
 8331شهریور ماه  3اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 :باز نشستگانشهریور 4فراخوان های تجمع  -

 بازنشستگاناز مطالبات  تیدر حما( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -1

  دزیتجمع در  برای زدی یبازنشسته فرهنگ شکسوتانیپ اخوانرف -2

و وعده های توخالی  و معیشتی یشغل یفینسبت به بالتکل ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو -

 با راهپیمایی وتجمع در سطح شهراراک مسئوالن 

یفی شغلی بالتکل شماره ای دیگراز سلایر تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا نسبت به -

 ومعیشتی

ابل آموزش و پرورش کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مق یقرارداد یروهایناعتراضی تجمع  -

 مجلس

و  نسبت به عدم پرداخت مطالبات مترو تهران یبردار شرکت بهرهشستگان نتجمع اعتراضی باز -

 مقابل شورای شهر وعده های پوچ

نسبت به پایمالی حقوقشان پس از خصوصی  مشهد یساز نگیکارگران کارخانه ر ادامه اعتراضات -

 سازی

 نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق شمال یکارگران حفاراعتراض  -

 اوین بازگشتبه زندان  با بدرقه یاران یلنگرود یمحمود بهشتبازگشت  -

 تیبربر شالق،  زندان، احکام:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -

 سال گذشته2طی  رداری تهرانهش کارگر5213اخراج  -

 زیتبر مارستانیدرب دهیکارگرحادثه د کیجان باختن  -

 شهرستان کارون ینایس مارستانیب چاهحین کار الیروبی کارگر 4کشته وزخمی شدن  -

 جان باختن یک کولبر درنواحی مرزی بانه براثر شلیک مستقیم -

 :باز نشستگانشهریور 4فراخوان های تجمع *

 بازنشستگاناز مطالبات  تیدر حما( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -8

از  یناش یهایماریکه به تاراج فقر رفته، ب یشان و احترام خته،یتورم لگام گس ،یشتیمع یدغدغه ها

 شیو تشو یاز نگران یبازنشستگان را به مجموعه ا یروزگار سخت، زندگ نیدر ا...کهولت سن و 

 .بدل کرده است

و  دانند یرا، به تاراج رفته م شانیزندگ هیهستند که سرما یشکسوتانیطرف، بازنشستگان و پ کی در

بدست آوردنش با  یشده است که برا یافتنیدست ن ییایرو شانیآرام، برا یاز زندگ یبرخوردار



 به. ندکن یم ادیموجود را خواهانند و فر طیشرا رییتغ ،یقو یاما اراده اخسته  یمکدر و جسم یروان

 نیوران حرف، چن لهیدانند که در نزد پ یم یالبته خود به خوب. همراه  یشنوا و دل یگوش افتنی دیام

 مینیب یرا م «یرانیمد»به اصطالح  گر،یو در طرف د. ابیاند و چه بسا نا ابیسخت کم ییکاالها

تنها مشکالت  ض،یونق دض ییو قانون ها عمل یب ییها ناکارآمد و فاقد شجاعت و قوه ابتکارکه با وعده

 یانتقال م گریبه مجلس د یو از مجلس گریبه دولت د یاز دولت گر،یبه مسئول د یرا از مسئول

 یعتراضاتاز جامعه،ا یمیقشر عظ شتریندارد و حاصل آن فقر ب یانیکه پا یدور و تسلسل باطل.دهند

 .گسترده تر است یو فساد یو البته نابسامان دتریشد

 خواهند؟ یمچه  یبازنشستگان فرهنگ

 یاز اعتبارات الزم برا یحداقل نیتأم ینیب شیبا پ ۱۹۳۱سال  یمتمم بودجه  برا حهیال نیتدو -۱

  حقوق بازنشستگان یهمسان ساز

 .و پنج آن ستیو ب کصدیماده  ژهیبه و ،یخدمات کشور تیریقانون مد یاجرا-۲

صندوق از  یها طلب و بازپس گرفتن کل یبازنشستگ یتمام صندوق ها تیبه وضع یدگیرس -۹

 صندوق و نظارت بازنشستگان بر صندوق یساز یاز خصوص یریبه آن وجلو گ نیمتجاوز

از  یریوجلو گ یلیتکم یها مهیو حذف ب گانیکارآمد و درمان را مهیب کیها به  مهیب عیتجم-۴

 ها مهیب یساز یخصوص

 .یبه سازمان بازنشستگ یصندوق باز نشستگ لیتبد-۵

قشر از  نیمسائل ا رندهیگ میتصم ق،یال ین ناکارآمد کنار گذاشته شوند و افرادسئوالکه م دیام نیبا ا

 .جامعه شوند

بازنشستگان، در احقاق  یها واستهاز خ تیچون گذشته با حما( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف

کار، تمام همت خود را بکار خواهد بست و اعالم  یها عرصه شکسوتانیحقوق از دست رفته پ

 یلیاز مسئوالن، به س یبعض یانگار و سهل یریتدب یموجود با ب یها یتیموج نارضا دارد یم

 یمنتظر خسارتها دینشود با دهیشیآن اند یبرا یعمل یا خواهد شد که اگر اکنون ،چاره لیتبد گر انیطغ

 ،تسین سریبازنشستگان بسرعت م یها خواسته یبرخ یبدون شک اجرا. بود ریجبران ناپذ یاجتماع

حل  یابر یموثر یمناسب گام ها یبازه زمان کیتوان در  یوجود داشته باشد، م یاما چنانچه اراده ا

 .آن برداشت

 (تهران)رانیا معلمان یصنف کانون

 نودو هشت صدویهزار و س وریشهر سوم

  دزیتجمع در  برای زدی یبازنشسته فرهنگ شکسوتانیپ فراخوان -2

 بحساعت ده ص ۳۱ وریشهر ۴:  خیتار

 زدی یمقابل اداره کار و امور اجتماع -بلوار دانشجو:  مکان

 یتشکلها یهماهنگ یو تشکر از شورا ریضمن تقد زدی یبازنشسته فرهنگ شکسوتانیاز پ یجمع ما

بازنشستگان در  یخود را از تجمع قانون تیکه حما گرید یتشکلها هیو کل رانیا انیفرهنگ یصنف

و  تیاند ، حما اعالم نموده ۳۱ وریشهر ۴مسئوالن در روز  یتوجه یو ب یعدالت یاعتراض به ب



که  میموکد دار یتقاضا ربطیمسئوالن ذ هیو از کل میداریتجمع اعالم م نیحضور با شکوه خود را در ا

 شیحقوق بازنشستگان متناسب با افزا شیو افزا یطرح همسان ساز ینسبت به اجرا عتریهر چه سر

مطالبات بازنشستگان اقدام عاجل به عمل  هیخدمت معوق و کل انینرخ تورم و پرداخت پاداش پا

 .ورندآ

و عدم پرداخت  نسبت به سطح پایین مستمری یزد معلمان بازنشستهاعتراض :درهمین رابطه

 مطالبات

و عدم  نسبت به سطح پایین مستمری اعتراضشان رایزد معلمان بازنشستهشهریور،5روز یکشنبه 

 .کردند ،رسانه ایپرداخت مطالبات

لزوم : نداشتگذ انگشت  یه اصلبر دو مسالگفتگوبا خبرنگار رسانه ای در  زدی یفرهنگ بازنشستگان

 .و پرداخت معوقات بازنشستگانها  براساس تورم انباشته سال یمستمر یارتقا

بازنشستگان براساس تورم  یمستمر شیاافز: اشاره کردند یدیبازنشستگان به چند مساله کل نیا

و بهبود خدمات  یلیتکم مهیحذف ب ؛یخدمات کشور تیریانون مدق داتیها و براساِس تاک سال ی انباشته

 .بازنشسته انیخدمت فرهنگ انیو پرداخت پاداش پا هیپا مهیب

برآورده  ینگپرداخت معوقات بازنشستگان فره یمسئوالن برا یها وعده میدواریام: ندیگو یم آنها

 .شود

 .پرداخت شود 79 یازنشستگان فرهنگخدمت ب انیماه پاداش پا وریرقرار معلوم قرار است شه از

و وعده های توخالی  و معیشتی یشغل یفینسبت به بالتکل ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو*

 با راهپیمایی وتجمع در سطح شهراراک مسئوالن 

 یشغل یفیبت به بالتکلسن در ادامه اعتراضاتشان کارگران کارخانه هپکو شهریور ماه،5روز یکشنبه 

 .زدند راهپیمایی وتجمع در سطح شهراراکدست به  و وعده های توخالی مسئوالن و معیشتی

بهارستان نشینان این مقابل دفتر ییدارا دانیشهدا تا م دانیم ریمس یپس از طکارگران معترض 

 .شهرستان اجتماع کردند

 



 

 حقوق و ومرداد این کارگران پرداخت نشده است ر تیهای  ماهحقوق  برپایه گزارشات رسانه ای شده،

عوقات تومان م اردیلیسه م .پرداخت شده استدرصدش  97فقط  بهشتیو ارد نیفرورد ماه های

 .مانده است یهمچنان باق1579و  1571، 1573 یکارگران هپکو از سال ها یحقوق

شرکت هپکو را به  یامدارهس تیوضع فیتکل نییسال است که دولت قول تع 1.3حدود   عالوه براین

 .است فتادهین یاتفاق چیه یسال و اند کین یکارگران داده است، اما متاسفانه در ا

 تیوضع فیتکل نییتع یسفر کردند، برا یبه استان مرکز ریسه وزپس از اعتراضات سال گذشته،

رفته و ت نگصور یاقدام چیتاکنون ه 79ماه  بهشتیارد 51هپکو مصوبه دادند، اما از  یسهامدار

 .مانده است یباق فیتکلبال  تیوضع نیسال ا 1.3از  شیب

هزار و چهارصد دستگاه را به هپکو بسپارند 2شرکت قول دادند تا ساخت از  دیبازداین وزرا پس از

 .کند دیسال آن ها را تول3 یتا در ط

 17 یقرار بود ط و سهام شرکت هپکو بود فیتکل نییداده شده توسط وزرا تع یاز قول ها گرید یکی

سال و چند ماه هنوز  کیو پس از گذشت  در حال حاضر. شود فیتکل نییشرکت تع نیروز سهام ا

توسط سازمان  زین دستگاه2477 دیتول یبودجه واگذار نیهمچن. است دهینرس ییبه جا هیقض نیا

 .است فتادهیشرکت هپکو ن یبرا یاتفاق چیه تینشد و در نها نیبرنامه و بودجه تام

استفاده شده در  یرجشد که اتفاقا تمام قطعات خا دیدستگاه توسط شرکت تول 49در کل  79سال  رد

شرکت از  یبرا یا هیمواد اول چیها از قبل در انبار شرکت موجود بوده و در واقع ه دستگاه نیا دیتول

 .خارج از کشور وارد نشده است

کارخانه  ریماه اخ 3نشده و عمال در طول  دیدستگاه هم در شرکت تول کی یسال تاکنون حت یاز ابتدا

 .اند سهام شرکت در بورس داشته متیبا ق یدر باز یسع یبا خبرساز یبوده است ول لیتعط

نشده است، اما  دیگاه منجر به توقف تول چیرا کند و مشکل کرده باشد، اما ه دیروند تول ها میتحر دیشا

اند تا  نکرده نیت تامشرک یبرا یا هیمواد اول یزاس یمنتخب سازمان خصوص یتیریمد میمتاسفانه ت

 .ردیشکل گ دیحداقل تول



روز اول  کارگرانبوده است، یتابستان التیعطروز در ت 13ردادماه به مدت م 13شرکت از 

شرکت پرداخت  التیکه حقوق معوقه در تعطشد  انیو بند داشت یبا استاندار مرکز یا جلسه التیعطت

 .نشد یوعده عمل نیا یشود ول

از معوقات داده شد، اما  یمجدد برگزار شد و قول پرداخت بخش یا ته جلسهروز چهارشنبه هفته گذش

 .صورت نگرفته است یوعده گذشته و هنوز اقدام نیچهار روز از ا

یفی شغلی شماره ای دیگراز سلایر تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا نسبت به بالتکل*

 ومعیشتی

شماره ای این واحد تولیدی بحرانی با تجمع مقابل  کارگران کارخانه قند فسا شهریور،2روز شنبه 

 .بنمایش گذاشتند یفی شغلی ومعیشتینسبت به بالتکل شان راسلایر تجمعات اعتراضی دیگر از

 کارگر 237حدود  ماه حق بیمه1و حقوقماه 4 ر،شهریو5برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 .نشده استپرداخت کارخانه قند فسا 

 .هستند تیکارخانه مشغول به فعال نیدر ا یرسمنفر 137و  یشرکتکارگر 177حدود 

ن کارخانه حاضر نشدند که پاداش اما مسئوالشده اند  یهم شامل بازنشستگکارگران  نینفر از ا 27

 .کنند زیافراد را وار نیخدمت و حقوق ا انیپا

خود را اعالم  یکارگران ورشکستگ مهیکردن حقوق و بخت نپردامسئوالن کارخانه در تالشند تا با 

 .تعطیلی کارخانه از امنیت شغلیشان دفاع می کنند اعالم ورشکستگی وکارگران با جلوگیری از.کنند

سه  یلکارخانه حدود دو ا راتیتعماست و راتیتعمدست کارخانه در  تولید متوقف ودر حال حاضر

 . برد یماه زمان م

ابل آموزش و پرورش کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مق یقرارداد یروهایناعتراضی تجمع *

 مجلس

شهریور باتجمع 5روز یکشنبه  تا با هم راهی تهران آموزش و پرورش کشور یقرارداد یروهاین

 .وضعیت بنمایش بگذارند مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل

آموزش  یادقرارد یروهایتجمع ن یبرا یفراخوان که بود ید روز، چنبراساس گزارش رسانه ای شده

د و یچرخ یمعلمان م یتلگرام یدر کانال ها تیوضع لیتحقق تبد یبراو پرورش مقابل مجلس 

 .تجمع برگزار شد نیا شهریور5یکشنبه روزصبح 7ساعت 

ت اسل سا نیآموزش و پرورش چند یها یا قراردادم: گفتاین تجمع  لیدرباره دالمعترضین از  یکی

 .میاما استخدام نشده ا میکه وارد آموزش و پرورش شده ا

است که  نیخواسته ما ا. حضور دارند یقرارداد یروهاین رانیامروز از سراسر ا: ادامه داد یو

  .میمعلمان داشته باش یاقمانند ب ییایو حقوق و مزا میشو تیوضع لیتبد

آموزش و  است که در دولت دهم جذب یهزار نخبه قرآن 3جزو  یخود و نکهیا انیمعلم با ب نیا

 لیرا تبد شانیروهایکه جذب شدند تمام استان ها ن یهزار نخبه قران 3ز آن ا: کرد انیپرورش شدند، ب

کرج  رشوقت آموزش و پرو رکلیاز مد یو گفتند کم کار فتادیاتفاق ن نیند اما در کرج اردک تیوضع



دسته قرار  نیامروز در ااز تجمع کنندگان  یعده ا. کنند یانند کارتو یهم نم دیجد رانیبوده و مد

 .دارند

پرورش آموزش و  یدر مقابل اداره ها نیاز ا شیتجمع کنندگان امروز پ: کرد انیب نیهمچن یو

  .دندینرس جهیردند اما به نتانشان تجمع کرده و درخواست خود را مطرح کاست

و  نسبت به عدم پرداخت مطالبات مترو تهران یبردار شرکت بهرهشستگان نتجمع اعتراضی باز*

 مقابل شورای شهر وعده های پوچ

به برای اعتراض   مترو تهران یبردار شرکت بهرهشستگان نباز شهریور،جمعی از5روز یکشنبه 

 .زدندمقابل شورای شهر دست به تجمع و وعده های پوچ شانعدم پرداخت مطالبات

اما حق  میا سال زحمت بازنشسته شده 57پس از   :گار رسانه ای گفتبه خبرن از تجمع کنندگان یکی

 .اند سنوات ما را هنوز پرداخت نکرده

ماه قبل مطالبات ما را 17اگر مترو  ریاخ یها ماه یط یبا توجه به کاهش ارزش پول مل: افزود یو

 .ما ارزشمند بود یبرا پرداخت یم

شهر  یحل مشکلمان به شورا یماه گذشته برا 17 یط  :ازنشستگان معترض گفتب نیاز ا گرید یکی

 .اما هنوز مطالبات ما پرداخت نشده است میا مترو مراجعه کرده یبردار و شرکت بهره

تحقق  یکه برا میخواه یاند و از آنان م به ما داده یریگیر قول پشهر هربا یشورا یاعضا: گفت یو

 .انجام دهند زین یوعده خود کار عمل

نسبت به پایمالی حقوقشان پس از خصوصی  مشهد یساز نگیکارگران کارخانه ر اتادامه اعتراض*

 سازی

 نسبت به پایمالی حقوقشان پس از خصوصی سازی مشهد یساز نگیکارگران کارخانه ر عتراضاتا

 .ادامه دارد

 یساز نگیبود که کارگران کارخانه ر یسال جار رماهیتشهریور،5بنابه گزارش رسانهای شده بتاریخ 

 یقطعه خودروسازان، تجمع و اعتصاب کردند؛ شرکت نیتام یاصل یها از شرکت یکینوان مشهد به ع

 .دتومان منتقل ش اردیلیم 37به مبلغ ( خاص یسهام)گستر خراسان  ایبه شرکت پو خودرو رانیکه از ا

 هیخوش گال ها دست روز نیگذاشته شده بود، ا یامیتوسط برادران خ شیکه سنگ بنا یا کارخانه

 انیهستند در جر یانتقاد دارند و مدع یساز یاست که نسبت به روند خصوص یکارگران

شرکت  دیگو یشرکت م نیا تیاکه س ونهگ آن .ها توجه نشده است به مطالبات آن یساز یخصوص

 ۱۲اسفند  ۱۶و در  سیتـأس خاص یشرکت سهام ، به صورت٧۶مرداد  ۲۱مشهـد در  یساز نگیر

سهام،  ینقل و انتقال بلوک یط ۳۶اسفند  ۲۱ خیدر تار. شده است ـرفتهیدار پذدر بـورس اوراق بها

گستر خراسان  ایپوشرکت  به ودروخ رانیا نگیمشهد از هلد یساز نگیعمده شرکت ر تیمالک

مشهد  یساز نگیده شرکت رعم تیتومان منتقل شد و اکنون مالک اردیلیم ۵۵به مبلغ ( خاص یسهام)

 .شرکت است نیا اریاز سهام موجود، در اخت یمیناز  شیبا دارا بودن ب

 یاز چند شرکت اصل یکیمشهد به عنوان  یساز نگید که کارگران کارخانه ربو یسال جار هرمایت

 .روسازان، تجمع و اعتصاب کردندقطعه خود نیتام



با دست زدن به  ۳٧بهمن  ۱۶مشهد،  یساز نگیکارگر شاغل در کارخانه ر ۳۵۵حدود  تر شیپ 

 .دشدن دمشاغل خو یبند در طرح طبقه ینیاب، خواستار بازباعتص

کارگر  ۳۵۵حدود  یساز نگیشرکت ر: مشهد گفتند یساز نگیارخانه رشاغل در ک کارگران

 .مشاغل انتقاد دارند یبند طرح طبقه یا قهیسل یشاغل دارد که نسبت به اجرا یو رسم یقرارداد

اما در عمل  شود یمشاغل اجرا م یبند طرح طبقه یدیتول واحد نیر اا وجود آنکه دب ندیگو یم کارگران

 .ستندیطرح برخودار ن نیا یایاز مزا یبه نسبت مساو کنند یکار م نجایکه ا یهمه کسان

همه اعمال نشده و  یبرا یساز نگیحقوق تا به حال در کارخانه ر یساز کسانیگفته آنها،  به

 افتیحقوق در شان یبق کارسال کار به اندازه سوا ۲۵از  شیبهستند که با  انیم نیدر ا یکارگران

 .کنند ینم

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه پس از  ۳٧آبان ماه  ۱۵کارخانه در  نیکارگران ا نیهچن

 .تجمع کردند ،یکارخانه به بخش خصوص نیا یواگذار

بوده که در اواخر  رانیا لیاتومبه شرکت قطعات مشهد سابقا متعلق ب یساز نگیگفته آنها، شرکت ر به

 .سپرده شد ی، به بخش خصوص۱۹۳۶سال 

 تیخود، فعال مطالبات یریگیپ یبرا زیسال گذشته ن رماهیمشهد که ت یساز نگیمعترض ر کارگران

 یطبق مصوبه شورا: خود گفتند یحیمشکالت سهام ترج حیرا متوقف کرده بودند، در تشر شان یشغل

 شمولم یها حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه( ۴۴)و چهارم  اصل چهل یکل یها استیس یاجرا یعال

مورد شرکت  نیار شود که در اان بنگاه واگذبه کارکنان و کارگران شاغل در هم یستیبا یواگذار

 .نبوده است بندیموضوع پا نیبه ا یساز نگیر

ابه سال با مدت مش سهیدر مقا ۱۹۳۱ه ماهه نخست سال فروش محصوالت در س ریمقاد ریچشمگ فتا

 .ت بودمد نیالص در اخ انیشرکت و تحقق ز نیا فیعوامل ثبت عملکرد ضع نیقبل، از مهمتر

ها همچنان ادامه  شرکت نیا یبا سودآور یساز خودرو و قطعه یها سهام شرکت متیتناسب ق عدم

 مورد یالیر ۴۴۵۵از  شیب یها متیها با ثبت ق روز نیمشهد که ا یساز نگیسهام شرکت ر. دارد

 نیدتریرا به خود جلب کرده است، در جد یا حرفه ریبازان و سهامداران غ از سفته یاریوجه بست

 .خالص را روانه سامانه کدال کرد یانیو ز ریچشمگ یوشعملکرد سه ماهه خود افت فر رشگزا

 ۵۳۳به  ۱۹۳٧در سه ماهه نخست سال  لایر اردیلیم ۱۴۹مبالغ فروش از  یدرصد ۹۵حدود  افت

مدت  نیدر ا یالیر اردیلیم ۱۳ یخالص انیمنجر به تحقق سود ز یماهه سال جاردر سه  لایر داریلیم

شرکت  نیقانون تجارت ا۱۴۱منجر به شمول ماده  یآت یها روند در ماه نیادامه ا شک یشده که ب

 .شد واهدخ

 ریچشمگفت ا زیو ن یدوره سه ماهه نخست سال جار یانباشته در انتها انیز لایر اردیلیم ۲۵٧ ثبت

 .شود یشرکت محسوب م نیسهامداران ا یرو شیپ یها چالش نیتر شرکت از مهم نیفروش ا ریدمقا

 نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق شمال یکارگران حفاراعتراض *

 .رسانه ای کردند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوقاعتراضشان را  شمال یکارگران حفار

 .میا هنوز حقوق مرداد ماه را نگرفته:ه خبرنگار رسانه ای گفتندشهریورب5ین کارگران روز یکشنبه ا



 یظمن یاز ب: ددنوافزمشغول به کار هستند، یو ستاد یاتیمختلف عمل یها در بخشکارگران که  نیا

در پرداخت دستمزدها  ریکه تاخ میاوضاع ما را نگران کرده است؛ نگران نیو ا میها انتقاد دار پرداخت

ما  یشتیمع تما کارگران و همه محاسبا یکه زندگ یطیشود؛ آنهم در شرا لیتبدعرف معمول  کیبه 

 .پرداخت منظم و به موقع دستمزد وابسته استبه 

 اوین بازگشتبه زندان  با بدرقه یاران یلنگرود یمحمود بهشتبازگشت *

به  یاندرم یگرفتن زمان مرخص انیبا پا یلنگرود یمحمود بهشت ورماهیسوم شهر کشنبهیعصر روز 

   .بازگشت نیزندان او

 

به تداوم درمان  ازین دهیمعلمان تهران بخاطر مشکالت عد یکانون صنف یو سخنگو یفعال صنف نیا

 .  نظر متخصصان دارد ریز

 رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یکانال شورابرگرفته از

 تیبربر شالق،  زندان، احکام:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند*

زاده  نیحس الیخبرنگار روزنامه شرق ، ل یریام هیمرض یصادره برا  در محکوم  کردن احکام

   تهران وحومه یکارگران واحد اتوبوس ران یکایعضو سند ،یدیو حسن سع(  دانشجو)

ند، گان محاکمه شو دهیکارگران حق طلب و مدافعان کارگران و ستم د یوقت میکه قبال گفته ا همانطور

 .دادگاه،  مورد تنفر قرار گرفته اند یکه کارگران در بگفت  دیبا

و  هیمحاکمه صاحبان سرما یبه جا ،یاردیلیچند هزار م محاکمه غارتگران و اختالس گران یبه جا 

محاکمه  یکردن استثمارگران،  به جا یدادگاه یدزدند، به جا یکه حقوق کارگران را م انیکار فرما

شوند  یم هکارگران و مدافعان حقوق کارگر ، محاکم:  هستند یابرابرو ن ضیامل تبعکه ع یتمام کسان

 .شود یآنان صادر م یو ضربات شالق، برا نی،احکام سنگ دادگاه یب میو با تصم



 یم دهیکش ریدفاع از مطالبات کارگران به زنج لیتپه را به دل کارگران هفت ندگاهینما یبخش لیاسماع

,  ی،عسل محمد انیقل دهیکارگران از جمله سپ انیشود ،حام یم یپرونده ساز ینجات یعل یشود، برا

 ...و یاریفر، ساناز  اله یمحمد نیحس ریام ،یقل ریام ریام

مورد محاکمه،  و به زندان  زند،یخ یبه دفاع بر م حق و حقوق خود نیتر ییابتدا یکه برا یکارگران

 .شوندیو شالق محکوم م

  .ا وارونه استبه تمام معن اینشان دارد که دن نیا

، ستم و استثمار ، فقر و فالکت  یو به نابرابر ردیخود قرار گ یپا یرو ایکرد که دن یکار دیبا

 .داده شود انیپا ضیتبع و

 نیزم یدر رو یاگر  کارگران و زحمتکشان که خالق تمام نعمات ماد م،یبساز میتوان یرا م ایدن نیا

 .می، متحد شو  میهست

زاده  نیالحسیول یریام هیو مرض یدیحسن سع یتپه، احکام صادره برا هفت شکرین کارگران یکایسند 

 .ده شوددا انیپا یانسان ریو احکام غ  ظلم و ستم نیبه ا میرا به شدت محکوم کرده و خواستار

 ۳۱ وریشهر ۹

 سال گذشته2طی  شهرداری تهران کارگر3283اخراج *

 .شدندشهرداری تهران اخراج  کارگر5213سال گذشته 2طی 

 شدند کاریو ب لیتهران تعد یهزار کارگر و کارمند از شهردار5

ار آم حیشهر تهران در تشر یاسالم یبرنامه و بودجه شورا ونیسیکم سیرئشهریور،5روزیکشنبه 

نفر  ۱۲٧هزار و  ۶۱، ۱۹۳۶ل ماه سا وریشهردر : گفت به خبرنگاران تهران یشهردار یروهاین

به عدد  روهاین نیا ۱۹۳۱ماه سال  ریمشغول به کار بود که در ت تهران یدر مجموعه شهردار روین

را در مجموعه کاهش  روینفر ن ۲۱۵هزار و  ۹ قتیحقکرد در  داینفر کاهش پ ۳۱۴هزار و  ۶۴

 .میداد

 یروهایگاه ن چیه میداشته باش یالب توجهو بعد از انق قبل یشهردار خیاگر در کل تار: ادامه داد یو

  . نکرده بود ادیکاهش پ زانیم نیران تا اته یشهردار یانسان

 دربیمارستان تبریز حادثه دیده جان باختن یک کارگر*

دربیمارستانی در تبریز بدلیل شدت بنام آرام خسرو پور شهریور،یک کارگر اهل سقز1روز جمعه 

 .جراحات در پی حادثه کاری جانش را از دست داد

 .یک بیمارستان تبریز منتقل شدوبه  حین کاردر دیواندره دچار حادثه گراین کار

 شهرستان کارون ینایس مارستانیب چاهحین کار الیروبی کارگر 4کشته وزخمی شدن *

 شهرستان کارون ینایس مارستانیب چاهحین کار الیروبی  مقنی کارگر4شهریور،5کشنبه عصر روز ی

یکی دیگر از کارگران حال .دچار حادثه شدند ویکنفرشان بدلیل گازگرفتگی جانش را ازدست داد

 .مصدوم هم وخیم گزارش شده است



 جان باختن یک کولبر درنواحی مرزی بانه براثر شلیک مستقیم*

نیروهای   شلیک مستقیممورد هدف درنواحی مرزی بانه اله اهل بانه بنام سالم امینی س57ولبریک ک

 .نظامی قرار گرفت وجانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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