
 8931آبان ماه  5و  4اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 کارگران حق طلب زندانی کارخانه آذرآب وشهرداری کوت عبدهللا آزاد باید گردند

پارس جنوبی نسبت به عدم پرداخت   21تجمع اعتراضی کارگران تعمیر کار پاالیشگاه نهم در فاز -

 حقوق 

 یبرا یغاتیتبل یشو یا «یشرکت یروهاین ت  یوضع لیتبد»: نفت صنعت کارگران ارکان ثالث -

 !انتخابات مجلس ؟

حقوق وبیمه درمانی اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور نسبت به عدم همسان سازی  -

 ناکارآمد

 ایران وشمال نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق یحفار یکارگران شرکت ملاعتراض  -

 اعتراض کارگران شهرداری سده نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه -

 گذرد؟ یدر آذرآب اراک چه م -

 بجنوردکارگران کشتارگاه گزارشی درباره اعتصاب یک هفته ای مهرماه  -

با  کارگر مقابل مجلس یازبازداشت شدگان روزجهان آزادی موقت عاطفه رنگریز ومرضیه امیری -

 تودیع وثیقه

 ندا ناجی کماکان زندانی است

 با تودیع وثیقه موقتا آزادشدند یرقلیام ریامو فر یمحمد نیحس ریام،یاریساناز اله،انیقل دهیسپ -

 شود یآزاد م قه،یوث عیتود فاتیپس از تشر یبخش لیاسماع:یالبیز فرزانه -

از زندان را  یکارگر انیاز حام یتعداد یتهران آزاد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

  دیگو یشادباش م

 خود مبارک باد انیزندان یآزاد یبرا خواهانیمبارزات کارگران و آزاد دنیرس جهیروز به نت -

از  آب  صیزمان تخصنسبت به عدم تعیین  با تراکتور اصفهان شرق کشاورزانتجمع اعتراضی  -

 پزوه خوراسگان دانیم زهییکشت پا یبرازاینده رود 

 شدند ینوار ساحل اهالی معترض به زمین خواری بوشهر با تجمع مانع دیوارکشی در -

 تیدانشگاه تهران در اعتراض به محروم« ستاره دار» یدانشجو ییروزتحصن سها مرتضادهمین  -

 !خود یلیتحص

 :کارگربراثر حوادث کاری21مرگ ومصدومیت  -

 چاهک آسانسورسال درکرج بدنبال سقوط به  54کارگر جان باختن یک  -2

 اردبیل زیرآوار اداره آب و فاضالب کارگر1کشته وزخمی شدن  -1



 الی دستگاه پرس آریاکارخانه فوالد جان باختن کارگر-3

 در شازند مقنی  حین کارکارگر  کیمرگ -5

هود در محله باباسلمان  دیکارگاه تول کیانفجار گاز درکارگر در حادثه 4کشته ومصدوم شدن -4

 باغستان

پارس جنوبی نسبت به عدم پرداخت   81تجمع اعتراضی کارگران تعمیر کار پاالیشگاه نهم در فاز*

 حقوق 

پارس جنوبی برای اعتراض به عدم  21کارگران تعمیر کار پاالیشگاه نهم در فاز آبان،5روز شنبه 

 .پرداخت  حقوق دست به تجمع مقابل این پالیشگاه زدند

( اورهال)که در زمان  یپارس جنوب 21فاز  کارگرانآبان یک منبع خبری محلی،5به گزارش 

در  وریماه از مرداد تا شهر کی ندیگو یاند، م نهم مشغول به کار بوده شگاهیپاال یاساس راتیتعم

 .اند نگرفته یاند اما دستمزد کار کرده یسخت و طاقت فرسا به صورت روز مزد اریبس طیشرا

 .اند به ما اعالم نکرده زین یخیتار چیما پرداخت نشده و ه یمعوقات مزد: گفتند کارگران نیا

 نیا. مسئوالن هستند ییاند و خواستار پاسخگو جمع شده شگاهیپاال رونیکارگران در محوطه ب نیا

 .وصول کند مانکاریمادر درخواست دارند که مطالبات آنها را از پ یکارگران از کارفرما

 یبرا یغاتیتبل یشو یا «یشرکت یروهاین ت  یوضع لیتبد»: نفت صنعت کارگران ارکان ثالث*

 !انتخابات مجلس ؟

در واکنش به وعده و وعیدهای تعدادی از بهارستان  نفت صنعت ارکان ثالث از کارگران یجمع

این وعده و وعیدها :درآستانه انتخابات مجلس گفتند یشرکت یروهاین ت  یوضع لیتبد نشینان مبنی بر

چرا درآستانه برگزاری انتخابات مجلس داده می شود؟واگربرای جمع آوری آرا نیست چرا عملی 

 کردنش آن به پس ازبرگزاری انتخابات حواله شده است؟

 تیوضع لیتبد یخود از اقدام برا ینستاگرامیکه در صفحات ا یندگانیکارگران خطاب به نما نیا

مجلس و دولت نسبت  ندگانیسالها که نما نیدر ا:به خبرنگار رسانه ای گفتنداند،  سخن گفته ها یشرکت

ضرر چگونه  نیاند؛ ا متضرر شده یشمار یاند، کارگران ب بوده تفاوت یکارگران ب تیوضع لیبه تبد

 شود؟ یجبران م

مجلس، در مجلس  نیا ی وجود دارد که مصوبه ینیچه تضم»: کنند یمطرح م یاریسواالت بس آنها

و ارکان ثالث به  یصرفا فقط عنوان قرارداد از شرکت ایبه آن متعهد باشد؛ آ یدولت بعد ای یملغ یبعد

 ت،یوضع لیتبد نیدر ا ایآ کند؟ یم رییقرارداد هم تغ یمحتوا نکهیا ای کند یم رییتغ میقرارداد مستق

 ماند؟ یمثل قبل م شود یم تیوضع لیتبد میکه از ارکان ثالث به قرارداد مستق یفرد یایحقوق و مزا

همچنان ادامه  ضیتبع نکهیا ای شود یبرابر م یبا رسم میحقوق قرارداد مستق تیوضع لیتبد نیدر ا ایآ

 یمحدود ی و عده کند یعمل م فیشده مثل ق نییتع تیوضع لیتبد یکه برا یها تمیآ ایآ کند؟ یم دایپ

به فرض که  شود؟ یشامل همه م ضیتبع نهیکن شدن زم شهیر نکهیا اینس رد شدن از آن را دارند شا

 «شوند؟ یآن ملزم م یدر اجرا یمیپتروش یشرکت ها ایهم شد آ بیطرح تصو نیا



و  ها یخود و رسم انیم ضیو رفع تبع تیوضع لیسالهاست در انتظار تبد نکهیا انیکارگران با ب نیا

 یغاتیتبل یمجلس فقط شو ندگانیبار هم اظهارات نما نیکه ا کنند یم یابراز نگران م،یهست ها یقرارداد

 .ودباشد و زود فراموش ش یمانکاریو پ یشرکت شمار  یکارگران ب یکردن آرا  جمع یبرا

اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور نسبت به عدم همسان سازی حقوق وبیمه درمانی *

 ناکارآمد

کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور برای چندمین بار نسبت به عدم همسان سازی حقوق وبیمه 

 .درمانی ناکارآمد اعتراض کردند

کارگران و بازنشستگان : گفت به خبرنگار رسانه ایاز کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور یکی

فوالد  یشرکت مل یاستخدام نامه نییآ 211ماده 4شدن تبصره  ییخواستار اجرا رانیشرکت فوالد ا

 .کنند یم یریگیپ جهیمطالبه به حق خود را بدون نت نیهستند و سالهاست که ا

دولت در  ئتیفوالد مصوب ه یشرکت مل ینامه استخدام نییآ 211ماده 4 تبصره : افزود او

 یاقتصاد تیبا توجه به وضع دیشده که حقوق بازنشستگان هر سال با دیاست که در آن تاک87سال

 .نشده است ییتبصره اجرا نیو ا ستین نیکه چن یدر حال ابدی شیتورم افزا طیروز و شرا

: افزود م،یخود هست یها یو باال رفتن مستمر یساز همسان یخواستار اجرا نکهیا انیبازنشسته با ب نیا

حتماً  یستیفوالد با یشرکت مل ینامه استخدام نییآ211ماده 4تبصره  ،یفعل یشتیبا توجه به وضع مع

 .اجرا شود

 رآب،یهمچون کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، ز یمناطق یها بازنشسته یاز برخ یندگیکه به نما او

درصد حقوق و  81ما حدود  یافتیدر: در ادامه افزود گفت؛ یطبس، سمنان، شاهرود، سنگرود سخن م

 .رفع شود یستیفوالد است و با نامه نییاختالف، مخالف الزامات آ نیا. شاغالن است ی  افتیدر یایمزا

 یتعهدات درمان یاجرا نیمطالبات معوقه و تضم افتیخواسته بازنشستگان فوالد در ،یگفته و به

امروز  یکه ارزش مال میطلب دار 12از سال  یحال مطالبات نیدر ع. فوالد است نامه نییمطابق با آ

 .تا دو ماه حقوق شده است کیبه اندازه  بایآن تقر

هزار 511هزار نفر و با احتساب خانواده تحت کفالت آنها، حدود  71در حال حاضر بالغ بر : گفت او

 .ندارند یچندان مناسب یو درمان یشتیمع تینفر جامعه بازنشستگان صنعت فوالد هستند که وضع

از  یبازنشستگان فوالد شده نگران یتیکارگر بازنشسته، در حال حاضر  آنچه باعث نارضا نیگفته ا به

 یصندوق بازنشستگ رعاملیمد میدواریاست که ام  یدرمان ی مهینامطلوب ارائه خدمات ب تیوضع

 .کند یشیاند مطالبات بازنشستگان فوالد چاره ریخصوص و سا نیفوالد در ا

 ی ایران وشمال نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوقحفار یکارگران شرکت ملاعتراض *

ایران وشمال اعتراضشان را نسبت به  یحفار یکارگران شرکت مل آبان برای باری دیگر،5روزشنبه 

 .عدم پرداخت بموقع حقوق،رسانه ای کردند

در  یخطاب به مقامات و مسئوالن خواستار بهبود اوضاع پرداخت یا نامهطی شمال  یحفار کارگران

 .بهتر نشده است ط،یها شرا وعده رغمیاند عل شرکت شدند و عنوان کرده



با  ها یمانکاریدستمزد ما پ:ایران به خبرنگار رسانه ای گفتند یحفار یشرکت مل یاتیکارگران عمل

تا سه ماه مطالبات  رسد، ینفر م 41از ما که تعدادمان به  یو اکنون برخ شود یپرداخت م ریتاخ

شده  داختبه موقع پر یادو قرارد یدستمزد کارگران رسم کهیدر حال. میپرداخت نشده دار یمزد

 .است

کار  ،ینفت یها سکوها و دکل یکار رو: ها شدند و گفتند کارگران خواستار منظم شدن پرداخت نیا

 .کند یدر پرداخت مطالبات، اوضاع را دشوارتر م ریاست و تاخ ییفرسا توان اریسخت و بس

پرداخت نشده و مراجعات دستمزد ما دو ماه است که : کارگران حشرکت حفاری شمال نیز گفتند

 .مانده است جهینت یمسئول و کارفرما تاکنون ب یمکرر به نهادها

پرداخت دستمزد کارگران اعالم  یبرا یزمان و موعد مشخص چیه نکهیا انیکارگران با ب نیا

هستند؛  یناراض ریتاخ نیشرکت از ا یاتیو هم کارگران عمل یهم کارگران ستاد: ندیافزا یاند، م نکرده

 .آورد یبه بار م اریدر پرداخت دستمزدها، مشکالت بس ریتاخ ،یفعل یاقتصاد طیدر شرا

در شرکت ابراز  دیجد یپرسنل یها چارت نیاز احتمال تدو نیشمال همچن یحفار شرکت کارگران

 .در کار باشد لیتعد ندهیکه در آ مینگران: کردند و گفتند ینگران

در  یخطاب به مقامات و مسئوالن خواستار بهبود اوضاع پرداخت یا شمال در نامه یحفار کارگران

 .بهتر نشده است ط،یها شرا وعده رغمیاند عل شرکت شدند و عنوان کرده

 اعتراض کارگران شهرداری سده نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه*

حقوق وحق بیمه رسانه ای کارگران شهرداری سده  هم اعتراضشان رانسبت به عدم پرداخت ماه ها 

 .کردند

در استان فارس که در بخش  دیسده از توابع شهرستان اقل یاز کارگران مجموعه شهردار یجمع

ماه مزد 4که در حال حاضربه خبرنگار رسانه ای گفتند  کنند یکار م ینشان سبز و آتش یخدمات، فضا

درمیان  18ماه  و حقوق اسفند یدیاز پرداخت ع یخبرماه از سال جدید 7وبا گذشت  معوقه طلبکارند،

 .نیست

مطالبات  افتیمنتظر در دیبا یتا چه زمان :آنها ضمن اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق،افزودند

 نکهیا م؛یسده مشغول به کار هست یکه در مجموعه شهردار مینفر کارگر هست31 ما حدود م؟یخود بمان

هشت ماه تمام  ماند،ب م،یریگ یماهه م نیچند ریحقوقمان را با تاخ شهیهم یمانکاریبه عنوان کارگر پ

 .دو حقوق سال گذشته ما را بپرداز یدیع مانکار،یپکه   میاست منتظر

 گریکارگران د یدستمزدها تیوضع نیاستمرار ا جهیدر نت :کارگران معترض درادامه گفتند

ماه  نیاز دستمزد فرورد یشهردار سده بخش( شیروز پ11) رایاخ. ستندین یزندگ یها نهیهز یپاسخگو

به کارگران   مهیکم چهارماه حق ب بابت  دست یکرده اما هنوز شهردار زیرا به حساب کارگران وار

 .طرف قرارداد خود بدهکار است

ماه را با هفت  نیدستمزد مربوط به فرورد شیروز پ 11کارفرما حدودا : نیز گفت از کارگران یکی

 .میا کرده افتیبوده است که به عنوان مزد در یوجه نیآخر نیپرداخت کرد و ا ریماه تاخ



برخوردار بوده و  یمزد یها از حداقل نکهیا انیسده با ب یکارگر شاغل در مجموعه شهردار نیا

معوقات  یمانکاریکارگران پ: دیافزا یکارگران م یا مهیدر ادامه درباره معوقات ب م،یندار یشغل تیامن

 نیبه تام شان مهیماه حق ب 4حدودا  یشهردار میو قرارداد مستق یندارند اما کارگران استخدام یا مهیب

 .پرداخت نشده است یاجتماع

 گذرد؟ یدر آذرآب اراک چه م

 ۲شماره  گزارش

. است انیشکستن اعتصاب در جر یبرا زین هودهیب یدر آذرآب ادامه دارد؛ اگرچه کوشش اعتصاب

اگر  یاست؛ حت جهیخودشان ادامه اعتصاب تا حصول نت نیگزارشات، قول کارگران در ب نیطبق آخر

شود  یم دهیدر کارخانه شن ییها زمزمه روزها نیا.  برسد ابانیکارگر آذرآب به خ یالزم باشد، باز پا

 و متهم، با گرفتن انگشت اتهام به یشاک یکه قصد دارند تا همنوا با سرکوبگران با عوض کردن جا

همان « آهن راه لیر یادامه اعتصاب و رفتن کارگران رو»و غلط دانستن « کارگران» یسمت برخ

به  رآبآذ یمهر ماه رفتند اما به همت کارگران اعتصاب ۲۲ کشنبه،یکنند که روز  لیرا تکم یراه

اگرچه  دهند؛ یهنوز کارگران آذرآب مجدانه به اعتصاب خود ادامه م کنیل. بود دهیشکست انجام

 .کنند یم أسیاند، احساس  از دولت نگرفته یازیامت چیدادن، ه نهیبعد از آنهمه هز نکهیاز ا نروزهایا

آهن را مسدود کرده بودند و با  راه لیبا حمله به کارگران هپکو که ر یانتظام یروین نیاز ا شیپ

را خط قرمز خود  لیرکارگران، اخطار داده بود که بستن  یبرا ییپرونده قضا ۷۲از  شیگشودن ب

سراسر  اناخطار به کارگر نیاعالم ا یبرا یسراسر غاتیو تبل ماتومیاولت نیهنوز جوهر اول. داند یم

 یکارگران هپکو را برا وهیهمان ش یا واهمه چیه یخشک نشده بود که کارگران آذرآب ب ران،یا

کار آذرآب  یاسالم یمهرماه شورا ۲۲در چهارشنبه،  شتر،یبود که پ یدرحال نیا. دندیاعتراض برگز

سهام بانک  غوکرد که کارگران از خواسته ل انیاعتصاب را تمام شده اعالم کرد و ب یبا صدور حکم

. افتیاعتصاب کارگران ادامه  زیبعد ن یروزها یوجود ط نیبا ا. اند دهیدست کش یرالیو ش یکشاورز

 یروز کارگران را پا کی یحکم برا نیاز ا یناش یدیرخوت و ناام یاست که فضا یدر حال نیا

بود  انیدر م یگرید ق  یحقا. درآورده بود قیروز به حالت تعل کیها کشانده و اعتصاب را در  دستگاه

 .آهن شمال به جنوب رساند راه لیبه ر کشنبهیکه کارگران را روز 

 یانتظام یروین نکهیا: داشتند نانیاطم زیچ کیر آهن رفتند، د راه لیبه ر کشنبهیکه روز  یکارگران

بودند  یآنها، کارگران شجاع و جسور. شان خواهد آمد سرکوب و ضرب و شتم یامروز و فردا برا

 درکه  یدر محافل همفکر زیکارگران هپکو ن. نداشتند دیموضوع ترد نیوجه بر سر ا چیکه به ه

به . روش دانسته بودند نیآهن را موثرتر راه لیکارگران آذرآب داشتند، بستن ر یهمان روزها با برخ

است بعد از  یگفتن. کنند یم ینقش را در اعتصاب آذرآب باز نیتر کارگران کف کارگاه مهم ژهیو

و  یدپرسنل ستا کهیدرحال اقته،ینفر کاهش  ۲۷۷تعداد کارگران کارخانه به حدود  یواگذار

 .به هزار نفر است کیدآن نز یاتیرعملیغ

که با محاصره  ییدر روزها یرا در دست داشتند، حت دیچرخ تول ماً یکه مستق یکارگاه کارگران

 یآالت و برگزار در کارخانه محبوس شده بودند، با به صدا درآوردن زنگ آهن یانتظام یروین

بودند که  یکسان نیاول دیکارگران بخش تول. اعتصاب را زنده نگاه داشتند د،یمارش داخل محوطه تول

که آذرآب تاکنون به آنها دست  یازاتیو تک به تک  امت دندیاعتصابات به جان خر یخطر را در تمام

 .آهن را مسدود کردند راه لیکارگران آنروز ر نیبنابرا. است ها نیمرهون هم افته،ی



 یاعمال قدرت کارگران و ابراز قدرت طبقات»قصد داشت تا  زیاز هر چ شیکه ب یانتظام یروین

حرکت عمالً به سخره  نیخاطره هولناک در ذهن کارگران کند، با ا کیبه تابو و  لیرا تبد« کارگران

به  لیبدساکت ننشسته و کارخانه را ت زین یانتظام یرویدر برابر اعالن قدرت کارگران، ن. گرفته شد

پرسنل  یها لیاتوموب یها شهیضد شورش وارد کارخانه شدند، ش یها گانهی. کرد نیخون یصحنه جنگ

از صد  شیهمان چند روز ب یط یتیبه روا. کردندیخرد م دیرس یرا شکستند، هر چه به دستشان م

 نکهیا یروز ضرب و شتم کارگران، برا یفردا. آور به سمت کارگران پرتاب کردند گاز اشک

به جمع کارگران در داخل کارخانه نرسند، آنها را مرعوب  یبازداشت ها و فرزندان کارگران خانواده

که  یحمله کردند تا کارگران مارستانیبه ب. کارخانه بازداشت کردند سیدو کارگر را در سرو. کردند

آنها درد  زا یلیزدند و خ رونیکنند؛ کارگران شبانه از کارخانه ب ریتحت درمان بودند، دستگ

بود و آنها  یتیاراک امن یها مارستانیتمام ب یاستخوان را تا صبح تحمل کردند، چون فضا یشکستگ

 کالیراد شیگرا. بود اریجنگ تمام ع کیصحنه، صحنه . مراجعه کنند مارستانینتوانستند تا فردا به ب

 یعضااز ا یکی یملک جانبه اراک آمد، سخنان محمد  یکار وقت ریوز. طبقه کارگر موثر افتاده بود

شجاع که بدون  یکارگر. شورا را نداشت نیا دهیپوس یها از قالب کی چیه گریکار، د یاسالم یشورا

کار اما  یاسالم یشورا. کارگران خطاب به مسئوالن سخن گفت یواقع ندهیبه عنوان نما یلکنت چیه

در اول آبان  ین استان مرکزیتام یهمچنان بر طبل سازشکارانه زده و بعد از صدور مصوبه شورا

کارگران در آن وجود ندارد، تاکنون و بعد از گذشت  یخواسته اصل یاز اجرا ینشان چیماه که ه

بر لغو  یمسئوالن به مطالبه کارگران مبن یتوجه یدر مورد ب یا هیانیابراز نظر و ب چیچهار روز ه

 یبه کرس یا براهمت خود ر دیاتشکل ب نیا کهیدرحال. کارخانه انجام نداده است یساز یخصوص

در واقع فعال نبودن، . بست یآنان به کار م یاز سو نهینشاندن خواسته کارگران بعد از آنهمه هز

به مدت دو  یندگینما ازیکار و امت یاسالم یشورا یکارگران به اعضا یا توده ینظارت یها ستمیس

به  لیکار گاهاً تبد یاسالم یراهاتا شو شود یموجب م یامکان عزل و نظارت چگونهیسال بدون ه

کارگران  یواقع یدست  کم صدا ایشکنان شود  و اعتصاب کاران انتیکارفرما و خ ندگانیمأمن نما

 یو برخ نیمعاند»کار مشغول برائت از  یاسالم یچند روز شورا نیدر ا کهیدرحال. نباشد

 یرا سپر شانیروزها نیآورتر أسیاز  یکیفارس بود، کارگران  یخبرگزار قیاز طر «ونیاپوزوس

تر نبود که  درست ایآ چ؟یه یو عذاب برا یبودند که آنهمه سخت ریپرسش درگ نیو با ا کردند یم

رد و بدل کردن ُگل  یشینما ر  یتصو شتر،یپ یخبرگزار نیچراکه ا شد؛ یم میفارس را تحر  یخبرگزار

شرکت را خرد  واریکه در و د یهمان کسان. را منتشر کرده بود  یانتظام یرویکارگران و ن نیب

کارگر از  کیاعتراض کنند و  یکردن و فداکار نهیحق است که کارگران با هز نیهنوز ا ایآ. کردند

اعالم برائت کرده و  نامد، یکارگران م ندهیمعترض که از قضا خود را نما متحد و تیهمان جمع نیب

حضور در تجمع منع کرده بود اما  زکار، کارگران را ا یاسالم یکه شورا دیها بگو در رسانه

اند  تا کنون نتوانسته فیط نینکردند؟ به هر حال ا یکار توجه یاسالم یشورا یها هیکارگران به توص

 نیا ناً یقی. آورند  به دست یقیالشعاع قرار داده و تا کنون توف کارگران آذرآب را تحت کالیراد شیگرا

 ییروهایو ن شناسد یخودش را م یواقع ندگانیکه نمااست  ییروزها یکارگر آذرآب کی یروزها برا

 رندیگ یمعضالت را م یا شهیحل ر یجلو یسازشکار قیمنفعت کارگران عمل کرده و از طر هیکه عل

 یبرا شتریو ب شتریب بیترت نیو به ا شناسند یم شتریهستند، ب یو به دنبال ادامه کار سهامداران فعل

 .شوند یمنافع کارگران متحد م یریگیپ

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

 کارگران کشتارگاه بجنوردگزارشی درباره اعتصاب یک هفته ای مهرماه *



 آزموده را آزمودن خطاست

کانون مدافعان حقوق  یبرا ریمهر، گزارش ز 23اعتصاب کارگران کشتارگاه بجنورد در  یدر پ

 .کارگر ارسال شده است

 

 شهردارى و فرماندارى هاى وعید وعده و بازى سیاست اسیر بازهم بجنورد كشتارگاه كارگران

 .شدند بجنورد

كشتارگاه بجنورد با دریافت یك ماه از حقوق هاى عقب افتاده به  كارگران اعتصاب، هفته یك از پس

این شكستن اعتصاب در حالتى اتفاق افتاده كه همه این وعده و وعید ها را . سر كار خود بازگشتند

  .نشده بود ملىوعده هاى كه در این سال جدید هرگز ع. كارگران پیش از این بار ها شنیده بوده اند

 .سه كارگر دارد كه بیست هشت تن آن را سالخ ها و نیرو هاى كمكى تشكیل میدهند كشتارگاه سىُ  این

 ابتداى تا ها حقوق كه است شده آن نتیجه كارگران و فرماندارى و شهردارى مابین مذاكرات پایان در

ع موق به میشود تمام سالیانه قراردادهاى كه ماه بهمن آخر تا ها حقوق باقى و شود تصفیه ماه آبان

این آیا . منتها كارگران نسبت به تعدیل نیرو در پایان قرار دادها اعتراضى نداشته باشند د،پرداخت شو

 گروگانگیرى معیشت مردم نیست؟ آیا این عمل شهردارى را نمیتوان حركت رو به جلو دانست؟

ز حیله و ست اا پر كه اى نقشه. ایم مواجه شهردارى سوى از و دقیق نقشه یك با كارگاه این در ما

 .آینده نگرى در جهت رسیدن به مقاصدى شرورانه

 راهبرد شهردارى بجنورد براى این كارگاه سُى سه نفره چه بود؟ اما

 شهر شوراى قبول با شهردارى سوى از كشتارگاه سازى خصوصى طرح نوُدهفت سال بهمن در ابتدا

در این حوزه وارد مذاكره شده و نتیجه اى  انسانى نیروى تامین پیمانكاران با سپس. میرسد تصویب به

ایجاد بازى  ااز این رو شهردارى ب. اشكال پیمانكاران به وضعیت ازدیاد نیرو بود. به بار نمى آورد

 .پرداخت نكردن حقوق دست به دلسرد كردن كارگران از  این شغل شرافتمندانه میكند

 .گاه را تحویل پیمانكار تامین نیرو انسانى میدهددر انتها بعد از دلسرد كردن و تعدیل نیرو ، كشتار و

 جزء به اى حرفه عزیزان این از بسیارى كه پذیرد صورت شرایطى در است قرار ها تعدیل این

 بوده حرفه این مشغول را سال ده از بیش جوانى از كه كسى فرمایید تصور شما. نیستند بلد سالخى

 اخواهد آمد؟ اما چه شد كه كارگران وعده وعید ها ر اش خانواده و او سر بر چه اخراج از بعد

 پذیرفتند و تعدیل نیرو را هم به جان خریدند؟

 اعتصاب، شدن طوالنى دلیل به گذشته هفته در بود؟ چه بجنورد كشتارگاه كارگران اعتصاب تاثیر

بر هم  لحا در گوشت تقاضا و عرضه تعادل و. رفت پایان به رو ها قصابى در موجود گوشت میزان

ارگان هاى مربوطه به شهردارى بجنورد براى برگشت كارگران به تنها كشتارگاه . خوردن بود

اعمال فشار كردند و كارگران هم نمي پذیرفتند كه بدون دریافت حقوق به سر كار خود  جنوردب

 .برگردند

اصلى گوشت در  سوى دیگر چون خراسان شمالى با بیش از دو میلیون دام یكى از تولیدكننده هاى از

و با آمدن فصل پاییز  به دلیل كم شدن علف در طبیعت بر طبق روال . شمال شرق كشور است



 دمعمول، دام داران با فروش مازاد دام خود سعى در كم كردن هزینه خرید علوفه دارند، دام هاى خو

ن كشتارگاه و عدم خرید یا همان بازار فروش حیوانات میكنند اما با بسته بود"  میدان مال"را سرازیر 

قصابان براى مغازه ها قیمت دام به شدت رو به افت مي گذارد سپس سُركل  دالالن پیدا میشود و 

و فقط  ستشروع به خرید دام هام میكنند اما از یكرو هنوز مشكل گوشت مردم شهر حل نشده ا

وشت شهر بجنورد را كشتارگاه شهر شیروان در خراسان شمالى توان كشتار بیشتر براى تامین گ

 .داراست اما این مقدار هم كفایت مقدار مصرف گوشت شهر را ندارد

 بودن بسته دلیل به و یابد مى افزایش گوشت قیمت بازار، در گوشت كمبود دلیل به اینرو از پس

 رانكارگ با ایم مواجه ما سو آن و آید مي پایین عرضه طرف ازدیاد دلیل به زنده دام قیمت كشتارگاه،

 .كشتارگاهى كه پنج ماه است حقوق نگرفته اند

 دست مساله حل جاى به آنان. است برانگیز تامل بسیار بغرنج لحظه این در دولتى هاى نیرو سیاست

 را ها دام و بپردازید مشهد تا را دام انتقال هزینه یا گفتند دامداران به.زدند مساله صورت كردن پاك به

سپس دام ها . ها بفروشید لمال آنجا بفروشید یا همین جا زیر قیمت به دالان مید در و ببرید مشهد تا

را به كشتارگاه تمام صنعتى مشهد بردند و در آنجا ذبح كردند و سپس به فروشگاه هاى گوشت گفتند 

 .باید از مشهد گوشت خریدارى كنید و هزینه حمل گوشت با كامیون یخچال دار را هم بپردازید

ها و یا شاید صد ها میلیون به دام پروران این شهر و استان به دلیل خرید دام زیر قیمت ه ده اید این با

بازار ضرر زدند و از آن سو همین مقدار هم گوشت را به مردم گرانتر فروختند اما به راستى موفق 

 .شدند دستمزد كارگران را پرداخت ننمایند

با دریافت یك ماه حقوق به سر كار خود برگشتند و  امروز بجنورد كشتارگاه كارگران اینهمه با

امیدوارند در روزهاى آینده باقى حقوق هاى عقب افتاده خود را دریافت كنند و آماده تعدیل براى سال 

 .باشند ٩۷١١

با  کارگر مقابل مجلس یازبازداشت شدگان روزجهان آزادی موقت عاطفه رنگریز ومرضیه امیری*

 تودیع وثیقه

 کماکان زندانی استندا ناجی 

 کارگر مقابل مجلس یازبازداشت شدگان روزجهان عاطفه رنگریز ومرضیه امیری آبان،5روز شنبه 

 .با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند

 .کماکان زندانی است کارگر مقابل مجلس یروزجهاندیگر بازداشتی  ندا ناجی

 ی با تودیع وثیقه موقتا آزادشدندرقلیام ریامو فر یمحمد نیحس ریامی،اریساناز اله،انیقل دهیسپ*

از بازداشت شدگان  یرقلیام ریامو فر یمحمد نیحس ریام،یاریساناز اله،انیقل دهیسپآبان،5روز شنبه 

 .با تودیع وثیقه موقتا آزادشدند مرتبط با اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 شود یآزاد م قه،یوث عیتود فاتیپس از تشر یبخش لیاسماع:یالبیز فرزانه*

 یا قهیمربوط به وث فاتیتشر دیو با شود یآزاد نم (آبان4)موکلم امروز: گفت یبخش لیاسماع مدافع لیوک

 .انجام شود  که ارائه کرده،



 یبرا قهیملک مورد وث نکهیبا توجه به ا: باره گفت نیدر ارسانه ای وگو با  در گفت یالبیز فرزانه

دزفول داده شد تا  یبه دادسرا یابتین قه،یمربوط به وث فاتیانجام تشر یموکلم در دزفول واقع شده، برا

 .موکلم شود یمنجر به آزاد تیانجام و در نها قهیوث یکارها

 یتومان ونیلیم 411و  اردیلیم کی قهیدر ابتدا وث: گفت شود، یموکلم امروز آزاد نم نکهیا انیبا ب یو

داده شد و  قهیوث لیکه در خصوص تقل یحیموکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوا یبرا

 افتیتومان کاهش  ونیلیم 841به  قهیوث زانیتهران، م دنظریدادگاه تجد 33قضات شعبه  میبا تصم زین

 .شود یآزاد م یتومان ونیلیم 841 قهیو موکلم با ارائه وث

از زندان را  یکارگر انیاز حام یتعداد یتهران آزاد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  دیگو یشادباش م

 ٩۲١کارگر بعد از  ین روزجهان از بازداشت شدگا یریام هیو  مرض زیقبل عاطفه رنگر یساعات

 .از زندان آزاد شدند  قهیروز  با قرار وث

و  یکارگر انیازحام یرقلیام ریفر ، ام یمحمد نیحس ری، ام یاری، ساناز اله انیقل دهیسپ  نیهمچن

 یاز اعضا یریآزاد شدند، مورد استقبال جمع کث نیاز زندان او قهیگام با قراروث هینشر یاعضا

 .قرار گرفتند ییو دانشجو یکارگر نیکارگران شرکت واحد، فعال یکایسند

 یو ازسو بردیدر زندان بسر م فیکارگر همچنان بطور بالتکل یروز جهان یبازداشت گرید یناج ندا

 . گذاشته شده است یدگینوبت رس یفعال مدن نیا یدادگاه انقالب برا ۲۲شعبه 

ندا  یوخواستار آزاد دیگویرا شادباش م یکارگر انیحام نیا یکارگران شرکت واحد آزاد یکایسند

هفت تپه و عسل  شکریکارگران ن ندهینما یبخش لیکارگر واسماع یتنها بازداشت شده روز جهان یناج

 .باشد یهفت تپه  مه شکریکارگران ن انیاز حام یمحمد

  تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ١۲آبان  ۴

  خود مبارک باد انیزندان یآزاد یبرا خواهانیمبارزات کارگران و آزاد دنیرس جهیروز به نت* 

 نیجانانه از زمان بازداشت فعال یکه مبارزات خواهیآزاد یگذشته طبقه کارگر و همه انسان ها روز

کارگر را تاکنون بردوام داشته اند، شاهد به  یتپه و روز جهان در ارتباط با هفت یو اجتماع یکارگر

 ،یرقلیام ریام ز،یعاطفه رنگر ،یریمرضیه ام ان،یقل دهیسپ نرویمبارزاتشان شدند و از ا دنیرس جهینت

  .بر گشتند انشانیبه آغوش خانواده ها، دوستان و حام یاریفرد و ساناز اله یمحمد نیرحسیام

مبارزات و  انیدر جر گریبار د کی خواه،یحق طلب و آزاد یبخش ها گریطبقه کارگر و د 

ها را  یحقوق یگر همه ب لیگشته کل دم و دستگاه تحم مالیکسب حقوق پا یخود برا یها ییارویرو

  .خود را کسب نمود تیتر  موفق رگذاریقدرتمندانه تر و تاث نباریکرد و ا ینیوادار به عقب نش

هستند که در دفاع از حقوق کارگران  ینه از زندان آزاد شدند، کسانرازاکه روز گذشته سراف یافراد

کارگر  یز جهاناعتصابات و اعتراضات قدرتمند کارگران هفت تپه و مراسم شکوهمند رو انیدر جر

 یدستگاهها. قرار گرفتند یو روان یو روح یجسم یامسال بازداشت و مورد انواع شکنجه ها

تحت  یریو اعتراف گ یتمام تالش خود را بکار گرفتند تا با مستند ساز یو قضائ یتیامن وبگرسرک

آنان و طبقه  انیم قیطر نیانسانها را منفور جلوه دهند و از ا نیتر فیو شر نیمبارز نیشکنجه، ا



از  انیو انساندوست تفرقه انداخته و با محروم کردن زندان خواهیو آزاد فیکارگر و همه مردم شر

و گسترش  یریکشاندنشان، از قدرت گ یفشار گذاشتن و به تباه ریضمن ز یتوده ا یها تیحما

  .کنند یریجلوگ زین یو اجتماع یمبارزات کارگر

مبارزات هر  یاز دستاوردها یکی. ورق را به نفع خود برگرداند ینشد و جنبش کارگر نگونهیا اما

 تیاکثر دنیگرو تیو به انسان یطبقات یچهار دهه، رشد آگاه یط خواهیروزه کارگران و مردم آزاد

کردن  یو ته انیزندان بیسرکوب جهت تخر یدستگاه ها شاتیمردم است که امروز ترفندها و نما

  .کنند یم لیرا نقش بر آب و به ضد خود تبد یجامعه از حس انسان دوست یانسانها

زندان هستند،  نیاحکام سنگ یکه دارا یو اجتماع یکارگر نیهمزمان شش نفر از فعال روزید یآزاد

طبقه  یاست، اما برا یمیو ن اردیلیم کیو  یاردیلیم کی نیسنگ یها قهیسپردن وث یهر چند در ازا

 یزادخود همواره خواهان آ یتپه، هپکو و آذرآب که در اعتصابات جار کارگران هفت یکارگر، برا

 یاند، باعث شعف و شاد مبارزه کرده شانیآزاد یکه برا یهمه کسان یاند و برا بازداشت شدگان بوده

  .میبه مبارزات خود ادامه ده دیها همچنان با قهیو شرط و لغو وث دیق یب یتحقق آزاد یاما برا. دیگرد

  کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن

4/7/2317 

از  آب  صیزمان تخصنسبت به عدم تعیین  با تراکتور اصفهان شرق کشاورزانتجمع اعتراضی *

 پزوه خوراسگان دانیم زهییکشت پا یبرازاینده رود 

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم  اصفهان شرق کشاورزان آبان،جمعی از5روز شنبه 

 دانیمبا تراکتورهایشان دست به تجمع در  زهییکشت پا یبرا از زاینده رود آب صیزمان تخصتعیین 

 .زدند پزوه خوراسگان

 



از آبان ماه  یچند روز نکهیبا وجود ا: یکی از کشاورزان حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

امر  نیاند و ا به کشاورزان را اعالم نکرده زهییآب کشت پا صیمسئوالن هنوز زمان تخص گذرد، یم

 .کند یم جادیکشاورزان مشکل ا تیدر فعال

قصد دارند با حضور در شهر  نیاز کشاورزان شرق و غرب اصفهان همچن یجمع: وی اضافه کرد

برداشت آب  شیاز افزا یریوگبهادران از توابع شهرستان لنجان در غرب استان، خواهان جل باغ

 .فوالد مبارکه و ذوب آهن شوند یها کارخانه لهیرود به وس ندهیزا

 یها از درخواست زیرودخانه ن یادامه سامانده: کشاورزان اشاره کرد و افزود گریبه خواسته د یو

 .کند یم یریامر از هدررفت آب جلوگ نیا رایز رود یکشاورزان به شمار م

 شدند ینوار ساحل زمین خواری بوشهر با تجمع مانع دیوارکشی در اهالی معترض به*

از  یا محدوده یوارکشید آبان،جمعی از اهالی معترض به زمین خواری بوشهرباتجمع مانع5روزشنبه 

 .شدند انیل یبوشهر در اطراف پارک گردشگر ینوار ساحل

 

 یهادستگاه تیبوشهر در مالک یاز نوارساحل یاریبس :تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

مناسب در  یگردشگر یحیتفر یبا توجه به نبود فضا ماندهیباق یها مختلف قرار گرفته و محدوده

 .ردیقرار گ یدر تملک اختصاص دینبا یجنوب یهامحله

از  لومتریک 1بر تملک حدود  یآغاز یوارکشید نیا: پروژه گفت نیا یبه اجرا یناز معترض یکی

 .متر است511 یبیساحل بوشهر با عرض تقر

صورت گرفت که با اعتراض  ییها اقدام یوارکشیپروژه د نیا یاجرا یبرا زین شیسال پ1: افزودوی 

 .آن متوقف شد ییاجرا اتیمواجه و عملاهلی بوشهر

 نیندارند و هم اریدر اخت یکاف یفضا یحیشهر بوشهر از لحاظ تفر یجنوب یها محله: اضافه کرد یو

 .داشته باشند ییباال تیمناطق نسبت به محدوده آزاد سواحل بوشهر حساس نیااهالی امر منجر شده تا 



 یبرا یگردشگر یحیبا هدف متجمع تفر شتریب یکش وارید یاجرا: گفتیکی دیگر از تجمع کنندگان 

 .کرد یریاز آن جلوگ دیخاص است که با یدستگاه

خارج از  یگریپروژه در محدوده د نیا دیوجود دارد با یحیمجتمع تفر جادیچنانچه قصد ا: افزودوی 

 .احداث شود ایدر یمتر31میحر

 یپروژه خاص یاجرا ینیب شیمحدوده مدنظر پ یبرا یچنانچه شهردار: گفتیکی دیگر از معترضین 

به حال خود رها شود  یاقدام نیتر بدون کوچک نیزم نیاست ا ستهیندارد، شا حیگردش و تفر یبرا

 .است یسوار قیو قا یریگیماه یاز شهروندان برا یاریهم اکنون مورد استفاده بس رایز

مختلف قرار گرفته و  یها دستگاه اریبوشهر در اخت یجنوب یها محله یمحدوده ساحل: اضافه کرد یو

 .شده دچار شود ادی یها به سرنوشت سواحل محله زین ماندهیباق یساحل نهیاندک زم میندار لیتما

 تیدانشگاه تهران در اعتراض به محروم« ستاره دار» یدانشجو ییروزتحصن سها مرتضادهمین *

 !خود یلیتحص

ر ددانشگاه تهران « ستاره دار» یدانشجو ییسها مرتضا تحصن آبان برای دهمین روز،5روزشنبه 

 .دپیدا کردانشگاه تهران ، ادامه  یکتابخانه مرکز مقابل  شیلیتحص تیاعتراض به محروم



 

 :کارگربراثر حوادث کاری81مرگ ومصدومیت *

 چاهک آسانسورسال درکرج بدنبال سقوط به  45کارگر جان باختن یک  -8

 ساختمان در حال ساخت کیساله حین کاردر  54آبان، یک کارگر ساختمانی 4عصر روز یکشنبه 

 .سقوط کرد ودردم جان باخت داخل چاهک آسانسوربه  از طبقه پنجم کرج یالیدر مهرو واقع 

 اردبیل زیرآوار اداره آب و فاضالب کارگر1کشته وزخمی شدن  -1

پل  هیدر حاش یخاک برداراردبیل حین کار اداره آب و فاضالب کارگر1آبان،4صبح روز یکشنبه 

 .کشته وزخمی شدند لیدارو پخش اردب

 .شد لیاردب یفاطم مارستانیبیکی از کارگران زیرآوارجان باخت وکارگر دیگر راهی 



 آریا الی دستگاه پرسکارخانه فوالد جان باختن کارگر-9

حین  اردستان یشهرک صنعت آریا واقع درکارخانه فوالد آبان،یک کارگر مجرب 4صبح روز یکشنبه 

گیر افتاد وبدلیل خونریزی داخلی  دستگاه پرسآموزش داد ن به کارگران دیگر این واحدتولیدی،الی 

 .جانش را ازدست داد

 در شازند مقنی  حین کارکارگر  کیمرگ -4

بر اثر سقوط سطل پر از خاک بر  آبان،یک کارگرمقنی حین حفر چاه در شازند اراک5روزشنبه 

 .سرش جان خود را از دست داد یرو

هود در محله باباسلمان  دیکارگاه تول کیانفجار گاز درکارگر در حادثه 5شدن  مصدومکشته و-5

 باغستان

استان  هود در محله باباسلمان باغستان دیکارگاه تول کیانفجار گاز دردر حادثه  آبان،3روزجمعه 

 تهران

 .مصدوم شدندکارگر دیگر 5یک کارگر جانش را ازدست داد و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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