
 5931آبان ماه  51و  51، 51اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 باشیمشهرداری کوت عبدهللا بازداشتی  کارگران حق طلب پژواک صدای 

آبان بازنشستگان مقابل مجلس  91تجمع از تیدر حما( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف ی هیانیب -

 برنامه و بودجه وخواسته هایشانوسازمان 

 ادامه اعتراضات در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

 یکارگران دهکده فرهنگبدنبال اعتراضات دامنه دار  سازمان عمران زاینده رود عقب نشینی موقتی -

 رود ندهیزا یحیتفر

 قوقعدم پرداخت ماه ها ح نسبت به شهر نیمشگ ییآب و فاضالب روستا کارگران اعتراض  -

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری بندارامام علیرغم و وعده و  -

 وعیدها

 ماه حقوق کارگران اداره راه وشهرسازی دامغان2عدم پرداخت  -

 حکم زندان دو تن از اعضا ی درباره رانیا سندگانیکانون نو ی هیانیب -

مصوب  یانضباط ی نامه وهیسراسر کشور در اعتراض به ش یها هدانشگا انیاز دانشجو یجمع هیانیب -

 لغو آن ی و مطالبه 9911تابستان 

 مترو تهران حین کار تعمیر خطوط براثرزیر قطار کارگر جوانجان باختن  -

 بر اثر سقوط باالبر در چرداول ساله  56 یمرگ کارگر ساختمان -

 دستگاه حمل آجرمهران زیردر  یکارگاه آجرپز جوانکارگر یک  جان باختن  -

 یساله بر اثر برخورد با کابل فشار قو56مرگ چوپان  -

آبان بازنشستگان مقابل مجلس  53تجمع از تیدر حما( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف ی هیانیب*

 وسازمان برنامه و بودجه وخواسته هایشان

بازنشستگان  یاز خواسته هاآبان، 95 با صدور بیانیه ای بتاریخ (تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف

 :مقابل مجلس وسازمان برنامه و بودجه حمایت کرد ۱۹آبان  ۹۱در تجمع 

 :متن بیانیه

محور  عدالت یها خواسته یریگیدر طرح مشکالت و پ شکسوتانیبازنشستگان و پ یداریو پا یستادگیا

 .ده استش لیتبد  یخواه و عدالت یاز مطالبه گر یبه نماد گرید یشتیو مع

مرجع و کارآمد ، عدم  ی مهینبود ب ،یشتیبد مع طیکه سالهاست در اعتراض به شرا یشکسوتانیپ 

 یمحاسبات کشور وانید ی نشدن احکام صادره  ییو اجرا یخدمات کشور تیریکامل قانون مد یاجرا

 جلس،بودجه، مو   خود هستند و بارها در مقابل سازمان برنامه یشده و قانون مالیبه دنبال حقوق پا

تجمعات  مسالمت  یجمهور استیو نهاد ر یوزارت کار و رفاه اجتماع ،یکشور یصندوق بازنشستگ



 یها بشنوند و خواسته یحکومت گذاران استیرا فرادستان و س شانیصدا دیاند تا شا برگزار کرده زیآم

 .حقشان را جامه عمل بپوشانند به

 زین رایکرده و خواستار اجابت مطالبات خود شده اند اخ تیشکا یبارها به مراجع قانون بازنشستگان

و دولت را ملزم به  یمحاسبات کشور صادر شده که در آن صندوق بازنشستگ وانیاز طرف د ییآرا

 ۰۳۳ بیکامل ضر یاحکام صادر شده از جمله اجرا یقانون کرده و به صراحت بر اجرا یاجرا

دولت و سازمان برنامه و بودجه به آن  ،یازنشستگاما همچنان صندوق ب. کرده است دیتاک صد،در

دادگاهها هم  یرا یموجود برا یادار ستمیکه س کنند یم تیشائبه را تقو نیدهند و ا  ینم یتیاهم

  .ستیقائل ن یاحترام

 .حل مشکالت بازنشستگان وجود ندارد یبرا یجد  یو افسوس که انگار عزم و همت غیدر

ها و  و قابل حل بودن خواسته یبر قانون دیچون گذشته با تاک( انتهر)رانیمعلمان ا یصنف کانون

مقابل مجلس و سازمان  ۱۹آبانماه  ۹۱خود را از تجمع  تیبازنشستگان، حما ی مطالبات مطرح شده

بردارند  یتفاوت یو ب ییاعتنا یخواهد دست از ب یاز مسئوالن امر م. دارد یبرنامه و بودجه اعالم م

خاکستر  ریتواند به شعله ور شدن آتش ز یشما م یتفاوت یسکوت و ب ی مهدهد ادا یو هشدار م

و  ینیبازنشستگان، چشم واقع ب بانهیمنجر شود که اکنون در قالب تجمعات آرام و نج ییها یتینارضا

و اقدام  دنیو شن دنیرا به د ییدست اندرکاران در دولت، مجلس و نهاد قضا یتمام یگوش شنوا

ها و حادتر کردن  یتر نابسامان قیشما جز عم یتفاوت یقصور و ب ،یانگار سهل.خواند ی،میفور

 .نخواهد داشت یحاصل ط،یشرا

 ادامه اعتراضات در کشت وصنعت نیشکر هفت تپه*

آبان ماه،جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای باری دیگر دست به  91روز جمعه 

 .زدند تیریمقابل دفتر مد تجمع مقابل

آبان،جمعی از کارگران کشاورزی این مجتمع باهمراهی تعدادی از کارگران بخش 99روز دوشنبه  از

 .های دیگر در راه دست یابی به مطالباتشان تجمعاتی را در این مجتمع برپا میکنند

 

 :برای آشنایی با خواسته های تجمع کنندگان نظرتان را به گزارشات زیر جلب می کنیم

 ات در کشت و صنعت نیشکر هفت تپهاز سرگیری اعتراض+

خبرهای منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از سرگیری اعتراضات کارگران کشت و صنعت 

 .نیشکر هفت تپه برای دومین روزمی باشد



آبان،کارگران بخش کشاورزی و  95آبان،صبح روز سه شنبه 95بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

های خود را  تپه با حضور مقابل دفتر مدیریت مجتمع خواستهصنعتی شاغل مجتمع نیشکر هفت 

 .مطرح کردند

کارگران معترض از میان کارگران رسمی، قراردادی و روزمزدی شاغل بخش صنعت و کشاورزی 

 .این مجتمع بودند

آنها می گویند که بابت دو ماه دستمزد معوقه سال جاری خود طلبکارند و همچنین کارفرما هنوز به 

 .بود، عمل نکرده است   هایی که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده وعده

 .حذف مزایای عرفی از دیگر دالیل اعتراض کارگران هفت تپه است: آنان گفتند

چندسال است که مالکیت مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت برخی مزایای : آنها همچنین تاکید کردند

 .کم یا متوقف کرده است عرفی و قانونی کارگران را

دلیل دیگر اعتراض کارگران این واحد تولیدی، مربوط به پرداخت نشدن حق بیمه از جانب کارفرما 

 .به سازمان تامین اجتماعی است که مشکالت زیادی برای کارگران ایجاد کرده است

نون مشاغل سخت طبق اظهارات آنها؛ گروهی از کارگران این واحد آماده بازنشسته شدن از طریق قا

اند هنوز موفق به  های پایانی سال گذشته بازنشسته شده آور هستند و تعدادی دیگر که ماه و زیان

 .اند دریافت مطالبات سنواتی خود نشده

 و اعتصاب در هفت تپه یتجمع اعتراض+

شرکت  تیریدرب مد یو اعتصاب جلو یاز همکاران در تجمع اعتراض یادیجمعه تعداد ز امروز

کرده و خواستار برآورده شدن  دیتاک. قبل بر مطالبات یهمکاران مانند روزها نیا. ر شدندحاض

 .مطالبات خودشدند

 :شرح است نیمطالبات کارگران هفت تپه بد اهم

 معوقه یایو شرط حقوق و مزا دیو بدون ق یفور پرداخت

 گرانیدهرگونه اموال و امالک به  یامالک شرکت و توقف واگذار هیتجز یفور توقف

  مستقل کارگران هفت تپه ندگانیشرکت به دولت با نظارت نما یو واگذار یساز یخصوص لغو

  یهمکاران اخراج یبه کار تمام بازگشت

 کارگران انیهمکاران و حام هیعل ییقضا بیتعق و صادره احکام لغو

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند

 ۱۹آبان  ۹۱

 یکارگران دهکده فرهنگبدنبال اعتراضات دامنه دار  ینده رودسازمان عمران زا عقب نشینی موقتی*

 رود ندهیزا یحیتفر

 رود ندهیزا یحیتفر یکارگران دهکده فرهنگبدنبال اعتراضات دامنه دار  سازمان عمران زاینده رود

 .دست به عقب نشینی موقت زد و از حجمی کردن قرارداد کارگران کوتاه آمد



و  چادگان که با حضورمسؤوالن شهرستان یا در جلسهی شده،بنابرآخرین گزارشات رسانه ا

 یروهایصورت ن فعالً به رود ندهیبرگزار شد مقرر شد کارگران سازمان عمران زا ندهیزا رعاملیمد

 .قبل به کار خود ادامه دهند یها همانند سالو تا یکسال دیگر نباشند یحجم

 :درهمین رابطه

تفریحی زاینده رود نسبت به عدم عقد قراردادمستقیم برای  تجمع اعتراضی کارگران دهکده فرهنگی

 بیستمین روزمتوالی

آبان برای بیستمین روزمتوالی، کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود برای 95روز سه شنبه 

اعتراض نسبت به عدم عقد قراردادمستقیم دست به تجمع مقابل ورودی این مرکز گردشگری واقع 

 .ان زدنددرشهرستان چادگ

تجمع کنندگان با اعتراض به نداشتن امنیت شغلی خواهان قرارداد مستقیم با سازمان عمران زاینده 

 .رود هستند

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق شهر نیمشگ ییکارگران  آب و فاضالب روستااعتراض *

ماه ها حقوق  عدم پرداخت اعتراضشان را نسبت بهشهر نیمشگ ییآب و فاضالب روستا کارگران 

 .رسانه ای کردند

آب و فاضالب  کارگران ماه است که حقوق 1بیش از :این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .پرداخت نشده است شهر نیمشگ ییروستا

ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری بندارامام علیرغم و وعده *

 و وعیدها

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری بندارامام  و وعیدهاعلیرغم و وعده 

 .کماکان ادامه دارد

سبز که در زمان  یکارگران روزمزد فضا عاقبت آبان یک منبع خبری محلی، 91بنابه گزارش 

سبز گرفته شده بودند، اخراج، عدم پرداخت حقوق  یفضا مانکارانیپ یشهردار سابق بندر امام برا

 .معوق و وعده بازگشت مجدد به کار شد

به  11از بهمن ماه : گفت بندر امام یسبز شهردار یاز کارگران روز مزد فضا یکیدرهمین رابطه،

 .میکار کردبندر امام  یسبز شهردار یفضا مانکاریماه به عنوان کارگر روزمزد با پ 1مدت 

 د،یجد مانکارینبود اعتبار، مشخص نشدن شهردار، پ یها ماه از حقوق معوق ما به بهانه2 :افزود یو

 .همچنان مشخص نشده است… بازگشت به کار و

 نیدر ا: کرد حینفر بود تصر 17تعداد کارگران روزمزد حدود  نکهیا انیکارگر در ادامه با ب نیا

 .ستیبه فکر ما ن یکس یول میما شرمنده زن و بچه خود شد یاوضاع بد اقتصاد

بازگشت به کار فقط  یتاکنون برا یسبز دارد ول یفضا یکار برا یرویبه ن ازین یشهردار: افزود یو

 .صورت نگرفته است یدر عمل کار یول میدیشن دیوعده و وع

 ماه حقوق کارگران اداره راه وشهرسازی دامغان2عدم پرداخت *



 .وشهرسازی دامغان پرداخت نشده است ماه حقوق کارگران اداره راه2 :خبرکوتاه

 حکم زندان دو تن از اعضا ی درباره رانیا سندگانیکانون نو ی هیانیب*

کارگران،  یبرا نیگسترده، سرکوب، بازداشت و صدور احکام سنگ یها خشونت ی ادامه در

 زیآم مسالمت یها ها و اعتراض اعتصاب انیکه در جر ینگاران و فعاالن حقوق کارگر روزنامه

 ،ییو قضا یتیامن یها دستگاه ی کننده منکوب یها استیس رویخواستار حقوق و مطالبات خود بودند و پ

و کانون مدافعان  رانیا سندگانیعضو کانون نو ،یخراسان یثقف رضایعل 9911 بهشتیارد 5 خیردر تا

به همراه هفت  رانیا سندگانیو عضو کانون نو یحقوق کارگر و هاله صفر زاده، معلم، فعال کارگر

ن دو یجز ا ها به قرار گزارش کرج بازداشت شدند؛ به یدر پارک جهان نما یاز فعاالن کارگر گریتن د

 .و آزاد شدند ییبازجو یشدگان پس از ساعات بازداشت ریسا ،یمحمد نیو پرو سندگانیعضو کانون نو

برگزار و به اتهام  وریشهر 2 خیکفالت در تار دیبه ق یروز حبس و آزاد 95سه تن پس از  نیا دادگاه

سال حبس صادر  کیهر نفر حکم ِ  یکارگر، برا یروز جهان داشتینظام با مصداق گرام هیعل غیتبل

ها ارجاع  احکام را به آن یو اجرا دییتأ ی هیابالغ دنظر،یماه از درخواست تجد کی ی شد و در فاصله

 .دادند

و دفاع از حق ابراز  ها تیجمع ه،یانجمن، اتحاد کا،یدسن جادیبا دفاع از حق ا رانیا سندگانینو کانون

شدت محکوم کرده و خواهان  وارده را به یها ها، اتهام همه افراد و تشکل انیب ینظر، اعتراض و آزاد

 .صادره است یها حکم دوشرطیق یو ب یلغو فور

 رانیا سندگانینو کانون

 9911آبان 91

 یانضباط ی نامه وهیراسر کشور در اعتراض به شس یها دانشگاه انیاز دانشجو یجمع هیانیب*

 لغو آن ی و مطالبه 5931مصوب تابستان 

 اتیها و نشر فعاالن، تشکل هیصادر شده عل نیمبهوت احکام سنگ یدانشگاه ی که جامعه ست یچند

 یکیعلوم و بهداشت،  یها وزارتخانه یهمراه یمنتقد شده است که با سکوت، انفعال و حت ییدانشجو

و  یحقوق شهروند ی که وعده یدو وزارتخانه در دولت نیا. شوند یبه اجرا گذاشته م یگریز دپس ا

لغو احکام صادر شده  یبرا یموثر یریگینه تنها پ داد، یم «یتیامن و نه امن»و دانشگاه  ییدانشجو

 انیدانشجو وازشیبه پ ،یانضباط نامه نییآ ییضد دانشجو ی نامه وهیو ابالغ ش بیاند، بلکه با تصو ه نکرد

 .اند رفته دیجد یلیدر آغاز سال تحص

دانان  و حقوق انیمطرح شدنش مورد انتقاد دانشجو یکه از همان ابتدا ییاجرا ی نامه وهیش نیا مفاد

 ی نامه نییبا آ سهیگرفته است و در مقا دهیمنصفانه را ناد یقرار گرفته بود، به وضوح اصول دادرس

در اوج  که ۹۹سال  ییاجرا ی نامه وهیش یو حت ۱۷سال  یانضباط ، دستورالعمل۱۷سال  یانضباط

است که از  یدولت یبزرگ برا یگرد عقب ی دهنده حاکم بر دانشگاه ابالغ شده بود، نشان یتیامن یفضا

 .گفت یها به آسمان م بازگرداندن ستاره

بودن   را بر متخلف مبنا ،یقانون اساس ۰۱و  ۰۲، ۵۲با نقض اصول  دیجد ی نامه وهیحاکم بر ش روح

در  ژهیو گسترده و مبهم به یانگار او و جرم یخصوص میتجسس در حر ی نهیدانشجو گذاشته و زم

ارات یمنجر به بسط اخت تایکه نها کند یرا فراهم م یمجاز یو فضا یمربوط به سبک زندگ یها حوزه

 .شود یم انیدر برخورد با دانشجو یانضباط یها تهیکم یا قهیسل یکردهایو رو



و  یقابل توجه سهم منصوبان معاونت فرهنگ شیو افزا یانضباط یشورا یاعضا بیترک رییتغ

 یحذف ضرورت ذکر مشخصات شاک دنظر،یو تجد یبدو تهیکم ریشدن دب یکی ته،یدر کم ییدانشجو

محدود  هات،یتنب دیتشد ها، هیشدن احضار یشفاه ها، هیدر احضار یدهنده و بند اتهام مرجع گزارش ای

اضافه شدن موارد  ن،یدر صورت صدور احکام سنگ یدنظرخواهیلغو حق تجد یشدن و حت

تخلفات » ،«یبه مشروبات الکل ادیاعت»، «بدون مجوز یها یربرداریضبط صدا و تصو»، «تهمت»

که کشف  میجرا ی رهیبه دا «رمجازیغ یا هرگونه محصوالت رسانه ینگهدار»و  «یمجاز یفضا

، لغو حق «بانوان یمزاحمت برا جادیا»در صورت  هی، حذف تخلف و تنبها مستلزم تجسس است آن

 یهیاحکام تنب یپرونده، گسترش مدت اجرا یریگیو همراه در روند پ ندهیسکوت و حق داشتن نما

عدم »مدرک، افزوده شدن تخلف  افتیو موعد در یلیالتحص به دوران فارغ یحت یانضباط ی تهیکم

و شلوار گرفته تا مچبند و  فیکه از جوراب، کفش، رنگ ک «نیارتوز یضوابط پوشش ابالغ تیرعا

تخلف شمرده  زیگشاد و بلند را ن یمانتو دنیپوش یاست و حت کرده نییدانشجو حدود تع یعطر برا

حاکم شدن  یاست که فضا را برا دیجد ییضد دانشجو نامه وهیش یگردها از عقب یاست، تنها بخش شده

 .کند یم ایدر دانشگاه مه ندروببیو بگ یقهر یکردهایرو

 نامه وهیش نیاعمال ا ی سراسر کشور، نسبت به ادامه یها دانشگاه انیاز دانشجو یما، جمع نیبنابرا

 ی نامه وهیش نیکل ا یچرا و  چون یو روشن خواستار لغو ب حیهشدار داده و به صورت صر

 یبه زندگ یدانشگاه و تعد تر کردن در جهت ناامن نیوزارت یفعل ی هیو اصالح رو ییضددانشجو

 د،یجد ی نامه وهیش یاست که در صورت عدم لغو فور یهیبد. میدانشگاه هست طیخود در مح ی زمرهرو

 .کرد میاستفاده خواه نامه وهیش نیخود جهت اعتراض و لغو ا یاز تمام حقوق مصرح قانون

 :رونوشت

 یو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز ،یدکتر غالم -9

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریوز ،یدکتر نمک -2

 یاسالم یمجلس شورا قاتیآموزش و تحق ونیسیکم -9

 یعدالت ادار وانید -5

 جمهور سیرئ یمعاونت حقوق -6

 مترو تهران حین کار تعمیر خطوط براثرزیر قطار کارگر جوانجان باختن *

 ریتعم حین کار ط متروو نگهداشت خطو ریتعم یمانکاریشرکت پ ،یک کارگر(آبان95)سه شنبه شب

قطار از رویش عبور کرد وجانش را از دست  "خودرو رانیورآورد و ا" ستگاهیا نیدر ب خطوط مترو

 .داد

 در چرداول بر اثر سقوط باالبر ساله  11ی مرگ کارگر ساختمان*

 یچشمه ماه یدر روستا  دستگاه باالبرساله حین کار نصب  56آبان،یک کارگر 96روز چهارشنبه 

 .وقرارگرفتن زیرش جانش را ازدست داد بر اثر سقوط باالبر شهرستان چرداول النیش هلبخ

 نیساله بر اثر سقوط دستگاه باالبر در ا 56شهرستان چرداول از مرگ کارگر  یانتظام فرمانده

 .شهرستان خبر داد



 دستگاه حمل آجری در مهران زیرکارگاه آجرپز جوانکارگر یک  جان باختن *

بخش صالح آباد شهرستان  یسرن یروستا یکارگاه آجرپزساله  96آبان،یک کارگر 95نبه روز پنج ش

 .گیر کرد وجانش را ازدست داد دستگاه حمل آجرزیر حین کار مهران

 یساله بر اثر برخورد با کابل فشار قو51مرگ چوپان *

 یسه راه»در  یقوساله با کابل فشار  56یک چوپان مهران از برخورد شهرستان   یانتظام فرمانده

 .حادثه خبر داد نیدر ا یو مرگ و« جندهللا

 یسیپل یها تیبا مرکز فور یمردم یها تماس یدر پ: آبان، به خبرنگاری گفت95وی روز پنج شنبه 

، "جنداله یسه راه"در  یکشاورز یها نیدر داخل زم یفقره برق گرفتگ کیبر وقوع  یمبن997

 .شدند زامموضوع به محل حادثه اع یجهت بررس" ح آبادصال"پاسگاه  یماموران انتظام عایسر

ساله به علت 56چوپان  کیحاضر در محل حادثه،  یبنا بر گزارش ماموران انتظام: افزود یو

از توابع شهرستان " صالح آباد"بخش  یکشاورز یها نیدر داخل زم یبرق فشار قو ریشدن ت بیتخر

شده  یبرخورد و دچار برق گرفتگ یکابل فشار قوبا  ن،یبه سطح زم میبودن س کیو نزد" مهران"

 .است

" صالح آباد"توسط عوامل اورژانس جهت مداوا به درمانگاه بخش  عایفرد مصدوم سر: ادامه داد یو

منتقل شد که به علت شدت  المیا یمنتقل و سپس با استفاده از بالگرد اورژانس به مراکز درمان

 .فوت کرده است مارستانیجراحات در ب

akhbarkargari2468@gmail.com 
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