
 0999مرداد ماه  01و  9اخباروگزارشات کارگری 

 :آخرین اخبار از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

 ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش+

ت توخالی در آمدن وعده و وعیدهای صاحب منصبان شهرستان،استان وکشور مبنی بر پرداخ+

 مرداد01مطالبات کارگران تا 

 هفت تپه به دادگاه شکریاز کارگران ن یکیاحضار +

مقابل  خرید خدمت استان اصفهان نسبت به بالتکلیفی استخدامی ومعیشتی معلمان اعتراضی تجمع -

 استانبهارستان نشینان دفتر 

 ماه مطالباتشان 4نسبت به عدم پرداخت  رانشهریمرکز بهداشت شهرستان ا رانندگاناعتراض  -

 ریدب یفالح یمحمدتق یدر اعتراض به حکم صادر شده برا( تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب -

 دادگاه انقالب ۶۲شعبه  یاز سو(تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف

 یدنینداشتن آب آشامنسبت به  سرپل یاسیال زهاب و مجتمع  دهستان پشتنگ یاهالاعتراضی تجمع  -

 شهرستان پل ذهاب یفرماندار مقابل

دوباره معدن  تیفعالنسبت به  و تنگستان یدشتاعتراضی صدها نفر از اهالی شهرستان های تجمع  -

 یرمیدر کوه ب تیسنگ مرمر

 کارگر شهرداری تهران حین کاردرپل سید خندان براثر تصادف 3مرگ ومصدومیت  -

 هانآوار اصف زشیکارگرجوان در حادثه ر کیجان باختن  -

 :تپه آخرین اخبار از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت*

 ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش+

توخالی در آمدن وعده و وعیدهای صاحب منصبان شهرستان،استان وکشور مبنی بر پرداخت +

 دمردا01مطالبات کارگران تا 

 هفت تپه به دادگاه شکریاز کارگران ن یکیاحضار +

 ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش+

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به  ،(مرداد 01و  9)روزهای پنج شنبه وجمعه

دادند تا به مسئوالن طرازاول  تجمعشان مقابل فرمانداری وراهپیمایی در خیابان های شهر شوش ادامه

 مبنی بر اعالم کنند که در راه دستیابی به مطالباتشان کشورشهرستان شوش،استان خوزستان و

 یبا خصوص یینها فیتکل نییتعبا  یشغل یفیبالتکل پایان دادن بهو مهیپرداخت بموقع حقوق وحق ب

 .قصد کوتاه آمدن ندارند انشیوسهامداران شرکت و بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراج یساز



 

بر پرداخت  یصاحب منصبان شهرستان،استان وکشور مبن یدهایدر آمدن وعده و وع یتوخال+

 مرداد01مطالبات کارگران تا 

بنا به گزارشات رسانه ای شده و گوش کرکننده صاحب منصبان کشوری و منطقه ای و قول و تعهد 

مرداد پرداخت شود که بازهم وعده و  01ارگران تا کارفرمایان هفت تپه قراربود حقوق معوقه ک

 .عیدها توخالی در آمد

 هفت تپه به دادگاه شکرین حق طلب از کارگران یکیاحضار +

 ینام حسن کهنکهفت تپه ب شکریاز کارگران ن یکیبراساس گزارش منتشره در شبکه های اجتماعی،

در دادگاه شوش  « یاخالل در نظم عموم»نسبت به اتهام  میجهت تفه 99مرداد 01باید روز یکشنبه 

 .بهم رساندحضور 

مقابل  خرید خدمت استان اصفهان نسبت به بالتکلیفی استخدامی ومعیشتی معلمان اعتراضی تجمع*

 استانبهارستان نشینان دفتر 

خرید خدمت استان اصفهان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  معلمانمرداد،جمعی از  01روز جمعه 

بهارستان نشینان این مقابل دفتر نسبت به بالتکلیفی استخدامی ومعیشتی دست به تجمع  اعتراضشان

 .زدند استان



 

به  کرده افتیاز سال گذشته تاکنون دو ماه حقوق در نکهیا انیبا ب حاضر درتجمع از معلمان یکی

 .ستقرار گرفته ا یمال یحقوق، در تنگنا زانیم نیا افتیبا در: گفت خبرنگار رسانه ای 

امسال قرار است : طرح شده گفت نیوارد ا 93از سال  نکهیاز معلمان هم با اشاره به ا گرید یکی

ها  خدمات با سال دیمعلمان خر نکهیهزار نفر را با آزمون، استخدام کند بدون ا12آموزش و پرورش 

 .آزمون حضور داشته باشند نیو تجربه در ا یسوابق کار

 یکه مسئوالن پاسخگو میدار دیام: کرد و گفت انیب یشتیمشکالت مع تجمع را نیعلت ا یگرید معلم

 .مشکالت شان باشند

 ماه مطالباتشان 4نسبت به عدم پرداخت  رانشهریمرکز بهداشت شهرستان ا رانندگاناعتراض *

صدای اعتراضشان را نسبت  رانشهریمرکز بهداشت شهرستان ا رانندگان مردادماه، 9روز پنج شنبه 

 .ماه مطالباتشان،بلندکردند 4داخت به عدم پر

می باشند به  زیاستهالک و سوخت آن ن عهده داربوده وشان که خودرو متعلق به خوداین رانندگان 

 شیساعت افزا 00ما به  یکار فتیکرونا ش روسیو وعیبا وجود ش:خبرنگاریک رسانه محلی گفتند

کنند و ما مشغول  یت مراجعه مکه کادر اجرا در دو نوبت صبح و عصر به مرکز بهداش افتهی

 .میهست یده سیسرو



قسط  ،یاستهالک خودرو، مخارج زندگ ،ینابسمان اقتصاد تیآمده و وضع شیپ طیشرابا :آنها افزودند

بد  تیباعث وضع میندار یمنبع درآمد چیکه ه ییدارد و از آنجا ریو اجاره ها حقوق ما چهار ماه تاخ

 .ما شده است یشتیمع

 ریدب یفالح یمحمدتق یدر اعتراض به حکم صادر شده برا( تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون هیانیب*

 دادگاه انقالب ۶۲شعبه  یاز سو(تهران)رانیمعلمان ا یکانون صنف

  :یقانون اساس ۶۲ اصل

شناخته شده  ینید یتهایاقل ای یاسالم یها و انجمن یو صنف یاسیس یها انجمن ها، تیجمع احزاب،

 یو اساس جمهور یاسالم نیمواز ،یوحدت مل ،یکه اصول استقالل، آزاد نیبه ا آزادند، مشروط

 آنهااز  یکیبه شرکت در  ایاز شرکت در آنها منع کرد  توان ینمرا  کس چیه. را نقض نکنند یاسالم

  .مجبور ساخت

  .میهست رانیمعلمان ا یکانون صنف یاعضا یبرا ،یگریشاهد صدور حکم ناباورانه د گرید بار

و احکام  ییمعلمان در سراسر کشور مورد بازجو یکانون صنف یکه اعضا ستیبار ن نیاول نیا

 !هم  ندارد انیپا ییو متاسفانه گو رندیگیقرار م ییقضا نیسنگ

بهمن  ۹۱اش در  ماموران به خانه ورشیمعلمان تهران با  یکانون صنف نیمت ریدب یفالح یمحمدتق

بطور  قهیوث دیهفته با ق کیاو ضبط و پس از حدود  یارتباط لیوسا شود، یسال گذشته بازداشت م

 .شود یموقت آزاد م

به دو سال  یدادگاه انقالب تهران، در حال ۶۲شعبه  یاز سو یحکم ی، ط(مرداد ماه) یو در ماه جار 

همواره در جهت  شانیمعلمان، ا یو صنف یاز فعاالن مدن یاریشود که به گواه بس یحبس محکوم م

و  یالبه اهداف ع لیمدون در جهت ن نیو بر اساس قوان جانات،یو بدور از ه یکاربرد ییراهبردها

 .خارج نشده است تیعقالن ریکرده و هرگز از مس کشور تالش  یارزنده آموزش

گام برداشته  یکار جمع ریخود بر مس یصنف تیمعلمان تهران در طول دوران فعال یکانون صنف ریدب

 یکانون صنف رهیمد اتیه یاعضا گرید ماتیاو با آرا، نظرات و تصم تیلفعا  و شاکله و هدف همه

 تهاممعلمان تهران ا یکانون صنف رهیمد اتیه یبدون شک اعضا. معلمان تهران همراستا بوده است

 .دانند یاساس م یب  - ۶۲از جمله اصل  - یرا با استناد به قانون اساس شانیوارده به ا

 یقانون درتشکل شرکت قیاز طر یتبان و اجتماع بااتهام یکانون صنفآرام  ریدب یفالح یتق محمد

کشور به  یقانون اساس ۶۲که اصل یدرحال. شود یمعلمان به دوسال حبس محکوم م یصنف کانون

 هرا ب یقبل از آنکه جرم ییقضا نیدستگاه و ضابط. دارد یهمه محفوظ م یحق را برا نیصراحت ا

 میآن تصم تیکشور رجوع و بر اساس و محور یا هیپا نیبه قوان دیمنتسب کنند، با یفرد ایگروه 

با طرح اتهامات خالف قانون، خود را فراتر از قانون و مرجع تام  یمگر آنکه عده ا. کنند یریگ

 .بدانند اریاالخت

 یو همه تشکلها یصنف یکانونها یاعضا  نسبت داده شده است همه شانیکه به ا یاست با اتهام واضح

 نیمحکوم هستند و بر اساس ا یو همه احزاب و سازمانها چون جناب فالح یو مدن ینفمستقل ص

موجود را آشکار  ستمیو قصور س ها یکه کاست ییها حرکت  همه ت،یو حاکم ییمسئوالن قضا دگاه  ید

 !!! ... اعدام و زندان و شالق قیکنند، مجرمند و ال



در سراسر کشور بارها  یود که فعاالن صنفش یبه دوسال حبس محکوم م یدر حال یفالح یمحمدتق

 شتریب...  و شدت صدور احکام اعدام ،زندان ،شالق  روزها نیاند و ا بوده ینیچن نیشاهد صدور احکام ا

که بازخورد عکس در جامعه  یاحکام. شود یشمرده م زیجا یو صنف یفعاالن مدن یاز گذشته برا

 ریعرصه آموزش را برمس یهمکاران و فعاالن صنفاز  یاریخفقان، بس یفضا جادیا یداشته و بجا

 .استوارتر کرده است قتیحق و حق

 یصنف یو نهادها یکه بر جامعه مدن ییکه با وجود فشارها کند یمعلمان تهران اعالم م یصنف کانون

جامعه معلمان و آموزش  یبه قانون و اعتال یگذار نهادها همچنان در جهت ارزش نیا شود، یوارد م

 .نداشته و ندارد یمیاعمال شده هراس و ب یالش خواهد کرد و از برخوردهاکشور ت

دفاع کرده و  یفالح یمحمدتق#خود جناب  ریدب یها تیمعلمان تهران با تمام توان،از فعال یصنف کانون

معلمان تهران نداشته و  یو نظرات کانون صنف ماتیبر خالف تصم یتیفعال چیه شانیا دینما یاعالم م

 .قانون گام برداشته است ریبر مسهمواره 

و  یفعاالن صنف یاحکام ظالمانه برا لیقب نیصدور ا گریبار د( تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

 یدارد همچنان برا یاعالم م نیسرزم نیو معلمان ا رانیو به مردم ا کند یرا بشدت محکوم م یمدن

و از  دادادامه خواهد   شاغل و بازنشسته انیآموزان و فرهنگ و بر حق دانش یبه حقوق صنف دنیرس

 ،یاتهامات را بررس شتریب رتیکشور احترام بگذارد و با بص نیبه قوان خواهد یکشور م ییقوه قضا

 .سپس حکم صادر کند

۱۱/۵/۹۹ 

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف کانون

ن آب نداشتنسبت به  سرپل یاسیال زهاب و مجتمع  دهستان پشتنگ یاهالاعتراضی تجمع *

 شهرستان پل ذهاب یمقابل فرماندار یدنیآشام

 استاندار و نیبه همراه معاون رویرنیوز ندهیهمزمان با سفر معاون و نما مرداد 9روز پنج شنبه 

 یاهال،جمعی از  النغربی، سرپل زهاب و گ نیریقصرش حوزهبهارستان نشین   یدریارحیشهر

نداشتن آب بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  برای سرپل یاسیال زهاب و مجتمع  دهستان پشتنگ

شهرستان پل ذهاب زدند وبرای راه را بر ورودشان به  یمقابل فرماندار دست به تجمع یدنیآشام

 .ساختمان فرمانداری بستند تاخشمشان را نمایان کنند

ه معدن دوبار تیفعالنسبت به  و تنگستان یدشتاعتراضی صدها نفر از اهالی شهرستان های تجمع *

 یرمیدر کوه ب تیسنگ مرمر

در استان بوشهر  و تنگستان یدشتهالی شهرستان های  مرداد، صدها نفر از 9عصرروز پنج شنبه 

و  نهیریش یخیدر کنار عمارت تار تیدوباره معدن سنگ مرمر تیبه فعالرای اعتراض نسبت ب

 .منطقه تجمع کردند نیریچشمه آب ش نیبزرگتر



 

اهالی نفر از  011از  شیمرداد ماه ب 9پنجشنبه مرداد،روز 01ای شده بتاریخ  برپایه گزارش رسانه

که در کنار عمارت  تیمعدن سنگ مرمر تیاز فعال یریجلوگ یو تنگستان برا یدشت یها شهرستان

کرده است به نشانه  تیوحش منطقه آغاز به فعال اتیح نیریآبشخور ش نیو بزرگتر" نهیریش" یخیتار

 .تجمع کرده بودند یرمیباعتراض در کوه 

 کارگر شهرداری تهران حین کاردرپل سید خندان براثر تصادف 9مرگ ومصدومیت *

کارگر شهرداری 3مرداد،براثرتصادف یک خودروی سواری وبرخوردش با  01ظهرروز جمعه 

تهران حین کار در پل سید خندان یک کارگردردم جان باخت ودوکارگر دچار مصدومیت وبه 

 .منتقل شدندبیمارستان 

 جان باختن یک کارگرجوان در حادثه ریزش آوار اصفهان*

براثر ریزش  اصفهان رزاطاهریم ابانیدر خساله حین کار 30مرداد،یک کارگر  01صبح روز جمعه 

 .آوار ومدفون شدن زیرش در دم جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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