
 8931مهر ماه  6و  5اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

،آزادی بازگشت بکار همکاران یهفت تپه  برا شکریکارگران مجتمع نادامه اعتصاب وتجمع  -

 اسماعیل بخشی ولغوخصوصی سازی

 است نیدر کم یخطر استحاله جنبش کارگر:یراتیشج مانیپ -

 تپه هفت کارگران بر درود:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند -

 : کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن -

آنان را به لرزه در خواهد  نیدزدان و غارت گران و مدافع یپا ریز نیخروش مجدد هفت تپه زم 

  آورد

 نسبت به عدم پرداخت مطالبات مرکز بهداشت سنندجتجمعات اعتراضی دامنه داررانندگان  -

 وانتقالش به مکانی نا معلوم مرکز بهداشت سنندجباز داشت نماینده رانندگان 

 جاریمرکز بهداشت شهرستان ب کاپیپ یخودروها ه معترضرانند2اخراج 

ماه 3شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت ادامه اعتصاب کارگران بخش نظافت شهری  -

 حقوق

نسبت به باال کشیدن مطالباتشان  هشترود نیامام حس مارستانیب گران شرکتیکار یاعتراضتجمعات  -

 وپایمال کردن حقوقشان 

 دیچیحل مشکل هپکو نپ یبرا یدم دست یها نسخه:هپکو کارخانه کارگرانجمعی از  -



 !بازداشت شد زیدانشجوى دانشگاه تبریاشار حسین زاده دلیر،  -

 میلیون تومانی044 قهیقراروث عیبا تود یربداقیپ رادیهآزادی  -

 .کندیبرگزار م شیهما رانیا انیفرهنگ یصنف یها شکلت یهماهنگ یشورا:نامه یآگه -

در  محمد آباد گرگان یروستاتوسط اهالی خشمگین گرگان به آق قال  بین المللی جادهمسدود کردن  -

 اعتراض به وضعیت نا امن مسیر

 شدوتشییع  پیدا  تهران از ریل -خروج قطار زاهدان  حادثه مفقوداالثر جسد مهماندار -

روز دست وپنجه نرم کردن 24پس از  اصفهان مهیم دیب یمعدن سنگ الجان باختن کارگر جوان   -

 با مرگ در بیمارستان

 کوه یمتر 244سقوط از ارتفاع براثرسنجدک  یمعدن سنگ روستا جوانکارگر مرگ -

،آزادی بازگشت بکار همکاران یهفت تپه  برا شکریکارگران مجتمع نادامه اعتصاب وتجمع *

 اسماعیل بخشی ولغوخصوصی سازی

ادامه دادند   به اعتصابشان هفت تپه شکریکارگران نمهر،جمعی از 6و  5روزهای جمعه وشنبه 

وراهپیمایی وباایراد سخنرانی،سر دادن شعار وگفتگو با رسانه ها ودراین مجتمع دست به تجمع 

،آزادی اسماعیل بخشی ولغوخصوصی سازی بازگشت بکار همکاران خواسته هایشان را مبنی بر

 .اعالم کردند

 است نیدر کم یخطر استحاله جنبش کارگر:یراتیشج مانیپ*

 .هفت تپه بود شکریروز اعتصاب کارگران کشت و صنعت ن نیمهر ششم ۶ امروز



و خط مقدم مبارزه  یشانیفوالد ؛ هپکو و آذرآب پ یهفت تپه در کنار گروه مل ریاخ یسالها در

 جیداشته و تحوالت و نتا یدر جنبش کارگر یکننده ا نییاعتبار نقش تع نیکارگران بوده و به ا

 .بگذارد ریبر کل جنبش تأث تواندیاعتراضات آن م

تا مبادا  طلبدیکارگران معترض در هفت تپه را م یاز سو یادیز یاریو هوش یآگاه لیدل نیهم به

و سوء  یبهره بردار یبرا یبرده نشده و اعتراضات شان به محل راههیمطالبات به حق آنها به ب

 .بدل نگردد یاسیس یاستفاده گروهها

 ریاز اعتصاب سال گذشته هفت تپه تا به امروز نظ اریاز کش و قوس ها و اتفاقات بس پس

فشار و  هیدر سا نیفعاالن،برگشت به کارخانه معترض گریو د یبخش لیسرکوب،بازداشت اسماع

 یکار،بروز اختالفات جد یاسالم یشورا لیانتخابات و تشک یندگان،برگزاریمجمع نما د،انحاللیتهد

و زدوبند با  یاسالم یشورا ندگانینما یبرخ یشخص یهفت تپه،سوءاستفاده ها یکارگر نفعاال نیب

 گرید اریو فعاالن اعتراضات و موارد بس شروانیافراد به پ یآشکار و نهان برخ یها انتی،خیگیاسدب

 کباریفراوان توانستند  یها یها و سخت یهفت تپه با دشوار شکری؛ اکنون پس از ماه ها کارگران ن

از آن  یاما شواهد حاک و وارد عمل شوند دهیرس یخواسته مشخص به اتحاد و همبستگ کیحول  گرید

کارگران به سود و نفع  یفرصت طلبانه درصدد به انحراف کشاندن مطالبات واقع یاست که عده ا

از  یاعده  مینیب یموفق هم بوده اند چرا که م یتا حدود رسدیمتبوع خود بوده و بنظر م یاسیجناح س

طرف او دراز کرده و حل دست کمک به " یسیرئ"فساد توسط  هیکارگران با توهم مبارزه عل

 .ندینمایمشکالت خود را از او طلب م

اما چگونه  دیننما یقبل کمک یدر دهه ها هییقوه قضا سینقش رئ یادآوریما در  یخیحافظه تار دیشا

کارگر هپکو  یو سر و رو یشانیخون بر پ انهیوحش شیچند روز پ نیکه هم یستمیممکن است از س

 ساخت توقع عدالت داشت؟ یجار



هفت تپه به بخش  شکرین یکه در قبال تخلفات گسترده در واگذار یستمیاز س توانیم چگونه

متهمان است انتظار  یاصل کیشر وبیفاسد و مع ستمیس نیکرده و اتفاقا هم شهیسکوت پ یخصوص

 کمک داشت؟

حجم از فساد و تخلف و  نیبا ا یگیبا پرونده اسدب" یسیرئ"قضا و در رأس آن شخص  دستگاه

 یگیقدرت از اسدب گرید یگسترده بخش ها یها تیحما لیمنفعالنه داشته و بدل یاستفاده برخوردسوء

 ندهپرو نینخواسته است با ا گریبعبارت د ایمقامات تاکنون نتوانسته و  یاو به برخ یها یو وابستگ

 .روبرو شود

توهم  کیفاحش و  یخطا کی" یسیرئ" یعدالت از سو یبه برقرار دیتوقع و ام ایآ طیشرا نیا در

 ست؟یمحض ن

 یمعادله برنامه ها یکجا" یمانیقاسم سل"که  دیهفت تپه پرس شکریاز کارگران ن دیبا گرید یسو از

 لیما کارگران قرار دارد که امروز عاجزانه به او دخ یکشور و مسائل کارگر یو اجرائ یاقتصاد

 د؟یدانیهفت تپه م شکریدر ن یحل مشکالت کارگر دیبسته و او را تنها ام

 آدرس اشتباه به شما داده  باشند؟ دیکنیفکر نم ایآ

 یاست که چند هفته قبل نامه ا یستمیهمان س یاتفاق محصول تالش و طراح نینگارنده ا دهیعق به

هفت تپه از دل آن  شکریکارگران ن ندهینما یبخش لیو بطور مشخص اسماع انیزندان یمنسوب به برخ

 نیا رگرانبار از زبان خود کا نیاما ا میهمان هدف و نقشه هست شبردیشاهد پ نایع آمد و امروز رونیب

 .باشد" یسیرئ"فساد  هیمبارزه عل یشهاینما یبرا اهویپره یغیشرکت تا تبل

 .است ینیب شیقابل پ یبه روشن شینما نیا یبعد پرده

برخورد  یگی،با اسدب(یمانیسل یبا همراه دیشا)به هفت تپه خواهد رفت" یسیرئ" یآت یروزها در

 یبخش لیاسماع هیحکم صادره عل ،دریاسیقدرتمند و فاسد او در صحنه س بانانیخواهد کرد و نه پشت



 رااعتراضات  رممکنیپوچ و غ یها دیو با وعده و وع دهدیم یقابل توجه فیکرده و تخف دنظریتجد

 .خواد داد انیپا

 یکارگران عل دهیاز مطالبات به سرانجام نرس یماندن کوه یباق دید میآنچه که در عمل خواه اما

 .خواهد بود یساز یخصوص استیس یالخصوص بقا

و با به استحاله کشاندن  رسدیبه پرده آخر خود م" یسیرئ" یزیفساد ست ریبا تصو شینما نیا تینها در

 نگونهیکارخانجات به کارگران ا ریدر سا" یسیرئ"به نفع  یغیتبل هیرو نیهم جیو ترو یجنبش کارگر

و نه از راه  ندیمطالبه نما زیفساد ست" یسیرئ"از  دیخود را با یبقبوالنند که رفع مشکالت صنف

  .اعتصاب

به صدا درآمدن  یمطالبه کامال صنف کیدر ( یمانیقاسم سل) یفرد نظام کیمطرح شدن نام  امروز

 یطبقات یآنچنان هم که از آگاه دهدیکه نشان م یجنبش کارگر یاست برا یزنگ خطر و هشدار

از  یاثر توانیفعاالن آگاه ؛ نم یعامه کارگران و نه برخ نیآمد دستکم در ب یم انیکارگر سخن به م

 .افتیآن 

پرده بلکه در پشت صحنه در حال  یباشد که نه در رو یاتفاق اسم رمز طرح نیا دیشا یهر رو به

  .رقم خوردن است

 یپا یشدن صدا دهیخود به صراحت از شن ریاخ هیانیدر ب ین سازندگحزب کارگزارا نکهینه ا مگر

 نیبردن ا نیاز ب یبهتر از هفت تپه برا ییآورد پس چه جا انیدر خوزستان  سخن به م زمیالیسوس

 به غیتبل نطوریو هم یو یاسیس ندهیآ یبرا" یسیرئ"به چهره  یبخش تیردپا و مهمتر از آن مشروع

  "یمانیقاسم سل"نفع 

 .رانیا ندهیجمهور آ سیحضورش در قامت رئ یبرا

 فوالد اهواز یکارگر سابق گروه مل - یراتیشج مانیپ



 تپه هفت کارگران بر درود:هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند*

خانواده  کیکه  دیو ثابت کرد دینشان داد گریبار د کیحق طلب و مبارز در هفت تپه،  شما  کارگران

 .دیبزرگ به نام کارگران هفت تپه هست

 .دیهست گریکه دست در دست و در کنار هم غم خوار همد دینشان داد یبا جسارت و آگاه شما

 .دارند یکه کارگران درد مشترک دیبه دشمنان کارگران نشان داد شما

 .دیکن یکه اخراج همکاران خود را تحمل نم دیکارگران هفت تپه نشان داد شما

روز  نیامروز در پنجم لیدل نیکه اخراج هر کارگر، اخراج خود شماست و به ا دینشان داد شما

سر   یو به دفاع از کارگران اخراج دهیخود دست از کار کش یاز برادران اخراج تیاعتصاب در حما

 .دیکار نرفت

را فراموش  لیاعکه نه تنها اسم دیثابت کرد میهست یبخش همه ما گرفتن را لیاسماعبا شعار  شما

 .دیخود هست ندهیو مدافع نما  ی،بلکه همچون گذشته حام دینکرده ا

را  یروزیو لبخند پ  یگذاشت شیخود را به نما یقدرت ، جسارت و همدل گریبار د کیامروز   شما

 .دیلبان نهال، دختر همکار دربندتان نشاند یازهمه رو شتریوخانواده وب  لیبر لبان اسماع

 .و فهم و شعور شما کارگران هفت تپه یبر اراده شما، درود بر شهامت شما، درود بر آگاه درود

 لیکه اسماع مینیب یم  میدقت کن یکارگران هفت تپه بود، اما اگر کم  یو صدا ندهینما یبخش لیاسماع

  .کرد انیرا ب رانیدرد دل تمام کارگران  و مردم زحمتکش و فرو دست جامعه ا

 لیبود که فرزندانشان به دل یکارگران و مردم فرو دست یسخن گفت، او صدا  آزادی  کار از نان او

فقر و  لیبود که به دل یکسان یشوند، او صدا یم لیو ترک تحص یناچار به دست فروش یپول یب

 ،یخدمات درمان افتیدر  ییبود که توانا یکسان یشوند، او صدا یم هیمجبور به فروش کل یندار



تشکل مستقل حق  جادیبود و گفت ا یآزاد یندارند، او صدا... نظرات و انیو ب لیآموزش و تحص

 یبرا میبتوان دیحق ماست، او گفت ما با ستهیشا یاو گفت زندگ د،یریماست، او گفت کار را از ما نگ

  .میریبگ میسرنوشت خود تصم

 .دیهست یاران اخراجنفر از همک ۰۲و  یبخش لیاسماع یبر شما که امروز صدا درود

کارگران به دفاع  گریبر عزم شما  که همچون کوه، از خواست و مطالبات به حق خود و د درود

 .دیبرخواسته ا

درود . که از ستم و استثمار به تنگ آمده اند دیهست یکارگران یکه صدا دیثابت کرد گرید بار کی شما

 .بر شما

از مطالبات به حق کارگران ،خواستار آن است که  تیهفت تپه ضمن حما شکریکارگران ن یکایسند

 کی میتا بتوان  میباش  که هستند، با هم و در کنار هم یکارگران در هر کارگاه و کارخانه و هر شرکت

را به ما  ها یحقوق یستم و استثمار، اخراج و زندان و ب ،یکه فقر و تنگدست میباش یکسان هیصدا عل

 .کنند یم لیتحم

 ۸۹مهر  ۵

 : کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یصنف انجمن*

آنان را به لرزه در خواهد  نیدزدان و غارت گران و مدافع یپا ریز نیخروش مجدد هفت تپه زم 

  آورد

از  یکی« چشمه خاور»  یاز اعتصاب کارگران هفت تپه، با سخنران یروز متوال نیدر پنجم امروز

 «میهست یرو گرفتن، ما همه بخش لیاسماع»سر دادن شعار   نیسخنان او و همچن دیکارگران و تا

 لیرهبرشان اسماع یشان، از جمله آزاد به مطالبات دنیتوسط کارگران و اعالم ادامه اعتصاب تا رس



کارگران  تیبا محور یو اجتماع یاز مبارزات مستحکم کارگر یگریدور د یریشکل گ دینو ،یبخش

  .داد خواهانیزنان و آزاد ن،ایهفت تپه به طبقه کارگر، دانشجو

به تمام دم و دستگاه مدافع دزدان، اختالسگران و چپاولگران اخطار دادند که ادامه  گریاز طرف د و

نفر  24بازداشت شدگان در رابطه با هفت تپه و اخراج  گریو د انیقل دهیسپ ،یبخش لیبازداشت اسماع

  .دستشان خواهد گذاشت یرا رو یگزاف نهیهز گر،ید

 یها تیقدرتمند خود و حما یابانیهفت تپه تجربه چند ماه گذشته اعتصابات و اعتراضات خ کارگران

 تیدانند با ادامه اعتصاب خود مجددا مورد حما یدر داخل و خارج کشور را دارند و م یا توده

مقابل  دررا  یا توده ییرویبازنشستگان و زنان قرار خواهند گرفت و ن ان،یکارگران، معلمان، دانشجو

  .چپاولگران به صف در خواهند آورد نیسرکوبگران و مدافع

صف واحد و متحدانه  شیچند روز پ نیپارس و آذرآب در اراک که هم یساز هپکو، واگن کارگران

کردند، در کنار کارگران  جادیاعتصاب کارگران هپکو مقابل دم و دستگاه سرکوب ا انیدر جر یا

تپه و هپکو دارند، حتما ادامه  مشابه با کارگران هفت یکه سرنوشت یمراکز کارگر گریفوالد و د

 یدگیاعمال فشار بر دولت و حکومت جهت رس یبرا یکارگران هفت تپه را به مثابه فرصت عتصابا

  .از آن بر خواهند خواست تیو به حما دیطبقه کارگر خواهند د  به مطالبات

« هستم یمن هم هفت تپه ا»طلب تراکت   یو زنان برابر انیدوباره بازنشستگان، معلمان، دانشجو و

  .خواهند زد نهیرا بر س

به  فیشر یبازنشستگان، زنان و همه انسان ها ان،یهمه کارگران، معلمان، دانشجو ت،یموقع نیا در

 یهمه جانبه و ب تیبر حما یتپه مبن به کارگران مبارز و استوار و مصمم هفت نانیمنظور دادن اطم

اعالم  رادر دستور کار خود  یتیاقدامات حما تیود در ادامه اعتصابشان، الزم است به فورخ غیدر

  .ندینما



قدرتمندتر خواهد  یتیرا به موقع یاجتماع یها و کل جنبش یکارگران هفت تپه، جنبش کارگر تیموفق

بخش ها خواهد  گریتپه، هپکو و د با کارگران هفت یتوده ا یاتفاق تنها با اتحاد و همبستگ نیبرد و ا

  .افتاد

  باد کارگران هفت تپه زنده

5/7/8331 

 نسبت به عدم پرداخت مطالبات مرکز بهداشت سنندجتجمعات اعتراضی دامنه داررانندگان *

 وانتقالش به مکانی نا معلوم مرکز بهداشت سنندجباز داشت نماینده رانندگان 

 جاریمرکز بهداشت شهرستان ب کاپیپ یخودروها ه معترضرانند2اخراج 

برای اعتراض نسبت به عدم پرداخت حق   مرکز بهداشت سنندجاز روز دوشنبه اول مهر،رانندگان 

سنوات وعیدی،وشرایط کار ووضعیت قراردادشان تجمعات دامنه داری را برپا کرده اند که دست کم 

 .ادامه پیدا کردمهر0پنج شنبه تا روز 

بازداشت و به  یتیامن یروهایتوسط ن مرکز بهداشت سنندجنماینده رانندگان  مهر،0روز پنج شنبه 

 .منتقل شد یمکان نامعلوم

مرکز بهداشت شهرستان سنندج  دگانرانن یتجمع اعتراض مهر،5بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

در  اریبس یبه کمبودها یدگیبا هدف رسمهر5روز جمعه  تا  یمهرماه سالجاراول   خیاز تار

  .شود یرانندگان با مرکز بهداشت برگزار م یمانکاریپ یقراردادها

 یروهایتوسط نسنندج رانندگان مرکز بهداشت  ندهیسخنگو و نما یریپ میابراهمهر0روز پنج شنبه 

 .منتقل شد یبازداشت و به مکان نامعلوم یتیامن



 یپاسخ مشخصراننده معترض   نیمستمر بستگان و خانواده ا یهایریگیپ رغمیاز لحظه بازداشت عل

 . داده نشده یبر بازداشت و یشهرستان مبن نیا یتیامن یارگانها یاز سو

که رانندگان شبکه  یو در حال (مهر0)روز گذشتهمطلع،منبع  کیاز  بنقلبنا به گزارش همین منبع 

ست به د یبهداشت و درمان شهرستان سنندج در اعتراض به نحوه قرار داد و دستمزد و ساعت کار

رانندگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنندج در  ندهینما, یریپ میزده بودند ابراه یتجمع اعتراض

 یکه در لباس پاکبان گرید یبه همراه فرد کلتیموتورس لهیبوس یتجمع توسط فرد نیا انیجر

 کانیپ یتاکس یدستگاه خودرو کیشهروند معترض را به سمت  نیمشغول کار بود ا یشهردار

را با ضرب و شتم سوار بر خودرو کرده و محل را ترک کردند و  یکرده و سپس و ییراهنما

بر  یمبن یتیامن یارگانها یاز سو یتاکنون پاسخ مشخص یبستگان و دوستان و یهایریگیپ رغمیعل

  .داده نشده است یقبول بازداشت و

مهر اول  خیتان سنندج که از تاررانندگان مرکز بهداشت شهرس یتجمع اعتراض:افزود منبع مطلع  نیا

و عدم  قراردادها لیتبد, انهیو سنوات خدمت بصورت سال یدیبه عدم تعلق ع نیماه با هدف اعتراض ا

 یرانندگان با مرکز بهداشت و در مجموع قانون نیا یقراردادها انیکار در جر نیاصول قوان تیرعا

تا به  یتجمع اعتراض نیزدند و ا یکار دست به تجمع اعتراض ینبودن قرارداد بر طبق قانون جار

  .ستین یپاسخگو یمسئول چیکرده و ه دایمهر ماه ادامه پ 0روز پنجشنبه 

, جاریمجموعه استان کردستان که شامل؛ ب ریز یشهرها ریرانندگان سا:منبع مطلع در ادامه گفت نیا

 وستندیبه جمع همکاران خود پ یتجمع اعتراض نیهمچنان در ا وانیمر, سروآباد, ارانیکام, واندرهید

 شتکه در مرکز بهدا کاپیپ ینفر از رانندگان خودروها 2 یتجمع اعتراض نیا انیو در جر

از  تیبه نحوه قراردادها و محروم زیاعتراض مسالمت آم لیکردند به دل یکار م جاریشهرستان ب

 .داز کار اخراج شدن یدیو ع انهیسنوات سال



ماه 9ادامه اعتصاب کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت *

 حقوق

ماه حقوق از جمع آوری 3کارگران بخش نظافت شهری شهرداری رشت در اعتراض به عدم پرداخت 

 .کالن شهر رشت خود داری می کننداز مناطق  یاریدر بسزباله ها 

زباله در  یاز عدم جمع آور تیفراوان حکا یخبرها محلی،مهر یک منبع خبری 5به گزارش 

ادعا  ،یعدم جمع آور نیارسانه ها هم در واکنش به  یبرخ. دهند یاز مناطق شهر رشت م یاریبس

 شیپ یکه البته با اظهارات چند ییادعا. رشت دست به اعتصاب زده اند یکردند که پاکبانان شهردار

 .دارد یسازمان پسماند همخوان رعاملیمد

گفته بود که پس از  یپور، در خصوص تجمع پاکبانان شهردار یحاج رضایبود که عل شیپ یچند

گرفتند به ادامه کار خود  میپاکبانان قانع شده و تصم ،یو یو صحبت ها یحضور حاج محمد

 .بپردازند

اشته اند قبل هم قصد اعتصاب د یشود که پاکبانان چند یطور برداشت م نیپور ا یاظهارات حاج از

حاال اما آشغال از در و . اعتصاب را عقب انداخته است نیچند روز ا یتنها برا یاما گفتار درمان

که اگر هر چه  یلشچا. زباله، پر شده اند زهیمکان یو سطل ها رودیشهر باال م ینواح یبرخ وارید

 .موش ها را به منازل مردم باز خواهد کرد یپا ینشود، به زود افتیبر حل آن  یراه عتریسر

 نسبت به باال کشیدن مطالباتشان هشترود نیامام حس مارستانیب گران شرکتیکار یاعتراضتجمعات *

  وپایمال کردن حقوقشان

برای انعکاس صدای  هشترود نیامام حس مارستانیب گران شرکتیکار مهر،0روز پنج شنبه 

دست به تجمعاتی مقابل  وپایمال کردن حقوقشان اعتراضشان نسبت به باال کشیدن مطالباتشان

 .زدندمجلس  ندهیدفتر نما و  شبکه بهداشت و درمان ،اداره کار ،یفرماندار



مهر،یکی از کارگران حاضر دراین تجمعات به خبرنگار رسانه 6بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

اما شرکت حاضر به  میتومان از شرکت طلب کار هست ونیلیمبلغ هشت م 35از سال :ای گفت

 یکه به جا ندیگو یم میکن یمراجعه م مارستانیکه به مسئوالن ب یو موقع ستیپرداخت مطالبات ما ن

 .دیاوریرا در ن تانیو صدا دیکن افتیدر ونیلیچهار م ون،یلیهشت م

صادر کرده  یخصوص به نفع کارکنان  را نیدر ا ییمجموعه قضا نکهیبا توجه به ا: افزود یو

از  یبازخواست چیتفاوت بوده و ه یصادره ب یاستان نسبت به را یاست، اما دانشگاه علوم پزشک

 .دهد یشرکت مذکور انجام نم

 نیکه به همراه فرزند کوچک خود در اهشترود  نیامام حس مارستانیب کارگران شرکتیاز  گرید یکی

 یبار هم به مرخص کی یدر طول چهار سال گذشته حت: شرکت کرده بود، گفت زیتجمع اعتراض آم

در  یمنع کرده و اگر اعتراض یصاحب شرکت، کارکنان را از رفتن به انواع مرخص یعنیام،  نرفته

 .میشو یم جبه اخرا دیتهد میخصوص داشته باش نیا

اقدام به ازدواج و  مارستان،یکردن شغل در ب دایمن و امثال من به خاطر پ: خاطر نشان کرد یو

موارد  ریو سا یمطالبات خود اعم از پاداش،  اضافه کار یاما اگر برا میخانواده کرده ا لیتشک

 .میندار یشغل تیامن مارستانیب نیما در ا م؛یشو یبه اخراج روبرو م دیبا تهد میاصرار کن

هشترود  مارستانیکه با ب یشرکت: اظهار کرد هشترود مارستانیب یشرکت رگراناز کا گرید یکی

و  کند ینفر استفاده م 86نفر استفاده کند از  81از  یخدمات یکارها یبرا نکهیا یقرارداد دارد به جا

 .شود یکارکنان م یو موجب خستگ دهد یارجاع م نیریدو نفر را به سا یکارها

 یاز کارکنان شرکت یو درمان یاعم از ادار مارستانیاز پرسنل ب یبعض یخواسته ها: ادامه داد یو

 .کار ناپسند است کیآنها  یصبحانه برا دنیو خر یکردن منزل شخص زیبر تم یمبن



برده  کیهشترود ابالغ کرده  مارستانیکه شرکت به کارکنان خود در ب یا فهیوظ 66: ادامه داد یو

 .دیآ یهمه کار بر نم نینفر از پس ا کیاست، چرا که  نینو یدار

 دیچیحل مشکل هپکو نپ یبرا یدم دست یها نسخه:هپکو کارخانه کارگرانجمعی از *

 طیهپکو که شرا تیها درباره وضع روز نیا یها لیاز تحل یبه بخش یا هیانیببا صدورهپکو  کارگران

 .پاسخ دادند دانند، یمازاد کارخانه م یانسان یرویکارگران و ن یآن را متأثر از تعداد باال

« درباره کارگران هپکو رمنصفانهیغ لیتحل کیبر  یپاسخ» تحت عنوان هایی از این بیانیه کهبخش 

 :رسانه ای شده است،بقرار زیراست هپکو کارخانه کارگرانوبا امضای جمعی از 

 نیحس" یدر مورد هپکو از قول آقا یساز یمجله خصوص یدر کانال تلگرام یبا انتشار مطلب باتوجه

 شانیرا به اطالع ا یموارد میمشاور و مدرس اقتصاد دانشگاه عالمه، برخود الزم دانست" یمیرح ریام

 :میبرسان

قبل  یها در سال یاقتصاد ریو غ یفن ریغ لیهپکو به دال یانسان یها روین یریکارگ در ابتدا به شانیا

و  لیبه تعدمالکان ناچار  یساز یگرفتند که پس از خصوص جهیاشاره داشته اند و نت یاز واگذار

 ریدکتر از غ یاو منظور آق زیو نحوه آنال شانیا یالبته منابع اطالعات)اخراج کارگران خواهند بود 

اندک، اتفاقا  یضمن اذعان به وجود استثنائات رساند یکه به اطالع م( متخصص بودن مشخص نشده

مرز و بوم بوده و هستند  نیصنعت گران ا نیو توانمندتر نیتر جزء متخصص ربازیپرسنل هپکو از د

 یمختلف آموزش یها هارائه دور نیها و همچن آن یبرا یو خارج یمتعدد داخل یها دوره یکه برگزار

بزرگ  یها پروژه یو اجرا یاستان و کشور در گذشته و حال، طراح عیصنا ریسا یتوسط هپکو برا

و  نیبه دست مهندس یهسازآالت را نیماش دیو تول یطراح نیو صادرات به اروپا و همچن یصنعت

 .مدعاست نیبر ا یکارگران هپکو گواه کوچک



با ارزش شرکت به  یها ییکه چشم طمع به اموال و دارا یسهام داران: ندیفرما یدرست م شانیا البته

ندارند  دیهرچند نخبه و متخصص به جهت تول یبه منابع انسان ازیدارند، قطعا ن یکاربر رییجهت تغ

شرح  زیعزمردم  یسهام داران را برا یاقتصاد یها کردیمورد از رو کیدکتر فقط  یکاش آقا یا و

 .دادند یم

 نیو متعصب نیمعرف یباال به اتکا یها دستمزد نیو هپکو و همچن رانیدر ا یبودن بهره ور نییپا به

اعتراض و اغتشاش اشاره شده که ضمن اعالم استقبال از  یجذاب برا یبه عنوان عامل یا منطقه

بر  رساند یبه اطالع م( یدر صورت وجود خارج)در هپکو  یافراد نیو برخورد با چن ییشناسا

با حداقل حقوق هستند که قبل از  یدر هپکو افراد یکارگر نیغالب معترض شان،یتصور ا خالف

از به تاراج  یریشان جلوگ یخانواده باشد، دغدغه اصل یشتیو مع یمال یها ها بحران دغدغه آن نکهیا

 یها ردافراد برخو نیعامل سبب شده ا نیکارخانه است و ا ییو شکوفا ایالمال و اح تیرفتن اموال ب

 .و زندان را به جان بخرند یتیامن ،یکیزیف

ندارند  ییها سکیر نیبه انجام چن یا عالقه رندیگ یباال م یها که حقوق یمعموال افراد: دیرا هم بدان نیا

همان  ای یواسطه توانمند شرکت، به یاحتمال یلیتعط ایچرا که در صورت عدم پرداخت حقوق و 

خواهند  را گریاز طرق د ایو  گرید یها امکان اشتغال و کسب درآمد در شرکت یا منطقه نیمعرف

 .داشت

و بعد  اندازدیب یشرکت هپکو نگاه یبه قرارداد واگذار کباریکه جناب دکتر فقط  شود یم شنهادیپ البته

سهام داران  ایوارد شرکت شده اند و  نیقضاوت کند که پرسنل متخصص و متعهد با اتکا به معرف

کارخانه  بردن غمایو به  یچشم به نابود د،یسف قهی نیو منتصب نیبا معرف تیبدون تخصص و بدون اهل

 .را داشته اند

و  ونیلیحقوق پنج م نیانگیو م ۸۵حقوق کارکنان هپکو در سال  نیانگیم یخصوص بررس در

الزم ... آونگان و  رالکو،یحقوق نسبت به ا نیا یکارکنان هپکو در آن سال و دو برابر! یهفتصد



شاهد  نکهیو با توجه به ا میهست ۸۹که در حال حاضر که در سال  میبرسان" دکتر" یاست به اطالع آقا

 شتریب یکارگران معترض کم نیحقوق هم م،یحقوق هست یدرصد ۸۹حدود  انهیسال شیسال افزا سه

 ست؟از کجا استخراج شده ا ۸۵آمار شما در سال  نیا ستیاست و مشخص ن ونیلیاز سه م

اشاره شده که به ... و  رالکویبه دو برابر بودن حقوق هپکو نسبت به آونگان و ا یدر بررس ضمنا

کودکان  یهم حت رالکویبوده ودر خصوص ا لیعمال تعط ۸۵گان در سال شرکت آون رساند یاطالع م

 .استان اذعان دارند عیصنا رینسبت به سا رالکویا یشهر اراک به باالتر بودن سطح حقوق

 یها و دانشگاه عیصنا قیدکتر نشان دهنده فاصله عم یدر مطلب آقا رادیهمه تناقض و ا نیا وجود

 .بود نیاز ا شیما به مراتب ب عیصنا یکه اگر وجود نداشت قطعا وضع فعل یا فاصله. کشور است

دکتر  یبه آقا شان،یسازان کشور از ا ندهیو آ انیاز دانشجو یاریبس یریو فراگ یتوجه به نقش معلم با

 .خود داشته باشند یو علم یدر منابع اطالعات ینظر اساس دیتجد کی میکن یم شنهادیپ

و اخراج پرسنل که  لیتعد رینظ یدم دست یها ارائه نسخه یبه جا شود یعاجزانه درخواست م نیهمچن

را به تاراج و  ها ییها را منحل و دارا موجود تعداد پرسنل را به صفر رسانده وشرکت طیبا شرا تاینها

( ندارد یانشگاهو د یمعل گاهیبه جا ازین ییها نسخه نیاصوال ارائه چن) کند یرا نابود م یمل یها برند

ارتباط صنعت  شیاشتغال، افزا شیافزا ،یبهره ور شیارتقا شرکت ها، افزا یبرا یاصول یها راهکار

 .ارائه دهند... و دانشگاه و 

 یاعتراضات صنف ینه تنها صدا نیسال است مسئول نیکه چند نیا لیدل دیشا میکن یعرض م انیپا در

 عیصنا یایوارونه در جهت اح ماتیو معموال تصم شنوند یبعضا برعکس م ای شنوند یپرسنل را نم

 !چون شماست ،یدوستان یها و مشاوره ها لیبه مدد تحل رند،یگ یبزرگ م

 !بازداشت شد زییاشار حسین زاده دلیر، دانشجوى دانشگاه تبر*



 توركى ادبیات و زبان رشته دانشجوى دلیر زاده حسین یاشار عینى، شاهدان از واصله اخبار طبق

توسط نیروهاى امنیتى  زیقطران تبر یدر حوالى محله  31/6/38 خیتار در تبریز سراسرى دانشگاه

 !ستیدر دست ن شانیا تیاز وضع یبازداشت شده است و تا به امروز هیچ خبر

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 تومانیمیلیون 044 قهیقراروث عیبا تود یربداقیپ رادیهآزادی *

 .آزاد شد نیاز زندان اومیلیون تومانی 044 قهیقراروث عیبا تود یربداقیپ رادیه مهر،6روز شنبه 

 .کندیبرگزار م شیهما رانیا انیفرهنگ یصنف یها شکلت یهماهنگ یشورا:نامه یآگه*

 .حرفه اند نیا ندهیآ جوان، معلمان

 «یالدیم ۰۲۸۸برابر با  ۸۹۸۹معلم در سال  یروز جهان شعار»

 رانیا شیاند کیخواه و ن یتعال انیپنجم اکتبر، برهمه فرهنگ زدهم،یبرابر با س معلم یجهان روز

 !و خجسته باد ونین،همایزم

فرهنگ تعامل، هم  جیدرجهت ترو رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا میبنابرتصم

ضرورت معطوف  نییمقوله آموزش و تب گاهیو جا تینسبت به اهم ی، جلب توجه افکار عموم یشیاند

برآنند  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها نه،یزم نیکالن کشور درا یگذار استیس یشدن سمت و سو

 ای ییگردهمآ یمعلم با مشارکت مسئوالن آموزش و پرورش به برگزار یمناسبت روزجهان هتا ب

 .ندیع آنها، اقدام نمادرجهت رف ییمشکالت موجود و چاره جو یبررس یبا محتوا یشیهما

و تعامل سازنده، بستر  ییهم افزا کردیمحترم آموزش و پرورش با اتخاذ رو ریوز رود یم انتظار

استفاده از امکانات آموزش و پرورش  طیو مشارکت مجموعه تحت امر خود و شرا یمناسب همکار

 .مراسم را، فراهم  آورند نیا یدربرگزار



وزارتخانه و مناطق مختلف آموزش و پرورش در تحقق  یعدم همکار ،یهماهنگ یشورااست  یهیبد

 ینیگزیکرده و حق جا یو تعامل، تلق یشیدر برابر هم اند یتقابل یکردیبرنامه سازنده را رو نیا

 .داند یخود محفوظ م یمناسب را برا میتصم

 نیبه نقش سازنده و تحول آفر شانهیو دوراند قیعم یکه مسئوالن کشور با نگرش یروز دیام به

 تیاز همه قابل یبهره مند نهیتوسعه خواهانه، زم یاحترام بگذارند و با چشم انداز ،یصنف ینهادها

 .ندیفرزندان وطن را فراهم نما یها تیظرف ییدر شکوفا انیموجود فرهنگ یها

  .دیباش یبعد ینامه ها یو آگه هیانیب منتظر

 31/7/0 مورخه

در  محمد آباد گرگان یروستاخشمگین اهالی توسط گرگان به آق قال  بین المللی جادهمسدود کردن *

 امن مسیر به وضعیت نا اعتراض

 یروستا خشمگین یاهال،همزمان با تشییع جنازه یکی ازقربانیان تصادفمهر5عصر روز جمعه 

  برای چند ساعتگرگان به آق قال را  بین المللی جاده کیمحمد آباد گرگان با تجمع و  آتش زدن الست

 .مسدود کردند



 

روستا هنگام تردد از  نیا نیاز عابر یکی مهر0پنج شنبه روزبنابه گزارش یک منبع خبری محلی، 

رود و متاسفانه جان خود را از  یگرگان و آق قال تصادف کرده و به کما م یالملل نیعرض جاده ب

 . دهد یدست م

روستا وجود داشت که باعث کاهش تصادفات شده بود  نیدر محدوده ا ریسرعت گ نیدر گذشته چند 

فرودگاه گرگان است ،  ریدر مس ایاست  یالملل نیب شگاهینما نجایها که ا یبر اثر فشار برخ ایاما گو

 .ها کنده شد ریسرعت گ

کار هشدار دهند که توسط  نیمحمد آباد نسبت به عواقب بد ا یروستا یامر باعث شد تا اهال نیهم 

 .رفت ، نمونه بارز آن بود ادهیعابر پ نیکه بر ا یگرفته شد و متاسفانه حادثه ا دهیمسووالن ناد

حادثه دل  نیکه از ا زیروستا ن نیا اهالی روستا برگزار شد و نیفرد در ا نیا عییمراسم تش جمعهروز

 . ا بستند تا به خواسته آنها توجه شودر یالملل نیجاده ب یساعات یو ناراحت بودند برا نیچرک



از ششم مهر در : گلستان گفت یو حمل و نقل جاده ا یکل راهدار ریمدبدنبال این اقدام اعتراضی، 

 .شود ینصب م ریمحمدآباد سرعت گ

 شد وتشییع پیدا تهران از ریل -خروج قطار زاهدان حادثه  مفقوداالثر جسد مهماندار*

 .پیدا شد تهران از ریل -خروج قطار زاهدان مهر 3روز چهارشنبه  حادثه مفقوداالثر جسد مهماندار

 یمحمد جعفر»به نام  لیاز مهمانداران شرکت برنا ر یکیمهر،5بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

آهن  در شرکت راه یمشغول مهماندار یمانکاریاز ده سال به صورت پ شتریساله که ب ۵۹ «رتاشیت

قطار زاهدان به تهران در ابتدا مفقود  یها از واگن یبود، در حادثه روز چهارشنبه خارج شدن تعداد

مسجد جامع  یاز جلومراسم تششیع جنازه اش جمعه  وصبح روز شد دایپ یاعالم شد و بعد جسد و

 .برگزار شد رتاشیت یشهرستان بهشهر تا گلزار شهدا رتاشیت

روز دست وپنجه نرم کردن با 24پس از  اصفهان مهیم دیب یمعدن سنگ الکارگر جوان  جان باختن *

 مرگ در بیمارستان

 مهیم دیب یمعدن سنگ ال کارگر یاحمدرضا نجفجاری، شهریور ماه سال80زپنج شنبه ظهر رو

 0منتقل شد و روز پنج شنبه  در نجف آباد اصفهان براثر حادثه کاری بیهوش و به بیمارستانی اصفهان

 .داد روز دست وپنجه نرم کردن با مرگ،جانش را ازدست24پس از مهر

ساله بوده و ساکن شهر  ۰۲است؛  یمینامش احمدرضا کرمهر،5بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 شیداشت؛ عمو یزندگ یکه هنوز هزاران آرزو برا یراه جوان یدر ابتدا یاصفهان؛ جوان دیب یال

خانواده باورشان  یاز اعضا کدام چیه میکه جسم جوانش را به سردخانه منتقل کرد روزید»: دیگو یم

 «!شود؟ یتمام شده باشد؛ مگر م ینطوریا« احمدرضا» ی که قصه شد ینم اورشانب شد؛ ینم



 کرد؛ یاصفهان کار م دیب یدر ال ینیاز معادن سنگ تزئ یکیبود که در  یمدت یمیکر احمدرضا

در  ینیاز معادن سنگ تزئ یکی کند؛ یم یمعرف« ۹ کار   نهیس»حادثه، نام کارگاه را  یگزارش رسم

 .استان اصفهان مهیم

 .ظهر رخ داده است ۸۰:۸۲در ساعت  ۸۹مردادماه سال  ۸۲ خیحادثه در تار: دیگو یحادثه م گزارش

در »: آمده است« شرح واقعه» ف  یوزارت کار مقابل رد یمنتشر شده ازسو یمتن گزارش رسم در

ناگهان  بر میحفاظ س کرده، یساز تردد م قواره بر میکه کارگر مصدوم از مقابل س یساعت مذکور هنگام

 «.پاره شده و به سر نامبرده برخورد کرده است

ها را الماسه برش  در معدن، سنگ»: کنند یم فیتوص نگونهیحادثه را ا زیاحمدرضا ن همکاران

روش برش  نیندارد و ا یدرست و حساب یمنیچون ا شود؛ یبرش پاره م ریآن روز زنجدر  دهد؛ یم

به سر  خورد یم چرخد، یم قهیدور در دق ۹۲۲که با  یاست؛ بعد از پاره شدن، موتور یمیکامالً قد

 «.کند یو سر را کامل منهدم م ارگرک

چهارم ) روزیاو تا د کنند؛ یدر نجف آباد اصفهان منتقل م یمارستانیاز حادثه احمدرضا را به ب بعد

احمدرضا از روز حادثه  کند؛ یفوت م ور،یمطلق؛ و بعد چهارم شهر یهوشیدر کما بود؛ ب( ماهمهر

در واقع  د؛یآ یهرگز به هوش نم کند؛ یرا باز نم شیها هرگز چشم گریماه، دشهریورچهاردهم  یعنی

 .کند ینگاه تمام مروز در کماست و آ ستیاز ب شیب

 !مرگ در ده سال ۸۹

 نیشتریمعدن سنگ وجود دارد؛ ب ۲۲۲اصفهان،  مهیدر م نجایا: ندیگو یهمکار احمدرضا م کارگران

اصول  کنند؛ یکنترل نم دیچنان که با ها را آن است که بازرسان کار، معدن نیما کارگران ا یناراحت

 یاریو بس شود ینم ییاجرا ندیگو یم یحفاظت فن یها نامه نییو آ نیمعادن آنطور که قوان نیدر ا یمنیا

 .ست یمیها قد و دستگاه زاتیاز تجه



محدوده بر اثر حادثه کار در معادن سنگ جان باختند  نینفر در ا ۸۹در ده سال گذشته :  ندیگو یم آنها

 .میا مرگ داشته کیاز  شیب یسال یعنینفر در ده سال  ۸۹داشتند؛  تینفر مصدوم ۹و 

کوتاه بازهم  یگفتگو یدر انتها شیعمو کنند؛ یمحل تولد و زادگاهش خاک م دیب یرا در ال احمدرضا

 ....شود یهنوز باورمان نم: کند یتکرار م

 کوه یمتر 244سقوط از ارتفاع براثرسنجدک  یسنگ روستامعدن  جوانکارگر مرگ*

معدن  در در حال حمل دستگاه برش به قله کوه سانیوانت ن ساله 20 رانندهمهر، یک 5روز جمعه 

و از  شود یخارج م یکنترل خودرو از دست و ینامشخص لیسنجدک بود که به دل یسنگ روستا

 .کندیسقوط م یمتر 244ارتفاع 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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