
 4931آبان ماه  41اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 باشیمشهرداری کوت عبدهللا بازداشتی  کارگران حق طلب پژواک صدای 

نسبت به حفر چاه عمیق برای  رازیش دکیکوشک ب یروستاحمله نیروی انتظامی به اهالی معترض  -

 نفر51وبازداشت  رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و یآب کمرفع 

 هفت تپه شکریاعتراضات در کشت و صنعت ن یریاز سرگ -

نسبت به عدم عقد قراردادمستقیم برای  رود ندهیزا یحیتفر یکارگران دهکده فرهنگتجمع اعتراضی  -

 بیستمین روزمتوالی

 ماه حقوق2نسبت به عدم پرداخت  شمال یحفاراعتراض خانوادگی کارگران  -

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند یاز اعضا ینجات علی ضاراح -

  !دربند یدانشجو زاده، نیحس الیل یدرمان تیدر وضع یانگار سهل -

 شیلیتحص تیدانشگاه تهران در اعتراض به محروم« ستاره دار» یدانشجو ییتحصن سها مرتضا -

 برای شانزدهمین روز

 در بندرعباس یادیص یکار در دو کشت نیکارگرح 1شدن یکشته و زخم -

 عمیق نسبت به حفر چاه رازیش دکیکوشک ب یروستای انتظامی به اهالی معترض حمله نیرو*

 نفر41وبازداشت  رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و یآب کمبرای رفع 

 چاهاز توابع شیرازباتجمع مانع عملیات حفر  دکیکوشک ب یروستا یاهالآبان، 51روز سه شنبه 

شدند که با رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و یآب کمبرای رفع  روستا این یباالدست یها نیدر زم عمیق

 .نفرشان بازداشت شدند51یورش نیروی انتظامی روبرو 

از توابع شیراز نسبت به  دکیکوشک ب یروستا یاهالتجمعات اعتراضی براساس گزارشات منتشره،

از ،رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و یآب کم روستا با هدف رفع این یباالدست یها نیدر زم عمیق چاه کندن

 .حدود یک ماه پیش شروع وادامه داشت

نسبت به روستا  نیا یاهالاعتراض   شیماه پ کیاز حدود  :درهمین رابطه یکی ازمعترضین گفت

به  یتوجه هآغاز شده اما تاکنون مسئوالن مربوط رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و یبرا قیحفر چاه عم

 .ها نکرده اند الفتو مخ ها تجمع نیا

و  یبر زندگ یادیز یمنف ریموضوع تاث نیچاه هستند و معتقدند که ا نیمخالف حفر ااهالی روستا 

 .روستا خواهد گذاشت نیا یکسب و کار اهال

کوشک  یکندن آن به محل مورد نظر در باالدست روستا یچاه برا نیعوامل حفر ا (آبان51)امروز

به تجمع  یانتظام یروینو کار شدند نیجمع و مانع اتمحل  نیدر امطلع و اهالی آمدند که  دکیب

 .را بازداشت کردند دکیکوشک ب یروستانفرازاهالی 51و ندکنندگان حمله کرد



مجاور  یگذشته اقدام به حفر چاه در روستا یدر سال ها رازیش یاقتصاد ژهیمنطقه و:وی افزود

 نیااهالی  یروستا کامال خشک و کشاورز نیاسالملو کرده و اکنون ا یبنام روستا دکیکوشک ب

آب شرب هم ندارند و روزانه از  یحت واسالمل یروستا یمنطقه نابود شده و در حال حاضر اهال

 .کنند یم نیخود را تام دنیآشام ازیاطراف آب مورد ن یروستاها

 قاتید که تحقروستا بکار گرفته شدن نیا یتوسط شورا ینیکارشناسان و متخصص رایاخ: ادامه دادوی 

 یمنف ریتاث دکیکوشک ب یو آب شرب ساکنان روستا یچاه بر کشاورز نیآنها نشان داد که حفر ا

 .خواهد گذاشت یادیز

روزگار  قیطر نیاست که از ا یروستا کشاورز نیا نیچهار هزار نفر از ساکن شهیپ: اضافه کرد یو

 .اندازد ینها را به مخاطره مآ یآن زندگ یچاه کسب و کار و در پ نیگذرانند و حفر ا یم

 از سرگیری اعتراضات در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه *

خبرهای منتشره درشبکه های اجتماعی حاکی از سرگیری اعتراضات کارگران کشت و صنعت 

 .نیشکر هفت تپه برای دومین روزمی باشد

و  یگران بخش کشاورزکارآبان، 51روز سه شنبه صبح آبان،51بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

خود را  یها مجتمع خواسته تیریهفت تپه با حضور مقابل دفتر مد شکریشاغل مجتمع ن یصنعت

 .مطرح کردند

 یشاغل بخش صنعت و کشاورز یو روزمزد یقرارداد ،یکارگران رسم انیمعترض از م کارگران

 .مجتمع بودند نیا

کارفرما هنوز به  نیخود طلبکارند و همچن یرکه بابت دو ماه دستمزد معوقه سال جامی گویند  آنها

 .بود، عمل نکرده است   که در پرداخت به موقع مطالبات کارگران به آنها داده ییها وعده

 .اعتراض کارگران هفت تپه است لیدال گریاز د یعرف یایحذف مزا: گفتند آنان

 یایمزا یپه پرداخت برخهفت ت شکریمجتمع ن تیچندسال است که مالک: کردند دیتاک نیهمچن آنها

 .متوقف کرده است ایکارگران را کم  یو قانون یعرف

از جانب کارفرما  مهیمربوط به پرداخت نشدن حق ب ،یدیواحد تول نیاعتراض کارگران ا گرید لیدل

 .کرده است جادیکارگران ا یبرا یادیاست که مشکالت ز یاجتماع نیبه سازمان تام

قانون مشاغل سخت  قیواحد آماده بازنشسته شدن از طر نیکارگران ا از یطبق اظهارات آنها؛ گروه 

اند هنوز موفق به  سال گذشته بازنشسته شده یانیپا یها که ماه گرید یهستند و تعداد آور انیو ز

 .اند خود نشده یمطالبات سنوات افتیدر

راردادمستقیم نسبت به عدم عقد ق رود ندهیزا یحیتفر یکارگران دهکده فرهنگتجمع اعتراضی *

 برای بیستمین روزمتوالی

برای  رود ندهیزا یحیتفر یکارگران دهکده فرهنگ آبان برای بیستمین روزمتوالی،51روز سه شنبه 

واقع  اعتراض نسبت به عدم عقد قراردادمستقیم دست به تجمع مقابل ورودی این مرکز گردشگری

 .زدند درشهرستان چادگان



سازمان عمران زاینده داشتن امنیت شغلی خواهان قرارداد مستقیم با تجمع کنندگان با اعتراض به ن

 .زیر مجموعه شهرداری اصفهان هستند رود

 :درهمین رابطه

تجمعات اعتراضی دامنه دار کارگران دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود نسبت به نداشتن امنیت 

 شغلی

سازمان عمران زاینده )زاینده رودروزمتوالی است که کارگران دهکده فرهنگی تفریحی 9بیش از 

برای اعتراض به نداشتن امنیت شغلی مقابل در ورودی این دهکده واقع درشهرستان چادگان ( رود

 . تجمع می کنند

در روزهای اخیر برخی از اهالی شهرستان چادگان برای نشان دادن همبستگیشان با کارگران این 

 .اند دهکده توریستی به این تجمع پیوسته

 

آبان،یکی ازکارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای 8براساس گزارشات رسانه ای شده بتاریخ

دهکده چادگان در استان اصفهان بیشترین گردشگر را دارد و امنیت شغلی این شهرستان به : گفت

 .ما به عنوان کارگران این دهکده امنیت شغلی نداریموضعیت کاری این کارگران وابسته است، اما 

گویند اکنون نیاز به کارگر نداریم، بروید و چند ماه دیگر برگردید، در حالی که  به ما می: وی افزود

 .سال سابقه کار در این دهکده را داریم 51ما هر کدام بیش از 

اند اما  ها پایدار شده که یک شبه آمدهافرادی در این دهکده وضعیت شغلی آن: کارگر دیگری بیان کرد

کنند؛ اما وضعیت شغلی آنها  سال است که در این مکان کار می 51بسیاری از کارگران بیش از 

 .مشخص نیست

 ماه حقوق2نسبت به عدم پرداخت  شمال یحفاراعتراض خانوادگی کارگران *



ع حقوق،خانواده هایشان هم نسبت به عدم پرداخت بموق شمال یحفاردرادامه اعتراضات کارگران 

 .اعتراضشان را رسانه ای کردند

آنها از  یها شمال و خانواده یاز کارگران حفار یجمعآبان،51برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .عدم پرداخت دستمزدها انتقاد کردند

دامان کجا  دست به میدان یاز دو ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده و نم شیب: ندیگو یم کارگران

 افتیها در انتظار در ماه دیمدتهاست که پرداخت دستمزدها نامنظم شده است و ما هر بار با م؛یشو

 .میحقوق خود بمان

سخت کار  طیهمسرم دور از خانواده در شرا: دیگو یاهواز م یاتیاز همسران کارگران عمل یکی

فراهم کند؛ اکنون دو  یحداقل یزندگ کی اش خانواده یکه بتواند برا دیام نیبه ا دهد یانجام م یحفار

تحمل است؛  رقابلیغ یاوضاع اقتصاد نیما در ا یبرا طیشرا نیماه است که حقوق نگرفته؛ ا

 .ما را بشنوند  یمسئوالن صدا میدواریام

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند یاز اعضا ینجات علی احضار*

وهشت دادگاه انقالب تهران  ستیبه شعبه ب هفت تپه، شکریکارگران ن یکایعضو سند ینجات علی

 .احضار شد

کارگران هفت تپه  لیوک یالبیبه خانم فرزانه ز یکیو ابالغ الکتر امکیاحضار از طربق  پ نیا

 .صورت گرفته است

شده  نیتع کشنبهی، روز ۱۹آبان   ۹۱ینجات یبه پرونده عل یدگیوقت رس  هیاحضار نیاساس ا بر

 . است

کارگران و مدافعان  یبرا یو پرونده ساز دیهفت تپه هر گونه ارعاب، تهد شکرینکارگران  یکایسند

 .باشد یها م یگونه پرونده ساز نیدادن به ا انیرا محکوم کرده و خواستار پا یجنبش کارگر

 ۱۹آبان  ۹۱

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

  !دربند یدانشجو زاده، نیحس الیل یدرمان تیدر وضع یانگار سهل*

 ۶ خیدانشگاه تهران که پس از بازداشت در منزل خود در تار یشناس انسان یدانشجو زاده نیحس الیل

ماه حبس  ۰۱اعمال شده، جهت تحمل  یها ییروز از روند بازجو ۹۱با گذران  ،یمردادماه سال جار

 شتانگ یمهرماه، جهت درمان شکستگ ۹۱منتقل شده است، روز دوشنبه  نیبه بند زنان او یریتعز

بود به  وستهیبه وقوع پ( مهرماه ۹۶جمعه )دست راست که در خالل ورزش در سه روز گذشته 

در انگشت  نیرا جهت درمان و قرار دادن پ یروند معالجه، و یط. شود یاعزام م یطالقان مارستانیب

 .کنند یمنتقل م یهوشیبا اعمال ب( مارستانیب یبخش ارتوپد) یشکسته شده به اتاق جراح

و  یدگید بیاز آس یریزندان، جهت جلوگ یو مطابق نظر بهدار مارستانیه نظر پزشکان بب بنا

که  یامر. اعزام شود مارستانیبه ب ستیبا یم زاده نیحس الیاز انگشت، ل نیضرورت خارج نمودن پ

است که  یهیبد. مواجه شده است یزنداْن جهت انتقال و نیمسئول یانگار گذشته با سهل یروزها یط

 .را به خطر انداخته است یزندان یدانشجو نیبه درمان، سالمت ا یعلل در حق دسترست نیا



 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 شیلیتحص تیدانشگاه تهران در اعتراض به محروم« ستاره دار» یدانشجو ییتحصن سها مرتضا*

 برای شانزدهمین روز

دانشگاه تهران در « ستاره دار» یدانشجو ییسها مرتضا مین روز،آبان،برای شانزده51روزسه شنبه 

 .ادامه داد دانشگاه تهران یمقابل کتابخانه مرکز به تحصنش شیلیتحص تیاعتراض به محروم

 

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور :منبع اصلی خبر

 در بندرعباس یادیص یدر دو کشت حین کارکارگر 1شدن یو زخم کشته*

کشته وزخمی  در بندرعباس یادیص یدر دو کشت حین کاربراثر حادثه  کارگر 1طی سه روز گذشته ،

 .شدند



 یها یسه روز گذشته، دو حادثه مرگبار در کشت یطآبان،51براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

به هم  کیددر فاصله نز قایهر دو حادثه دق. بندرعباس در استان هرمزگان اتفاق افتاده است یادیص

 .مجزا رخ داده است یدر دو کشت

ساعت  یحوال یادیص یکشت کیدر  یگاز گرفتگ لیساله به دل 22تا  21آبان، سه کارگر 52 کشنبهی

 یاستنشاق تیساله هم دچار مسموم 23کارگر حدود کی. جان خود را از دست دادند قهیو شش دق59

 .منتقل شد مانزصاحب ال مارستانیشده بود که به ب

 کیدر محوطه سردخانه  یجوشکار نیچهار کارگر در ح نیاورژانس، ا یاعزام میگزارش ت قطب

 .شدند یبا گاز نامشخص یبودند که دچار گاز گرفتگ نیمتعلق به کشور چ یادیص یکشت

در  یادیص یکشت کیکار در  نیدر همان مکان ح گریکارگر د کیآبان، 52روز بعد، دوشنبه  کی

   .شد و جان باخت یتگگرف بندرعباس دچار برق

در مورد ( بندرعباس یشهردار یمنیو خدمات ا یسازمان آتش نشان اتیمعاون عمل) ینیحسن ام 

دچار  یادیص یکشت کیدر  یگاز برق ریتعم نیساله ح 22کارگر  کی: حادثه دوم گفت اتیجزئ

 .به محل اعزام شدند یامداد یها میشد که بالفاصله ت یگرفتگ برق

 یگرفتگ کارگر هنگام کار دچار برق نیاز آن بود که ا یمأموران حاک هیاول یها یسبرر: افزود یو

جسد او  ن،یاز کاب رونیو انتقال به ب یمتوف ینشانان پس از رهاساز آتش یامداد یروهایشده است و ن

 .دادند لیتحو یرا به عوامل انتظام

در  یادیص یکشت نیرار معلوم ااز ق. شب اتفاق افتاده است قهیدق21:13ساعت  یحادثه حوال نیا

 .حادثه روز گذشته قرار داشته است یکشت یکینزد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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