
 8931مهر ماه  4اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 یخواسته هااخبار وگزارشات کارگری هفتگی در همبستگی با کارگران کارخانه هپکو وحمایت از  -

 برحقشان

بازگشت بکار  یهفت تپه  برا شکریتجمع کارگران مجتمع نروز اعتصاب واز چهارمین  -

 همکارانشان چه خبر؟

 :هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند مهر کانال تلگرام4گزارش  -1

کارگران هفت تپه از نبود »مهرتحت عنوان 3بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ  -2

 «ندیگو یم یشغل تیامن

 ماه حقوق وحق بیمه4عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت 21 - 22اعتصاب کارگران فاز  -

 پلیس امنیت دست در دست کارفرما در راستای سرکوب کارگران معترض

 با چک کارگر؟شرکت  یاردیلیم یبده پرداختطرفند کارفرما ی کارخانه سیمان کارون برای  -

 ...و یجاده ارتباط ،یدنیآب آشاممشکالت  نسبت به از توابع چرام ریدانجیب یروستااعتراض اهالی  -

 آموزان سر کالس درس از حضور دانشبا جلوگیری  

 یک کارگر فصلی درحادثه آتش سوزی چادرمسکونیشان ساله 3زنده زنده سوختن کودک  -

 یخواسته هااخبار وگزارشات کارگری هفتگی در همبستگی با کارگران کارخانه هپکو وحمایت از *

 برحقشان

 ۸۲۳۱ ورماهیشهر ۲۳جمعه  یال ۳۲شنبه  – یات کارگرو گزارش اخبار

 یروهایضد شورش ون ژهیکه گذشت مبارزات کارگران کارخانه هپکو اراک وحمله گارد و یا هفته

جنوب ومورد ضرب  -آهن شمال  راه لیر ریشهر اراک درمس یاریپل بخت ریبه تجمعشان ز یانتظام

نفرشان در صدر اخبار قرار ۳۳ز آنها وبازداشت ا یکردن تعداد یو شتم قراردادن کارگران وزخم

هفته ما به اعتراضات کارگران کارخانه هپکو  نیبرنامه ا. در جامعه داشت یعیداشت وبازتاب وس

ها  ییمان رابا هپکو یهمبستگ قینطریحمله به آنها بد تیاختصاص داده شده تا ضمن محکوم

 .میبرحقشان اعالم کن یوخواسته ها

با سهامدار عمده شرکت وعدم  یینها فیتکل نییها نسبت به عدم تع ییهپکو اعتراض دیجد دور

 .آغاز شد ورماهیشهر۳۲ کشنبهیروز  یواحد صنعت نیپرداخت حقوشان با تجمع درا

 دیروز ازدور جد نیکارخانه هپکو اراک در دوم نیکارگران خشمگ ور،یشهر۳۲دوشنبه  روز

حق طلبانه شان با  یصدا شتریانعکاس هرچه ب یبرا یشتیومع یشغل یفیاعتراضشان نسبت به بالتکل

 .جنوب را مسدود کردند –آهن شمال  راه لیر ریمس یاریپل بخت ریتجمع ز



فرمانده  یمیومحسن کر یآقازاده استاندار استان مرکز یعل دیاز گذشت چند ساعت از تجمع، س پس

استان  یوانتظام یتیامن یروهایچند از سردمداران ن یتن یبا همراه یهللا استان مرکز سپاه روح

با  یکزهللا استان مر وفرمانده سپاه روح یاستاندار استان مرکز. درجمع کارگران حاضر شدند یمرکز

 .کارگران از آنها خواستند به تجمعشان خاتمه دهند دیبا تهد دیضمن دادن وعده و وع یسخنران رادیا

است  دهیپر وکارد به استخوانشان رس دهایوعده و وع نیکارخانه هپکو که گوششان از ا کارگران

به مطالباتشان برحقشان ادامه داند که  یابیدست  یبه تجمعشان برا دهایوتهد دهایوعده وع رغمیعل

به  اقرار گرفتند و فرمان حمله ر یوانتظام یی،قضای، دولت یتیمورد غضب مسئوالن طراز اول امن

با پرتاب گاز اشک  یانتظام یروهایورش ونضد ش ژهیکارگران صادر کردند وبدنبالش گارد و

نفرشان را ۳۳وحدود  مارستانیوروانه ب یرا زخم شانیدفاع افتادند وتعدا یآوروباتوم بجان کارگران ب

 .بازداشت کردند

 نیتجمعشان در ا وربهیشهر ۳۲ها ساکت نشدند وروز سه شنبه  ییهپکو انهیحمله وحش نیا رغمیعل

 .وق برحقشان ادامه دادنددرراه احقاق حق یدیواحد تول

 شانیآزاد یچهارشنبه وپنج شنبه برا یرا تنها نگذاشتند وروزها شانیها همکاران بازداشت ییهپکو

 دینفر از کارگران حق طلب هپکو با ق ۳۸دوروز  نیا یط. اراک تجمع کردند یمقابل زندان مرکز

 نابرند وب یر بازداشت بسر منفرشان کماکان د ۱اراک آزاد شدند و یکفالت و سند اززندان مرکز

 ستیومعلوم ن امدین انیدر م شانیهم از آزاد یگزارش خبر نیا میاطالعات تا لحظه تنظ نیبرآخر

 .دیبسر خواهد رس یدوره بازداشتشان تا ک

 کین در سطح شهر اراک فقط درخالل  شایمایوراهپ یکارخانه هپکو با تجمعات اعتراض کارگران

 نیآب انداختند و با برکنار زدن ماسک از چهره مدافع یرا رو هیوه قضائدرق یهفته پته چهره ساز

 ء یغاتیتبل یریکشاندن مبارزات کارگران و بهره گ راههیب یکارگران نقشه شومشان رابرا نیدروغ

 انیاز کارگران را به جامعه نما تیبرحما یمبن شانیبودن شعارها یرا برمال کردند وتوخال یانتخابات

 .ساختند

. ……ها و یها، هفت تپه ا یها، کنتورسازها، فوالد یآذرآب شانیها یهمچون هم طبقه ا ییوهپک

. قلمداد کردند دیکارگران را اخالگران تول شیپ یکه چند دندیکوب یانیاوهگویبردهان  یمشت محکم

 کریو پ در یکه با وارادت ب ییکارگران با اعتراضات دامنه دار چند ساله شان نشان دادند که آنها نیا

که هپکو وامثالهم را با چشم داشت به  ییو آنها تیجناح از حاکم ایجناح  نیهمه جانبه ا تیوتحت حما

 یمفت به چنگ آورده اند،اخالگران واقع یبانک التیاز تسه یریگ زبهرهیآالتش ون نیوماش نشیزم

دفاع  شانیرخانه هاکارگران هستند که با چنگ ودندان از در گردش بودن چرخ کا نیهستند و ا دیتول

 .کنند یم

آقازاده استاندار  یعل دیبهمراه س یهللا استان مرکز وفرمانده سپاه روح جیسردمدار بس یمیکر محسن

 یوانتظام یتیامن یروهایچند ازمسئوالن طراز اول ن یتن یدولت با همراه ندهینما یاستان مرکز

 فرماندهند وبدنبالش  یتجمع قرار مدر صورت ادامه  دیدرجمع کارگران حاضر وآنهارا مورد تهد

در  یجیبس انیدانشجو وریشهر ۳۳کنند،اما روز جمعه  یدفاع هپکو را صادر م یحمله به کارگران ب

حوزه  دیائمه جماعت مساجد اراک، اسات ایدهند و یاز کارگران هپکو شعار م تینماز جمعه در حما

تا خاک به چشم  روندیهپکو م یران زخمکارگ ادتیاز کارگران هپکو به ع ییدلجو یبرا…و هیعلم

. رو از دست ندهند شیکارگران را درانتخابات پ یکنند تا آرا یجناح یکارگران بپاشند وبهره بردار

با اقدام سرکوبگرانه  شیشاپیندارد چون دم خروسشان پ ییقسم حضرت عباسشان کارا نکهیغافل ازا



مستقل  یهااما کارگران،تشکل ها ونهاد.تبرمال شده اس شیشاپیپ جیسردمداران بس یوضدکارگر

را با آنها اعالم  شانیها را تنهانگذاشتند وهمبستگ ییهپکو یاسیوس ی،اجتماعیکارگر نیوفعال یکارگر

 .کردند

کارگران کارخانه آذرآب اراک با حضور در کارخانه هپکو  ور،یشهر۳۲از ظهر روز سه شنبه  بعد

 .اشتندگذ شیها بنما ییرا با هپکو شانیهمبستگ

را از  تشانیکارخانه آب با شرکت چند ساعته شان درتجمع گارگران کارخانه هپکو حما کارگران

 .اعتراضات کارگران کارخانه هپکواعالم کردند

اعتراض به ضرب و  ز،دریپارس اراک ن یساز کارخانه واگن ور،کارگرانیشهر ۳۲چهارشنبه  روز

ظهر از محل کارخانه هپکو تا بلوار واگن  کیساعت از آنان حدود  تیشتم کارگران هپکو و در حما

 .کردند ییمایپارس راهپ

 یکایسند ران،یآزاد کارگران ا هیتهران وحومه،اتحاد یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ،کانون مدافعان حقوق  یهفت تپه، انجمن صنف شکریکارگران ن

وروزنامه  یاسیوس یاجتماع نیاز فعال یاریوبس رانیا کیران فلزکارمکانکارگ یکایکارگر، سند

در  ینوشتن مقاالت ایو هیانیوب هیبا صدور اطالع یاسیس یروهاین زی،وکال ون سندگانی،نو راننگا

 دیق یوب یفور یها خواهان آزاد ییضمن محکوم کردن حمله به هپکو یاجتماع یرسانه ها وشبکه ها

 .شدند یاشتوشرط کارگران بازد

سال و  ۲شرزاد مدت  دیسع. میدیرا شن یاسیس یزندان رزادیش دیدوشنبه خبر درگذشت مادر سع روز

به علت قطع بودن ارتباطات تا  دیسع. بردیدر زندان بسر م یمرخص کروزی یماه است که بدون حت ۲

شرکت در  یراب دیسع یزندان هم از اجازه مرخص نیمسئول. اطالع بود یدو روز از مرگ مادرش ب

 دیبرنامه، درگذشت مادر سع نیاز طرف دست اندرکاران ا. نمودند یخوددار یمراسم خاکسپار

 .گوئمیم تیرا به او تسل رزادیش

 :لینک صوتی وتصویری

https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-

%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-

%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/ 

بازگشت بکار  یهفت تپه  برا شکریروز اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع ناز چهارمین *

 همکارانشان چه خبر؟

هفت تپه   شکریکارگران مجتمع نمهر برای چهارمین روز متوالی،اعتصاب وتجمع 4روز پنج شنبه 

 .ادامه پیدا کرد بازگشت بکار همکارانشان یبرا

 :هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند مهر کانال تلگرام4گزارش  -8

https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/
https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/
https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/
https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/
https://radiopayam.ca/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%db%b2%db%b3-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%db%b3/


خود صحبت کرد و  یاز همکاران اخراج تیهفت تپه  در حما شکریاز کارگران ن یکی امروز -

نفر از  ۰۲و باز گشت به کار  تیحما یومشخص به اتحاد همه کارگران برا میبطور  مستق

 .کرد ی،سخنرانیکارگران اخراج

دادگاه شوش، به  یدر جلو یخانواده بخش از تیباشد که در حما یم یمنجز یعباس میابراه سخنران

در دادگاه شوش با  یداشت شده بود که پس از چند جلسه دادگاهاز کارگران ، باز گریاتفاق چند  نفر د

 . تبرئه شد  یالبیوکالت خانم فرزانه ز

اعتصاب کارگران در هفت  و اعتراض انینشان داده است در جر یکه روند تا کنون همانطور -

 .میارعاب و سرکوب کارگران بوده ا یبرا یسیپل ید فضاتپه، ما شاه

 .توسط اداره اطالعات احضار شده است ،یبهمن وسفیتپه به نام  هفت از کارگران یکیارتباط  نیا در

ارعاب  و  د،یاز خواست کارگران ، هر گونه تهد تیهفت تپه، ضمن حما  شکریکارگران ن یکایسند

 .کند یمحکوم م دایاحضار کارگران  را شد

 شکنان اعتصاب طرح شکست -

 خبر کذب

داده اند و  انیهفت تپه به اعتصاب خود پا شکریاعالم کرده بود که کارگران ن روزید لنایا یخبرگزار

 ؟.!خود باز گشته اند یکارگران  به سر کار ها

 لیدل ندارد و به یکارگر یدر بازتاب اخبار یصداقت چیهمچون گذشته نشان داد که ه لنایا یخبرگزار

  .باشد داشته مستقل  یمنبع خبر گزار  کی یتواند ادعا ینم ،یمنافع جناح

کارگران هفت تپه از نبود »مهرتحت عنوان 9بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ  -2

 «ندیگو یم یشغل تیامن

 یم ادیسکو داشتم فر یرو روزیآن سکو نرفته بودم اما د یوقت رو چیآرام بودم، ه شهیهم من» 

تواند همه  یگفت من به عنوان پدر مجموعه هستم، پدر که نم یقائم مقام شرکت م( نیجانش. )دمیکش

حق  ،یکش یمن را م یتو که دار! پدر مجموعه یا! گفتم بنده خدا. دیرا به فرزندانش بگو اناتیجر

هم اخراج  شتریب دیاخراج باز است و گفته اند شا ستیکه ل ندیگو یبچه ها م یندارم بدانم چرا؟ بعض

 «.میکن

که  یهفت تپه بود، روز شکریدر مجتمع کشت و صنعت ن زییروز پا نیروز اول مین یماجرا نیا 

از  «قراردادبه اتمام  تیبا عنا»نفر از کارگران نامه زده و  ۳۳ یمشخص شد، شرکت برا گرید

آنها از خداوند متعال  یرا برا «یکار یواحدها ریدر سا تیموفق یآرزو»خدمات شان تشکر کرده و 

 .اخراج: شود خالصه ترش هم کرد یکه م ینامه کوتاه سه خط کی. خواستار شده است

با قدم زدن در . ستین یهفت تپه کار معمول شکریمحوطه کارخانه ن یمانیس یسکو یرو ستادنیا

ن، حرف زد یعنیسکو . فرق دارد تیریدرختان پشت دفتر مد هیسا ریو نشستن ز راتیبخش تعم

همه آن حرف ها و خطبه  دنیداد کش یعنیشود  یاوضاع خراب م یخطابه کردن، مطالبه کردن و وقت

 .ها لبهها و مطا



 یبود که از جمع جدا شد و رفت رو یبار نیاول دیبه دستش رس یروز اول مهر که نامه سه خط 

به  لیشان به کار تبد نفر است که حاال بازگشت ستینفر از آن ب کیاو . بکشد ادیتا فر ستادیسکو ا

 ودشانخ یدانند که ممکن است نفر بعد یدغدغه کارگران هفت تپه شده است، چون م نیتازه تر

مشخص  لینوع تعد نیبودند و انگار هدف شان هم کامال از ا ستیل نیدر ا یمتفاوت یآدم ها»: باشند

هم  هیبق نیهم یبرا. شود یم نفر را آماده دارند که کم کم اعالم ۸۲۳شده که اسم  عیاالن شا. ستین

 « .پشت ما را گرفتند و جمع شدند

قسمت ها هستند که  ریکند، مد یدارد که ط یمراتب د،نداشته باش ازیهم ن یکارخانه اگر به کارگر

 یکارگر م نیگذارند و ا یشود و جلسه م یوارد م یانضباط تهیکم ایزنند  یم ازیمعموال نامه عدم ن

. ستین یاخراج منطق یعنیشود  ینم یروند ط نیا یوقت»: فتادهیاتفاق ها ن نیاز ا کی چیکه ه دیگو

االن  نیدر خانه من هم دیایب یکس ،یتیامن سیهم قرار است پل عدشرفتم به حراست گفتم اگر ب گرید

حاال فعال دارند . کنند یکار ایبزنند  یمادرم و خانواده ام حرف یجلو ندیایکه خودم بروم، نکند ب دییبگو

 «.دهند ینم یشتریب حیور و آن ور و توض نیکنند ا یما را شوت م

فصل  یبرسد و اخراج ها دینوبت تول دیبعد از آن با ،«یکاوریر»است و  راتیهفت تپه فصل تعم در

اعتراض ها و دست از  رهیاز آغاز کار ممکن است دوباره زنج شیپ یدرست در روزها راتیتعم

خواهند که اعتصاب  یها م یگیاصال خود اسدب ندیگو یرگران مکا»: ها را آغاز کند دنیکار کش

 ایدر زندان است آزادش کنند  رعاملیکنند که اگر مد یکار گروکش نیخواهند با ا یدانم م ینم. شود

 «.است یگریمساله د

که همه  دیگو یرا هم م نیمختلف اما ا یاست از آدم ها ینیها هر چند به گفته او گلچ یاخراج ستیل 

 (کارگران اخراجی)شان

 . دارند انیصراحت ب 

 

 یمنتخب برا ندهیوجود نما یشگیهم یاز موضوعات اساس یکیهفت تپه  یهمه ماجراها انهیم در

 گریکه سال هاست وجود دارد اما مدت هاست که در عمل د ییکایسند. بود یمطالبات کارگر یریگیپ

کارگران شکل گرفت و منحل  یبا را یمدت کوتاه که یندارد، تشکل مستقل کارگر یخاص تیفعال

 لیفا کیپس از انتشار  ندیگو یشرکت م نیکارگران ا یکار که حاال برخ یاسالم یشورا عدشد و ب

که در  ییزد و بندها»شورا با معاونان شرکت و به قول آنها  نیا یاز جلسه دونفر از اعضا یصوت

شرکت همچنان در ابهام بماند و البته  یکارگر عمال سبب شد تا موضوع تشکل« حال انجام بود

. االن همه تشکل ها از چشم کارگران هفت تپه افتاده اند»: کند وسیما ندهیرا از انتخاب نما نکارگرا

آن  یرو یرو یم یوقت. هم دارد یخطرات نیاما خب ا. زند یحرف خودش را م دیآ یم یهر کس

 ابرخورد ب یکارگران نباش ندهیواقعا نما یاما وقت یاررا د هیبق یندگیانگار حکم نما یجور کیسکو 

 «.شود یتو هم آسان تر م

 

 نفر ۲۳نفر، فردا  ۳۳ امروز

: کند یم یاش معرف ییکایندارد اما هنوز خودش را با عنوان سند یتیفعال کایکه سند دیگو یم خودش

 یبرخ یه اخراج براکه ضرب دیگو یم کوفردین. هفت تپه یکارگر یکایعضو سند کوفرد،ین دونیفر

 ،شدند یکه قرارداد یکارگران روزمرد یبرا»: شود یگران تمام م اریشناسد بس یکه م یکارگران



 ندیایسر کار ن گرینفر از آنها نامه زدند که د ۳۳ یبرا وریشهر ۲۸ماهه زدند و روز  ۲ یقراردادها

 یمن با برخ. نداده یروشنهنوز جواب  تیریاما مد. و کارت ورود و خروج شان را هم باطل کردند

شد اصال با  یم. در اعتصاب ها فعال بودند یداشتند نه حت ییاز آنها صحبت کردم که نه پرونده قضا

اخراج  کهوی نکهینه ا یگریهر کار د ای یانضباط تهیکم خ،یدانم توب یبرخورد کنند؛ نم یگرینحوه د

گفت  یم. ندارم اتیمن اصال امکان ادامه حکار  نیگفت بدون ا یبه من م نهاینفر از ا کی. شان کنند

 «.است که خودم را بکشم نیراهش ا

 

از ترس اعتصاب بوده باشد خودش ممکن  دیباره که شا کیاخراج  نیهم معتقد است که ا کوفردین

 نجایما ا. دیاخراج نکن یفله ا د،یبده یلیدل کیاخراج الاقل  یبرا»: است به اعتراض ها دامن بزند

همه با هم  نیاگر اخراج به حق هم باشد، اخراج ا یحت میشیبا هم قوم و خو م،یهست یا فهیهمه طا

هم  یشود، از نظر پرونده ا یتر م کالیهرچه راد طیطور هم شد شرا نیشود که هم یباعث تجمع م

کنند که به  یاند، کار دهیرس جهینت نیبه ا نجایهپکو که به دولت برگشت ا. شوند یم رتریسختگ

که  یشوک نیاکنند اما با  یدارند با مخالفان برخورد م نیهم یبرا. مالک هپکو دچار نشوندسرنوشت 

 یاعتصاب ها م نیزنند، برخوردشان با پرسنل بعضا خودش سبب ا یوارد کردند به وضع دامن م

ر که جواب ها د دیگو یاو م. رندیبگ یجواب دیشده به اداره کار رفته اند که شا لیکارگران تعد« .شود

 دیتعهد بده دیبرو ایقراردادتان تمام شده  ندیگو یم شهیآنجا هم هم»: همه مثل هم هستند یمواقع نیچن

 یصوت لیفا کیاو هم به همان « .دهند یم شهیکه هم یا شهیجواب کل کی د،یکن یکارفرما را راض ای

کند  یشده، اشاره م کار هفت تپه با معاونان شرکت پخش یشورا ندگانیدو نفر از نما نیکه از جلسه ب

 «.میندار ندهیدر واقع نما االنما »: کارگران خواستار انحالل شورا شده اند: دیگو یو م

 

. است تیبه واقع ویسنار نیتر کیگفت نزد یمعترض م یکه کارگر اخراج یحرف ت،یوضع نیا در

 یرسم انندگیسکو دارد که در نبودن نما کیهفت تپه هست و آن کارخانه  شکریکارخانه ن کی

. گفتن داشته باشد یبرا یکه حرف یمطالبات از زبان هر کارگر انیب یبرا یشود محل یم یکارگر

از کارگران منتشر  یکی یکه روز گذشته از سخنران ییویدیالبته هنوز آرام اند، مثل و که ییحرف ها

و با چشم  کرد که به هفت تپه برود یدعوت م هییقوه قضا سییهمان سکو داشت از ر یشد که رو

. درآورد یاجتماع یمنتشر شد و بعد سر از شبکه ها وبیوتیدر شبکه  ویدیو. ندیخودش اوضاع را بب

که قول داده تمام هم و غمش  یسییر یان شاءهللا با وجود آقا»: دیگو یرو به همکارانش م یرکارگ

هفت  دیایبکند، ب یقانون شود برخورد قاطع و یمملکت انجام م نیکه در ا ییباشد که با زد و بندها نیا

 خششرکت به ب یتمام پرونده واگذار« .کند یدگیتپه و درددل مردم را گوش کند و به آن رس

ما به »: نفره کارگران ۳۳ ستیبه اخراج ل دیمرور شد تا موضوع رس یسخنران نیدر ا یخصوص

. او را اخراج کردند دانم چرا یکند، نم یریگیکه حق و حقوق ما را پ میداد یرا فریامثال محمد خن

 یاحترام چیکه طرف مقابل ما ه یدر حال میاز ما خواستند طبق قانون رفتار کن. ستین یعیکار طب نیا

 یحرف م ادیز یتو دار د،یآ یمن از تو خوشم نم دیبگو یلیم یهر کس نکهیا. ستیقانون قائل ن یبرا

و بعد به « .میستیا یقانون مکار خالف  یو بعد اخراجش کند، خالف قانون است و ما جلو یزن

 ۸۳و  فرن ۳۳طور  نینفر، بعد هم ۳۳امروز شروع کردند به اخراج »: کند یهمکارانش گوشزد م

با گذشت زمان باالتر  دیصدا شا نیا« .برند یکنند و نان زن و بچه مان را م ینفر اخراج م ۲۳نفر و 

 .و باالتر رود



 ماه حقوق وحق بیمه4راض به عدم پرداخت عسلویه در اعت28 - 22اعتصاب کارگران فاز *

 پلیس امنیت دست در دست کارفرما در راستای سرکوب کارگران معترض

ماه 4عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت 21 - 22کارگران فاز  در اوایل شهریور ماه سال جاری،

 .حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند

ت مطالبات کارگران دست به اخراجشان از کار و کار فرما با پشتیبانی پلیس امنیت بجای پرداخ

 .خوابگاه زدند

 :کارگران فلز کارمکانیک ایران سایت سندیکای

 !یکارگر پروژه ا کیاز  ینامه ا

دو روز قبل . ماه عقب افتاده است ۲هم  مهیماه و ب ۲حقوقمان .  ۳۸ -۳۳کنم فاز  یکار م هیعسلو من

پولتان را  دیهفته مهلت بده هیکارفرما گفت . میصاب کردو اعت میبه اعتصاب گرفت میاز محرم تصم

هم در  النا. هفته اخراجمان کردند کیاما بعد از  میهفته مهلت داد کیما هم . میکن یپرداخت م

وارد شد و قول داد فردا  تیامن سیپل. میبار در کمپ بهارستان و در فاز رو بست کی. میخوابگاه هست

وگرنه فردا همه را  تانیخانه ها دیبرو دیگو یاما امروز آمده و م. شودتا پس فردا پولمان پرداخت ب

 .کنم یم ریدستگ

ما  سیواقعا پل ایخواهد دارد؟ آ یکه حقش رو م یرا با کس یبرخورد نیحق همچ تیامن سیپل ایآ

جامعه  سیپل یکه وقت نهیمنظورم ا. هاست یحق با باال دست ندیگو یکه م ییطرف آنها ایطرف حقه 

 .کند یدرش رشد نم یزیبجز فساد چ گهید باشد جامعه دفاس

 محفوظ امضا

 با چک کارگر؟شرکت  یاردیلیم یبده پرداختطرفند کارفرما ی کارخانه سیمان کارون برای *

صاحب کارخانه  یهمشهر ی به بهانه دیگو یم. یکارگر ی مهیکارون است، با ب مانیشرکت س کارمند

چک  مهیتومان به ب ونیلیو هفتصد م اردیلیاو دو م یها و از چکاند  اش را گرفته چک بودن دسته

 دور یبرا. بدهکار است یاردیلیم ،یهمشهر کیاند و حاال او به خاطر  اند و پاس هم نکرده داده

پول ندارد  یاند که اختالس کرده اما او حت کرده عهیاند و شا او جو راه انداخته هیکردنش از کارخانه عل

 آورد یهم فشار م مهیب. اجاره کند یدیجد ی خانه رندیگ یرا از او م یسازمان ی ند خانهکه حاال که دار

 .گذارد یرا به اجرا م شیها که چک

که حاال او را به  یکارون است، او در مورد اتفاقات مانیاز کارمندان شرکت س یکیاظهارات  نهایا

 :ای گفتمهر به خبرنگار رسانه 4روز  بدل کرده یاردیلیبدهکار م کی

کارخانه  نیکار دارم، ا ی هستم و شانزده سال سابقه مانیکارون مسجد سل مانیمن کارمند شرکت س»

من است، سال گذشته  یآقا همشهر نیاست، ا یاز بدهکاران بزرگ بانک یکی یاست و برا یخصوص

 ی مهیمنجر شد، ب تراضاتاع یسر کیداشت که به  یدر مورد معوقات پرداخت ییشرکت ماجرا

 ی اداره سییبسته بود، ر یشرکت به خاطر تخلفات مال یها کارگرها نه ماه عقب افتاده بود و حساب

 نکهیوقت شرکت، با من صحبت کردند و از من خواستند به خاطر بسته بودن حساب شرکت و ا یمال

 .مه استفاده شودیپرداخت حق ب یمن برا  از چک کندیشرکت را قبول نم یها چک مهیب



 گریاز طرف د. ها گولم زدند حرف نیبا ا یو از خودمان یصاحب کارخانه هست یتو همشهرگفتند 

 نکهینداشتند، به خاطر ا مهیبودند و دفترچه ب ضیفرزندشان مر ایکه همسر  دمید یهمکارانم را م

و  اردیلیشرکت قرار دادم، از دسته چک من حدود دو م اریچکم را در اخت افتدیآنها راه ب ی مهیب

را پاس نکردند، سه  چکدامیدادند که هنوز ه یرا به صورت اقساط مهیتومان پول ب ونیلیتصد مهف

و هفتصد  اردیلیم کیآجر نسوز گرفتند که آن را پاس کردند، االن من  یتومان هم چک برا اردیلیم

نوان به ع امن ر. بدهکار هستم و مدارک آن هم موجود است یاجتماع نیتومان به سازمان تام ونیلیم

 رمنقولیپنجاه را که بازداشت اموال منقول و غ ی نامه نییآ ی کردند و نامه یشرکت معرف یبانیپش ریمد

 ریمد رندیچک را از من بگ نکهیماه قبل از ا کیالبته من از . است را به عنوان تعهد از من گرفتند

 .شده بودم یبانیپشت

گفتند که من اختالس کردم و  یسند و مدرک چیدر شرکت راه انداختند و بدون ه یجو شیماه پ دو

ار از  یکس خواهند یهروقت م. صحت ندارد نهایاز ا چکدامیکه ه میتومان پول دزد اردیلیچهارده م

 توان ینماصال  گریو د چدیپ یکارگران م نیانگ در ب نیو ا چسبانند یبه او م یخودشام دور کنند انگ

 .وارد کارخانه شد

 ی  خانه ندیگو یده پانزده روز است که م م،یده یخانه، حقوقت را م نیبرو بش ندیگویم گریطرف د از

که  دیگو یبه من زنگ زده و م مهیب گریکنم، از طرف د یاست را خال ارمیکه در اخت یسازمان

 .را به اجرا گذاشتند میها چک

 ریو مد کردم یمطرح کردند، چون من با او کار م یانگ مال یسر کی یقبل رعاملیمورد مد در

 خواهند یها م تهمت نیبا ا. که با او همدست هستم زنند یاو بودم؛ به من تهمت م یبانیو پشت ییاجرا

 «.به کارخانه نروم گریکنند که د یکار

 :مهیبه ب یچک پرداخت تصویر

 

 :بر استفاده از حساب شخص ثالث یگزارش حسابرس شرکت مبن



 

ی جاده ارتباط ،یدنیمشکالت آب آشام نسبت به چرام از توابع ریدانجیب یروستااعتراض اهالی *

 آموزان سر کالس درس از حضور دانشبا جلوگیری ... و

برای انعکاس صدای  از توابع چرام ریدانجیب یروستااهالی  همزمان با بازگشایی مدارس،

از حضور دست به جلوگیری ...و یجاده ارتباط ،یدنیمشکالت آب آشام اعتراضشان نسبت به

 .زدند آموزان سر کالس درس دانش

 یها و رو که با گذشت سال «ریدانجیب» یروستا ساکنانمهر،4برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یاز مسؤوالن در راستا یسپرده شده و حرکت یها به فراموش مختلف مشکالت آن یها کار آمدن دولت



 یلیآموزان سر کالس درس تعط انشهماهنگ با ممانعت از حضور د یدر اقدام دندیند مشکاتشان رفع

 .خود دانستند تیمظلوم یرساندن صدا یفرصت برا نیمدارس را بهتر

 گریو د یجاده ارتباط ،یدنیروستا سکونت دارند و با مشکالت آب آشام نینفر در ا 022به  بیقر

 .کنند یخدمات دست و پنجه نرم م

و  یجاده ارتباط لومتریک 9 یالن در بهسازمسؤو عمل یب یها از وعده نکهیمنطقه پس از ا نیااهالی 

و مانع  لیباب مدرسه را تعط 0 یلیآغاز سال تحص نینخست یبه ستوه آمدند در روزها یآبرسان

آموز عزم  تعداد دانش نیا لیترک تحص دیتهد دیآموز به کالس درس شدند تا شا دانش 02حضور 

 .مطالبات مردم جزم کند یریگیرا در پ سؤوالنم

 یو برا نندیدرس معلم بنش یکالس درس پا مکتین یرو نیریمانند سا دیکه با یآموزان انشحاال د و

ها  سال یاند که ط شده یرانیمد یتیمسؤول یب یو قربان سندینو یمشِق حسرت م رندیبگ میخود تصم ندهیآ

 .اند بار مشکالت روستا را کاهش دهند نتوانسته

 صلی درحادثه آتش سوزی چادرمسکونیشانیک کارگر ف ساله 9زنده زنده سوختن کودک *

ساله یک کارگر فصلی در حادثه آتش سوزی چادرمسکونیشان 3مهر،کودک 3عصر روز چهارشنبه 

 .همدان زنده زنده سوخت امزاجرد یروستا یحوال واقع در جوارزمین کشاورزی واقع در

 3پسربچه  کیاز مرگ  شهرستان همدان یانتظام نی، جانشمهر4بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .شهر همدان خبر داد یاز روستاها یکی یدر حوال یساله در اثر آتش سوز

 2 یروز گذشته خبر آتش سوز 12:22در ساعت : خبر گفت نیا حیدر تشر یاحمد انوار سرهنگ

 سیپل یها تیامزاجرد به مرکز فور یروستا یساله در حوال 3کودک  کیچادر اسکان و مرگ 

 .اعالم شد

از  یکارگر فصل یمشخص شد، تعداد یمقدمات یها یپس از حضور ماموران و بررس: گفت یو

همراه با خانواده خود در درون  ،یکشاورز یها نیمنطقه و در کنار زم نیسرپل ذهاب در ا یاهال

 نیشده و در ا یدچار آتش سوز کین کیاز چادرها در اثر شعله آتش پ یکیکنند که  یم یچادر زندگ

آتش گرفتار شده و متاسفانه جان خود را از دست داده  یشعله ها انیساله در م 3ر بچه پس کی نیب

 .است


