
 8921مهر ماه  92اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 کارگران حق طلب زندانی آذرآب آزاد باید گردند

 
 ادامه تجمعات کارگران کارخانه آذرآب با افزوده شدن آزادی همکاران بازداشتی به خواسته هایشان

 نفر اعالم کرد98ازداشتی آذرآب را دادستان اراک تعداد کارگران حق طلب ب

بیانیه جمعی از کارگران آذرآب در رابطه با یورش وحشیانه به تجمعشان وزخمی وبازداشت کردن 

 همکارانشان

 گرم شدن بازار وعده و وعیدها وشعارهای حمایتی از آذرآبی ها پس از تارومار کردنشان

*********************************************************************************** 

 ادامه تجمعات کارگران کارخانه آذرآب با افزوده شدن آزادی همکاران بازداشتی به خواسته هایشان

 نفر اعالم کرد98را  آذرآب دادستان اراک تعداد کارگران حق طلب بازداشتی

با سهامدارشرکت،پرداخت  مهر،کارگران کارخانه به تجمعشان برای تعیین تکلیف 92روز دوشنبه  -

 .حقوق معوقه وآزادی همکاران بازداشتی در داخل و دم در ورودی این واحد صنعتی ادامه دادند

کارگر زندانی آزاد باید »آذرآبی ها برای همبستگی با همکاران حق طلب بازداشتیشان بارها شعار

 .سردادند«گردد

ح امروزنیروهای انتظامی کارخانه رابه برپایه ویدئوهای منتشره درکانال های تلگرامی،ازصب

فیلم ها از یکطرف حاکی .محاصره درآوردند ومانع ازکشیدن تجمع کارگران به سطح شهر اراک شدند

از پرتاب گازاشک آوربسوی کارگران تجمع کننده است واز طرفی دیگرنشان از جاخالی نکردن 

 .آذرآبی ها وایستادگیشان مقابل نیروهای سرکوبگر دارد

نفر از کارگران آذرآب در جریان  92: گفت به خبرنگاران دادستان اراکامروزعباس قاسمی  -

 .حوادث روز گذشته بازداشت شدند

شیانه به تجمعشان وزخمی وبازداشت کردن ارگران آذرآب در رابطه با یورش وحبیانیه جمعی از ک

 همکارانشان

تجمعشان وزخمی وبازداشت کردن  جمعی از کارگران آذرآب در رابطه با یورش وحشیانه به-

 :همکارانشان بیانیه ای بشرح زیر منتشر کردند

 امدیکه ن یاز پدر کنند؛ یم یپر از اشک سپر یکه همسران و فرزندانمان با چشمان میگذران یرا م یشب

چشم  ۰۱۱۱ما امشب  م؛یستینفر ن ۰۰۱۱ما . و شکسته آمد نیکه با سر و دست خون یو پدر

 ربه دولت واگذا دیکه آذرآب با میچون گفت. میگرفتار شد میچون حقمان را خواست که فقط میمضطرب



 یخواسته ما کامالً منطبق بر قانون است، اما تخلف شما سالها ادامه دارد؛ از بد ماجرا کس نیشود و ا

 م،یریجواب بگ یانتظام یروین انهیروا بود که با سرکوب وحش ایآ. زند یبا شما با زبان باتوم حرف نم

 یبرا دیهاست که با ماه م؟یا و فقط شرمنده خانواده میا کرده ینه دزد م،یا را خورده ینه حق کهیدرحال

 ریاند، دستگ شرکت بوده یدرهایدر اخبار آمده که برادرانمان را که از ل م؟یگذران عمر قرض کن

که حق ندارد نام  میده یطار مبه ماموران اخ نجایاز هم. همه کارگران با هم هستند در؟یکدام ل. اند کرده

همه کارگران با هم هستند، . تحت فشار قرار دهد نعنوا نیبر کارگران گذاشته و آنان را به ا دریل

طومار چند هزار  م،یزد ادیبعد از سه سال که همه جا فر. دیدور کن فتانیرا از ذهن کث دریکلمه ل

. آور بود جواب ما باتوم و گاز اشک م،یفرستاد هییو دفتر امام جمعه و قوه قضا یرهبر تیتا ب ییامضا

تا مطالبات  دییآ یکه حاال به جمع کارگران م میا مقابل شما سبز نشده وزامر نیاستاندار ما از هم یآقا

  د؟یدیاست، شما چطور هنوز نفهم دهیمطالبه ما را فهم رانیهمه ا. دیما را بشنو

 دیحق ندار! دیامروز خشم ما را دو چندان کرد! دیدادما را  یها جواب چشمان پر اشک خانواده امروز

 .میمان یو کنار هم م میکرد یرا کنار هم ط ها ابانیخ نیما ا. دیبرادرانمان را بازداشت کن

 "آذرآب یاز کارگران اعتصاب یجمع"

 گرم شدن بازار وعده و وعیدها وشعارهای حمایتی از آذرآبی ها پس از تارومار کردنشان

تا نسبت به  همتعهد شد یبانک کشاورز:،گفتبا شبکه خبر یونیزیر ارتباط زنده تلود کار ریوز-

 .مطالبات پرداخت شود نیاقدام کند و در اسرع وقت ا ورماهیپرداخت حقوق معوق مردادماه و شهر

تومان  اردیلیم054به  بیاست، امروز قر رانیا یشرکت آذرآب که چشم و چراغ صنعت: وی افزود

شرکت در شرف انعقاد  نیا یتومان قرارداد برا اردیلیم 054از  شیاجرا دارد و بپروژه در دست 

 .انجام است

  یفاراب یمیکارگران پتروشادامه اعتصاب وتجمعات دامنه دار  -

 یبند طرح طبقه یبه عدم اجرا نسبت خوزستان ییکارگزاران مخابرات روستاتجمع اعتراضی  -

 مشاغل مقابل شرکت مخابرات استان

به  یاز دائم تیوضع لیفارس نسبت به تبد جیونقل خل حمل تجمع دوباره کارگران معترض شرکت -

 تهران یمقابل استاندار یمانیپ

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی باتجمع مقابل کارخانه قند فسا  کارگرانادامه سلایر اعتراضات  -

 فرمانداری

در کارگر مقابل مجلس  یشدگان مراسم روز جهاناز بازداشت  زیرنگر عاطفه یاعتصاب غذاادامه  -

 زندان قرچک ورامین برای ششمین روز متوالی

مهر مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 04وفراخوان تجمع  ییمرتضا سها روز تحصن نیهفتم -

 برای دفاع از حق تحصیل وحق زندگی

 رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا یفوق العاده و عاد یمجمع عموم یرگزارب -

 نیما ابراهیم زاده پس از سال ها دست وپنجه نرم کردن با بماری سرطان خون درگذشت -

 زاده کالنپاه یحاج دهیبه ذب تیسلت



 دریک قدمی بیکاری آباد غرب کاژه اسالم  یکاشکارخانه کارگر 044 -

 به سمنانخزردریاچه ب به طرح انتقال آنسبت بابل  ستیز طیکنشگران مح یتجمع اعتراض -

در  جاده خاوران خودرو کیپاک کننده الست یاسپر دیکارگاه تولکارگر 9کشته و مصدوم شدن  -

 حادثه انفجار

 بازهم شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان کولبری را گرفت -

  یفاراب یمیکارگران پتروشدامنه دار اعتراضی  ادامه اعتصاب وتجمعات 

اعتراض به عدم  یکه از روز دوشنبه اول مهربرا یفاراب یمین پتروشکارگرا اعتصاب وتجمعات

 رانیمد یتوخال یو وعده ها یشغل تیامن ،نداشتنیمشاغل،قطع خدمات رفاه یطرح طبقه بند یاجرا

 .کماکان ادامه دارد شرکت ومسئوالن شهرستان ماهشهرآغاز شده است

 نکهیا انیفرماندار ماهشهربا ب وند،رانیمحسن ب مهر،92براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

شرکت است،  نیمشاغل در ا یطرح طبقه بند یبه عدم اجرا یفاراب یمیاعتراض کارگران پتروش

اجرا نکرده  اهنوز آن ر یاجرا شده اما شرکت فاراب ها یمیپتروش ریطرح در سا نیا: اظهار کرد

 .است

سهام  ست،یتوامند ن یها تاسفانه از شرکتاست و م ده انیز یها جزو شرکت یشرکت فاراب: افزود یو

 .هستند ریرکبیآوران و ام فن یها شرکت زیشرکت ن نیداران ا

شود تا  دهید یداتیتمه دیبا: و شرکت گاز است، گفت مهیب ات،یبه مال یفاراب یبده نکهیا انیبا ب رانودیب

 یخوب جیت شد و نتاصحب کویتاپ رعاملیمرتبه با مد نیحل شود، چند یشرکت فاراب یمشکالت مال

 .شرکت داشت یلیاز تعط یریمطالبات شرکت توسط سهام داران و جلوگ یهمچون پرداخت برخ

و سهام داران عمده  کویشرکت مشغول هستند و تاپ نینفر در ا 044به  کینزد: گفترانوندیب محسن

 .انجام دهند یفاراب یمیسودآور کردن پتروش یبرا یفکر دیآن با

 یبند طرح طبقه یبه عدم اجرا نسبت خوزستان ییرگزاران مخابرات روستاکاتجمع اعتراضی *

 مقابل شرکت مخابرات استانمشاغل 

 برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان خوزستان ییکارگزاران مخابرات روستا مهر،92روزدوشنبه 

 .ندمشاغل دست به تجمع مقابل شرکت مخابرات این استان زد یبند طرح طبقه یبه عدم اجرا نسبت

شرکت مخابرات، طرح  ،یعدالت ادار وانید یرا رغمیعل:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .کند یرا  در استان خوزستان، اجرا نم ییمشاغل کارگزاران مخابرات روستا یبند طبقه

شان  هبه وعد یطرح را داده بودند ول یاجرا ی قبالً مسئوالن مخابرات استان، وعده: معترضین افزودند

و خواستار  میا امروز مقابل مخابرات منطقه استان خوزستان جمع شده لیدل نیعمل نکردند؛ به هم

 .میمسئوالن مخابرات استان هست ییپاسخگو

به  یاز دائم تیوضع لیفارس نسبت به تبد جیونقل خل حمل معترض شرکت کارگرانتجمع دوباره *

 تهران یمقابل استاندار یمانیپ



از  تیوضع لیفارس نسبت به تبد جیونقل خل حمل هر، کارگران معترض شرکتم92روزدوشنبه 

برای باری دیگر از اسالمشهر راهی تهران شدند تا باتجمع مقابل استانداری تهران  یمانیبه پ یدائم

تاضمن اعتراض به وعده های توخالی مسئوالن استان تهران وشهرستان اسالمشهر، عزم راسخشان 

 .ان بنمایش بگذارندرابرای احقاق حقوش

: گفت حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای فارس جیخل یا از کارگران شرکت حمل و نقل جاده یکی

به نشانه اعتراض ( مهر ماه ۹۲)فارس امروز، دوشنبه  جیاز کارگران شرکت حمل و نقل خلجمعی 

با سفر به تهران در مقابل  ،یمسئوالن شهرستان یبه محقق نشدن وعده بازگشت به کارشان از سو

 .تهران تجمع کردند یستاندارساختمان ا

تجمع کارگران شرکت حمل  نیدر آخر: همکارانش گفت ریاعتراض خود و سا اتیجزئ حیدر تشر یو

 جهیمطالباتمان کردند در نت یریگیشهرستان اسالمشهر را مکلف به پ یفارس، فرماندار جیو نقل خل

شرکت به بخش  یخواست تا همه کارگران را طبق مفاد واگذارساعته  00مهلت  یفرماندار

 .شان بازگرداند به کار سابق( کار را ندارد یرویسال حق اخراج ن ۵که تا ) یخصوص

اتفاق  گذرد یاز مهلت داده شده، م یلحظه که چندروز نیبا وجود اتمام مهلت هنوز تا ا ،یگفته و به

 .ه استدر خصوص بازگشت به کارمان رخ نداد یخاص

نشدن مشکالتمان باعث استمرار اعتراضات شده است گر چه تصور ما  یریگیپ نکهیا انیبا ب یو

 یاستاندار: ما خواهند شد، افزود یشغل تیوضع ریگیپ یبود که مسئوالن شهرستان نیکارگران ا

تمان مشکال یریگیپ لیدل نیفارس است به هم جیخل یاز کارگران قرارداد دائم یمخالفت اخراج شمار

نسبت به بازگشت به  زیاما کارفرما ن. اسالمشهر واگذار کرده بود ینامه به فرماندار کیبا ارسال  ار

 .است توجه یکارمان ب

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی باتجمع مقابل کارخانه قند فسا  کارگرانادامه سلایر اعتراضات *

 فرمانداری

درادامه سلایر اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی ند فسا کارخانه ق کارگران مهر،95روز پنج شنبه 

 .شغلی ومعیشتی،برای باری دیگردست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان زدند

و پنجم  ستیاز کارگران کارخانه قند فسا که ب یشمارمهر،92براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

حدود پنج ماه است : اظهار داشتند،گرد هم آمده بودندفسا  ژهیو یدر محوطه فرماندار یمهرماه جار

 شانیها به شدت به آنان و خانواده یزندگ یها نهیهز نیخانه و تام اند و اجاره نکرده افتیکه حقوق در

 .آورد یفشار م

پرداخت نکردن حقوق از طرف کارخانه باعث شده مدام از دوستان و : کردند انیکارگران ب نیا

 .تر کنند نیخود را سنگ یو بار بده رندیقرض بگ یزندگ یها نهیهز نیتام یبرا انیآشنا

در کارگر مقابل مجلس  یاز بازداشت شدگان مراسم روز جهان زیرنگر عاطفه یاعتصاب غذاادامه *

 زندان قرچک ورامین برای ششمین روز متوالی

 یراسم روز جهانبازداشت شدگان م زازیعاطفه رنگرمهربرای ششمین روز متوالی،92روز دوشنبه 

در  شی، به اعتصاب غذا شیبه پرونده ودادرس یدگیکارگر مقابل مجلس،جهت اعتراض به روند رس

 .زندان قرچک ادامه داد



مهر مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 93وفراخوان تجمع  ییمرتضا سها روز تحصن نیهفتم*

 برای دفاع از حق تحصیل وحق زندگی

دانشگاه تهران به تحصنش در اعتراض « ستاره دار» یدانشجو ییها مرتضاس مهر، 92روز دوشنبه 

با در دست داشتن فراخوانی مبنی  دانشگاه تهران یدر برابر کتابخانه مرکز شیلیتحص تیبه محروم

ادامه   ،مهر مقابل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برای دفاع از حق تحصیل وحق زندگی04بر تجمع 

 .داد

 

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا یفوق العاده و عاد یمجمع عموم یرگزارب*

تا  95 خیاز تار رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا یالعاده و عاد فوق یمجمع عموم

  .دیاستان اصفهان برگزار گرد انیفرهنگ یکانون صنف یزبانیمهر  با م 92

فوق العاده که روز پنجشنبه شروع و تا روز  یعموم مجمع در،به گزارش کانال تلگرام این شورا

    .نمود رییاز اساسنامه شورا تغ ییجمعه ادامه داشت بخش ها



  .شورا  و بازرسان انتخاب شدند یدوره ا استیر یعاد یعموم مجمع در

 .  در کانال شورا منتشر خواهد شد یهماهنگ یشورا یعموم مجمع کامل گزارش 

 م زاده پس از سال ها دست وپنجه نرم کردن با بماری سرطان خون درگذشتنیما ابراهی*

 زاده کالنپاه یحاج دهیبه ذب تیسلت

خانم در  دهیفرزند دلبند ذب زیماعزیکه ن میمطلع شد 92/2/20تاسف امروز دوشنبه مورخ  تینها با

خبر دردناک  نیا دنیخانم ، شن دهیذب زیخواهر عز. در شهر تهران جانب باخت یعتیشر مارستانیب

 روزدر چند (  یمحمود صالح) که با شخص من  یتماس نیبا توجه به آخر. دوستان ما را شوکه کرد

 .میآشنا بود کیاز نزد زیعز ماین نیما با درد و رنج شما و همچن ،یگذشته داشت

را  تانیگرامبه اندازه شما غم از دست دادن فرزند  میتوان یزاده کالنپاه، هر چند ما نم یحاج دهیذب

 میکن یعرض م تیتسل یو در کنارش بود تیحما مایلحظه از ن نیما به شما که تا اخر.  میدرک کن

 .بدان کیغم و اندوه جانکاه خود شر نیوما را درا

عزت  – 5صالحزاده  بهینج - 0 یمحمود صالح - 0 ینیحس یعل – 9 یلیعثمان اسماع – 2طرف  از

 . ینصر

92/2/20 

اخبار وگزارشات کارگری خودشان را در این غم شریک خانواده ابراهیم زاده دست اندرکاران 

 .می دانند زاده کالنپاه یحاج دهیذبومادرگرامی نیما 

 دریک قدمی بیکاری آباد غرب کاژه اسالم  یکاشکارخانه کارگر 133*

یک قدمی کارگرش را در 044مهر90ازتاریخ  آباد غرب کاژه اسالم  یکاشکارخانه  توقف تولید در

 .بیکاری قرارداد

 دیتول: آباد غرب گفت کاژه اسالم یشرکت کاش رعاملیمدمهر،92بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

در خصوص عدم  ها انهیو پا یسازمان راهدار یکارگر به علت عدم همکار 044شرکت با  نیا

مهرماه  90چهارشنبه  از روز ،یحمل و نقل سراسر یها شرکت تیکاژه از ظرف یاستفاده شرکت کاش

 .متوقف شده است

به موقع بار در مرز  صیکاژه بعد از بسته شدن مرز سومار، عدم ترخ یشرکت کاش: وی افزود

حمل و نقل و  یبرا ونینبود کام د،یجد داتیانبار کردن تول ینداشتن جا برا ،یو خسرو زخانیپرو

 .توقف شده استمهرماه م 90از روز چهارشنبه  ،یاداره راهدار یعدم همکار

کاژه از  یدر خصوص استفاده شرکت کاش ها انهیو پا یسازمان راهدار یعدم همکار: وی ادامه داد

بوده  یاصل یها شد، از علت یقطع همکار شیماه پ کیکه  یحمل و نقل سراسر یها شرکت تیظرف

 .است

با نامه و عدم  یراهدار: ادامه داد ،یشرکت حمل و نقل سراسر یها نیماش یبا اشاره به تعداد باال یو

کار در  میو عظ عیکاژه سلب کرد که با توجه به حجم وس یامکان را از شرکت کاش نیمجوز ا



که با  میا اما حاال مکلف شده م،یکن یهمکار یسراسر یباربر یها با شرکت کند یم جابیکارخانه که ا

 .میداشته باش یندارند همکار ییشهرستان که توانا فیضع یها یباربر

 به سمنانخزردریاچه به طرح انتقال آب نسبت بابل  ستیز طیکنشگران مح یتجمع اعتراض*

نسبت  سر برای بنمایش گذاشتن اعتراضشانبابل ستیز طیکنشگران مح از یجمعمهر،92روز شنبه 

 .به سمنان دست به تجمع درساحل این شهرستان زدندخزردریاچه به طرح انتقال آب 

  

 یاثر یرکانیه ینه از جنگل ها گریخزر منتقل شود د یایاگر آب در نکهیاره به ابا اشتجمع کنندگان 

 یعنوان اجازه نم چیمردم مازندران به ه» شد که  دینکته تاک نیخزر، بر ا انیخواهد ماند و نه از آبز

 .«داجرا شو یطرح مخرب نیدهند چن

هرستان بابل حضور داشتند از زنان و مردان ش یو شغل یمختلف سن یتجمع که گروه ها نیا در

 .حمل شد« خزر_یایدر_آب_انتقال_به_نه» با شعار و هشتک  ییپالکاردها

لوله  ریکشاورزان مس شتیمع ،یطیمح ستیز یها بیکردند که عالوه بر تخر دیکنشگران تاک نیا

ا صده ینینش هیو فقر و حاش یکاریاش ب جهیبه خطر خواهد افتاد که نت زیخط انتقال ن نیا یگذار

 .خزر است یایهزار نفر از کشاورزان در سواحل در

جهان،  اچهیدر نیکه گونه در معرض انقراض بزرگ تر یفوک خزر ستگاهیرفتن ز نیاز ب نیهمچن

 .طرح انتقال آب خزر خواهد بود یاز عواقب اجرا گرید یکی



در  ورانجاده خا خودرو کیپاک کننده الست یاسپر دیکارگاه تولکارگر 9کشته و مصدوم شدن *

 حادثه انفجار

 جاده خاوران واقع در خودرو کیپاک کننده الست یاسپر دیکارگاه تولکارگر  9ظهر روز دوشنبه،

 .تهران براثر انفجار وآتش سوزی کشته وزخمی شدند

دراین حادثه  شهر تهران یسازمان آتش نشان یسخنگو یجالل ملکبرپایه گزارشات منتشره بنقل از

 .م جانش را ازدست داد وکارگر دیگر دچار سوختگی شدیکی از کارگران در د

 بازهم شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان کولبری را گرفت*

 شلیک مستقیم نیروهای نظامی براثر دزادهیلقمان رشمهر،یک کولبراهل سردشت بنام 90روز یکشنبه 

 .جانش را ازدست داد سردشت شهرستان زرد یکاندر مرز 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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