
 7921اردیبهشت92اخباروگزارشات کارگری

 آخرین اخباراز شهر کازرون -

 «کشته و مجروح شدن جوانان ما خواهد بود؟ یجوابگو یچه کس *

کل  سیرئ  اردیبهشت ماه بروایت62و62تعداد جان باختگان،مجروحین وبازداشت شدگان اعتراضات *

 استان فارس یدادگستر

 ضد شورش سیو پل یتیامن یروهاین شهر نیمه تعطیل با حضور گسترده*

 آخرین وضعیت محمد حبیبی در دهمین روز بازداشتش -

 بازداشت محل*

 وضعیت جسمی *

 وضعیت پرونده * 

دراعتراض به عدم  کنگان 26فاز  آالت نیبخش ماش اعتصاب رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران -

 ماه مطالباتشان8پرداخت 

آکیا خودرو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری تجمع اعتراضی کارگران کارخانه  -

 آذربایجان شرقی

در اعتراض به کمیت  تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسرانتحریم غذای رانندگان سامانه دو  -

 وکیفیت غذای افطاری

 کارگر شهرداری سی سخت211ماه حقوق4عدم پرداخت  -

 بروجرد یسامان کاشارگران باقیمانده کارخانه تعطیل شده  ماه حقوق وحق بیمه ک46عدم پرداخت  -

 بازنشستگی تعدادی از این کارگران بدلیل پرداخت حق بیمه درهاله ای از ابهام

 مطالبات کارگران بیکارشده این واحد تولیدی کماکان پرداخت نشده است

ازاین استان  یاه و ترابرانتقال اداره کل ربه  اعتصاب بازاریان وتجمع اهالی شاهرود دراعتراض -

 سمنان بهشهر

 آخرین اخباراز شهر کازرون

 «کشته و مجروح شدن جوانان ما خواهد بود؟ یجوابگو یچه کس *

کشته و مجروح شدن جوانان ما  یجوابگو یچه کس»سوال که  نیبا اازاهالی کازرون " ر -محمد"

دارد  یبستگ ییها رساختیو به ز تسین تیابر شهرستان شدن تنها به تعداد جمع: گفت« خواهد بود؟

شهر در  کیها با شهرستان شدن  سال نیکه در ا یزیمتاسفانه تنها چ. از قبل فراهم شده باشند دیکه با

و بخشدار به فرماندار ارتقا  شود یامام جمعه اضافه م کیاست که  نیمشاهده شده، ا رساستان فا

 .تسین نگونهیا ایدن یکجا چیکه ه یدر حال ابد،ی یم



 انیم یریتنش و درگ یبه جا دیبر مردم وارد کرده و با یادیفشار ز یمسائل اقتصاد: شد ادآوریوی 

 جادیو ا یرونق اقتصاد شیافزا یبرا یبه دنبال مصوبات کنند یم ستیهم ز یکه در همجوار یمردم

 .اشتغال بود

با انتشار خبر : هر گفتش نیا عیاز وقا یاتیجزئ انیکازرون با بازاهالی  یکی دیگر،"م -رضایعل"

در  ایدر تجمعات شرکت کرده بودند و  ریاخ یچند نفر از معترضان که در روزها یریدستگ

اهالی از  یداداقدام به نشر فراخوان حضور گسترده در تجمعات کرده بودند، تع یمجاز یها شبکه

ها بودند به سمت وابسته آن یها لیبازداشت شدگان که ظاهرا از فام یبا مشاهده اسام یکازرون

 .روانه شدند یکالنتر

 شیافزا نیدر ح. شد دهیاطراف کش یها ابانیشد و به خ ادیز تیرفته رفته جمع: دهد یادامه م یو

 .شد دهیشن کیشل یمعترض، صدا تیجمع

 یراندازیت یبازداشت شدگان بودند که با صدا یمعترض خواستار آزاد تیجمع: کند یاضافه ماو

 .متفرق شدند

که در محل  یتیامن یروهایمجروح شده بودند و ن یبر اثر اصابت گلوله تعداد: کند یاضافه م ارضیعل

منتقل  یو مراکز درمان مارستانیبا تماس به اورژانس، مجروحان را به ب عایحاضر شده بودند سر

 .کردند

که  ینتظاما یروین یاز خودروها یمعترضان تعداد یبرخ یکم اریبس یبه فاصله زمان: دیافزا یم یو

 .ور کردند پارک شده بود را شعله ابانیوسط خ

 نیحق مردم ا تیدر خصوص رعا شانیپس از سفر استاندار و قول ا میانتظار داشت: دیگو یماو 

 .میآمده باش شیحوادث پ تیریشهرستان، شاهد مد

 سیئر  اردیبهشت ماه بروایت91و92تعداد جان باختگان،مجروحین وبازداشت شدگان اعتراضات *

 استان فارس یکل دادگستر

نفر به  ۵۳اند که از جمع مصدومان و مجروحان  نفر مجروح شده ۸۴دو نفر فوت و  ریدر حوادث اخ

 .هستند قیعم ریغ یها جراحت یدارا زیمجروحان ن رینفر سا کیمداوا و به جز  ییصورت سرپا

 :در جمع خبرنگاران گفت بهشتیارد ۹۲شنبه  مهر یالقاص یعل

ضابط اعم از  یماه حادث شد دستگاه ها بهشتیو ششم ارد ستیکه روز چهارشنبه ب یمعدر تج -

 یقانون ریبه اتهام اخالل در نظم و تجمعات غ رانفر ۵۳ دتعدا ،یو انتظام یتیامن ،یاطالعات یروهاین

 .منتقل کردند سیو به مقر پل ریدستگ

نفر از  ۷ر اصابت گلوله فوت کرده و نفر در اث کی،  یدر ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعد -

که در مرکز  یبا اصابت گلوله زخم زین یگریفرد د نیب نیدر اشدند ومصدوم  زیو مردم ن نیمأمور

 .ردیگ یتحت درمان قرار م یدرمان

بر اثر اصابت گلوله فوت و  یگریفرد د بهشتیارد ۹۷تجمعات در روز پنج شنبه  نیدر ادامه ا -

 .مصدوم شدندمجروح و  زین یدتعدا



نفر  ۵۳اند که از جمع مصدومان و مجروحان  نفر مجروح شده ۸۴دو نفر فوت و  ریدر حوادث اخ -

 .هستند قیعم ریغ یها جراحت یدارا زیمجروحان ن رینفر سا کیمداوا و به جز  ییبه صورت سرپا

 ضد شورش سیو پل یتیامن یروهاین شهر نیمه تعطیل با حضور گسترده*

شهر کازرون هم مانند دو روز گذشته، شاهد حضور گسترده ونهم اردیبهشت ماه،روزشنبه بیست 

 .است( نوپو)ضد شورش  سیو پل یتیامن یروهاین

و اغلب  یو خدمات یاکثر مدارس، اماکن تجار بهشت،یارد 62امروز، شنبه  ،ینیگفته شاهدان ع به

 نیبر ورود و خروج ا یدیل شددرآمده و کنتر لیتعط مهیدر شهر کازرون به حالت ن ییاجرا ریدوا

 .شود یشهر اعمال م

 آخرین وضعیت محمد حبیبی در دهمین روز بازداشتش

 بازداشت محل*

ماه در تجمع  بهشتیارد ستمیکانون تهران که روز ب رهیمد اتیو عضو ه یفعال صنف یبیحب محمد

سپاه در  یانفراد یشد پس از انتقال از سلول ها ریدستگ یهماهنگ یشورا زیو مسالمت آم یقانون

 .در حبس است کیشماره  نهیزندان تهران بزرگ در قرنط

که آب  یمعروف است فاقد امکانات است بطور کیبه قرن  انیزندان نیکه در ب کی نهیقرنط

 کیبند در  نیدر ا نیهمچن. بنوشند  هیرتصفیمجبورند آب چاه غ انیوجود ندارد و زندان زین یدنیآشام

  .است ردر خط انیوجود ندارد و سالمت زندان یهستند و بهداشت مطلوب یزندان نفر 61نفره،  2اتاق 

است که  با هتک حرمت و  انیزندان یمشکالت در زندان تهران بزرگ ، حقوق انسان نیا از فراتر

 .شود یگرفته م دهیبندها ناد لیتوسط زندانبان و وک  یزندان ینمودن کرامت انسان مالیپا

تبهکار حق دارد در زندان و  کی یبحث مطرح است که اوال هر فرد حت نیوق اف طیشرا به توجه با

برخوردار  یداخل نیو قوان یجهان یها ونیو امکانات طبق کنوانس یاز حقوق انسان یمراحل دادرس

 زشآمو یاش اعتال یشگیکه دغدغه هم یبیحب محمد و آزاده چون فیمعلم شر کیباشد چه رسد به 

 . الت در جامعه بوده استعد یکودکان و برقرار

 وضعیت جسمی *

حبس است بخاطر ضرب و شتم هنگام  کی نهیکه در زندان تهران بزرگ و در قرنط یبیحب محمد

 21پس از  یدر بدن و یپا و پهلو شده است و هنوز آثار کبود هیاز ناح یدگید بیدچار آس یریدستگ

 .روز مشهود است

دارد اما زندانبانان بخاطر  دهید بیآس یاز اعضا یبردارو عکس  یبه درمان فور ازین یبیحبد محم

 .نکرده اند یتاکنون اقدام یدرمان و یزندان تهران بزرگ برا یها تیمحدود

ابالغ شد و همان روز  یمعلم زندان نیبه ا یونیلیم 211 قهیوث بهشتیارد 62الزم به ذکر است روز  

 قهیوث رشیبازپرس از  پذ قهیوث هیهنگام ارااما روز بعد و  دیبزرگ منتقل گرد هرانبه زندان ت

 .نمود یخوددار

 یهماهنگ یو شورا یصنف یهستند و تشکل ها ینگران سالمت و ی، دوستان و فعاالن صنف خانواده

 .به پرونده عامالن هتک حرمت معلمان و خشونتگران شده اند یدگیو رس یو یخواهان آزاد



 22 بهشتیارد62-یبیاز محمد حب تیحما نیکانال کمپ: منبع

 وضعیت پرونده * 

 .کرد حیپرونده موکلش را تشر تیوضع نیآخر یاز معلمان بازداشت یکی یبیمدافع محمد حب لیوک

که  یبعد از فراخوان: باره اظهار کرد نیتاج در ا نیحساردیبهشت،62براساس گزارش منتشره بتاریخ

صورت گرفت و بر  یتجمعات رانیا یمصادر شده بود، در تما انیفرهنگ نیبازنشستگان و شاغل یبرا

مقابل سازمان  انیاز فرهنگ یا به مناسبت هفته معلم، عده یماه سال جار بهشتیارد ۹۲مبنا   نیهم

 .روبرو شدند یتیامن یروهایتجمع کردند که با برخورد ن بودجهبرنامه و 

پس از  یاشت شدند  ولمعلمان  از جمله موکلم در زمان تجمع بازد نینفر از ا ۵۱ابتدا : افزود یو

که اتهامات همه  یآزاد شدند و  در حال یتومان ونیلیم ۳۲با  قرار کفالت  نیریحدود چند روز سا

 .که چرا موکلم آزاد نشده است دانم ینم یبود ول کسانیو  یمعلمان اخالل در نظم عموم

دادند که از موضوع  قرار ییاز نهادها تحت بازجو یکیموکلم را در بازداشتگاه : شد ادآوری  تاج

 .را به ندامتگاه تهران بزرگ منتقل کردند یپس از آن و. ندارم یهم اطالع ییبازجو

سه شنبه : هفته گذشته اجازه اعالم وکالت به من داده شد، گفت نکهیا انیبا ب یبیمدافع محمد حب لیوک

اعالم کردند  یخانواده وصادر شد و  یتومان ونیلیبه مبلغ صد م قهیموکلم قرار وث یهفته گذشته برا

که پرونده به دادگاه  ندبه ما گفت میآن روز که مراجعه کرد یفردا یکنند ول نیآن را تام توانند یکه م

 .ارسال شده است

 یا قهیافراد وث نکهیا یبه افراد برا یزمان مقتض یپروسه صدور قرار و عدم اعطا نیا: افزود تاج

نامتعارف بوده  اریو برخورد با موکلم بس یرینحوه دستگ نکهینامتعارف است، کما ا اریکنند بس نیتام

رفته  تیامن یسراهمسرشان هفته گذشته به  داد یبه طور اتفاق رایز ردیقرار گ گردیتحت پ دیکه با

صورت  یبودند و هنوز آثار ضرب و شتم بر رو دهیپاره د یها بودند و موکلم را پابرهنه و با لباس

 .مشهود بوده است یو

که پرونده موکلم به  کدام شعبه ارجاع شده  نمیتا بب کنم یفردا به دادگاه انقالب مراجعه م: افزود یو

 .کنم یگریرا پ قهیوث لیاست تا بتوانم موضوع  تبد

 یجز مطالبات قانون یزیشان بودند و چ یتجمع کنندگان خواستار  مطالبات صنف: گفت انیدر پا یو

 .استشان نبوده 

دراعتراض به عدم  کنگان 79فاز  آالت نیبخش ماش اعتصاب رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران

 ماه مطالباتشان8پرداخت 

فاز  آالت نیبخش ماش صبح روزشنبه بیست ونهم اردیبهشت ماه، رانندگان سرویس رفت وآمد کارگران

کشیده واز جابجایی کارگران ماه مطالباتشان دست از کار8دراعتراض به عدم پرداخت  کنگان 26

 .خودداری کردند

 ۹۲)کنگان صبح امروز  ۵۹فاز  آالت نینفر از رانندگان بخش ماش ۵۳حدود برپایه گزارش منتشره،

 .خود اعتراض کردند یبابت پرداخت نشدن معوقات مزد( ماه بهشتیارد



درصد دستمزد خود را  21درصد، و مرداد ماه  81آنان سال گذشته در خرداد ماه  ،بنابهمین گزارش

 .مطالبه آنان تاکنون پرداخت نشده است یکردند و مابق افتیدر

حمل و  فهیوظ 26فاز  ساتیکه در داخل و خارج از تاس یافراد دهیماه رس 8کارگران به این مطالبات 

 .کارگران و پرسنل را عهده دار هستند یینقل و جابه جا

ان مجبور هستند گراعتراضات نداده و کار نیبه ا یپاسخ چیکارگران، کارفرما تاکنون ه نیبه گفته ا

همراه  یمسئله با دشوار نیرفت و امد کنند که ا یشخص هینقل لهیحضور در محل کار با وس یبرا

 .است

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آکیا خودرو نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری 

 آذربایجان شرقی

بیست ونهم اردیبهشت ماه، کارگران کارخانه آکیا خودرو برای اعتراض به بالتکلیفی صبح روز شنبه 

 .شغلی ومعیشتی راهی تبریز شدند ودست به تجمع مقابل استانداری آذربایجان شرقی زدند

 

 ایاک» ینفر از کارگران کارخانه خودروساز ۹۲۲امروز حدود  صبحبراساس گزارشات منتشره،

 یشرق جانیآذربا یخود مقابل ساختمان استاندار یافتادن مطالبات مزد ریتاخ در اعتراض به« خودرو

 .تجمع کردند

 نیهمچن میا نکرده افتیدر یبه چهار ماه است که حقوق کینزد: حاضر درتجمع گفت از کارگران یکی

 .کارخانه پرداخت نکرده است زیکارمان را ن انیسه ماه پا

 واقع درخودرو ایکارخانه آک یا به دو هفته کینزد یلیکارگر در ادامه از تعط نیا

ما امروز : افزودخبر داد و،شهرك صنعتي سرمایه گذاري خارجي،جاده صوفیان22درتبریز،کیلومتر

 .اورندیدرب یفیما را روشن کنند و ما را از بالتکل تیتا مسووالن وضع میا جمع شده نجایا



در واکنش به تجمع  یشرق جانیندار آذربااستا یتیامن یاسیس معاون بنابرآخرین گزارش منتشره،

است که  یشرکت خصوص کی ایشرکت آک: گفت یخودرو مقابل استاندار ایکارگران شرکت آک

 .ماه گذشته حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است۸متاسفانه در طول 

 یم یاستان بررس یکارگر ونیسیشرکت در کم نیحقوق کارگران ا نکهیا انیفر با ب یشهرت میرح

جلسه خواهد  لیخودرو تشک ایمشکالت کارگران آک یبررس یاستان برا یکارگر ونیسیکم: افزودشود

 .دعوت به عمل خواهد آمد ییپاسخگو یو از مالک کارخانه برا

موضوع  یاز کارگران کارخانه در حال بررس یبا تعداد زیهم اکنون فرماندار تبر: گفت انیدر پاوی 

 .هستند

)  شیشامل شرکت آناک یتوسط بخش خصوص2884در آذرماه سال  یا خودروآک شرکت:یادآوری

و شرکت افق (  یدب یاز سهامداران بانک االسالم یدب یمشترک با گروه االسالم یگذار هیسرما

 .دیگرد سیتأس دیسع

در اعتراض به کمیت  تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسرانتحریم غذای رانندگان سامانه دو 

 افطاری وکیفیت غذای

 تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسرانروزجمعه بیست وهشتم اردیبهشت ماه، رانندگان سامانه دو 

 .در اعتراض به کمیت وکیفیت غذای افطاری از تحویلش خودداری کردند

رانندگان سامانه ،تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسران به گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران

بودن و  زیدر اعتراض به ناچ بهشتیارد ۹۴تهران و حومه روز گذشته  یاتوبوسران دو شرکت واحد

 .کردند یآن خوددار افتیافطار، از در جیداخل پک ییبد مواد غذا تیفیک

 کارگر شهرداری سی سخت711ماه حقوق4عدم پرداخت 

 .کارگرشهرداری سی سخت پرداخت نشده است211ماه حقوق4

 یها سخت و سازمان یس یکه در شهردار یکارگرانرسانه ای شد، اردیبهشت62بنابه گزارشی که

ماه حقوق معوقه  ۸کم  دست. مشغول کارند یو روزمزد یقرارداد ،یمانیصورت پ وابسته به آن به

 .طلب دارند

حقوق معوقه را  میا شهر درخواست کرده یها از شهردار و شورا بار: اعالم کردند نیهمچن آنها

 .شود یانجام نم یو در عمل کار دهند یسئوالن تنها قول مم یول ندیپرداخت نما

 بروجرد یسامان کاشباقیمانده کارخانه تعطیل شده  ان ماه حقوق وحق بیمه کارگر49عدم پرداخت 

 بازنشستگی تعدادی از این کارگران بدلیل پرداخت حق بیمه درهاله ای از ابهام

 ان پرداخت نشده استکارگران بیکارشده این واحد تولیدی کماک مطالبات

پرداخت نشده  بروجرد یسامان کاشباقیمانده کارخانه تعطیل شده  ان ماه حقوق وحق بیمه کارگر46

 .است

 .بازنشستگی تعدادی از این کارگران بدلیل پرداخت حق بیمه درهاله ای از ابهام قراردارد



به  شانتیرغم شکایرا عل ولیدیاین واحد ت شده کاریکدام از کارگران ب چیهکارفرما تاکنون مطالبات 

 .پرداخت نکرده است ییمراجع قضا

در  یانواع کاش دکنندهیتول ،یسامان کاشاردیبهشت،کارخانه 62برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 نینگهبان در ا ۹۲شد و فقط حدود  لیکارگر تعط ۸۲۲از  شیبا ب ۲۸ماه سال  نیبروجرد، در فرورد

 .ماندند یکارخانه باق

در پرداخت حقوق  ریماه تأخ ۸۹از  شیبروجرد از ب یاز کارگران شاغل کارخانه سامان کاش یکی

 .کارخانه خبر داد نیا یکارگر قرارداد ۹۲

کدام  چیه: خبر گفت نیا اتیجزئ حیدر تشر گفت، یاز همکارانش سخن م یندگیکارگر که به نما نیا

 ییبه مراجع قضا تیخود را عالرغم شکا یمزد اند مطالبات شده تاکنون نتوانسته کاریاز کارگران ب

کارخانه  یلیکه از زمان تعط یکارگر ۹۲در حال حاضر : کنند، در ادامه افزود افتیاز کارفرما در

 .اند کردهن افتیماه مزد در ۸۹کم  محافظ اموال کارخانه هستند، دست

 ۸۹ یمعوقات مزدجدا از : کارگر نگهبان گفت ۹۲ یمعوقات حقوق ریکارگر در خصوص سا نیا

 .کارگران نگهبان را پرداخت نکرده است نیو پاداش ا یدیماهه، کارفرما در سه سال گذشته ع

 مهیب ،یاندازه معوقات حقوق هم: کارگران اظهار داشت نیا مهیدر مورد معوقات ب نیهمچن یو

 یدرمان یها ماه است دفترچه نیپرداخت نشده و در حال حاضر چند زین یاجتماع نیکارگران به تام

 .شود ینم ضیتعو ای دیتمد یاجتماع نیتام یآنان از سو

نفر از کارگران نگهبان از  ۳حدود : کارخانه گفت نیکارگران ا یبازنشستگ تیدر خصوص وضع او

و  یا مهیمشکالت ب لیهستند اما به دل آور انیبا مشاغل سخت و ز یماه قبل مشمول بازنشستگ نیچند

 .کند ینم دییآنها را تا یبازنشستگ یاجتماع نیآنها؛ تام ینشستگباز نهیپرداخت نشدن هز

 شتریحقوق روز به روز ب افتیکارگر به تبع عدم در ۹۲ نیا یشتیمشکالت مع نکهیا انیبا ب یو

  به مشکالت کارگران یدیتول یها واحد انیکارفرما یتوجه یب دیبدون ترد: کرد حیتصر. شود یم

 یلیبهتر از زمان تعط ندهیآ دیکه به ام یکارگر ۵۹است، اما  رگذاریثمحصوالت تا تیفیدر ک مایمستق

 .خود شوند  معاش نیدر تام یفیامروز دچار بالتکل یستیکارخانه از اموال آن محافظت کردند، نبا

ازاین استان  یانتقال اداره کل راه و ترابراعتصاب بازاریان وتجمع اهالی شاهرود دراعتراض به 

 سمنان بهشهر

انتقال اداره کل راه به  نبه بیست ونهم اردیبهشت ماه،جمع کثیری از اهالی شاهرود دراعتراضروزش

دست به تجمع درمیدان جمهوری این ( سمنان)استان سمنان از شاهرود به مرکز استان یو ترابر

این شهربا اعالم اعتصاب وتعطیل کردن مغازه هایشان اعتراضشان را بنمایش  شهرزدند وبازاریان

 .اشتندگذ

که  به سمنان استان  یانتقال اداره کل راه و ترابر یزمزمه ها قابل یادآوری است که،بدنبال شنیدن 

آغاز  در شهرستان یاعتراضاتهفته گذشته سال است در شاهرود مستقر است از روز چهارشنبه  ۱۲

 .شده است

 2822بیست ونهم اردیبهشت ماه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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