
 0931مهر ماه  01اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی  -

 مسئوالن 

به  یاز دائم تیوضع لیفارس نسبت به تبد جیان شرکت حمل ونقل خلکارگرادامه  اعتراضات  -

 با تجمع مقابل شرکت وفرمانداری اسالمشهر یمانیپ

ماه 3تا 2کردکوی برای اعتراض به عدم پرداخت  (قرق بان)کارگران حفاظت از جنگلاعتصاب  -

 حقوق

 یدبستان شیپ انیو مرب ینهضت سواد آموز ارانشیآموز ،یسیحق التدرمعلمان  یتجمعات اعتراض -

 آموزش و پرورشاستان لرستان  نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل اداره کل 

 از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟ -

 یاز آرا سهیمق یو دفاع قاض انقالب تپه در دادگاه هفت مجتمع نیشکر پرونده نیحضور متهم -1

 پرونده نیا  صادره

 کارگران دیتپه جهت تهد شوش، در هفت هیحضور فرمانده هان بلند پا -2

 بالماسکه طالب و دانشجویان بسیجی اهواز مقابل مجتمع نیشکر هفت تپه -3

 دیگر کارخانه هپکو در سکوت خبری زندانی وبا قراروثیقه موقتا آزاد شدندکارگر8 -

 خداجو دیجلسه دادگاه ناه یبرگزار -

 بدادگاه انقال 22شعبه  به یاسداله شایآناحضار -

 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان علیرغم شامورتی بازی ها1011ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 به معلوالن یاستخدام هیسهم صیتخلف وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در تخص -

بدنبال آزمایش دزیا یماریب تیبه سرانسبت  چنار محمود یروستاتجمع اعتراضی اهالی خشمگین  -

 لردگان و شبکه بهداشت و درمان ند خون مقابل فرمانداریق

و والدینشان در اعتراض به نبود پل هوایی جهت  کشیشهرستان گال آباد یحاج یروستا آموزان دانش -

 را مسدود کردندمشهد -شمال  تردد،جاده بین المللی

 وعده های توخالی تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذرآب نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و*

 مسئوالن 

مهر،برای باری دیگر کارگران کارگران کارخانه آذرآب برای انعکاس هرچه 11روز چهارشنبه 

راهی  مسئوالن بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی

 .شهر اراک شدند ودر میدان صنعت این شهر تجمع کردند



بانک )ارخانه آذرآب بدنبال عدم تعیین تکلیف نهایی با سهامدار عمده شرکت کارگران کارگران ک

روز از مهلت تعیین شده وعدم پرداخت حقوق 11علیرغم وعده و وعیدها وسپری شدن ( کشاورزی

ماه های مرداد وشهریور، بی اعتنا از کارشکنی های اعضای شورای اسالمی کارتصمیم گرفتند 

 .مع در میدان صنعت اعتراضشان رابنمایش بگذارندراهی شهر اراک شوند وباتج

 

بدنبال اعتراضات دامنه دار کارگران کارخانه آذرآب در شهریورماه سال  قابل یاد آوری است که

با  روزیدر نشست مشترک د: ه بودگفت یمرکز استان آقازاده استاندار یعل 88شهریور21روز جاری،

 ندهیروز آ11در تهران مقرر شد شرکت مپنا تا  یکشاورزعامل بانک  ریعامل شرکت مپنا و مد ریمد

شرکت آذرآب  تیریمد رفتنیپذ یخود را برا ییالزم را انجام دهد و نظر نها یها یو بررس یابیارز

 .داعالم کن

معاون  ،یمرکز یاستاندار یمتشکل از معاون اقتصاد یمیمدت ت نیمقرر شد در ا: افزود آقازاده

 ،یمسائل مرتبط با آذرآب را از جمله مسائل مال یاون شرکت مپنا تمامکشور و مع یبانک کشاورز

 .کنند یموجود را بررس یها تیشرکت و ظرف یها طلب ،یاتیامور مال ها، یبده

روزه بابت 11مهلت  کیمسئوالن  نکهیا رغمیعل: کارگران معترض آذرآب در گفتگو بارسانه ها گفتند

پنا از کارگران خواسته بودند، اما اکنون بعد از گذشت شرکت به م یواگذار تیوضع فیتکل نییتع

 .برد یبه سر م یفیروز از همان وعده، آذرآب همچنان در بالتکل 21به  کینزد

از  یکیبه عنوان  ،یوعده مسئوالن محقق نشد، بلکه بانک کشاورز نینه تنها ا:آنها افزودند

روز هفتم مهر ماه در بورس عرضه  خود را در یدرصد11/22سهامداران عمده که قرار بود بلوک 

 .کند، از عرضه سهام خود منصرف شد

برای بازنشسته شدن از دیگر موارد اعتراض بودکه بدنبال کارگر111 ماهه11 بالتکلیفی اعتراض به 

 .تجمع اعتراضی امروز رسانه ای شد



: گفتای  خبرنگار رسانهبه  یتجمع اعتراض نیکار آذرآب در خصوص ا یاسالم یشورا سییراما 

کار انجام داد دست به تجمع  یکه شورا ییها باعث شد که کارگران با وجود ممانعت طیشرا......»

 «.......بزنند

به  یاز دائم تیوضع لیفارس نسبت به تبد جیکارگران شرکت حمل ونقل خلادامه  اعتراضات *

 ی با تجمع مقابل شرکت وفرمانداری اسالمشهرمانیپ

در ادامه اعتراضات دامنه دارشان  فارس جیکارگران شرکت حمل ونقل خل مهر،11روز چهارشنبه 

برای باری دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت  یمانیبه پ یاز دائم تیوضع لینسبت به تبد

 .شرکت در اسالمشهر زدند

 .دمهر هم تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری اسالمشهر بر کرده بودن8این کارگران روز سه شنبه 

ماه به صورت  وریشهر یاز ابتداکارگران معترض در باره ادامه تجمعات اعتراضیشان که 

 زین روزیآنها که د یها اعتراض ییبرپا لیدل :به خبرنگار رسانه ای گفتندآغاز شده است،  رمستمریغ

 ونقل شرکت حمل یبخش خصوص رانیمد یتفاوت یاسالمشهر برگزار شد، ب یمقابل ساختمان فرماندار

 .است یمانکاریبه پ یاز کارگران قرارداد دائم یشمار یاستخدام تیوضع لیفارس در قبال تبد جیخل

شهرستان اسالمشهر  یفرماندار نیتام یبه دنبال اجتماع روز گذشته کارگران، شورا :آنها افزودند

 وریشهر یکه قرار بود از ابتدا یجلسه قرار شد همه کارگران نیجلسه داد و طبق مصوبات ا لیتشک

 .شوند به کار سابق خود بازگردند تیوضع لیماه تبد

مقرر شد کارفرما با همه  نیجلسه همچن نیدر ا: گفتند نیفارس همچن جیونقل خل شرکت حمل کارگران

سه  یقراردادها یو خدمات یو با کارگران واحد ادار کسالهی یقراردادها یکارگران راننده و واحد فن

 .ماهه امضا کند

شرکت را  نیا رایفارس که اخ جیونقل خل حمل یبخش خصوص تیریمدن میشود که خاطرنشا

و 0حداقل  یشرکت که دارا نینفر از کارگران ا 111شدن حدود  یمانیکرده است، دستور پ یداریخر

اتفاق کارگران اجازه ورود  نیا جهیهستند را صادر کرده است که در نت یسال سابقه کار 23حداکثر 

 .ندارند فیتکل نیید را تا تعخو ربه محل کا

دستورالعمل همه آنها  نیکه مطابق امی گویند فارس  جیونقل خل شرکت حمل یقرارداد دائم کارگران

 ریناوگان و سا ،یسبز، ادار یفضا ،یخدمات یها در بخش میبه صورت قرارداد مستق نیاز ا شیکه پ

مشغول  جیلونقل خ شرکت حمل... و زیر هبرنام ،ینظافتچ ،یراننده، آبدارچ یشغل نیها با عناو بخش

 .شوند تیوضع لیتبد یمانکاریچند شرکت پ ای کی تیتحت مسئول دیاند با کار بوده

 نیشرکت در چارچوب قوان یبخش خصوص ،فارس جیشرکت حمل ونقل خلکارگران  اظهارات  طبق

به . کند یشده، حرکت نم فیبه آن تکل یساز یسازمان خصوص یکه از سو یو مقررات واگذار

داده، حق  یدر زمان واگذار یساز یکه به سازمان خصوص یا طبق تعهدنامه دیعنوان نمونه مالک جد

 یتوجه یبا ب یبخش خصوص مینیب یندارد اما در حال حاضر م ندهیسال آ 0را تا  ییروین چیاخراج ه

ران را لغو کرده و کارگ یهمه قراردادها یونقل از مرداد ماه سال جار شرکت حمل یبه مفاد واگذار

 .کنند یهمکار یمانکاریشرکت پ کیبا  دیدارد که با دیتاک



اکنون با  که هم یشغل یثبات یجدا از ب: کردند حیفارس در خاتمه تصر جیونقل خل شرکت حمل کارگر

از  یماه معوقات مزد نیکم بابت چند دست م،یبا آن مواجه یانسان یروین یا واسطه یها حضور شرکت

 .افتاده است ریبه تاخ یکه از زمان مالک قبل میفارس طلبکار جیونقل خل شرکت حمل

ماه 9تا 2برای اعتراض به عدم پرداخت  کردکوی (قرق بان)کارگران حفاظت از جنگلاعتصاب *

 حقوق

کردکوی در استان گلستان برای  (قرق بان)کارگران حفاظت از جنگل مهر،11روز چهارشنبه 

 .ماه حقوق دست به اعتصاب زدند واز سرکارشان حاضر نشدند3تا 2اعتراض به عدم پرداخت 

 نکهیگلستان بااشاره به ا یزداریو آبخ یعیمنابع طب رکلیمدمهر،11در همین رابطه روز چهارشنبه 

اگر اعتراض قرقبانان به : گفت به خبرنگار رسانه ایندارم، ییاز اعتراض جنگلبانان کردکو یاطالع

 .ستیروز ن به ها صیچراکه تخصحقوق معوق باشد، درست است 

گلستان : ادامه داد م،یسه ماه حقوق معوق ندار نکهیا انیگلستان با ب یزداریو آبخ یعیمنابع طب رکلیمد

تا دو ماه  کی نیب یحفاظت  یروهایها متفاوت است اما ن آن یها یافتیقرقبان دارد که در 011حدود 

 .اند نکرده افتیحقوق در

ی دبستان شیپ انیو مرب ینهضت سواد آموز ارانشیآموز ،یسیحق التدران ی معلمتجمعات اعتراض*

 آموزش و پرورشاستان لرستان  نسبت به بالتکلیفی شغلی مقابل اداره کل 

 یدبستان شیپ انیو مرب ینهضت سواد آموز ارانشیآموز ،یسیحق التدرمعلمان  از ابتدای هفته جاری،

اجتماع می  آموزش و پرورشکلیفی شغلی مقابل اداره کل استان لرستان برای اعتراض نسبت به بالت

 .کنند

که  یاز موضوعات یکی،:با تایید این تجمعات اعتراضی،افزودآموزش و پرورش لرستان  رکلیمد

 فیتکل نیینه تنها در لرستان بلکه کل کشور با آن مواجه است تع ریاخ یها ظرف سال یآموزش ستمیس

است که  یدبستان شیپ انیو مرب ینهضت سواد آموز ارانی موزشو آ یسیحق التدر یروهایو جذب ن

 .شود یخبر ساز م یلیتحص البا شروع س ژهیبه و یهر از گاه

 از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟*

 یاز آرا سهیمق یو دفاع قاض انقالب تپه در دادگاه هفت مجتمع نیشکر پرونده نیحضور متهم -0

 پرونده نیا  صادره

از  یرقلیام ریامو  یاریاله ساناز فرد،  یمحمد نیرحسیام ،یبخش لیاسماعمهر،8سه شنبه  روز

احکام »با صراحت تمام اعالم کرد که  سهیمق یقاض زیدر دادگاه ن. زندان به دادگاه انقالب منتقل شدند

  .«خدا پسندانه و عادالنه بوده است اریتپه بس متهمان پرونده هفت هیصادره عل

  «!دمیحکم ها آخرت خود را خر نیبا ا»: گفته است زین انیپا در سهیمق

 کانال های تلگرامیبرگرفته از 

 کارگران دیتپه جهت تهد شوش، در هفت هیحضور فرمانده هان بلند پا -2



 سیو رئ(   یبهمن) حفاظت اطالعات شوش  سیو رئ یانتظام یروین فرمانده مهر،01چهارشنبه  روز

مسلح همراه، حضور داشته و  یها رویدر شرکت هفت، همراه با ن( وندبهار )  یانتظام یروین

 .قرار دادند دیکارگران را  مورد تهد

ضمن   نصورتیا ریدر غ دیبرگرد تانیبه سر کارها  یهمگ دیگفتند که با  به کارگران ینظام یها روین

 .شد دیشماها اخراج خواه ،یپرونده ساز

 یاخضر مانیا فر،یمحمد خن ی، سه نفر از کارگران به نام  هاها در هفت تپه روین نیحضور ا بعداز

اداره اطالعات  سیاستان دراهواز احضار شده اند که در آنجا رئ یو  محسن چشم خاور، به دادستان

 .رندیگ یقرار م نیو توه دیشوش حضور داشته بود و کارگران احضار شده  مورد تهد

شوش صورت گرفته  تیامن سیکارگران  توسط پلاست که تماس  جهت احضار  حیبه تو ض الزم

 .واقع دراهواز انتقال داده بودند یباهنر، دفتر دادستان ییاست که بعدا آنها را  به مجتمع قضا

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسندمنبع کانال تلگرام 

 مجتمع نیشکر هفت تپهبالماسکه طالب و دانشجویان بسیجی اهواز مقابل  -9

اهوازراهی هفت تپه شدند تا بالماسکه  و طالب بسیجی انیدانشجومهر،جمعی از11 روز چهارشنبه

  .جدیدی را مقابل مجتمع نیشکر هفت تپه اجراکنند

را نداد و اعالم کرد که مجتمع اجازه ورود به به آنها حراست کارخانه  بنا به گزارش رسانه ای شده،

هفت تپه شده  شکریو طالب به کارخانه ن انیخوزستان خواستار ممانعت از حضور دانشجو یدادستان

 .است

 :در همین رابطه سایت سندیکای کارگران فلز کار ومکانیک نوشت

 شکریطلبه جوان درب شرکت ن ینفر روحان ۰۱صبح حدود  ۰۱صبح امروز ساعت دهیگزارش رس به

 ییمقامات قضااز کارگران را داشتند که با مجوز  تیتجمع کرده و قصد ورود به شرکت را جهت حما

 نیا. از پرسنل سپاه مانع ورودشان به شرکت شدند یو تعداد یانتظام یرویو حراست شرکت و ن

 .درون استان خوزستان بودند و ظاهرا از شهرستان اهواز آمده بودند ونیافراد از روحان

 شکر؛یشرکت ن یبخش خصوص یکنون تیمالک دیدر خصوص خلع  یهللا کعب تیقبل آ یچند

مجموعه مجلس خبرگان  ریز یاز شرکتها یکی ای ایشرکت به قرارگاه خاتم االنب نیا یواگذارخواستار

با کمک  دیطالب وارد عرصه شده تا شا نیموضوع ا نیاز ا تیشده بود و احتماال در حما یرهبر

 شرکت یدولت رعاملیمد نیالزم به ذکر است آخر. پروسه را به سرانجام برسانند نیا وانندکارگران بت

 .بودند یاله کعب تیداماد آ یکاظم یعل یقبل از واگذار شکرین

 دیگر کارخانه هپکو در سکوت خبری زندانی وبا قراروثیقه موقتا آزاد شدندکارگر 1*

اواخر شهریور ماه سال  در جریان اعتراضات کارگر  دیگرکارخانه هپکو در پی احضاریه صادره 8

معرفی کردند ودر سکوت مراجع قضایی اراک ا به خودشان ر جاری کارگران این واحد تولیدی

 .مهربا قراروثیقه موقتا آزاد شدند8خبری زندانی  و روز سه شنبه 

کارگر معترض کارخانه هپکو با تشکیل پرونده قضایی  31کارگرقبلی برای  28بدینترتیب با احتساب 

 .در انتظار تشکیل دادگاه هستند



 .گذشته آزاد شده بودند یدر روزها یشده بودند که همگنفر از کارگران معترض هپکو بازداشت 

 خداجو دیجلسه دادگاه ناه یبرگزار*

آزاد کارگران  هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیبه اتهامات ناه یدگیدهم مهرماه جلسه رس امروز

 .دادگاه انقالب تهران برگزار شد ۶۲در شعبه  رانیا

” خداجو مشتمل بر  دیناه هیدادستان اتهامات وارده بر عل هندیشعبه به همراه نما یجلسه قاض نیا در

را اعالم نموده و  ”یعموم شیاخالل در نظم و آسا” و ” کشور تیامن هیاقدام عل یبرا یاجتماع و تبان

 هیدر تشکل اتحاد تیکارگر در مقابل مجلس و عضو یدر تجمع روز جهان شانیبا استناد به شرکت ا

آزاد  هیگذشته در مقابل مجلس توسط اتحاد یتجمع در سالها یبرگزار زیو ن رانیآزاد کارگران ا

 .ندیتالش داشتند که اتهامات فوق را اثبات نما رانیکارگران ا

با رد اتهامات وارده و دفاع از حق  یمحمد ژهیخود خانم من لیخداجو به همراه وک دیمقابل ناه در

 .پرداختند شیع از خوکارگران و بازنشستگان به دفا یو مطالبه گر یخواه

کارگر در  یکشور شرکت در مراسم روز جهان یجار ییقضا نیاعالم داشتند که طبق قوان شانیا

 تیامن هیتواند مصداق اقدام عل یعنوان نم چیمردم آنجا حضور دارند به ه ندگانیمقابل مجلس که نما

 و یالملل نیب نیق قوانطب یکارگر یتشکل ها لیتشک گرید یکشور و اخالل در نظم باشد و از سو

 .را دنبال کنند شیخو یمطالبات صنف قیطر نیحق کارگران است که بتوانند از ا یمنطق اجتماع

 چگونهیکارگر در مقابل مجلس ه یشرکت کننده در روز جهان انیو بازنشستگان و دانشجو کارگران

اگر . ام نموده انداقد شیخو یمرتکب نشده اند و تنها به اعالم خواست و مطالبات صنف یجرم

 ارائه کنند؟ دیکارگران و مردم مطالباتشان را به مجلس ارائه ندهند پس به کجا با

 ییقضا یریگیو تداوم بازداشت و پ تیاست و صدور محکوم یقانون ریغ یکارگران امر نیا محاکمه

 .تواند باشد یم یمل تیامن هیکارگران، خود نمونه بارز اقدام عل نیاز ا

 دهم مهرماه نود و هشت -رانیاد کارگران اآز هیاتحاد

 دادگاه انقالب 22شعبه  به یاسداله شایآناحضار*

مقابل مجلس جهت  دریافت ابالغیه برای روز  روز کارگر مراسم شدگان  بازداشتاز یاسداله شایآن

 .احضار شد دادگاه انقالب 22شعبه  به مهر 13شنبه 

 ر کارخانه پلی اکریل اصفهان علیرغم شامورتی بازی هاکارگ0011ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان ادامه 1011بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  علیرغم شامورتی بازی ها،

 .دارد

پلی اکریل اصفهان درصد کارخانه 31در حال حاضر فقط مهر،11بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

ها  بخش نیدر ا دیتول، از خارج 2و  1 کیلیدو بخش اکر هیمواد اولدن بدنبال وارد نش. کند یکار م

 .است دهیخواب

انجام دادن  یبرا یاز آنها کار یادیو تعداد زکارگر وارد این واحد صنعتی می شوند  1011هر روز 

 .ندارند



داخت میلیارد تومان کماکان پر31بالغ بر  81و  80،82معوقه سال های  مطالباتبنا بهمین گزارش،

 .نشده است

 به معلوالن یاستخدام هیسهم صیتخلف وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش در تخص*

درصد  ۶ صیدرصد و وزارت آموزش و پرورش با تخص ۰۷.۱تنها  صیبهداشت با تخص وزارت

 .اند ه به معلوالن تخلف کرد یفرصت استخدام

حقوق افراد  یریگیپ نیکمپست اندرکاران مهر،یکی از د11بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یها وزارتخانه یمعلوالن در آموزن استخدام یدرصد ۳ هیسهم تیاز عدم رعا تیمعلول یدارا

 .آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خبر داد

 ۳از حقوق معلوالن موظف هستند  تیمطابق قانون حما یمراکز دولت یتمام کهیگفته او؛ درحال به

 ۶خود را به معلوالن اختصاص دهند، وزارت آموزش و پرورش تنها  یتخدامدرصد از سهم اس

تنها  یفرصت استخدام ۰۹۱۸۳ نیوزارتخانه از ب نیدر ا. کرده است تیرا رعا هیدرصد از سهم

است که وزارت  یدرحال نیا. اختصاص داده شده است تیمعلول یافراد دارا یبرا هیسهم ۳۲۶

 .کند جادیمعلوالن ا یبرا یصت استخدامفر ۱۱۳آموزش و پرورش موظف بود 

سلب کرده  تیمعلول یرا از افراد دارا یفرصت استخدام ۰۹۰آموزش و پرورش وی، اظهارات طبق

 یدر آزمون هفتم برا یفرصت استخدام چیکشور ه ییسازمان آموزش و پرورش استثنا نیهمچن. است

 .افراد معلول ندارد

 یها درصد از فرصت ۰۷.۱تنها  زیزارت بهداشت و درمان نو ت؛یمعلول یافراد داراوی  به گفته  

 ،یفرصت استخدام ۸۱۰۲ نیوزارتخانه از ب نیا. خود را به معلوالن اختصاص داده است یاستخدام

محقق نشده  زین مسئله نیکه ا داد یم صیتخص تیمعلول یبه افراد دارا یفرصت استخدام ۶۹۳ دیبا

 .سلب شده است از معلوالن یفرصت استخدام ۰۰۸است و 

بدنبال آزمایش دزیا یماریب تیبه سرانسبت  چنار محمود یروستاتجمع اعتراضی اهالی خشمگین *

 لردگان و شبکه بهداشت و درمان قند خون مقابل فرمانداری

 یماریب تیبه سرابرای اعتراض  چنار محمود یروستااهالی خشمگین  مهر،11روز چهارشنبه 

 .لردگان زدند و شبکه بهداشت و درمان مقابل فرمانداری دست به تجمعبدنبال آزمایش قند خون دزیا

قندخون خانه بهداشت با استفاده از سرنگ آلوده،  شیخاطر آزما بهبراساس گزارشات رسانه ای شده،

 .مبتال شده اند دزیا یماریبه ب چنار محمود روستا یاز اهال یتعداد

و والدینشان در اعتراض به نبود پل هوایی  کشیشهرستان گال آباد یحاج یروستا آموزان دانش*

 را مسدود کردندمشهد -شمال  جهت تردد،جاده بین المللی

و والدینشان در استان  کشیشهرستان گال آباد یحاج یروستا آموزان دانشمهر،11روز چهارشنبه 

را مسدود  (مشهد –شمال )کشیگال جاده بین المللی گلستان در اعتراض به نبود پل هوایی جهت تردد،

 .کردند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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