
 0011خرداد ماه  72و  72اخباروگزارش های کارگری 

 ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه نسبت به کاهش حق آبه با برپایی تجمع  -

 :اسماعیل بخشی -

 یخاص انتخابات دیاز کاند یتیست نه تجمع حما یغاتیتبل ینه برنامه  دیکن یکه مشاهده م یریتصاو

 شمه خاور از طرف خودت حرف بزنچ یآقا:همکاران امیپ -

نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن کارگران راه آهن جنوب شرق اعتراض  -

 امنیت شغلی

بار به اتهام  نیچندم یبرا  یخراسان شمال انیفرهنگ  یانجمن صنف یرمضانپور از اعضا نیحس -

  به دادگاه احضار شد یاذهان عموم شیبه قصد تشو بینظام و نشر اکاذ هیعل غیتبل یتکرار

ی مقابل کاربر رییبه تغ کرمان نسبت انیرانیآموزان مدرسه ا دانش ایاعتراض اولتجمع اعتراضی  -

 استانداری برای چندمین بار

 کارگر درتهران براثر سقوط در چاهک آسانسور 3 تیمرگ ومصدوم -

 به کاهش حق آبه با برپایی تجمع  ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه نسبت*

خرداد برای سومین روز،جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه دست  72روز پنج شنبه 

به تجمع دراین مجتمع زدند وباایراد سخنرانی وبرافراشتن بنرهایی اعتراضشان را نسبت به به کاهش 

 .حق آبه بنمایش گذاشتند

 :اسماعیل بخشی+

به  شکریمزارع ن یآبه  حق دیکاهش شد یتپه در پ هفت شکریکارگران ن روز اعتصاب نیسوم

مالک فاسد، که نان پنج هزار انسان به صورت  دیمشکوک و عامدانه بعد اعالم حکم خلع  یصورت

 دیتول یشرکت بزرگ صنعت نیدر مزارع ا شکرین اتیبه رشد و ح میمستق ریو نان چندهزار غ میمستق

 .داردشکر 

 



 :خشیاسماعیل ب*

 یخاص انتخابات دیاز کاند یتیست نه تجمع حما یغاتیتبل ینه برنامه  دیکن یکه مشاهده م یریتصاو

 

 شکریمزارع ن یآبه  حق  یمطالبه  یتپه برا هفت شکریروز اعتصاب کارگران ن نیدوم ریتصاو نیا

کاهش داده شد تا بشدت  کبارهیمالک فاسد به  دیعامدانه، بعد از اعالم حکم خلع  یاست که در حرکت

 .بزنند نیهفت تپه و کارگرانش را به زم

نان  میدانیهستند که م یشکریمزارع ن یاریسهم آب آب ریگیماه است کارگران همصدا و پ کیاز  شیب

 ...به آب شکرهاین اتیبسته است و رشد و ح شکرهاین نیهم یو سفره مان به رشد و سر سبز

 یها نگیتیمعضل هر روز در م نیدغدغه کارگران و رفع ا به مطالبات و یدگیرس یبجا انیمدع اما

 کشند یم بانیشان را به رخ رق یادگاری یشان، هفت تپه و کارگران و عکس ها یمبتذل انتخابات

دغدغه کارگران هفت  میکن یپاستور مستشان کرده است اعالم م زیم یکه سودا انیمدع نیبه ا امروز

از  یو کسب رأ بیفر یاز هفت تپه و کارگران برا یغاتیاستفاده تبل نیتپه آب است نه انتخابات بنابرا

 .مردم، ممنوع

 .میکن یم تیحما ینه از کس میده یم ینه رأ میمانیکنار و همصدا با مردم م در

طبقه در رنج کارگر  دیعا یزیصندوق چ نیاز ا میدان یو م میخود هست یفقط به فکر منافع طبقات ما

 .شود ینم

 ستین غاتیتبل لبوردیکارگرب

 چشمه خاور از طرف خودت حرف بزن یآقا:همکاران امیپ*

هفت تپه  یمنافع کارگرا یتاکنون برا گریاز همکاران و دوستان د یلیمسلم چشمه خاور مثل خ یآقا

در جهت  یدر هر دوره ا یهفت تپه قدردان هر تالش هر فرد یو کارگرا دندیزحمت فراوان کش



قرار  دیمورد انتقاد شد دیشده که با ییوارد ماجرا شانیدر چند روز گذشته ا اما. منافع کارگران هستند

 .ردیبگ

موظف است فقط  ،یمطالبه ا ای یکار یریگیپ یبرا یجلسه ا رودیم ایشود  یم ندهینما یکس یوقت

اگر  یبکنند حت یکار نیحق ندارند بجز ا ندهیافراد نما. و دنبال کند دیکارگران را بگو میحرف و تصم

 .شان باشد ینظر شخص

 یتوسط برخ شانیکه با ا یچهارچوب عبور کردند و در تماس تلفن نیچشمه خاور از ا یاقا متاسفانه

و در واقع فرصت طلب و ضد کارگر گرفته شده که فرصت طلبانه و !!! عدالتخواه انیدانشجو

کنند،  یخودشان بهره بردار یو ضد کارگر یانتخابات شیاز هفت تپه بنفع نما خواهندیم اکارانهیر

در پاسخ به سواالت آنها دستاورد مبارزه و خون دل خوردن ما را به  زیمسلم چشمه خاور ن متاسفانه

  .ستیهمه ما است و قابل قبول ن هیکار برعل نیا. ختیمقامات ر یبرخ بیج

 یول. ن استنظر م نیا دیداشته باشه و بگو ینظر شخص تونهیدر جامعه م یمثل هر فرد کارگران

خوب  یساز یطرفداران خصوص نیکارگران هفت تپه و به نام آنها به ا بیحق ندارد از ج یکس چیه

 میدواریام. راه را نرود نیمسلم چشمه خاور ا میدواریام. بدهد سیداران ضد کارگر سرو هیو سرما

 .تکرار نشود میدوازیام. بماند یکنار کارگران باق

 لهیتابلو و وس. خودشان مبارزه کردند یف خودشون و منافع کارگراهدا یهفت تپه برا کارگران

 نیکه کم یآنهائ. میرا به حساب خودش بگذار زیو هرچ میبدان دیهمه با نرایا. ستندین چکسیه یانتخابات

و  یجمع ارما مسئول هر ک. آمدند یکل هفت تپه را بکوبند، عوض یکیاز اشتباه  خواهندیکردند و م

  .میستین یچکسیه یاما مسئول عمل فرد میریگیخودمان را بعهده مو عمل  میهر تصم

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن کارگران راه آهن جنوب شرق اعتراض *

 امنیت شغلی

اخت چند نسبت به عدم پرد اعتراضشان را کارگران راه آهن جنوب شرق خرداد، 72روز پنج شنبه 

 .ماه حقوق وحق بیمه ونداشتن امنیت شغلی ابراز کردند

 :این کارگران نامه ای بشرح زیردر شبکه های اجتماعی منتشرکردند

 ینم گریرا د مانیجواب زن و بچه ها م،یا است که دستمزد نگرفته میدو ماه و ن دییبگو نیبه مسئول 

 یمهر یاما در تداوم ب! نان آور خانواده اند نفر هستند که 722 ستیآمارشان کم ن!میچه بده میدان

ماه است حقوق نگرفته و  نیچند یاستان یها ستگاهیاز ا یرخدر ب یپول یمسئوالن و توقف قطار ب

 .کند یدوا نم شانیاز دردها یدرد یپرداخت حق الزحمه آنها به صورت اقساط

 ،یشغل تیکه از عدم امنچرا  ستیماه حقوق معوقه ن نینظم و چند یتنها پرداخت ب مشکلشان

به موقع  زینوروز و رمضان، عدم وار یرفاه یپاداش و سبد کاال افتیعقدقرارداد سه ماهه، عدم در

 .دارند هیگال زیموارد ن ریو سا ینگهدار یها شرکت یتوسط برخ مهیحق ب

ام بار به اته نیچندم یبرا  یخراسان شمال انیفرهنگ  یانجمن صنف یرمضانپور از اعضا نیحس*

  به دادگاه احضار شد یاذهان عموم شیبه قصد تشو بینظام و نشر اکاذ هیعل غیتبل یتکرار



سال زندان  ۵خراسان  به  انیفرهنگ رهیمد اتیه یاعضا گریتر همراه د شیمعلمان پ یفعال صنف نیا

  ضربه شالق محکوم شده بود ۴۷و دو بار حکم  

ضربه شالق  ۴۷و  یریسال حبس تعز ۳ه تحمل نظر  رمضانپور را ب دیدادگاه تجد تیدر  نها 

  محکوم  نموده است

حاضر شد و  یدر بازپرس یخرداد ماه جار ۵۵خراسان  انیفرهنگ یانجمن صنف رهیمد اتیه عضو

تا زمان دادگاه آزاد  یونیلیم ۵۵ قهیوث  عیبا تود انیدفاع نمود  و در پا شیدر برابر اتهامات از خو

 .شد

 ای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرانبرگرفته از کانال شور

ی مقابل کاربر رییبه تغ کرمان نسبت انیرانیآموزان مدرسه ا دانش ایاعتراض اولتجمع اعتراضی *

 استانداری برای چندمین بار

 ادینظر بن ریز کرمان انیرانیآموزان مدرسه ا دانش ایاول خرداد برای چندمین بار، 72روز پنج شنبه 

ی این واحد آموزشی به مرکز اقتصادی کاربر رییبه تغ مایش گذاشتن اعتراضشان نسبتبرای بن قدس

 .مقابل استانداری کرمان تجمع کردند

 در چاهک آسانسور کارگر درتهران براثر سقوط  3مرگ ومصدومیت *

 کیدر  با باالبر حمل مصالح  حمل سنگ کارگر تبعه افعانستان حین کار 7خرداد، 72روز پنج شنبه 

دردم جان باختند ویک کارگر در چاهک آسانسوردرتهران براثر سقوط  اختمان در حال ساختس

 .دیگردچارمصدومیت شدید  وبه بیمارستان منتقل شد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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