزارت كاردراعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق  تجمع بازنشستگان ذوب: ارديبھشت١٣-

  !ای گذشته برای بازگشت به نظام بيمه و

 ديوان عدالت اداری با خواست ھمسان سازی تجمع بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش مقابل: خرداد١٩-

  حقوق،

التفاوت  تجمع جمعی از بازنشستگان نيروھای مسلح مقابل مجلس در اعتراض به سطح پايين حقوق ومابه: خرداد٢٣-

   و بعد از آن،٨۶حقوق بازنشستگی قبل از سال 

  ھا،  افزايش مستمریتجمع  معلمان بازنشسته مقابل مجلس برای ھمسان سازی دريافتی ھا و: تير٢٢-

تجمع بازنشستگان صنعت فوالد دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و برای ھمسان سازی حقوق و : تير٢٧-

  برقراری بيمه درمانی ،عمر و حوادث، در مقابل مجلس،

  تجمع بازنشستگان فرھنگی مقابل وزارت کار برای افزايش وھمسان سازی مستمری،: مرداد١٨-
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  مع اعتراضی کارگران بازنشسته پيش از موعد سراسرکشور، مقابل وزارت کار،تج: شھريور١۴-

  تجمع سراسری بازنشستگان فرھنگی،: مھرماه۶-

سازی و پرداخت به  تجمع صدھا نفر ازبازنشستگان فوالد سراسرکشور مقابل وزارت کار برای ھمسان: آبان٩-

  موقع مستمری، 

   اجتماعی مقابل مجلس،تجمع بازنشستگان سازمان تامين:  آبان٢۵-

  تجمع سراسری فرھنگيان بازنشسته، : آذر١۴-

  تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد وذوب آھن در مقابل مجلس،: آذر٢١-

  تجمع اعتراضی بازنشستگان پيش از موعد تامين اجتماعی سراسر کشور درمقابل مجلس،: دی۴-

  سر کشورمقابل مجلس،تجمع اعتراضی صدھا بازنشسته صنعت فوالد سرا: دی٧-

  تجمع اعتراضی بازنشستگان فرھنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه،: دی٢٨-

  تجمع دوباره کارگران بازنشسته صنعت فوالد سراسر کشور مقابل ساختمان مجلس،: دی٢٢-

  س،تجمع اعتراضی  بازنشستگان پيش از موعد  در اعتراض به عدم اصالح حقوق و مزايا درمقابل مجل: دی٢۵-

  تجمع اعتراضی بازنشستگان پيش از موعد برای چندمين بار در مقابل مجلس، : بھمن٣-

  تجمع سراسری بازنشستگان فرھنگی،: اسفندماه٣-

  تجمع بازنشستگان سراسر کشورمقابل مجلس،: اسفندماه١٠-

  تجمع بازنشستگان سراسر کشور مقابل نھاد رياست جمھوری،: اسفندماه٢٢-

 صنعت فوالد سراسر کشورمقابل ساختمان دفتر مرکزی صندوق  ات اعتراضی صدھا بازنشستهتجمع: اسفند ماه٢٣-

  فوالد تھران وسازمان برنامه بودجه،

  

  عتراضات بيکارانا

ھرچند شاھد اعتراضات گسترده متقاضيان کار نبوديم اما اين اعتراضات نسبت به سال گذشته افزايش ١٣٩۵درسال

  :ازجمله می توان به موارد زير اشاره کرد. اد نشان می دھدقابل مالحظه ای را از نظر تعد

  تجمع جوانان جويای کار،مقابل پااليشگاه آبادان  با خواست اشتغال،: ارديبھشت ١٢-

  نيروی انتظامی تجمع متقاضيان کار در مقابل شرکت کشت و صنعت ھفت تپه رابرھم زد،:  ارديبھشت١٣-

  ن جويای کارشھرستان جاجرم مقابل کارخانه آلومينا برای اشتغال،تجمع چند روزه جوانا: ارديبھشت١٩  -

  تجمع اعتراضی جوانان بيکار مقابل فرمانداری ماھشھر،:  تير٢٢  -

اعتراض کارگران وجوانان متقاضی کار به وضعيت خود، ھمزمان باسفر روحانی به استان کھگيلويه : مرداد٢۴  -

  وبويراحمد،

:  مھر٧ - -مقابل استانداری خوزستان،٩١رفته شدگان آزمون ھای استخدامی سال تجمع اعتراضی پذي:  مھر٣  -

تجمع اعتراضی متقاضيان آزمون استخدامی نيروگاه لوشان ھمراه باخانواده ھا نسبت به  نتيجه آزمون در مقابل اين 

  نيروگاه،

  بل کارخانه پتروشيمی خراسان،تجمع اعتراضی متقاضيان کارھمزمان با سفر وزيرکار به بجنورد در مقا:   مھر٨-

   در مقابل استانداری اھواز،٩١تجمع اعتراضی قبول شدگان آزمون استخدامی دستگاه ھای اجرايی سال :  مھر١٣-

  تجمع متقاضيان کار شھر دوراھک برای کار در شرکت ملی حفاری مقابل شھرداری،:  آذر٧ -
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شيمی خراسان ومسدود کردن ورودی کارخانه با خواست تجمع زنان روستای قره خان بندی مقابل پترو: آذر١٨ -

  ايجاد کار برای جوانان بيکار،

 نفر از پذيرفته شدگان آزمون مجتمع فوالد آذربايجان، در مقابل مجتمع ٢۵٠ آذر تجمع اعتراضی نمايندگان ٢۴ -

  نسبت به ادامه بالتکليفی استخدامی،

اعتراض شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ياسوج مقابل استانداری کھگيلويه : آذر٢٨-

  وبويراحمد

ساله مقابل ۵تجمع پذيرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت زغال سنگ کرمان دراعتراض به بالتکليفی : دی١٣-

  !استانداری کرمان

   مبھم نحوه اشتغال در پااليشگاه آبادان،تجمع اعتراضی جوانان جويای کارنسبت به وضعيت: دی٢٨-

باعث بيکاری   که» شاھگل«بران سيستانی مقابل فرمانداری زھک؛ مسدود شدن معبر مرزی  تجمع کوله: اسفند٢٣-

   نفر شده بود،٣٠٠٠

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

  

  اعتراضات دستفروشان

ته  باز ھم دست  فروشان در بسياری از شھرھا  مورد ھجوم و حمله مکرر ماموران شھرداری و طی سال گذش

دست فروشان اما قربانی خاموش اين ھجوم بيرحمانه ودر بسياری موارد وحشيانه .  نيروھای انتظامی قرار گرفتند

کنش نشان دادند و دست به اعتراض نبودند، بلکه در دفاع از حق زندگی  و کار، به اين سرکوب ھا و بيرحمی ھا  وا

نمونه ھايی از اعتراض دست فروشان و حمله و . زدند و در مواردی از سوی مردم مورد حمايت قرار گرفتند

  :  ضرب و شتم آنان توسط نيروھای سرکوب را بر می شمريم

  تجمعات اعتراضی چندين  باره و گاه  شبانه روزی وخانوادگی دستفروشان اھواز،-

   تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل شھرداری مرکزی شھر سنندج،:مھر٧-

زخمی شدن و وخامت حال يک کارگرساختمانی درحمايت از زنان دستفروش بدنبال حمله مامور سد معبر : تير٢٨-

  شھرداری به آنان در  قائمشھر،

 آوری بساط  دست فروشان اعتراض اھالی چابھار به ماموران شھرداری و انتظامی وجلوگيری از جمع: مرداد۶-

  توسط اين نيروھا ،

  يورش ماموران شھرداری آبادان به دستفروشان خيابان ته لنجيھای،: مھر٢۴-

  درگيری مامور شھرداری با زن دستفروش در فومن، : آبان٢٨-

  ضرب و شتم يک دستفروش اروميه ای به دست ماموران سد معبر شھرداری در حضور پليس،: آبان٣٠-

  ضربات شوکر بر تن دستفروش اھوازی،: آذر١٧-

  روعلی ھمدان، فروشان پياده ھای ويژه نيروی انتظامی به دست حمله ماموران شھرداری و يگان: اسفند٩-

عصروزخمی  يورش ماموران شھرداری تھران ونيروھای انتظامی به دستفروشان حوالی چھارراه ولي: اسفند١٧-

  شدن چند نفر،

  گی دستفروشان ھمدان مقابل فرمانداری وشھرداری، هتجمعات خانواد: اسفند١٨-
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نيروھای انتظامی وماموران شھرداری تھران برای مقابله با دستفروشان  بار ديگر درچھار راه ولی : اسفند٢١

  .عصرتھران مستقرشدند

  

  بدتر شدن قراردادھای کار وپرداخت حقوق کمتر از حداقل حقوق رسمی

دی دراين رابطه نبوديم بلکه شاھد افزايش قراردادھای سفيد امضا وھمچنين گرفتن درسال گذشته نه تنھا شاھد بھبو

  .چک وسفته تضمينی از کارگران ھم بوديم

 روزه  افزايش يافت و بدتر از ٢٩تعداد قراردادھای يک ماھه يا . ھمچنين قراردادھا طی سال گذشته شکننده تر شد

دامنه .  قرارداد و حتی  با قرارداد شفاھی  به کار مشغول شدندآن بخش زيادی از کارگران از سر ناچاری، بدون

کار بدون قرارداد وبدون بيمه به کارخانه ھای بالنسبه بزرگ ھم کشيده شد وگزارشاتی از کار کردن بدون قرارداد 

  .  کارگران در اين دسته از کارخانه ھا موجود است

تنھا يک :  بيمه ويا بيمه خويش فرمايی را کامال آشکارساختحادثه ساختمان پالسکو دامنه اشتغال  کارگران بدون

پالسکو تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قرارداشتند وسه چھارم آنان يا تحت  چھارم کارگران شاغل ساختمان 

  .پوشش ھيچ بيمه ای نبودند يا تحت پوشش بيمه خويش فرما بودند

 ٨داخت حداقل حقوق رسمی به ازای ساعات کاری بيش از دامنه پرداخت حقوق کمتر از حداقل حقوق رسمی يا پر

  .گسترش پيدا کرد) ساعت درھفته۴۴(ساعت در روز

در سال گذشته ھيچ کنترلی بر کارفرمايانی که مزدی کمتر از حداقل دستمزد می پرداختند وجود نداشت و استثمار 

  . لجام گسيخته کارگران بازھم بطور فزاينده ای گسترش يافت

  

  در ميان کارگران خودکشی 

 مورد اقدام به خودکشی توسط  کارگران که ريشه در مسايل کاری داشته گزارش ١۶ در طول سال گذشته حداقل 

  . مورد آن به مرگ منجر شد٩شد که 

  

  :حوادث کاری

 ۴١۵تفاق افتاد که در نتيجه آن ا مورد حادثه کاری طبق اطالعات بدست آمده ٣١٢درسال گذشته، حداقل 

آماری که از طرف منابع رسمی تاکنون درباره حوادث کار .  کودک کار جان خود را از دست دادند٧زجملهکارگرا

افزون بر اين، آماری که در ھمين سال در .  است٩۴در سال گذشته منتشر شده حاکی از افزايش آن نسبت به سال 

 برداشت؛ برپايه اين آمار، ساليانه مورد حوادث کار در بخش ساختمان منتشر شد، پرده از فاجعه بزرگ انسانی

  .کارگر ساختمانی بر اثر حوادث کاری جان خودرا ازدست می دھند٢٠٠٠حدود

  

  بيماری ھای ناشی از کار 

دراين باره تاکنون آمار دقيق و شفافی انتشار نيافته است، اما برآورد ميشود تعداد کسانی که ھر سال  به دليل شغلی 

  . برابر تعداد جان باختگان حوادث کاری است۶ به  بيماری دچار می شوند

  

  :مرگ کارگران کولبر
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کارگرکولبراز جمله يک زن ويک کودک کار براثر تيراندازی ماموران نظامی وانتظامی جان ٢١درسال گذشته 

  .نشان می دھد ٩۴ درصدی را نسبت به سال ۵٠باختند که افزايش 

  .سقوط از ارتفاعات، جانشان را ازدست دادندکولبر ديگر براثربرف ،کوالک، سرما و١١ھمچنين

درھمين رابطه درماه ھای پايانی سال، شاھد اعتراضاتی نسبت به جان باختن کولبران وحمايت از آنھا از طرف 

  .نيروھای اجتماعی مختلف بوديم

  

  واکنش سرکوب گرانه  رژيم جمھوری اسالمی و کارفرمايان به اعتراضات کارگری

و شتم ، بازداشت و محاکمه  کارگران معترض و  صدور حکم  زندان و حکم شنيع شالق عليه بگير و ببند، ضرب 

کارگران مبارز و نيز ارعاب و آزار آنان، ھمچنان سالح اصلی رژيم اسالمی در واکنش به اعتراض و مبارزه 

  :مواردی از اين واکنش سرکوب گرانه را بر می شمريم. کارگران بود

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

  خرداد،۵کارگرمعترض معدن طالی آق دره وشالق زدن تعدادی از آنھا در ١٧  صدور حکم شالق عليه - ب 

  خرداد،١۶ کارگرمعترض معدن سنگ آھن بافق در ٩ صدورحکم شالق وزندان تعليقی برای -

 کارگرمعترض معدن سنگ ٧يون لایر جريمه عليه   ميل١٨ ضربه شالق و  ٣٠ نھايی شدن صدور حکم تعليقی -

   اسفند،٢٩آھن بافق در 

  شھريور برگزار شد،٢٠دادگاه تجديد نظر کارگران چادرملو در -

  کارگر معترض معادن مجتمع مس ميدوک در فروردين ماه،٢۴ بازداشت-

   فروردين ٢١ بازداشت يک راننده معترض دربندرعباس در -

 باحراست؛ کارگران پس از مرگ   توسط يگان ويژه بوشھر بدنبال درگيری١٩رگران فاز تعدادی از کا  بازداشت-

فرزند يکی از  ھمکاران خود که  معالجه اش به پرداخت يک ميليون تومان مشروط شده بود به تجمع اعتراضی 

   اقدام کرده بودند،  

  خرداد،٢۴ اھواز در ۴کارگر معترض شھرداری منطقه٢۴ بازداشت-

  خرداد٢۴ کارگرمعترض معدن البرز شرقی در ٣ت بازداش-

  خرداد٣١نفراز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شيراز و آزادی آنان با قراروثيقه در   ۶ بازداشت  -

  تير٢٧ بازداشت تعدادی ازکارگران پارسيلون خرم آباد بدنبال يورش شبانه به تجمع اعتراضی انان در -

  تير،٢٩شھرداری لنگرود در بازداشت يکی از کارگران معترض :-

  مرداد، ١٣کارگرمعترض کارخانه ترانسفوی زنجان در ٢بازداشت چند ساعته :-

  آبان،١٨ کارگراخراجی معترض پارس خودرو در ٣ بازداشت -

 عضو تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو در تجمع مقابل دادگاه شھرستان آبيک در ١٧ بازداشت -

  آذر،٩

ادی از کارگران شرکت واحد بدنبال حمله نيروھای انتظامی وامنيتی به تجمعشان مقابل شھرداری بازداشت تعد-

   آذر،١۴تھران در 

  دی، ١٩کارگرمعترض کارخانه پلی اکريل اصفھان بدنبال حمله نيروھای انتظامی به تجمع آنھا در  ٧بازداشت -١٣
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ات اعتراضی زمستان سال گذشته نسبت به واگذاری  کارگر پااليشگاه نفت کرمانشاه درجريان تجمع۶ بازداشت -

  اين پااليشگاه، 

  بھمن،٢۵کارگرمعترض کارخانه سيمان مسجدسليمان در ٣ بازداشت چند ساعته-

  در بھمن،٢٧بازداشت و بی خبری از سه فعال کارگری در استان فارس : -

  ی  کردن يک کارگر، حمله يگان ويژه به کارگران معترض کارخانه لوله سازی خوزستان و زخم-

   تير ماه، ٢٧  يورش شبانه به تجمع کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد وزخمی شدن تعدادی ازکارگران در -

  مھر،٣ حمله نيروھای انتظامی به کارگران معترض مجتمع نيشکر ھفت تپه وضرب وشتم آنھا در -

  مھر،١٨ع نيشکر ھفت تپه با باتوم  حمله نيروھای انتظامی به تجمع کارگران وبازنشستگان مجتم-

  مھر،٢٧حمله نيروھای انتظامی به تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی پرديس در -

 اعتراض کارگران کارخانه ھای آونگان و ھپکو اراک درمراسم سخنرانی حسن روحانی وبرخورد شديد نيروھای -

  آبان،٣انتظامی با آنھا در 

  آبان،١١ حفاظت کشت و صنعت مغان توسط نيروی انتظامی پارس آباد در     جلوگيری از راھپيمايی کارگران-

   آذر،١۴ حمله نيروھای انتظامی وامنيتی به تجمع کارگران شرکت واحد مقابل شھرداری تھران در -

حمله نيروھای انتظامی  به تجمع کارگران معترض کارخانه پلی اکريل اصفھان وجلوگيری از راھپيمايی آنان :-

  آذر،١۶استانداری در  بطرف 

 حمله نيروھای انتظامی به چادرھای کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت مھاباد با حکم دستگاه قضايی در  -

  دی،١٩

  دی ماه، ٢٣ حمله نيروھای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه کنتورسازی مقابل فرمانداری شھرستان البرز در -

  بھمن که با مقاومت کارگران پاسخ گرفت،  ١۶ مجتمع نيشکرھفت تپه در  حمله گارد ويژه شھرستان شوش به -

ايجاد جو رعب و وحشت ازجانب حراست بيمارستان خمينی ونيروھای انتظامی بدنبال تجمع اعتراضی پرستاران : -

  بھمن٢٧در 

  . بھمن٣٠اکريل اصفھان شدند،   نيروھای انتظامی مانع تجمع کارگران کارخانه پلی-

  

  :ج کارگران معترض اخرا- ب

 مرکز توليدی و خدماتی تعدادی از کارگران به دليل اعتراض به شرايط کار و وضعيت ٢۶ در ٩۵  طی سال 

 کارگر معترض از کار اخراج شدند ،در حالی که  از تعداد ٧٧۶ مرکز،  ٢٠در .  کارگران، از کار اخراج شدند

 به دليل معترض بودن ٩۵تعداد کارگرانی که در سال .  مرکز ديگر اطالعی در دست نيست۶کارگران اخراجی در 

 ٩٣ نفر و سال ٢٨۶٢ ، ٩۴در سال :  افزايش يافت٩٣ کاھش و نسبت به سال ٩۴از کار اخراج شدند نسبت به سال 

 تھديد کارگران به اخراج  و حتی گرفتن تعھد ٩۵اما  طبق گزارش ھا در سال .  کارگر معترض اخراج شدند٣١٣، 

مواردی از اخراج کارگران معترض و . ان برای پايان دادن به اعتراض، بطور چشم گيری افزايش يافت کتبی از آن

  : اذيت و آزار آنان را بر می شمريم

  فروردين،٢٠ کارگرمعترض يک واحد توليدی درگنبد در ١۵ اخراج-

  فروردين،٢۵ کارگرمعترض شھرداری سردشت،در ٣ اخراج -
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و اخراج ) توسط شرکت پيمانکاری ارسا ساختمان در سوم تير(  شمال-راه تھران کارگرمعترض آزاد ٣٠اخراج -

  آذر،١کارگر معترض ديگر اين واحد بتاريخ ٢

   تير، ٨سازی مادکوش بندرعباس در    اخراج تعدادی از کارگران شرکت ساخت کارخانه گندله-

  تير،١١باس در  اخراج تعدادی از کارگران معترض پااليشگاه ستاره خليج فارس بندرع-

  مرداد،٢١کارگرمعترض بتاريخ ١ اخراج حداقل -

   کارگرمعترض کارخانه چوکا،۵ اخراج -

   تير، ٢۵اخراج تعدادی از کارگران معترض شھرداری بھبھان در -

   مرداد، ٣کارگرمعترض کارخانه فوالد خراسان در ٢ تعليق از کار-

   مرداد، ٣مزآل در  ھر–کارگر معترض مجتمع آلومينيوم المھدی ١اخراج -

   مرداد، ١۴ کارگر معترض کارخانه ترانسفو زنجان در ۴اخراج -

   کارگرمعترض پتروشيمی جم در دوم شھريور،۴ اخراج -

   شھريور،٨کارگرمعترض مجتمع پتروشيمی رازی در ١٠الورود شدن  ممنوع-

   شھريور، ٢٠ کارگرمعترض مجتمع نيشکر ھفت تپه در ٣ ممنوع الورود کردن -

   تعليق از کار تعدادی از کارگران معترض پتروشيمی پرديس در اول مھر، -

   آبان ۴کارگرمعترض کارخانه سامان کاشی بروجرد در ٨۶ اخراج -

   ابان٧ اخراج  يک کارگر معترض بيمارستان آزادی تھران در -

   آذر ١۵ کارگرمعترض کارخانه مس کوه جھرم در ۵  اخراج -

   آذر، ١٩ پتروشيمي بوشھر ٣ارگر اعتصابی سايت  ك۵٠٠ اخراج دسته جمعی -

   آذر ٢۵کارگرمعترض کارخانه فوالد وچدن دورود در ٣  اخراج -

   دی، ١۴فراھان در )گالسبيد(ھای شب تاب   اخراج يک کارگرمعترض کارخانه ريزدانه-

   دی ٣٠ اخراج صدھا کارگرپااليشگاه نفت بندرعباس در -

   و فاضالب سازه ھای آبی بيرجند در دی ماه،کارگرمعترض شرکت آب٢٣  اخراج-

   دی ماه، ١١کارگرمعترض سد سيمره در ١٣ اخراج- 

   اسفند، ۵ کارگرمعترض کارخانه ريسندگی وبافندگی زرين نخ شمال در ۴ اخراج -

  اسفند، ١۴در) عسلويه٢۴-٢٢فاز(  اخراج تعدادی از کارگران معترض شرکت پتروسينا-

  اسفند،٧)  عسلويه١٣فاز (رکت پيمانکاری نيروپژوه کارگرمعترض ش۶٠ اخراج  -

  

   ضرب و شتم کارگران- ت

عسلويه ١٩ بکارگيری چماقداران گردن کلفت توسط کارفرمای اصلی برای پراکندن تجمع کارگران معترض فاز-

  فروردين،٢١در 

   خرداد ،١٢ در  حمله نيروھای حراست به تجمع اعتراضی کارگران پيمانی بيکارشده پااليشگاه پتروپارس-

   عسلويه درپی حمله به تجمع اعتراضی آنھا ، ١٩ زخمی شدن تعدادی ازکارگران فاز -

 کارگرکارگاه مبل سازی درمالرد کرج بجای پرداخت مطالباتشان توسط کارفرما ٢ ربودن ،ضرب وشتم وحبس -

   تير،٢٣در 
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   مھر۴اسوج وضرب وشتم آنھا در  حمله افراد ناشناس به تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شھرداری ي-

  مھر،٩مورد ضرب و شتم عوامل کارفرما قرار گرفت؛    جوانمير مرادی-

   دی، ١٨  مصدوم شدن يک کارگر براثر ضرب و شتم ماموران منتسب به شھرداری رشت در -

موارد  ضرب وشتم باتوجه به آنچه که درباال آمد و نيز شنيده ھا می توان گفت که درمقايسه با سال ھای پيشين، 

کارگران توسط  عوامل کارفرما افزايش داشته است، به بيان ديگر، دست کارفرمايان برای ضرب وشتم واذيت 

  .وآزارکارگران معترض بازتر گذاشته شد

   تنبيه معيشتی و تشديد فشار کارعليه کارگران معترض- پ 

به مرخصی اجباری  بدون دستمزد در دشت   فرستادن تعدادی ازکارگران اعتصابی  کارخانه کشت و صنعت  -

  . کارگراعتصابی مشروط به دادن تعھد شد٣۶ خرداد؛ بازگشت بکار ٧دزفول در  

  خرداد، ٢۴ آذرگرگان در ۵  تنبيه پرستاران معترض بيمارستان موسوم به -

   شھريور،٣ اھواز در  ۴ کارگرمعترض شھرداری منطقه ٢١ گروگرفتن بخشی از حقوق -

   شھريور،  ٨شغلی کارگر معترض شرکت داروسازی کوثر در   تنبيه -

  نفر از کارگران مبالغی از حقوق ۵٠٠به دنبال آن  .  مھر٢ قطع کارانه کارگران معترض پتروشيمی پرديس، در -

  خود را برای جبران ضررھمکارانشان به انان ھديه دادند،  

   آبان،٢١ماه، در٨ھرمزآل پس از - المھدیکارگرمعترض اخراجی آلومينيوم ٢ عدم پرداخت مطالبات -

  دی١۶ عدم پرداخت مطالبات کارگران معترض اخراجی آزاد راه تھران شمال در  -

  : احضار کارگران معترض به مراجع قضايی وامنيتی- پ 

   تير ماه، ٢١کارگرمعترض کارخانه چوکا به مراجع قضايی در  ١٢ احضار-

  خرداد٣عترض مجتمع مس ميدوک در  کارگرم٢٨ مفتوح ماندن پرونده قضايی -

  مرداد،١۶به مراجع قضايی در ) شرکت آسفالت طوس( احضار مجدد تعدادی ازکارگران معترض معدن چادرملو-

 آذر ماه با شرکت کارگران و پرسنل شرکت نفت و خانواده ھايشان از سراسر کشور در ١٧ لغوتجمع اعتراضی-

  آذر،١۶منيتی در  مقابل وزارت نفت در تھران با فشارھای ا

 فشارھای مديريتی، حراستی، پليسی و امنيتی مانع از برگزاری تجمع کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار -

  . اسفند٢۶گرديد، 

 سرکوب و تھديد  اعضای تشکل ھا، نھادھای مستقل و فعالين کارگری ومعلمين،  و اذيت و آزار و اعمال فشار -ج 

  :بر کارگران زندانی

مال فشاربه اعضای تشکل ھا ونھادھای وفعالين کارگری مستقل وتشکل ھا وفعالين اجتماعی ديگرباھمان حدت اع

  : در زير به مواردی از ان اشاره می کنيم. وشدت سال  ھای قبل ادامه داشت

   روز حبس تعزيری در فروردين،٩١ محکوميت طاھر قادرزادە عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به -

ر فعالين کارگری سنندج از جمله خالد حسينی ،غالب حسينی و مجيد حميدی به اداره اطالعات نيروی احضا-

  ارديبھشت،١انتظامی  درآستانه اول ماه مه،  

   بازداشت حسين آذر گشب از معلمين و فعالين جمعيت دفاع در تجمع خانه کارگردرتھران،-

 ھماھنگی و مظفر صالح نيا فعال کارگری به اداره حفاظت  احضار عباس اندريانی فعال کارگری و عضو کميته-

   ارديبھشت، ١٠اطالعات نيروی انتظامی شھر سنندج در 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

  ارديبھشت١١ بازداشت فعالين کارگری در شھر سنندج مقابل خانه کارگر در  -

 سيد انور احضار رحمان کاردار و حسين مرادی از اعضای کميته ھماھنگی، سيد جالل حسينی فعال کارگری و:-

  ارديبھشت١١معطر فعال کارگری به ستاد خبری شھر سقز در  

  ارديبھشت١٢بازداشت محمد عبدی پور، آزاد احمدی، احمد عبدی پور، صديق محمدی و پدرام عبدی پوردرسقز :-

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

ادقی، مھرداد صبوری و اميد احمدی چھار فعال کارگری درکامياران در اول  بازداشت آرام  محمدی، شاھو ص-

  خرداد،

  خرداد١٧نژاد به زندان تبريز و صدور قراربازداشت موقت در   انتقال مصطفی غالم-

  خرداد،١٨ آزادی نجيبه صالح زاده با قرار وثيقه در  -

  خرداد،٢٢ احضار و بازجويی از زاھد مرادی فعال کارگری در -

ساعته مرتضی کمساری از اعضای فعال سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه ۶بازداشت :-

  خرداد،٢۴در  

  خرداد٢٩ رسول بداقی برای دومين بار بطور تلفنی احضار گرديد، -

  خرداد،٣٠.  ھاشم رستمی دستگير و به مکان نامعلومی انتقال يافت-

  تير،٢ .  مظفر صالحی نيا بازداشت شد-

  تير،٢٢.  رسول بداقی بارديگر به دادگاه احضارشد-

  تير٣٠.  شريف ساعد پناه به اداره اطالعات شھر سنندج احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت-

  مرداد۴.  مظفر صالح نيا به شعبه چھار بازپرسی دادگاه سنندج احضار شد-

دادگاه کيفری و انقالب شھرستان ساوه احضار شدند،  جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی راد جھت محاکمه به دو -

  مرداد،١٩

سال و سه ماه حبس تعزيری ۵ دادگاه انقالب به ٢۶ ابراھيم مددی نايب ريس سنديکای شرکت واحد از سوی شعبه -

  مرداد٢٠. محکوم شد

  مرداد،٢۴  تھديد مجدد محمد عبدي پور توسط اداره اطالعات سقز -

  مرداد٢۵ه برگزار شد، دادگاه نجيبه صالح زاد-

  مھر١٢.  برگزاری جلسه دادگاه  چھار نفر از فعالين  کارگری کامياران-

  آبان۴. به زندان اوين فراخوانده شد,  محمود بھشتی لنگرودی ، طی تماس تلفنی از طرف دادستانی -

  آبان٧. دادستانی تھران رضا شھابی را با وجود اتمام محکوميت به زندان فرا خواند: -

  آبان١٩.  بازداشت اسماعيل عبدی-

   آذر،٢٠.   بھنام ابراھيم زاده تحت بازجويی جديد قرار گرفت-

  بھمن،٢١.  فشار شديد مقامات برای بازگرداندن رضا شھابی به زندان -

  بھمن،٢٧. فعال کارگری دراستان فارس٣ بازداشت -

  سفند،  ا١۶.  دادگاه تجديد نظرعثمان اسماعيلی ومحمودصالحی برگزارشد-

  اسفند،١۶. احضار و تھديد سه نفر از اعضای ھيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در شھر سنندج:-

  اسفند،١٨. احضار و بازداشت چند ساعته محمد عبدی پور توسط اداره اطالعات شھر سقز: -
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 شھرستان ساوه برگزار ٢  کيفری١٠١ جلسه دوم محاکمه جعفر عظيم زاده و شاپور احسانی راد در دادگاه شعبه -

   اسفند ٢١. شد

  اسفند،٢٣.  دستگيری محمدرضا آھنگردرکامياران-

  اسفند٢۶.  بازداشت سعيد يوزی در کامياران -

   برگزاری دادگاه تجديد نظر محمود بھشتی لنگرودی -

  

  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران

  

   

  ١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٩

  ٢٠١٧ اپريل ٢٩

    

  : زير نويس

پس از مرگ :  تنھا يک نمونه از تالش ھای رژيم برای سانسور و سرکوب اخبار کارگری را ياد اوری می کنيم  -١

 خرداد درجريان تجمع اعتراضی کارگران اين شرکت در مسيرجاده ٢۶دنجو در  يک  کارگر معترض شرکت مع

،رژيم با ايجاد جو ارعاب و وحشت، به  کارگران نسبت به گفتگو و مصاحبه و يا ھر گونه تالش برای رسانه ای 

 نتيجه برای در. به ھمين گونه خبرنگاران نيز نسبت به انتشار خبر زير فشار قرارگرفتند. کردن خبر ھشدار داد

اما بربستر رشد وگسترش اعتراضات کارگری و تالش پيگير کارگران . مدتی اين واقعه در رسانه ھا بازتاب نيافت

معترض، سازماندھندگان اعتراضات کارگری، تشکل ھای مستقل کارگری و نيز  تالش روزنامه نگاران متعھدو 

ای اجتماعی و ھمچنين  ھمکاری رسانه ھای خبری مسئول بويژه خبرنگاران رسانه ھای خبری و کوشش شبکه ھ

مترقی در خارج از کشور در پخش  و انتشار گزارش ھای کارگری ، نقشه رژيم برای تحميل سکوت خبری به 

بطور کلی در سال گذشته شاھد انتشار بھتر .  شکست منجر شد و خبر کشته شدن اين کارگر معترض  رسانه ای شد

  . ستاوردی برای جنبش کارگری بحساب می ايددکارگری  بوديم که خود  و بيشتر اخبار وگزارشات 

 ضرورت ٩۴در اين پيوند الزم است گفته شود که  تعدادی از فعالين کارگری با ديدگاه راست که در سال -٢

ھمکاری بين تشکالت مستقل کارگری با تشکل ھای به اصطالح کارگری وابسته به دولت را تبليغ می کردند و 

را مورد اھانت قرار می دادند، اين بار نيز ھمان  لين کارگری مستقل را که مخالف اين نوع ھمکاری ھستندفعا

برخی از سردمداران اين ديگاه راست، در دوران رياست جمھوری احمدی نژاد  با ائتالف . موضع گيری را داشتند

. عليه طرح استاد و شاگردی به راه انداختندرا " کارزاری"با يکی از تشکالت قالبی کارگری و وابسته  به دولت 

اينان که تا کنون ھيچ گزارش و يا نقدی از آن ائتالف ارائه نداده اند، اين بار با يک چرخش، منادی و مدافع 

ھمکاری با آن دسته از تشکل ھای کارگری دولتی  شده اند که به جناح ديگر از رژيم وابسته است؛ جناحی که ھم 

  .ه را در دست دارداکنون قوه مجري

         پورتال-به نسبت برخی مشکالت تخنيکی، اين مطلب ويراستاری نشده است: يادداشت 

 


