
 0911تیرماه 01اخبار وگزارشات کارگری

 عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب -

وعدم  دیبوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جد یشهردارادامه اعتصاب کارگران  -

 برای دومین روز متوالی پرداخت بموقعش

په با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری ادامه اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت ت -

 وراهپیمایی در سطح شهر شوش

ثبت اثر انگشت  اب نسبت به بازی کردن کارفرمایان باجانشان و کنگان هیاعتراض کارگران عسلو -

 یورودگیت های در 

 آزادموقتاً  یتومان ونیلیم052 قهیوث نسرین جوادی برای تحمل حبس احضارو حیدر قربانی با قرار -

 شد

کارگران شرکت واحد در شعبه  یکایسند یاعضا گریو د یداود رضو ،یرضا شهاب ریپرونده اخ -

 مختومه شد نیاو یدو بازپرس

 کرمانشاه نسبت به تخریب امالکشان وعملکرد شهرک فدکاهالی از  یجمعاعتراضی   تجمع -

 شهرداری کرمانشاه اتیماموران اجرائ

 عات بروجرد نسبت به تعطیلی محل کارشان مقابل فرمانداریتجمع اعتراضی صاحبان مراکز ضای -

حامل  یلیدستگاه تر کی یسقوط از باال یزرند درپ یکارگر جوان شهردار کیجان باختن  -

 شهر یباسازیز یها سازه

 بیرون زدن دم خروسش در آذرآب عقب نشینی قوه قضائیه پس از*

برای خریدن آبرو برای این دستگاه گوش فلک حامی کارگر بودنش  صدای قوه قضائیه که این روزها

با محکومیت کارگران حق طلب کارخانه آذرآب به تحمل با بیرون زدن دم خروسش .را کر کرده است

 .روی آورده است* به قسم حضرت عباس خوردنشالق،حبس وبیگاری 

وخبرگزاری  قوه قضائیه تیرماه جاری، 4بتاریخ  بعد از رسانه ای شدن خبر محکومیت آذرآبی ها

 .ماست مالی کردن شدنددست بکار های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی 

 :صدور حکم را تکذیب کردند ابتدا

روزحبس  کی یحت: گفت یاستان مرکز یکل دادگستر سیرئ - »:تیر ایرنا نوشت 4روز چهارشنبه 

 «.در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است ییاجرا ینقد یجزا  لار کیو 

روز  کی یحت: اعالم کرد هییمرکز رسانه قوه قضا» :تیر خبرگزاری فارس نوشت 5روز پنج شنبه  

 نیدر پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در ا ییاجرا ینقد یجزا  لار کیحبس و 

 «.گردد یم بیخصوص تکذ

بر  یمبن یاخبار :فتگ یاستان مرکز یکل دادگستر سیرئ »:تیر تسنیم نوشت 5روز پنج شنبه 

 نیخبر کذب بوده و تا ا نیها منتشر شد که ا رسانه یصدور حکم کارگران شرکت آذرآب در برخ



شرکت در نظر گرفته نشده  نیکارگران ا یبرا ینقد یجزا ایروز حبس و شالق و  کی یلحظه حت

 .است

افراد در نظر  نیا یابر «یآهن بابت خدمات عموم و راه یکار در شهردار»با عنوان  نیگزیحکم جا

 مهیبر حبس و جر یمبن ییحکم اجرا یکارگر چیه یهم برا روز کی یلحظه حت نیتا او گرفته شده 

 «.میا نداشته ینقد

 :بعد ضمن تایید صدور حکم اجرایی نشدن مجازات را بمیان کشیدند

گونه  چیه»:در گفتگو با روزنامه عطریاس گفتکل استان  یدادگستر سیرئ تیر 6روز جمعه 

 «.کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است یبرا ییمجازات اجرا

در روزهای چهارشنبه وپنج  یعنی تکذیب های صدور احکام جدید نظربمیان آوردنددرادامه سخن از ت

برگزار  برای بررسی مجددودادگاه تجدید نظر واحکام دردادگاه بدوی صادره شده شنبه دروغ بوده 

 :خواهد شد

 44موضوع پرونده  ریگیپ »:به ایسنا گفت یاستان مرکز یکل دادگستر سییر تیر، 9روزدوشنبه 

 «.خواهد شد دنظریخصوص تجد نیو در ا ستین یعنوان شده قطع یکارگر آذرآب هستم، را

 کارگران آذرآب تبرئه و بررسی مجدد پرونده با وتعلیقی اعالم شد  در دادگاه بدوی محکومیتباالخره 

 :ندشد

پرونده » :گفت یاستان مرکز یکل دادگستر سیرئتیر، 42زارشات رسانه ای روزسه شنبه براساس گ 

قرار  یمورد بررس گریپرونده بار د نیداشتند که ا یقیتعل تیمحکوم یکارگران آذرآب درمرجع بدو

 «.کارگران شد یاقدام به تبرئه تمام تیدر نهاو گرفت 

پشتک و وارو زدن های ران دستگاه قضایی و پس از یک هفته ضد و نقیض گویی های دست اندرکا

   .،قوه قضائیه عقب نشینی کردبه نیروهای امنیتی واطالعاتی خبرگزاری های وابسته

قوه قضائیه .حکم برائت برایشان صادرشد کارگران حق طلب آذرآب جرمی مرتکب نشده بودند کهاما 

طلب هپکو،هفت  برای آذرآبی ها همچون کارگران حق براساس ماهیت ضد کارگریش

،شرکت زغال سنگ کرمان،معدن امین یار فاریاب،شهرداری بافق تپه،فوالداهواز،معدن سنگ آهن

 .پاپوش دوختند وبرایشان پرونده سازی کردند......های کوت عبدهللا وحمیدیه و

قوه قضائیه بنا به ماهیت ضدکارگریش با اذیت وآزار کارگران حق طلب منجمله احضار،تهدید، 

شت وزندانی کردن ده ها واحد تولیدی وخدماتی بارها دم خروسش را بنمایش گذاشته است بازدا

را کسی باورندارد وبعبارتی دیگر قوه قضائیه بنا چهل سال  وبهمین دلیل دیگر قسم حضرت عباسش

حامی » هم نمی تواند شیمن ِسر کیبا عملکردش در رویارویی با کارگران وسرکوبشان 

 .وتمامی این اقداماتش در حدتالش مذبوحانه باقی خواهد ماند**چسباندبخود ب را«کارگران

 «دم خروس ایقسم حضرت عباس را باور کنم  »*

 «چسبد ینم شیمن ِسر کیبا  »**

وعدم  دیبوشهر دراعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جد یشهردارادامه اعتصاب کارگران *

 برای دومین روز متوالی پرداخت بموقعش



 فیظر یمانکاریشرکت پ)بوشهر یشهردارکارگران  تیر برای دومین روز متوالی، 42ه شنبه روز س

به اعتصابشان  وعدم پرداخت بموقعش دیاعتراض به بروزنشدن حقوقشان درسال جدبرای (کاران

 .ادامه دادند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر اجتناب کردند

 

نظافت  اتیروز عمل0 نکهیزباله در بوشهر پس از ا یها طلس اکنون همبنابه گزارش رسانه ای شده،

زباله را در جوار اهالی کیسه های ها  از محله یشهر انجام نشده مملو از زباله شده  و در برخ

 .اند زباله جا داده یهاسطل

آور  سر و سام شیبا افزا: گفت رسانه ایبه خبرنگارکارگران معترض شهرداری بوشهراز  یکی

به طور کامل پرداخت  زیحقوق ن نیهم یو وقت دهدیرا نم یکفاف زندگ زین یحقوق پاکبان هامتیق

 .است ها با مشکل مواجه شده نشود، امرار و معاش خانواده

در  نیریاز سا شیپاکبانان ب یهاسطح کوچه و معابر خانواده یکرونا و آلودگ وعیبا ش: وی افزود

از فشار  یکه بار ناش ستین ستهیشا یطیشرا نیدر چن معرض خطر ابتال به کرونا قرار دارند و

 .شود لیبر آنها تحم زین یاقتصاد

به چشم  یعاد طیدر شرا دیکار پاکبانان شا: گفتیکی دیگر ازکارگران معترض این شهرداری 

 شترینشده تالش پاکبانان ب یآور سطح شهر جمع یهاشبانه روز زباله 0اکنون که  یول دیایشهروندان ن

 .شم خواهد آمدبه چ

نظافت شهر  یبرا رندیکه حق و حقوق کامل خود را نگ یوجود پاکبانان تا ساعت نیبا ا: ادامه داد یو

 .نخواهند کرد یاقدام

محقق شود تا  یپرداخت مطالبات بزود یشورا برا سیحال انتظار است قول رئ نیبا ا: افزودوی 

 .از سر گرفته شود زیشهر ن یپاکساز اتیعمل

اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری ادامه *

 وراهپیمایی در سطح شهر شوش



کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی  تیر، 42روز سه شنبه 

در سطح شهر شوش شغلی ومعیشتی با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری،ایراد سخنرانی وراهپیمایی 

 .وسردادن شعارهایی ادامه دادند

 

 

ازپرداخت یک ماه حقوق معوقه هفت تپه  شکرینشرکت  رعاملیمد بنا به خبر رسانه ای شده،

 .کارگران این مجتمع طی روزهای آینده خبرداد



 تیر در شبکه 42همچنین برای باری دیگر خبر تمدید دفترچه های بیمه کارگران از روز سه شنبه 

 .های اجتماعی منتشر شد

ثبت اثر انگشت  اب نسبت به بازی کردن کارفرمایان باجانشان و کنگان هیاعتراض کارگران عسلو*

 یورودگیت های در 

ثبت اثر  اب اعتراضشان را نسبت به بازی کردن کارفرمایان باجانشان و کنگان هیکارگران عسلو

 .اعالم کردند یورودگیت های انگشت در 

 تیو عدم رعا ها تینشدن فعال یفتیاز ش زین نیاز ا شیکارگران که پ نیاتیر،42به روز سه شن

 ها شگاهیپاال یاز چند روز گذشته برخ: ،به خبرنگار رسانه ای گفتندانتقاد داشتند یبهداشت یها پروتکل

 ی است که همه نیبر ا میاند و تصم کرده یاثر انگشت را اجبار ی لهیبه وس ابیمجددا ثبت حضور و غ

صفوف به هم  یکیاست  یاز دو جنبه قابل بررس تیوضع نیا. کار را انجام دهند نیا ها شگاهیپاال

خطرناک  اریفشرده پرسنل جهت ورود و خروج و دوم لمس نقطه آلوده جهت ثبت اثر انگشت که بس

 .است

 ها، شگاهیپاال یدر برخ: ،افزودندشانیها خود و خانواده ینسبت به سالمت یبا ابراز نگران کارگران

و  ستین یخبر چیکه انگار ه کنند یعمل م یجور یمانکاریپ انیبه خصوص کارفرما انیکارفرما

 !کند ینم دیخطر کرونا کارگران را تهد

آمار کرونا در  و قرمز دارد تیاست که وضع ییها از استان یکیاستان بوشهر  قابل یادآوری است که

و  یمنیاصول ا تیو کنگان بدون رعا هیعسلو یها ان کارگران در پروژههمچن یاستان باالست ول نیا

 .هستند تیدر تراکم باال مشغول به فعال

آزاد موقتاً  یتومان ونیلیم051 قهیوث نسرین جوادی برای تحمل حبس احضارو حیدر قربانی با قرار*

 شد

 به زندان یجواد نیاحضار نسر+

  احضار شده است که ظرف یا هیابالغ یط رانیارگران اک  آزاد هیاتحاد یاز اعضا یجواد نینسر

احکام  یاجرا ۱شعبه  یاز سو  هیاحضار نیا. دینما  یحکم معرف یمدت پنج روز خود را جهت اجرا

 .تهران صادر شده است  ۳۳ هیناح یدادسرا

 یاجتماع نیو بازنشسته تأم یپزشک زاتیکارگر سابق تجه( یجواد یاعظم خضر) یجواد نینسر

دادگاه  ۶۲شد و سپس در شعبه  ریمقابل مجلس دستگ ۸۹کارگر سال  یتجمع روز جهان  که در است

حکم در دادگاه  نیا زیو بعدتر ن دیگرد  محکوم  سال زندان ۷به  یافشار یتهران توسط قاض  انقالب

 .شد دییتأ دنظریدتج

و محکوم به زندان شده  ریدفاع از حقوق کارگران دستگ  و یصنف یتهایفعال لیبه دل یجواد نینسر

 .است

 یدر خصلت ضد کارگر شهیکردن کارگران ر یحاکم در سرکوب و زندان یضد انسان هیرو نیا

با مناسبات  یهم اکنون در نقطه اوج تقابل طبقات رانیطبقه کارگر ا. دارانه حاکم دارد هیمناسبات سرما

 عحاکم تداوم مناف یِ دار هیماسو است که سر نیگرفته است و از ا موجود قرار انهیاستثمارگرا

 .زندیها دست م یسرکوبگر نیدتریو به شد ندیبیم یمخاطره جد  را در شیخو انهیچپاولگرا



و خواهان خاتمه  دینمایمحکوم م اً یبه زندان را قو یجواد نیاحضار نسر رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .کردن کارگران است یو زندان  ییقضا بیبه تعق دنیبخش

 نهنود و  رماهیدهم ت -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 آزاد شد یقربان دریح+

روز  ۶۳پس از  رماه،یامروز سه شنبه دهم ت رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یقربان دریح

 .آزاد شد نیموقتاً از زندان او یتومان ونیلیم۶۵۲ قهیبازداشت با قرار وث

شده بود  نیزندان او نیمأمور لیتحو  گذشته صادر و  روز دریح ینامه آزاد قه،یوث عیاز انجام تود پس

ماند  جهینت یب زیشب ن ۱۶تا ساعت  یاستقبال از و یبرا دریو دوستان ح خانواده  یاما انتظار اعضا

 ۱۶امروز ساعت  نکهیرا ندادند تا ا یبه و یبخاطر ممانعت از استقبال، اجازه آزاد یتیامن نیو مأمور

 .کردند  را آزاد یقربان دریظهر ح

شده و تمام  ریوزارت اطالعات دستگ نیروز هجدهم خرداد ماه در منزلش توسط مأمور یقربان دریح

 .وزارت اطالعات بود انیبازجو ییتحت بازجو  و نیزندان او ۶۲۸مدت بازداشت اش را در بند 

  شادباش رانیرگران ارا به او، خانواده اش و کا یقربان دریح یآزاد رانیکارگران ا  آزاد هیاتحاد

 هیعل ییقضا یشدن پرونده ها دهیکارگران، خواهان برچ یریو ضمن محکوم کردن دستگ دیگویم

 .است یصنف نیفعال  کارگران و

 نود و نه رماهیدهم ت -رانیکارگران ا  آزاد هیاتحاد

به دو کارگران شرکت واحد در شع یکایسند یاعضا گریو د یداود رضو ،یرضا شهاب ریپرونده اخ*

 مختومه شد نیاو یبازپرس

از  یو داود رضو یبه رضا شهاب نیاو تیامن یشعبه دوم دادسرا یجداگانه از بازپرس ییها هیابالغ 

پرونده  نیا. ارسال شده است بیبر منع تعق یکارگران شرکت واحد مبن یکایسند رهیمد ئتیه یاعضا

 امهگشوده شد اما در اد کایسند یها تیدر مورد فعال یاز رضا شهاب ییبا بازجو ۸۹مهر  ستمیب

احضار  تیامن سیبه پل یبا دستور بازپرس شعبه دوم تلفن کایشناخته شده سند یاعضا هیکل قات،یتحق

 .مراجعه نکردند تیامن سیبه پل کایسند یاما اعضا شدند

و  یسه بار احضار و مورد بازپرس یرضا شهاب کا،یسند یاعضا یجمع از احضار دسته شیپ 

 یها هیصورت گرفته پس از ابالغ یریگیبا پ. قرار گرفته بود کایسند یها تیدر مورد فعال ییوبازج

مختومه  کایسند یاعضا هیکل یپرونده برا نیمعلوم شد که ا ،یو رضو یشهاب یبرا بیمنع تعق رِ یاخ

 .است دهش

 انیآقا یها نامتهران به  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند یحال حاضر پنج تن از اعضا در

 لیبه دل یریو خانم فرحناز ش سبزوار یمیکر نیزاده، حس  ناصر محرم ،یدیحسن سع ،یرضا شهاب

و از تمام حق و  کاریاز ده سال است از کار ب شیهر کدام ب ییکایسند تیو فعال تیو عضو لیتشک

در  یشتیعانها از لحاظ م یها محروم و خانواده یضمن کار و حقوق شهروند یایحقوق و مزا

 .محروم هستند زین یاجتماع نیتام مهیاز ب یو حت اند قهیمض

 یبرا یادیمهم و ز یتاکنون دست آوردها شیکارگران شرکت واحد با اتکا به اعضا یکایسند

 شهیهم ییو قضا یتیعوامل امن یرانندگان و کارگران شرکت واحد داشته است که همواره از سو



سال گذشته صدها بار  ۱۵در  کایسند نیا یر بوده است و اعضاو اخراج از کا دیتحت فشار، تهد

و مقاومت و اتحاد   یو از خودگذشتگ یستادگیبازداشت و اخراج از کار شده اند اما همچنان با ا

 .اند ستادهیدر دفاع از حقوق کارگران همچنان مصمم و محکم ا شیاعضا

 یو صنف یکارگر نیتمام فعال یآزادتهران خواستار  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

را اتحاد کارگران و  یفعل یشتیاسفبار مع طیاز شرا یو تنها راه نجات جامعه کارگر باشد یدربند م

 .داند یم یو صنف یمستقل کارگر یها و تشکل یکارگر یکاهایسند لیتشک

  تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۸۸ ریت ۱۲

 کرمانشاه نسبت به تخریب امالکشان وعملکرد شهرک فدکاهالی از  یجمعراضی اعت  تجمع*

 شهرداری کرمانشاه اتیماموران اجرائ

کرمانشاه برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  شهرک فدکاهالی از  یجمع تیر، 9عصر روز دوشنبه 

مقابل تجمع  شهرداری کرمانشاه دست به اتیماموران اجرائ نسبت به تخریب امالکشان وعملکرد

 .زدندشهر  یاسالم یساختمان شورا

 



 



از  یندگیاز آنان به نما یتجمع تعداد نیاز ا یاز ساعات پستیر یک منبع خبری محلی، 42به گزارش 

 انیکرده و در گفتگو با آنان به ب دایشهر کرمانشاه حضور پ یاسالم یتجمع کنندگان در جلسه شورا

شهر قول مساعد دادند که  یشورا یاعضا تیند که در نهاخود پرداخت یانتقادات و خواسته ها

 .قرار خواهند داد یدگیمشکالت و اعتراضات آنها را مورد رس

 مقابل فرمانداری محل کارشان تجمع اعتراضی صاحبان مراکز ضایعات بروجرد نسبت به تعطیلی*

یلی محل کارشان صاحبان مراکز ضایعات بروجردبرای اعتراض نسبت به تعط تیر، 9روز سه شنبه 

 .دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند

مرکز جمع آوری ضایعات درشهرستان بروجرد فعال هستند وبیش  472قابل یادآوری است که حدود 

 .هزار نفر درارتباط با این مراکز مشغول بکار هستند 3از 

 ک دستگاه تریلی حاملجان باختن یک کارگر جوان شهرداری زرند درپی سقوط از باالی ی*

 ی شهرباسازیز یها سازه

شهر زرند با  یهنگام عبور از بلوار جمهورشهر یباسازیز یها سازه یک دستگاه تریلی حامل

ماه  4که  دراستان کرمان یک کارگر جوان شهرداری زرندبرق فشار متوسط برخورد و  یها میس

منتقل شد بدلیل زرند  مارستانیبه بو ردط کسقو ابانیبه سطح خپیش ازدواج کرده بود،از باالی تریلر

 .ضربه مغزی جانش را ازدست داد

 با نگاهی به تصویر زیر، پرسش این است چرا این کارگر باید باالی این تریلر درحال حرکت باشد؟
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