
 2911مرداد ماه  12اخباروگزارشات کارگری 

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناگزارش دهمین ویازدهمین  -

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های  -

 یجمعنامه سرگشاده  -دفترکارمدیریت را پلمب کردند هپکویی ها درب  -ادامه دارد توخالی مسئوالن

 یمرکزاداره کاراستان  رکلیاز کارگران هپکو در پاسخ به مد

 یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلادامه  -

 مسئوالن

 لیتبد یبرا یو استخدام یبهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان ادار شرکتی کارکنانتجمع  -

 یمانکاریپ یها وحذف شرکت تیوضع

سواد آموزی نسبت به بالتکلیفی  دهندگان نهضت آموزششماره ای دیگر از سلایر اعتراضات  -

 مقابل وزارت آموزش و پرورش استخدامی

 4عدم پرداخت  تهران نسبت به یشرکت خصوص کی رانندگان اتوبوسی اعتراضاعتصاب وتجمع  -

 ماه حقوق در خیابان هنگام

 ماه حقوق 2نسبت به عدم پرداخت  سبز منطقه آزاد قشم یکارگران فضاتجمع اعتراضی  -

اهوازنسبت به لگدمالی حقوقشان توسط شرکت  رهیپسماند صف تیساکنش های دامنه دار کارگران  -

 های پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

 یریگیو پ  یشغل تینداشتن امن لیبدل یمسافر یاخوان به تجمع پرسنل مهمانداران قطارهافر -

 مطالبات

 علیرغم وعده و وعیدهارازیمخابرات راه دور ش  بازنشسته کارگران پرداخت کامل مطالباتعدم  -

در  انیو تحصن زندان نیزندان او یمرکز یبهدار یمبتال به کرونا انیاز زندان یکیوخامت حال  -

 یاعتراض به عدم امکانات درمان

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

به  شانیرا با وجود ابتال ا یفعال کارگر زاده میو جعفر عظ یعبد لیاسماع یمعلم زندان یعدم آزاد

 میکن یکرونا محکوم م

 یو ابتال یلنگرود یمحمود بهشت یآزاد رامونیآموزش فارس و بوشهر پ یکنشگران صنف هیانیب -

  به کرونا یعبد لیاسماع

 درحادثه واژگونی سرویس رفت وآمدگل گهر 3شماره سنگ آهن کارگرمعدن  3مصدومیت  -

 براثر برق گرفتگی بناب یآجرپزکوره یک کارگر جان باختن  -

 جان باختن کارگربرقکار درقزوین براثر برق گرفتگی -

 یدروگر ونیکام جان باختن یک کارگر درزنجان زیر -

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صنا ویازدهمین گزارش دهمین*



 .همچنان با قدرت ادامه دارد 11مرداد 12کارگران نفت  یروز اعتراض سراسر نیدهم+

همچنان ترک . بهتر سست کند یزندگ یمختلف نتوانسته عزم کارگران را برا یدهایفشارها و تهد 

 .مختلف ادامه دارد یکارگاهها در پروژه ها

به اعتصاب باالخره  یآبادان مستقر در فاز دو با همه جان سخت شگاهیشرکت آبادراهان پاال کارگران

 .کردند لیو شرکت را تعط وستندیپ

 .وستیهم به اعتصاب پ یرانیمسلم ش یمانکاریال شرکت فراپتروساز پ یدشت عباس ان ج 

 .شده اند شانیاخانه ه یاز شنبه راه 3و 2پارس فنون درطرح توسعه فاز یمانکاریپ 

احمدپور حاضر نشدند  یداده شده از سو یبا تمام وعده ها( احمدپور)صنعت نایکارگران شرکت س 

 .کرده، سرکار بروند یپشت برادران خود را خال

عقب افتاده کارگران را  یشان اول حقوق ها تینشان دادن حسن ن یبرا مانکارانینظر ما پ از

حاضرند با  ایزنند صداقت دارند و  ا یکه م ییو چقدر در حرف ها ندیگو یچه م مینیبپردازند بعد بب

  انه؟یما موافقت کنند  یاز سو یاعالم یمزدهادست

همچنان با قدرت  2911مرداد  12امروز  زیناچ یبه حقوق ها یروز اعتراض سراسر نیازدهمی+

 .ادامه دارد

کند و پروژه  یرا به خود جذب م یشتریشود و کارگران ب یاعتراض که هر روز گسترده تر م نیا 

 .است دهیهزار کارگر رس 01از کارگر کرده اکنون به مرز یها را خال

بودند هممچنان مصمم در اعتراض خود با  نیمعترض نیماهشهر که از اول یازر یمیکارگران پتروش 

نداشته و  یرنگ گرید انیکارفرما عاتیها و شا یبکاریترفندها و فر. برادرانشان متحد گشته اند گرید

  .ا مراجعه نکرده استکار به پروژه ه یبرا یکارگر

مجلس و  ندگانیاز نما یبعض یکارگران معترض برا یخواسته ها ستیهماهنگ ل یدر اقدام روزید

 نیمسوول یکارگران از سو یمسوول فرستاده شد تا هرچه زودتر به موضوع خواسته ها ینهادها

 . پرداخته شود ربطیذ

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:خبر دو منبع اصلی

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های *

 یجمعنامه سرگشاده  - هپکویی ها درب  دفترکارمدیریت را پلمب کردند-ادامه دارد توخالی مسئوالن

 یمرکزاداره کاراستان  رکلیاز کارگران هپکو در پاسخ به مد

اعتراضشان  دیبه دور جد یدیواحد تول نیکارگران هپکو اراک با تجمع درامرداد، 20روز سه شنبه 

ادامه  یدیواحد تول نیمسئوالن با تجمع درا یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل

طی روزهای گذشته هپکویی ها دراعتراض به عدم حضورمدیریت شرکت درکارخانه وعدم .دادند

 .پاسخگویی به کارگران درب  دفترکارمدیریت را پلمب کردند



 

شرکت  نیا تیریاز بسته شدن درب حوزه مد یریگذشته تصاو یروزهابرپایه گزارش رسانه ای شده،

 نیمنتشر شد که امروز کارگران ا رعاملیاز کارگران معترض به علت عدم حضور مد یتوسط برخ

 بتیضمن انتقاد نسبت به غ ییند و با در دست گرفتن نوشته هاآن اقدام کرد ییشرکت نسبت به بازگشا

در رابطه با عملکرد  یو ییدرخواست حضور و پاسخگو یتیریمد ییو عدم توانا رعاملیروزه مد

 .اش را داشتند کسالهی



 

 م،یداشتتجمع اعتراضی چند روز که ما  نیدر ا: به خبرنگار رسانه ای گفتندهپکو  کارگران

و به  دیایب ای میمنتظر هست رعاملینشد؛ امروز هم مقابل درب اتاق مد ییحاضر به پاسخگو رعاملیمد

خورده  نیبه ما پاسخ بدهد که چرا هپکو همچنان زم ت،یما کارگران گوش بدهد و در نها یها حرف

 !کنند یآن نم لبه حا یاست و فکر



 

 یمرکزاداره کاراستان  رکلیاز کارگران هپکو در پاسخ به مد یجمعنامه سرگشاده 

 :تبخش هایی از این نامه که رسانه ای شده بشرح زیراس

در خصوص اعتراضات  یبا عصر مرکز یا در مصاحبه یمرکزاداره کاراستان  رکلیمد رایاخ

 رانیاز مد تینخواهد افتاد و ضمن حما یاند که با تجمع کردن اتفاق خاص کارگران هپکو عنوان کرده

. که محل کار نامبردگان را سد کرده اند داده اند یوعده برخورد با کارگران یتعهد فعل یو ب قیناال

 !عملکرد ناصواب کارگران بوجود آمده است لیکه تمام مشکالت و معضالت هپکو به دل ییگو

به اعتراض و اعتصاب آن هم در  یا عالقه چیشرکت هم ه دهیاتفاقا کارگران رنج کش ییآبا یآقا جناب

شدن و  یتیاز امن ینگران. شده، نداشته و ندارند شیاز پ شیکرونا ب یماریکه امکان ابتال به ب یطیشرا

 . عدم عالقه افزوده است نیهم به ا یبا توجه به سوابق قبل ییصدور احکام قضا

به رفع مشکالت هپکو  یعمال کمک ضیضد و نق یها گذشته با مصاحبه انیسال یکه ط یاز جنابعال ماا

 میفقط از شما استدعا دار. دیراه حل مشکالت هپکو را به ما هم نشان بده میکن یدرخواست م دیانداشته 

مختلف آن  نیلکه سال هاست مسئو دیو نخ نما شده صبر در هپکو اجتناب کن یمیکه از دادن آدرس قد

 یمطلق و سفره خال یکاریتر، ب نیسنگ یمانده بده یکرده اند و آنچه در هپکو عمال بجا نهیرا هز

 .کارگران است

آن  نیبلکه مهمتر ستیکارگران شرکت پرداخت حقوق ن یکه دغدغه اصل میبه اطالع برسان دیبا

هم  رایاخ. در خصوص رفع مشکالت شرکت است نیمسئول یپوچ و توخال یها وعده ونیکلکس

چند پاره شدن سهام  از یدولت و نگران یبده یو جا یاجتماع نیهپکو بحران زده به تام یواگذار

 .را دوچندان کرده است ها یآن، نگران شو فرو یکنترل

 ت،یکفا یب رانیمنطق از مد یب تیحما یبه جا میکار استان انتظار دار یبه عنوان متول یجنابعال از

آن هستند، نگران وجود کار و رونق  یلیو فاقد عملکرِد هپکو که به دنبال تعط ریبگ ینجوم ،ینامرئ

 .دیباش انهیسابق استان و خاور م نینگ نیمبهم ا ندهیو آ دیتول



در مورد عملکرد  خیو تار ندگانیو آ میشرکت مسئول نیا یکه تک تک ما درمورد بقا دیفراموش نکن 

 .ما قضاوت خواهند کرد

 یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلادامه *

 مسئوالن

و  یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل به اعتراضشان کارگران هفت تپه مرداد، 20سه شنبه روز 

 .،ادامه دادندشهرستان شوش یمسئوالن با تجمع مقابل فرماندار یتوخال یوعده ها



 

برای شرکت درحال راهی شدن به تهران بنابه گزارشات رسانه ای شده،تعدادی از کارگران هفت تپه 

 .هستنددرمجلس  مرداد 22روز چهارشنبهدیگردر جلسه ای 



و خرداد کارگران  بهشتیارد ماه های حقوق: گفت به خبرنگار رسانه ای نیز استاندار خوزستانامروز

کشت  یبرا یشرکت، منابع مال نیا یها و با آزاد شدن حساب شود یپرداخت م یزود تپه به شرکت هفت

 .شد نیمحصول مجدد، تأم دیو تول شکریدوباره ن

 لیتبد یبرا یو استخدام یبهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان ادار شرکتی کارکنانتجمع *

 یمانکاریپ یها وحذف شرکت تیوضع

همزمان با  بهداشت و درمان استان تهران شرکتی کارکنان مرداد،جمعی از 21روزدوشنبه 

 تیوضع لیتبدوخواهان  یو استخدام یمقابل سازمان ادارهمکارانشان در کشوردست به تجمع 

 .شدند یمانکاریپ یها وحذف شرکت

آنها  یاستخدام تیوضع لیتبد نهیمجلس و دولت در زم:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .کند یم یکار شان، کم   خواسته نیتر مهم یعنی

و  اندازد یبه گردن دولت م مجلس. کنند یم یکار ما را پاس   مجلس و دولت درخواست :آنها افزودند

 .اند دهینرس ییلحظه به جا نیتا ا که یو اعتراضات میمان یدولت به گردن مجلس؛ سرآخر ما م

 یها با دانشگاه میاز قرارداد مستق یبرخوردار ای یمانیخواهان استخدام به شکل پ نکهیا انیبا ب آنها

در واقع نه . محروم است ،یشرکت یرویکه ن ردیبپذ دیدولت ابتدا با: اضافه کردندهستند، یعلوم پزشک

 یشغل تینکه امنیو نه ا میکن یم افتیدر یمانیو پ یرسم ،یقرارداد یروهاینسبت به ن یدستمزد مناسب

که دولت  یازاتیامت گریو هم از د شوند یمند م بهره ایمزا نیهم از ا یرسم یروهاین کهیدرحال م؛یدار

 تیریمتناسب با فصل دهم قانون مد ازاتیامت شیو افزا ژهیده والعا در نظر گرفته است، ماننِد فوق

  .یخدمات کشور

واسطه در  یها ظهور شرکت نکهیا انیمعترض بهداشت و درمان استان تهران با ب کارکنان

واسطه  یها شرکت: ادامه دادندانجامد، یم یانسان یرویحقوق ن عییبه تض یعلوم پزشک یها دانشگاه

کار ندارند؛ ذات کار آنها  یروین یها با خواسته یخود را کم کنند و کار یها  نهیهز خواهند یم

 .میدار ازین یعلوم پزشک یها است؛ پس حداقل به طرف قرارداد شدن با دانشگاه یطلب فعتمن

سواد آموزی نسبت به بالتکلیفی  دهندگان نهضت آموزششماره ای دیگر از سلایر اعتراضات *

 مقابل وزارت آموزش و پرورش استخدامی

دست 22قبل از سال  سواد آموزی دهندگان نهضت آموزش مرداد برای باری دیگر، 20روز سه شنبه 

در پایتخت زدند تا صدای اعتراضشان را نسبت به  مقابل وزارت آموزش و پرورشبه تجمع 

 .بالتکلیفی استخدامی هره بیشتر منعکس کنند



 

: به خبرنگار رسانه ای گفتندهستند، 22دهندگان فرد به فرد قبل از سال  دهندگان که آموزش آموزش نیا

 نییو خواستار تع میا مانده فیما بالتکل. میآزمون قرار نگرفت نیچندساله جزو مشمول تیفعال رغمیما عل

 .میهست فیتکل

اند و به هرجا  هم جذب نشده سیرالتد به عنوان حق یحت 22دهندگان قبل  گفته معترضان، آموزش به

 .شوند نیمنتظر آزمون مشمول دیاند، به آنها گفته شده با مراجعه کرده

 فیتکل نییتع زیدهندگان فرد به فرد ن آموزش دیبا ده،یرس انیحاال که آزمون به پا: درخاتمه گفتند آنها

 .شوند

 4عدم پرداخت  نسبت به تهران یشرکت خصوص کی رانندگان اتوبوسی اعتراضاعتصاب وتجمع *

 ماه حقوق در خیابان هنگام

برای بنمایش گذاشتن  تهران یشرکت خصوص کی رانندگان اتوبوس مرداد، 20روز سه شنبه 

ماه حقوق دست از کار کشیدند وبا به صف کردن اتوبوس های  4عدم پرداخت  نسبت به اعتراضشان

 .شمال شرق پایتخت اجتماع کردندمزین شده شان به پالکارد در خیابان هنگام واقع در 



 

 یرا ظلم به رانندگان اتوبوس عنوان کرده و بر رو یخصوص یها شرکت سیتأس تجمع کنندگان

مساله را به نام اتوبوسرانان و به کام  نیخود نصب کرده بودند، ا یها اتوبوس یکه رو، ییبنرها

 .خواندند یخصوص یها شرکت

،به خبرنگار رسانه شرکت نیرانندگان معترض با اشاره به عدم پرداخت حقوق رانندگان ا نیاز ا یکی

دوران کرونا،  یسخت اقتصاد طیاما در شرا م،یکن یساعت در روز کار م 01از  شیما ب: گفت ای

 .به ما پرداخت نشده است یحقوق

 .شرکت در اعتراض شرکت داشتند نیراننده اتوبوس فعال در ا 01حدود  یجمع یگفته و به

 ماه حقوق 1نسبت به عدم پرداخت  سبز منطقه آزاد قشم یکارگران فضاتجمع اعتراضی *



ماه  2به عدم پرداخت  برای اعتراض سبز منطقه آزاد قشم یکارگران فضا مرداد، 20روز سه شنبه 

 .حقوق دست به تجمع زدند

ماه است که حقوق کارگران  2حدود : ای گفت کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانهاز یکی

 .اند مواجه شده یشتیپرداخت نشده و با مشکالت مع

 یخود برا هینقل لهیسوخت وس نیواسطه توان تام نیبه هم زیکارگران ن نیاز ا یبرخ: افزود یو

 .دنحضور در محل کار را ندار

 ریتجمع را تفس نیو ا عیپرداخت حقوق کارگران را تسر میاز مسووالن خواهشمند: وی درخاتمه گفت

 نیجز ا یا در برابر زن و فرزند چاره یو شرمندگ یشتیبه خالف قانون نکنند چرا که مشکالت مع

 .نگذاشته است یباق مانیبرا

اهوازنسبت به لگدمالی حقوقشان توسط شرکت  رهیپسماند صف تیساکنش های دامنه دار کارگران *

 های پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

 کیتفک تیآغاز شد که سا یمشکل از زمان ندیگو یماهواز  رهیپسماند صف کیتفک تیسا کارگران

و  یقبل رکا مانیپ 3شدن کار تاکنون، کارگران از  یکار مانیاز زمان پ. سپردند مانکاریزباله را به پ

 .ُمطالبات پرداخت نشده دارند یفعل مانکاریپ

کارها به نام  مانیاز پ یکیکارگران از  نیا،رهیزباله پسماند صف کیتفک تیکارگران سا  گفته طبق

 مانیاز پ گرید یکیو از  مهیو سنوات، سه ماه حقوق و دو ماه ب یدیسال ع کی" یخسرو یمرتض"

 .پرداخت نشده دارند مهیشش ماه ب" یوسفی نیمحمدحس"کاران به نام 

به عنوان  یشش ماه حضور و یبا کارگران ط یگونه قرارداد چیکار ه مانیپ نیاست ا یگفتن نیهمچن

 .زباله نداشت و با حکم دادگاه حقوق کارگران را پرداخت کرده است کیتفک تیسا مانکاریپ

ماه حقوق  کیپسماند از آن سنوات و  کیتفک تیاست که کارگران سا یگریکار د مانیپ زین" دانش"

روزها  یاز کارگران رد نکرده و تنها برخ یبعض یماه را برا یتمام روزها مهیدانش  ب. طلب دارند

 .آن را لحاظ کرده بود

که کار را به عهده گرفته  شود یم یحدودا شش ماه تیسا یکار فعل مانیپ زین" ینیابوالفضل عابد"

بهشت و خردادشان یکرده و حقوق ارد لیشش ماه دو بار کار را تعط نیدر ا ندیگو یکارگران م. است

 .با وجود حضور در محل کار پرداخت نشده است

 مهیپرداخت نشده و به دنبال عدم پرداخت ب زیاز کارگران ن یماه بعض نیفرورد مهیب نیهمچن

 .ها تعلق نگرفته است از آن یبه تعداد زیکرونا ن وعیبر اثر ش یکاریب مهیماه؛ ب نیفرورد

 مانیاند و با وجود درخواست بازگشت به کار اما پ شده نیکه کارگران خانه نش شود یم زین یچند وقت 

 .ستین تیها در سا کار حاضر به برگشتن کارگران و مشغول شدن آن

مختلف اما همچنان  یاز دستگاه ها رهیزباله صف کیتفک تیکارگران سا یها یریگ یغم پریعل 

از سازمان پسماند  زیکه آن ها ن هیتوج نیکاران عمدتا با ا مانیپ. ها پرداخت نشده است ُمطالبات آن

 .زنند یدارند، از پرداخت حق و حقوق کارگران َسر باز م یُمطالبات



زناِن  رهیزباله صف کیتفک تیا، اکثر کارگران سمرداد 20بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  

با وجود  ندیگو یکارگران م نیا. کشند یتنه به دوش م کیرا  یهستند که خرج و َرنج زندگ یخانوار

از لباس مخصوص به کار  یخبر چیهستند اما ه یعفون یها یماریانواع ب میدر َمعرض مستق نکهیا

 .ستین یماریبه ب یاز آلودگ یریجلوگ یبرا نیا پوتی ییفضا نیدر چن

کارگر زِن شاغل  کی ؛یماریبا ب کیتفک تیشدن کارگران سا ریو درگ یاز موارد آلودگ یکیدرباره 

 42وارد دست او شده و  یسوزن عفون کیزباله  کیتفک نیدر ح :گفت زباله کیتفک تیسا نیدر ا

 .بود یبستر مارستانیروز در ب

 یریگیو پ  یشغل تینداشتن امن لیبدل یمسافر یاخوان به تجمع پرسنل مهمانداران قطارهافر*

 مطالبات

 راه آهن تهران :تجمعمکان 

 صبح01:  ساعت -  22مرداد 22شنبه  : زمان 

 

 علیرغم وعده و وعیدهارازیمخابرات راه دور ش  بازنشسته کارگران پرداخت کامل مطالباتعدم *

بطور کامل پرداخت رازیمخابرات راه دور ش  بازنشسته کارگران مطالباتعلیرغم وعده و وعیدها،

 .نشده است

 2باوجود گذشت : مرداد یکی ازاین کارگران بازنشسته به خبرنگار رسانه ای گفت 20روز سه شنبه 

سوم مطالبات بازنشستگان از  کی تنها یبه اذعان دادگستر ه،ییقوه قضا سیرئ یماه از سفر استان

 .شده است زیوار ییسهامدار به حساب دستگاه قضا یسو

مطالبات بازنشستگان را پرداخت  نهایزودتر از ا دیاست که سهامدار با یدر حال نیا: افزود یو

 یانداز است، راه لیکارخانه را که هم اکنون به صورت کامل تعط خواهد یم یچراکه از طرف کرد؛ یم



آن  زانینسبت به مطالبات بازنشستگان دارد که م یشتریب یها نهیکارخانه به مراتب هز یانداز راه. کند

 .تومان است اردیلیم 32 ه،یو تاد ریبا در نظر گرفتن خسارت تاخ

با حجم  اسیدر ق راز،یمطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش نکهیا انیبا بوی 

کارخانه پرداخت  یانداز راه یاتنها شرط بازنشستگان بر: است، گفت زیدر شرکت ناچ یگذار هیسرما

جهت، تعلل در پرداخت مطالبات به  نیاز ا م؛یا  را درخواست نکرده یشتریب زیطلب آنهاست و چ

مخابرات راه دور  دیخطوط تول یانداز راه یبرا یگذار هیسرما افتنی رتحققید ای افتنیتحقق ن یمعنا

 .کند یزودتر وارد عمل شود و پرداخت کامل مطالبات را عمل دیسهامدار با نیبنابرا. است رازیش

در  انیو تحصن زندان نیزندان او یمرکز یبهدار یمبتال به کرونا انیاز زندان یکیوخامت حال *

 یاعتراض به عدم امکانات درمان

 یکه در بهدار یفیشر دیبه اسم سع نیاو ۸بند  یمبتال به کرونا یزندان ۲۱از  یکیگذشته  شب

پس از . گرددیم دیشب دچار تب و لرز شد ۱و ساعت  شودیهستند خون دماغ م یزندان بستر یمرکز

با  ااما او ر گردندیم یطالقان مارستانیزندان ناچار به اعزام او به ب نیمسئول ،یو دیوخامت حال شد

 .کنند یمنتقل م مارستانیدستبند و پابند به ب

با زندان تماس  نیکه مأمور کندیطلب م هیانجام اسکن ر یتومان برا مبلغ صد هزار  مارستانیب

را با وجود وخامت حال و تب و  ماریب یو زندان زندیاما زندان از پرداخت مبلغ سر باز م رندیگیم

 وسطاسکن ت نهیباالخره هز نکهیتا ا دارندینگه م مارستانیب اطیصبح در ح ۶تا ساعت  دیلرز شد

اما . دهدیرا نشان م هیر دیشد یریابتال به کرونا و درگ تیآن قطع ی جهیو نت شودیزندان پرداخت م

را با همان حال  یو کندیرا ندارد و پرداخت نم مارستانیب یبستر نهیپول هز نکهیزندان با اعالم ا

. کنندیم یزندان بستر یمرکز یدر بهدار انیزندان گریو دوباره در کنار د گردانندیبه زندان برم میوخ

 یاتاق در بهدار کینفرشان در  ازدهیشده  یآنها قطع یکه ابتال یزندان ۲۱است که از  الزم به ذکر

 .شده است یبودن به صورت جداگانه بستر ییایمینفر دوازدهم بخاطر ش  هستند  یبستر

به درمان خود توسط اداره  یدگیمبتال در اعتراض به عدم رس انیاتفاق هم اکنون زندان نیاز ا پس

 .خارج شده و دست به تحصن زده اند یاز بخش بستر یامکانات چیزندانها و عدم وجود ه

اداره زندانها  نهیخارج از زندان و با هز یدر مراکز درمان دیکه با مارانیب نیا یدرمان جد عدم

 نیکمر به قتل ا ایگو ربطیذ نیمسئول. منجر شود انیزندان نیبه فاجعه و مرگ ا تواند یم ردیصورت گ

 .ستندین زندانخارج از  یمارستانهایدر ب شانیآنها و مداوا یبسته اند که حاضر به آزاد انیزندان

 گریو د یمعلم زندان یعبد لیاسماع ران،یآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه ریزاده دب میعظ جعفر

 زانیعز نیا یبرا یهرگونه اتفاق تیارد و مسئولقرار د یخطر جد مبتال به کرونا جانشان در انیزندان

 .است یو دولت ییقضا نیبا مسئول ما  یمستق

و مداوا  یخارج از زندان بستر یاداره زندانها در مراکز درمان نهیو به هز تیبه فور دیبا انیزندان نیا

 .فرستاده شوند یبه مرخص یماریدوران بحران ب انیتا پا ایآزاد گردند و  ایگردند و پس از مداوا 

 ۹۹مرداد  ۱۲-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*



به  شانیرا با وجود ابتال ا یفعال کارگر زاده میو جعفر عظ یعبد لیاسماع یمعلم زندان یعدم آزاد

 میکن یکرونا محکوم م

بند  گرید یبه همراه ده زندان زاده میجعفر عظ ،یو فعال کارگر یعبد لیاسماع ،یمعلم زندان متاسفانه

 انیزندان گریهمانند د شانیا. باشند یم یزندان بستر مارستانیبه کرونا مبتال شده و در ب نیزندان او ۸

اند از  مبتال شده ونابه کر نکهیاند و اکنون باوجودا برخودار نبوده یاز مرخص یعموم میبا جرا

 .محروم هستند یپزشک یمرخص

 لیاسماع یبرا یپزشک یتهران و حومه عدم مرخص یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

و خواهان  کند یمحکوم م ایکرونا را قو روسیدرمان عوارض مهلک و یبرا زاده میو جعفر عظ یعبد

کارگران،  یدگربار احکام ظالمانه زندان برا نیهمچن کایسند. باشد یدرمان م یبرا شان یفور یآزاد

 .باشد یاحکام ظالمانه م نیو خواهان لغو ا کند یرا محکوم م علمانم

 یو ابتال یلنگرود یمحمود بهشت یآزاد رامونیآموزش فارس و بوشهر پ یکنشگران صنف هیانیب*

  به کرونا یعبد لیاسماع

حزن آلود و زجرآور  یفضا نیاز زندان ، در ا یلنگرود یدائم محمود بهشت یخبر مسرت بخش آزاد

  . دیگرد انیو جامعه فرهنگ یفعاالن صنف ی، باعث شاد

و  ریو تحق دیاست که ابتذال اموزش و پرورش را برنتاب یاز معلمان انگشت شمار یمحمود بهشت

شکل کامال  کانون معلمان تهران و گسترش شعبات آن به لینگه داشتن معلم را با تشک سوادیگرسنه و ب

  . نمود یریگیپ یقانون

شده شان   مالیمعلمان و آگاه کردن آنها به حقوق پا نیب یهمدل جادیا یبرا یکه از هرفرصت یمعلم

 . ننمود غیدر

 یو محمدعل یبیو محمد حب یعبد لیو اسماع یچون محمود بهشت یمعلمان ،زحمات افراد یجامعه 

 زانیعز نیا یآزاد یتابد و برا یرا برنم زانیعز نینهد و حبس ظالمانه ا یزحمتکش را ارج م

م یکن یاعالم م تیاست با قاطع دهیصادر گرد یبهشت یآقا یحال که حکم آزاد. کند  یم یلحظه شمار

مزر و  نیفرهنگ ا ی شهیبه ر شهیو گاها مغرضانه ت دهیوبا اعمال نسنج دیرا آزاد کن یمعلمان زندان

  دیبوم نزن

 ینشده بود که خبر ابتال نیریش یمحمود بهشت یبخاطر آزاد انیفرهنگ یمتاسفانه هنوز کام جامعه 

به کرونا در زندان  گرید انیمعلمان تهران و چند تن از زندان یکل کانون صنف ریدب یعبد لیاسماع

  . را تلخ نمود انیفرهنگ یکام جامعه  نیاو

به مسئوالن و  یمکرر فعاالن صنف یرغم هشدارها یبه کرونا در زندان عل یعبد لیاسماع یابتال

مسئوالن به سالمت و جان  یتوجه یب انگری، نما یمعلمان زندان ریسا تیاز وضع یاظهار نگران

  . است انیزندان

و خانواده  یو شاد باش به محمود بهشت کیآموزش فارس و بوشهر ضمن عرض تبر یصنف کنشگران

به کرونا را تاسف  یعبد لیاسماع ی؛ ابتال رانیا یبه جامعه فرهنگ کیتبر نیو همچن یصبور و ی

 و ندینما یرا به مسئوالن گوشزد م یعبد لیدانند و عواقب سو و به خطر افتادن جان اسماع یآور م

معلمان دربند به  نیو جان ا یسالمت یبرا یهر اتفاق ناگوار  تیدارد که مسئول یصراحتا اعالم م

جهت  یمعلمان زندان ریو سا یعبد لیاسماع عتریهر چه سر یآنان است و خواستار آزاد یده عه



 یفرهنگ یاز جامعه  انیدر پا. هستند  ژهیو یمطلوب و مراقبت ها یبه امکانات پزشک یدسترس

 .حقوق خود به اعتراضات خود ادامه دهند یارتقا منزلت معلم و مطالبه  یبرا میخواه یم کشور

 درحادثه واژگونی سرویس رفت وآمدگل گهر 9شماره سنگ آهن  کارگرمعدن 9مصدومیت *

 21 لومتریدر کگل گهر 3شماره سنگ آهن معدن اتوبوس حامل کارگران ،(مرداد21)دوشنبه شب

 .کارگر شد 3موجب مصدومیت واژگون شد و رازیبه ش رجانیمحور س

 براثر برق گرفتگی بناب یکوره آجرپزیک کارگر جان باختن *

واقع دربناب براثر برق گرفتگی جانش را  یکوره آجرپز یک کارگرجوان،(مرداد21)دوشنبه شب

 .ازدست داد

با همسر وفرزندش دراین کوره آجرپزی مشغول بکار بوده  زاده یبنام صالح عل این کارگراهل سقز

 .است

 جان باختن کارگربرقکار درقزوین براثر برق گرفتگی*

ساله حین کارتعمیر درب یک رستوران واقع در شهر قزوین  32،یک کارگر ،(مرداد21)شبدوشنبه 

 .دچار برق گرفتگی درارتفاع شد وپس از انتقال به بیمارستان ان باخت

 براثر برق گرفتگی زدیشهر  یشهرک صنعت یها از شرکت یکی جان باختن یک کارگرجوان

و برق  یبه علت اتصال زدیشهر  یشهرک صنعت یها از شرکت یکی ساله حین کاردر 32یک کارگر

 .جان خود را از دست داد یگرفتگ

 یدروگر ونیکام جان باختن یک کارگر درزنجان زیر*

 یدر جاده ارمغانخانه روستا یریهنگام بارگ یدروگر ونیکامیک مرداد، 20صبح روز سه شنبه 

 .زنجان واژگون وبرروی یک کارگر سقوط کرد وجانش راگرفت گیب بهرام 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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