
 1931مرداد ماه  11و  11گزارشات کارگری واخبار 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندگرد باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

تجمعات اعتراضی پرستاران مشهد نسبت به کاهش کارانه وعدم پرداخت ماه ها کارانه وحق اضافه  -

 :ام. یب.یطرح پکاری واجرای 

 تجمع  اعتراضی پرستاران مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی -1

نسبت به عدم پرداخت ماه ها کارانه وحق  امام رضا مشهد مارستانیپرستاران ب اعتراضی تجمع -2

 ام.بی . اضافه کاری واجرای طرح پی 

 ماه حقوق5دراعتراض به عدم پرداخت کنگان  11کارگران فاز اعتصاب  -

نسبت به بالتکلیفی شغلی  یکنتورساز کارخانه کارگرانیگر ازسلایر تجمعات اعتراضی شماره ای د -

 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن مقابل استانداری قزوین

 در حاشیه دادگاه بازداشتی های مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه -

 :هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند-1

 در مقابل دادگاه در تهران یکارگر نیانواده ها و فعالخ ریحضور چشم گ

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند-2

در هفت  یمتهمان اعتراضات کارگر گریو د ینجات یعل ،یبخش لیدادگاه اسماع یبرگزار انیدر جر

  تپه چند تن از حاضران در مقابل دادگاه بازداشت شدند

 درباره رهام یگانه ،هیراد پیر بداغی وفرید لطف آبادیآخرین خبرهای  -3

 کارگر حوزه احمد آباد راه آهن 6اخراج  -

 مقابل بخشداری داران کوچصفهان ونیکام یتجمع اعتراض -

 دراعتراض به وضعیت نابسامان شغلی گنبدکاووس یبرون شهر یها یتاکساعتصاب  -

 براثربرق گرفتگی اصفهانرستوران یک  ساله  33کارگر  باختن جان -

 ساله در حوالی دیواندره براثر سقوط در چاه53جان باختن مقنی  -

 تختیدر مرکز پا یسفره خانه سنت یآتش سوزکارگر در حادثه 1جان باختن  -

تجمعات اعتراضی پرستاران مشهد نسبت به کاهش کارانه وعدم پرداخت ماه ها کارانه وحق اضافه *

 :ام. یب.یطرح پواجرای  کاری

 پرستاران مشهد مقابل استانداری خراسان رضویاعتراضی  تجمع  -1

مرداد ماه،جمعی از پرستاران مشهد برای اعتراض به کاهش کارانه و عدم پرداختش 12روز شنبه 

 .زدند یخراسان رضو یاستاندارماه دست به تجمع  مقابل 16بمدت 



 

: گفتبه خبرنگار رسانه ای روز شنبه حاضر درتجمع مشهد  امام رضا مارستانیاز پرستاران ب یکی

است اما متاسفانه  یدرمانکارکنان عالوه بر حقوق به  مارستانهایکارانه به منزله پرداخت درآمد ب

 .افتاده است قیماه است که به تعو 16پرداخت کارانه پرستاران 

تومان بود که با  ونیلیتا دو م یک ونیمطرح کارانه پرستاران ماهانه  یاجرا یدر ابتدا: افزودوی 

 یو حت افتهیمبالغ تا چند صد هزار تومان کاهش  نیطرح ها از جمله قاصدک هم اکنون ا یاعمال برخ

 .شده است یموارد منف یدر برخ

 گریسونداژ و د قات،یوصل سرم، تزر لیاز  قب یاساس کارانه خدمات پرستار نیبر ا: گفت یو

که پرستار انجام  یگونه خدمات نیسهم پزشکان از ا یعنیشود  یپزشکان لحاظ م یبرا شتریموارد ب

 .درصد است 23 مارستانیدرصد و ب 13درصد، پرستار 03دهد  یم

نحوه  رییسوال مطرح است که چگونه با وجود عدم تغ نیهمگان ا یکه برا یدر حال: کرد دیتاکوی 

باره پاسخگو  نیدر ا یساما متاسفانه ک دهیرس یمحاسبه کارانه ها، سهم پرستاران به مبالغ کم کنون

 .ستین

 11پرستاران،  یشب برا فتیساعت ش 12 نیازا شیپ: کرد انیاشاره و ب زیام ن. یب.یبه طرح پ یو

 نیقرار است ا امام رضا مارستانیشده در ب ادیطرح  لوتیپا یشد که با اجرا یساعت محاسبه م

     .که مورد اعتراض پرستاران است ابدی لیساعت تقل 12ساعات به 

هم اکنون معاونت درمان دانشگاه به جذب پرستاران : گفتحاضر در تجمع از پرستاران  گرید یکی

 .است شیبه شدت در حال افزا رویگونه جذب ن نیآورده و ا یرو یشرکت



در : پرستاران محروم هستند افزود ریسا یایمزا افتیاز در  یکه پرستاران شرکت نیا انیبا ب یو

شوند جذب  یو تبصره به کار گرفته م یمانیپ ،یستاران به صورت استخدامکه هم اکنون پر یحال

 .ندارد ییپرستاران معنا یشرکت

 یپوشش دانشگاه علوم پزشک ریشهرستان ز12کارکنان بیمارستان هایخاطرنشان می شود که 

 .هستند  هزار نفر13حدود  ( یاتاق عمل و هوشبر ینهایپرستار و تکنس ار،یبه)مشهد

نسبت به عدم پرداخت ماه ها کارانه وحق  امام رضا مشهد مارستانیپرستاران ب عتراضیا تجمع -1

 ام.بی . اضافه کاری واجرای طرح پی 

به عدم پرداخت ماه ها دراعتراض  امام رضا مشهد مارستانیپرستاران ب مرداد،9روز چهارشنبه 

 .نی تجمع کردند،دراین واحد درما ام.بی . کارانه وحق اضافه کاری واجرای طرح پی 

 

 امام رضا مشهد مارستانینامه دکترا قرار است در ب انیاست که به عنوان پا یطرحام،.بی . طرح پی 

ان مورد اعتراض پرستاران  یها امدیاجرا شود به علت ابهام در محتوا و نحوه اجرا و پ لوتیبطور پا

 .است

 ماه حقوق5دراعتراض به عدم پرداخت کنگان  11کارگران فاز اعتصاب *

ماه حقوق دست از 5دراعتراض به عدم پرداخت کنگان  11کارگران فاز  مرداد،12صبح روز شنبه 

 .کارکشیدند



به گزارش یک منبع خبری محلی،حقوق این کارگران از اواخر سال گذشته تابه امروز پرداخت نشده 

 .است

نسبت به بالتکلیفی شغلی  یکنتورساز کارخانه کارگرانشماره ای دیگر ازسلایر تجمعات اعتراضی *

 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن مقابل استانداری قزوین

باتجمع مقابل استانداری قزوین شماره ای دیگر از  یکنتورساز کارخانه کارگران مرداد،12روزشنبه 

و وعده های توخالی مسئوالن را  سلایر تجمعات اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 .مایش گذاشتندبن

 یبه پرداخت دستمزدها یتوجه یمتاسفانه ب: گفتیک کارگر حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای 

 .میماه حقوق عقب افتاده داشته باش 25کارگران سبب شده که 

کارگران که قبال  نیا: نفر اعالم کرد و گفت 163را  یشرکت کنتورساز یتعداد کارگران کنون یو

 نیتام مهیو نبود پوشش ب یکاریب لیاز قب یدر حال حاضر با مشکالت د،یرس ینفر م 353تعداد آنها به 

 .رو به رو هستند یاجتماع

کارگران : است، گفت لیندارد و تعط یتیگونه فعال چیشرکت در حال حاضر ه نکهیا انیبا بوی 

ز هم با سابقه مواجه هستند و هنو شتیو مع دیدهه است که با مشکالت تول کیبه  کینزد یکنتورساز

 .بسته شرکت بمانند یپشت درب ها دیسال با 23به  کینزد

کارگران از  یها یریگیبا توجه به پ: تجمع گفت نیدرباره ا یدیواحد تول نیاز کارگران ا دیگر یکی

شرکت و پدرش که در  سینکردند و رئ یدگیرس یدیواحد تول نی، مسئوالن استان به مشکل ا91سال 

 .رندحل مشکالت شرکت را ندا ییهستند توانا نین اوحال حاضر در زندا

 نیبه ا یشرکت داشتند تنها به صورت مقطع نیکه کارکنان ا یمتاسفانه در هر تجمع: گفت یو

 .نشده است یدیواحد تول نیاز کارگران ا یداریپا یدگیرس چگونهیشده و ه یدگیمشکالت رس

 نیکند و ا یرکت از داخل زندان عزل و نصب مش نیا ریمد: ادامه داد نیقزو یکارگر کنتورساز نیا

 نیتوانند به مشکالت ا یم یاست و مسئوالن استان در صورت عزل و یکارگران مشکل بزرگ یبرا

 .خاتمه دهند یدیواحد تول

 23است و فقط  لیتعط یدر حال حاضر شرکت کنتورساز: گفت نیقزو یشرکت کنتورساز کارگر

 .و مشغول کار هستندشرکت قرارداد داشته  نینفر با ا

که  یهستند و با تجمع تیشرکت در حال فعال نینفر بدون قرارداد در ا 163حدود : ادامه داد یو

که سابقه  یرجب ،یشرکت کنتورساز تیریمد یعامل یکارگران مقابل در زندان داشتند، از سو

به شرکت و  است که او قبل از ورود یدر حال نیشده و ا یو نیگزیندارد، جا یخوب یتیریمد

 .را اخراج کرده است روهاینفر از ن 113شرکت،  تیریمد ینیگزیجا

 در حاشیه دادگاه بازداشتی های مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه*

 :هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند-1

 در مقابل دادگاه در تهران یکارگر نیخانواده ها و فعال ریحضور چشم گ



 .بود یروز محاکمه نان کار آزاد  نیاد،  اولمرد ۲۱ امروز

 نیدرجلو محل ا یو مدافعان جنبش کارگر  نیفعال نیخانواده باز داشت شده گان و همچن ارتباط نیا در

 .نبود یلباس شخص یها روین ندی؟ حضور داشتند که خوش آ!!دادگاه

 وستنیممانعت از پرا نداشتند، ضمن  گنندگان رتجمعیها تحمل حضور چشم گ یلباس شخص چون

نفر از افراد حاضر در  ۶ جهیشده که در نت ریتجمع، با افراد حاضر  در محل، درگ نیبه ا گرانید

 .ها بازداشت شدند یمحل توسط لباس شخص

 نیا یرا محکوم کرده و خواهان آزاد یعمل ضد کارگر نیهفت تپه ا شکریکارگران ن یکایسند

 .باشد یم زانیعز

 :تهران و حومه یشرکت واحد اتوبوسرانکارگران  یکایسند-1

در هفت  یمتهمان اعتراضات کارگر گریو د ینجات یعل ،یبخش لیدادگاه اسماع یبرگزار انیدر جر

  تپه چند تن از حاضران در مقابل دادگاه بازداشت شدند

از  گریو چهار تن د ینجات یعل ،یبخش لیدادگاه اسماع یبرگزار انیدوازدهم مرداد در جر شنبه

 یکردند، چند تن از افراد یاز کارگران اخبار اعتراضات را منتشر م تیکه در حما یبازداشت شدگان

 .که در مقابل دادگاه حضور داشتند بازداشت شدند

از بازداشت شدگان امروز در مقابل دادگاه انقالب  یلطف آباد دیو فر گانهیرهام  ،یبداغ ریپ رادیه

 .هستند

 ،یعسل محمد ،یاریساناز اله ان،یقل دهیسپ ،ینجات یعل ،یبخش لیجلسه محاکمه اسماع نیاول امروز

برگزار شد که دو تن از  یدادگاه در حال نیا. برگزار شد یرقلیام ریفرد و ام یمحمد نیحس ریام

بد  شانیا یجسم تیدر اعتصاب غذا هستند و وضع انیقل دهیفرد و سپ یمحمد نیرحسیمتهمان ام

 .ودش یگزارش م

که  یتهران و حومه محاکمه کارگران هفت تپه و افراد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

که  یبازداشت افراد نیرا منتشر کرده اند همچن یدر دفاع از کارگران، اخبار اعتراضات کارگر

 .کند یمحاکمه در مقابل دادگاه انقالب بازداشت شده اند را محکوم م نیا انیامروز در جر

 رهام یگانه ،هیراد پیر بداغی وفرید لطف آبادیآخرین خبرهای درباره  -9

دادگاه  مرداد همزمان با برگزاری12بنابه گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،روزشنبه 

 یبداغ ریپ رادی،ه گانهیرهام بازداشتی های مرتبط با اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه ،

 .اشت وبه مقر پلیس امنیت منتقل شدندبازد یلطف آباد دیوفر

 دوبارهو ندتفهیم اتهام شد یاخالل در نظم عمومبه دلیل  یبازپرس 0در شعبه این سه بازداشتی سپس 

 .اوین منتقل خواهند شد یفردا صبح به دادسرا و بازگردانده شدند نیآرژانت تیامن سیبه پل

 :رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم -

 .شدن و محاکمه بازداشت شده گان هفت تپه بشدت محکوم است یاهدادگ

 :رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم*



 .شدن و محاکمه بازداشت شده گان هفت تپه بشدت محکوم است یدادگاه

هفت تپه را  رشدگانیدستگ تیمحکوم هیمشترک عل هیانیب کی یموجود پا یاست همه تشکل ها الزم

 .امضا کنند

کارگران در  یپروسه سرکوب کارگران و به محاق بردن جنبش مطالبات یدر راستا( تیحاکم) دولت

از رهبران  ینجات یوعل یبخش لیاسماع_   91. 5. 12"  روز دوازدهم مرداد" صدد است 

 .گام را محاکمه کند هینشر یاز اعضا یتپه و جمع شکرهفتیاعتراضات کارگران شرکت کشت ون

محاکمات  یاما تجربه تا کنون ردیقرار است صورت بگ دادگاهیب نیدر ا یچه قضاوت نکهیاز ا فارغ

داده  رهیو غ یوصنف یمدن نیومعترض ونیاسیبه سود س یدهد هرگز را ینشان م رانیدرا یاسیس

اش بوده است  یاسیس یها تیو فعال یاز زندگ" محکوم"آن سلب کردن  جهیتنها نت. نشده است 

 .ردیصورت بگ یمعجزه ا هییقوه قضا یکه در دادگاه ها میندارما انتظار  نیابنابر

عادالنه ، بلکه  یمنصفانه و نه دادگاه ینه محاکمه ا فتدیکه قرار است در روز دوازدهم ب یاتفاق

است که در دفاع از نان  ییانسان ها" حقوق"کردن  یاست، دادگاه" یحق انسان" کی تیمحکوم

است که در  ییواعتراض زنان ومردان وخانواده ها ادیگرفتن فرشبشان در زندان هستند، به سخره 

 .کنند یجان م یلقمه نان یدرجه اهواز برا ۰۵ یگرما

 کیتنها از کارگران  نیاست که دولت و مسئول نیکارگران مسجل شده، ا یچهل سال برا نیدر ا آنچه

 ....دسترنج آنان و غارت یسود آور یمطلق وگوش به فرمان بودن برا یخواهند بردگ یم زیچ

شده دولت متحد  نییتع شیاز پ یویسنار نیا هیبه هوش باشند و عل دیبا یوُکل جنبش کارگر مردم

امروز  یرا به پرچم مطالبات" یکار، نان، آزاد"و شعار " گردد دیآزاد با یکارگر زندان" ادیشوند وفر

 .کنند لیسراپا معترض تبد یجامعه 

داند و  یکارگران م یهفت تپه را وحشت دولت از اعتراضات سراسر نیمحاکمه فعال" یریگیپ تهیکم"

وشروط کارگران و بازداشت  دیق یوب یفور یکند و مصرانه خواهان آزاد یآنرا بشدت محکوم م

 .شدگان هفت تپه است

 رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۸۹مرداد  ۲۵

 راه آهن  آباد کارگر حوزه احمد6اخراج *

 در خط سرند زیتراو کیبه بهانه شکسته شدن  –ناحیه هرمزگان  –راه آهن  آباد ر حوزه احمدکارگ6

 .اخراج شدند

 مقابل بخشداری داران کوچصفهان ونیکام یتجمع اعتراض*

دراستان گیالن با توقف وسایل نقلیه شان در  داران کوچصفهان ونیاز کاممرداد،جمعی 12روزشنبه 

 .زدند یبخشدار مقابلدست به تجمع  خیابان

عدم اجازه  ای تیداران به علت آنچه که محدود ونیتجمع کام نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .شده است صورت گرفته است ادیو فروش شن و ماسه از آن  یریبارگ



 دراعتراض به وضعیت نابسامان شغلی گنبدکاووس یبرون شهر یها یتاکساعتصاب  *

 آزادشهر –گنبد  ریمس یبرون شهر یها یاز رانندگان تاکس معیج مرداد،9صبح روز چهارشنبه 

 ابانیخ یدر ابتدا خودروهایشان با توقف دست از کار کشیده دراعتراض به وضعیت نابسامان شغلی

 .دست به تجمع مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان زدندشهر گنبدکاووس،  یجنوب ینیخم

 .شدند ین متولمسووال یخواستار رفع مشکالت خود از سو

 نیبه ا تیسال است که مجوز فعال ۲۵حدود : گفتبه خبرنگار رسانه ای رانندگان معترض  ندهینما

 زیتعداد ن نیدستگاه از ا ۲۵رسد، داده شده که معموال  ینم ریدستگاه ن ۰۵ها که تعداد آنان به  یتاکس

به فکر حل  یکس امارند، ندا تیخودرو و مشکالت مشابه، فعال ریمختلف از جمله تعم لیبه دال

 .ستیقشر ن نیمشکالت ا

 یکیدر  یآزادشهر اختصاص مکان -گنبد  ریمس یعموم یها یتنها خواسته رانندگان تاکس: افزودوی 

کرده مسافر است  ادهیخودروها و سوار و پ نیتوقف ا یشهر گنبدکاووس برا یمرکز یها ابانیاز خ

 .شهر انجام داده است نیا یرکزم دانیآزادشهر در م یکه شهردار یهمان کار

گنبدکاووس  وریشهر ۲۱ دانیم یرا در قسمت جنوب غرب یگذشته مکان یدر سال ها: شد ادآوری یو

 زین یکنند و در مقطع یاختصاص دادند اما مسافران از آن استقبال نم یبرون شهر یها یبه تاکس

 رییاره کردند که رونق داشت اما با تغاج یامامزاده شرق ابانیرا در خ یخودروها گاراژ نیرانندگان ا

 .شد یریجلوگ یبرون شهر یها یتاکس تیشوراها و شهردار، از فعال یاعضا

 -گنبد  ریمس یبرون شهر یها یبا مشاهده تاکس یو رانندگ ییماموران راهنما نکهیا انیبا بوی 

در  یدوباره مکان قبل رانندگان اختصاص نیا شنهادیپ: کنند، اضافه کرد یم مهیآزادشهر آنان را جر

 ابانیاز خ یکی در یدستگاه تاکس ۰تا  ۴در حد توقف  گرید یمکان ایبه آنان و  یامامزاده شرق ابانیخ

 .بگذرد زیرانندگان ن یمرکز شهر گنبدکاووس است تا امورات زندگ یها

بابت  یبرون شهر یاز رانندگان تاکس یاریبس: گفت زین ریمس نیاز رانندگان معترض ا گرید یکی

 ۰۵۵تا ۴۵۵که روزانه حداکثر  به  یفعل یکنند و با درآمدها یخودرو هنوز قسط پرداخت م دیخر

 .ندیآ یخود بر نم یقشر از پس مخارج زندگ نیرسد، ا یم هزار لایر

 اصفهان براثربرق گرفتگیرستوران یک  ساله  93کارگر  باختن جان*

جان خود را از  یاصفهان بر اثر برق گرفتگ رستوران شهر کیساله  33کارگرمرداد،11روز جمعه 

 .دست داد

 براثر سقوط در چاه در حوالی دیواندره ساله53جان باختن مقنی *

شهرستان  یاز توابع بخش مرکز دآبادیرش یاهل روستاساله 53یک مقنی ( مرداد9)عصر چهارشنبه  

 .ش را ازدست دادندر چاه آب سقوط کرد و جاجاریب یدو راه یکیدر نزد حین کار واندرهید

 تختیدر مرکز پا یسفره خانه سنت یآتش سوزکارگر در حادثه 1جان باختن *

حدفاصل  در یسفره خانه سنت یسوز آتشکارگر در حادثه  1مرداد،12در اولین ساعت روز شنبه 

 .تهران جانشان را ازدست دادند یآذر و کارگر شمال 16 ابانیخ



 كیدر محل حادثه : باره گفت نیدر ا 5منطقه  اتیعمل ریمد یفهات ریام، 125 یخبر گاهیگزارش پا به

متر مربع  153به وسعت  یسفره خانه سنت کیآن  یشد که در طبقه منف یم دهیطبقه د 3ساختمان 

 یانتشارات یاز آن به طبقه همکف ساختمان با کاربر یشده بود و دود و حرارت ناش یدچار آتش سوز

 .و از دود بودممل یکرده و راه پله ها تیسرا

چند نفر از ساختمان خارج شدند و آتش نشانان که در مدت زمان  هیدر همان لحظات اول: ادامه داد یو

خود را با قطع برق و گاز  اتیخود را به محل حادثه رسانده بودند عمل هیثان ستیو ب قهیدو دق

 .ساختمان آغاز کردند

 انیقرار داشت از م یمیفر را که در حالت وخن کی هیاول یدر جستجو اتیعمل یروهاین: افزود یو

به حال مساعد بازگرداندند و تا  یویر یایو اح هیاول یکمک ها یو با اجرا افتندیدود و حرارت 

 .را انجام دادند یرسان ژنیامدادگران اورژانس اکس دنیرس

 یآتش سوز نیدر ا یشتریحادثه اظهار داشتند که افراد ب نیدر ا افتهیافراد نجات : کرد حیتصر یهاتف

خانم  کیسه مرد و  یکرهایبا پ شتریب یآتش نشانان با بررس یجستجو یها میگرفتار شده اند که ت

 .مواجه شدند که بنا به اظهار عوامل اورژانس فوت شده بودند

 یطبقات ساختمان را برا ،یخاموش کردن آتش سوز اتیآتش نشانان همزمان با عمل: کرد انیب یو

 .نشد افتیدر ساختمان  یجستجو کردند که خوشبختانه فرد یاحتمال نیمحبوس افتنی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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