
 9911تیر ماه  91اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

مقابل ساختمان در یازدهمین روز اعتصابشان دست به تجمع  اهواز یکارگران  پروژه قطارشهر -

 زدند اهواز یشهردارو  یساختمان قطار شهر

نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل  نیقزو یکنتورسازتجمع اعتراضی کارگران کارخانه  -

 استانداری

 تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شهرداری بروجرد نسبت به بالتکلیفی بازنشستگیشان -

نسبت به  هیبندر ماهشهر و عسلو یمیو مخازن پتروش ها انهیشرکت پا یمانکاریپ کارگران اعتراض -

 مشاغل یبند طرح طبقهعدم تبدیل وضعیت،تبعیض در پرداخت حقوق و اجرایی نشدن 

رشته حقوق سراسرکشور درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بیکاری دست  دانش آموختگان -

 زدند هییوکال قوه قضاکانون مقابل مرکز به تجمع 

 استان فارس برسر راه جهانگیریتجمع اعتراضی جوانان وفارغ التحصیالن بیکار  -

 مرداد ماه برگزار میشود21دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

  کارگر در زندان ضرب و شتم شدند یاز بازداشت شدگان روز جهان یو ندا ناج زیعاطفه رنگر

به  انیزندان یحقوق اساس یادآوری یبرا یشهر بهانه ا ییزندان رجا نیشیپ سییشت ربازدا -

 یاسیس انیخصوص زندان

علیرغم صدور رای بازگشت  رداکیا یساز کارگران شرکت خانهادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 بکار

 عده و وعیدهاعلیرغم و بندر امام یمیپتروشکارگراخراجی 21ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -

 جان باخت مارستانیدربهم مصدوم کارخانه فروکروم رفسنجان  کارگر دومین -

 کارگرکارخانه منیزیم فالورجان براثر انفجار یک کوره5کشته وزخمی شدن  -

 جان باختن یک کارگر درمشهد براثر ریزش آوار -

 سقوط از درختبراثر شهر نیمشگدر کارگرمرگ یک  -

مقابل ساختمان در یازدهمین روز اعتصابشان دست به تجمع  اهواز یارشهرکارگران  پروژه قط*

 زدند اهواز یشهردارو  یساختمان قطار شهر

در یازدهمین روز اعتصابشان در  اهواز یکارگران  پروژه قطارشهر تیر،21روز چهارشنبه 

ساختمان  تمانمقابل ساخدست به تجمع ،ماه حقوق وعیدی سال جدید 21به عدم پرداخت  اعتراض به 

 .زدند اهواز یشهردار و یقطار شهر



سال  یدیماه حقوق و ع ۶۱هم اکنون : گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

 ۶۱امسال تاکنون مبلغ  یو از ابتدا میاهواز طلب دار یقطار شهر مانکاریپ سونیرا از شرکت ک ۸۹

 .ده شده استالحساب به ما دا یبه صورت عل دلار ونیلیم

صبح امروز مقابل : اهواز ادامه داد یان قطار شهرگرره به بستن درب کارگاه توسط کاربا اشا یو

در  هیفق یول ندهیبه دفتر نما مینگرفت یا جهیاما پس از آنکه نت میاهواز حاضر شد یساختمان قطار شهر

مشکالت ما  لح یبرا یراه مسئوالن دیتا شا میآمد یمرکز یو پس از آن به شهردار میخوزستان رفت

 .کنند دایپ

نحوه پرداخت از  نیبود، ا ۸۱سال  هیتسو یحقوق ما را دادند که آن هم برا ۱پارسال تنها : گفت یو

 .ستیاصالً عادالنه ن سونیشرکت ک یسو

 :( سونیشرکت ک)اهواز یکارگران پروژه قطارشهر جهت آشنایی با اعتراضات دامنه دار

همکارمعترض 5نسبت به اخراج (شرکت کیسون )پروژه قطارشهری اهواز تجمع اعتراضی کارگران

 وعدم پرداخت یکسال حقوق وعیدی

دراعتراض (شرکت کیسون )کارگران پروژه قطارشهری اهواز ،2911روز شنبه هفدهم فروردین ماه

همکارمعترض وعدم پرداخت یکسال حقوق وعیدی دست به تجمع مقابل ورودی کارگاه 5به اخراج 

 .زدند

در سال گذشته  :یکی از کارگران معترض اخراجی پروژه متروی اهواز به خبرنگار رسانه ای گفت

برای پرداخت حقوق خود چندین مرتبه اعتراض کردیم همین امر سبب اخراج من و چهار نفر دیگر 

 .از کارگران شد

ده شد و به نوعی ما را در آخرین روز کاری سال گذشته برگه پایان کار به ما تحویل دا: وی ادامه داد

 .اخراج کردند

ضمن تایید اخراج چند کارگراین : مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز نیز در این باره گفت

ماه حقوق از  21تسویه شده ولی همچنان  11حقوق کارگران متروی اهواز تا پایان سال :پروژه،افزود

 .شرکت کیسیون به عنوان پیمانکار طلب دارند

 .روز از سال جدید پرداخت نشده است21ه کارگران تجمع کننده عیدیشان هم با گذشت بنابه گفت

نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی مقابل  نیقزو یکنتورسازتجمع اعتراضی کارگران کارخانه *

 استانداری

نسبت  برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نیقزو یکارگران کارخانه کنتورساز تیر،21روزچهارشنبه 

 .اجتماع کردند یمقابل استاندار یوشغل یشتیمع یفیبالتکلبه 



 

با  ۸۹شرکت از سال : گفترسانه ای از کارگران حاضر در تجمع کنندگان به خبرنگار  یکی

شرکت سبب شده تا حقوق  نیدر ا تیریو نبود ثبات مد کند یدست و پنجه نرم م یا دهیمشکالت عد

 .شود عییکارگران تض

 یو واگذار یساز یکار داشت که پس از خصوص یروینفر ن ۰۵۵شرکت حدود  نیا: اضافه کرد یو

 دهینفر رس ۶۰۵کار به  یروهایشروع شده و اکنون تعداد ن روهاین لیتعد ران،یمد یشرکت به برخ

 .است

مواد  یتعداد قیهر دفعه با تزر: گفت،مستمر در شرکت ریغ یدهایبه تولاین کارگر معترض با اشاره 

است که  یدرحال نیا شود، یمتوقف م دیو مجدداً تول شود یم یشرکت راه انداز دیتول یها خط هیاول

 .قرار دارد یفیبالتکل تیکارگران پرداخت نشده و شرکت در وضع یدیمطالبات حق ع

 تجمع اعتراضی تعدادی از کارگران شهرداری بروجرد نسبت به بالتکلیفی بازنشستگیشان*

ارگران شهرداری بروجرد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت نفر از ک11تیر،21روز چهارشنبه 

به چوب گذاشتن الی چرخ بازنشستگیشان وقربانی اختالفات مالی شهرداری واداره تامین اجتماعی 

 .شدن، مقابل دفتر امام جمعه این شهر تجمع کردند

 نیا مهیاه حق بعدم پرداخت دو م لیبه دل شد یتاکنون گفته مبه گزارش یک منبع خبری محلی،

ها  و بعد از گذشت شش ماه از بازنشسته شدن آن آمده شیها پ در بازنشسته شدن آن ی، مشکل کارگران

 .مشکل برطرف نشده است نیهنوز ا

چراکه از  شده لیتبد بیعج ییروزها به ماجرا نیا یاجتماع نیبه تأم یشهردار یها یبده تیحکا

بروجرد طلب دارد اما شهردار  یتومان از شهردار اردیلیم 225 کند یاعالم م یاجتماع نیتأم ییسو



  12کمتر از یزیرقم و چ نیکمتر از ا اریبس یاز شهردار یاجتماع نیطلب تأم دیگو یبروجرد م

 .تومان است اردیلیم

مشخص شدن  یو فعالً برا کند یم بیتکذ یکیو  دییسازمان تأ کیرا  یشهردار یها یبده حاال

 .چقدر است یبده زانیم نیا قاً ینشده که دق دایپ یحل درگم راهکالف سر نیموضوع و ا

عدد  کیاست که هر بار  یشهردار یروهایمانند تعداد ن یاجتماع نیبه تأم یشهردار یهم بده دیشا

 .شود یگفته م یورقم

 یکه به مرحله بازنشستگ یشهردار یروهایاز ن یتعداد: گفت شهردار بروجرددرهمین رابطه،

 نیقانون تأم 91و بر اساس ماده  کند یبه تعهدات خود عمل نم یاجتماع نیتأسفانه تأمم اند، دهیرس

در برابر  یاجتماع نیتأم تیمسئول فعداشته باشد را یهم بده یشهردار یچنانچه حت یاجتماع

 .ستیکارگران ن

 یده ولکر فیتوق یرا بابت بده یامالک یاز شهردار یاجتماع نیاست که تأم یدر حال نیا: افزود یو

 یتعداد کارگر شش ماه است که بازنشست شدند ول نیا اندازند؛ یرا عقب م یکار پرسنل شهردار

 نیتأماما  میافراد را پرداخت کرد نیا یبده دهد، یرا انجام نم ها نیکار ا یاجتماع نیهنوز تأم

 .مانده است افراد معطل نیو کار ا کند یلجاجت م یاجتماع

نسبت به  هیبندر ماهشهر و عسلو یمیو مخازن پتروش ها انهیشرکت پا یرمانکایپ کارگران اعتراض*

 مشاغل یبند طرح طبقهعدم تبدیل وضعیت،تبعیض در پرداخت حقوق و اجرایی نشدن 

اعتراضشان را  هیبندر ماهشهر و عسلو یمیو مخازن پتروش ها انهیشرکت پا یمانکاریپ کارگران

،رسانه مشاغل یبند طرح طبقهخت حقوق و اجرایی نشدن نسبت به عدم تبدیل وضعیت،تبعیض در پردا

 .ای کردند

خواستار  ،رسانه ایبا خبرنگار گفتگودر  هیبندر ماهشهر و عسلو یمانکاریاز کارگران پ یگروه

 .شدند« مشاغل یبند طبقه»طرح  قیدق یاجرا

ل به کار مشغو «یمانکاریپ»به صورت  یمیو مخازن پتروش ها انهیکارگران که در شرکت پا نیا

ماهشهر، طرح  ژهیمنطقه و یها یمیاز پتروش یلیمشابه خ زیما ن یبرا میتوقع دار: ندیگو یهستند، م

 .ابدی شیدرآمدمان افزا یشود تا کم ییمشاغل اجرا یبند طبقه

بمانند و  یباق یمانکاریپ شهیهم ،یمانکاریاگر قرار است کارگران پ: ندیگو یشرکت م نیکارگران ا

شود؛  تیرعا یآنها برابر انیم ا،یو مزا اتیرفاه یاجرا نهیحداقل در زم دینشوند، با تیوضع لیتبد

 بهنسبت  یشتریب اریبس یافتیدر یمینفت و پتروش یها شرکت یدر برخ یمانکاریکارگران پ

 .ستیعادالنه ن ن،یها دارند و ا شرکت گریدر د انشانیهمتا

کشور در حوزه  ییایو در ینده خدمات بندرکن عرضه نیاول یمیو مخازن پتروش ها انهیپا شرکت

 هیناح یو راهبر تیریمد ۶۱۹۹راستا از سال  نیاست که در ا یمیمحصوالت پتروش یتخصص

ماهشهر و  یمیپتروش یاقتصاد ژهیواقع در منطقه و رانیا یمیمخازن و دو بندر بزرگ صنعت پتروش

 .را برعهده داشته است هیپارس عسلو یانرژ ژهیمنطقه و

رشته حقوق سراسرکشور درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بیکاری  آموختگان دانش*

 زدند هییوکال قوه قضاکانون مقابل مرکز دست به تجمع 



رشته حقوق سراسر کشور درادامه اعتراضات  دانش آموختگاننمایندگان  تیر،21روز چهارشنبه 

مقابل مرکز دست به تجمع  ،آزمون وکالت نییپا یها تیبه ظرفبدلیل  بیکاریبه دامنه دارشان نسبت 

 .زدند هییقوه قضا و مشاوران خانواده   ی، کارشناسان رسم وکالکانون 

هفته تجمع دانش آموختگان حقوق در اعتراض به  نیپس از چند بنابه گزارشات رسانه ای شده،

از  یندگین به نمامعترضا نیبار ا نیرشته مقابل مجلس، ا نیدانش آموختگان ا یکاریانحصار و ب

 .تجمع کردند هیقوه قضائ یمرکز وکال یدانش آموختگان کل کشور، جلو

قوه  یدر آزمون وکال یعلم تیآن با احراز صالح ینیگزیو جا تیخواستار حذف ظرفتجمع کنندگان 

 .شدند هیقضائ

آنها آمد و  انیبه م هیقضائ قوه یمرکز وکال سیرئ یجهرم یبهادر یعل ،یتجمع اعتراض نیادامه ا در

آموختگان  مشکالت دانش یریگیتجمع کنندگان قرار گرفت و وعده پ نیمطالبات ا انیدر جر کیاز نزد

 .حقوق را داد

 .خبر داد سال جاریزییمرکز در پا نیآزمون وکالت ا یاز برگزار یبهادر

 بیکار استان فارس برسر راه جهانگیری وفارغ التحصیالن تجمع اعتراضی جوانان*

به استان فارس،جمعی  جمهور سیمعاون اول رئ یریاسحاق جهانگتیرهمزمان با سفر 21نبه روزسه ش

و برافراشتن پالکاردهایی اعتراضشان را بر سر راهش با تجمع  وفارغ التحصیالن از جوانان بیکار

 .نسبت به بیکاری بنمایش گذاشتند

 

 مرداد ماه برگزار میشود91ه دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت تپ*



 ،یاریالهساناز ،یرقلیام ریام ان،یقل،سپده  علی نجاتی،اسماعیل بخشی،دادگاه انقالب تهران 11شعبه 

را برای برگزاری دادگاه جهت رسیدگی به اتهامتشان درتاریخ  یعسل محمدو فرد یمحمد نیرحسیام

 .احضار کرد 2911مردادماه 21

 :تهران و حومه ید اتوبوسرانکارگران شرکت واح یکایسند*

  کارگر در زندان ضرب و شتم شدند یاز بازداشت شدگان روز جهان یو ندا ناج زیعاطفه رنگر

 عاطفه ریدفاع از بازداشت شدگان روز کارگر، شنبه پانزدهم ت نیخبر منتشر شده در کمپ بنابر

ان زندان قرچک ضرب و دو تن از بازداشت شدگان روز کارگر توسط نگهبان یناج و ندا زیرنگر

کتف و پا مصدوم شده  هیاز ناح زیشده و عاطفه رنگر یینایدچار اختالل در ب یندا ناج. شتم شدند

شرکت  یاز بازداشت شدگان اعتراضات کارگر انیقل دهیسپدو تن به همراه  نیا ن،یعالوه بر ا. است

با " انیزندان یطبقه بندو  کینامه نحوه تفک نیآئ" یهفت تپه بدون اجرا شکریکشت و صنعت ن

شان وجود  تیدر مورد امن یجد یها یشوند و نگران یم یمحل نگهدار کیمجرمان خطرناک در 

که در روز کارگر بازداشت شده همچنان  زیخبرنگار روزنامه شرق و دانشجو ن یریام هیمرض. ددار

که پس از  ییقضا یجار هیاست و بدون در نظر گرفتن قانون و رو یزندان نیدر بند نسوان زندان او

 نکهیدارد با وجود ا دیتاک یینها یضمانت تا صدور را دیمتهمان به ق یبه آزاد ،یمقدمات قاتیتحق

روز  ۰۵است اما با گذشت  افتهیعموما پس از ده روز خاتمه  شانیاز ا ییو بازجو یمقدمات قاتیتحق

 .هستند یبازداشت موقت و زندان همچنان یقضا هیافراد بدون توج نیروز کارگر ا یاز بازداشت ها

کارگر که در روز  یاز بازداشت شدگان روز جهان گرید یکی ،یسیمدرس زبان انگل یاسداله شایآن

مجددا در روز  یهیتوج چیآزاد شده بود بدون ه یتومان ونیلیم یبا قرار کفالت س بهشتیچهارده ارد

 ۸۵۸بند  یست که در سلول انفرادروز ا ۸۸خرداد، هنگام بازگشت از محل کار بازداشت و  ۸۹

 خیممنوع المالقات است و در مدت بازداشت تنها دوبار در تار شانیا. باشد یم یزندان نیزندان او

 یکوتاه و کنترل شده با خانواده داشته و در تماس تلفن یلیخ یماه تماس تلفن رینهم و شانزدهم ت یها

 یبه نگهدار وجهبا ت. موضوعات پرونده صحبت کنداجازه نداده اند راجع به  شانیصورت گرفته به ا

ها در  ینگران ،یاز و ییشدن مدت بازجو یممنوع المالقات بودن و طوالن ،یدر سلول انفراد یو

 .را افزوده است یاسداله شایاز آن رمعمولیسخت و غ ییمورد بازجو

ت بازداشت شدگان تهران و حومه ادامه بازداشت موق یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

اتهامات وارده بر  دیبا نیهمچن. باشد یآنان م یکند و خواهان آزاد یمحکوم م ایروز کارگر را قو

آن  زا شتریو پ. آنان از اتهامات وارده تبرئه گردند یبازداشت شدگان روز کارگر لغو و همگ هیکل

 یجراء و محل نگهدارا" انیزندان یو طبقه بند کینامه نحوه تفک نیآئ" تیبه فور ستیضرور

نامه  نیمطابق آئ یعواقب عدم جداساز تیمسئول. از مجرمان خطرناک جدا گردد یاسیس انیزندان

 .باشد یزندان م نیو مسول هییمتوجه قوه قضا انیمذکور و صدمه به زندان

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۸۹ ریت ۶۸

 :رونوشت

 (ILO) کار یجهان سازمان ▫

 (ITUC) یکارگر یها هیاتحاد یجهان ونیکنفدراس ▫



 (ITF) کارگران حمل و نقل یجهان ونیفدراس ▫

 (ETUC) اروپا هیاتحاد یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس ▫

 فرانسه یکارگر یکاهایسند ویکلکت️▫

تک افتاده به  یاه اتصال حلقه ازمندین ،یاسیس انیاز زندان تیحما ی رهیزنج :نقاشان البرز یکایسند -

 !هم است

-  

تک افتاده به  یها اتصال حلقه ازمندین ،یاسیس انیاز زندان تیحما ی رهیزنج :نقاشان البرز یکایسند*

 !هم است

 :نقاشان البرز یکایسند هیانیب

 !تک افتاده به هم است یها اتصال حلقه ازمندین ،یاسیس انیاز زندان تیحما ی رهیزنج 

بودند که جنبش  یعطف ۀدو نقط اش یبا آذر  سراسر همبستگ ۸۰شکوهش و سال با ماه   یبا د ۸۱ سال

 یو اجتماع یاسیس خیاز تار یدیگشودن فصل جد دیدادند و نو رییتغ شهیهم یرا برا رانیا یکارگر

 .کشور بودند نیا

ه بود که ب یگذاشتن هر تحرک اهیس ستیدر ل یبه معنا تیحاکم یفضا، همزمان البته برا رییتغ نیا

از  یکیکه امروز  ستین بیعج نیبنابرا. مرتبط باشد «یجنبش کارگر»و  «یابی تشکل»به  ینوع

 یا لهف یها تا معلمان، از بازداشت انیاز دانشجو: میگذران یسرکوب را از سر م یها دوره نیتر سخت

تا  ستیز طیمح انیتا فعاالن زنان، از حام یخوزستان و کردستان تا تهران، از فعاالن کارگر

 یبرا نحالیبا ا. و ببندها نشود ریبگ نینمانده که مشمول ا یا حوزه چیکه ه قتاً یحق. نگاران روزنامه

 .بوده تر نیموج سرکوب سهمگ نیا ژهیبه و ،یجنبش کارگر

 انیاز زندان تیانسجام و اتحاد در صفوف حما نیشتریب ازمندیکه ن یطیشرا نیدرست در چن اما

روال  نیا. رندیگ یباال م یشخص یها حساب  هیو تسو یمحفل یها کهنه، رقابتباز هم اختالفات  م،یهست

 وبو از قضا مطل شود یاست که با هر موج قلع و قمع از سر گرفته م یا و تکرارشونده وبیمع

چرخه باطل  نیبر ا یانینقطه پا دیبا شهیهم یبار و برا  کیاما باالخره . دستگاه سرکوب هم است

 .گذاشت

اما اگر هدف . ردیبگ یگریرا از د« نقدکردن»نه مجاز است و نه محق که حق   یکس چیه است یهیبد

فارغ از مرام و  انیبدون دفاع از حقوق زندان« نقد» نیاست، ا یرگذاریواقعاً تاث یاز هر نقد

 .نخواهد برد ییمواضعشان، راه به جا

 ریکه اس یآنان یصت  برابر برااما فر است،یهمه ما مه یاز زندان فرصت و مجال نقد برا رونیب 

و  ینگران ایهستند  نیسنگ یها ییبازجو ریاند، از اعتصاب غذا رعشه بر تنش افتاده و ز شده یانفراد

 نیمهمتر انیزندان نیحفظ بقا و سالمت ا. ستیفراهم ن جود، یمثل خوره روانشان را م یفیبالتکل

 .است -کیدوره تار و تار نیدر ا –ما  تیاولو

و  رونیبا ب یکارکرد را با هم داشته؛ از قطع ارتباط زندان نیچند شهیهم تیحاکم یندان براز نظام

 یکارکردها نیاز ا یکیاما . رهیو غ یاندازو اختالف هیشکستن روح داشتنش تا درهم نگه یمنزو



 یها یدر پوشش حمله از طرف همبند) انیقتل زندان یو حت یجیاستهالک و مرگ تدر ،یمیقد

به کنار، دستکم خود  گریها نمونه مستندشده د و ده یبخش لیشکنجه اسماع. است( رهیو غ یاسیرسیغ

حفظ جان و  یما برا یرو نگران نیاز ا. میدر زندان را دار یما تجربه مرگ ناباورانه شاهرخ زمان

 .دارد یواقع یمبنا ها یبازداشت نیسالمت ا

 اریود، امروز در آستانه محاکمه با اتهامات بسشکنجه ب ریز شیچندماه پ نیکه تا هم یبخش لیاسماع

گرفتار  ییدر چنگال دستگاه قضا یسن و سال باال با اتهامات مشابه نیدر ا ینجات یاست؛ عل ینیسنگ

 ییباز قضا یها ندهفوالد همزمان با پرو یتپه و گروه مل از کارگران هفت  یگریتعداد نامعلوم د. آمده

زندان اجازه  نینه فقط با خطر اخراج روبروست که مسئول یارز  زندانمعلم مب ،یبیمحمد حب. مواجهند

و  شود یبلند و بلندتر م یهر روز فهرست معلمان زندان دهند؛ یرا به او نم اش یدرمان تومور استخوان

 .شوند یم دهیزندان کش هب... و یمردان ،یقنبر ،یبهشت ،یدر کنار عبد یدیمعلمان جد

چاقوکش  یها آزاد همچنان در حبس است و عامدانه در مجاورت الت هیاز اتحاد زاده میعظ جعفر

 میهم به دادگاه احضار شده و مر هیاتحاد نیعضو ا گرید یمحمد نیقرارداده شده؛ از آن سو پرو

 دادهباز  ییقضا یها پرونده زین رانیزنان ا یفعاالن ندا ریسا یاست و برا یزندان نکیا  هم یمحمد

تجمع  لیروزها به دل نیشرکت واحد هم در هم یکایسند یاز اعضا یتعداد نهایاعالوه بر . است شده

 .ندارد یفهرست تمام نیا... مواجه و تحت محاکمه هستند و یتیروز کارگر با اتهامات امن

به  شان یزن در بندند، برخ 2کارگر امسال، هنوز  یروز جهان یها یبازداشت انیاز م گر،یطرف د از

 یبا وضع جسم« گام» هینشر یاعضا اند؛ دهید یجد یها بیو شتم شده و آس شدت در زندان ضرب

 انیفهرست، احکام زندان دانشجو نیبه ا. هستند یکمک پزشک ازمندیخطرناک در اعتصاب غذا و ن

 .اضافه کرد دیرا هم با زاده نیحس الیهمچون ل یجنبش کارگر تحدم

از  تیحما یو چرا چون یکه ضرورت ب یکسان دارنیبس کیدوره تار و تار نیکه در ا میندار دیترد

که به هر  نستیپاسخ ا. چه کنند و از کجا آغاز کنند قاً یدق دانند یاما نم کنند، یفعاالن دربند را درک م

گزاف  تیحاکم یرا برا انیبه زندان یانداز هرگونه تعرض و دست نهیکه مقدور باشد و هز یروش

 .کند

در  یکار بکشانند، اگر کس طیرا به مح انیزندان نید، دفاع از اکار هستن یها طیکه در مح یکسان

در  یتیبرگه حما کیگرفتن  یندارد، حت یا ژهیدرس، منفرد است و امکانات و ایکار  ،یزندگ طیمح

 ستند،یکار ن طیکه در مح یبازنشستگان و دوستان. هم ارزشمند است رشیمقابل چهره و ثبت تصو

هستند،  یکه طراح خوب ییها آن. پارک داشته باشند ای ابانیر خولو کوچک د یتجمع توانند یم

 یها تیدارند، از ظرف یتر حضور پررنگ یمجاز یکه در فضا ییها بسازند و آن یتیحما یپوسترها

که  ییها آن. شهر ثبت کنند یوارهایشدگان را بر د بازداشت یصدا یا عده. فضا استفاده کنند نیا یغیتبل

و اعتراضشان را به مقابل  رندیبگ یتیحما یامضاها یالملل نیب یها هیاند، از اتحاد در خارج

 رومندین یریبه هم متصل شوند، زنج کهیتنها در صورت  افتاده تک یها حلقه نیا. ها بکشانند سفارتخانه

 .سازند یرا م نیتر شیهم اگر بهم وصل شوند، ب ها نیکمتر نیهم. سازند یم

 نیدر ا شان یکه نام همگ یشدگان بازداشت ینقاشان استان البرز ضمن دفاع قاطع از تمام یاکیسند

 یکارزار سراسر نیا ریدر مس یعمل ییها خواهد کرد به سهم خود گام یسع د،یکوتاه نگنج هیانیب

 .بردارد یتیحما

 ۶۱۸۹ ریت ۶۸ -نقاشان استان البرز  یکایسند



به  انیزندان یحقوق اساس یادآوری یبرا یشهر بهانه ا ییزندان رجا نیشیپ سییبازداشت ر*

 یاسیس انیخصوص زندان

 روز سخن:کانون مدافعان حقوق کارگر

 ۶۱۸۹ ریت ۶۸

از  یرشوه، کالهبردار افتیکرج و فرزندش به اتهام در شهر ییزندان رجا نیشیپ سیرئ بازداشت

گوهردشت در  یاسیس انیزندان یو وارد کردن مواد مخدر به زندان، خاطره اعتصاب غذا انیزندان

 یاسیس یدو زندان یخبر همزمان با اعتصاب غذا نیپخش ا. زنده کرد گریرا بار د ۸۱سال 

 یرا در خاطره ها تداع یهمانند مردان یفر، برخورد زندان بانان یمحمد نیرحسیامو  یاریلهاساناز

 یدرمان تیبه وضع یدگیم رسدر زندان قرچک، عد زیرنگر و عاطفه یناج ضرب و شتم ندا . کند یم

 یبهشت محمود ،یبیحب چون محمد یانیمحروم کردن زندان مار،یب یاسیس انیزندان ریو سا یصادق رشآ

فعاالن معلمان  یمنطق برا یو ب نیسنگ یصدور حکم ها ،یدرمان یمرخص یشان برا یاز حق قانون

 یفعاالن اجتماع ریسا شتریب یاه یریاز فعاالن جنبش زنان و احتمال دستگ یمحمد میمر یریو دستگ

 تجه نیها و همکارانش بر سر کارند و از ا ینشانگر آن است که همچنان مردان  …یاسیو س

 انیبه خصوص زندان انیزندان ینامناسب نگهدار طیو شرا تیاست توجه جامعه به وضع یضرور

 .شود جلب  شتریب یاسیس

بر عملکرد  ینیکمک کند تا ضرورت بازب دیازندان، ش سییر نیبر آن اعتصاب و عملکرد ا یمرور

 ریو غ یاسیاعم از س) انیو برخورد با زندان ینگهدار طیشرا رییها و تغ مسووالن وقت زندان

 یا یاسیس انیزندان هیکل یوفور دوشرطیق یب یآزاد ،یهر چند که راه حل اصل. روشن شود ( یاسیس

 .برند یسر مدر زندان به  یکه به جرم اعتقادات و حق خواه است

که   کرد یجهنم کرده بود و افتخار م انیزندان بود که زندان را بر زندان ریمرد خشن  و سختگ یمردان

 :گفته بود نیدر باره او چن یارژنگ داوود یاسیس یزندان.  دهد یدائم قرار م یرا در عذاب انیزندان

و  نیبندرعباس ، او یاز ، مرکزگلف اهو یها را در زندان یادیز یها تاکنون سال ۶۱۱۱ زییپا از“

 لهیوس نیبد نکیا یها را تجربه نموده ام، ول زندان یتن از روسا ۶۶شهر بسر برده و حداقل  ییرجا

شهر  ییزندان رجا یفعل سیبا رئ سهیاز آنان در مقا کی چیدارم که ه یبا صراحت تمام اعالم م

 ”.از خود بروز نداده اند یرضد بش یرفتار هیحد و پا نیتر و تا به ا میدژخ( یمردان)

خاتمه  ۸۱ وریشهر ۶۰شروع و در  ۶۱۸۱مرداد  ۹گوهر دشت از  یاسیس انیزندان یغذا اعتصاب

ها به بند  زندان و انتقال آن نیمسؤل یشده از سو اعمال یاعتصاب در اعتراض به فشارها نیا.  افتی

 که نیزندان عالوه بر ا نیمأمور .، آغاز شد(شهر ییرجا)در زندان گوهردشت  ۶۵سالن  یتیفوق امن

بند منتقل نکردند، از دادن  نیوپز را به ا پخت لیکتاب، لباس و وسا لیاز قب انیزندان یلوازم شخص

منجمله  انیزندان لیاز وسا کدام چیه نیممانعت کرده و همچن زین ماریب انیبه زندان یضرور یداروها

 نهیکه با هز انیزندان یمصرف ییو مواد غذا ونیزیلوت ها، خچالیآب و آب سردکن،  هیتصف یها دستگاه

به آب  انیزندان یگونه دسترس نیمنتقل نشد و ا ۶۵به سالن  زیآنان فراهم شده بود، ن یشخص یها

زندان محدود  تیفیک یو ب یناکاف ییغذا رهیفقط  ج  زیآنان ن هیتغذ یمحدود شد و برا زیو سالم ن یکاف

خود  یکه علل اعتصاب غذا یا هیانیزندان گوهردشت در ب۹بند ۶۵الن س ونیاعتصاب. بود  اریدر اخت

اعتصاب را  نیا یها نهیخود، زم یقانون ریغ یکه با رفتارها یداده بودند، از مسووالن حیرا توض



زندان گوهر دشت، به همراه  سییر ینام برده بودند، از جمله محمد مردان زیفراهم کرده بودند ن

 … و یاریو مسوول پاس العاتگارد زندان، مسوول حفاظت اط معاون زندان، فرمانده

 یو شفاه یکتب یبعد از بارها اعتراض و گفت و گو، تقاضا یزندان کیآنکه کامال روشن است که  با

خود دست  یرساندن صدا یگذاشته و برا هیاز جان خود ما تیموجود، در نها یقانون یرهایمس یو ط

 خواستهبه  یدگیرس یبرا یکه دستش از هر گونه ابزار  لیدل نیه ازند، آن هم ب یبه اعتصاب غذا م

 شتریب تیدر وهله اول محروم ردیگ یاقدام صورت م نیکه با ا یاش کوتاه است، اما باز هم برخورد

 د،یپرونده جد لیبه تشک دیتهد ،یانفراد یها خارج، انتقال به سلول یایاز هر گونه امکان تماس با دن

مثال در  انبه عنو. الزم است یپزشک یها یدگیسالمت آنان و عدم رس تیبه وضع یتوجه یب

 انیبه زندان دیزندان گوهردشت کرج با تهد سیرئ یگوهر دشت، مردان انیزندان یاعتصاب غذا

 نیچون ا نتتون،یبب ادیب دهم یبه دکتر اجازه نم»: گفته بود بردند یکه در اعتصاب غذا به سر م یاسیس

 «.شناسم ینم تیرسم اعتصاب غذا را به

در اعتصاب غذا  یاسیس انیاز زندان کدام چیه ۶۱۸۱هفته آخر مرداد ماه  یط داتیتهد نیدنبال ا به

 یدر حالت خطرناک یاسیس انیزندان یجسم تیوضع جهیقرار نگرفتند و در نت یپزشک نهیمورد معا

 انیندانز یبه برخ»: الم کرداع وریبه دنبال آن دادستان تهران، روز چهارشنبه اول شهر. قرار گرفت

 یاقدامات، امور نیکه ا میکن یاعالم م آورند یم یرو دهایتهد ریکه به اعتصاب غذا و سا

 «.شود یموارد نم نیا میتسل ییاست و دستگاه قضا خورده شکست

در مقابل زندان  یاز فعاالن کارگر یتعداد یتیاز تجمع حما خواهانیو آزا یمردم یها تیحما اما

ها و اعالم  هیانیاعتراض منجر شد، گرفته تا صدور ب نیچند تن در ا یریدشت که به دستگگوهر 

 .ابدی یانعکاس جهان انیزندان نیا یکمک کرد تا صدا… ها و تیحما

مسووالن و به درخواست دوستان  یدگیبا قول رس  ۸۱ وریشهر ۶۰در  یاعتصاب انیزندان ت،ینها در

و در صورت عدم   لیتبد یاسیه اعتصاب خود را به روزه ساعالم کردند ک شانیو خانواده ها

 .اعتصاب غذا خواهند کرد گریبار د شان،یبه خواسته ها یدگیرس

زندان برکنار  شد  استیاز ر ی، محمد مردان۶۱۸۱اعتصاب، در مهر  انیماه پس از پا کیفاصله  در

ن به اتهامات وارده به محمد اما همان زما. کرد رییتغ یو به آهستگ جیداخل بند به تدر طیو شرا

کار  بهمشغول ( ها بازرس ارشد سازمان زندان) ینشد بلکه در پست باالتر یدگینه تنها رس یمردان

 .شد

کرج و فرزندش  شهر ییسابق زندان رجا سیرئ «یمردان یحال پس از گذشت دو سال،  محمدعل و

، بازداشت و به ۶۱۸۹ رماهیت ۶۸روز چهارشنبه مورخ  یبه اتهامات متعدد «یمردان رضایعل»

 :در خبرها آمده. زندان منتقل شدند

تن  ۶۰۱ هیعل یها یساز و پرونده شهر ییبر زندان رجا استیبا حدود ده سال ر یمردان یمحمدعل“

را  یگریها را اخراج و تعداد د از آن یبه مشکل برخورده بودند، تعداد یاز کارمندان زندان که با و

 تراض، با اعتصاب و اع۸۱که در مهرماه  یو. کرده بود دیافتاده تبع دور یها به زندان زین

چون  یتحت فشار قرار گرفته و از کار برکنار شده بود، با اتهامات ،یاسیس انیزندان یجمع دسته

 یدفتردار و ’یزیعز دیام‘مشارکت » ،«شهر ییبه زندان رجا استشیورود مواد مخدر در زمان ر»

 ،«شهر ییفرزندش به زندان رجا یانتقال سرباز یاعمال نفوذ برا»، «نداندر ورود مواد مخدر به ز

اخذ  ی به بهانه انیاخذ رشوه از زندان»، «تعاون زندان به فرزندش یمانکاریپ یرقانونیغ یواگذار»



بازپرس  «پور یمهدو»با حکم بازپرس  «انیاز زندان یاقدام به کالهبردار»و « از شکات تیرضا

 ”.کرج منتقل شد ییبرز بازداشت و به زندان کچواستان ال یدادسرا

 :که نیا رینظ یماند؛ سواالت یباق یادیجواب ز یسواالت ب انیم نیو در ا 

شاهد اقدامات مجرمانه او بودند و از  یکه ده ها زندان یبه جرم فرد یدگیدر رس ریهمه تاخ نیا چرا

 به آنها وارد شده است؟ یریاقدامات صدمات جبران ناپذ نیا

در پست  یو تیهستند که مدت  فعال یها و صدمات یمسوول اقدامات مجرمانه و حق کش یکسان چه

 وارد شده است؟ انیبه زندان” ها بازرس ارشد سازمان زندان“

خواهد شد،  ایانجام شده  یبه مردان هیشب یممانعت از کار افراد یبرا یا رانهیشگیاقدامات پ چه

به خصوص  انیبا زندان یانسان ریغ یبرخوردها یرا در لوا” کشور تیامن“که به واقع  یافراد

 اندازند؟ یبه خطر م یاسیس انیزندان

را متحمل شوند  یدرمان رقابلیغ یصدمات جسم ایجان خود را از دست بدهند  دیبا گرید یزندان چند

 کند؟ رییروند تغ نیتا ا… و

جرم  یخواه اما عدالت ستیجرم ن یلتعدا یچرا در مظهر دادگاه ها، ب: تر که  یسوال اساس نیا و

را تحمل  کنند؛ انسان  یطوالن یحبس ها نیچن دیانسان ها به خاطر آن با نیتر فیاست که شر ینیسنگ

 میعظجعفر ،یبیحب محمد،یبهشت محمود،یریام هیمرضز،یرنگر عاطفه ،یناج ندا چون یفیشر یها

 نیرحسیام ،یاریالهساناز،یرقلیام ریامان،یلق دهیسپ،یبخش لیاسماع،یعبد لیاسماع رزاد،یش دیسعزاده،

 گر؟ید یها زندان و ده یمحمد میمر ،یصادق آرش ،یاسد دیمجبا،یشک امیپفر،  یمحمد

و فساد رابطه  یمخالفان همواره با دزد هیثابت کرد که سرکوب و خشونت عل گریبار د یریدستگ نیا

 یرانسانیغ یفساد و رفتارها نیخود به ا یندگگذاشتن از جان و ز هیبا ما انیتنگاتنگ دارد و زندان یا

 .کنند یاعتراض م

  انیو شرط تمام زندان دیق یب یو آزاد یاسیس  انیزندان تیسالمت و امن نیفشارها، تام نیا رفع

بلکه  ان،یخواست نه فقط کارگران، معلمان و دانشجو نیا. عدالت است  یاجرا یگام برا نیاول یاسیس

در  اعتقاداتشو  شهیاند لیبه دل دینبا یانسان چیاست چرا که ه رانیحقوق بگ زحمتکشان، مزد و هیکل

 .زندان باشد

که  یصرف نظر از اتهام یمسووالن مهم است که هر انسان ینکته از سو نیتا آن زمان، توجه به ا و

وپا دست  نیقوان نیکه هم یحقوق. دارد یکه مرتکب شده، در زندان حقوق یجرم ایبه او وارد شده و 

 یونشدن روند قان یو ط عیسر یدگیشناخته است، از جمله رس تیشکسته موجود هم آن را به رسم

روزانه توسط پزشک؛ حق استفاده از امکانات  نهیپرونده، حق ثبت اعتصاب غذا در دفتر زندان و معا

؛ حق … و  ونیزیبه روزنامه و کتاب و تلو یالزم، غذا و آب سالم؛ حق دسترس یو رفاه یبهداشت

 یصو حق استفاده از مرخ عیحق تجم ؛یحق مرخص ؛یبا خانواده؛ حق مالقات حضور یتماس تلفن

 … و یمتصل به آزاد

روابط  ایو  یداشتن امکانات مال لیکه به دل یانیاست نه فقط زندان یهر زندان هیها حقوق اول نیا

 !زندان برخوردارند” مواهب“ نیاز مسووالن از ا یبا برخ کینزد



علیرغم صدور رای بازگشت  رداکیا یساز کارگران شرکت خانهمه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادا*

 بکار

فروردین 21،کارگرانش بتاریخ 11در زمستان سال  رداکیا یساز شرکت خانهپس از واگذاری 

کارگران اخراجی برای بازگشت بکار درهمان تاریخ دست به تجمع مقابل .از کاراخراج شدند 2911

 .+ی تبریز زدندفرماندار

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی این کارگران با گذشت سه ماه از اخراجشان وعلیرغم صدور رای بازگشت 

 .بکار از طرف هیئت حل اختالف وتاییدش توسط دادگاه عمومی تبریز،کماکان ادامه دارد

ر امر نفر پرسنل و کارگر متخصص د 12شرکت با  نیاتیر یک منبع خبری محلی،21بنا به گزارش 

 .گذاشته شد دهیبه مزا 11ماه  یسال سابقه کار داشته اند،در د 21بتن که بعضا تا 

 ییکننده محصوالت غذا دیبه گروه تول دلار اردیلیم 111 یبا مبلغ توافق تیشرکت در نها نیا

 پروژه نیچند رداکیافتد که شرکت ا یاتفاق م یطیدر شرا یواگذار نیو ا دیواگذار گرد( آناتا)ینجات

 .شدند یواسپار ریغ یپروژه ها هم به شرکت ها نیا تایو قرارداد در دست اجرا داشت و نها

 یورود به محوطه  یشرکت اجازه  نیپرسنل ا د،یو شروع سال جد ۸۹ نیفرورد ۶۰ خیتار از

مراتب اعتراض خود  زیتبر ینکردند و کارکنان شرکت با تحصن در مقابل فرماندار دایکارخانه را پ

 .گذاشتند شینمارا به 

شرکت،  نیبر بازگشت کارگران به ا یحل اختالف کارگر و کارفرما مبن اتیه یاز صدور را بعد

 .کرد دییرا تا یرا نیا زین زیتبر یدادگاه عموم 21 ی شعبه تاینها

شرکت بوده است  نیپرسنل ا تیعدم توجه به وضع رداک،یشرکت ا یاز موارد تخلف در واگذار یکی

 کیشرکت را به  نینکرده و زم یبه اشتغال پرسنل توجه نیاز طرف کیچیامه فروش، هو در تفاهم ن

 .واگذار کرده اند یتخصص ریشرکت غ

 یواگذار ت،یعنوان کرد اما در نها یخصولت یاز شرکت ها یکیتوان  یرا م رداکیشرکت ا هرچند

طرفه انجام شده  کی و یتخصص ریبصورت غ زیها در تبر یاز واگذار گرید یهم مانند برخ رداکیا

 یباق نحلیکارگران شرکت، ال یفیهمچنان موضوع بالتکل ن،یمسئول یاذعان برخ رغم یاست و عل

 .است هماند

سازی ایرداک نسبت به اخراج از کارمقابل ساختمان  تجمع اعتراضی کارگران شرکت خانه+

 فرمانداری تبریز

سازی ایرداک دراعتراض به اخراج از  فروردین،جمعی از کارگران شرکت خانه21صبح روز شنبه 

    .کارمقابل ساختمان فرمانداری تبریزتجمع کردند

به گزارش یک منبع خبری محلی،بهروز مهدوی فرماندار تبریز در خصوص تجمع صبح امروز 

علت اصلی تجمع : مقابل ساختمان فرمانداری گفت  سازی ایرداک جمعی کارگران شرکت خانه

متعلق به بخش خصوصی است و مالک   مطالبات نبود، چون این شرکت اعتراض به عدم پرداخت

شخصی دارد و مالک شرکت تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است و کارگران نیز به همین دلیل تجمع 

 .کرده بودند



طبق گفته های کارگران، مالک کارخانه می گوید که تنها کارخانه را خریده است و : وی ادامه داد

نسبت به کارگران این شرکت ندارد و به همین دلیل می خواهد نیروهای شرکت را هیچ مسئولیتی 

 .تعدیل کند

فرماندار تبریز با اشاره به صحبت های انجام شده با کارگران و مسئولین اداره کل کار استان، اظهار 

 ۰۵ه این موضوع را به اداره کار ارجاع دادیم تا از طریق آنها پیگیری الزم صورت گیرد و ب: داشت

 .کارگر این شرکت نیز قول مساعدت های الزم را دادیم

 :یادآوری

شرکت خانه سازی ایرداک تحت پوشش بانک ملت در تولید قطعات پیش ساخته بتنی به صورت 

مجتمع آپارتمانی، ویالیی، سالن های صنعتی، ورزشی و مدارس با سازه بتنی پیش ساخته در ابعاد 

ته، جهت حصار کشی باکس های بتنی، تیرپل، نیوجرسی، دال و تیر مختلف و دیوارهای پیش ساخ

 .بتنی، تراورس، پایه بتن های عالئم راهنمایی و رانندگی و کلیه قطعات بتنی سفارشی فعالیت دارد

 علیرغم وعده و وعیدها بندر امام یمیپتروشکارگراخراجی 21ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی *

علیرغم وعده و  بندر امام یمیپتروشکارگراخراجی 21فی شغلی ومعیشتی بالتکلی ماه،2باسپری شدن 

 .وعیدها کماکان ادامه دارد

 خانه هیطرح تصف یموجان، مجر یشرکت مهندس کارگرانتیر،21بنابه گزارش رسانه ای ده بتاریخ 

 .برند یبسر م یفیماه است که در بالتکل ۹بندر امام کماکان حدود  یمیپتروش یمرکز

 یمیپتروش یمرکز خانه هیاحداث تصف یمجر ،یمانکاریشرکت پ نیا: کارگران گفتند نیاز ا یتعداد

پروژه  شرفتیدرصد پ ۰۵کار خود را آغاز کرده و تا کنون حدود فقط  ۸۰بندر امام است که از سال 

راج نفر از کارگران خود را اخ ۰۵تعداد  ،یده انیز ی بهانه، به ۸۰سال  انیداشته که متأسفانه در پا

 .ردیبتواند در مبلغ قرارداد مذکور، نظر مساعد کارفرما را بگ لهیوس نیبه ا دینمود تا شا

شهرستان بندر ماهشهر و دستور  یکارگر ونیسیجلسات متعدد در کم رغم یعل: کارگران افزودند نیا

منطقه،  یها در تمام شرکت یجمع اخراج دسته تیفرماندار بر برگشت به کار کارگران و ممنوع دیاک

 یو باق دهنفر را برگشت بکار نمو ۹فقط  گذرد، یماه از اخراج ما م ۹از  شیشرکت تا کنون که ب نیا

 .دهند یم ندهیآ ی نفرات را وعده

به چشم  یموارد ،یکارگران برگشت انیمتأسفانه در م: کارگران گفت نیاز ا یکیدرهمین رابطه،

 یآنوقت شخص مینیدر خانه بنش دیبا یا کارگران بومم. نموده دار حهیکه احساسات ما را جر خورد یم

 یابر یتیاولو چیو ه گذرد یسال م ۰شرکت حدود  نیاو با ا یهمکار نیبه کار گرفته شود که از آخر

 .برگشت بکار ندارد

شرکت  یمربوطه را محقق نموده ول مانکاریپ یها خواسته یمعتقدند که کارفرما تا حدود کارگران

 نگیارشد هلد رانیبر برگشت بکار کارگران، وفا ننموده است و ما از مد یمبن مذکور به عهد خود

 .میمسئله هست نیفارس خواهان ورود به ا جیخل

 جان باخت مارستانیدربهم کارگر مصدوم کارخانه فروکروم رفسنجان  دومین*

 .جان باخت مارستانیدربهم مصدوم کارخانه فروکروم رفسنجان  کارگر دومین ،(تیر21)سه شنبه شب



 :درهمین رابطه

 کارخانه فروکروم رفسنجان دربیمارستان جان باخت یکی از کارگران مصدوم

در + احسان رفسنجانی یکی از کارگران مصدوم کارخانه فروکروم رفسنجان(تیر21)دوشنبه شب

 .بیمارستان شفای کرمان جان باخت

ع آگاه،دو تا سه ماهی است که هر تیربنقل از یک منب21بنابه گزارش یک منبع خبری محلی بتاریخ

روز درکارخانه فروکروم شرکت تاپ اکو خاورمیانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان این 

اتفاق می افتد، یکدفعه شعله از کوره بیرون می زند ،چند بار شده که کوره را خاموش می کنند و 

ه می ریزند و باعث شلعه ور شدن و دوباره روشن می کنند،گویا مشکل از خاکی است که داخل کور

بیرون آمدن همزمان شعله و خاک از کوره می شود و برای کارگرانی که پای کوره کار می کنند 

 . بسیار خطر آفرین است

از این موارد زیاد اتفاق می افتد ولی کسی پیگیر این موضوع نیست یک زمانی می شود که شعله 

روز شعله اش زیاد است این وضعیت برای کسانیکه پای کوره کوره ذوب کم است و یکبار هم مثل ام

 . می ایستند و با میله ،خاکها را جابجا می کنند بسیار خطرناک است

 کارگر کارخانه فروکروم رفسنجان 1سوختگی شدید  

تیر،دو کارگر کارخانه فروکروم رفسنجان بر اثر اصابت شعله از یکی 21پیش از ظهر روز دوشنبه 

 .ها دوکارگردچار سوختگی شدید شدند  از کوره

تیر، بر اثر اصابت 21پیش از ظهر روزدوشنبه : رفسنجان گفت 225مسئول روابط عمومی اورژانس

های کارخانه فروکروم رفسنجان یک کارگر چینی و یک کارگر ایرانی دچار  شعله از یکی از کوره

 .سوختگی شدند

تان منتقل شدند و سپس توسط بالگرد امداد هوایی به این دو مصدوم توسط آمبوالنس به فرودگاه شهرس

 .بیمارستان سوانح و سوختگی کرمان اعزام شدند

 براثر انفجار یک کوره کارگرکارخانه منیزیم فالورجان5کشته وزخمی شدن *

 .کارگرکارخانه منیزیم فالورجان براثر انفجار یک کوره کشته وزخمی شدند5

در اثر انفجار : گفت” فالورجان“شهرستان  یفرمانده انتظامی،تیریک منبع خبری محل21به گزارش 

 .مجروح شدند گریفرد د ۹نفر فوت و  کی میزیساخت من یاز کوره ها یکی

شرکت در حال ساخت  یاز کوره ها یکی یحادثه بر اثر فشار هوا به در ورود نیدر ا: افزود یو

 .مجروح شدند زین گرینفر د ۹ن فوت و از کارگرا یکیافتد که متاسفانه  یانفجار اتفاق م میمنز

 جان باختن یک کارگر درمشهد براثر ریزش آوار*

مشهد براثر  ناصر خسرو ابانیدر خساله حین کار گودبرداری 91تیر،یک کارگر 21روزچهارشنبه 

 .ریزش آوار  دردم جان باخت

 سقوط از درختبراثر شهر نیمشگدر مرگ یک کارگر*



 یشهر از باال نیمشگدر السیبرداشت محصول گ نیحساله 99ر تیر،یک کارگ21روزچهارشنبه 

 .سقوط کردو در دم جان خود را از دست داد  درخت

akhbarkargari2468@gmail.com 
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