
 8931مهر ماه  7اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

به  کارگر معترض02از شیاحضار ب ادامه اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و -

 شوش تیامن سیپل

 یساز یخصوص بست بن و هتپ هفت کارگران اعتصاب -

 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق سخت  یس یکارگران شهرداراعتصاب دامنه دار  -

 ماه حق بیمه8ماه حقوق و5نسبت به عدم پرداخت  لوشان یکارگران شهرداراعتراض  -

 یارمقابل فرماند ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت  کارگران اداره گاز رفسنجاناعتراضی تجمع  -

  یزندان معلمان حقوق تیرعا درباره عدم( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه کارگران سازمان ورزش شهرداری تبریز -

 بدنبال سقوط دردستگاهچمستان نور یساز کارگر کارخانه کارتنجان باختن  -

 براثر برق گرفتگی شیک رهیدر جز یکارگر ساختمان کیجانباختن  -

 بادرود در حادثه انفجار خودرو یکارگاه نقاش قطع مچ دست کارگر -

به  کارگر معترض02از شیاحضار ب ادامه اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و*

 شوش تیامن سیپل

هفت مهر برای هفتمین روز متوالی،اعتصاب وتجمع کارگران کشت وصنعت نیشکر 7روز یکشنبه 

 یولغوخصوص یبخش لیاسماع یبازگشت بکار همکاران،آزاد یبرا تپه مقابل دفتر مدیریت شرکت

 .ادامه پیدا کرد یساز

نفر  ستیاز ب شیحضار با ضمن انتشار خبر باال از هفت تپه شکریکارگران ن کانال تلگرام سندیکای

 .خبرداد شوش تیامن سیبه پل یاز کارگران اعتصاب

در حراست شرکت در  تیاطالعات و امن سیحضور پل بامهر،7منبع بتاریخ  بنا به گزارش همین

نفر از  کارکران به صورت  02اداره مذکور،  قیمسئول حراست شرکت از طر یشکوه یهمکار

 .احضار شده اند یتلفن

 .شوش حاضر شوند تیامن سیصبح  در محل پل ازدهیدوشنبه ساعت  فردا  دیکارگران احضار شده با 

شرکت درخواست مذاکره با کارگران  یاز کارفرماها یکی یگیاسدب  ،یافتیدر یخبرها براساس

 . درخواست توسط کارگران رد شده نیرا داشته است که ا یاخراج

 یوشرط تمام دیق یگفته اند  که ما خواهان بازگشت به کار  ب یگیدر جواب به اسدب  کارگران

 . میخود هست یهمکاران اخراج



محکوم کرده وخواهان باز  دآیکارگران را شد دیهفت تپه، احضار وتهد شکرین نکارگرا یکایسند

 . باشدیم فیزحمت کش وشر زانیعز نیا یگشت به کار تمام

 یساز یخصوص بست بن و تپه هفت کارگران اعتصاب*

 ۰۲از کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به اخراج  یروز اول مهرماه بخش از

اعتصاب  نیشرکت تجمع نمودند و ا تیریو در محل مد دهیرانشان دست از کار کشنفر از همکا

 .همچنان ادامه دارد

 قیتعو ،یشغل تیشرکت با انواع مشکالت اعم از عدم امن نیسال است که کارگران ا ۲۰از  شتریب

در . روبرو هستند گریمشکل د نیموقت و چند یمشاغل، قراردادها یحقوق و مطالبات، عدم طبقه بند

 یریو بازگشت دوباره آن به دولت نتوانستند تأث یشرکت به بخش خصوص تیمالک رییدوره با تغ کی

و  یشرکت در چند سال گذشته به بخش خصوص یدر بهبود مشکالت کارگران داشته باشند اما واگذار

ه شده مشکالت انباشت ت،یو پر اهم میعظ یدیمرکز تول نیبر ا یگیخانواده اسدب دیجد تیبا مالک

با اعتصاب گسترده کارگران هفت تپه در آذرماه نود و شش وارد فاز  تا  یکارگران شدت گرفت و نها

 .شد یدیجد

. است دهیبه خود د یادیز یزهایها و افت و خ یدگیچیاز مبارزات کارگران هفت تپه پ نیدوره نو نیا

به خود گرفت و  یگسترده ا اریسال گذشته ابعاد بس ماهیچند دوره اعتصاب گسترده که نمونه آذر و د

الشعاع  تشوش سراسر کشور را تح یکارگران و کشاندن تجمع به مقابل فرماندار یابانیبا رژه خ

 .خود قرار داد

 یاز همکاران شکل گرفته است و کارگران اعتصاب یکه اعتصاب در اعتراض به اخراج تعداد اکنون

کارگران را خواهد گرفت به درست  ریدامن سا ندهیآها در  یاخراج ساز نیروند ا نکهیبا اشاره به ا

 .در شرکت اشاره دارند ”یساز یخصوص”  یعنی تیوضع نیا یبر عامل اصل

 نیتر یکه به عنوان اصل یبه بخش خصوص یدولت یشرکتها یو واگذار یساختار لیتعد یها استیس

و  یدیاز مراکز تول یگسترده ا اریبس یشود دامنه  یکشور از آن اسم برده م یاقتصاد استیس

ده ها هزار کارگر  یکاریکشانده و عمال  به ب یگذشته به ورطه نابود یدر کشور را در سالها یصنعت

 .شده است منجر

همچون هفت تپه، فوالد اهواز  یدر مراکز ریاخ یو اعتراضات گسترده کارگران در سالها اعتصابات

امر است که در پس  نیا نیمب گریرکز دو ده ها م زیتبر یساز نی، هپکو اراک، آذرآب، ماش

حاصل دسترنج  یکشور که همگ یاجتماع یها هیبردن سرما غمایدر شرکتها و به  یساز یخصوص

و موجبات  افتهیها شدت  یکارسازیو ب یحقوق کارگران و خطر اخراج ساز عییتض است،کارگران 

 آورده است دیاعتراض کارگران را پد

 نیهم ریاز مس رانیدر ا یدار هیسرما تیحاکم یبرا یبازار جهان ادغام اقتصاد کشور در روند

 ونهایلیم یکار و زندگ یعمال  به نابود استیس نیو ا گذردیم یمراکز دولت یساز یخصوص استیس

هم که کارشان از دست نرفته است با  یآن بخش از کارگران. گرددیمنجر م شانیکارگر و خانواده ا

 .ندیپرداخت دستمزدها روبرو قیعوها اعم از ت یحقوقیب انواع

 ; کشور سراسر در همسرنوشتان و همکاران



و  یسودآور یبرا یاتیح یبه امر ،یاقتصاد استیس نیتر یبه عنوان اصل ”یساز یخصوص ”

 یداران حاکم در دستور کار نهادها هیسرما یو برونرفت از بحران برا یادغام در بازار جهان

 .قرار گرفته است یتیحاکم

نخواهند  یاستیس نیدستگاه ها نه تنها در برابر چن گریو د ییقضا ایو  یدولت یاز دستگاه ها کی چیه 

 .قرار خواهند داد یکالن اقتصاد استیس نیبلکه تمام تالششان را در خدمت ا ستادیا

سابق  سیرئ یریاز جمله عزل و دستگ نیمسئول یبه تقابل با برخ ییکه نهاد قضا ریدوره اخ در

” با پوشش  یدر مراکز مختلف صنعت یخصوص انیاز کارفرما یو برخ یساز یخصوص سازمان

نخواهد گرفت و  یرادیا یاقتصاد استیس نیا یها شهیعنوان به ر چیبه ه زندیدست م” مبارزه با فساد

 یفعل یخصوص انیکارفرما” بد یساز یخصوص”کارفرما و انجام  ”تیعدم اهل” هیتنها با توج تا  ینها

داشته باشد  ”تیاهل” شانیکه از منظر ا یگرید یمختلف، خلع شده و به کارفرما یصنعت در مراکز

 .واگذار خواهند شد

با  یگریسرگردان کرده و به شکل د یمدت یمراکز را برا نیامر تنها کارگران معترض در ا نیا

 .روبرو خواهد کرد یمشکالت کنون نیهم

مختلف به  یدر دوره ها یجنبش کارگر یبخش ها گرید به همراه رانیآزاد کارگران ا هیدر اتحاد ما

درباره تالش  یبا انتشار اسناد زیگذشته ن کسالیو  میاشاره کرده ا یرانت یها یساز یتبعات خصوص

 شدیاز کارگران م یبرخ یکارسازیاز شرکت که منجر به ب یبخش یواگذار یهفت تپه برا یکارفرما

 .میکرده ا یافشاگر

چه به افراد اهل چه نا اهل به گفته مسئوالن، تنها گسترش  یخصوص یها یروند واگذار جهینت

 یساز نیو تعرض به حقوق کارگران از هفت تپه تا هپکو، از فوالد تا آذرآب، از ماش یکارسازیب

 .خواهد بود نیقزو یتا کنتورساز زیتبر

هفت  یکارگران اخراجاز خواست بازگشت به کار  غیدر یب تیضمن حما رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یو درخواست بازگشت شرکتها یساز یدارد که در بستر اعتراض به خصوص یتپه، اعالم م

نه تنها در کنار کارگران نخواهند بود بلکه با تمام  یتیحاکم یکدام از نهادها چیبه دولت ه یخصوص

 انیکارفرما یستگیعدم شاتنها با اعالم  تا  یو نها ستادیخواست کارگران خواهند ا نیدر مقابل ا انتو

 .را پوشش خواهند داد شیخو یو جناح یمنافع حزب دیجد انیبه کارفرما یو واگذار یفعل

اتحاد و  یرویبه ن دیبا یعبور از بحران کنون یدر کشور برا یرو کارگران مراکز کارگر نیا از

 .مل پوشانندرا جامه ع شیخو یمطالبه مهم و اساس نیاتکا کرده و ا شیخو یطبقات یهمبستگ

 باد کارگران هفت تپه زنده

 کارگران در سراسر کشور یطبقات یباد همبستگ زنده

 هفتم مهرماه نود و هشت -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  ماه ها حقوق دراعتراض به عدم پرداختسخت  یس یکارگران شهرداردامنه دار اعتصاب *

از جمع  کماکان در اعتصاب هستند و دراعتراض به عدم پرداختسخت  یس یکارگران شهردار

 .خودداری می کنندآوری زباله ها از سطح شهر



 

 یشهردار یکارگران بخش خدمات شیماه پ کیاز حدود مهر،7بنا به گزارشات رسانه ای شده بتاریخ 

تجمعات دست به  یوصول مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان شهردار یسخت بارها برا یس

 .اعتراض کارگران ادامه داشت زیمروز نا. اند زده یاعتراض

 رانیمد یتفاوت یآنها، ب ماهه کیحدودا  تجمعات اعتراضی ییبرپا لیدلبنابه گفته کارگران معترض،

 .است یکارگران مناطق مختلف شهردار یسخت در قبال پرداخت مطالبات مزد یس یشهردار

که  یتر شده است به طور گسترده( الهو حمل زب فیتنظ) یاعتراض کارگران واحد خدماتبه گفته آنها،

مناطق شهر  یبرخ یها زباله یآور و حمل زباله از جمع فیگذشته کارگران تنظ یروزها یط

 .اند کرده یخوددار

گذشته سرپرست  یدر روزها ،یشهردار یمشکالت مال شیبا افزا: کارگران اظهار داشتند نیا

 دیموضوع باعث تشد نیکرده و ا یریگ هکنار یخود در شهردار تیسخت از مسئول یس یشهردار

 .مشکالت شده است

سخت،  یس یاعتراض کارگران شهردار یروزها نیدر نخست: کردند حیسخت تصر یس کارگران

مشکالت   دیها نمودند و با تشد زباله یآور اقدام به جمع یاریده یشهرستان دنا با هماهنگ یفرماندار

 زیسخت ن یشهر س یشورا یگذشته اعضا یدر روزها ،یشهر یها نشدن زباله یآور از جمع یناش

 .شهر کردند یها زباله یآور اقدام به جمع

روزه  مههاعتراضی اجتماع  دییبا تا ن؛یاز ا شیپ( شهرستان دنا یسرپرست فرماندار) پوریارعلی یعل

استمرار  لیشهر را به دل نیزباله در ا یآور جمع تیسخت، وضع یس یشهردار یکارگران خدمات

 .نامطلوب دانسته است یاعتراضات کارگران بخش خدمات



 کیشهر  یشورا یاعضا ایو  ارانیو ده یشهر توسط فرماندار یزباله ها یجمع آور یاعتقاد و به

معضل را  نیطلبد که مسئوالن مربوطه ا یجواب خواهد داد و م یچند روز یمسکن است که فقط برا

 .حل کنند یا  شهیر

 ماه حق بیمه1و ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت  لوشان یارکارگران شهرداعتراض *

رسانه ماه حق بیمه 8وماه حقوق 5اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت  لوشان یکارگران شهردار

 .ای کردند

حدود : گفتندمهر تعدادی از کارگران معترض شهرداری لوشان به خبرنگار رسانه ای  7روز یکشنبه 

سال مشغول کارند که  ۲۱ یبا سوابق باال میلوشان به صورت مستق یدارکارگر در مجموعه شهر ۰۲

 .طلبکارند مهیماه حق ب ۰ماه مزد معوقه و  ۱هنوز بابت 

مطالبات معوقه کارگران  یلوشان پاسخگو یدر شهردار یمسئول چیه نکهیبر ا دیکارگران با تاک نیا

شهر به اتهام  نیا یشورا یتن از اعضاشهردار لوشان به همراه سه  رایاخ: در ادامه گفتند ست،ین

 یاننگر دیموضوع باعث تشد نیاند و ا شهرستان بازداشت شده ییمراجع قضا یازسو یتخلفات مال

 .کارگران شده است

 ینشان و آتش یسبز، موتور یدر بخش خدمات، فضا ینظر شهردار ریسالهاست که ز:افزودند آنها

در  رند،یگ یرا برعهده م یشهر تیریمد بیکه به ترت یدارانها شهر سال نیا یو در تمام میکن یکار م

 .اند خود عمل نکرده یتعهدات مزد یمقام کارفرما به برخ

شهر  یها یکارگران در مجموعه شهردار یدر پرداخت مطالبات مزد ریاظهارات آنان تاخ طبق

ماه  ۱از  شیبکه  یشهر به کارگران یو شورا یادامه دارد که مسئوالن شهردار یلوشان درحال

کشور  یرکود در بازار مسکن همانند اغلب شهرها لیبه دل یاند شهردار داشتند، گفته یمعوقات مزد

 .خود را از دست داده است یرو شده و منابع مال روبه یجد لشبا چا

مسئوالن نسبت به  دیشهر با یشورا یشهردار و سه تن از اعضا بتیبا توجه به غ نکهیا انیبا ب آنها

 یها نهیهز نیروزها تام نیا: گفتند انیکنند، در پا لیلوشان و کارگرانش تعج یشکالت  شهردارحل م

مطالبات  تدر مورد پرداخ میخواه یاز مسئوالن مربوطه م لیدل نیبه هم ستین بردار یشوخ یزندگ

 .کنند یشیاند کارگران چاره

 یمقابل فرماندار ماه حقوق5 نسبت به عدم پرداخت کارگران اداره گاز رفسنجاناعتراضی تجمع *

برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به  از کارگران اداره گاز رفسنجان  یجمعمهر،6روز شنبه 

 .ماه حقوق دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند5عدم پرداخت 



 

اداره  و وصول مطالبات یکنتور خوان تیکارگران که مسئول نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 .اداره معترض بودند مانکاریگاز را بر عهده دارند، به نحوه عملکرد پ

 میوقت متوجه نشد چیه م،یمشکل را دار نیاالن چهار سال است که هم: معترض گفت کارگران ندهینما

 .مینگرفت یپاسخ میمتاسفانه به هرجا مراجعه کرد ست،یما چ یایحقوق و مزا

به اداره  یاست، حت افتادهین یاتفاق چیاما ه میره گاز جلسه و مکاتبه داشتمرتبه با ادا نیچند: افزود یو

 .دینرس ییاما دستمان به جا میکار هم مراجعه کرد

  یزندان معلمان حقوق تیرعا درباره عدم( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب*

( تهران)رانیمعلمان ا یفکانون صن رهیمد ئتیعضو ه یبیحب محمد ۲۹۳۰سه شنبه دوم مهر ماه  روز

 . دیمنتقل گرد ۰به بند  نیزندان او ۴بند  ۹از سالن  یبدون اطالع قبل

 دیشود و نبا یاجرا نم رانیا یهستند که در زندان ها یینامه ها نیحقوق و آئ یدارا انیو زندان زندان

زندان ها درباره انقالب و سازمان  یدادستان ،یدادگستر ه،یقوه قضائ انیوجود دارد که متول ییها

 .رندیگ یبه کار م یتیو امن یدتیعق ،یحقوق بشر ،یمدن ،یاسیس ،یصنف انیزندان

 یاستفاده از چشم بند، پابند، سلول ها ،یبدون حکم قاض یو احضار ها یقانون ریغ یها بازداشت

به بند   یو حقوق بشر یدتیعق ،یاسیس انیزندان گریو د یمعلمان صنف یقانون ریو انتقال غ یانفراد

باند  هبرانو فروش مواد مخدر، ر دیخر ،ییایماف یباند ها یکه اراذل و اوباش، معتادان، اعضا ییها

 .بند ها حضور دارند نیدر ا... سرقت، فساد،قاچاق مواد مخدر و  یها

 یعدم اجرا. هستند یضرور یو درمان یالزم، امکانات بهداشت یارتباط لیمحروم از وسا انیزندان 

 یبه بند ها و سالن ها یسرکوب به صورت ناگهان یو زندان ها و حمله گاردها انیزندان کیفکقانون ت

 یزمان فاصلهخانواده ، اقوام و  یبا اعضا یمعلمان زندان یاندرزگاه ها و محدود کردن ارتباط تلفن



مشروط و ندادن  یو عمل نکردن به قانون آزاد یحضور یمالقات ها یماه برا کیاز  شتریب

حقوق  ،یدتیعق ،یاسیس انیزندان گریو د یبیحب معلمان از جمله محمد یبه برخ یقانون یصمرخ

آرامش  فتنو اخراج و انفصال از خدمت معلمان بعد از اتمام زندان و آزار آنان و گر یتیو امن یبشر

و  کاهایحقوق بشر و سازمان ها، سند هیو اعالم رانیا نیاست که در قوان ییخانواده آنان روش ها

 . محکوم شده است یالملل نیو ب یجهان یها هیاتحاد

معلم را احضار، بازداشت،  ۰۲از  شتریب ۲۹۳۰اول سال  مهیدر ن ،تنهاییو قضا یتیامن مسئوالن

 رانیمعلمان ا یصنف یکانون ها تیکرده اند و در طول حدود دو دهه فعال یمحاکمه و زندان ،ییبازجو

و  ندشده ا... و یبازنشسته اجبار د،ی،انفصال از خدمت، تبعاخراج ،یصدها نفر بازداشت، زندان

و  یقنبر عبدالرضا ،یبیحب محمد ،یعبد_لیسماعا،  یبهشت_محمود(  ۲۹۳۰مهرماه ) درحال حاضر 

 ؟!!داند یم ایرا شغل انب یهستند که معلم ینظام یزندان گریدهها معلم د

 تیکه فعال یمعلمان یزندان برا طیشرا لیضمن محکوم کردن تحم( تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

 یحضور یاز مالقات ها یریو جلوگ یمشروع و قانون یها یکنند، محدود کردن آزاد یم یصنف

 هتدر ج یرا اقدام ۰به بند  ۴از بند  یبیحب محمد لیو بدون ذکر دل یاز آنان؛ انتقال ناگهان یبرخ

  .دینما یانسته و محکوم مد یمعلم و فعال صنف نیا یبرا شتریب تیآزار و محدود

هدف کانون  نکهیخواهد که با توجه به ا یم یدادگستر ریمجلس، وز ندگانینما ه،یقوه قضائ استیر از

 یروح یآموزش و پرورش و اعتال یتوسعه، رشد و تعال ،یعدالت آموزش رانیمعلمان ا یصنف یها

 یونقان یان است، به خواسته هاحقوق آن تیکودکان و نوجوانان و رعا یو توانمند یشاداب ،یروان

عادالنه و  یدادگاه ها لیو عمل، تشک انیب یو آزاد یشغل تیقابل قبول، امن یمعلمان از جمله زندگ

عمل شود و  انیزندان کیقانون تفک یمشروط و اجرا یآزاد رشیمنصفه، پذ اتیبا حضور ه یقانون

 . شود زیپره یرقانونیغ یها تیاز اعمال محدود

نکردن حقوق ملت و  تیو رعا یقانون یاست در صورت عدم توجه به خواسته ها یرادآوی قابل

 ۹۳_۹۰_۹۲_۹۱_۹۰_۹۲_۰۳_۰۲_۰۰معلمان طبق اصول 

انقالب و سازمان زندان ها، کانون  یدادستان ،یوزارت دادگستر ه،یتوسط قوه قضائ یقانون اساس در

 ،یشتیو زندان ها و مشکالت مع یمعلمان زندان تیاز وضع تیشکاحق  رانیمعلمان ا یصنف یها

 ونیدراسها و ف هیاتحاد کاها،ی، سند یجهان یسازمان ها ،یحقوق بشر یرا به نهادها یتیو امن یمنزلت

 .داند یخود محفوظ م یکار را برا یجهان

  (تهران )  رانیمعلمان ا یصنف کانون

۲۹۳۰۳۲۳۰ 

 شهرداری تبریز عدم پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه کارگران سازمان ورزش*

 .چندین ماه حقوق وحق بیمه کارگران سازمان ورزش شهرداری تبریز پرداخت نشده است :خبرکوتاه

 بدنبال سقوط دردستگاهچمستان نور یساز کارگر کارخانه کارتنجان باختن *

 شهرک واقع در  چمستان یساز کارخانه کارتن ساله حین کار در 93مهر،یک کارگر 7روز یکشنبه 

 .در دم جانش را ازدست داد در استان مازندران بدنبال سقوط دردستگاه نور شهرستان یصنعت

 براثر برق گرفتگی شیک رهیدر جز یکارگر ساختمان کیجانباختن *



 از توابع   نهیکه ر گحدود یک هفته پیش،یک کارگر ساختمانی بنام ایوب امینی اهل روستای 

 .ر برق گفتگی شد وجانش را ازدست دادحین کار در جزیره کیش دچا سنندجشهرستان 

مطلع  شیدو روز پ یو خانواده و اتفاق افتاد نیاز ا شیهفته پ کیحادثه  نیابنا به گزارشات منتشره،

 .کنند یمراجعه م کیش یاز مراکز درمان یکیبه زادگاهش اقدام و به  یانتقال جسد و یو برا

و خانواده این  کنند یتومان م ونیلیم02ت وی درخواس انتقال جس یبرا  یمرکز درمان نیمسئول 

 جسد  شیکجزیره در  یدنبال چند روز دربدرب  مبلغ نبودند نیکه قادر به پرداخت ا کارگر جان باخته

 .می سپارشند خاکمهر به 6وروز شنبه  را به زادگاهش منتقل عزیزانش 

 در حادثه انفجار بادرود خودرو یکارگاه نقاش قطع مچ دست کارگر*

بادرود شهرستان نطنز   خودرو یکارگاه نقاشدر یک  مشکوک ءیش انفجار مهر،6روز شنبه  ظهر

 .در استان اصفهان موجب قطع مچ دست یک کارگر شد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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