
 8911مهر ماه  02و 81،  81اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

به  هیارتش ترک ی در محکوم کردن حمله( هیویسقز و ز)معلمان کردستان  یانجمن صنف ی هیانیب -

  کردستان یروژآوا

وتعیین ضرب  اراک شهر یساز نیماش دانیم ه اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب با تجمع درادام -

 االجل یک هفته ای برای تعیین تکلیف با سهامدار عمده شرکت

 ادامه تجمعات جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

علیرغم  ها حقوقسخت دراعتراض به عدم پرداخت ماه  یس یکارگران شهردارادامه اعتصاب  -

 تهدیدها واقدامات اعتصاب شکنانه

تجمع اعتراضی کارگران بخش حراست متروتهران نسبت به جابجایی شغلی ودرگیر شدن رئیس  -

 هیئت مدیره شرکت با یکی ازتجمع کنندگان

تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری منطقه یک اهواز نسبت به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت  -

 وحق بیمه ماه حقوق3

 مرودشت برای احقاق حقوقشان شیکارخانه آزما ان بیکارشدهکارگرادامه کنش های  -

 آبادان شگاهیپاال عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران -

 دیسال تبع ۲سال زندان و  ۶راد به  یشاپور احسان تیمحکوم -

 شد دییتأ نا  یع دنظریدر دادگاه تجد یمحمد نیپرو یریحبس تعز کسالیحکم  -

 از زندان یلنگرود یمشروط محمود بهشت یآزادبا  دادستان تهران مخالفت -

 یاعضا یو صدور احکام ظالمانه برا یپرونده ساز یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

  کند یرا محکوم م کایسند

 یبرا ضربه شالق ۴۷صدور حکم شش سال حبس و  رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 خداجو دیناه

 هزارتومانی042نسبت پرداخت حق عضویت  مدارس گچساران سیرانندگان سرو یتجمع اعتراض -

 مقابل فرمانداری یو اتوبوسران یرانیبه حساب سازمان تاکس

حمل و نقل  تیریمقابل سازمان مد هیدریتربت ح میس یب های یتاکساعتراضی رانندگان  تجمع -

 یشهردار

 آوار زشیبر اثر ر زواره تیشدن دو کارگر معدن کروم یکشته و زخم -

 مقنی حین کار در لوشان براثر گاز گرفتگیکارگر کیجان باختن  -

 در تهران یفروش هیاغذ کی کارگر جوان درحادثه انفجار0مصدومیت شدید  -



ه ب هیارتش ترک ی در محکوم کردن حمله( هیویسقز و ز)معلمان کردستان  یانجمن صنف ی هیانیب*

  کردستان یروژآوا

. میفهم کرده و انتظار داشت یگرید ی را از زبان صاحبان علم و معرفت گونه یبشر خیتار ی ندهیآ ما

 یها آرمان ی هیدر سا تواند یم یتضادها و تفرق ملل بشر ی که همه میاعتماد سبب شد بپندار نیا

 دیاز د رهاشعا نیا هیکه هم ایوگ. رندیپذ امیو مدارا الت یستیهمز ت،ی  همچون عدالت، حر یسترگ

شعارها  نیشان بوده است و تحقق ا خودخواهانه ەیدیبر نظام پوس یرنگ و لعاب یجهان خواهان تیتمام

 یطوالن خیتار نیو زبان خود در طول ا دیملت کرد را از د. اند فرض نکرده شیب یما پندار یرا برا

 نیا وغیو گسست از  یخواه حق ادیر گاه فرو ه اند ستهیالصاق شده به خود نگر یا هم چون تکه

تضاد، از در  سرکوب با  نیگفتگو و حل ا یبه جا میبرآورده باش شیخو ی  جمع یرا از گلو یکش بهره

  .اند سرب در مقابل جان درآمده ک یو شل نیمشت آهن

. ورد استملت ک هیعل یسوز حق نیاز تکرار ا تر یآور و عفون عذاب اریبس خیبار  تار نیا ی فاجعه

را  ییها به آرمان دنیو رس یدموکراس یپرچمدار ی هیکه داع شانیها از ملت یندگیبه نما ییها دولت

در برابر  رند؛را دا وستنشانیپ قتیخواب  به حق خیو زخم خورده در طول تار ستهیدارند که انسان  ز

  .اند کرده اریملت کورد سکوت اخت یزخم خورده  کریبر پ یدیجد تیجنا

سکوت  ایاما گو دادند یسر م یها جهت تحقق صلح و آشت ملت نیشعار گفتگو و مدارا ماب ان،یمدع نیا

 یاند در مقابل آن توحش علن کرده زانیفرهنگشان آو ی نهیمدال بر س کیرا که به عنوان  ییو مدارا

  .شود یاعمال م یهکه از جانب خشونت مداران ترک کند یم دایمصداق پ

 یایاح یدر سودا یشده و پادشاه عثمان انیعر بیو فر یاکاریاز پوست ر یرجمهو استیر ایگو

قتل و عام زنان، . است خیخواهان سربرآوردن مجدد از زباله دان تار شیخو شوکت یب یامپراطور

 کیتا بن دندان مسلح مصداق بارز  یکوردستان توسط ارتش یکودکان و شهروندان کورد روژآوا

 نیشکاف ا ،یدموکراس یمدع یها دولت نیسکوت ننگ. است تیبشر هینو عل یتیو جنا دیجد یکش نسل

نظام شما با  ادهیکه پ دیرا فراموش نکن ییروزها. کند یم انیصد چندان نما تیانسان کریزخم را بر پ

 راندخت نیا. نبرد را نداشت دانیپا نهادن در م یارایداعش،  انیبر زور عر یمتک یجنگ نیماش دنید

 هیسرما وید. بود ینبرد عشق و تباه دانیعاشقانه در م یسپرشان آوردگاه رزم یها نهیس ما بودند که

قضاوت . است خیبه عمق وجدان ناسور تار یروژآوا زخم ییتنها. دینساز شیعمل خو یرا راهنما

 هیسرما نیزرگترب یتعهد انسان. و بدون تعارف است رحمانه یب ارینه چندان دور بس یا ندهیدر آ خیتار

در مقابل  تانیعمل یو سکوت سرشار از ترس و ب انیشما مدع یبدعهد. ملت ها خواهد بود دانیجاو

راسخ تر خواهد  مانیمل ی مرامنامه نیقابل دفاع ما را همچون گذشته بر ا ریآشکار و غ نیچن یتیجنا

 ".است قمانیشف قیرف نیکوهستان بهتر: "کرد که

 (هیویسقز و ز)معلمان کردستان   یصنف انجمن

وتعیین ضرب  اراک ی شهرساز نیماش دانیم ادامه اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب با تجمع در*

 االجل یک هفته ای برای تعیین تکلیف با سهامدار عمده شرکت

کارگران کارخانه آذرآب در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  مهر،02صبح روز شنبه 

وبرای مسئوالن ضرب االجل یک هفته ای  اراک شهر یساز نیماش دانیم در ومعیشتی دست به تجمع

 .معین کردند( بانک کشاورزی)جهت تعیین تکلیف با سهامدار عمده شرکت

 ادامه تجمعات جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه*



 به هفت تپه شکریاز کارگران کشت وصنعت ن یجمع مهر،  02مهر وشنبه 81روزهای پنج شنبه 

برای بازگشت بکار همکاران اخراجی،آزادی اسماعیل بخشی ومختومه کردن پرونده  تجمعشان 

 .ادامه دادندشرکت  تیریدفتر مد مقابل  قضایی تمام کارگران این مجتمع ولغوخصوصی سازی

 

براساس تصاویر و ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی، برای مقابله با اعمال فشار به کارگران 

لیل ایراد سخنرانی در سنگر،کارگران در سنگرتجمع کردند وایراد سخنرانی پای سنگرصورت بد

 .گرفت



 

 :در همین رابطه

 میلیون تومانی بطور موقت آزادشدند822تا 02کارگربازداشتی اخیر هفت تپه  با تودیع وثیقه 6

یر هفت تپه  با تودیع کارگربازداشتی اخ6،مهر81روز چهارشنبه درآخرین ساعت  فریمحمد خنبا آزادی

 .بطور موقت آزادشدند میلیون تومانی822تا 02وثیقه 

 6مهر شبکه های اجتماعی ورسانه ها ،خبری مبنی بر آزادی موقتی 81روز چهارشنبه 

میلیون تومانی منتشر کردند ولی در آخرین 822تا 02کارگربازداشتی اخیر هفت تپه  با تودیع وثیقه 

 .رسانه ای شدفریمحمد خنآزادی ساعات خبری مبنی بر عدم 

نفر دیگرازکارگران 1نفر از این کارگران بهمراه 3مهر 84قابل یادآوری است که عصر روز یکشنبه 

اطالعات  سیتوسط پل مجتمع نیشکر هفت تپه عازم تهران جهت دیدار با نمایندگان مجلس بودند که

هشت نفرشان وه شوش منتقل شدند بازداشت  وب( یعوارض)خرم آباد  -در بزرگراه تهران تیوامن

 .زندانی شدندگریآزاد  وسه نفر د

 .شده بودندوزندانی  مهر درمجتمع بازداشت 84 کشنبهیروز نفر دیگرشان هم 3

در شعبه دوم دادیاری دادگستری شوش تفهیم اتهام شدند وبرای مهر80کارگرگر روز دوشنبه 6این 

 .ی تعیین شدمیلیون تومان02تا42آزادی موقتشان وثیقه های 

 02آنها به های  اما به علت عدم موافقت دادستان و دخالت جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش وثیقه

 .افزایش پیدا کرد تومان ونیلیم822تا 

علیرغم  سخت دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق یس یکارگران شهردارادامه اعتصاب *

 تهدیدها واقدامات اعتصاب شکنانه



،علیرغم تهدیدها واقدامات اعتصاب شکنانه در اعتصاب بسر میبرند سخت یس یردارشهکارگران 

 .وزباله ها را از سطح شهر جمع آوری نمی کنند

جلسه ای  در رابطه با ادامه اعتصاب کارگران شهرداری سی سخت برپایه گزارش رسانه ای شده ،

 .برگزارشد فرماندار شهرستان دنا در

 نیکه ا میده یاحتمال م :ا خطاب به رئیس شورای شهر سی سخت گفتدر این جلسه فرماندار دن

 یسخت برا یس یآالت حمل زباله شهردار نیکه ماش دیاعتصاب ادامه داشته باشد اما شما دستور ده

مانع کار گردد به  یاگر کسو ردیقرار گ یجبهه مردم اریدر اختاز سطح شهرزباله ها  یجمع آور

 .شود یم یمعرف ییمراجع قضا

 :درهمین رابطه

 اعتصاب دامنه دار کارگران شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق

کارگران شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت کماکان در اعتصاب هستند و از جمع 

 .آوری زباله ها از سطح شهرخودداری می کنند

 

بخش خدماتی شهرداری مهر،از حدود یک ماه پیش کارگران 1بنا به گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

سی سخت بارها برای وصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمعات 

 .امروز نیز اعتراض کارگران ادامه داشت. اند اعتراضی زده

تفاوتی مدیران  ماهه آنها، بی بنابه گفته کارگران معترض،دلیل برپایی تجمعات اعتراضی حدودا یک

 .قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران مناطق مختلف شهرداری است شهرداری سی سخت در



تر شده است به طوری که  گسترده( تنظیف و حمل زباله)به گفته آنها،اعتراض کارگران واحد خدماتی 

های برخی مناطق شهر  آوری زباله طی روزهای گذشته کارگران تنظیف و حمل زباله از جمع

 .اند خودداری کرده

با افزایش مشکالت مالی شهرداری، در روزهای گذشته سرپرست : اظهار داشتند این کارگران

گیری کرده و این موضوع باعث تشدید  شهرداری سی سخت از مسئولیت خود در شهرداری کناره

 .مشکالت شده است

در نخستین روزهای اعتراض کارگران شهرداری سی سخت، : کارگران سی سخت تصریح کردند

مشکالت   ها نمودند و با تشدید آوری زباله ان دنا با هماهنگی دهیاری اقدام به جمعفرمانداری شهرست

های شهری، در روزهای گذشته اعضای شورای شهر سی سخت نیز  آوری نشدن زباله ناشی از جمع

 .های شهر کردند آوری زباله اقدام به جمع

ا تایید اجتماع اعتراضی همه روزه پیش از این؛ ب( سرپرست فرمانداری شهرستان دنا)علی یارعلیپور 

آوری زباله در این شهر را به دلیل استمرار  کارگران خدماتی شهرداری سی سخت، وضعیت جمع

 .اعتراضات کارگران بخش خدماتی نامطلوب دانسته است

به اعتقاد وی جمع آوری زباله های شهر توسط فرمانداری و دهیاران و یا اعضای شورای شهر یک 

که فقط برای چند روزی جواب خواهد داد و می طلبد که مسئوالن مربوطه این معضل را مسکن است 

 .ای حل کنند  ریشه

تجمع اعتراضی کارگران بخش حراست متروتهران نسبت به جابجایی شغلی ودرگیر شدن رئیس *

 هیئت مدیره شرکت با یکی ازتجمع کنندگان

متروتهران برای بنمایش گذاشتن مهر،جمعی از کارگران بخش حراست 02صبح روز شنبه 

 یساختمان اصلتهران دست به تجمع مقابل  یحفاظت شهردار گانیبه شان به انتقال اعتراضشان نسبت

 .تهران زدند شرکت مترو

از کارکنان  یکیکارکنان معترض با  انیشرکت مترو با حضور در م رهیمد ئتیه سیرئ پور یمینع

 . کرد نیشد و او را نقش بر زم ریمترو درگ

که در  ینفر از کسان802حدود : گفت کارگران معترض حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ایاز یکی

کارمند مترو هستند، قرار است  یو به طور رسم کنند یم تیمترو فعال نگیشرکت مادر حراست هلد

پس از  ،میحفاظت کار کن گانیاگر قرار بود ما از ابتدا در . منتقل شوند یحفاظت شهردار گانیبه 

 .میخود را آغاز کن تیعنوان نگهبان فعال هتازه ب نکهینه ا میسال سرگرد بود 80

: شده است، افزود یمنتف تیوضع رییتغ نیکه اعالم کرده بود ا یبا اشاره به سخنان محسن هاشم یو

اعالم اضافه کرده است، ما را مازاد  رویمدت به مترو ن نیآنکه در ا لیمترو به دل رهیمد ئتیه سیرئ

 .میما از مترو برو خواهد یکرده و م

عدم پرداخت  سطح نازل حقوق و تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری منطقه یک اهواز نسبت به*

 وحق بیمه ماه حقوق9

به سطح نازل حقوق  کارگران شهرداری منطقه یک اهوازبرای اعتراض نسبت طی روزهای گذشته،

 .این شهرداری برپاکردند معاتی را مقابل ساختمانتجماه حقوق وحق بیمه 3و عدم پرداخت 



 معترض شهرداری منطقه یک اهواز از کارگران یکیمهر،02براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یمانکاریشرکت پ کی تیتحت مسئول کیمنطقه  یشهردار ینفر در بخش خدمات 422حدودا : گفت

جدا از . افتاده است ریبه تاخ مان یالبات مزدکم در سه ماه گذشته مط که دست میمشغول به کار هست

 .پرداخت نشده است زین یاجتماع نیکارگران به تام مهیدستمزد، حق ب

پرداخت  ریشهر اهواز با تاخ کیمنطقه  یکارگران خدمات یمطالبات مزد66از سال  نکهیا انیبا ب او

 یاریمشکالت بس ،یا مهیو ب یو عدم پرداخت مطالبات مزد یشتیمشکالت مع: در ادامه گفت شود، یم

 .کارگران به وجود آورده است یها خانواده یبرا

 یها حداقل رندیگ یاهواز هر ماه به عنوان دستمزد م یشهردار یمانکاریآنچه کارگران پ ،یگفته و به

 کباریحقوق کارگران تنها  یاز طرف. دهد یآنها را نم شتیها کفاف مع حداقل نیقانون است اما ا یمزد

 یها نهیچ وجه با هزیکه به ه کنند یم نییتع یا هم به گونه کباریو آن  کند یم دایپ شیدر سال افزا

 .ندارد یهمخوان یو نرخ تورم واقع یزندگ

حقوق  یفایمسئوالن به است یبرخ یتوجه یو ب تینداشتن احساس مسئول: کارگر در  خاتمه گفت نیا

کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند  نیشان باعث شده مشکالت ا کارگران حوزه خدمت

 .ابندیخود دست  هیبه حقوق اول

 مرودشت برای احقاق حقوقشان شیکارخانه آزما ان بیکارشدهکارگرادامه کنش های *

 .برای احقاق حقوقشان ادامه دارد مرودشت شیکارخانه آزما بیکارشدهکارگر16کنش های

 یتمام: گفت به خبرنگار رسانه ای مرودشت ژهیاندار و فرماندار ومعاون استمهر،81روز پنج شنبه  

کارخانه  نیکارگران ا یاردیلیم 0رفته است و مطالبات  نیاز ب شیکارخانه آزما یساخت ها ریز

  .کنند یخصوص اقدام م نیدر ا یروزانه نسبت به مطالبه گرواین کارگران  مغفول مانده است

 آبادان شگاهیپاال گرانعدم پرداخت چند ماه حقوق کار*

فاز  حقوق کارگران. پرداخت نشده است نفت آبادان شیشرکت پاال یمانکاریپ کارگرانچند ماه حقوق 

 .ماه پرداخت نشده است0 شگاهیپاال ایندو 

 دیسال تبع ۲سال زندان و  ۶راد به  یشاپور احسان تیمحکوم*

شعبه  سیرئ یافشار یتوسط قاض رانیا آزاد کارگران هیاتحاد رهیمد أتیراد عضو ه یاحسان شاپور

در احزاب، گروه ها و  تیو منع عضو دیسال تبع ۲سال زندان و  ۶دادگاه انقالب تهران به  ۲۶

 .محکوم شد یاجتماع یاسیدستجات س

کشور به پنج سال حبس و  تیامن هیو اجتماع عل یراد به اتهام تبان یحکم صادره شاپور احسان هیبرپا

و اقامت  دیبه دو سال تبع یلیحبس و از باب مجازات تکم کسالینظام به  هیعل یغیتبل تیبه اتهام فعال

در احزاب و  تیمنع عضو زیو بلوچستان و ن ستانیشهر استان س کین یاز بخش ها یکیدر  یاجبار

 .است دهیمحکوم گرد یاسیو س یدستجات اجتماع

 یاست که به هر نحو یواه ید مکتوباتراد تماما  شاه یشاپور احسان هیعل یصادره پنج صفحه ا حکم

کارگران و  قیطر نیتا از ا دینما لیتبد یتیرا به مسائل امن یو کارگر یصنف یتهایدارد فعال یسع

 .دیمدت زندان محکوم نما یرا به احکام طوالن یجنبش کارگر نیفعال



است و همه احکام تماما  محکوم  یصنف یتهایفعال یسرکوب و نابود یبرا یینوع تالش نهاد قضا نیا

 .گردند یملغ دیبا گردندیصادر م یکارگران که بواسطه اتهامات واه هیصادره عل

 ۸۹مهرماه  ۲۲ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 شد دییتأ نا  یع دنظریدر دادگاه تجد یمحمد نیپرو یریحبس تعز کسالیحکم *

 کسالیبر  یمبن یحکم دادگاه بدو استان البرز دنظریدادگاه تجد ۶شعبه  یدادنامه صادره از سو طبق

شده  دییو هاله صفرزاده تأ یثقف رضایعل ،یمحمد نیپرو ینظام برا هیعل غیبه اتهام تبل یریحبس تعز

 .است

و هاله  یثقف رضایبه همراه عل رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سیرئ بینا یمحمد نیپرو

کرج  یدر پارک جهان نما بهشتیدر روز ششم ارد کانون مدافعان حقوق کارگر یصفرزاده از اعضا

 .کفالت آزاد شده بودند دیشده و پس از پانزده روز بازداشت به ق ریدستگ

 از زندان یلنگرود یمشروط محمود بهشت یآزادبا  دادستان تهران مخالفت*

 .از زندان مخالفت کرد یلنگرود یمشروط محمود بهشت یآزادبا دادستان تهران 

به خبرنگار رسانه ای (یلنگرود یمحمود بهشت لیوک)تاج  نیحسمهر،02طه روز شنبه درهمین راب

ارسال شده بود که از  ییبه مرجع قضا نیدرخواست با موافقت مسئوالن زندان و ضابط نیا:گفت

 .دادستان تهران با آن مخالفت شد یسو

موکل، با  تین با توجه به وضعدادستا دوارمیخواهد شد و ام میدرخواست مجددا تقد نیا: کرد دیتاک تاج

 .دیآن موافقت نما

 یاعضا یو صدور احکام ظالمانه برا یپرونده ساز یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  کند یرا محکوم م کایسند

شعبه  یتهران به بازپرس یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند رهیمد اتیعضو ه یشهاب رضا

شعبه دوم  یصبح در بازپرس ۸مهرماه ساعت  ۲۲ر شده است و روز شنبه احضا نیاو یدوم دادسرا

 .حضور خواهد داشت

کارگر پس  انیحام گریو چند تن از د کایسند یاعضا گریطالب مقدم از د درسولیو س یدیسع حسن

زندان، شالق و  نیروز کارگر در مقابل مجلس به احکام سنگ یتجمع اعتراض انیاز بازداشت در جر

آبان  کمی باشد یموقتا آزاد م قهیکه با قرار وث یسیمدرس زبان انگل یاسداله شایآن. اند حکوم شدهم دیتبع

از  یریام هیو مرض یندا ناج ز،یدادگاه انقالب فراخوانده شده است و عاطفه رنگر ۲۶به شعبه 

بر  اند ظالمانه و کارگر بازداشت شده یروز جهان یحقوق کارگران که در تجمع اعتراض انیحام

 نیخواسته شده را تام نیسنگ قهیوث نکهیاز پنج ماه به رغم ا شیبا گذشت ب ییقضا یجار هیخالف رو

کرده  یریجلوگ شان یو آزاد قهیوث رشیاز پذ ییدستگاه قضا یرقانونیاند اما بصورت کامال غ کرده

 .است

 هیعل ییقضا -یتیامن-یسیپل یتهران و حومه فشارها یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند 

 یو آزاد کایسند یاعضا هیعل یو خواستار توقف پرونده ساز کند یمحکوم م دایرا شد کایسند یاعضا

هفت تپه،  شکرین یکارگر، کارگران زندان یو شرط بازداشت شدگان روز جهان دیق یو ب یفور

 .باشد یکارگران دربند م انیو حام یزندان مانمعل



 تهران و حومه یتوبوسرانکارگران شرکت واحد ا یکایسند

 یضربه شالق برا ۴۷صدور حکم شش سال حبس و  رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*

 خداجو دیناه

 ۲۶شعبه  یقاض یافشار یتوسط قاض رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیناه

به اتهام  ،یریسال حبس تعز ۵کشور به  تیامن هیعل یدادگاه انقالب تهران به اتهام اجتماع و تبان

. محکوم شده است یریضربه شالق تعز ۴۷و  یریحبس تعز کسالیبه  یاخالل در نظم عموم

از  تیدو جلد کتاب مشخص و دو سال محروم یسیبه رونو یلیبا عنوان مجازات تکم نیهمچن

 .است دهیمحکوم گرد یو اجتماع یاسیدر احزاب، گروه ها و دستجات س تیعضو

 یکارگر در مراسم مقابل مجلس شورا یمصادف با روز جهان بهشتیارد ازدهمیخداجو در روز  دیناه

و در روز دهم مهرماه در  دیآزاد گرد قهیوث دیروز بازداشت به ق ۳۳شد و پس از  ریدستگ یاسالم

 .دیدادگاه انقالب تهران محاکمه گرد ۲۶شعبه 

. کشند یم رانیطبقه کارگر ا یبه رو ریفاحش شمش یشکلبه  یتیامن یبه همراه نهادها ییقضا دستگاه

هر کارگر و  یبرا. کرده اند لیتبد یصنف نیکارگران و فعال یبزرگ برا یتمام کشور را به زندان

 یگر هدست به اعتراض بزند و مطالب یحقوقیکه در مقابل سطح گسترده فقر و فالکت و ب یریمزدبگ

کارگران در . کنند یشالق صادر م ییو قرون وسطا یانسانریمدت و حکم غ یکند احکام حبس طوالن

شان دست به  یمطالبات صنف یریگیحقوق معوقه و پ افتیدر یکه برا یمراکز مختلف صنعت

 یکردن کارگران معترض در اقص یدهند و با زندان یقرار م انهیاعتصاب بزنند را مورد هجوم وحش

 .برندیم شیپ امان را با طبقه کارگر به یب یکشور جنگ اطنق

تا هم راه را  ردیگیصورت م نیا یبرا رانیا رانیتعرض ها و سرکوب کارگران و مزدبگ نیا ی همه

که دسترنج کارگران است توسط چپاولگران و رانتخواران  یاجتماع یها هیسرما شتریغارت ب یبرا

طبقه کارگر  خودشان است بر گرده تیموجود را که حاصل حاکم یهموار کنند و هم بحران اقتصاد

 .ندینما رشکنس

اند و  دهیجان کارگران و عموم مردم جامعه را مک رهیاز چهار دهه است که ش شیحاکم ب سردمداران

و  یدیمراکز عمده تول زین ریبرده اند و در دوره اخ غمایرا به  یاجتماع یها هیمنابع و سرما یتمام

ثمن  هب یساز یخصوص قیست را از طرا رانیکه سهم آحاد جامعه و طبقه کارگر ا یدولت یصنعت

 ینابود زیو ن یمراکز صنعت نیا یفنا نهیزم قیطر نیبخس به افراد خاص واگذار کرده اند و از ا

 .کارگران را باعث شده اند یکاریگسترده ب شیو به تبع آن افزا یشغل تیصدها و هزاران موقع

 ینیتواند از زم یب و زندان و شالق نمبا سرکو رانیمردم ا یمطالبات میکارگر و کل جنبش عظ طبقه

 .ردیدست بکشد و بم شیخو یشتیمع یخواسته ها نیتر یهیو بد نیتر

 ن،یو سرکوب فعال یصنف یتهایبا هرگونه فعال یتیبرخورد امن یبه جا ییقضا ستمیمسئول وس ینهادها

سرکوب  استیادامه س وگرنه با ندیاقدام نما رانیا رانیخواست و مطالبات کارگران و مزدبگ نیبه تأم

 .جامعه، قطعا  باد خواهند کاشت و توفان درو خواهند کرد یشتیدر مقابل خواست مع

ها و  هیدر سطح کشور و اتحاد یکارگر یتمام کارگران و تشکل ها رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یق براتا ضمن محکوم نمودن صدور حکم حبس و شال خواندیرا فرام یالملل نیب یکارگر ینهادها

ن ینسر ،یمحمد نیخداجو، پرو دیکارگران از جمله ناه هیخداجو، خواهان لغو احکام صادره عل دیناه



تمام  یآزاد زیو ن گریو ده ها کارگر د یدیحسن سع ،یریام هیمرض ز،یعاطفه رنگر ،یجواد

 .شوند یکارگران زندان

 ۸۹مهرماه  ۸۹-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 هزارتومانی042نسبت پرداخت حق عضویت  مدارس گچساران سیگان سرورانند یتجمع اعتراض*

 ی مقابل فرمانداریو اتوبوسران یرانیبه حساب سازمان تاکس

برای اعتراض نسبت پرداخت حق عضویت  مدارس گچساران سیرانندگان سرو مهر،02روز شنبه 

 .ری اجتماع کردندمقابل فرماندا یو اتوبوسران یرانیبه حساب سازمان تاکس هزارتومانی042

مدارس  سیسالهاست که سرو: حاضر درتجمع به خبرنگار یک رسانه محلی گفت از رانندگان یکی

درصد از مبلغ قرار داد را از ما  0و  میبند یو با اداره آموزش و پرورش قرارداد م میگچساران هست

 .میاشب یم یو رانندگ ییراهنما سیاز پل تیکارت صالح یکنند  و ما دارا یکسر م

مدارس گچساران  سیرانندگان سرو ،یا قهیسل نیو قوان بیعج یدر اقدام یرانیسازمان تاکس اکنون

 یو اتوبوسران یرانیبه حساب سازمان تاکس انهیسال تیهزار تومان حق عضو 042راملزم به پرداخت 

 . کرده است

ماه از سال را  4و  میهست(مدارس  سیسرو) ماه مشغول به کار  1ما در طول سال فقط : وی افزود

و   کی،الستیدکیسرسام آور لوازم  یگران ،یبد اقتصاد طیکه با توجه به شرا میهست کاریعمال ب

ها  نهیهز نگونهیاو قادر به پرداخت   میروبرو هست یادیبا مشکالت ز.... یکاریو ب نیاستهالک ماش

 .میرا پرداخت کنها  نهیهز نگونهیا میکه بتوان  میندار یچون عمال در آمد میستین

حمل و نقل  تیریمقابل سازمان مد هیدریتربت ح میس یب ی هایتاکساعتراضی رانندگان  تجمع*

 یشهردار

حمل و نقل  تیریمقابل سازمان مد هیدریتربت ح میس یب های یتاکسرانندگان  مهر،81روز پنج شنبه 

مقابل سازمان  ه تجمعدست ب شان میس یب یقطع شدن سامانه ارتباطبرای اعتراض به  یشهردار

 .زدند یحمل و نقل شهردار تیریمد

 مشغول بکارند که هیدریدر تربت ح 833 میس یب یتاکس 62 حدودبه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .قطع شده بود 6332از صبح روز پنج شنبه ساعت  شان میس یب یسامانه ارتباط

شروع  ییکه عمده آن از جا میدار یادیما مشکالت ز: گفترانندگان معترض  ندهینمادر همین رابطه 

کردند و از همان زمان مداوم خط  هیدریدر تربت ح سیشروع به ارائه سرو 8112شد که اسنپ و 

 .ستیما ن یکس پاسخ گو چیشود و ه یقطع م یارتباط

با مراجعه به  م،یروبه رو بود ۸۳۳در طول چند روز گذشته که با اختالل در سامانه : افزود یو

 .مینکرده ا افتیرا در یپاسخ قانع کننده ا چیو سازمان حمل و نقل ه یت، شهردارمخابرا

شده  یداریخر یها اقساط نیماش نیاکثر ا: نیز گفت هیدریشهر تربت ح 833از رانندگان  گرید یکی

 62 نیا یتمام دخل و خرج زندگ گرید یسر ماه رانندگان قسط آن را پرداخت کنند و از سو دیاند و با

 .برطرف شود مشکلمانتا  میبعنوان معترض حاضر شد نجایشود و لذا ا یفراهم م ریمس نیاز همنفر 

 آوار زشیبر اثر ر زواره تیشدن دو کارگر معدن کروم یکشته و زخم*



در حادثه ریزش  از توابع شهرستان زاوه یگوج یروستا تیدو کارگر معدن کروم مهر،02روز شنبه 

 .آوار کشته وزخمی شدند

 زشیر: گفـت هیدریتربت ح یپزشک یها تیمرکز حوادث و فور ریمدگزارش رسانه ای شده، بنابه

 یمصدوم بر جا کیکشته و  کیاز توابع شهرستان زاوه،  یگوج یدر روستا تیآوار معدن کروم

 .گذاشت

 از کارگران بر یکیحادثه  نیدر ا: افزود حادثه صبح امروز بوده،  نیزمان وقوع ا نکهیا انیبا بوی 

شد که به علت شدت جراحت وارده در دم جان  دیشد تیسر دچار مصدوم هیاثر برخورد سنگ از ناح

 .شدمنتقل  هیدریتربت ح مارستانیبه بو مصدوم  زین گریکارگر د کیباخت و 

 مقنی حین کار در لوشان براثر گاز گرفتگیکارگر کجان باختن ی*

در جمال آباد واقع  یدر باغ متری زمین82ق مهر،یک کارگرمقنی حین کار در عم81روز پنج شنبه 

 .براثر گازگرفتگی جانش را ازدست داد لوشان

هنگام  ستانافغانتبعه کارگر  کی (مهر81)امروز: رودبار امروز گفت یفرمانده انتظامدرهمین رابطه 

 .درگذشت نیزم یدر عمق متر یدر جمال آباد لوشان به علت گاز گرفتگ یحفر چاه در باغ

به  زین یبود قصد نجات او را داشته که و یکارگر که از شهروندان لوشان این یکارفرما: دافزووی 

 .در چاه جانش را از دست داد یگاز گرفتگ لیدل

 ی در تهرانفروش هیاغذ ککارگر جوان درحادثه انفجار ی0 شدید مصدومیت

 دانیبوستان در م یدر مجتمع تجار یفروش هیاغذ کیساله  86و 81کارگر 0مهر،86ظهرروز جمعه 

 .دشدنبه شدت مصدوم  مغازه نیدر ا عیگاز ما لندرینشت گاز از س براثرانفجار بدلیل،تهران  پونک

akhbarkargari2468@gmail.com 
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