
 9911خرداد ماه  02و  91اخبار و گزارشات کارگری 

به اخراج همکاران  برای اعتراض یشرق جانیباخدمات اول مخابرات آذرکارگران  اعتصاب وتجمع -

 مخابرات استان یساختمان مرکزمقابل  حق طلبشان

 ضربه شالق شد 55در پی شکایت امام جمعه چرام یک کارگر نانوایی متحمل  -

ادامه دستگیری و اذیت و آزار اهالی معترض روستای برخوردارنسبت به آسیب های زیست  -

 محیطی 

 اعتراض کارگران دانشگاه غیردولتی شمال نسبت به اخراج از کار -

و  مشاغل یطرح طبقه بند یعدم اجرا نسبت بهصنعت نفت  یمانکاریپادامه اعتراضات کارگران  -

 وعده های توخالی مسئوالن

 خاوران ریچدن کو ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه -

بدلیل پرداخت نشدن حق بمه از  تپه هفت مجتمع کشت وصنعت نیشکر کارگران یدرمان  دفترچهعدم  -

 طرف کارفرمایان

 ماه حقوق کارگران این مجتمع پرداخت نشده است 2

درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور  4پرداخت کارگر بدلیل عدم  09ادامه بالتکلیفی بازنشستگی 

 از طرف کارفرمایان

 خودکشی یک کارگر جوان در فرودگاه خمینی بدنبال اخراج ازکار -

 استان کرمانشاه دیشه ادیبناداره کل مقابل ساختمان خودسوزی ومرگ یک جانباز -

 به دادسرا و تداوم بازداشت او یقربان دریح مجدد انتقال -

 زاده میجعفر عظ هیماه زندان عل ۳۱صدور حکم  رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

  ی اززندان اوینلنگرود یمحمود بهشتمرخصی متصل به آزادی  -

نسبت به عدم تخصیص آب کافی برای ادامه کشت بهاره  کشاورزان غرب اصفهانتجمع اعتراضی  -

 مقابل استانداری

کارخانه ماشین سازی تبریزبراثر گازگرفتگی بدنبال سقوط درچاه فاضالب و کارگر  2جان باختن  -

 کارگر دیگر 2وخامت حال 

 کارگردرمشهد در حادثه ریزش دیوار 2مرگ ومصدومیت -

به اخراج همکاران  برای اعتراض یشرق جانیخدمات اول مخابرات آذرباکارگران  اعتصاب وتجمع*

 مخابرات استان یساختمان مرکزمقابل  حق طلبشان

برای انعکاس صدای  یشرق جانیباخدمات اول مخابرات آذر گرانکار خرداد،29روز سه شنبه 

ساختمان مقابل  نفر از همکاران حق طلبشان دست از کار کشیدند و 44اعتراضشان نسبت به اخراج 

 .در کالنشهر تبریزتجمع کردند مخابرات استان یمرکز



 



 

خدمات اول مخابرات بنا به گزارش یک منبع خبری محلی،بدنبال اعتراض کارگران شرکتی 

عالم کرده که از کارگر حق طلب  44نسبت به عدم اجرای طبقه بندی مشاغل به  یشرق جانیآذربا

 .نخواهد شد نیخردادماه قراردادشان تام انیپا

 ضربه شالق شد 55در پی شکایت امام جمعه چرام یک کارگر نانوایی متحمل *



در  کارگرنانوایی درپی شکایت امام جمعه شهرستان چرام نژاد نیروح هللا برز خرداد، 41ه روزشنب

 .ضربه شالق شد 55بدلیل انتشارانتقاداتی درشبکه های اجتماعی متحمل احمد  ریو بو هیلویاستان کهگ

به آسیب های زیست ادامه دستگیری و اذیت و آزار اهالی معترض روستای برخوردارنسبت *

 محیطی 

بخش خاوه از توابع شهرستان دلفان  ی برخوردارروستااهالی بدنبال اعتراض اهالی هفته گذشته 

به  شبانه یانتظام یهارویننسبت آسیب های زیست محیطی دو کارخانه شن وماسه  دراستان لرستان

 . یورش آوردند وتعدادی را دستگیر کردندمعترضان  منازل تعدادی از

ی برخوردارمقابل بخشداری و راهپیمایی به روستااهالی  خرداد 41بدنبال تجمع اعتراضی روز شنبه 

جاده نورآباد به نهاوند  سمت کارخانه برای جلوگیری از ادامه فعالیت معدن و درادامه مسدود کردن

برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان وبنمایش گذاشن خشمشان وادامه تجمع در روز یکشنبه 

ند وتعدادی از معترضان معترضان اقدام کرد یریدستگ یشبانه براخرداد بازهم نیروهای انتظامی  41

 .متواری شدند

: ار رسانه ای گفتبه خبرنگبرخوردار یروستا یاز اهال یکیخرداد، 40درهمین رابطه روز دوشنبه 

سال است  49از  شیبرخوردار ب یدر روستا یخوب است ول یا هر شهرستان و منطقه یتوسعه برا

که  یاز مجوز برداشت شتریدارند و ب تیروستا فعال نیا یکیشن و ماسه در نزد دیکه دو کارخانه تول

  .اند زده بیآس نیبه کوه گر ارندد

 زند یم بیمه یبه انفجارها دستبرداشت مدام  یها اتیشرکت شن و ماسه جهت انجام عمل: افزود یو

  .منازل مردم شده است یها وارخانهیسبب ترک د یصوت یها مزاحمت جادیکه عالوه بر ا

روستا، تصادفات  ریشن و ماسه از مس دیکارخانه تول یها ونیکام ادیبر اثر تردد ز: وی ادامه داد

 یها سبب خسارت ها ونیکام نیتردد ا نیاند و همچن داغدار شده یادیز یها رخ داده و خانواده یادیز

 یهر کارخانه  در منطقه برا داست که دو درص یدر حال نیجاده شده و ا یها ساخت ریبه ز یادیز

شن  یکمپرس کیتاکنون  یبرخوردار حت یکارخانه شن و ماسه روستا یعام المنفعه است ول یکارها

 .مردم قرار نداده  است اریدر اخت گانیآسفالت را ای

مختلف اعتراض  یها رسانه قیبرخوردار از طر یسال است که مردم روستا 49حدود : کرد انیب یو

 اند، دهیاعتراضات را تاکنون ند نیچرا مسئوالن ا میدان ینم یاند ول خود را به گوش مسئوالن رسانده

اقدام به  شبانه یانتظام یرویداشتند که متاسفانه ن یزیاعتراض مسالمت آممردم روستا  زیهفته گذشته ن

شبانه  یانتظام یرویروستا  ن یپس از اعتراض اهال زیمعترضان کرد چند روز گذشته ن یریدستگ

 .معترضان اقدام کرد یریدستگ یبرا

 دیبا یعیاست منابع طب نیبرخوردار ا یمردم روستا یمطالبه اصل: برخوردار گفت یروستا ساکن

 نیا بیکارخانه چقدر بوده؟ چرا با توجه به آس نیبرداشت شن و ماسه توسط ا هیکند مجوز اول یبررس

کجاست چرا خودش  یعیصادر شده است؟ منابع طب یبعد یو کوه مجوزها ستیز طیکارخانه به مح

 به خواب زده است؟ ار

روستا و  دانیسف شیپس از اعتراضات مردم روستا  با بزرگان و ر دیمسئوالن با: کرد حیتصر یو

اقدام به  نکهینه ا کردند یآنها برگزار م یها حرف دنیشن یبرا یا مسئول کارخانه شن و ماسه جلسه

 .تندهس یروستا در کوه متوار یاهال ییکرونا طیشرا نیو جوان روستا کنند و در ا ریپ یریدستگ



صد نفر از شما هم کشته می گویند  روستا ین کارخانه  شن و ماسه به اهالمسئوال: درخاتمه گفت یو

 .میده یشود ما پول خونش را م

 اعتراض کارگران دانشگاه غیردولتی شمال نسبت به اخراج از کار*

خرداد،کارگران دانشگاه عیردولتی شمال واقع درشهرستان آمل ضمن اعتراض به  29روز سه شنب 

 .خواهان بازگشت بکارشدند40هفته جاری به بهانه بیماری کووید اخراج از کاردراول 

کارگر دانشگاه شمال به خبرنگار رسانه  19مدیر کل اداره کار استان مازندران در رابطه با اخراج 

 .ستیشمال ن یرانتفاعیاخراج کارگران دانشگاه غ یبرا یکرونا بهانه خوب:ای گفت

 وعیارتباط با ش نیدانشگاه شمال در شهرستان آمل کمتر یخدمات یروهایاز نظر ما اخراج ن:وی افزود

 .ندارد یهمخوان تیمسئوالن دانشگاه با واقع یکرونا داشته و ادعا روسیو

مقابله  یو استان یستاد مل ماتیاخراج کارکنان خالف تصم یدانشگاه برا یادعا نکهیبا اشاره به ا وا

کارگران  دیاست که با نیبر ا یاجتماع نیبه نظر اداره کار و تام: کرد  دیکرونا است ، تاک روسیبا و

  .به محل کار خود بازگردند

و  مشاغل یطرح طبقه بند یعدم اجرا نسبت بهصنعت نفت  یمانکاریپادامه اعتراضات کارگران *

 وعده های توخالی مسئوالن

و وعده  مشاغل یطرح طبقه بند یعدم اجرا نسبت بهصنعت نفت  یمانکاریپاعتراضات کارگران 

 .های توخالی مسئوالن ادامه دارد

با توجه به :به خبرنگار رسانه ای گفتند صنعت نفت یمانکاریپکارگران  خرداد، 40روزدوشنبه 

در  00ماه  نیمشاغل قرار بود از اول فرورد ی،  طرح طبقه بندنفت ریوز 01اسفند ماه  هیابالغ

 .اجرا شود ینفت یشرکت ها یتمام

 ای یاطالع رسان چگونهیعمل کرده و تاکنون ه فیضع اریخصوص بس نیدر ا ینفت یشرکت ها اما

 .طرح نشده است نیا یدر خصوص اجرا یریگیپ

 ریمد ییاست که ناصر موال یدر حال یمانکاریپ یروهاین ژهیمشاغل و یطرح طبقه بند یاجرا عدم

 رانینفت ا یشرکت مل تیدر مصاحبه با سا 4900ماه  بهشتیششم ارد خیدر تار NIOC یمنابع انسان

 جموعهکه در م یکه با اراده ا:  کارکنان ارکان ثالث گفتند  شتیطرح بهبود مع یدر خصوص اجرا

را به همکاران  یوزارت نفت و شرکت ها وجود دارد، در فصل بهار، بهارانه خوب یمنابع انسان

از وعده  یخبر چیفصل بهار ه انیشدن به پا کیبا نزد ندیوگ یاما کارکنان م! میده یم هیهد مانکاریپ

کارکنان از  نیا! همچنان در انتظار وعده بهارانه خود هستند یمانکاریو کارکنان پ ستیداده شده  ن

مشاغل  یطرح طبقه بند یدر اجرا عیداده شده بشدت انتقاد و خواستار تسر یدر انجام وعده ها ریتاخ

 .نفت شدند ریوز هیابالغ یبندها ریو سا( یاسم و نه یاجرا بصورت واقع)

نفت  ریدارد و اسفندماه سال گذشته وز مانکاریپ یرویهزار ن 491ذکر است وزارت نفت حدود  انیشا

دسته از کارکنان  ابالغ  نیا یبرا یلیتکم مهیب یتیپرداخت حقوق و دستمزد و بسته حما دیضوابط جد

 .کرد



کارکنان مشاغل  یمشاغل برا یبند نظام طبقه هیابالغ نیا یاز بندها یکیاساس با توجه به  نیا بر

 .شد یاجرا م00اول فروردین   خیاز تار دیبا یمانکاریپ

 خاوران ریچدن کو ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه*

شهرستان خوسف،استان خراسان  2واقع درشهرک صنعتی شماره  کارخانه چدن کویر خاوران 

اسفند ماه سال گذشته تعطیل شد وکارگران در بالتکلیفی  42از  40بدنبال شیوع بیماری کووید  جنوبی

 یخبر چینام کردند اما تاکنون ه ثبت یکاریب مهیب یتمام کارگران برا .شغلی ومعیشتی بسر می برند

 .نشده است مهیاز ب

به خبرنگار یک رسانه محلی  نخاورا ریچدن کو ان کارخانهاز کارگر یکخرداد،ی 40روز دوشنبه 

 .اسفند ماه سال گذشته بوده است انیمدت زمان قرار داد ما با کارخانه تا پا:گفت

 م،یحقوق از کارخانه ندار افتیاعتراض و در یبرا یبا توجه به اتمام قرارداد حق که نیا انیبا ب یو

نشده  مهیاز ب یخبر چینام کردند اما تاکنون ه ثبت یکاریب مهیب یتمام کارگران کارخانه برا: افزود

 .است

سخت بوده و اصال  اریمدت بس نیما در ا یو کسب درآمد برا یزندگ طیشرا: کرد اضافهکارگر نیا

 .باشد لیتعط یکارخانه تا ک ستیمشخص ن

اند به  ط گفتهو فق دهند یآغاز بکار کارخانه به ما نم یبرا یمسئوالن کارخانه پاسخ قطع: دادامه دا یو

 .میخودمان باش یبرا یگریفکر کار د

شد،  لیفقط چهار ماه در کارخانه چدن کار کردم که کارخانه تعط که نیا انیاز کارگران با ب گرید یکی

کسب  یبودم و فقط دو روز برا کاریشده تا کنون ب لیاسفند سال گذشته که کارخانه تعط 42از : گفت

 .کردم ییدرآمد کار بنا

که  یکارگران پرداخت شده در صورت یروز کار 44اسفند ماه فقط حقوق  یبرا: خاطرنشان کرد یو

 .اسفند ماه به طور کامل از حقوق ما کسر شده است مهیب

و  یسخت زندگ طیبا توجه به شرا: دو فرزند، افزود یمستاجر هستم و دارا که نیا انیکارگر با ب نیا

هم باشد  ییو اگر کار بنا ستیانجام دادن ن یبرا یکار زیر روستا ننداشتن درآمد به روستا رفتم اما د

 .برد یکار نم یمن را برا یاست و کس ادیز کاریتعداد افراد ب

 مهیب افتیدر یبرا: نان را ندارم، گفت دیپول خر یسخت اقتصاد طیبا توجه به شرا نکهیا انیبا ب یو

 یزیوار چیکنون ه را چند روز گذشته ارسال کردم اما تا یبانک ینام کردم و شماره شبا ثبت یکاریب

 .به حسابم انجام نشده است

بدلیل پرداخت نشدن حق بمه از  تپه هفت مجتمع کشت وصنعت نیشکر کارگران یدرمان  دفترچهعدم *

 طرف کارفرمایان

 ماه حقوق کارگران این مجتمع پرداخت نشده است 0

درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان  4کارگر بدلیل عدم پرداخت  12ادامه بالتکلیفی بازنشستگی 

 آور از طرف کارفرمایان



پرداخت حق   تپه به علت عدم هفت مجتمع کشت وصنعت نیشکر کارگران یخدمات درمان یها دفترچه

 .شود ینم دیتپه تمد هفت شکریصنعت ن  و  شرکت کشتکارفرمایان  یاز سو مهیب

 09بالتکلیفی.واردیبهشت کارگران این مجتمع هم پرداخت نشده استحقوق ماه های فروردین 

درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور از طرف  4کارگراین شرکت هم بدلیل عدم پرداخت 

 .کارفرمایان کماکان ادامه دارد

: گفتند رسانه ایخبرنگار به هفت تپه  شکریدر مجتمع ن یمنابع کارگر یبرخخرداد،29روز سه شنبه 

مجتمع  یکارفرما یمال یها یبده لیشعبه هفت تپه در استان خوزستان به دل یاجتماع نیره تامادا

 دیتمد یکه برا یکارگران یدرمان یها دفترچه دیاز تمد رایاخ یاجتماع نیهفت تپه به تام شکرین

 .کرده است یخوددار کنند، یخود اقدام م یدرمان یها دفترچه

سال است  29از  شیاو و همکارانش ب نکهیا انیهفت تپه با ب شکریاز کارگران کارخانه مجتمع ن یکی

در حال حاضر مشکالت : در ادامه افزود کنند، یپرداخت م مهیحق ب یاجتماع نیکه به سازمان تام

 یشتیمع شکالتبه م شانیها تعداد کارگر و خانواده نیا یدرمان یها دفترچه دیاز عدم تمد یناش یا مهیب

 .آنان افزوده است

 بهشتیو ارد نیفرورد یها کارفرما هنوز حقوق ماه مه،یبه صورت مشخص عالوه بر ب ؛یگفته و به

کار حدود  یسخت نهیدرصد از هز 4 نیمجتمع را به آنها پرداخت نکرده، عالوه بر ا نیکارگران ا

 .مجتمع  پرداخت نشده است یمینفر از کارگران قد09

 نیآنان را به تام یبازنشستگ( درصد4) نهینفر منتظر هستند که کارفرما هز 09 نیا ،یگفته و به

 .کارگران صادر شود نیا یبپردازد تا احکام بازنشستگ یاجتماع

 ایاکنون خود  وجود دارند که هم یهفت تپه کارگران شکریکارگران مجتمع ن نیدر ب: افزود یو

هستند و در حال حاضر آنها  یبستر یاجتماع نیتام طرف قرارداد با یها مارستانیدر ب شانیها خانواده

 نهیکه در زم یاما با مشکالت ازمندندیخود ن یاجتماع نیتام یدرمان یها به دفترچه یاز هر زمان شتریب

 .اند سرگردان شده یدرمان یها نهیپرداخت هز یآمده، برا شیپ شانیها برا نشدن دفترچه دیتمد

 فرودگاه خمینی بدنبال اخراج ازکارخودکشی یک کارگر جوان در *

 .زد یدست به خودکش خرداد،یک کارگر جوان بدلیل اخراج از کارش29بامداد روز سه شنبه 



 

خرداد ماه، مرد  29 –سه شنبه  –سحرگاه امروز  قهیدق 4145ساعت بنابه گزارش رسانه ای شده،

در  ییکاغذها کهیبلند شروع صحبت کرد و د رحال یدر طبقه دوم با صداخمینی در فرودگاه  یجوان

سالن فرودگاه پخش کرد و خودش را از طبقه دوم و در  یآنها را در فضا تیدست داشت با عصبان

 .انداخت نییبرابر همه مردم به پا

 استان کرمانشاه دیشه ادیبناداره کل مقابل ساختمان خودسوزی ومرگ یک جانباز*

جانباز بدلیل مشکالت مالی وعدم موافقت با درخواست وامش دست به خرداد،یک  40روز دوشنبه 

استان کرمانشاه زد وبه بیمارستان منتقل شد وروزسه دیشه ادیبن اداره کل مقابل ساختمان خودسوزی

 .جانش را ازدست داد در بیمارستان بدلیل درجه باالی سوختگیخرداد 29شنبه 

 به دادسرا و تداوم بازداشت او یقربان دریح مجدد انتقال*

وزارت  نیکه روز هجدهم خرداد توسط مأمور رانیآزاد کارگران ا هیعضو اتحاد یقربان دریح

 .قرار دارد ییتحت بازجو نیزندان او ۹۰۲شده بود همچنان در بند  ریاطالعات در منزلش دستگ

شهر  یدادسرا یبازپرس ۱بار به شعبه  نیدوم یرا برا یقربان دریخرداد ح ستمیسه شنبه ب امروز

خانواده  یاجازه بدهند اعضا نکهیو بدون ا ”یمل تیامن هیاقدام عل” قدس آوردند که پس از اعالم اتهام 

 .بازگردانده شد نیدوباره به زندان او' شود کیبه او نزد یحت

 نیآزاد نخواهد شد همچنو  ماندیفعالً در بازداشت م دریاعالم کردند که ح یبه خانواده و  نیمأمور

 .قرار دادند دیمورد فشار و تهد یو تیدرباره وضع یخانواده او را جهت عدم اطالع رسان

مرتکب نشده  یجرم چیه شیخو یاست و به جز دفاع از مطالبات صنف یکارگر ساختمان یقربان دریح

 .متهم نموده اند یتیامن یبه اتهامات واه زیرا ن یفعال کارگر نیا یتیامن یروهایاست اما ن

 ۲۲خرداد  ۹۰ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 زاده میجعفر عظ هیماه زندان عل ۳۱صدور حکم  رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*



را  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه ریزاده دب میزندان جعفر عظ نیهجدهم خرداد مأمور روز

ماه زندان  ۳۱حکم  ۹۲دفتر شعبه . ابالغ حکم انتقال دادند یدادگاه انقالب برا ۹۲به دفتر شعبه 

را به ” زندان خلدر دا یرسانه ا تیفعال قیاز طر یاسالم ینظام جمهور هیعل غیتبل”به اتهام  یریتعز

صورت گرفت  ییضاق ستمیس یعاجالنه از سو اریبس دیجد یپرونده ساز نیروند ا. جعفر ابالغ نمود

اتهام به جعفر صورت گرفت و در روز  میتفه یدر شعبه دوم بازپرس هشتییارد ۹۹که روز  یبه شکل

 .شد یدادگاه انقالب دادگاه ۹۲روز در شعبه  ستیخرداد و ظرف مدت فقط ب ۳۹

و  یاسیس انیزندان یدرمان مهیدر اعتراض به قطع ب هیانیوارده به جعفر، صدور ب یاتهام واه قیمصاد

 هیاو در اعتراض به صدور احکام زندان عل یصوت لیانتشار فا زیدر سال گذشته و ن یاسیرسیغ

 .بود ۲۹کارگر سال  یروز جهان رشدگانیکارگران هفت تپه و دستگ

آزاد و  هیاتحاد یعلناً مأمور شده است تا اعضا یافشار مانیا یقاض استیدادگاه انقالب به ر ۹۲ شعبه

برخورد  یواقع ریو تصو دیالمدت محکوم نما لیطو یرا به زندانها یصنف نیکارگران و فعال

 گرید نشعبه سه ت نیهم شتریپ. بگذارد شیکارگران را به نما هیداران حاکم عل هیسرکوبگرانه سرما

را به احکام شش و  یجواد نیخداجو و نسر دیراد، ناه یشاپور احسان یبه اسام هیاتحاد یاز اعضا

 .هفت سال زندان محکوم نموده بود

که او در  ردیگیصورت م یزاده در حال میجعفر عظ هیو صدور حکم زندان عل دیجد یساز پرونده

صدور حکم زندان . است نیدر بند هشت زندان او شیپنجساله خو تیکردن دوران محکوم یحال سپر

ر از یداشته باشد غ تواندیم یکه به ناحق در زندان است چه معن یکارگر هینظام عل هیعل غیبه اتهام تبل

تداوم  ایو  یاعتراضات جد ریاگر تحت تأث نکهیا ایقصد دارند تا نگذارند از زندان آزاد شود و  نکهیا

 یسر و یاو شوند چماق حکم زندان مجدد را باال یکرونا ناچار به آزاد یماریب وعیش یبحران طیشرا

 .ر زمان که بخواهند دوباره او را به زندان برگردانندنگه دارند تا ه

 میهمسر او اکرم رح یختم نشده است و برا نجایزاده به ا میبه جعفر عظ یتیامن یتعرض نهادها نیا

 یِاعمال فشار نهادها نیدر ادامه ا. مفتوح کرده اند یینظام پرونده قضا هیعل غیبه اتهام تبل زیپور ن

وثائق جعفر را  یو ضد انسان بیعج اریبس یدر اقدام ییقضا ستمیس ،یبه جعفر و خانواده و یتیامن

است  دهیرا به مرحله ضبط رسان نمودیم فیشدن رفع توق یو زندان یریاز همان زمان دستگ ستیکه با

 دهیتوسط دادگاه ضبط گرد یو قهیتومان وث ونیلیتومان از پانصد م ونیلیم صدیکه تاکنون مبلغ س

 ست؟یپس چ ستیآشکار از جان و مال کارگران ن یاگر دزد نیا. است

و همسرش تنها  یو هیمجدد عل یاو و پرونده ساز یها قهیزاده و چپاول وث میکردن جعفر عظ یزندان

داران حاکم ته  هیبزنند تا سرما ادیرا فر شیخو یاست که نگذارد کارگران مطالبات صنف لیدل نیبه ا

 .ببرند غمایکارگران را تماماً به  یهست زیمانده ناچ

 نیاش به ا یو خانواده و کل زندگ یکامل و یبه قصد نابود یفعال کارگر کیبه  کیستماتیس حمله

 .شوند یرهبر کارگر نیاست تا بتوانند او را به سکوت وادارند و مانع از مبارزات ا لیدل

و شاپور  یجواد نیخداجو، نسر دیناه هیزندان عل یبا صدور احکام طوالن یتیامن ینهادها همزمان

 یقصد دارند تا صدا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یقربان دریح یریراد و دستگ یاحسان

 لحظه یبرا یحت هیاتحاد نیکارگران عضو ا نکهیرا خاموش کنند غافل از ا یتشکل کارگر نیا یرسا

بر اثر  یجیبرداشته و تن به مرگ تدر شیخو یو طبقات یمطالبات صنف یریگیدست از پ توانندینم یا

 .داران بدهند هیچماقداراِن سرما یچکمه ها ریدر ز یحقوقیفقر و فالکت و ب



با توسل به زندان و  یحقوقیهمه فقر و ب نیسلطه ا ریکارگر کشور را ز ونهایلیکه م شودیم مگر

 سرکوب خاموش کرد؟

مستقل  یو تشکل ها یجنبش کارگر یشناخته شده کنون نیفعال یاگر تمام یحت رانیکارگر ا طبقه

اش ادامه خواهد داد  یشتیمطالبات مع یباز به مبارزات خود در راستا افکنندیکارگران را به زندان ب

 .اعتراضات خواهد افزود نیو روز به روز بر وزن ا

کشاندن  یبه نابود یراب یتیامن یدستگاه ها یشوم و ضد انسان استیبر س رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

آگاه  یجنبش کارگر یواقع نیکردن فعال یآزاد و سرکوب و زندان هیمستقل از جمله اتحاد یتشکلها

و  یو یفور یزاده خواهان آزاد میجعفر عظ هیعل دیبه صدور حکم جد دیاست و ضمن اعتراض شد

 نیراد، نسر یخداجو، شاپور احسان دیپور، ناه میاز اکرم رح ییقضا بیتوقف تعق زیو ن یقربان دریح

 .است یو اجتماع یصنف نیفعال گریو د یجواد

کند  دایادامه پ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاعضا هیعل یدادگاهیب ی هیرو نیاست که چنانچه ا یهیبد

 .زد میدست به اعتراض خواه شیاز پ شتریو ب یبه هر شکل مقتض

 ۲۲خرداد  ۹۰ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  ی اززندان اوینلنگرود یمحمود بهشتمرخصی متصل به آزادی *

دوشنبه40روز،متصل  یمعلمان با مرخص یکانون صنف یسخنگو ،یلنگرود یمحمود بهشتخرداد

 .آزاد شد نیاز زندان او یبه آزاد

 نسبت به عدم تخصیص آب کافی برای ادامه کشت بهاره کشاورزان غرب اصفهانتجمع اعتراضی *

 مقابل استانداری

فالورجان،  یها شهرستانکشاورزان غرب اصفهان ازجمله فروردین،جمعی از 29روز سه شنبه 

 با برپایی تجمع مقابل استانداری با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  آباد و نجف شهر ینیلنجان، خم

خواهان  عدم تخصیص آب کافی ، و کاهش حجم آب رودخانه و رود ندهیزاسد  یبسته شدن خروج

 .شدند برای ادامه کشت بهاره رود ندهیآب زا انیتداوم جر

 یبرا رود ندهیشدن مجدد آب زا یخواسته ما جار: گفتندرسانه ای به خبرنگار تجمع کنندگاناز  یتعداد

 یحقابه قانون یکه نسبت به رهاساز میخواه یادامه کشت بهاره است و از مسووالن استان اصفهان م

 .است، اقدام کنند ییبها خیکشاورزان غرب که بر اساس طومار ش

تا همانطور که آب کشت به  شندیندیب یریتدب دیمسووالن استان اصفهان با نکهیا انیکشاورزان با ب نیا

 یمتر مکعب برا ونیلیم929: باشد، خاطرنشان کردند یجار زیغرب ن یکشاورزان شرق داده شد برا

و مقرر  میکرد افتیمتر مکعب از آن را در ونیلیم 419کشت بهاره در نظر گرفته شد اما تا کنون 

کشت و کار  یاما اکنون که آب رودخانه بسته شد باعث نابود ابدی صیتخص وریآن تا شهر یبود مابق

 .شود یما از جمله گندم م

و نه آب اضافه،  خواهند یآب خود را م یقانون هیسهم نکهیبر ا دیغرب اصفهان با تاک کشاورزان

آب بصورت  انیکرد که جر یبا کمتر کردن حجم آب در بستر رودخانه، کار توان یم: کردند حیتصر

 .شود نیتام زین یطیمح ستیبرقرار باشد و حقابه ز یدائم



فاضالب و  چاهدر کارگر کارخانه ماشین سازی تبریزبراثر گازگرفتگی بدنبال سقوط 0جان باختن *

 کارگر دیگر 0حال وخامت 

ابوالفضل باالزاده  کارگرکارخانه ماشین سازی تبریز بنام های 2خرداد،29صبح روز سه شنبه 

کارگر دیگربنام  2فتگی شدند وفاضالب وگازگر چاهبدنبال سقوط درپور ماهر نالیسجاد زو سیالقلند

 یبستر زیتبر و امام رضا ریالغد یها مارستانیب ICU بخشدرکه  یمراد زارعو  یدشت هللا تیبهای 

 .حالشان وخیم گزارش شده اسات هستند

 ریزش دیوار ردرمشهد در حادثهکارگ 0مرگ ومصدومیت*

در  واقع ساختمان در حال احداثدریک   ساله حین کار 59خرداد،یک کارگر29ظهر روز سه شنبه

پا  هیاز ناحساله  99مشهد برار ریزش آوار در دم جان باخت ویک کار ییطباطبا یبلوار قاض

 .به بیمارستان منتقل شدمجروح شده بود

akhbarkargari2468@gmail.com 
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