
 8932شهریور ماه  72و  72اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 

 کارگرحق طلب کارخانه هپکو اراک کماکان زندانی هستند 2 -

 نشانبرای آزادی همکارا اراک یزندان مرکزمقابل  تجمع هپکویی ها

 کارگر یآور جواب سفره خال گازاشک -

 با هپکویی ها پارس یساز واگن همبستگی کارگران کارخانه -

 کارگران هپکوبدنبال همبستگی با  آذرآب کارخانه از کارگران یاحضار جمع -

 موج گسترده سرکوب کارگران رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب -

 !آمد میاز حق مان کوتاه نخواه:رانیا کیکانکارگران فلزکارم یکایسند -

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های  -

 توخالی مسئوالن باتجمع مقابل استانداری

 (اهواز)ایران فوالد یصنعت یگروه ملاعتصاب کارگران بخش نورد تیر آهن  -

مقابل  نسبت به شرکت پیمانکاری با تجمع کالله یکارگران شهرداری ادامه اعتراضات خانوادگ -

 گلستان یاستاندار

ماه حقوق همزمان با  51نسبت به عدم پرداخت  نیقا  -  رجندیپروژه جاده باعتراض کارگران  -

 یراه و شهرساز ریوز حضور

 کنشگر محمد حسن پوره شدن معلم االثر مفقود -

  کرمانشاهاستان معلمان کنشگراحضار  -

 !سال حبس، محکوم شد کیبه  یدیعرفان رش -

  !شد دییتا نایع رهیضربه شالق پدرام پذ 77و حبس سال7 حکم -

 فراخوانده شد نیبه زندان او یریسال حبس تعز کیحکم  یاجرا برای شناس حق محسن -

 نیدادسرا او 2به شعبه از احضارش  یمحبوبه فرحزادگزارش  -

خط سرکوب فعاالن »در اعتراض به  «رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل ینگهماه یشورا» هیانیب -

  «یصنف

 شرم آور است" واقعا:یصالح محمود -

 ساله در آستارا بدلیل اختالفش با کارفرما  77یک کارگر  خودکشی اقدام به -



 بروجن ییکارگران شرکت آب و فاضالب روستاماه حقوق 9عدم پرداخت  -

 با مسدود کردن جاده معدن شن و ماسه سراوان  عملکرد به نسبت اندار ونیاعتراض کام -

مازندران و سمنان ازدفن زباله در  یشهرها و روستاها یبرخ نیخشمگ یروزه اهال 55 یریجلوگ -

 یریجلوگ یدر جاده برابا تجمع  منطقه  نیا

 مع مقابل فرمانداریبا تج یا رهیزنج یها فروشگاه شیبه افزا نسبت کسبه دماوند اتادامه اعتراض -

مقابل  قهمرکز سالمت در منط کنسبت به عدم احداث یگچساران  رآبادیخ یاهال یتجمع اعتراض -

 فرمانداری

 کارگر در استان مازندران براثر حوادث کاری در سال جاری 71جان باختن  -

 بر اثر سقوط سنگ در چاهاقلید   انیشهرم یکارگر جوان در روستا یک مرگ -

 نی هستندهپکو اراک کماکان زندارحق طلب کارخانه کارگ 2*

 برای آزادی همکارانشان اراک یزندان مرکزمقابل  یی هاتجمع هپکو

کارگر حق طلب بازداشتی 29شهریور از 22بنا برآخرین اخبار رسانه ای شده تا عصر روز پنج شنبه 

ز آزادیشان در میان نیست نفرشان کاماکان در بازداشت بسر می برند و خبری هم ا9کارخانه هپکو 

 .ومعلوم نیست دوره بازداشتشان تاکی بسر خواهد رسید

 .ندآزاد شداراک  یزندان مرکزازکفالت  دیبا قشهریور22و  27روزهای  کارگر دیگر طی 25

زندان مقابل  شهریور،جمعی ازکارگران کارخانه هپکو برای آزادی همکارانشان 22روز پنج شنبه 

 .دندتجمع کر اراک یمرکز

 

شهریور، کارگران هپکو به تجمعشان در اعتراض به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  27روز چهارشنبه 

 .وبرای آزادی همکارانشان ادامه دادند



 کارگر یآور جواب سفره خال گازاشک*

از آوار اخبار تلخ  یانبوه انیسرگردان در م ییروزها م،یگذارنیرا م یتلخ یما اصحاب رسانه، روزها

که، مرگ، فقر  ییروزها. اند درمانده زیخود ن یازهاین نیتر یهیبد یکه برا یکاه از درد مردمان و جان

 .به سر خط خبرها بدل شده است شتیو غم مع

 .تر است دردناک هیاز بق دیشا گذرد، یروزها بر کارگران م نیقصه پرغصه آنچه ا ان،یم نیا در

است که  افتهین امیاعتراضشان الت یصدا نیوان سنگزخم آنچه بر کارگران هفت تپه گذشت و تا هنوز

فقر و  یوانفسا نیکه در ا یکارگران. فغان کارگران شرکت هپکو اراک بر آسمان است یبار ندا نیا

لقمه  نبالروشن، بلکه صرفاً بد یفردا یدینه به ام ،یدر جنگ هر روزه با زندگ شت،یگذران مع یتنگ

ها و گاز اشک  بهتر از بازداشت و ضرب باطوم یشدن، پاسخ دهیشن یهستند و شوربختانه به جا ینان

 .آنان نشد یخال یها سفره همانیم

 یو داستان پرتکرار چوب حراج ستین یا تازه تیکه برسر کارگران شرکت هپکو آمده است، روا آنچه

ها  آن یکار یرویکشور و هزاران ن یدیتول یها شرکت نیتر دامن بزرگ یساز یاست که بنام خصوص

 .کشور زده است یرشد و توسعه اقتصاد شهیبر ر شهیتنه ت کیهاست که  را گرفته است و سال

و در  یساز یکشور، به بهانه خصوص یاقتصاد یها هیسرما نیکه به بزرگتر یشینما ییها یواگذار

که  یاند و در حال ها را به ثمن بخس واگذار کرده خاص، چوب حراج زده و آن یازهایقالب رانت و امت

 نیا مان،تو ونیلیم 53است، فقط با  شده یتومان برآورد م اردیلیم 033به  کیارزش شرکت هپکو نزد

 .به تاراج رفته است انهیخاورم آالت نیماش دیکارخانه تول نیتر بزرگ

 نیهپکو اراک از نخست یمیندارد؛ کارگران کارخانٔه قد یاعتراض کارگران هپکو اما تازگ داستان

خود دست به  یصنف تینابسامان کارخانه و وضع طیدر رابطه با شرا ریاخ یها معترضان سال

 .به زندان و شالق محکوم شده بودند زیشرکت ن نیاز کارگران ا یاعتراض زدند و تعداد

نشدن به  بارها به پرداخت ،یکارخانه به بخش خصوص نیا یهپکو اراک، پس از واگذار کارگران

و  بهشتیآن به دولت شده بودند، ارد تیو خواستار بازگرداندن مالک موقع دستمزد خود اعتراض کرده

 تیوضع یفیمعوقه و بالتکل یها در اعتراض به عدم پرداخت حقوق زیخرداد ماه سال گذشته ن

اقدام به مسدود  یساعات یبرا ور،یشهر 21مورد، دوشنبه  نیشتشان دست به اعتصاب زده و در آخریمع

شده و به ضرب و  ریها درگ با آن ژهیو گانی یروهایآن ن یدند که در پجنوب کر-کردن خط آهن شمال

 داشتتن از کارگران باز ۸۲و دستکم  یزخم یشمار ده،یرس یها شتم آنان پرداخت که بنا بر گزارش

 .اند شده

و  ستیها ن دنیدست نش نیمورد از ا نیآنچه که بر کارگران هپکو اراک رفته است، اول تینها در

است، تکرار  یدلنگران هیما زیاز هرچ شیباره ب نیا هم نخواهد بود و آنچه که در اه آن نیآخر

 فقطکه فقط و  یو کارگران میدر اعتراضات کارگران هفت تپه شاهد بود شیپ یاست که چند ییویسنار

دچار  یواه یها خود به صدا آمده بودند، به بهانه یحقوق انسان نیو اول یشتیمع یها حداقل یبرا

 .شوند نیسنگ یها تیممحکو

 شهریو 27رسانه ای شده بتاریخ

 گسترده تر ومستحکم تر باد همبستگی کارگران



 با هپکویی ها پارس یساز واگن همبستگی کارگران کارخانه*

در اعتراض به ضرب و شتم ز،یپارس ن یساز واگن کارخانه کارگرانشهریور، 27روز چهارشنبه 

ظهر از محل کارخانه هپکو تا بلوار واگن پارس  کیدود ساعت از آنان ح تیکارگران هپکو و در حما

 .کردند ییمایراهپ

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

 کارگران هپکوبدنبال همبستگی با  آذرآب کارخانه از کارگران یاحضار جمع*

شهریورشان در  22با هپکویی ها با حضور روز سه شنبه  آذرآب کارخانه بدنبال همبستگی  کارگران 

 .اند و احضار قرار گرفته دیاز کارگران آذرآب مورد تهد یتعدادکارخانه هپکو

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

 موج گسترده سرکوب کارگران رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب*

است که هر روز و  دهیرس یبه حد رانیا رانیمزدبگ یمطالبات انباشته شده کارگران و تمام یگستردگ

 ریگیاعتصاب و تجمع پ قیکه از طر میدر نقاط مختلف کشور هست یاعتراض یهر ساعت شاهد حرکتها

به خواست و مطالبات  ییپاسخگو یبرا یعمل نیباشند اما مسئوالن کوچکتر یخود م یخواسته ها

 یو صدور احکام حبس و شالق برا یریدستگ قیدهند و در مقابل، از طر یکارگران از خود نشان نم

 .ندینما یآنان م یو حق خواه یرگران اقدام به سرکوب هر نوع مطالبه گرکا

در جهت مرعوب نمودن کل  یکارگر یبه تجمع ها یتیو امن یانتظام یروهاین ورشیراستا  نیا در

 .بدل شده است یحکومت ینهادها یاز سو نیروت یبه امر رانیکارگران ا

از  یادیو و ضرب و شتم و مصدوم نمودن تعداد زبه تجمع کارگران هپک سیپل یروین انهیوحش ورشی

دادن به اعتراض کارگران  انیبه قصد پا کسویکارگران، از  نینفر از ا ۸۲ یریآنان و همزمان دستگ

مراکز  گریکارگران در د ریسا انیرعب و وحشت در م جادیبه هدف ا گرید یهپکو است و از سو

 .ردیگیصورت م یکارگر

که کارگران آذرآب همزمان و همراه کارگران هپکو دست به اعتراض متحدانه بود  ریماه اخ نیهم در 

شرکتها، مشکالت کارگران در  نیا یساز یاز چهار سال است که در پس خصوص شتریزدند و ب

پاسخ مانده و تداوم  یدر اراک همچنان ب یکارگر گریمرکز د نیو چند یساز ومینیهپکو، آذرآب، آلوم

 .کشاند یگران را به اعتراض و اعتصاب ممسائل هر بار کار نیا

خط  تواندیداران با کارگران نم هیددمنشانه عوامل سرما یها و برخوردها ینوع سرکوبگر نیا اما

کارگران اراک . اراک بکشد یابانهایبر خ یمراکز کارگر ریکارگران هپکو و سا یبر قدرتنمائ یبطالن

اراک صف واحد خود در مقابل دم و دستگاه  یابانهایدوباره خ ریقطعاً با اتحاد با هپکو و با تسخ

 .خواهند کرد یریگیمطالباتشان را پ ریسرکوب را قدرتمندتر کرده و حقوق معوقه و سا

المدت  لیبازداشت و صدور احکام طو قیسرکوب گسترده کارگران از طر استیاز س یگرید بخش

به تجمع کارگران در مقابل مجلس و حمله . گذشته شدت گرفته است کسالیمدت  یزندان و شالق ط

 یطبقه کارگر نمونه  انیکارگران و حام هیعل نیاز آنان و صدور احکام سنگ یریتعداد کث یریدستگ

 ،یمحمد نیپرو ،یجواد نینسر هیبه صدور احکام زندان عل توانیاست که از جمله م یبرخورد نیچن

از کارگران اشاره  یگریو تعداد د یریام هیمرض ز،یرسول طالب مقدم، عاطفه رنگر ،یدیحسن سع



بازداشت شدگان هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و در معرض  نیاز ا گریچند نفر د یکرد و برا

 .زندان قرار دارند احکامصدور 

راستا و  نیدر هم زیگام ن هینشر هیریتحر أتیه یکارگران هفت تپه و اعضا هیاحکام زندان عل صدور

حقوق  عییو اعتراض کارگران به تض یطبقه کارگر و ممانعت از مطالبه گر یبه جهت سرکوب عموم

هفت تپه در  رشدگانیهفت نفر از دستگ یسال حبس برا ۸۲سال حبس تا  ۶احکام . شان صورت گرفت

فوالد اهواز  یگسترده سال گذشته کارگران هفت تپه و کارگران گروه مل یها یریپس سرکوب و دستگ

 .اتفاق افتاد

به تشکل  ورشینشده و  یمنته یوب کارگران تنها به تجمعات و اعتصابات در مراکز کارگرسرک موج

آزاد  هیاتحاد یهشت تن از اعضا یریدستگ. امر قرار داشته است نیدر رأس ا یمستقل کارگر یها

 ،خداجو دیناه ،یمحمد نیآنان از جمله پرو یهمگ یگذشته که برا یدر طول ماه ها رانیکارگران ا

 یقضائ یپرونده ها یفخر یو مهد یمانیسل یهاد ،یخیفرهاد ش ،یجواد نیراد، نسر یاحسان شاپور

در حال گذراندن  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سیزاده رئ میمفتوح گشته است و جعفر عظ

 .باشدیحبس شش ساله اش م تیدوره محکوم

به احکام  زیو هاله صفرزاده ن یثقف رضایلع یکانون مدافعان حقوق کارگر به اسام یتن از اعضا دو

 .اند دهیزندان محکوم گرد کسالی

 یشده و پرونده ها ریدر تجمع روز کارگر دستگ زیشرکت واحد ن یکایسند ینفر از اعضا هفت

 .است انیدر جر شانیا یبرا یقضائ

محمد  ،یعبد لیفراتر رفته و هم اکنون اسماع یجنبش کارگر نیاز فعال یسرکوب فعاالن صنف دامنه

در معرض  زین یشتریمعلمان در زندان هستند و تعداد ب نیاز فعال یگریو تعداد د یمحمود بهشت ،یبیحب

 .صدور احکام زندان قرار دارند

 ریاست که دم و دستگاه حاکم تمام قد در مقابل کارگران و سا تیواقع نیموارد نشان دهنده ا نیا یتمام

و تحقق خواست و مطالبات کارگران و  ییپاسخگو یبرا یلین و تماو توا ستادهیجامعه ا رانیمزدبگ

 .ندارد رانیمردم ا یجنبش مطالبات یبخش ها ریمعلمان و بازنشستگان و سا

نوع  نیاست که جامعه برخالف تصور حاکمان مرعوب ا نیا انگریجامعه به وضوح نما تیواقع اما

کارگران و  یخانواده ها یزندگ ش  یاز پ شینا رفتن بنظاره گر به ف تواندیها نشده و قطعاً نم یسرکوبگر

 .اقشار خود باشد ریبازنشستگان و معلمان و سا

کارگران هفت تپه در طول اعتصاب سال گذشته کارگران تا  ندگانیتمام نما یریکه پس از دستگ میدید

ر از کارگران از چهل نف شیشوش ادامه دادند و بازداشت ب یابانهایروز به اعتراض شان در خ نیچند

 .کارگران نشده است نیا یفوالد اهواز مانع از مطالبه گر

 دیکارگر امسال در مقابل مجلس قدرتمند و پرشور برگزار گرد یاتفاقات بود که روز جهان نیپس ا در

را مرعوب کند اما باز  رانیکل کارگران ا خواهدیو م خواستیو با وجود سرکوب گسترده که م

 انیدر جر گرید یاراک و ده ها اعتراض کارگر یو هپکو نیقزو یور سازاعتراض کارگران کنت

 .است

مردم  تیکارگران و اکثر یو تورم گسترده و سقوط کامل سطح زندگ یو با توجه به گران ریدوره اخ در

 یایجامعه و حاصل دسترنج کارگران توسط ماف یچپاول ثروتها قیاز طر یکاریب زانیم یو گستردگ



 عهاقشار جام ریسرکوب کارگران و سا گرید یو از سو کسویخوار و اختالسگر از غارتگر و رانت

عدم وجود  یقدرت و ثروت به معنا یایبعنوان مدافعان ماف یتیو امن ییو قضا یدولت یتوسط نهادها

 میو عظ یتوده ا ییارویبه جز رو یراه چیبوده و قطعاً ه یبهبود اوضاع کنون یبرا یروزنه ا چیه

 .نگذاشته است یباق یکنون تیبا وضع نرایمردم ا

به کارگران هپکو و صدور احکام  انهیضمن اعالم انزجار از حمله وحش رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

کارگر و  یبازداشت شدگان روز جهان زیگام و ن هینشر یکارگران هفت تپه و اعضا هیظالمانه عل

 یباتجنبش مطال یدوره تقابل جد یه دوره آتباور است ک نیبر ا ،یمستقل کارگر یتشکل ها نیفعال

حاکم است و از  انهیدر مقابل مناسبات استثمارگرا یو در رأس آن جنبش کارگر رانیمردم ا میعظ

و  یریبه دستگ یاعتراض یمؤثر جنبش ها نیبه قصد حذف رهبران و فعال یدولت یکه نهادها نروستیا

مانع اعتراض  دتوانن یوجود نم نیبا ا نکهیغافل از ا. ورزندیآنان مبادرت م هیصدور احکام زندان عل

صدها و  ریمس نیشان شوند و در ا یشتیو مع یخواست و مطالبات صنف یریگیپ یکارگران برا

 .خواهند آمد رونیاعتصابات ب نیاز دل هم یهزاران رهبر اعتراض

 ۸۲ وریشهر ۸۲

 !آمد میهاز حق مان کوتاه نخوا:رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند*

 تیوضع فیتکل نییبه جان آمده هپکو اراک که در اعتراض به حقوق معوقه خود و تع کارگران

آهن را مسدود  اعتراض شان، خط راه یشدن صدا دهیشن یبرا وریشهر ۸۲شرکت روز  یسهامدار

ت به مشکال ییاعتنا یمسوالن و ب ییعدم پاسخگو. دندیروبرو گرد سیکرده بودند با برخورد خشن پل

 یزخم ۸١به کارگران  ژهیحمله گارد و. است ختهیکارخانه را برانگ نیکارگر ا ۸٩٩خشم  خانهکار نیا

در  یتماس با مقامات استان مرکز یبرا لنایخبرنگار ا یها به همراه داشت و حتا تالش یبازداشت ۸۲و 

 نکهیا ایو  دوقت ندارن ایمانده است و همه  جهینت یارتباط با بازداشت کارگران معترض هپکو تاکنون ب

 .حادثه خبر ندارند نیاز ا

به نظر ما » :که میو اعالم کرد! دیکش میکه از مبارزه دست نخواه میگفت وریشهر ۸١ هیدر اطالع ما

که  میما هست یمل تیامن. تن پرور یدرست ثروت، نه آقازاده ها عیرفاه کارگران است و توز یمل تیامن

 یمل تیامن. استنان سرسفره ه یمل تیامن. است یخاک و عدالت انسان به یامان سپر هر متجاوز نهیس

 .نبود کودکان کار و زن تن فروش است یمل تیامن. دربند کردن اختالسگران است

. زبان افشاگر کارگران را رساتر کرد دیبا ست،یکارساز ن ایبا فساد و ماف یمبارزه باند ن،یمسوول انیآقا

 کخانهیتار نیا تیشفاف یبرا یکارگر یکاهایاست که سند ییها کخانهیتارو  یفساد در پنهان کار شهیر

 یکارگران جز با همدست هنپرداختن حقوق چند ماه. ها نورافکن اتحاد و اعتصاب را در دست گرفته اند

 .«باشد ینم ریامکان پذ زیقانون گر نیمسوول

ها در  یعدالت یو از اعتراض به ب که آموزگاران بترسند ستین امیپ نیبرخوردها حامل ا نگونهیا ایآ

به کارگران است که  امیپ نیبرخوردها حامل ا نیا دیترد یزمان باز شدن مدارس دست بکشند؟ ب

 زکه جغد جنگ در آسمان کشورمان در حال پروا ییدر روزها. دیاما اعتراض نکن دیبکش یگرسنگ

 یو ب یدلسرد یکارگر را به سو خواهند طبقه یاست؟؟ چرا م یبرخوردها به نفع چه کسان نیاست ا

 کشور ببرند؟؟؟ لینسبت به مسا یتفاوت

اعتراض  نیا یخواهند صدا یم نیشود و اگر مسوول یمنجر به اعتراض م یعدالت یمسلم است ب آنچه

 .را رفع کنند یعدالت یب دیها را نشنوند با



طبقه  یو زندان یبازداشتهمه کارگران  یکارگران هپکو خواهان آزاد یاز خواسته ها تیضمن حما ما

 .میکارگر و هوادارانش هست

 ۸٩۸۲ وریشهر ۸٢

****************************************************************

******************* 

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های *

 بل استانداریتوخالی مسئوالن باتجمع مقا

کارگران کارخانه کنتورسازی درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به  شهریور، 27روز چهارشنبه 

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن برا باری دیگر دست به تجمع مقابل استانداری 

 .زدند

 (اهواز)نایرا فوالد یصنعت یگروه ملاعتصاب کارگران بخش نورد تیر آهن *

 ممنوع الورودی تعدادی از کارگران معترض به شرکت وتهدیدیشان به اخراج از کار

در (اهواز)ایران فوالد یصنعت یگروه ملشهریور، کارگران بخش نورد تیر آهن  27روز یکشنبه 

  .بخش نموده اند نیا 203در خط  دیاعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه اقدام به توقف تول

 ایران فوالد یصنعت یحراست گروه گروه مل ریمدشهریور،  21ن اعتصاب صبح روز دوشنبه بدنبال ای

 .شان را مسدود کرد و کارت تردد به شرکت  را ممنوع الورود بخش نیا کارگران از  یتعداد

 .از کار کرد به اخراج دیبخش را تهد نیکارگران معترض ا فوالد اهواز حراست  تیریمد همچنین

 شبکه های اجتماعیبرگرفته از 

مقابل  نسبت به شرکت پیمانکاری با تجمع کالله یکارگران شهردارادامه اعتراضات خانوادگی *

 گلستان یاستاندار

کارگران شهرداری کالله وخانواده هایشان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به پایمال شدن 

 .نداری زدندحقوقشان توسط شرکت پیمانکاری دست به تجمع مقابل استا

و به تبع آن  مانکارانیبا پ شهرداری کالله مشکالت کارگرانبراساس گزارش یک منبع خبری محلی،

به موقع و کامل  افتیبخاطر عدم در یشتیخانواده آنها با مشکالت مع یدست و پنجه نرم کردن اعضا

معوقات کارگران  یپرداخت نشدن برخ نیمشاغل و قانون کار و همچن یحقوق براساس طرح طبقه بند

 .شد مانکاریاز پ تیکارگران و به تبع آن شکا یتی، باعث نارضا90از سال 

از اخراج خود از  یریجلوگ یبود، کارگران برا افتهین انیمدنظرپا مانکارانیقرارداد پ نکهیتوجه به ا با

 .خود شدند تیشرکت، مجبور به پس گرفتن شکا

 یشرکت از ورود به مناقصه منع شد؛ ول نیا رو،ین سیپرد با شرکت یقرارداد شهردار افتنی انیپا با

 .آنها وجود داشت یدر کارگران و خانواده ها گرید یبا شرکت مانکارانیهراس ورود پ

 سیرئ یقبل مانکاریاز بستگان پ یکی نکهیبر ا یمبن یهاو ارائه سند یمناقصه، و با بررس یبرگزار با

 یم رهیمد اتیشرکت سابق در کارگران عضو ه ندهیو نما گلستان سیشرکت همراهان پرد رهیمد اتیه

 .آشکار شد زین دیباشد، پشت پرده شرکت جد



چالش  نیا .میبود (92مردادماه  51و 53)یفرماندارمقابل  باخانواده از آن شاهد اعتراض کارگران پس

استعفا از سمت خود  یخروج از حواش یشرکت برا نیا رعاملیمد یمیشد که جوادکر نیها باعث ا

 .بدهد

ماه حقوق همزمان با  81نسبت به عدم پرداخت  نیقا  -  رجندیپروژه جاده باعتراض کارگران *

 یراه و شهرساز ریوز حضور

در  نیقا  -  رجندیپروژه جاده ب ی درراه و شهرساز ریوز شهریور همزمان با حضور21روز دوشنبه 

کاری اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت استان خراسان جنوبی کارگران یکی از شرکت های پیمان

 .ماه حقوق بنمایش گذاشتند 51

 

 نیپنج سال است در ا: گفتی راه و شهرساز ریوز به از كارگران  یكبرپایه گزارش رسانه ای شده،ی

 زیبلكه ما را ن میحقوق نگرفته ا شیماه پ 53كنم اما نه تنها از  یكار م نیقا - رجندیشركت و در جاده ب

 .ج كردنداخرا

ما  یكند، زندگ یاز ما كم نم یشركت به ما داده اند درد یكه اعضا یتومان 13 هیكارت هد: افزود یو

 .ستیاز پرداخت حقوق ن یخبر كهیاست در حال یدر حال نابود

 :ی محمد اسالمی بدون اشاره به زمان پرداخت حقوق کارگران گفتراه و شهرساز ریوزطبق معمول 

 .میرا پرداخت كن یدهب نیا میده یقول م

آن  لومتریك 79آغاز شد و تاكنون  29پروژه از سال  نیا یدوبانده ساز اتیعملقابل یادآوری است که 

 73 شرفتیمانده با پ یباق لومتریك 15تومان قرارداد در  اردیلیم 523با مجموع  مانكاریو سه پ لیتكم

 .هستند تیدرصد مشغول فعال

 محمد حسن پوره کنشگر شدن معلم االثر مفقود*



از  یاطالع چیه یخانواده و دوستان و. مفقود شده است رماهیاز چهارم تکنشگرپوره معلم و  محمدحسن

 .هستند ینداشته و نگران سالمت و شانیا تیوضع

  استان کرمانشاهمعلمان کنشگراحضار *

را  یعاالن صنفگذشته چهارنفر از معلمان و ف یروزها یاطالع،  اطالعات سپاه کرمانشاه ط بنابر

  .احضار نموده است یبعد یروزها یرا برا گریقرار داده است و دو نفر د ییاحضار و مورد بازجو

   .معلمان شاغل و بازنشسته استان کرمانشاه هستند یانجمن صنف یاحضار شده از اعضا معلمان

و  یصنف یگر معلمان در مطالبه نیشروتریاز پ یکیگذشته  یماهها یاستان کرمانشاه ط معلمان

اطالعات، اطالعات سپاه و حراست ها در  یلیشدن به آغاز سال تحص کیبا نزد.  بوده اند یآموزش

 .ندینما یریدر مهرماه جلوگ یاز اعتراضات احتمال دیکوشند با احضار و تهد یم رانینقاط ا یاقص

 !سال حبس، محکوم شد کیبه  یدیعرفان رش*

شهر  نیساکن پاوه، توسط شعبه اول دادگاه انقالب ا ستیز طیمح  و فعال یفعال  کارگر ،یدیرش عرفان

و خروج از کشور  یمدن یها تیاز فعال تیسال زندان و دو سال ممنوع کیبه « نظام هیعل غیتبل»بابت 

  .شده است محکوم

شده  سال گذشته توسط مأموران اداره اطالعات کرمانشاه در منزل خود بازداشت رماهیت ،یدیرش عرفان

 .ودب

 یقاض یاز سو ،یدیسال زندان عرفان رش کیحکم  یسال جار ورماهیشهر ده،یاساس گزارش رس بر

شده  ابالغ یمیقهرمان کر شانیمدافع ا لیشعبه اول دادگاه انقالب پاوه به وک سییر ،یورد یصادق تار

 .است

و پس از  یدیرش ی، مأموران اداره اطالعات با ورود به منزل آقا۸٩۸١ رماهیت ۸٩چهارشنبه  شب

را بازداشت و  یتاپ، و تلفن همراه و لپ لیاز قب یاز لوازم شخص یکامل منزل و ضبط برخ یبازرس

 .منتقل کردند ییبه  بازداشتگاه اداره اطالعات کرمانشاه  جهت بازجو

پاوه  یوایژ یطیمح ستیدر پاوه و عضو انجمن ز «ایچ» یستیز طیانجمن مح ندهینما ،یدیرش عرفان

 .است

منطقه اورامان  یها جنگل یها یسوز در مهار آتش ینقش مهم یطیمح ستیز نیفعال گریو به همراه دا 

 یمردم یها ماه در کمپ نیچند یبرا یفعال مدن نیبه دنبال وقوع زلزله کرمانشاه ا نیهمچن. داشته است

با  ۸۶سال  نیاو همچن. زده سرپل ذهاب و حومه شرکت فعال داشته است کمک به مردم زلزله یبرا

را به مردم « نه به کشتار پرندگان مهاجر» امیرکاب زده بود تا پ کنار دونیتا فر واریدوچرخه از زر

 .برساند

عرفان  یباز داشت و حکم صادر شده برا ،یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 .باشد یدر بند، م  یگرکار نیفعال گریاو و د یفور یرا محکوم کرده و خواستار آزاد یدیرش

  !شد دییتا نایع رهیضربه شالق پدرام پذ 27و حبس سال2 حکم*



و  یارشد مطالعات فرهنگ یکارشناس یدانشجو ره،یپدرام پذ یحکم بدو دنظر،یدادگاه تجد رای طبق

 یصنف یشورا ریو دب یمرکز یصنف یشورا ریدب بیرسانه دانشگاه تهران که در هنگام بازداشت نا

  !شد دییتا نایدانشگاه بود، ع نیا یعلوم اجتماع دانشکده

 اردیلیبه ده م تلار اردیلیم ۸از  شانیا ی قهیموقت، قرار وث یجهت ازاد ز،ین یدادگاه بدو انجری در

 !سابقه بود یرقم در زمان خود ب نیبود و ا افتهی دیتشد تلار

 .باشد یحکم قابل اجرا م نی، پنج سال از ا507است به موجب ماده  یگفتن

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع

 فراخوانده شد نیبه زندان او یریسال حبس تعز کیحکم  یاجرا برای شناس حق محسن*

و تئاتر دانشگاه تهران  نمایصحنه، س یطراح یساله است و دانشجو۸۲حق شناس که هم اکنون  محسن

وزارت اطالعات  یط ماموران لباس شخصتوس ۸۶یروز از اعتراضات د نیباشد، در نخست یم

موقتا آزاد  ن،یزندان او ۸٩۸بند موسوم به  یانفراد یروز در سلول ها۸۲بازداشت و پس از گذراندن 

 .شد

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع

 نیدادسرا او 7به شعبه از احضارش  یمحبوبه فرحزادگزارش *

  رپور،یدر حضور نص و رفتم یقبل یطبق احضار   ن،یرا اودادس 2به شعبه  وریشهر 27 روز

  .دمیرا به چالش کش یقانون اساس 03اصل  یدفاع کردم و عدم اجرا گانیرا لیبازپرس،  از تحص

کنند  یم جادیا یو جو روان دیزنند  و تهد یبه من زنگ م نیاز او یکه وقت نیام و ا یحقوق شهروند از

مطالعه منشور  شنهادیپور پ رینص یاندازند  گفتم و به آقا یند به خطر مشهرو کیمرا به عنوان  تیامن

 را دادم یحقوق شهروند

کودک  یبه ازدواج کودکان دفاع کردم و گفتم جا نه، از معلم کیمادر ؛ و  کیزن ؛  کیبه عنوان  

 .مدرسه و کالس درس است ؛ نه سفره عقد

خط سرکوب فعاالن »در اعتراض به  «رانیا نایفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا» هیانیب*

  «یصنف

چند ماه گذشته سرکوب معلمان از طرف  یکه در ط میقرار دار یلیدر آستانه آغاز سال تحص یحال در

وزارتخانه، حراست و  رمجموعهیز یو نهادها هییوزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و قوه قضا

به  یتوجه یدر ب تیارکان حاکم ییوقف نشده است گوهرگز مت یبه تخلفات ادار یدگیرس ئتیه

 نیالقول هستند و ب متفق یو مدن یبازنشسته و شاغل و سرکوب فعاالن صنف انیفرهنگ مطالبات

 .وجود ندارد یگرا تفاوت طلب و اصولگرا تا اعتدال از اصالح یاسیس یها جناح

 نیاست نشان از اوج ا ییوسطا روناحکام ق ادآوریکه  یفعاالن صنف یحکم زندان و شالق برا صدور

باشد اراده کرده است هر  یدر برخورد با فاسدان و دزدان جد نکهیا یجا به هییقوه قضا. هاست سرکوب

 رزادگانیاصغر ام یخواه را در نطفه خفه کند، صدور حکم زندان برا منتقد و مستقل  عدالت یصدا

در کردستان  ینیام اسری یبرا یریماه حبس تعز 51حکم ناعادالنه  دییاز استان فارس، تأ ی،فعال صنف

به  زدگان لیس یکمک برا یآور به خاطر جمع ،یدر استان مرکز ی، فعال صنف یو احضار فاطمه بهمن

مختلف ازجمله در کرج به اداره اطالعات، احضار  یدر شهرها یدادگاه ، احضار زنان  فعال صنف



 یانجمن صنف رهیمد ئتیه یاعضا هیعل فرخواستیک مالرد به اطالعات سپاه ، صدور یفعاالن صنف

 یبازرسان شورا  یپرونده برا لیتشک ،یهماهنگ یشورا یا دوره استیر ،یخراسان شمال انیفرهنگ

 جانیآذربا دران،بوشهر،  مازن یدر استان ها یفعاالن صنف هیعل ییو گشودن پرونده قضا یهماهنگ

 کیستماتیصورت س به یساز ج سرکوب فعاالن و پروندهنشان از او... ، خوزستان ، اصفهان و  یشرق

  .آنان است هیعل

 ضیصورت مستمر مورد تبع نمانده اند و به بینص یسرکوب ب نیاز ا زیکه معلمان دربند ن ییجا تا

. از آنان سلب شده است نیماهانه در زندان او یاز مالقات حضور یحق برخوردار شوند یواقع م

 القاتو م یطوالن یفاسد از حق مرخص رانیو اختالس و مد یبا جرائم دزد یتیامن انیزندان که یدرحال

سلب شده  یعبد لیاسماع ،یلنگرود یمشروط از محمود بهشت یماهانه برخوردارند حق آزاد یحضور

 یمرخص یمحمد شاه دیمحروم است و به ام یخدمات درمان افتیو در یاز مرخص یبیاست محمد حب

 .شود یداده نم

 یگریو معلمان د یو عبدالرضا قنبر یهللا مردان ندارند روح یبهتر تیوضع زین یعلمان زندانم ریسا 

 .خود محروم هستند هیدر زندان هستند از حقوق اول یمدن تیکه به خاطر فعال

متهمان فقط  اتیبه دفاع یعدالت، وجدان و انصاف وجود داشته و قاض یهر جا اندک نکهیا جالب

 یو صدور حکم منطق یدستور نگرفته است منجر به تبرئه فعاالن صنف یین قضاداده و از ضابطا گوش

 .شده است بیمنع تعق

و  یتیامن یروهاین نیو برحق است و ا یقانون ،یکه مطالبات صنف دهد یصدور حکم تبرئه نشان م 

 .بزنند یتیبرچسب امن یقانون یها تیفعال نیبر ا کوشند یهستند که م ییقضا

 یو شرط تمام معلمان  زندان دیق یب یخواهان آزاد رانیا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یشورا

بدانند  دیبا یتیامن ینهادها. دهد یم یهشدار جد یفعاالن صنف هیعل یساز است و نسبت به عواقب پرونده

 یگر طالبهراه خاموش کردن م یکنشگران صنف یبرا یو زندان و ارعاب و پرونده ساز دیکه تهد

معلمان تالشگردر  نیو زندان افکندن چندتن از بهتر یمحدود معلمان صنف یها چراکه  پرونده ،ستین

 .است دهیبر پنجاه پرونده مختومه و باز رس به بالغ نکی، ا۸۲و  ۸٩یسالها

 یخواه و عدالت یطلب ،حقیاز مطالبه گر ن،یو اتهامات دروغ ها یساز پرونده نیبا ا یکنشگران صنف 

،با اهرم  یبه تخلفات ادار یدگیرس یها ئتیحراستها و ه ،ییو قضا یتیامن یلو نهادهاو کشندیدست نم

دربند خود را  ارانینه تنها  انیو فرهنگ یکنشگران صنف! مشکل بتراشند شانیبرا یفشار و پرونده ساز

 یمعلمان و بهساز یشتیمع تیبهبود وضع یدر راستا یرها نکرده بلکه از آنان درس شجاعت و فداکار

 .رندیگ یم یساختار نظام آموزش

همگان جرم  شتیو بهبود مع یکرامت انسان یحق در راستا ی اگر مطالبه مییگو یرسا م یما با صدا 

ما  یبرا دیتوان یو دفاع از حقوق کودکان محروم، جرم است، شما م یاست و اگر مطالبه عدالت آموزش

اما  د؛یکن دمانیعو تب دیبه بند بکش دییاخراج نما ما را دیصادر کن فرخواستیما ک هیو عل یساز پرونده

 .دیکش میدست نخواه یخواه و عدالت یاز مطالبه گر یا ما لحظه دیبدان

 5092 وریشهر  21           رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ  یشورا

 شرم آور است" واقعا:یصالح محمود*

 :یکارگر یکارگران، تشکل ها



شامل ده ها نفر  یلباس شخص یروهایاز ن پیاک نیصبح چند 53ساعت  7/2/92پنجشنبه مورخ  روز

جو رعب و  جادیبعد ازا. کامران ساختمانگر را به محاصره خود در آوردند یافراد مسلح منزل مسکون

کامران  یچشم به هم زدن به ساختمان مسکون کیدر  اتیوحشت در محله به دستور فرمانده عمل

به  یمنت یکوچه ها نکهیبا توجه به ا. است ، حمله ور شدند یمتر 71ه طبقه که شامل س ختمانگرسا

عبور  یمدت یبرا یلباس شخص یروهایتجمع ن. هستند یمتر 1 یال 7 یمنزل کامران ساختمانگر همگ

جو رعب و وحشت  جادیا یبه شکل یلباس شخص یروهاین. و مرور مردم محله را مختل کرده بود

در مورد  یبه منازل خود پناه بردند و هر رهگذر روهاین نیدم محله از وحشت اکرده بودند که تمام مر

 یسئوال م ایکرد و  یاستاندار با هم صحبت م ریغ یدر آن کوچه ها یلباس شخص یرویهمه ن نیا

و مرتب  ادهافت یدانستند که در محله شان چه اتفاق یمردم نم. گرفتند یقرار م روهاین دیکرد، مورد تهد

 افتاده است؟ یو چه اتفاق ستیچ یبرا یلباس شخص یرویکردند که آن همه ن یسئوال م گریاز همد

 نیشده باشد که ا یدر منزل ابرا کامران مخف نیاحتمال دارد صدام حس: ها با طنز گفت  هیاز همسا یکی

 .خانه او را محاصره کرده اند؟ رویهمه ن

 یعامل بانک مل ریمد یمحمد رضا خاور ین آقااحتمال دارد ابرا کامرا: ها  هیاز همسا گرید یکی

 یم یبه کانادا فرار کند؟ آخر ابرا کامران مسافر کش مایرا به فرودگاه منتقل کرده باشد تا با هواپ رانیا

 .کند

از  اردیلیم 52است که مبلغ  یهمان کس یمحمد رضا خاور ست؟یک یمحمد رضا خاور:  گرید هیهمسا

 .عازم کانادا شد یتیامن یروهایدر مقابل چشم ن رانیا تختیاز پا مایبا هواپو  دیرا دزد رانیپول مردم ا

کارگر  کی یریدستگ یبرا ینکردند ؟ ول ریرا دستگ یخاور یچرا آن آقا رویهمه ن نیا: گرید هیهمسا

 کند ؛ تمام منطقه را به وحشت انداخته اند؟ یم یزندگ یمتر 71ساختمان  کیکه در 

نرفته است و  یجا چیخانم خراب شده و ه رهیمن نیم چند روز است که ماشبه خدا قس:  هیهمسا زن

 یرویهمه ن نیدانم که ابرا کامران در منزل حضور ندارد و ا یمن م. ستیدر منزل ن شانیشوهر ا

 !!!.آمده اند شانیا یریدستگ یبرا

است  کاریب نکهیبه ابا توجه  چارهیابرا کامران ب: مرد که از دور نظارگر بود به سخن آمد و گفت کی

 یگاز و تلفن منزل خود را پرداخت کند و هر سال چند بار شرکت ها, آب ، برق نهیتواند هز ینم یحت

راننده آمده  کی یریدستگ یبرا رویهمه ن نیشرم آور است که ا" واقعا. کنند یمربوطه آنها را قطع م

 .اند

 72کنند و ضمن جو رعب و وحشت مادر  یحمله م زیاسنا ماموران به منزل مادر کامران ن نیا در

 ای" زد یم ادیکنند؛ وحشت زده فر یم یزندگ یواحد چند متر کیساله کامران که خود مستقل و در 

 رهیبه سنندج حمله کرده است؟ جنگ شروع شده؟ کامران کجاست؟ من کایخدا چه شده دولت امر

پناه برده  ازیراز و ن یامام زاده برا که به یهمچون افراد ری؟ مادر پ.. " کجاست و وانیس ست؟کجا

اما . ردیگ یم یرا از آن مردک وحش شیو سراغ بچه ها ردیگ یاز ماموران را م یکیشلوار . باشد

در  وکنند  یرو م رویزن را ز ریدهند و مرتب اساسه منزل آن پ یاز ماموران به او جواب نم یکس

 .هستند ییلویک 73مرد  کیدنبال  اینخود و لوب انیم

از ماموران درب توالت خانه  یکی. شوند یاز ماموران به خانه خود کامران حمله ور م گریعده د کی

توالت کوچک بود نتوانست  نکهیاما به حکم ا. کند شیخواهد آن را تفت یکند و م یکامران را باز م



اما . ش کردند یتتف یلیتمام نقاط منزل کامران را همچون سربازان اسرائ مهیماموران سراس. داخل شود

 .نکردند دایکه به درد آنان بخورد پ یزیچ

ها و  هیمنزل همسا گرید پیاک کی. و منزل کامران بودند  ریمنزل مادر پ شیماموران مشغول تفت یوقت

را به  نیاز کامران که صدام حس یاما خبر. کردند یم شیمنزل کامران را تفت یگیدر همسا گریواحد د

 .ستیرا به فرودگاه رسانده است ، ن یرضا خاور یعل یاخانه ش راه داده و آق

 نیخود را جبران کنند ماش یسرخوردگ نکهیا یشوند برا یم دیکامران ناام یریاز دستگ یوقت ماموران

مورد  نکهیا یماموران برا. برند  یآنان را با خود م یخانوادگ یها یپسر کامران و گوش یسوار

مردم  انیدر م. پسر کامران داشته باشند نیماش فیتوق یبرا یتوجه و رندیاعتراض مردم محله قرار نگ

مواد  نیماش نیمواد مخدر جابجا شده است و صاحب ا نیماش نیکنند که با ا یو خانواده کامران اعالم م

 ...فروش است و

بانه روز کنند ش یم دایشده بودند رد او را پ دیکامران در منزل نا ام یریماموران از دستگ نکهیاز ا بعد

 51خانه باغ که در  کیبودند و سر انجام در شهر سقز و در محل ( به قول آنان )  یفرار نیبه دنبال ا

 .کنند یم ریشهر سقز قرار دارد او را دستگ لومتریک

 .قرار است نیاز ا ماجرا

 یاطالع م خانواده به او یدر منزل نبوده و از سو شانیکنند ا یماموران به منزل کامران حمله م یوقت

 50/2/92بعدازظهر روز چهار شنبه مورخ . کامران در سقز و مهمان ما بود. دهند که دنبال او هستند

مرتب به محل  کهشده بودند  دهید ینیحس یعل دیدر محدوده خانه باغ س یلباس شخص یروین نیسه ماش

اما با توجه به  کندیمشاهده م را روهاین نیچند بار ا ینیحس یعل دیس. کردند ینگاه م نیخانه باغ با درب

 یتیامن یروهاین.کند ینم یریگیشده و آن را پ الیخ یمشکوک بودن وجود نداشت ب یبرا یمورد نکهیا

به ....  ایشب با رمز  9در ساعت  سقز یاطالعات یروهایاز ن یشود همراه تعداد یم کیهوا تار یوقت

 یها ادیو فر دیحمله کننده با تهد یروهاین. کنند یدو نفر از کارگران که مشغول پخت غذا بودند حمله م

بعد . بخوابند نیرا پشت گردن بگذارند و رو به زم شانیدهند که دستها یبه آنان دستور م یوحشت آور

به  یروزیبا خنده و سرمست از پ اتیمسئول عمل. کنند یم ریهر دو کارگر را دستگ قهیاز چند دق

 .شد ریکنند که سوژه مورد نظر دستگ یارسال م گیتبر امیفرمانده خود پ

 ینیحس یعل دیسقز بوده به س یروین" از آنان حتما یکیکنند  یم شیماموران خانه باغ را تفت یوقت

 نیکه از خانه باغ حمل کردند، ماش یا لهیتنها وس.... و میرا برنداشت یزیچ چیکنند که ما ه یاعالم م

 .کنند یعات سقز منتقل مبود که آن را به اداره اطال ینیحس یعل دیس

 نی، همان شب با چند دستگاه ماش ینیحس یعل دیکردن کامران ساختمانگر و س ریبعد از دستگ ماموران

ساعت  ییبعد از بازجو ینیحس یعل دیس. کنند یآنان را کف بسته به بازداشتگاه مخوف سنندج منتقل م

که پرونده  ندکن یزاد و به او ابالغ ماز بازداشتگاه سنندج آ 57/2/92ظهر روز پنجشنبه مورخ  کی

اداره اطالعات سقز روز . کند یاطالعات آن شهر معرف یروهایخود را به ن دیدر سقز است و با شانیا

بعد از . کنند یتماس گرفته و او را به آن اداره احضار م ینیحس یعل دیبا س 51/2/92جمعه مورخ 

 ین او را آزاد و به او ابالغ میماش.  یمجرم فرار کیبه پرونده به اتهام پناه دادن  لیو تشک ییبازجو

 .فرستاد میکنند که پرونده را به دادگاه خواه

کردستان به دنبال او  یهفته شبانه روز در شهرها کی رویهمه ن نیکه ا ستیساختمانگر ک کامران

 ؟.کردند ریاطراف شهر سقز او را دستگ یابانهایدر ب نکهیبودند تا ا



در  دیشا یکارگر ساختمان نیا. باشد یم یاست و کارگر ساختمان 5072مانگر متولد سال ساخت کامران

هر . کند یم یپسرش مسافرکش نیبقاء خانواده با ماش یبرا لیدل نیبه هم. نکند دایماه کار پ کیسال 

 کهنیآخر به حکم ا. مختلف به دنبال مسافر است یشهرها نالیسالم باشد در محدوده ترم نشیزمان ماش

پالک قرمز مسافر را  یها نیو بدور از چشم صاحبان ماش انهیمخف دیبا ستیپالک قرمز ن نشیماش

پالک قرمز  یها نیهمه ماش نکهیها منتظر بماند تا ا نالیدر محدوده ترم دیکامران با یعنی. سوار کند

ده ها نفر همچون آن وقت . شدپالک قرمز وجود نداشته با نیجا بماند و ماش یشده و اگر مسافر لیتکم

 نیا انیدر م. ببرند یمنتظر هستند که مسافر جا مانده به مقسد درخواست نالهایکامران در محدوده ترم

تا توجه مسافر را جلب و مسافر  دیداشته باش یخوب یروابط عموم دیبا. کندیکار م یها که دزدک نیماش

ران ساختمانگر است که با هزاران کام تیهو نیا. شود که مجوز کارکردن ندارد یفرد نیسوار ماش

 .کند ریرا س شیتوانسته حداقل شکم بچه ها یمشکل اقتصاد

 ریکه کامران ساختمانگر را دستگ دیکن یهمه کب کبه و دب دبه افتخار م نیشما ماموران که با ا اما

به ) کردند  از کردستان اسلحه حمل ستهایکه ترور یچرا وقت د،یرا به زندان منتقل نمود شانیو ا دیکرد

را گشتند آنها را  فرحمله کردند و ده ها ن یاسالم یو به مراجعه کنندگان مجلس شورا( قول خود شما

اگر کامران  د؟یجرت روبرو شدن با آنان را نداشت ایو  دیآن زمان در خواب بود" حتما د؟ینکرد ریدستگ

شما  د؟یبه آن خانه باغ حمله کن که دیمسلح بودند شما جرت آن را داشت ینیحس یعل دیساختمانگر و س

بودند و خسته از کار روزانه توان  یروز تمام مشغول کار کشاورز کیدو کارگر  نیا یدانست یم

 .دیکرد رشانیو ارعاب دستگ دیو با تهد دینشستن هم نداشتند، به آنان حمله کرد

ن ساختمانگر پرونده کامرا یروز است نتوانسته برا 51محترم کامران ساختمانگر که مدت  یبازجو

کنند؟  یبه منزل شما رفت و آمد م یپسر جوان او را تحت فشار قرار دادند که چه کسان. کند یساز

. ؟ ...به خانه شما مراجعه کرده است و یارتبات دارد؟ محمود صالح یپدرت چکاره است؟ با چه کسان

د که پسر کامران متهم و مجرم دان یخود را فراموش کرده است و م فهیمحترم وظ یبه نظر من بازجو

. نوجوان را تحت فشار قرار دهند کیمسئوالن اداره اطالعات سنندج حق ندارد  ایو  انیبازجو. ستین

 یکه به بازجو اجازه م همسئوالن مربوط ایآن بازجو و  دیبا ست،یاگر در کشور ما قانون حاکم بود که ن

 . شدند یحاکمه مدهند تا خانواده متهم را تحت فشار قرار دهند م

 انیو شرط او و همه زندان دیق یب یکامران ساختمانگر خواستار آزاد یریضمن محکوم کردن دستگ ما

 .میهست یاسیس

22/2/92 

****************************************************************

******************* 

 یل اختالفش با کارفرما ساله در آستارا بدل 77یک کارگر  خودکشی اقدام به*

ساله یک شرکت خصوصی در آستارا بدلیل  77شهریور، یک کارگر 22بعد از ظهر روز سه شنبه 

 .جان سالم به در برد و زنده ماند و خوشبختانه کرد یاقدام به خودکشاختالفش با کارفرما 

در آستارا به  یختمانخود را از طبقه چهارم سابنا به گزارشات رسانه ای شده،این کارگر قصد داشت 

 .دخالت بموقع منصرف شدپرت کند که با  ابانیخ

 بروجن ییکارگران شرکت آب و فاضالب روستاماه حقوق 3عدم پرداخت *



 .پرداخت نشده است بروجن ییکارگران شرکت آب و فاضالب روستاماه حقوق 9

 آباد خرم یحقوق کارگران شهردار ماه ها پرداختعدم *

 .پرداخت نشده است آباد خرم یان شهردارحقوق کارگر ماه ها

 یبه طور متوسط در بخش ادار: آبادگفت شهردار خرمشهریور21بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .میماه حقوق معوقه دار نهنهاد هشت تا  نیسبز ا یو فضا فیچهار ماه و در بخش تنظ

****************************************************************

****************** 

 با مسدود کردن جاده معدن شن و ماسه سراوان  عملکرد به نسبت داران ونیاعتراض کام*

سراوان با تجمع در جاده و مسدود کردنش  داران ونیکام شهریور، 27صبح روز چهارشنبه 

 .بنمایش گذاشتند به عملکرد شرکت شن و ماسه سراوان اعتراضشان را نسبت 

 



شرکت  کیدر واکنش به عملکرد  زیاقدام اعتراض آم نیمنشأ اه گزارش یک منبع خبری محلی،بنا ب

 .کند، است یها توجه نم ونیکام گریشن و ماسه است که به نوبت د

که متعلق  ییها نیداران، ابتدا ماش ونیکام گریشرکت بدون توجه به نوبت د نیا: ندیگو یم نیمعترض

 .کند یم یریبه خود را بارگ

مازندران و سمنان ازدفن زباله در  یشهرها و روستاها یبرخ نیخشمگ یروزه اهال 88 یریجلوگ*

 یریجلوگ یدر جاده برابا تجمع  منطقه  نیا

مازندران و سمنان از جمله چهاردانگه  یشهرها و روستاها یبرخروز است که اهالی 55حدود 

 .می شوند منطقه  نیازدفن زباله در اانع با تجمع در جاده م مازندران و فوالد محله استان سمنان 

 :درهمین رابطه

چهارمین روز تجمع اهالی خشمگین روستای گویچاله مازندران در جاده برای جلوگیری ازدفن زباله 

 در این منطقه

شهریور برای چهارمین روز متوالی، اهالی خشمگین روستای گویچاله مازندران با 21روزدوشنبه 

 .زدفن زباله در این منطقه شدندتجمع در جاده مانع ا

شهریور، از روز جمعه مردم در مسیر ورود به روستای 21بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .گویچاله و سایت زباله مستقر هستند و از انتقال هرگونه زباله به این روستاها جلوگیری می کنند

سال بیش از یک میلیارد  57فته که در طیمشکل زباله و دفن نامناسب به حدی بغرنج و فرا تر از حد ر

حکایت این روزهای انباشت زباله شهرهای . تخلیه شده است   کیلوگرم زباله در منطقه گویچاله

 . مازندران و آلوده کردن بخشی از مناطق مرزی استان مازندران و سمنان در روستای گویچاله است

گویچاله شده است که بنابر گفته آن ها شیرابه های  این انباشت زباله باعث نارضایتی شدید مردم منطقه

حاصل از انباشت زباله در این مدت به سفره های آب های زیرزمینی نفوذ کرده و باعث آلوده شدن 

 . محصوالت کشاورزی و شیوع بیماری های واگیردار بین دام و انسان شده است

 ی با تجمع مقابل فرمانداریا رهیزنج یاه فروشگاه شیبه افزا نسبت کسبه دماوند اتادامه اعتراض*

 یها فروشگاه شیبه افزادر ادامه اعتراضاتشان نسبت  کسبه دماوند شهریور،22روز پنج شنبه 

 .مقابل مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند یا رهیزنج

 تیرفتن ظرفبدون در نظر گ یا رهیزنج یها توسعه فروشگاه:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یلیتعط تیو در نها یکسبه خرد و سنت تیقرار گرفتن فعال ریسبب تحت تاث ،یو شهرستان یمحل یها

 .شود یآنها م

اعتراض دارند، اواخر  یا رهیزنج یها فروشگاه تیکه کسبه دماوند نسبت به فعال ستین بار نینخست نیا

شهرستان شروع شد و  نیدر ا یا رهیزنج یها شمار فروشگاه شیکسبه به افزا هیسال گذشته بود که گال

 یکشور ینهادها ایاستان  اگر یشهرستان، حت یهم اعالم کردند بدون مجوز نهادها یمسئوالن محل

 .ها در شهرستان ممنوع است فروشگاه نیا یانداز مجوز داده باشند، راه



 ینهادها یبدون هماهنگ یا رهیزنج یها فروشگاه یانداز که راه یا بخشنامهبه گفته تجمع کنندگان 

 نیابالغ شود و در ا نهیزم نیدر ا دینامه جد نییشده و قرار است آ یرا ممنوع کرده بود ملغ یشهرستان

 .اند مجال، فعال شده نیدر ا شتریب یشعبه ها جادیا یدوباره برا ،یا رهیزنج یفروشگاه ها یمدت برخ

مقابل  قهمرکز سالمت در منط کحداث ینسبت به عدم اگچساران  رآبادیخ یاهال یتجمع اعتراض*

 فرمانداری

در اعتراض  در اعتراض به عدم  گچساران رآبادیخ شهریور ماه،جمعی از اهالی22روز سه شنبه 

دست  (یریاشکفت ش یپادوک تا روستا یحدفاصل روستا)رآبادیخ قهمرکز سالمت در منط کاحداث ی

 .زدند گچسارانبه تجمع مقابل فرمانداری 

 کارگر در استان مازندران براثر حوادث کاری در سال جاری 71تن جان باخ*

 .کارگر براثر حوادث کاری جانشان را ازدست دادند 71در سال جاری 

نفر  ۲۲مازندران از مرگ  یقانون یپزشک رکلیمدشهریور،27براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

حوادث مصدوم  نینفر در ا ٩۲۸ نیهمچن: خبر داد و گفت یاز کار در سال جار یبراثر حوادث ناش

 .شدند

 نیاز کار جان خود را از دست  دادند که ا ینفر در حوادث ناش ۲۲امسال  نکهیا انیبا ب یعباس یعل 

آمار تلفات حوادث کار  نیشتریب: داشت افزود شیبامدت مشابه سال قبل دو درصد افزا سهیرقم در مقا

تنکابن،  یدر شهرها نیو کمتر یمورد فوت ۲، قائم شهر با  ۸۸با  اندرودیو م یسار  یدر شهرستان ها

 . ثبت شده است یفوت کیمحمود آباد ،نوشهر  هر کدام با 

 بر اثر سقوط سنگ در چاهاقلید   انیشهرم یکارگر جوان در روستا یک مرگ*

سقوط  بر اثراقلید   انیشهرم یدر روستاساله حین حفر چاه 21شهریور،یک کارگر 27روز چهارشنبه 

 .ش در دم جان باختسنگ به داخل چاه و برخورد به سر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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