
 8931شهریور ماه  5اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

صدای  هرچه بیشتر انعکاسبرای  راه آهن شمال جنوب مسیردر کارگران کارخانه هپکوتجمع  -

 عیشتی عتراضشان نسبت به بالتکلیفی شعلی وما

 :زنده باد همبستگی کارگران -

 مایجاد نظاعدم ،به اخراج همکاران  دراعتراض یفاراب یمیکارگران پتروش تجمعاعتصاب و-1

 طرح طبقه بندی مشاغل نشدناجراهماهنگ پرداختها و

 نشاناارکوم کاوه خوزستان در اعتراض به جمعی از هماعتصاب کارگران کارخانه آلومینی -2

ها و  دستورالعمل عدم اجرای کاملنسبت به ا یشرق جانیبازنشستگان مخابرات آذربای تجمع اعتراض -

 استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات مقررات

 یجمهور استیر نهاد مقابل باز نشستکان شهریور5سه شنبه   تجمعگزارشی از -

 شد ضرب و شتم و بازداشت سیانجام کار توسط پل نیاز رانندگان شرکت واحد در ح یکی -

  نیاز زندان او یربداقیپ رادیهو یآباد لطف دیفر،گانهی رهامآزادی  -

 شد کسالهی رانیاسوه اکارخانه  کارگر 7شغلی ومعیشتی یفیتکلبال -

 عطیل وکارگرانش به مرخصی اجباری اعزام شدندت بن سام گلانه رخکا -

 یها نیزم تحویلنسبت به عدم  مسکن کارگران برق تهران یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی  -

 مقابل وزارت کار  شده یداریخر

 بابلسربراثر سقوط از ارتفاعجان باختن یک کارگر جوان در -

صدای  هرچه بیشتر انعکاسبرای  آهن شمال جنوب اهر مسیردر کارگران کارخانه هپکوتجمع *

 عتراضشان نسبت به بالتکلیفی شعلی ومعیشتی ا

صدای  هرچه بیشتر انعکاسبرای  رخانه هپکوکارگران کا شهریور،5صبح روز سه شنبه 

بنمایش گذاشتن عزم راسخشان برای احقاق حقوق  وعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شعلی ومعیشتی ا

 .در اراک زدند راه آهن شمال جنوب مسیردر ت به تجمعبرحقشان دس



 

 



 

 



 

 :زنده باد همبستگی کارگران*

 مایجاد نظاعدم ،به اخراج همکاران  دراعتراض یبفارا یمیکارگران پتروش تجمعاعتصاب و-8

 طرح طبقه بندی مشاغل نشدناجراهماهنگ پرداختها و

ایجاد عدم ،به اخراج همکاران برای اعتراض  یفاراب یمیکارگران پتروش شهریور،5روز سه شنبه 

تولیدی دست از کارکشیدند ودراین واحد  طرح طبقه بندی مشاغل نشدناجراهماهنگ پرداختها و منظا

 .ندتجمع کرد

 



 

 ماتیتصم نیخود و همچن یشرکت به وعده ها رانیمد:عترض به خبرنگار رسانه ای گفتندکارگران م

نظام  جادیا بر یمبن یمیپتروش یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و تیحوراتخاذ شده در سال گذشته با م

 .اند مشاغل، عمل ننموده یطرح طبقه بند یاجرا نیهماهنگ پرداختها و همچن

ثابت نشده  یشرکت که با اتهامات نیا یخواهان برگشت بکار کارگران اخراج نیکنندگان همچن تجمع

 .اخراج شده اند، هستند یسال جار یاز ابتدا

شرکت مذکور شهرستان ماهشهر  یفرماندار یکارگر ونیسیکم ماتیتصم رغمیبه ذکر است، عل الزم

 .زند یمسر باز شرکت،  نیا یاخراجکارگر12از بازگشت بکار 

 نشاناارکوم کاوه خوزستان در اعتراض به جمعی از هماعتصاب کارگران کارخانه آلومینی -2

کاوه  یو فلز یمعدن عیشرکت گسترش صنا زیرمجموعه وم کاوه خوزستانکارگران کارخانه آلومینی

از  در اعتراض به جمعی واقع در مسجد سلیمان(مستضعفان ادیبن یمعدن عیصنا نگیهلد)پارس

 .در اعتصاب بسر می برند نشاناارکهم

 یلیفام یها رویو جذب ن یآزمون یها روین اخراجشهریوریک منبع خبری محلی،بدلیل 4به گزارش 

 .مانده کارگران اعتصاب کرده اند یباق،مانیمسجد سل ومیمندر شرکت آلو 

 رویقدام به جذب نون اآزم قیاز طر 6/6/66 خیدر تار شیکه دو سال پ مانیمسجد سل ومینیآلوم شرکت

آنها  یخود اقدام کرده است و به جا یزمونآ یروهایاواخر نسبت به اخراج همان ن نیکرده بود، ا

 .د مشغول هستنداه خودلخو یروهایبه جذب ن رانیمد

 یزده اند کس یدست جمع یدست به اعتصاب روهایهمه ن ریدر چند روز اخ نکهیبا توجه به ا و

 .باشد ینم حیصح تیریسوء مد نیا یجوابگو

ها  دستورالعمل عدم اجرای کاملنسبت به ا یشرق جانیازنشستگان مخابرات آذربابتجمع اعتراضی *

 مطالبات استخدامی وپرداخت نشدن و مقررات



برای بنمایش گذاشتن  یشرق جانیآذربااستان ازنشستگان مخابرات ب شهریور،5صبح روز سه شنبه 

 استخدامی وپرداخت نشدن مطالبات ها و مقررات دستورالعمل کاملعدم اجرای نسبت به ا اعتراضشان

 .تجمع کردند استان این مخابرات یمقابل اداره مرکزمقابل 

استخدام  یها دستورالعمل ق  یکامل و دق یما خواستار اجرا: گفتندر رسانه ای ع کنندگان به خبرنگاتجم

 .میپرداخت مطالبات معوق خود هست نیو همچن 96سال 

از : نفر است، افزودند 555حدود  یشرق جانیتعداد بازنشستگان مخابرات آذربا نکهیا انیبا ب آنها

 .جرا کنندها و مقررات را ا همه دستورالعمل میخواه یمسئوالن م

 یجمهور استیر نهاد مقابل باز نشستکان شهریور5سه شنبه   تجمعگزارشی از*

 یوهبستکراسخ وبا اتحاد، ی،با عزم امروزت خودبمطا لبا دنیرس عدم ی،درپ رانینشستگان ا ماباز

 .می،کرد دایخود حضور پ حقوق ،احقاق یودر کنار هم برا یجمهور استیدر مقابل ،نهاد ر

 

 صندوق رفتن نیاز بازنشستگان،علت حضور باز نشستگان را که همانا از ب یکی11در ساعت  ابتدا

 قانون یوعدم اجرا یساز یخصوص بسمت ها مهینا کار آمد ورفتن ب یها مهیب ها وچپاول آنها و

 یقها حقوو دیگرد لیتبد یبه صندوق بازنشستگ یبازنشستگ وچرا ساز مان یخدمات کشور تیریمد

 طیومح دیمراگز تول و درمان ومراکز آموزش مراکز یساز یوخصوص وتورم یخط فقر وگران ریز

 از یبرون رفت از بخش یکه برا دادرا موردخطاب قرار یوحانر و نمود یشده ،سخنران منهدم ستیز

 کشور ما ملک رانین داشت،ا ایب ودرادامه باشدیم69بود جه  متمم به ازیمعظالت باز نشستگان ن

 یاز پا/میریحق خودنگ تا شعار وباانگشت شمار یعد ه ا مفروض نفر است،نه ملک ونیمل95 مشاع

 .دیدشروع گر اره وشعا دیرسان انیخود را بپا  سخنان مینینش ینم



 یفالکت عموم/ ینجوم یحقو قها -

 یجواب بده روحا ن/،تورم  یگران -

 گردد دیملغا ءبا/یخصوص ساز -

 گردد دیبااجرا/متمم بودجه،متمم بودجه -

 دادیهمه ب نیازا/ادی،فر ادیفر -

 کندیم تیحما مجلس/کندیم انتیمجلس خ -

 مینینش ینم یاز پا/میریتا حق خود نگ -

نی سخنرا بهمفصال یوعموم یصنف مطالبان در مورد  گرید سخنرانان پسوس گریشعار د هاه ود

 .پرداختند

 :با سردادن شعارهایی چونوسپس  شد قطنامه خوانده 12ساعت  در

 گردد دیبا اجرا/بودجه ،متمم بودجه متمم -

 میگردیم بر یبزود/ما حل نشه مشکل

 .میداد شروع وادامه را یئ مایپاستور راهپ دانیم بسمت

 ضرب و شتم و بازداشت شد سیانجام کار توسط پل نیاز رانندگان شرکت واحد در ح یکی*

هنگام انجام کار  وریسوم شهر کشنبهیروز  بحص ،یآر ت یب ۷راننده خط  ینیمع نیالعابد نیز یآقا

سپس منتقل و  ۵۰۱ یابتدا به کالنتر شانیا. راهور ضرب و شتم و بازداشت شد سیتوسط عوامل پل

 .منتقل شده است هیبه زندان فشافو ییاضقبا دستور 

در  یآر ت یممانعت از ورود موتور سوران به خطوط ب یبرا سیقرار است که پل نیماوقع از ا شرح

مانع را از  ستیبا یم سیهنگام عبور اتوبوس، پل. متحرک قرار داده است یموانع ریاز مس ینقاط

 ینیمع یکند و از آقا یرو باز نم ریمس سیاما پل. ر باز باشدبوع یاتوبوس برا ریبردارد تا مس ریمس

پس . بور کندخواهد با انحراف به چپ از کنار مانع ع یشمال به جنوب در حرکت بود م ریکه در مس

جنوب به شمال و از مقابل  ریکه از مس یبا اتوبوس ینیمع یاتوبوس آقا نهیاز انحراف به چپ شدن آئ

 سیبه پل ریمس دننسبت به عدم باز کر ینیمع یآقا یوقت. شکند یکند و م یدر حرکت بود برخورد م

که نسبت به  زیناز مسافران  یکیشود  یضرب و شتم م یکند توسط استور صمد فروغ یاعتراض م

بود متاسفانه با دستور بازداشت راننده اعتراض کرده  نیهمچن سیتوسط پل ریعدم باز کردن مس

 .است ینزندا هیدر زندان فشافو ینیمع یشود و همراه آقا یت مسرهنگ حاضر در صحنه بازداش

 عدم باز در مورد یخود در گزارش یدر کانال تلگرام نیاز ا شیکارگران شرکت واحد پ یکایسند

 یبرا سیحمت پلکرده بود و خواستار رفع مزا یاطالع رسان سیاتوبوس ها توسط پل ریکردن مس

خصوص انجام  نیدر ا یاقدام موثر چیناکارآمد شرکت واحد ه تیریمتاسفانه مد یرانندگان شده بود ول

به ر که راهو سیشرکت واحد با پل تیریمد نهیدر جلسات مشترک پر هز ستیمعلوم ن. است نداده

، چرا به مزاحمت شود یالن شهر تهران برگزار ممسافران در ک ییجابجا یها برا یمنظور هماهنگ

 .است یشود و مشکالت رانندگان همچنان باق یندگان صحبت نمران یراهور برا سیماموران پل یها



 .مورد پاسخگو باشد نیدر ا دیبا یناکارآمد شرکت واحد اتوبوسران تیریمد

به شکل موثر  شانیو شرط آزاد و از ا دیق یو ب یفور دیبا یتراننده زحمتکش بازداش ینیمع یآقا

 .گردد ییلجود

همکار  یتفاوت نخواهند بود و در صورت عدم آزاد یخود ببازداشت همکار  نینسبت به ا رانندگان

 یعمل یاعتراض خود را نسبت به ب ر،یکم کردن سرعت خود در مس ریخود به اشکال مختلف نظ

 .ابراز خواهند کرد سیمناسب پلرفتار نا نیناکارآمد شرکت واحد همچن تیریمد

کارکران و اعتراضات  یاد و همبستگکار، اتح یها طیتجاوز به حقوق کارگران در مح انیاحل پ راه

 .شان است یسراسر

  نیاز زندان او یربداقیپ رادیهو یآباد لطف دیفر،گانهی رهامآزادی *

 از بازداشت شدگان یربداقیپ رادیهو یآباد لطف دیفر،گانهی رهام شهریور،5عصر روز سه شنبه 

کارگران مجتمع نیشکر هفت همزمان با برگزاری دادگاه مرتبطین با اعتراضات  69مرداد 12روز 

 .آزاد شدند نیاز زندان اوتپه،

 شد کسالهی رانیاسوه اکارخانه  کارگر 7شغلی ومعیشتی یفیتکلبال*

 یکارگر رسم 7 یشغل تیوضع رانیاسوه اکارخانه  تیسال از زمان توقف فعال کیگذشت  با

 .ستیماه حقوق معوقه معلوم ن 12 از شیبخار و شوفاژ با ب یها گید  لوح دکنندهیواحد تول نیا ماندهیباق

ماه  وریکارخانه از شهر نیا یدیتول تیبا توقف فعالشهریور،5براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

و آنها هنوز بابت  برند یبه سر م یفیکارخانه در بالتکل نیا یکارگر رسم7، در حال حاضر 67سال 

 .طلبکارند مهیبماه حق 26و  یمزد یایمزاماه 12

واحد  نیا تیبا توقف فعال 67ماه سال  وریدر شهر رانیاسوه ا یگزارش، کارفرما نیساس اا بر

از مطالبات معوقه آنها را  یفقط بخش کم نیب نیکارخانه و کارگران را رها کرده و در ا ،یصنعت

 .پرداخت کرده است

از  رانیوه اکارگران اس یا مهیمعوقات ب: خود گفتند مهیب معوقات اتیجزئ حیدر تشر کارگران

 .افتاده است ریبه تاخ66ماه سال  بهشتیارد

سال 25کارخانه با  نیکارگر ا 7ادامه دارد که همه  یآمده درحال شیپ تیکارگران؛ وضع نیگفته ا به

 یدرصد 4م سههستند اما چون کارفرما  آور انیبا مشاغل سخت و ز یسابقه کار مشمول بازنشستگ

. ندارد ودآنها وج یبرا یامکان بازنشستگ کند؛ یپرداخت نم آور انیآنان را در مشاغل سخت و ز مهیب

 افتیمشمول در یاجتماع نیکارفرما به تام یا مهیب یها یبده لیتعداد کارگر به دل نیحال ا نیدر ع

 .اند نشده یکاریب مهیب یمقرر

رخانه در کا یکیزیچند سال است حضور ف رانیه اسوه اکارخان یاظهارت کارگران؛ کارفرما طبق

 .اند ندارد و کارگران  بدون پرداخت دستمزد رها شده

شرکت را  یاصل یکارفرما( یمحمد کاشف یعل)هم خبر فوت  رایاخ: اظهار داشتند نیهمچن آنها

 .نندک یدر امور شرکت نم یدخالت چیانه هث کارخرابه عنوان و شانیو فرزندان ا میا دهیشن



حاضر  یکار چیآنها هر روز در محل کار خود بدون انجام هکه  شود یکارگران گفته م نینقل از ا به

خود بمانند، خسته  یاز معوقات مزد یکه هر روز منتظر پرداخت بخش تیوضع نیو از ا شوند یم

 .اند شده

خود در  یها معاش خانواده نیتام یآنها ناچار برا شود یداده نم یبه آنها مزد یگفته کارگران، وقت به

و باغات انگور،  اریهمانند کار در مزارع چغندر، گوجه و خ یبه انجام مشاغل یخارج از ساعات کار

 .اورندیب یرو یبادام و مشاغل ساختمان

 .شود یتر م هر روز بد رانیکارگران اسوه ا تیگفته کارگران؛ وضع به

کارخانه  نیو گهگاه اخبار مطالبات کارگران ا میا کرده تیبه اداره کار شکا نکهیباوجود ا: گفتند آنها

کارخانه  تیسال هنوز مسئوالن؛ وضع کیاما بعد از گذشت  شود یها منتشر م از رسانه یاریدر بس

 .کنند ینم یریگیپ ؛یاطالع یرا به جهت ب

 عطیل وکارگرانش به مرخصی اجباری اعزام شدندت بن سام گلکارخانه *

 نیشهرستان نم2شماره  یصنعتشهرک  واقع در بن سام گل ییغذا عیصنا جاری، مرداد ماه سال 14از 

 .ندفرستاده شدبه مرخصی اجباری کارگرش 25استان اردبیل تعطیل و

 یها نیزم نسبت به عدم تحویل مسکن کارگران برق تهران یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی *

 مقابل وزارت کار  شده یداریخر

نسبت به عدم  راضبرای اعت مسکن کارگران برق تهران یتعاون یضااع شهریور،5روز سه شنبه 

 .درتهران تجمع کردندمقابل وزارت کار هشتگرد،  5در فاز  شده یداریخر یها نیزم تحویل

هشتگرد بدون توجه  یشهردار: به خبرنگار رسانه ای گفتندرق تهرانمسکن کارگران ب یتعاون یاعضا

قصد  کند یم نیعهشتگرد را م 5شده در فاز  یداریخر یها نیزم میکه نحوه تقس یمیقد یها به نقشه

قطعه  39شده است،  فیروخانه تعر کی هیکه در حاش ها نیواقع در اطراف زم یا دارد در منطقه

 .نفر اختصاص دهد 1675را به  نیزم

 یحدهاوا ن،یزم دارانیشود تا به خر یساز بلندمرتبه ها نیزم نیقرار است که در ا :افزودند آنها

 .داده شود لیتحو یآپارتمان

 فیتکل کباریمسکن کارگران برق تهران  یکه تعاون میخواهان آن هست نکهیا انیبا ب نیمز دارانیخر

 ای یبه خواست شهردار تواند یمکلف به تعهداتش است و نم یتعاون: ندرا مشخص کند، گفت ها نیزم

 .دهد رییمواضعش را تغ گریهر نهاد د

 بابلسربراثر سقوط از ارتفاعکارگر جوان درجان باختن یک *

کرد و بدلیل سقوط در بابلسر ساختمان درحال احداثحین کار در یک اهل شوشترساله 24کارگر  یک

 .ش را ازدست دادشدت جراحات و صدمات وارده در دم جان

akhbarkargari2468@gmail.com 
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