
 8931شهریور ماه  4اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

 ه خبر؟چازاعتراضات بازنشستگان  -

 .ر شدبرگزا تیمقابل وزارت کار با موفق ۸۹ وریشهر 4بازنشستگان در روز  یتجمع اعتراض -1

وزارت  یروبرو یآزاد ابانیتهران خ  6/4//1389رانیسراسر ا از تجمع بازنشستگان یگزارش -2

 رکا

 !راهگشا است داریاتحاد پا -3

 دیرا اجرا کن ریجامع و فراگ مهیب/ کار مقابل وزارت تعاون یتجمع بازنشستگان کشور-4

 دان انقالباصفهان در می هبازنشست فرهنگیان تجمع -5

و  یشتیو مع یشغل یفینسبت به بالتکل عتراضات کارگران کارخانه هپکو اراکوالی اروز مت ومینس -

 با تجمع مقابل استانداری یتوخال یوعده ها

ماه 8شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت  خدماتی دومین روز اعتصاب کارگران -

 حقوق

 یپیمانکار شرکت عملکرد کاشان نسبت به یشهرداراعتراضی کارگران پاکبان  تجمع  -

 دنظریدادگاه تجد لیفرهان، بدون تشک دهیسپ یضربه شالق برا ۴۷و  یریسال حبس تعز ۶حكم  -

  شد دییتأ نایع

  هفت تپه شکریکشت و صنعت ن مجتمع معترض کارگرانبرای خفه کردن صدای احکام صدور -

 اری تهرانتجمع اعتراضی به سگ کشی مقابل شهردادامه بی خبری از بازداشت شدگان  -

  علیرغم وعده و وعیدها یفاراب یمیپتروش اخراجیکارگر 12شعلی ومعیشتی یفیبالتکلادامه  -

 قوه  نسبت به تخلفات یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ثاریمسکن ا یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی  -

 هیقضائمقابل 

 کارگردر حادثه سقوط آسانسوردربندرعباس2کشته و زخمی شدن  -

 ه خبر؟چنشستگان ضات بازازاعترا*

 .ر شدبرگزا تیمقابل وزارت کار با موفق ۸۹ وریشهر 4بازنشستگان در روز  یتجمع اعتراض -8

مستقل بازنشستگان صدها نفر از آنان با تجمع در مقابل وزارت کار در  یتشکل ها یفراخوان قبل یط

 .زدند ادیخودرا فر یخواسته ها وریصبح روز چهارم شهر11ساعت 

 یبار در سال جار نیچندم یبرا دیبرگزار گرد یکه جهت تحقق مطالبات صنف یتجمع اعتراض نیا

 . انجام گرفت یبهتر یبود که با شور وهمبستگ



کردن  یباز داشت وزندان یبرا یدیلحاظ است که دولت موج جد نیاز ا شتریتجمع ب نیا تیاهم

امروز  تیواقع نیبازنشستگان با علم به ابراه انداخته است اما  ریماهه اخ کیوکارگران در نیمعترض

 .زدند ادیقبل فر یاعتراض خودرا رساتر از دوره ها

 :بود دایآنان هو یدر شعار ها نیمعترض یاز خواسته ها یبخش

  اختالس ها قطع بشه 

 . شهیما بهتر م وضع

 ادیفر  ادیفر

 . دادیهمه ب نیا از

 هیها دالر  نهیهز

 هیالیحقوق ما ر 

  ونیلیم 7فقر  خط

 ونیلیم 2ما  حقوق

  ،مجلس،دولتیاجتماع نیتام

 . ملت بیبس است فر 

 گردد دیآزاد با یمعلم زندان-

 ،ینجوم یحقوق ها-

 . یعموم فالکت

 استیدر مقابل نهاد ر وریشهر 5فردا در روز  یگریکه مراسم واعتراض د دیمراسم مقرر گرد نیدرا

 برگزار گردد( پاستور دانیم) یجمهور

 .افتی انیمندانه پا روزیپ یبازنشستگان با قرائت قطعنامه ا یضاعترا تجمع

 . رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ تهیکم

 ۸۹ وریشهر ۷

وزارت  یروبرو یآزاد ابانیتهران خ  6/4//1389رانیسراسر ا از تجمع بازنشستگان یگزارش -2 

 رکا

 بر حق شان یخواسته هادن آور  بازنشستگان در جهت به دست که یطبق فراخوان اعتراض  

  خودرا اعالم کرده بودند تیحما تجمع نیبا امضا خود از ا رانیا گروه از سراسر  34داده بودند و   

 سر دادند یخواه حق یاز پانصد نفر صدا شتریب  

 به لرزه در آورد را یآزاد ابانیخ مینینش یاز پا نم میرینگ تا حق خود ادیفر امروز 



 زدند ادیخشم خودرا فر استعفااستعفا  تیکفا یمسئول ب با شعار نیمسئول از نینشستگان خشمگ باز

 : از شعارها یتعداد

  مسلم ماست حق   منزلت  سالمت  شتیمع

  ودرمان است شتیزمان مع نیما ا ازین

 گردد دیآزاد با یزندان معلم

 گردد دیآزاد با یاسیس یزندان

 ملت بیاست فر بس   مجلس  دولت یاجتماع نیتام

 یعموم فالکت  ینجوم یها حقوق

 ونیلیما دو م حقوق  ونیلیم 7فقر  خط

 دادیهمه ب نیاز ا ادیفر  ادیفر

  هیالیما ر حقوق هیها دالر نهیهز

 زدند ادیخودرا فر یها خواسته شعار یگرید تعدادو

  نودباز نشستگان را بش یها حرفباز نشستگان حاضر نشد تا نیب یمسئول چیسابق ه یکما ف بازهم

مقابل نهاد  تهران پاستور ابانیدر خ 1338/6/5خیدر تار  یتجمع بعداز خواندن قطعنامه قرار بعد

 .افتی انیپا تجمع12شد و حدود ساعت  گذاشته یجمهور استیر

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

 !راهگشا است داریاتحاد پا -9

 ینفر از بازنشستگان کشور ٠٥٥ز ا شیتشکل ب ٢٣از  شیب تیو حما یدعوت بازنشستگان کشور به

 ،یانسان یزندگ کیگذران  یحقوق ها برا یهمساز گان،یجهت حصول به درمان را یاجتماع نیو تام

عملکرد صندوق ها راس  یتوسط صاحبان آنها، شفاف ساز یبازنشستگ ینظارت بر صندوق ها

تظاهرات  نیابتدا در ا از که کیبازنشستگان فلزکارمکان. وزارت کار گرد آمدند مقابلدر  ٠٥ساعت 

 گریتشکل ها اقدام به سر دادن شعار و نصب پالکارد و گفتگو با د گرین با دشرکت کرده بودند همگا

 یمنتشر م کیکه توسط بازنشستگان فلزکارمکان دیام هیتظاهرات نشر نیدر ا. بازنشستگان، داشتند

 .بازنشستگان روبرو شد رینظ یبا استقبال ب ودش

بازنشستگان و اتحاد  یو هم شورا کیبازنشستگان فلزکارمکان یکه هم شعارهاآن بود موضوع  حسن

وزارت کار چسبانده شد که مورد استقبال  واریبه در ود کیتوسط بازنشستگان فلزکارمکان یسراسر

گر یخانم د کیو  ییخانم رضا ،یینورا یآقا) سخنرانان همه از معلمان بودند . حاضران قرار گرفت

نفر  کینکته جالب آنکه حداقل . حاضران قرار گرفت قیمورد تشو اریبس ییخانم رضا یانسخنر(. 

بازنشستگان . آمد و از قطعنامه و شعارها عکس گرفت تیاز کارکنان حراست وزارت کار داخل جمع

 تیوراو گفت من مام. دیرینشان داده و گفتند عکس بگ شانیخودشان را به ا یشعارها کیفلزکارمکان

: وارد گفتگو شدند و آقا گفت یباالتر برسانم که مردم با و شما را به گوش مقامات یها خواستهدارم 



و با خواندن  یریمراسم بدون درگ. دیما هست ی ندهیکنم و شما بازنشستگان آ یمواضع شما را درک م

 .افتیقطعنامه خاتمه 

 .دیبازنشستگان فرا رو ریو فراگ یو به اتحاد عمل افتهیگسترش  یهمبستگ نیکه ا میدواریام

 سایت سندیکای فلزکار و مکانیک:نبعم

 دیرا اجرا کن ریجامع و فراگ مهیب/ کار مقابل وزارت تعاون یتجمع بازنشستگان کشور-4

 یمقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع( وریشهر ۷)صبح امروز  یاز بازنشستگان کشور یجمع

 .خود شدند یو جامع برا ریفراگ مهیب یو خواستار اجرا حاضر شدند

درمان و پس از درمان  نیاز درمان، ح شیپ ریجامع و کامل و فراگ مهیاز ب یخواستار برخوردار آنها

صندوق  لیاالجراست، تبد الزم یخدمات کشور تیریقانون مد ٠٢ماده  هیکه با توجه به اصالح

و تبصره  یخدمات کشور تیریقانون مد ۶۷کامل ماده  یو اجرا یبه سازمان بازنشستگ یبازنشستگ

بر اساس شاخص  نیو موظف رانیبگ یحقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمر نییبر تع یمبتن آن

 .شناخته شدن تشکل مستقل بودند تیساالنه و به رسم یزندگ دیخر

 .هستند یخدمات کشور تیریشدن قانون مد ییبازنشستگان خواهان اجرا نیا

 دان انقالباصفهان در می هبازنشست فرهنگیان تجمع -5

همزمان با تجمع بازنشستگان شهریور4بنا به گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی،روز دوشنبه 

 .اصفهان زدند دان انقالبدر می ه تجمعدست ب اصفهان هبازنشست فرهنگیان از ،تعدادیدر تهران

و  یشتیو مع یشغل یفینسبت به بالتکل روز متوالی اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک ومینس*

 با تجمع مقابل استانداری یتوخال یوعده ها

نسبت به  در سومین روز متوالی اعتراضشانکارگران کارخانه هپکو ، شهریورماه4روز دوشنبه 

استان مرکزی در  تجمع مقابل استانداریدست به  یتوخال یو وعده ها یشتیو مع یشغل یفیبالتکل

 .شهراراک زدند



 

 ماه حقوق1شهرداری سی سخت دراعتراض به عدم پرداخت  خدماتی دومین روز اعتصاب کارگران*

 شهرداری سی سخت مرکز خدماتی شهریور ماه برای دومین روز متوالی،کارگران4روز دوشنبه 

ماه حقوق 8به اعتصابشان در اعتراض به عدم پرداخت  راحمدیو بو هیلویدر استان کهگ شهرستان دنا

 .زباله های سطح شهر خود داری کردند و از جمع آوری دادندادامه 

 این کارگران دست به تجمع مقابل شهریور3روز یکشنبه بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 نهاو آحاضر سختیس یشهردارگران معترض فرماندار دنا در جمع کار.فرمانداری شهرستا دنا زدند

 .را دعوت به آرامش و بازگشت به کار کرد

 .شود یما نان نم یبرا گریوعده ها د نیا :سخت درپاسخ گفتند کارگران خشمگین شهرداری سی

است و  جهینت یب تیوضع نیادامه دادن به ا:قرارداد و گفت تهدیدرا مورد فرمانداردرادامه کارگران 

 .شود یان مشکل ساز مگرکار یبرا یو قانون یتیاز لحاظ امن یحت

 



  یپیمانکار شرکت عملکرد کاشان نسبت به یشهردارپاکبان  اعتراضی کارگران تجمع * 

عتراضشان برای بنمایش گذاشتن اکاشان  یشهردارکارگران پاکبان  شهریور،4صبح روز دوشنبه 

مقابل  دست به تجمع حقوق کامل و بموقع عدم پرداختمبنی بر یپیمانکار شرکت عملکرد بهنسبت 

 .شهرداری این شهر زدند  ساختمان

 

 دنظریدادگاه تجد لیفرهان، بدون تشک دهیسپ یضربه شالق برا ۴۷و  یریسال حبس تعز ۶ حكم*

  شد دییتأ نایع

 انیدر جر ٠٢۸۶ ماه ید ٣٣ خیدر تار ،یرشته معمار لیفارغ التحص( فرهان)فرح آباد  دهیسپ

عد از ماه ب کیمنتقل شد که  نیو به زندان او ریدستگ یتیامن یروهایاعتراضات در تهران توسط ن

  .آزاد شد قهیوث دیبا ق یریدستگ

به " یمل تیامن هیتالش عل"و " ینظم عموم هیگرانه عل اخالل یها تیفعال"به اتهام  یدر دادگاه بدو یو

را رد کرد  یو دنظریکشور درخواست تجد یعال وانید. ضربه شالق محکوم شد ۴۷سال زندان و  ۶

 .کرد دییرا تأ یو رسماً حکم و

 روگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشکانال تل:منبع

  هفت تپه شکریکشت و صنعت ن مجتمع معترض کارگرانبرای خفه کردن صدای احکام صدور*

 :هفت تپه شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن لیوک یالبیبه نقل از فرزانه ز

فت تپه ه  شکریاز کارگران شرکت کشت و صنعت ن یاز تعداد( یگیاسدب دیام یآقا)کارفرما  تیشکا

به کارگران و   روزیکه د.دیگرد یکارگران به عنوان اخالل در نظم عموم تیبه محکوم ی، منته

دو  یفریک یو دو دادگاه ها کصدیشعبه  یقاض یصادره از سو یبه موجب دادنامه . وکالابالغ شد 

ق ضربه شال ی، کارگران  به تحمل هشت ماه حبس  و س( نیسراج الد  دیحم یآقا)شهرستان شوش

   .شود یم قیبه مدت چهار سال تعل ی، مجازات اعالم دندیمحکوم گرد



،رستم عبدهللا زاده  یثعالب صلیجعادله،ف لی،اسماعیانصار نیحس انیآقا:ا عبارتند ازآن ه یاسام 

 .باشند یم یانیهللا ک ،عصمتیریظه فر،صاحبیخن ،محمدیآزاد دین،امی،عادل سماع

پرونده،برخالف  یمفصل و مستند ومستدل  وکال اتیس از دفاعصادره پ دادنامهنجانب،ینظر ا به

دادنامه،مصداق مسلم آسمان   نیاز  آنست که ا یو متن آن حاک دهیصادر گرد یو مقررات قانون نیمواز

 ...باشد یآنها م یمحکوم کردن کارگران و خفه کردن صدا یبه هم بافتن برا سمانیر

 .کرد میاه،ثبت خو بئرصایغ ٲیر نیخود را نسبت به ا دنظریاعتراض تجد یمهلت مقرر قانون ظرف

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند

 ۸۹ وریشهر ۷

 تجمع اعتراضی به سگ کشی مقابل شهرداری تهرانادامه بی خبری از بازداشت شدگان *

در اعتراض به سگ  واناتیح انیحامیورش نیروهای انتظامی به تجمع با گذشت بیش از یک هفته از

امه دارد وعلیرغم وعده و وعیدها و شعارهای ادبی خبری از آنها  +تهران یقابل شهردارم یکش

 .خبری از آزادیشان در میان نیست تعدادی از اعضای شورای شهر تهران تبلیغاتی

دست به تجمع  یدر اعتراض به سگ کش واناتیح انیاز حام یمرداد،جمع 28صبح روز دوشنبه +

 .بهشت زدند ابانیتهران در خ یمقابل شهردار

 ناتوایکشتار ح»:نیبا مضام ییدادن شعارها   وبرافراشتن پالکاردها ،سریکنندگان با سخنران تجمع

 یکوچک یها تمام قلب یقلبم برا»  ،«دیها را نکش سگ شود یاز وفا م یخال ایدن» ،«دیرا متوقف کن

 .گذاشتند شیاعتراضشان را بنما«که از تپش افتاد 

با باتوم به تجمع کنندگان حمله ورشدند وآنهارا مورد ضرب وشتم قراردادندکه  یانتظام یروهاین

 .سر شد وچند نفر را هم بازداشت کردند هیاز ناح یزیدچار خونر کنفریدستکم 

  علیرغم وعده و وعیدها یفاراب یمیپتروش اخراجیکارگر 82شعلی ومعیشتی یفیبالتکلادامه *

ماه از 5با گذشت  یفاراب یمیپتروش کارگر 12لی ومعیشتیشع یفیبالتکل علیرغم وعده و وعیدها

 .اخراجشان کماکان ادامه دارد

فرماندار شهرستان ماهشهر با  نکهیا رغمیعل:گفتند شهریور به خبرنگار رسانه ای4این کارگران 

و وعده برخورد کارگران منع کرده  یمنطقه را از اخراج دسته جمع یت هاشرک ،یصدور بخشنامه ا

اخراج کننده  ردو نه با ف میا را داده است، متاسفانه نه برگشت به کار شده میتصم نیا نیبا ناقض ییقضا

 .شده است یبرخورد

 دییطرح و تا یمرجع صالح چیکه در ه یاز آنان به بهانه اتهامات یمعتقدند برخ نیهمچن کارگران

 .نشده، اخراج شده اند

 قوه  نسبت به تخلفات یکنان وزارت جهاد کشاورزکار ثاریمسکن ا یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی *

 هیقضائمقابل 

برای  یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ثاریمسکن ا یتعاون یاعضا شهریور،جمعی از3روز یکشنبه 

 .اجتماع کردند هیقضائمقابل  قوه  نسبت به تخلفات اعتراض



 یتعاونبه پرونده تخلفات رسیدگی  یعرتس برای:تای گف یکی از تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه

 .تجمع کردیم یکارکنان وزارت جهاد کشاورز ثاریمسکن ا

عده افراد  کیاز تخلفات  یقانون در حوزه مشکالت به وجود آمده ناش یخواهان اجرا نکهیا انیبا ب او

از  یعنی)سال است  ۵: گفت م،یهست یسودجو در انجام پروژه مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورز

سابق  یاپرونده تخلفات اعض تیوضع یریگیپ  یشدن روند قانون یطوالن لیبه دل( سو نیبه ا ۸٢سال 

برابر اسناد . میا و سرگردان شده فیبالتکل یکارکنان جهاد کشاورز ثاریمسکن ا یتعاون رهیمد اتیه

و جعل  یخود با مجامع صور یدر زمان تصد یقبل رهیمد اتیه یکه موجود است اعضا یمعتبر

بوده  یرقانونیغ شانیلحاظ همه اقدامات ا نیاند و به هم ر دادهخود استمرا تیریاعضا به مد یامضا

 .است

 کارگردر حادثه سقوط آسانسوردربندرعباس2کشته و زخمی شدن *

 واقع کاره مهیدر ساختمان نآسانسوروسقوط  بکسل  میپاره شدن سشهریور،بدنبال 3صبح روز یکشنبه 

 .و کارگر کشته و زخمی شدندد بندر عباسدر بلوار شهدا 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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