
اکتبر روز جهانی  5ویژه )همراه با ضمیمه  2131مهرماه  21و  21اخبار و گزارشات کارگری 

 (معلم

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 دنگرد باید آزاد کارگر جهانی روز مراسم های بازداشتی

 دزبدنبالیا یماریب تیچنار محمود نسبت به سرا یروستا نیخشمگ یاهالادامه تجمعات اعتراضی  -

و حمله ور شدن نیروهای  و شبکه بهداشت و درمان لردگان یقند خون مقابل فرماندار شیآزما

 انتظامی به آنها و بازداشت وزخمی کردن چند نفرشان

 ادامه اعتصاب وتجمع کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

 تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری ساری -

ماه 6نسبت به عدم  (جهاد نصر کرمانشاه)یبه دهدشت غرب یپروژه طرح آبرسان اعتراض کارگران -

  روین ریوز ییهوا دیبازدحقوق همزمان با 

 ها هیبه نرخ کرانسبت  مدارس کاشمر  سیرانندگان سرواعتصاب وتجمع  -

 ف سرویس رفت وآمدنسبت به  حذ دانشگاه بجنورد  یمیدانشکده پتروش انیدانشجو اعتراضی تجمع -

 رشت یینانوا کیکارگر جوان  یخودکش -

 قم در حادثه آتش سوزی کفش یدیکارگاه تول کی کارگر 01مرگ وسوختگی  -

 هالل احمر یدر ساختمان مرکز حین کار آسانسور رکاریتعمجان باختن کارگر -

در دستگاه  رکردنتهران براثر گیریلوازم التحر دیکارگاه تول کیساله 01دست کارگر مصدومیت  -

  یساز ریخم

ساله کارگاه تولیدی غذایی شهر ری براثر گیر کردن در 01کارگر دست انگشتان دیدگی بیآس -

 آلبالو ریدستگاه هسته گ

 آوار ساختمان ریزساله  در تهران 00مصدومیت شدید یک کارگر -

 دزبدنبالیا یماریب تیچنار محمود نسبت به سرا یروستا نیخشمگ یاهالادامه تجمعات اعتراضی *

و حمله ور شدن نیروهای  و شبکه بهداشت و درمان لردگان یقند خون مقابل فرماندار شیآزما

 بازداشت وزخمی کردن چند نفرشان و انتظامی به آنها

 تینسبت به سرادر ادامه اعتراضاتشان  چنار محمود یروستا نیخشمگ یاهال مهر،01روز شنبه 

،دست به تجمع مقابل فرمانداری،مرکز بهداشت ودفتر امام جمعه ند خونق شیآزما دزبدنبالیا یماریب

 .شهرستان لردگان زدند



 

 

بنا به گزارشات و ویدئوهای منتشره در شبکه اجتماعی و رسانه ای شده،نیروهای انتظامی به آنها 

 .یورش آوردند وتعدادی از معترضین را بازداشت وچندنفرشان را زخمی کردند

خشمشان را نسبت به بی تفاوتی نمایندگان حاکمیت در شهرستان  نگرانی ونیزچنار یروستا یاهال

 وعدم پاسخگویی به آنها باحمله به ساختمان فرماداری،مرکز بهداشت و دفترامام جمعه این شهرستان 

 .بنمایش گذاشتند دولت و روحانیت وسردادن شعارهایی علیه نمایندگان

 ت وصنعت نیشکر هفت تپهادامه اعتصاب وتجمع کارگران کش*



به  هفت تپه شکریکارگران کشت وصنعت نمهر برای سیزدهمین روز متوالی،جمعی از 01روز شنبه 

باشرکت تعداد بیشتری از (مقابل ساختمان مدیریت شرکت)اعتصابشان ادامه دادند وتجمعی پای سنگر 

 .کارگران بخش های مختلف این مجتمع منجمله کشاورزی برپاشد

همکار 1بربازگشت بکاردر سنگر خواسته هایشان را مبنی از کارگران با ایراد سخنانی چند نفر 

اخراجی،آزادی اسماعیل بخشی،مختومه شدن پرونده های قضایی تمامی کارگران ولغو خصوصی 

 .سازی اعالم کردند

ورت خطاب به مسئولین اعالم کرد در صاکید برادامه کشت نیشکر در مجتمع،یکی از سخنرانان با ت

عدم پاسخگویی به خواسته هایشان،کارگران مجبورند برای انعکاس هرچه بیشتر صدای حق طلبانه 

 .شان وتحقق خواسته های برحقشان از روش های دیگری بهره بگیرند

 تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران اخراجی شهرداری ساری*

ه اعتراضات دامنه دارشان کارگران اخراجی شهرداری ساری در ادام مهر،01عصر روز شنبه 

 .مقابل ساختمان شهرداری،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر زدند

 

گذرد  یحکمش م دییکه کمتر از دو هفته از تا یسار دیشهردار جد،89مهر ماه 7روزیکشنبه 

 .کارگر این شهرداری را از کار اخراج کرد611حدود

نعکاس صدای اعتراضشان نسبت به اخراج با تجمع در خالل روزهای گذشته این کارگران برای ا 

 .مقابل ساختمان این شهرداری خواستاربازگشت بکار شدند

ماه 6نسبت به عدم  (جهاد نصر کرمانشاه)یبه دهدشت غرب یپروژه طرح آبرسان اعتراض کارگران*

  روین ریوز ییهوا دیبازدحقوق همزمان با 



به  یپروژه طرح آبرسان ،جمعی از کارگران روین ریزو ییهوا دیبازدهمزمان با  مهر01روز شنبه 

ماه  6برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت (جهاد نصر کرمانشاه )یدهدشت غرب

 .حقوق قصد دیدار با وزیر نیرو را داشتند که موفق نشدند

بات ما در عدم پرداخت مطال لیبه دل: گفتمعترض به خبرنگار یک رسانه محلی از کارگران  یکی

 تیوضع نیو تحمل ا میداشته باش یدیندم خردزسه فر یماه مهر برا یبرا میشش ماهه گذشته نتوانست

 .طاقت فرسا است قتا  یما حق یبرا

آن از  صیاز کمبود اعتبار و عدم تخص زین مسئوالن جهاد نصر کرمانشاه: در ادامه اظهارکرد یو

در مقابل  دیکه با میکرد یما کارگران چه گناه نیب نیا دارند که در هیگال یمسئوالن آب منطقه ا یسو

 .میفرزندانمان شرمنده باش

است که انتظار  ادیها چنان ز یمشکالت و گرفتار: پروژه گفت نیا معترض از کارگران گرید یکی

 کیرا از نزد ریکه شخص وز میتالش کرد زیکردند و امروز ن یم یدگیکه مسئوالن حداقل رس میداشت

 میانتظار دار یول مینشد یچهره به چهره با و داریقادر به د یو ییهوا دیبازد لیبه دل یول مینیبب

 .کنند یریگیپ عتریمشکالت ما را هرچه سر

 ها هیبه نرخ کرانسبت  مدارس کاشمر  سیرانندگان سرواعتصاب وتجمع *

برای بنمایش  یمدارس کاشمر در استان خراسان رضو سیاز رانندگان سرو یجمعاواخر هفته گذشته،

در  ها هیکرا متینرخ ق شیبر عدم افزا یاداره آموزش و پرورش مبن کردیبه روگذاشتن اعتراضشان 

دست از کارکشیدند وبا بصف کردن مینی بوس هایشان مقابل اداره آموزش  دیجد یلیسال تحص

 .وپرورش تجمع کردند

 



 

که قبل از مهرماه  یمسائل: گفتند   رانندگان نیاز امهر،تعدادی 00بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 شد دهیبا عدم  ارائه راهکار و نشست و تفاهم به مهرماه کش  شد یبا مذاکره  وتفاهم حل و فصل م دیبا

وجود  همدارس  هستند را به ب سیرانندگان سرو یکه همگ داران بوس ینیاز م یاریبس یتینارضا و

 .آورد

 سیآموزش و پرورش و مسئول سامانه سرو سیرانندگان رئاین   پس از اعتراضبنابهمین گزارش،

حل  یبرا ییها میحرف و اعتراض رانندگان تصم دنیآنها رفت و با شن انیبه م یمدارس شهردار

 . موقت موضوع گرفته شد

 نییهزارتومان تع 66 یهزار و پانصد تومان و سوار 20بوس  ینیم هینرخ کرا میتصم نیبراساس ا 

 .و متناسب تر خواهد شد شینرخ ها افزا ندهیوعده و قول هم داده شد که سال آ نیشد البته ا

موارد مبلغ  ریتا استهالک ، سوخت و سا مهیبوس از ب ینیم کیروزانه  نهیرانندگان هز نیگفته ا به

مکرر و توقف و حرکت چندباره  در  روز  یهزار تومان است که با حساب  رفت و آمدها 011

 اندارد و نرخ ه یکار  اصال صرفه اقتصاد نیا یو به نوع شود یهاچند برابر هم م واستهالک خودر

 .موارد باشد نیمتناسب با همه ا دیبا

اما متاسفانه تا  شد یقبل از شروع مدارس حل م دیمسائل با نیا:  رانندگان گفتند نیا گریطرف د از

نرخ ها را قبول  نیاجبارا ا زیالن نا نکهیانجام نگرفت  و جالب تر ا یقبل از اعتراض ما اقدام

 . میا کرده

که ثبت  سامانه نباشند به  یرانندگان ثبت سامانه سپند باشند و در صورت دیحتما با دیگو یم یشهردار 

به ثبت  یکار دیگو یآموزش و پرورش هم م. آنها برچسب داده نخواهد شد و اعمال قانون خواهند شد

اداره  نیو ا میریبگ نیرا از والد سیسرو نهیهز دیدارد و خودمان بانام رانندگان در سامانه سپند ن



که اگر  یدر صورت. درصد حق خود است1/6ریگیمدارس نداشته  و صرفا پ سیدر قبال سرو یتعهد

درصد خودشان که  1/6از حق ایرا به خودمان واگذار کنند و  یندارند پس نرخ گذار یتعهد نیآنها چن

 .هستند صرف نظر کنند  رشیگیاز حق ما پ شتریب

نسبت به  حذف سرویس رفت  دانشگاه بجنورد  یمیدانشکده پتروش انیدانشجو اعتراضی تجمع*

 وآمد

به  حذف  دانشگاه بجنورد در اعتراض یمیدانشکده پتروش انیاز دانشجو یجمعمهر،01روز شنبه 

 .زدند این دانشکده در دست به تجمعسرویس رفت وآمد 

 

افتتاح شد و با حدود  شیسال پ0دانشگاه بجنورد از  یمیپتروش دانشکدهنه ای شده،بنا به گزارش رسا

دانشگاه قرار دارد و  یها تپه یاز سلف و مسجد، رو یلومتریک کیدانشجو در فاصله حدود  711

 .کنند یتا دانشکده را ط ییسرباال ریمس نیو سلف ا ادهیپ یبا پا دیبا انیدانشجو

دست به اعتراض  تیوضع نیدر اعتراض به ا انیدانشکده، دانشجو نیح او همزمان با افتتا86 سال

 یشدند، اما در سال جار یسامانده انیبه دانشجو یخدمت ده یاتوبوس برا 0 تیزدند و در نها

شدن فصل سرما،  کیموضوع و با توجه به نزد نیهم. به حالت معلق در آمدند ها سیسرو نیدوباره ا

 .دانشکده وادار کرد نیبل ارا به تجمع مقا انیدانشجو

 ندگانیجلسه با حضور نما یمسئوالن حاضر به برگزار ان،یتجمع دانشجو ساعتازچندپس از گذشت 

وارد  یمیبه دانشکده پتروش یده سیسرو یبرا یکه با بخش خصوص واعالم کردند شدند انیدانشجو

 .دیخواهد رس انیبه گوش دانشجو جهینتمذاکره شده و 

 رشت یینانوا کیجوان کارگر  یخودکش*

رشت خود را  انیدیدر محله حم واقع یینانوا کیدر ساله 00مهر، یک کارگر  00بامداد روز جمعه 

 .وجانش را ازدست داد کرد زیحلق آو



 قم در حادثه آتش سوزی کفش یدیکارگاه تول ککارگر ی 21مرگ وسوختگی *

 قم ریهفت ت ابانیدر خواقع در  فشک یدیکارگاه تول کیمهر،بدنبال آتش سوزی 01عصر روز شنبه 

ساله جان باخت وکارگر دیگر دچار سوختگی وبه بیمارستان های بهشتی ونکویی این 16یک کارگر

 .شهر منتقل شدند

 هالل احمر یدر ساختمان مرکز حین کار آسانسور رکاریتعمجان باختن کارگر*

در  حین کارسرویس دوره ای آسانسور ینگهدار مانکاریشرکت پمهر،یک کارگر فنی 00روز جمعه 

 .داد دستکرد و جان خود را از  ریچاه آسانسور گ وارهیو د نیکاب نیمابهالل احمر یساختمان مرکز

در دستگاه  تهران براثر گیرکردنریلوازم التحر دیکارگاه تول کساله ی11دست کارگر مصدومیت *

  یساز ریخم

واقع ریلوازم التحر دیکارگاه تول کیکار در  نیحساله تبعه افغانستان 01مهر،یک کارگر 01روز شنبه 

گیر کرد وآسیب دید وتوسط امدادگران اورژانس به  ساز ریدستگاه خم تهران دستش در هیمیدر حک

 .بیمارستان منتقل شد

ساله کارگاه تولیدی غذایی شهر ری براثر گیر کردن در 11کارگر دست انگشتان دیدگی بیآس*

 آلبالو ریدستگاه هسته گ

ساله حین کار دریک کارگاه تولیدی غذایی واقع در 01مهر،یک کارگر 01د از ظهر روز شنبه بع

 یدگیو له تیمصدوم ودچار فرو رفت آلبالو ریدستگاه هسته گ تا مچ به داخل شدست راستشهر ری 

 .یافتانتقال  مارستانیبه ب امدادگران اورژانس وخونریزی شدید شد وتوسط

 آوار ساختمان ریزساله  در تهران 11شدید یک کارگرمصدومیت *

 یساختمان مسکون کی ساله تبه افعانستان حین کار00مهر،یک کارگر 00بعد از ظهر روز جمعه 

از سنگ وخاک  یتل ریزتهران براثر ریزش سقف  خواجه عبدهللا ابانیخ واقع در سه طبقه یمیقد

 .افتیانتقال  تانمارسیبه بو شد یدگید بیمختلف بدن دچار آس یاز نواحو گرفتار 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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