
 8932مهر ماه  72و  72اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

یورش نیروهای انتظامی به تجمع کارگران کارخانه آذرآب ومجروح وبازداشت کردن تعدادی از  -

 کارگران

از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه علیرغم اذیت و آزار تعدادی از  ادامه اعتراضات جمعی -

 کارگران این مجتمع توسط نیروهای امنیتی

در اعتراض به عدم  مشهد یفردوس یبیترک کلیس روگاهیکارگران پروژه ناعتصاب یک هفته ای  -

 پرداخت چندماه حقوق

عدم همسان سازی حقوق وبیمه  تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان نسبت به -

 ناکارآمد

کارگر مقابل  یبازداشت شدگان مراسم روز جهان زازیعاطفه رنگر یاعتصاب غذا روز نیپنجم -

 شنظر دیدادگاه تجد برگزاری زمان نییتعو مجلس

دانشگاه تهران در اعتراض به « ستاره دار» یدانشجو ییمرتضا تحصن سهاروز  نیششم -

  !خود یلیتحص تیمحروم

 عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگرکارگران شهرداری کاشان -

 تهدید کارگران به اخراج از کار درصورت اعتراض

 به بخش خصوصیناز ریسواحل جزا یدر قشم در اعتراض به واگذار یانسان رهیزنج لیتشک -

 جاریکارگر براثر حوادث کاری در استان مازندران در نیمه نخست سال 35جان باختن  -

 کارگر ساختمانی براثر حوادث کاری در سال جاری01کشته وزخمی شدن  -

 جان باختن یک کارگردرقم بدنبال سقوط از ارتفاع -

 مرگ نگهبان یک مجتمع مسکونی ورامین در حادثه آتش سوزی -

 ده ها کارگرکارگران کارخانه آذرآب ومجروح وبازداشت کردن  یورش نیروهای انتظامی به تجمع*

مهرماه،کارگران کارخانه آذرآب در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  72ز یکشنبه رو

ومعیشتی،جهت انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلیبیشان برای باری دیگردست به تجمع در مسیر 

 .در شهرک صنعتی اراک زدند وقطاری را متوقف کردندجنوب  -ریلی شمال 

ای تامین استان مرکزی با پرتاب گازاشک آور وباتوم به تجمع نیروهای انتظامی بدستور شور

 .را زخمی وبازداشت کردندده ها نفرشان کنندگان یورش آوردند وبا ضرب وشتم قراردادشان 

براساس گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی نیروهای سرکوبگر درادامه برای ادامه دستگیری 

کارگران بستری که از . داشت کارگران تحت مداوا راداشتندکارگران باحضور در بیمارستان قصد باز



بیمارستان را ترک کردند تا به  باسر و روی مجروح وخونینشان مطلع شده بودند تصمیم شوم

 .دامشان نیفتند

بدنبال این اقدام ضد کارگری،آذرآبی ها برای بنمایش گذاشتن عزم راسخشان در راه احقاق حقوق 

تکلیف نهایی با سهامدار عمده شرکت در راه تامین امنیت شغلی وپرداخت  برحقشان مبنی بر تعیین

 .مطالباتشان وحمایت از همکارانشان به تجمعشان دراین واحد تولیدی ادامه دادند

با  گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از ادامه اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی

 یها نیها ، دورب شهیشکستن شرگران دراین واحد صنعتی و پرتاب گاز اشک آور وضرب وشتم کا

 .ش می باشدنگیداخل پارک یها لیاتومب شهیمدار بسته و ش

 



 

 

علیرغم اذیت و آزار تعدادی از  ادامه اعتراضات جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه*

 توسط نیروهای امنیتیکارگران این مجتمع 

از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه در راستای دست یابی جمعی  مهر،82روز یکشنبه 

مختومه کردن پرونده  ،یبخش لیاسماع ی،آزادیبر بازگشت بکار همکاران اخراج یمبنبه مطالباتشان 



پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه ونیزپرداخت و یساز یلغوخصوص،مجتمع نیتمام کارگران ا ییقضا

 .شرکت ادامه دادند تیریبه تجمعشان مقابل  دفتر مد رده شده است،دیگرمطالبات که بفراموشی سپ

هماهنگ با دادستان  یدر اقدام  یتیماموران امنبراساس گزارشات منتشره در کانال های تلگرامی،

رعب و  جادیو با ا انهیوحش یرا گرفته اند و در اقدام یکارگر ندگانینما اریشوش ، حکم جلب س

خانه  یدر شهرستان شوش هجوم برده اند و مسلحانه تمام اتاق ها فریدخنوحشت به خانه خواهر محم

 .کوتاهتر محل را ترک کردندو دست از پا را دنبال محمدگشته اند 

که صبح  نیارسالن غمگ ،خوزستان یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یروابط عمومبه گزارش 

مجتمع سفر کرده بود،  نیان هفت تپه به امشکالت کارگر یریگیپ یبرا مهرماه 82 کشنبه،یروز 

 یسه نفره حل اختالف متشکل از کارشناسان اداره کار در واحد ادار اتیه کیاز صبح فردا : گفت

 . شود یمجتمع هفت تپه مستقر م

براساس فیلم های ویدئیی منتشره در کانال های تلگرامی همزمان با حضور وی،تعدادی از هفت تپه 

ضمن اعالم مخالفت با ادامه  خنرانی و اعالم نظراتشان بطور مختصر ومفیدیراد ساای ها با 

خواسته های برحقشان،انزجارشان را نسبت به براین مجتمع وتاکید مجدد شورای اسالمی کارکار

 .اتالف وقت با دادن وعده های توخالی وتکراری اعالم کردند

در اعتراض به عدم  مشهد یفردوس یبیترک کلیس روگاهیکارگران پروژه ناعتصاب یک هفته ای *

 پرداخت چندماه حقوق

 کایشرکت اند)مشهد یفردوس یبیترک کلیس روگاهیکارگران پروژه نطی روزهای گذشته 

 .برای اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق بمدت یک هفته اعتصاب کردند(صنعت

 صنعت کایشرکت انداز کارگران  ینامه جمع:ایران سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

. مشهد هفته گذشته در اعتصاب بودند یفردوس یبیترک کلیس روگاهیدر ن یاز کارگران پروژه ا یجمع

شرکت  ای یمیرح یمرتض یپروژه آقا نیا مانکاریپ. حقوق کاگران پرداخت نشده است رماهیاز ت

ته اعتصاب دوشنبه هف کیهستند بعد از  لریمجموعه شرکت مپنا بو ریز نهایا. صنعت است کایاند

شرکت مپنا هم . ندادند یتوسط کارگران بسته شد واجازه خروج و ورود به کس روگاهیقبل درن هفته

 یمانده که برا یمقدار هیندارد یطلب یپول کار رو گرفته و به لحاظ مال شتریب کایشرکت اند دیگو یم

نداشته  انبه کارگر یپرداخت تاکنون رماهیکه از ت یدرصورت. حسن انجام کار نگه داشته شده است

 .است

شرکت دستمزد  نیبدانند ا نکهیبدون ا کایشود پول شرکت اند یچطورم میبدان میخواه یم ما

که با کارگران بسته شده است بدون  یدر قراداد. کرده باشند هیتسو مانکاریکارگرانش را نداد با پ

 هست ایمزا گریسنوات و د یدیدرنظر گرفتن ع

شرکت و  نیرسانده تا ا نگیپیو گروه پا کایرا به گوش سند مانیصدا قیطر نیا کارگران از ما

مردم بدانند که . را چون ما غارت نکنند گریتا کارگران د دیقرار بده میتحر ستیرا در ل مانکارشیپ

 میکن یکار م یکارگران با چه زالو صفتان

 صنعت کایدان شرکت-مشهد یفروس روگاهیاز کارگران پروژه ن یتشکر جمع با

وبیمه  تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان نسبت به عدم همسان سازی حقوق*

 ناکارآمد



مهر،جمعی از بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان 82روز یکشنبه 

 .وبیمه ناکارآمد دست به تجمع زدند نسبت به عدم همسان سازی حقوق

تشره درشبکه های اجتماعی این تجمع مقابل اداره کار استان اصفهان صورت بنابه گزارشات من

 .گرفته است

و بهبود معاش  ضیخواستار رفع تبع: تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند بازنشستگان

 .ابدیبهبود  دیبا یخدمات درمان تیفیک نیهمچن م؛یبازنشستگان هست

به سرانجام برسد؛ به  یساز همسان 99که در سال  است خواستشان این:بازنشستگان معترض افزودند

بازنشستگان به  یساز همسان یتومان برا اردیلیم 0111بودجه سال بعد  حهیدر ال دیمنظور با نیهم

 .صندوق فوالد بودجه داده شود

کارگر مقابل  یبازداشت شدگان مراسم روز جهان زازیعاطفه رنگر یاعتصاب غذا روز نیپنجم*

 شنظر دیدادگاه تجد برگزاری زمان نییتعو مجلس

 یبازداشت شدگان مراسم روز جهان زازیعاطفه رنگر مهر برای پنجمین روز، 82روز یکشنبه 

در  شی، به اعتصاب غذا شیبه پرونده ودادرس یدگیجهت اعتراض به روند رس،کارگر مقابل مجلس

 .زندان قرچک ادامه داد

سه  زیرنگر عاطفهنظر  دیدادگاه انقالب، دادگاه تجد 53شعبه  هیابالغ طبقبنابه گزارشات منتشره،

  .برگزار خواهد شد ازدهیمهرماه ساعت  51شنبه 

را از  شلیتوسط وک یلیتکم حهیال میو تنظ یدادگاه امکان بررس یدر برگزار لیتعجبنا بهمین گزارش،

 . برده است نیب

تهران در اعتراض به دانشگاه « ستاره دار» یدانشجو ییمرتضا روز تحصن سها نیششم*

  !خود یلیتحص تیمحروم

به  دانشگاه تهران« ستاره دار» یدانشجو ییمرتضا سها مهر برای ششمین روز، 82روز یکشنبه 

 .ادامه داد دانشگاه تهران یدر برابر کتابخانه مرکز شیلیتحص تیدر اعتراض به محرومتحصنش 

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع خبر

 عدم پرداخت ماه ها حقوق ومطالبات دیگرکارگران شهرداری کاشان*

 تهدید کارگران به اخراج از کار درصورت اعتراض

 .ماه ها حقوق ومطالبات دیگرکارگران شهرداری کاشان پرداخت نشده است

 .کارگران شهرداری کاشان مورد تهدید مداوم به اخراج از کار درصورت اعتراض قرار می گیرند

 :رسانه ای گفتخبرنگاربه مشغول به کار است،  ینشان کاشان که در آتش یاز کارگران شهردار یکی

 .گذرد یم یسخت  ما به یام و زندگ نگرفته یحقوق گونه چیماه است که ه 3به  کینزد

با  میتوان یعقب افتاده است؛ متأسفانه نم ینشان کارکنان آتش یکار ماه اضافه 3حقوق  : افزود یو

 .میشو یم کاریو گرنه از کار ب میصحبت کن مسؤوالن



 یکه زندگ میبگو یبا چه زبان دانم یمن واقعاً نم: کاشان نیز گفت یاز کارگران شهردار گرید یکی

و  میندار ییجا راه به م؛ییآ یسخت شده است و از پس گرفتن چند عدد نان هم برنم اریبس مانیبرا

 .میشو یم رکایاز کار ب نهوگر میبزن یحرف میتوان ینم

 به بخش خصوصیناز ریسواحل جزا یدر قشم در اعتراض به واگذار یانسان رهیزنج لیتشک*

 یخصوص ای یواگذار یقشم در اعتراض به زمزمه ها رهیجزمهر،جمعی از اهالی 83روز جمعه 

 .دادند لیتشک یانسان رهیناز قشم زنج ریسواحل جزا یساز

قشم در اعتراض  رهیمردم جز92مهر ماه  83جمعه روز عصر به گزارش یک منبع خبری محلی،  

توسط سازمان منطقه آزاد قشم، در  رهیجز نیسواحل ا یساز یخصوص ای یواگذار یبه زمزمه ها

و اعتراض خود را  هداد لیتشک یانسان رهیباشد زنج یو ثبت شده م یمل یناز قشم که اثر ریجزا

همچون سوزا،  رهیجز نیسواحل ا گریناز قشم و د ریسواحل بکر جزا یساز ینسبت به خصوص

 .اعالم کردند... تورگان و گو،یرمچاه، ر وتنگیت

 کارگر براثر حوادث کاری در استان مازندران در نیمه نخست سال جاری39جان باختن *

از حوادث کار در شش ماهه امسال  یناش ریمرگ و م: استان مازندران گفت یقانون یکل پزشک ریمد

 .افتی شیدرصد افزا4رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  نیهستند که ا( مرد یهمگ)نفر 35

نفر بر اثر حوادث کار در  35 ریبا اشاره به مرگ و م یعباس ی،علبرپایه گزارشات رسانه ای شده

 یبر اساس آمارها: مجرد هستند افزود ینفر متاهل و ما بق48تعداد  نیاز ا  نکهیا انیاستان و  ب

از حوادث  یناش یها رتبه اول مرگ یفوت 03با  یسقوط از بلند یجار سال ولا موجود در شش ماهه

و  7با  ی، سوختگ00مورد، جسم سخت با 04با   یدهد و برق گرفتگ یکار را به خود اختصاص م

 .مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند یبعد یدر رتبه ها یبا فوت ریسا

از حوادث کار به  یمصدوم ناش 478استان تعداد  یقانون یبر اساس آمار مراکز پزشک: افزود یعباس

درصد کاهش داشت از 8با مدت مشابه سال قبل  سهیرقم در مقا نیمراجعه کردند که ا یقانون یپزشک

 .زن هستند ینفر مرد و ما بق 442تعداد  نیا

 کارگر ساختمانی براثر حوادث کاری در سال جاری81کشته وزخمی شدن *

شدن شش کارگر  یاختمان شهرستان بوکان از مرگ چهار کارگر و زخمس یارشناس نظام مهندسک

 .خبر داد یجار در سال ریشهرستان اخ نیدر ا یدر حوادث ساختمان گرید

با  یمهندس گردال ، بوکان یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان یروابط عموم به گزارش

تاکنون متاسفانه نفر  یجار سال یه از ابتداثبت شد یرسم یبر اساس آمار ها:  ،افزودخبر نیا انیب

 کینفر مصدوم و  3از  شیرا از دست داده، ب ودشهر جان خ نیدر سطح ا یساختمان یها اتیدر عمل

 یدر حوادث ساخت و سازها زین یآمار ، دو نفر متوف نیافزون بر ا.قطع نخاع شده است زینفر ن

 . میا هفاقد نظارت داشت یو شهر ییروستا

ناظر   نیمهندس یمنیا یها و دستورالعمل ها هیبه توص انیعدم اهتمام کارفرما: گفت ادامهدر وی 

،  یساختمان یدر کارگاهها HSE و یمنیا تیرعا تیبه اهم یسازمان نظام مهندس ژهیو دیرغم تاک یعل

کاله و  رینظ یمنیا لیو استفاده از وسا هیکار در ارتفاع ، عدم ته نیح ژهیبو یمنینکات ا تیعدم رعا

 .بوده است ندیحوادث ناخوشا نیبروز ا لیعمده دال...  کفش و کمربند و 



 صیو تخص یمنیا لیو استفاده از وسا تیلزوم رعا یو فرهنگ ساز یجد هتوج: افزود انیدر پا  یو

به  انیاز طرف کارفرما مانکارانیآن و الزام پ یساخت برا هنیاندک به نسبت هز اریبس یا هبودج

 اختگانو جانب نیتواند در کاهش آمار مصدوم ی، م ەحوادث کارگا همیو ب یمنیا لیوسا هیهو ت تیرعا

 .آنها موثر باشد ریبعضا جبران ناپذ یتبعات منف  نیو همچن

داشاغل  یدر روستا رماهینفر کشته ، در ت کی نیمهندس یدر کو وارید زشیر نیپانزدهم فرورد در

 یکمربند همقبل هنرپژوه و منطق ابانیدر خ زین ریدو ماه اخنفر کشته، در  کی وارید زشیبر اثر ر

 منطقهدر   زیکارگر ن کی زین ەجان داده و در مهرما یساختمان یها اتیدر عمل گریدو نفر د زین

 .نخاع شده است یبا سقوط از ارتفاع متاسفانه دچار قطع یقیاستاد حق

 جان باختن یک کارگردرقم بدنبال سقوط از ارتفاع*

در حال احداث واقع در جوار  یمجتمع مسکون کیدر  مهر،یک کارگر حین کار87نبه روز ش

از ارتفاع طبقه سوم به داخل چاله آسانسور سقوط کرد و جان خود را از ،شهر قم  ثیساختمان دارالحد

 .دست داد

 مرگ نگهبان یک مجتمع مسکونی ورامین در حادثه آتش سوزی*

 .مسکونی ورامین در حادثه آتش سوزی جانش را ازدست داد نگهبان یک مجتمع ،(مهر83)جمعه شب

شامگاه : گفت نیورام یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان سازمان آتش رعاملیمدمهر،87روز شنبه 

 کی یدر نگهبان یسوز با اطالع از وقوع آتش یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان گذشته، عوامل آتش

 .به محل اعزام شدند یمجتمع مسکون

و  یباعث بروز آتش مخف ینصب شده در کنار مبل اتاق نگهبان یبرق یحادثه، بخار نیدر ا: تگف یو

 .انباشته شدن دود در محل اتاق شده بود که بر اثر انباشت دود، نگهبان جان خود را از دست داده بود

ز داخل باز کردن درب و پنجره که ا یسپس اتاق آتش گرفته بود که تالش ساکنان برا: افزود پارسا

خود نسبت به بازکردن درب و خارج کردن  لیدر بر نداشت و آتش نشانان با وسا یا جهیقفل بود، نت

 .نگهبان اقدام کردند جان یب کریپ

akhbarkargari2468@gmail.com 
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