
 1931مهر ماه  11اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

در  یمعلم، شب شعر یروزجهان( اکتبر ۵) مهر ۳۱مهر،به مناسبت  01م چهارشنبه شب شعر معل -

 تهران برگزار شد

ران راه آهن بندر عباس نسبت به پایمالی حقوق شان پس از خصوصی سازی تجمع  اعتراض کارگ -

 مقابل دادگستری

 بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان  سرخس جهیسد شورپروژه کارگران  پایان اعتصاب -

وادامه بالتکلیفی (  نفر011باستثنا حدود )ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه هپکو 3پرداخت -

 هیاهوها و تبلیغات جناحی شغلیشان علیرغم

میلیون تومانی 011سنندج و تعیین وثیقه  یبه زندان مرکز ساختمانگر کامرانانتقال  فعال کارگری  -

 برای آزادی موقتش

نفت و گاز شرق  یشرکت بهره بردار راتیتعمباال کشیدن حق اضافه کاری کارگران پیمانی بخش  -

 رانینفت ا یشرکت مل زیر مجموعهوسکوت معنی دار مسئولین  این شرکت  سرخس

دربدری وسایه شوم مرگ باالی سر صدها هزار کارگر همچون ایوب امینی و بی تفاوتی مسئولین  -

 امر

 حین کار براثر اصابت گلوله نیروهای انتظامی به وی مشهد یپاکبان شهردارجان باختن کارگر  -

 تنفر حین کار گردوچینی براثر سقوط از درخ2جان باختن  -

 نفردر فصل گردوچینی سال جاری در استان آذربایجان شرقی بدنبال سقوط از درخت 01مصدومیت 

 درودیطارم با آنهادر سد سپ تونیباغداران ز یریکارگر مفقوداالثر حادثه درگ2شدن جسد  دایپ -

در  یمعلم، شب شعر یروزجهان( اکتبر ۵) مهر ۳۱مهر،به مناسبت  11چهارشنبه  مشب شعر معل*

 ران برگزار شدته

 خچهیتار رامونیپ یمعلمان تهران و سخنان کوتاه یکانون صنف رکلیمقدم دب ریمراسم با خ نیا

کانون  یاز دوستان، معلمان و اعضا یتوسط جمع یدر ادامه مراسم اشعار. معلم آغاز شد یروزجهان

 .معلمان قرائت شد یصنف

 لیو اسماع یبیمحمد حب ،یمحمود بهشت ،یقنبر عبدالرضا ؛ یزندان از معلمان ییشعرها نیهمچن

 .توسط دوستان خوانده شد یعبد

 آموزش کشور یپربارتر برا یروزها دیام به

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون



نسبت به پایمالی حقوق شان پس از خصوصی سازی کارگران راه آهن بندر عباس اعتراض  تجمع *

 مقابل دادگستری

 ن راه آهن بندرعباس برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به مهر،کارگرا00روز پنج شنبه 

پس از واگذاری دست به  پایمال شدن حق و حقوقشان از طرف شرکت تراورسخصوصی سازی و

 .تجمع مقابل دادگستری بندرعباس زدند

 بدنبال پرداخت بخشی از مطالباتشان  سرخس جهیسد شورپروژه کارگران  پایان اعتصاب*

بدنبال پرداخت بخشی از مطلباتشان و وعده پرداخت مابقی  سرخس جهیسد شورژه پروکارگران 

 .طلبشان به اعتصابشان خاتمه دادند

ماه 0به عدم پرداخت در استان خراسان رضوی برای اعتراض  سرخس جهیکارگران پروژه سد شور

 .شهریوردست از کار کشیده بودند30از روز یکشنبه  گریحقوق ومطالبات د

ماه امسال به  نیحقوق فرورد:این پروژه گفتریمد مهر یک منبع خبری محلی،00زارش بنابه گ

 جهیماه به صورت مساعده به کارگران سد شور بهشتیدرصد از حقوق ارد ۵۵صورت کامل و 

 .پروژه هم اکنون فعال است نیپرداخت شده است و ا

از سنوات سال  یبه اضافه بخش میماه و ن4کارگران : حقوق کارگران گفت یدرباره پرداخت مابقوی 

و  میکن افتیدر یا مان را از شرکت آب منطقه تا مطالبات میهست ریگیرا از ما مطالبه دارند که پ 79

 .میرا پرداخت کن جهیمعوقات کارگران سد شور

 :در همین رابطه

 ماه حقوق ومطالبات6دومین روزاعتصاب کارگران سد شوریجه سرخس دراعتراض به عدم پرداخت 

 دیگر

روز دوشنبه اول مهر برای دومین روز متوالی، کارگران سد شوریجه سرخس در استان خراسان 

 .ماه حقوق ومطالبات دیگربه اعتصابشان ادامه دادند0رضوی دراعتراض به عدم پرداخت 

: مهر،یکی از کارگران سد شوریجه سرخس به خبرنگار یک منبع خبری محلی گفت0روز دوشنبه 

معوقه حقوق و سنوات   ماه هم از سال 0و  79روز از اسفندماه سال   وریجه سرخسکارگران سد ش

 .دارند و به همین دلیل از روز گذشته دست به اعتصاب زدند

هر زمان اعتراضی نسبت به :وی با تاکید بر اینکه کارگران این سد امنیت شغلی هم ندارند، افزود

 .از اخراج می زنندپرداخت حقوق و سنوات داریم، مدیران سد حرف 

کارگران سد شوریجه سرخس سال گذشته حدود : این کارگر شاغل در سد شوریجه سرخس بیان کرد

 .نفر رسیدند 00نفر بودند که امسال به دلیل بی مهری ها در پرداخت حقوق و سنوات به  080

وریجه از کارگران سد ش: ای خراسان رضوی نیزگفت کاظم جم مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه

 .روز گذشته در اعتراض به معوقات حقوق خود کار را تعطیل کردند



امروز نیز درباره موضوعات مرتبط با حوزه آب شهرستان سرخس با مسئوالن این : وی افزود

ای داریم و یکی از موضوعات مورد بررسی نیز همین عقب افتادن حقوق  شهرستان در مشهد جلسه

 .کارگران سد شوریجه است

مخزنی شوریجه سرخس از نوع خاکی بوده و هدف از اجرای آن، تامین آب شرب مشهد و تامین  سد

کیلومتری روستای پل گزی از  2این سد بر روی رودخانه کشف رود در . آب کشاورزی منطقه است

توابع بخش مرزداران شهرستان سرخس قرار دارد و بودجه آن از صندوق توسعه ملی تامین و 

 .امالً مجزا استاعتبارت آن ک

وادامه بالتکلیفی  ( نفر111باستثنا حدود )خانه هپکوماه حقوق معوقه کارگران کار 9پرداخت*

 وتبلیغات جناحیشغلیشان علیرغم هیاهوها 

( نفراز کارگران دفتر مرکزی شرکت011باستثنا حدود )ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه هپکو 3

بدلیل عدم تعیین تکلیف با وضعیت  وتبلیغات جناحی هیاهوها پرداخت و بالتکلیفی شغلیشان علیرغم

 .سهامداری شرکت کماکان ادامه دارد

میلیون تومانی 011سنندج و تعیین وثیقه  یبه زندان مرکز ساختمانگر کامرانانتقال  فعال کارگری *

 برای آزادی موقتش

 خبری خانواده از وضعیتش  پس از یک ماه بازداشت وبی کامران ساختمانگر مهر،00روز پنج شنبه 

 .میلیون تومانی تعیین کردند011ش وثیقه موقت یآزاد یبرا و سنندج منتقل شد یبه زندان مرکز

نفت و گاز شرق  یشرکت بهره بردار راتیتعمباال کشیدن حق اضافه کاری کارگران پیمانی بخش *

 رانیانفت  یشرکت مل شرکت زیر مجموعهاین  مسئولین  وسکوت معنی دار سرخس

ماه 3به کینفت و گاز شرق سرخس که نزد یشرکت بهره بردار راتیتعمکارگران پیمانی بخش  ما

ساعت در هفته کار و  44مده است و متن قراردادمان آدر  یاست که قراردادمان به صورت طبقه بند

 یزهاالبته به جز رو میکنیکار م قهیدق 40ساعت و 8روز استراحت ذکر شده است و ما هر روز  کی

روز در  کیما  نیبنابرا باشدیم مانی یکار میتا قهیدق 40ساعت و 9شنبه و جمعه که پنج شنبه و چهار

ساعت  02ما در هفته جهیودر نت میبه اجبار وبه صورت اضافه کار در سر کار حاضر شو دیهفته با

 32 شودیموعا ممج میهفته دار 4و چون در ماه  میکنیساعت اضافه کار م 8که هر هفته  میکنیکار م

به ما  یاضافه کار نیجهت ا ینوع مبلغ چیماه است که ه3به  کینزد یول یساعت اضافه کار

قانون  یو اجرا نیبه مسئول یو ضمن اطالع رسان  کنندیو در حق ما کارگران ظلم م شودیپرداخت نم

 یاضافه کار میتا نیاست که اگر ا نیا راتیتعم سیرئ دهیو عق میمشاهده نکرد ینوع عمل واقدام چیه

 رویوبا توجه به کمبود ن ستندیا یم  یکار میبعد تا یکارگران  کمتر  اضافه کار گریلحاظ شود د انان

کنند چطور  یکار و اضافه کار شتریبهتر است که به قانون عمل نشود تا کارگران مجبور  شوند ب

کارگر  ههم نیو نشود و حق اکس مانع کار ا چیخالف قانون عمل کند و ه یمسئول نطوریممکن است ا

طبق اداره قانون کار شده را ندهد و خالف قانون  مانیهمه سال که پ نیو زن وبچه انها ان هم بعد ا

 ؟است یطبقه بند مانیپ یچه نوع اجرا نیعمل کند ا

 برگرفته از شبکه های اجتماعی



بی تفاوتی مسئولین  چون ایوب امینی وهمسایه شوم مرگ باالی سر صدها هزار کارگر دربدری و*

 امر

را از  بیآس نیشتریها که ب خانواده نیا ست؛ یجد اریبس ینگران کی کار،یهزار خانواده ب811 ینگران

بزنند؛ از  یبه هر در یکسِب روز یاند، مجبور هستند برا رکود بخش ساختمان متحمل شده

 ییدور، به جاها یهرهابه ش یبزرگ گرفته تا مهاجرت اجبار یدر گوشه و کنار شهرها یدستفروش

 .نشسته است نیدر کم یهر آن، مرِگ ناگهان هک

 یکیکه  یکارگر متوف کیاز  یها؛ اسم اسم باشد در رسانه کیتنها  «ینیام وبیا» ها یلیخ یبرا دیشا

جان خود  یآن یِ گرفتگ بر اثر برق شیک رهیدور از خانه و کاشانه، در جز  ز،ییپا ییابتدا یاز روزها

 نیاست که خانواده ا یمرکز درمان کیدر  وا یو تنها چند روز بعد از مرگ قطع دهد یمرا از دست 

اتفاق دردناک قرار  نیا انیدر جر کنند، یم یدورافتاده سنندج زندگ یروستا کیکارگر که در 

 .رندیگ یم

 لومتریمجبور شده است صدها ک یکاریکه از زور ب ست یکارگر فصل کیاز  ینام «ینیام وبیا»

که جان خود را از  یروز تیکند و در نها کار  مهیاز ب یر از خانه و خانواده و بدون برخورداردو

 یبرابروند و  شیاش خبردار شده و به ک بماند تا خانواده مارستانیدر سردخانه ب دیبا دهد یدست م

را  وبیتوانند، اب تینه چندان کم بپردازند تا در نها یمبلغ یجنازه مجبور شوند به مرکز درمان افتیدر

 ....را وبیا جانِ یبه خانه بازگردانند؛ در واقع جنازه ب

دردناک است  تیدور از خانه و کاشانه جان خود را از دست داده، به غا یکارگر ساختمان نیا نکهیا

بعد از مرگ، شامل حالش  یحت یحقوق چیو ه ستین کجا چیکارگر ه نیاز ا ینام و نشان چیه نکهیاما ا

جسم  یست؛ حتیبند ن کجا چینداشته و دستش به ه مهیکارگر ب نیتر است؛ ا باز هم دردناک شود، ینم

 .ستاره ندارد کیو آسمان  نیاو در همه زم جانیب

 ندارد ینشان چیه ینیام وبیا

 رد؛یگ یتعلق نم ینبوده، مستمر یکارگران ساختمان مهیاز آنجا که مشمول ب ینیام وبیا ی خانواده به

کارگر  نیدر ارتباط با ا( استان کردستان یکارگران ساختمان یانجمن صنف سیرئ) یقیصد لیکائیم

 یحت ایو  یداشته و نه انجمن صنف مهیکارگر نه ب نیا م؛یکرد قیتحق تشیما در مورد وضع: دیگو یم

به  ینبوده، مستمر مهیدارند؛ از آنجا که ب تشیاز وضع یو اداره کار اطالع یاجتماع نیتام

 .ردیگ ینش تعلق نمبازماندگا

از حق و  توانند یاش م کارگر است و چگونه خانواده نیمسئول مرگ ا یکرد؛ چه کس دیچه با پس

به او تعلق  یزیچ یاجتماع نیندارد از نظر تام مهیچون ب»: دیگو یم یقیحقوق خود دفاع کنند؛ صد

 نیکه ا دکن تیشکا ییاجع قضااست که از کارفرما به مر نیاش دارد ا که خانواده یتنها راه رد؛یگ ینم

سخت است؛  اریندارد، بس یمناسب یکه سرپرستش فوت کرده و وضع مال یا خانواده یکار هم برا

است،  شیکه ساکن ک ییاز کارفرما تواند یسنندج است، م یکه خودش ساکن روستا یا چطور خانواده

کارش باشد  ریگیپبدهد تا  لیه به وکخانواده نه آنقدر پول دارد ک نیکند؟ ا تیشکا شیک یها به دادگاه

که پرونده  ستین دیبع اریشود؛ بس تیشکا ریگیپ تواند یاست م یگرینه خودش که در شهرستان د

 «....بسته شود نجایهم «ینیام وبیا»

 یکار نباشد، کارگران ساختمان یوقت ست؛ یکاریاش در ب و خانواده ینیام وبیا یهمه دردها شهیر اما

و مجبورند دنبال کار به همه جا بروند؛ مخصوصاً کارگران  شوند یم یبه کارگران فصل لیتبد



دور از  لومتریمجبورند صدها ک ،یکاریمحروم مانند کردستان که در اثر ب یها ساکن استان یساختمان

 ایبه تهران و کالنشهرها  ایو قشم بروند  شیبه ک ایبپردازند؛  یروزمزد یِ ومان به کار فصل خان

 .به کردستان عراق تیدرنها

 دینبود کارخانجات و کار و تول لیکارگران استان کردستان به دل: دیگو یرابطه م نیدر ا یقیصد

 روند یباشد کارگران نم یکارخانه و واحد صنعت وانیانجام دهند؛ اگر در مر یمجبورند کار ساختمان

 .تختیپا ای شیک ایکردستان عراق 

 یکم است؛ چون کارگر فصل یلیدرآمدشان خ: دیگو یکارگران م نیدرآمد ا زانیدر ارتباط با م او

کار ندارند؛ الجرم اگر درآمدشان را در طول سال در نظر  گریکار دارند و روز د یهستند، روز

هستند،  یچون فصل رسد؛ یهزار تومان هم نم 911و  ونیلیم یک یبه طور متوسط به ماه م،یریبگ

 .است نگونهیا ضاعاو

 دهید دردناِک کارگران حادثه شتسرنو

 وبیا»سرنوشِت  که هم کند یرا مجبور م یو رکود در بخش ساختمان، کارگران ساختمان «یکاریب»

که  یدر صورت ؛یتیاز خدمات حما یدرآمد و بدون برخوردار زانیم نیشوند؛ کار با کمتر «ینیام

و  ییمراجع قضا قیاز طر یریگیراه پ نباشند، تنها «یاجتماع نیتام مهیب»حادثه کار رخ بدهد، اگر 

 ای یبضاعت کارگران متوف کم یها مراجع است که در اکثر مواقع، خانواده نیاز کارفرما در ا تیشکا

و کشداِر  یطوالن یراهروها یغرامت را به لقا یعطا ریو ناگز گذرند یم تیشکا ریمصدوم، از خ

چندان  یمستمر ای یغرامت فوت، از کارافتادگ افتیرهم باشند، د مهیاگر ب یاما حت بخشند یها م دادگاه

 .ستیساده ن

 مهیاگر ب یحت»: دیگو یم نگونهیهستند، ا مهیکه ب دهید در ارتباط با سرنوشت کارگران حادثه یقیصد

 یمتوف یکارگر ساختمان ی به خانواده یتنها مستمر یاجتماع نیداشته باشند، در صورت فوت، تام

و  یپزشک ستراحتا ایاما اگر حادثه منجر به فوت نشود،  رد؛یگ یانواده تعلق نمخ نیبه ا هیو د دهد یم

که  یساختمان دیحتماً با یاستراحت پزشک یبرا. یاز کار افتادگ ای  ردیگ یغرامت آن به کارگر تعلق م

 ها ها و شهرستان از استان یلیکار داشته باشد؛ در خ انیو پا یکارگر در آن کار کرده مجوز شهردار

کارفرماها عموماً به  ارند؛ها اصال مجوز ساخت و ساز ند شهرها ساختمان هیبه خصوص در حاش

بده؛ در  مهیجر ایب 011کار را ادامه بده بعد ماده  شود یو به آنها گفته م کنند یمراجعه م یشهردار

ارگران حادثه غالباً سر ک لیدل نیو بدون مجوز هستند و به هم نگونهیها ا درصد  ساختمان 01 وانیمر

به  یاستراحت پزشک یگذاشته که تنها در صورت طشر یاجتماع نیتام0ماده  ماند؛ یم کاله یب دهید

گرفتن درصد و  یبرا. داشته باشد یکه ساختمان مجوز شهردار ردیگ یتعلق م دهیکارگر حادثه د

خوان رستم  هفت «یاز کار افتادگ»بکشد؛  اریبس یها مرارت دیکارگر با زین یازکارافتادگ یمستمر

 «.کشد یطول م ها تههف یاجتماع نیآن در تام یها ونیسیاست که کم

 یکارگران ساختمان یکاریب نرخ

است  یا دهینکرده است بلکه پد ریرا درگ یکارگران ساختمان« کردستان»و مهاجرت، فقط در  یکاریب

را در همه  ین ساختمانساخت، همه کارگرا یها نهیهز شیوساز و افزا ساخت دیرکود شد یکه در پ

و  ندرصد کارگرا 91به  کینزد ،یقیصد لیکائیم ی به گفته کهیکرده است؛ در حال ریکشور درگ یجا

 .هستند کاریاستادکاران ساختمان استان کردستان ب



هزار کارگر در بخش 311و  ونیلیم کیدر حال حاضر در کشور، با رجوع به آمارهای رسمی 

 981حدود  یکارگران ساختمان یکاریحساب اکنون عدد ب نیند که با اساختمان مشغول به کار هست

هزار  811 نیا. کارندیب یهزار کارگر ساختمان811که حدود  میادعا کن میتوان یهزار است؛ در واقع م

 .کنند دایپ «ینیام وبیا»مانند  یسرنوشت توانند یساده م اریهستند که بس ینفر همان کسان

 م؟یرکود دار زانیم چه

که  دهد یکننده است؛ برآوردها نشان م هزار نفر به شدت نگران 811 نیا یبخش ساختمان برا رکود

تومان  ونیلیاز سه م شتریهر متر مربع ساختمان به ب یشده ساخت و ساز برا تمام نهی، هز78در سال 

 یلطاناحسان س. است دهیانجام راتیتعم یبه گران یخارج یمحصوالت ساختمان یاست و گران دهیرس

به کمتر از  0377و  0378 یساختمان کشور در سالها دیمعتقد است؛ سرانه تول( یکارشناس اقتصاد)

 .از دهه پنجاه سقوط خواهدکرد شیدوران جنگ و پ

 :را نشان داده است ریکاهش چشمگ نیا ،یدر نمودار او

 

 

خانوارها و  دیسال و به تبع آن کاهش قدرت خر0در مدت  یدو شوک ارز ،یسلطان ی گفته به

 دیبازار و استمرار روند کاهش تول یساختمان و قفل شوندگ دیسقوط تول یعامل اصل ،یطبقات یها گسل

 .است ندهیو سال آ یدوم سال جار مهیساختمان در ن

پراشتباه طرح مسکن مهر  یبر اقتصاد، اجرا سمیبرالیسلطه نئول: دهد یادامه م یکارشناس اقتصاد نیا

 یگذار هیوزارت مسکن در حوزه مسکن، منجر به سرما برالینئول یها یگذار استیو پس از آن س

مناسب جهت عامه  متیکمبود مسکن با ق گرید یدر بخش مسکن لوکس و در سو یمازاد و افراط

مسکن در بخش لوکس  یگذار هیاز سرما یبخش قابل توجه. است دهیدر کالنشهرها گرد ژهیبه و دممر



 نیاز مردم با مشکل تام یاریبس گرید یشده و در سو ها هیالف منابع و سرماانجام شده که منجر به ات

در بخش مسکن لوکس  یگذار هیبا سرما یخصوص یها بانک انیم نیدر ا. مسکن مواجه هستند

 .اند شده زین یبحران بانک ساز نهیبحران، زم نیا دیضمن تشد( منجمد مالکا)

از  تیالزم و حما یها یاستگذاریبا س یستیت بادول»: معتقد است یسلطان ست؛یراهکار چ اما

 ،یاتیمال یها استیمانند س)در مسکن مناسب  یصنعت یساز و انبوه یبخش خصوص یگذار هیسرما

جهت عامه مردم، ضمن مقابله ( فرسوده یها بافت یمناسب و بازساز متیساخت مسکن کوچک و با ق

 «.با بحران مسکن، اشتغال بخش مسکن را حفظ کند

ها که  خانواده نیا ست؛ یجد اریبس ینگران کی کار،یهزار خانواده ب811 ینگران ط،یشرا نیا در

به هر  یکسِب روز یاند، مجبور هستند برا را از رکود بخش ساختمان متحمل شده بیآس نیشتریب

 یبه شهرها یبزرگ گرفته تا مهاجرت اجبار یدر گوشه و کنار شهرها یبزنند؛ از دستفروش یدر

 .نشسته است نیدر  کم یکه هر آن، مرِگ ناگهان ییه جاهاب ر،دو

 مهر00بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 حین کار براثر اصابت گلوله نیروهای انتظامی به وی مشهد یپاکبان شهردارکارگر جان باختن *

د اصابت ساله شهرداری مشهد حین کار در خیابان مور 04مهر،یک کارگر پاکبان 01روز چهارشنبه 

 .گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفت وجانش را ازدست داد

 یدزدان فرار بیمشهد که در حال تعق یشهرک ناجا یکالنتر یروهاین بنابه گزارش رسانه ای شده،

ساله 04یک کارگر پاکبان  کردند که کیرشلیدزدان، چند ت هینقل لهیبا هدف قرار دادن وسبودند 

 .به وی در دم جانش را ازدست داد ها از گلوله یکی شهرداری مشهد براثر اصابت

 نفر حین کار گردوچینی براثر سقوط از درخت2جان باختن *

 بدنبال سقوط از درخت نفردر فصل گردوچینی سال جاری در استان آذربایجان شرقی 61مصدومیت 

هرستان مرند ش دیهرزند جد یدر روستانفر حین  کارچیدن گردو2ای که پشت سر گذاشتیم  هفتهطی 

 .بر اثر سقوط از درخت گردو جان خود را از دست داد

در فصل گردوچینی سال جاری در استان آذربایجان مهر،00بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ

 .نفر نیز بدلیل سقوط از درخت مصدوم شدند 01شرقی 

  درودیدر سد سپا آنهاب طارم تونیباغداران ز یریدرگکارگر مفقوداالثر حادثه 2جسد  پیدا شدن*

 .شد دایپ درودیدر سد سپبا آنها طارم تونیباغداران ز یریدرگکارگر مفقوداالثر حادثه 2جسد 

 .شدند رینزاع دستگ نیا ینفر از عامالن اصل 4مهر،00وبراساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 :جهت اطالع از ماجرای درگیری

رگر درشهرستان طارم بدنبال درگیری باغداران زیتون کا6کارگر ومجروحیت شدید 2مفقوداالثر شدن 

 با آنها



نفر 2بدنبال درگیری باغداران زیتون یکی از روستاهای شهرستان طارم در استان زنجان با کارگران،

 .کارگر شدیدا مجروح شدند0مقوداالثر و 

در : ه ای گفتفرمانده نیروی انتظامی شهرستان طارم روز چهارشنبه در این باره به خبرنگاررسان

شهریور ماه امسال رخ داد، تعدادی از کارگران غیربومی با باغداران  ۱۳این حادثه که عصر یکشنبه 

های روستای هندی کندی شهرستان طارم ابتدا با یکدیگر به صورت لفظی  زیتون در یکی از باغ

ران زیتون توسط کنند که در این درگیری باغدا درگیر شده و در ادامه درگیری فیزیکی پیدا می

 .کارگران مورد ضرب و شتم قرار می گیرند

با وساطت ماموران و خارج کردن کارگران غیر بومی از روستا : سرهنگ داود مرادی اظهار داشت

این نزاع دسته جمعی به پایان می رسد و برای جلوگیری از هر نوع تشنج و درگیری مجدد، کارگران 

 .تظامی طارم شب را سپری می کنندغیر بومی در یکی از پاسگاههای ان

فردای آن روز به علت شکایت این باغداران از کارگران، طرفین دعوا در : وی عنوان کرد

دادگستری شهرستان حاضر شده و در نهایت با رضایت طرفین پرونده این درگیری مختومه اعالم می 

 .شود

ارزیابی های صورت گرفته و  با توجه به: سرهنگ مرادی ضمن اشاره به حساسیت موضوع افزود

جهت جلوگیری از هر نوع درگیری مجدد، ماموران نیروی انتظامی طارم کارگران غیربومی را تا 

 .کیلومتر خارج از حوزه انتظامی شهرستان مشایعت می کنند ۳۵

فرمانده انتظامی شهرستان طارم ضمن تایید درگیری مجدد این دو گروه حوالی شهر منجیل در حوزه 

طبق اطالعات به دست آمده این دو گروه برای بار دوم در : حفاظی استان گیالن، خاطرنشان کرداست

نفر آنان به شدت مجروح شده که برای انجام  ۶طارم درگیر شده که از هشت کارگر  -جاده منجیل

 .خرداد شهر منجیل منتقل می شوند ۱۳اقدامات درمانی به بیمارستان 

بهبودی کامل مجروحین و ترخیص آنها از بیمارستان، آنها اذعان می  بعد از: مرادی اظهار داشت

 .کنند که دو نفر دیگر از دوستانشان به علت شدت درگیری در سد منجیل سقوط کرده و غرق شده اند

با توجه به اینکه نزاع اصلی در حوزه انتظامی استان گیالن صورت : این مسئول خاطرنشان کرد

کارگر مفقود شده در این حادثه توسط غواصان ادامه دارد و  ۲کردن  گرفته، جستجو برای پیدا

همچنین علت و نحوه درگیری، توسط نیروی انتظامی شهرستان رودبار در دست تحقیق و بررسی 

 .است و اطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم خواهد شد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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