
 8998شهریور ماه  9و 8، 7اخبار و گزارشات کارگری 

«میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 ندروز جهانی کارگر آزاد باید گرد مراسم های بازداشتی

مجتمع مس )پروژه احداث کارخانه خردایش دره زاراعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران  -

 کارگر معترض3زداشت با -دراعتراض  به کاهش حقوق (سرچشمه

نسبت به عدم  دیرگ سف ینفت دانیمکارگر جان باخته حادثه انفجار 2تجمع اعتراضی خانواده های  -

 پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن مقابل وزارت نفت

 تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی وقراردادی ایثارگر نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس -

ضربه شالق و یازده ونیم سال 47از بازداشت شدن روزکارگر درهران به زیعاطفه رنگرمحکومیت  -

 زندان

محکومیت ظالمانه شالق، زندان و تبعید برای سیدرسول طالب مقدم از بازداشتی های روز جهانی  -

 کارگر

 محکوم شد یریحبس تعز کسالیبه  یمحمد نیپرو -

 سال  کیبه  یمحمد نیروو پ یثقف رضایعل،هاله صفرزاده  تیکومحم -

دانشگاه آزاد،  یدانشکده هنر و معمار انیدانشجو یتجمع اعتراض انیدر جر وریشهر ۷ پنجشنبه روز -

بازداشت شد یعادل گرج 

 بازداشت آرام زندی فعال کارگری در سنندج -

 یریحبس تعزبه یک سال   69دانشجوی بازداشتی اعتراضات دی ماه  محسن حق شناسمحکومیت  -

  دنظریدادگاه تجد یبدون برگزار

از حکم شش ماه حبس تعلیقی و   69ماه  یاعتراضات د یبازداشت یدانشجو یاسمن محبوبی متین -

 بیست ضربه شالق خود تبرئه شد

 پس از آزادی موقت یربداقیپ رادیو ه گانهی رهام پیام -

نسبت به  هفت تپه شکرینشرکت  مجتمع اعتراضات کارگران پیگیری حقوق وکالی متهمین پرونده -

 دادستان کل کشور یمعاون قضائسخنان 

سقز و زیویه در دفاع و پشتیبانی از اسکندر لطفی و  - نیه ی انجمن صنفی معلمان کردستانبیا -

 اعتراض به حکم صادره علیه یاسر امینی آذر و احضار و بازداشت دیگر فعالین 

 نیهفت تپه نسر شکریکارگران شرکت ن تیمحکوم نرامویپ نیزاده از زندان او میجعفر عظ امیپ -

 ..به زندان و شالق یریام هیو مرض یدیحسن سع یجواد



 :خداجو دیناه -

  د؟یزنیکارگران رقم م یرا برا ییکدام استدالل احکام ناعادالنه و قرون وسطا با

 ضربه شالق محکوم شود؟ ۷۷سال زندان و۷به  دیبا یبه چه جرم یجواد نینسر

 دست از آزار زندانی و خانواده آنان بردارید:محمدیپروین  -

توسط پلیس راهور با تودیع وثیقه از زندان  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه راننده بازداشتی -

 آزاد شد

  دو سال معوقات لباس فرم خود هستند افتیرانندگان شرکت واحد در انتظار در -

 پایمال کردن حقوق کارگران یبرا وزارت نفت رانیو مد نیمسئول یها حربه -

 المیا یمقابل استاندار اهگلیمعدن سنسبت به واگذاری   وانیشهرستان ا تجمع اعتراضی اهالی -

 براثر سقوط در آستانه اشرفیه ساله47یک کارگر  جان باختن -

 درتهران براثر سقوط از ارتفاعکارگر جوان مرگ  -

 نفرشان2سانسورو وخامت حال آسقوط کارگر در زنجان براثر3مصدومیت  -

 کارگر در کرج براثر ریزش دیوار حین گودبرداری2مصدومیت  -

مجتمع مس )پروژه احداث کارخانه خردایش دره زارتجمع خانوادگی کارگران اعتصاب و*

 کارگر معترض9بازداشت  -دراعتراض  به کاهش حقوق (سرچشمه

( مجتمع مس سرچشمه)انه خردایش دره زارپروژه احداث کارخکارگران  در مرداد ماه سال جاری،

دراعتراض  به کاهش حقوق بدنبال تعویض دست ازکار کشیدند وبهمراه خانواده مقابل ورودی پروژه 

 .اجتماع کردند ومانع از تردد شدند

 مجتمع مس سرچشمه -اعتصاب کارگری در پروژه ی خردایش دره زار

در مجتمع مس سرچشمه، در مرداد ماه، طی دو مطابق گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا 

مرحله اعتصاب کارگری، پروژه ی احداث کارخانه ی خردایش دره زار با پیمانکاری شرکت جهان 

 .پارس، دستخوش اعتصاب گردید

نفر از پرسنل بومی پیمانکار و با حضور  ۷٧به گزارش واصله، اعتصاب اخیر با جمعیت قریب به 

 .محل پروژه، منجر به تعطیلی کامل سایت خردایش شدخانواده های ایشان در 

مطالبه ی کارگران بدین ترتیب بود که شرکت جهان پارس بخش عمده ای از پرسنل بومی خود را به 

 .پیمانکار دست دوم واگذار نمود و این امر منجر به تغییر دستمزد و مزایای نفرات نامبرده گردید



مربوطه، اقدام به اعتصاِب مسالمت آمیز و بدون خشونت نمودند  مطالبه گران پس از اخطار به مسولین

بودند، ( واقع در نزدیکی محل پروژه) و با حضور خانواده هایشان که عمدتا از اهالی روستای پاریز 

 .تردد در کارگاه را تا زمان رسیدگی به مطالبات شان سد نمودند

بازداشِت امنیتی سه نفر از معترضان، بدون  اعتصاب اخیر تا دو روز در جریان بود و متاسفانه با

 .نتیجه شکسته شد

شنیده شده است که مجموعه ی مدیریت مجتمع مس سرچشمه در حال بررسی و تعیین رنج متعارف 

 .دستمزد در پروژه های توسعه است تا طرحی برای همسان سازی دستمزد ها به اجرا درآید

 مجتمع مس سرچشمه -گزارشگر پیام سندیکا

نسبت به عدم  دیرگ سف ینفت دانیمکارگر جان باخته حادثه انفجار 2جمع اعتراضی خانواده های ت*

 پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن مقابل وزارت نفت

کارگران جان باخته حادثه  یو  فرزاد ارزان ینیچگ یمیمحمد سل شهریور،خانواده های6روز شنبه 

ای اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن بر دیرگ سف ینفت دانیمانفجار 

 .دست به تجمع مقابل وزارت نفت زدند

. دهد ینم یبه ما جواب یکس چیسال است که ه 2. میچکار کن دیبا میدان ینم :ینیچگ یمیمحمد سل برادر

به  گرید. میا کرده اهرا ر مانیو کارها یزندگ. میخور یتکان نم مانیاز جا م،یریکه جواب نگ یتا وقت

 .دیگو یم یزیچ یهر کس. ندیگو یهمه به ما دروغ م. عمل کنند دیآنها با. میپاسخ مسئوالن اعتماد ندار

زنگنه در روز  یبه خاطر دارم که آقا »:گفت ینیچگ یمیسل هدیش برادربنابه گزارش رسانه ای شده،

مسئوالن به ما . کنند یرا درست م زیوعده دادند که همه چ. حادثه در محل حادثه حاضر شدند یها

ما مجسمه . بماند یشان باق و خاطره ادیساخت تا  میشهدا را خواه نیا ی مجسه ادبودیکه به رسم  گفتند یم

به ما  یکس چیسال است که ه 2. میچکار کن دیبا میدان ینم.دیرا بده دیحقوق خانواده شه میخواه ینم

 ارا ره مانیو کارها یزندگ. میخور یتکان نم مانیاز جا م،یریکه جواب نگ یتا وقت. دهد ینم یجواب

 یهر کس. ندیگو یهمه به ما دروغ م. عمل کنند دیآنها با. میبه پاسخ مسئوالن اعتماد ندار گرید. میا کرده

 .«دیگو یم یزیچ

از  ،یگرانیب یفرزاد ارزان دیاست که همراه با خانواده شه ینیچگ یمیمحمد سل دیجمالت برادر شه نیا

 یکس دیوزارت نفت تحصن کردند تا شا مقابلامروز  د،یرگ سف ینفت دانیحادثه تلخ انفجار م یشهدا

 .آنها را بشنود یصدا

 چیه دیشه ادینه وزارت نفت و نه بن ردالن،یش نیتاسف دارد که هنوز بعد از دو سال از شهادت ا یجا

 شانیبه خانواده ا یحقوق چیهنوز ه ،ینیچگ یمیسل دیبرادر شه یها طبق گفته. به آنها نداشته است یکمک

 د،یشه ادیو بن توزارت نف کردند یسال سکوت، مادامکه همگان فکر م 2بعد از . تعلق نگرفته است

ناگاه شاهد ضجه و فغان خانواده   اند، اما به انجام داده دانیشه نیخود را درقبال خانواده ا یانسان فهیوظ

 .میبزرگوار شد یشهدا نیصبور ا

برادر من و  شیسال پ 2. میبگو یدردمان را با چه زبان دانم ینم: گفت ینیچگ یمیمحمد سل دیشه برادر  

 یبودند، در حادثه چاه نفت یحفار یکه از کارکنان شرکت مل یگرانیب یفرزاد ارزان دیهمکارشان شه



 یها یکار کم نیکدام یحادثه ط نیکه ا میموضوع ندار نیبه ا یکار. شدند دیشه دیرگ سف دانیم

  .میخود را از دست داد زانیعز ها یکار کم نیبه واسطه کدام تیمسئوالن مربوطه رخ داد و در نها

 یا دهیبا مشکالت عد ینیچگ یمیسل دیهمسر و فرزندان شه یسال است که زندگ 2اکنون : ادامه داد او

. ساله است 2اکنون او . دزمان شهادت پدرش هنوز متولد نشده بو شان،یفرزند کوچک ا. مواجه است

 رزندف... خشک تا لباس و  ریرا متحمل شد؛ از نبود ش یادیسال، مشکالت ز 2 نیطفل در ا نیا

با کدام  نه؟یاما با کدام هز. به مدرسه برود دیامسال با. سال دارد 9حدود  ،ینیچگ یمیدسلیبزرگتر شه

  پول؟

به کجا . مییبگو یبه چه کس دانم ینم: کرد حیصرت یاسالم یاز مسئوالن وزارت نفت جمهور هیبا گال او

فرزاد  دیدر حال حاضر برادر شه. میبگذار انیدر م یبا چه کس دیدردمان را با. پناه برد دیبا

هم به آنها  یکس. دمشکالت مواجه هستن نیبا هم زیخانواده آنها ن. همراه با من است زین یگرانیب یارزان

 .میهست فیهمه ما بالتکل. دهد یپاسخ نم

 یچه کس داد؟  یمخارج آنها را م ینبودم، چه کس یمیسل ینیچگ دیاگر من هم کنار خانواده شه: گفت او

. است دیاو فرزند شه. ستین یساله که داعش 2 ی بچه نیعدالت است؟ ا نیا ایآ کرد؟ یسفره آنها را پر م

  .شنود یمان را نم حرف یچرا کس

ضمن انتقاد و . اند نداده ینیچگ یمیسل دیبه خانواده شه یحقوق چیه :ادامه داد ینیچگ یمیسل هدیش برادر

اند که  پرداخت کرده دیشه نیتومان به همسر و فرزندان ا ونیلیم 0ماه  01هر  تایما، نها یها اعتراض

تا  دیمبلغ فعال گذران کن نیکه با ا گفتند یبه خانواده مرحوم برادرم م. نداشته است یشگیآنهم روال هم

تعلق نگرفته  ینیچگ یمیسل دیبه خانواده شه یحقوق چیدرست است؟ ه نیا ایآ. شود یچه م مینیبب بعدا

وعده دادند که همه . حادثه در محل حادثه حاضر شدند یزنگنه در روز ها یبه خاطر دارم که آقا. است

ساخت تا  میا خواهشهدا ر نیا ی مجسه ادبودیبه رسم  هک گفتند یمسئوالن به ما م. کنند یرا درست م زیچ

از  دیشه نیا یها بچه. دیرا بده دیحقوق خانواده شه میخواه یما مجسمه نم. بماند یشان باق و خاطره ادی

 .کنند یبا مرگ دست و پنجه نرم م یگرسنگ

 یجواب چیبه ما ه دیشه ادیبن: ابراز داشت دیشه ادینامناسب بن یضمن انتقاد از برخوردها ینیچگ یمیسل 

چکار کند  دیفرد با کی دانم ینم. است  محسوب نشده دیبه عنوان شه ینیچگ یمیسل دینوز شهه. دهد ینم

 یمگر ما داعش. دهد یبه ما جواب نم دیشه ادیبن. او جانش را فدا کرد. شناخته شود دیتا به عنوان شه

خانواده . میا آمده ما از خرم آباد. میا پول قرض کرده م،ییایبه تهران ب نکهیا یبرا ست؟یگناه ما چ م؟یهست

به ما . دهند ینم حیوزارت نفت به ما پاسخ صر یول. هم از اهواز حضور دارند یگرانیب یارزان دیشه

   .رندیگ یو گفتند که با ما تماس م افتندیحضور  نجایا النچند نفر از مسئو. میکن یم یدگیاند که رس گفته

هر چند که . مینیاو را بب میا نتوانسته. مینگنه صحبت کنز یبا آقا میا لحظه نتوانسته نیتا ا: ادامه داد او

 یکار چیاما ه. دهد یسال است که به ما وعده م 2 ان،یبه اسم کرباسچ ییآقا. میا درخواست مالقات داده

درمان، ثبت نام و  یبرا ایآ. میستثبت نام فرزند بزرگتر او با مشکالت مواجه ه یبرا. ردیگ یصورت نم

 ییبه حرف ما اعتنا یزنگنه به ما وقت مالقات نداده است؟ کس یکه آقا مییبگو میوانت یخوراک م نیتام

 کند؟ یم

تا کنون حق و  شدند، یفوت م شانیا ،ینیچگ یمیسل دیشه یبرا گرید یاتفاق کی یاگر ط: افزود یو

. دادند یو به همسر و فرزندانش م کردند یاو را پرداخت م  هیحداقل د. شد یحقوق خانواده او مشخص م

 یها مهارت شانیا. به کمک دولت نداشتند یازین چیکه برادر من زنده بودند، خانواده او ه یزمان



 دیرفته اند، با ایاکنون که از دن. نباشند ازمندین یکه به کس شد یم دشانیعا یداشتند، لذا درآمد یفراوان

 ما را بشنود؟ یهست صدا یکس. اش زجر بکشد خانواده

 نیروهای شرکتی وقراردادی ایثارگر نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلستجمع اعتراضی *

 شرکتی وقراردادی ایثارگربنمایندگی ازهمکارانشان در شهریور،جمعی از نیروهای6روز شنبه 

برای ..و وزارت بهداشت ،یعلوم پزشک یها کشور، دانشگاه یوزارت آموزش و پرورش، اراض

 .به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس اجتماع کردندنسبت  بنمایش گذاشتن اعتراضشان

 

ضربه شالق و یازده ونیم سال 77از بازداشت شدن روزکارگر درهران به زیعاطفه رنگرمحکومیت *

 زندان

کارگر  یکه در روز جهان یدانشگاه خوارزم یارشد جامعه شناس یکارشناس یدانشجو ،عاطفه رنگریز

صادره شعبه  یبرد، بنا به را یوز در بازداشت به سر ممقابل مجلس بازداشت شده و تا به امر

ماه زندان  ۶سال و  ١١ضربه شالق و  ۷۷در مجموع به  سهیمق یقاض استیدادگاه انقالب به ر۸۲

 .محکوم شد

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع اصلی خبر

دم از بازداشتی های روز جهانی محکومیت ظالمانه شالق، زندان و تبعید برای سیدرسول طالب مق*

 کارگر

سید رسول طالب مقدم راننده شرکت واحد در خطوط بی آر تی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت 

 واحد که در روز جهانی کارگر مقابل مجلس در اعتراض به گرانی و معیشت سخت کارگران



غی علیه نظام و اخالل در نظم عمومی توسط عوامل امنیتی بازداشت شده بود، به اتهام های فعالیت تبلی

ضربه شالق، دو سال حبس  ۷۷دادگاه انقالب به ریاست قاضی افشاری محکوم به  ۸۶از سوی شعبه 

تعزیری، دوسال تبعید به منطقه آفرایز از توابع بخش سده خراسان جنوبی و همچنین دو سال محرومیت 

ات و احزاب و گروهای سیاسی و اجتماعی از استفاده تلفن همراه هوشمند و منع عضویت در دستج

 .گردیده است

در متن رای، گزارشات سازمان اطالعات سپاه همچنین گزارشات وزارت اطالعات مبنای صدور 

 .چنین رای قرون وسطایی و ظالمانه قرار گرفته است

 .آقای رضایی وکیل ایشان اعالم داشتند به حکم صادره اعتراض خواهند کرد

سال حبس تعزیری و دو سال  ۵عضو سندیکا از سوی همین شعبه محکوم به تحمل  حسن سعیدی دیگر

ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن 

 .هوشمند گردید

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:منبع

 محکوم شد یریحبس تعز کسالیبه  یمحمد نیپرو*

شعبه اول دادگاه انقالب  یاز سو رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سینائب رئ یمحمد نیپرو

 .محکوم شد یریحبس تعز کسالینظام به  هیعل غیکرج به اتهام تبل

 .ابالغ شده است یفروغ یجدار یمحمدعل یآقا شانیا لیحکم امروز به وک نیا

کانون مدافعان حقوق کارگر که در  یو هاله صفرزاده از اعضا یثقف رضایهمراه عل به یمحمد نیپرو

شده بودند و پس پانزده  ریدستگ یلیدل چیکرج بدون ه یماه در پارک جهان نما بهشتیروز ششم ارد

کرج  انقالبتوسط شعبه اول دادگاه  وریکفالت موقتاً آزاد شدند در روز دوم شهر دیروز بازداشت به ق

 .صادر شده است یریحبس تعز کسالیهر سه نفر حکم  یشده و برا یگاهداد

به کل طبقه  یکارگران را دهن کج یصدور احکام حبس و شالق برا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

تا  خواهدیو در سطح جهان م رانیدر ا یکارگر یکارگران و نهادها یداند و از تمام یم رانیکارگر ا

 .ندیاعتراض نما رانیکارگران ا انهینسبت به سرکوب وحش

 نود و هشت ورینهم شهر -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 سال  کیبه  یمحمد نیو پرو یثقف رضایعل،هاله صفرزاده  تیکومحم*

 یستیکمون غیشده بودند به اتهام تبل ریدستگ گرید یهمراه با تعداد بهشتیسه نفر که در ششم ارد نیا

 . کوم شدندحنظام م هیعل

 کانال تلگرام کانون مدافعان حقوق کارگر:بعمن

دانشگاه  یدانشکده هنر و معمار انیدانشجو یتجمع اعتراض انیدر جر وریشهر ۷ پنجشنبه روز*

 بازداشت شد یعادل گرجآزاد، 



به سوهانک و دور افتادن  نیفلسط دانیاز م یتجمع در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معمار نای

  .دیبرگزار گرد انیاز دانشجو یکز شهر توسط جمعاز مر انیدانشجو

 .ستیدر دست ن یو یو محل نگهدار تیاز وضع یاطالع چهی تاکنون

 یتیامن نیتوسط مامور زیکارگر ن یدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، روز جهان یدانشجو ،گرجی عادل

 .با قرار کفالت آزاد شده بود بهشتیارد ١۵و روز  ریدستگ

 انال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشورک برگرفته از

 بازداشت آرام زندی فعال کارگری در سنندج*

ساعت یازده شب هنگامی که آرام زندی فعال کارگری  ۶۲/٧۶/٧۶طبق گزارش رسیده روز چهارشنبه 

دایه "در حال بازگشت از سر کار به خانه بود، توسط ماموران لباس شخصی درحضور مادر پیرش 

مادر آرام با دیدن ضرب " دایه مریم. "ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافتبا " مریم

و شتم و دستگیری فرزندش به حمله قلبی دچار شد و به بیمارستان تامین اجتماعی سنندج انتقال یافت که 

 .هم اکنون به دستور پزشک بستری میباشد

ارگری ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و بازداشت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای ک

این فعال کارگری خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آرام زندی و تمامی کارگران بازداشتی 

 .همچنین برای دایه مریم این مادر فدارکار آرزوی بهبودی و سالمتی داریم. است

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

۶۲/٧۶/٧۷ 

 یریحبس تعزبه یک سال   99اعتراضات دی ماه دانشجوی بازداشتی  محسن حق شناسمحکومیت *

  دنظریدادگاه تجد یبدون برگزار

 شدگان  صحنه دانشگاه تهران و از بازداشت یطراح یکارشناس یحق شناس، دانشجو محسن

رغم قرار  یه بود علسال حبس محکوم شد2به   69اسفند ماه  یکه در دادگاه بدو ۶۶ ماهیاعتراضات د

حکم  (شهریور6)دادگاه امروز یبدون برگزار ،یدر آذرماه سال جار ینظر و دیدادگاه تجد یبرگزار

 .افتیسال حبس کاهش 0به  یریسال حبس تعز2و از  دیابالغ گرد یبه و یینها

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع اصلی خبر

از حکم شش ماه حبس تعلیقی و   99ماه  یاعتراضات د یبازداشت یدانشجو یاسمن محبوبی متین*

 بیست ضربه شالق خود تبرئه شد

یاسمن محبوبی متین، دانشجوی دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از بازداشتیان حوادث دیماه 

دادگاه  که پیشتر در دادگاه بدوی به شش ماه حبس تعلیقی و بیست ضربه شالق متهم شده بود در ١۹۶۶

 .تجدیدنظر تبرئه شد

برابر نظر قضات یکی از شعب مستقل دادگاه تجدیدنظر استان »: این پرونده به نقل از وکیل وی درباره

 .«تهران، تجمعات دانشجویی داخل دانشگاهها فاقد وصف مجرمانه است



 کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: منبع

 ی پس از آزادی موقتربداقیپ رادیه و گانهی رهام پیام*

 رفقا و دوستان

و  یو باعث دلگرم میدر طول مدت بازداشت را حس کرد زانیشما عز مانهیگرم و صم یها تیحما

 ،یکارگر یو نهادها کاهایطلبان، سند یو برابر خواهان یاز تمام آزاد. بود زیعامل ثبات قدم ما ن

ما  شتبازدا یکه در روزها یکسان یو تمام انیدان، دانشجومعلمان، هنرمن ،یاسیو س یفعاالن اجتماع

ها در  تیحما نیا. میطبقه کارگر نشان دادند، ممنون نیخود را در دفاع از متحد یهمبستگ یبه هر نحو

 .موقت ما موثر بود یآزاد

 ما و جامعه را یداران و استثمارگران هر روز چپاول و تاراج زندگ هیما، سرما یهمبستگ ابیغ در

جامعه تنها راه چاره کارگران  یخواه و واقع یترق یروهاین یابیو تشکل  یهمبستگ. ادامه خواهند داد

و  یدار هیرماطبقه کارگر در برابر نظام س یهیآنان است، تا بتوان در دفاع از حقوق بد انیو حام

 .دیشیاند یا انسان ها مقاومت کرد و چاره یناتمام آن به زندگ یتعرض ها

و  یاسیس انیو دفاع از حداقل حقوق زندان یآزاد یکه مطرح است، تالش برا زین یگرید ی لهمسا حال

کردن اکثر اعتراضات  یتیامن ،ییروزها تحت فشار احکام قضا نیجامعه است که ا ی  جنبش حق طلبانه

 .اند گسترده قرار گرفته یو بازداشت ها یکارگر

 ه،یشما  روح تیحما. میکردند، ممنون و سپاسگذار تیکه از ما حما یکسان یخود از تمام ی نوبه به

استثمار و بهره  یِ بردگ یپاره کردن طوق ها دیبه ام. ما بود یمضاعف برا یو اعتماد به نفس یدلگرم

 .جهان دردمند ما نیا ی در هر نقطه یکش

 !طبقه کارگر یباد اتحاد جهان زنده

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

به  نسبت هفت تپه شکریشرکت ن مجتمع اعتراضات کارگران متهمین پروندهوکالی پیگیری حقوق *

 دادستان کل کشور یمعاون قضائسخنان 

هفت تپه  شکریبا اشاره به اعتراضات کارگران شرکت ن یدادستان کل کشور در اظهارات یمعاون قضائ

که شده آنجا  قیبه هر طر خواستند یبودند و م  پول گرفته یعوامل و عناصر: "عنوان نموده اند  نیچن

 ."را به آشوب بکشند

از  ینشانه ا چیجلد ، ه ۶صفحه در  ۹٧٧٧پرونده با مطالعه کامل  نیا نیمتهم یبعنوان وکال نجانبانیا

در پرونده،  یمستند چیاظهارات ه نیپرونده مشاهده نکرده و ا نیاز طرف متهم  لار کی یحت افتیدر

  .دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است فرخواستیاعم از گردشکار ضابط، ک

مسائل، سوژه  نیتر تیاهم یپرداخته شده است و از ب زیمتهم ن یبه رنگ مو یکه حت یپرونده ا در

بر  یمبن یاحتمال نیمرتبط استخراج شده است، اگر کوچکتر ریو سواالت غ قاتیتحق یبرا ییها

  .میبود یهم م یگریهد انتساب اتهامات دشا دیترد یوجود داشت ب  لار کی یحت افتیدر



و روند  فرخواستیضابط، ک قاتیدادستان کل کشور فراتر از تحق ییمعاون قضا نکهیبا توجه به ا حال

و ادله دارد، حق  قیبا ذکر مصاد میکه مالزمه مستق دینما یرا مطرح م یدیپرونده ، اظهارات جد

 .میدان یمحفوظ م نیلموک یرا برا شانیاز ا یحقوق یریگیوپ یپرسشگر

اظهارات  نیدارد و ا یقانون تیاز صدور حکم ممنوع شیپ ییاظهار نظر مقامات قضا گرید یسو از 

از ورود  یباشد، اسباب نگران ییدستگاه قضا یطرف یقانون و ب تیرعا یالگو دیکه با یاز قول مقام

 .است ییقضا یدگیبه رس یشداوریپ

عدم هرگونه مداخله و حفظ استقالل قضات  ،یهر مرحله از دادرس است که در نیبر ا نجانبانیا دیام

تا در آرامش و دقت  ردیقرار گ ییارشد قضا نیو احترام مسئول تیکننده به پرونده، مورد رعا یدگیرس

 .منصفانه فراهم گردد یدادرس یبرا یمحمل یکاف

 یالبیز فرزانه

  منش یدریح نیجمال الد دیس

 تاج نیحس دیس

 نایسیرئ ریام

سقز و زیویه در دفاع و پشتیبانی از اسکندر لطفی و  - نیه ی انجمن صنفی معلمان کردستانبیا*

 اعتراض به حکم صادره علیه یاسر امینی آذر و احضار و بازداشت دیگر فعالین 

در دفاع و  بتاریخ هفتم شهریور ماه،بیانیه ای بشرح زیر سقز و زیویه - انجمن صنفی معلمان کردستان

انی از اسکندر لطفی و اعتراض به حکم صادره علیه یاسر امینی آذر و احضار و بازداشت دیگر پشتیب

 :،صادر نمودفعالین

متاسفانە روند احضارها، بازداشتها و صدور احکام ناعادالنه برای همکاران صنفی امان در ماههای 

و سلیقه ای فضای رعب،  اخیر سرعت گرفته، گویی دستهایی درکار است تا با برخوردهای غیرقانونی

ترس و انفعال را بر مطالبه گری و حق خواهی معلمان ایجاد کرده و یا اینکه مسیر مطالبات و اهداف 

اینگونه اقدامات نه تنها جامعه ی فرهنگیان را از مسیر مطالبه گری و عدالت . را به بیراهه بکشانند

 .سیدن به خواسته ها مصمم تر خواهد کردخواهی منصرف نکرده بلکه آنها را بیش از پیش در جهت ر

با اینکه بارها تشکل های صنفی و در راس آنها شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

اعالم کرده اند که خواسته ها و روش های مطالبه گری ما صنفی و منطبق بر مواد مصرح در قانون 

برخوردها و صدور این احکام هدفمند و به دور  اساسی و حقوق شهروندی است اما متاسفانه باز شاهد

 .از ضابطه و عقالنیت بوده که با روح جامعه ی مدنی و دموکراتیک در تضاد است

بارها اعالم کرده ایم کنش هایی نظیر تحصن و تجمع قانونی بوده از بدیهیات مطالبه گری و ابزاری 

 .برای حق خواهی مردم و نهادهای مدنی است

یز، خشن و همراه با سرکوب به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض و دادخواهی برخورد قهرآم

 .متناسب با نیازها و و یژگیهای امروز جامعه ی ایران نیست



جامعه ای که در صد سال اخیر دوبار با جانفشانی و خون دادن انقالبهایی را برای برقراری آزادی، 

 !این گونه بی مهری ها نیست دموکراسی و عدالت پشت سرگذاشته است شایسته ی

انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن دفاع تمام قد از همکاران و فعاالن صنفی و محکوم نمودن این 

گونه اقدامات، بازداشتها، احضارها و صدور چنین احکامی؛ از مسوولین، ضابطین و دستگاه قضایی 

، به جای سرکوب فعالین صنفی و می خواهد این روش منسوخ و به دور از عقالنیت را کنار نهاده

مدنی کسانی را که مسبب این اوضاع و شرایط غیرقابل تحمل بوده اند و هستند را مورد مواخذه قرار 

 .دهد و رسالت حقیقی خویش را بازیابد

 (سقز و زیویه)انجمن صنفی معلمان کردستان 

١۹۶۲/۶/۷ 

 نیهفت تپه نسر شکریرگران شرکت نکا تیمحکوم رامونیپ نیزاده از زندان او میجعفر عظ امیپ*

 ..به زندان و شالق یریام هیو مرض یدیحسن سع یجواد

 :گوش کنید

http://www.etehad-e.com/1398/06/09/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-

%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-

%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-

%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-

%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86-

%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85/ 

 :خداجو دیناه*

  د؟یزنیکارگران رقم م یرا برا ییبا کدام استدالل احکام ناعادالنه و قرون وسطا

 ضربه شالق محکوم شود؟ ۷۷سال زندان و۷به  دیبا یبه چه جرم یجواد نینسر

تجمع مقابل مجلس که  یبرا یمستقل کارگر یها وان تشکلکارگر با فراخ یروز جهان بهشتیارد١١▪

از اجتماعمان نگذشته بود که لباس  قهیدق۸٧. میداد لیرا تشک یتجمع شود یم دهینام” خانه ملت”

  .نفر را بازداشت کردند ۵٧از  شیبه تجمع حمله کرده وب یانتظام یروهایو ن ها یشخص

 نیتر ییاست که از ابتدا یدگانید معلمان و ستم ن،ایکارگر روز ما کارگران، دانشجو  یجهان روز

است که  یاول ماه مه روز. میا مورد تعرض حاکمان قرار گرفته شهیمحروم بوده و هم یامکانات زندگ

کنندگان با  معتج نکهیبدون ا شود یمناسبت برپا م نیبه هم یها وتجمعات جهان مراسم یدر اکثر کشورها

حق تعرض به ما  یما کارگران است و کس یروز، روز جهان نیکه ا روبرو شوند چرا یتعرضات نیچن

 .را ندارد

( بستا)بازنشستگان  یکارگر یو عضو شورا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاز اعضا یجواد نینسر▪

موقتا  یونیلیم١۹٧ قهیروز با قرار وث ۸۶نفر بازداشت و بعد از  ۵٧از  شیروز همراه ب نیکه در ا

 محکوم یمجاز یدر فضا تیاز فعال تیسال ممنوع ۸ضربه شالق و  ۷۷سال زندان و ۷ به دیآزاد گرد

 ییپولشو ،یاختالس، دزد لیاز قب یاو جرائم ایمرتکب شده است؟ آ یچه جرم نیمگر نسر. شده است
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جامعه را دچار مشکل  یشتیو مع یمعادالت اقتصاد تواند یمرتکب شده که م یجرائم اقتصاد گریو د

ما را  یاجتماع نافعکه م میا شده یو دزدان و افراد  اختالسگران یکه قربان میما هست نیا کهنیا ایکند 

 .کند ینم دیهم آنها را تهد یخطر نیاند و کوچکتر تاراج کرده

آوار شده که دمار  مان یبر زندگ یا چنان فاجعه مان یشتیمع طیشرا به توجه با  کارگران ما سالهاست▪ 

 نیبه چن یپاسخ چیه نیممکن شده و مسئول ریما غ یبرا طیشرا نیه و ادامه ادرآمد  از روزگارمان

بلکه انتظار  دهند ینم کنند یو به آن اعتراف م دهیکه بعضا از زبان خود آنها شن یبار فالکت طیشرا

جامعه بدست کارگران  دیچرخ تول شود یمگر م. را دارند یطیشرا نیسکوت ما کارگران در مقابل چن

برخوردار  یسهم نیتر کنند اما خودشان از کوچک دیتمام امکانات جامعه را کارگران تولبچرخد و 

و تحت نام  رندیمورد تعرض قرار بگ یطیشرا نینباشند؟ آنوقت بمحض اعتراض کارگران به چن

متهم گردند تا کارگران را  رندیگ یکه معموال بکار م گرید یو اخالل در نظم و موارد یاجتماع و تبان

 .و سکوت کنند ینیار به عقب نشواد

 دهیو مردم رنجد انیما کارگران، معلمان، دانشجو یمل تیامن هیبر عل یتبان و اجتماع نام به سالهاست▪

و اگر  مییملت ما! میندازیما منافع خودمان را بخطر ب شود یم ایآ. اندازند یرا محکوم و به زندان م

داده شده و تحت نام بخطر  وهوارونه جل شهیمردم باشد که همما  تیامن دیوجود داشته باشد با یمل تیامن

چگونه . منافع خودشان اقدام کنند هیمردم برعل شود یمگر م. ما را محکوم کرده اند یمل تیانداختن امن

قرار گرفته و خود  انیو دولت انیداران و کارفرما هیاست که منافع ما کارگران در دستان سرما

 میانداز یخودمان را بخطر م تیامن حقوقمانآنگاه بمحض خواستن حق و  میوماز آن محر رانیمامزدبگ

 !؟

و  داران هیبا خواست مطالباتشان  منافع سرما رانیکه کارگران و مزد بگ ستین دهیپوش یکس بر

به اسم قانون ما را  یفیتعر نیچن  با حربه وارونه جلوه دادن شهیو هم اندازند یرا  بخطر م انیکارفرما

که  یانسان چیهاست که  یعیطب. کنند یشالق محکوم م ییو حکم قرون وسطا المدت لیطو یها ندانبه ز

گرفتن حقشان دست به  اعتراض،  یسکوت نخواهد کرد و برا شود ینم بشینص یخود سهم داتیاز تول

 .زنند یاعتصاب و تجمع م

داشته باشم در مقابل  یمناسب یندگام تا بتوانم ز را گذاشته میو زندگ یکه جوان یاست من کارگر یعیطب▪

 تیبرسم یرا کس یمل تیوارونه امن فیاست که تعر یعیطب. فقر مفرط سکوت نخواهم کرد لیتحم

 راض،اعت همه نیبود ا یواقع دیده یکه سالهاست بخورد ملت م یوارونگ نیاگر چن. شناسد ینم

حاکم صدها نفر را هم تحت  انیقاکه آ رمیگ. احقاق حق و حقوقمان وجود نداشت یاعتصاب و تجمع برا

انسان گرسنه را  ها ونیلیبه زندان محکوم کنند جواب م یمل تیخطر انداختن امن نام اخالل در نظم و به

باعث باال رفتن آمار  کار نیاند و با ا نکرده افتیخط فقر را در ریبرابر ز ۷ یها دستمزدها که ماه

در جامعه شده است را چگونه  ادیو اعت یورخوابکار، گ فقر و فالکت، کودکان ،یدزد ،یخودکش

پاسخ به  یبجا انیاست؟ آقا ییمان زندان و شالق قرون وسطا زدن مطالبات ادیجواب فر. دهند یم

از معترضان  یجمع دنیکشتصور که با به بند  نیبا ا کنند یمطالبات مردم صورت مسله را پاک م

 نیچن دنیچیپ. ت جهت گرفتن حق و حقوقمان شوندمانع اعتراضات و تجمعات و اعتصابا توانند یم

را روز به روز بغرنجتر  طیشرا یوضع نینخواهد گرفت بلکه ادامه چن یپاسخ نیکوچکتر یا نسخه

 .کند یم

و شرط همه  دیبدون ق یوخواهان آزاد کنم یرا محکوم م ها نیونسر نینسر شالق و زندان حکم من▪

 .هستم انیزندان

 آزار زندانی و خانواده آنان برداریددست از :پروین محمدی*



 تیتر اول روزنامه های امروز آزادی نجفی شهردار سابق و قاتل همسرش با قرار وثیقه بود

دو سه روز پیش نیز خبر فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس که در 

 «اخالل در بازار خودرو»مرداد به اتهام  ۹٧روز 

 با مصادیق

 .هزار خودرو به صورت رانتی ۶تبانی در خرید  .١

 .تبانی در خرید چند صد کیلو طال .۸

 .هزار سکه است ۹٧نفر اول اخاللکننده در نظام اقتصادی با خرید  ١۵همکاری با فردی که جزء  .۹

 .ایجاد بحران در موضوع پوشک .۷

علنی روز سوم شهریور مجلس  بازداشت شدند و بالفاصله با سپردن وثیقه آزاد شدند و در جلسه

 .حضور داشتند

مراسم روز روز به جرم شرکت در  ١۸٧امیری با _مرضیهرنگریز و  ناجی و عاطفه اما دخترانم ندا

روز به جرم فعالیت در زمینه  ۹۸درکاله با  روز و اسرین ۵۸محمدی با  جهانی کارگر و خواهرم مریم

روز به  ۹١دیره اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از راد عضو هیئت م شاپوراحسانیمطالبات زنان و 

در بازداشت موقت بدون تودیعه وثیقه قرار .... جرم پیگیری مطالبات خود و هم طبقه ایی هایش و 

 دارند

 طبق معمول جامعه باید مصون از قاتل و دزد قرار بگیرد

 اما در اینجا برعکس و وارونه است

و آزاده که پیگیر مطالبات به حق خودشان هستند در زندان هستند و  دزد و قاتل آزاد و انسانهای شریف

برای باال دستی ها ناامن محسوب میشوند به همین جهت از آزادی موقت آنان با توجه به اتمام مرحله به 

 اصطالح تحقیقات موافقت نمیشود و کماکان در حبس هستند

 را مطرح کرده بودممن بارها به مسئولین قضایی پرونده خواهرم این سوال 

 که چرا خواهرم را با وثیقه آزاد نمی کنید یعنی اینقدر می ترسید که حاضر به آزادی موقت آنان نیستید؟

 اکنون با اتفاقات باال که نمونه کوچکی هستند در دستگاه قضا

 پاسخم را گرفتم

ودیع وثیقه از زندان توسط پلیس راهور با ت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه راننده بازداشتی*

 آزاد شد

راننده بازداشت شده توسط پلیس راهور روز سه شنبه پنجم مرداد پس از سه روز بازداشت با تودیع 

 .وثیقه شصت و پنج میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد شد



شتم و  بعد از ضرب و( تجریش -میدان راه آهن )بنابر گزارشات متعدد از رانندگان خط هفت بی آر تی 

بازداشت راننده شرکت واحد و در پی متشنج شدن محیط، پلیس راهور مانع های مقابل اتوبوس ها را 

 .کنار کشیده است و نگران اعتراضات احتمالی رانندگان پس از وقوع این حادثه می باشد

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:منبع

  دو سال معوقات لباس فرم خود هستند افتیواحد در انتظار در رانندگان شرکت*

دو دست لباس فرم به رانندگان  ستیبا یتهران و حومه هر سال م یشرکت واحد اتوبوسران کهیدرحال

ناکارآمد  تیریوجود مد نیبا ا. تاکنون داده نشده است ۶۷سال  یبدهد اما لباس فرم رانندگان از ابتدا

داده نشده  نندگانلباس فرم را یدرحال. آورد یلباس فرم فشار م دنیپوش یگان براشرکت واحد به رانند

شود  یشرکت واحد قصور راننده محسوب م ینامه انضباط نیلباس فرم برابر آئ دنیاست که عدم پوش

 .کنند یم یانضباط هیلباس فرم تنب دنینپوش لیو راننده را به دل

جفت کفش  کیجفت جوراب،  کیو شلوار، کمربند،  راهنیت پشامل دو دس انهیفرم رانندگان سال لباس

 .باشد یفصل سرما م یو کاپشن برا

لباس فرم بود که  افتیدر ۲۷اعتصابات و اعتراضات سال  انیرانندگان در جر یاز درخواست ها یکی

ز آن سال ا نکهیبا توجه به ا. کنند افتیرانندگان موفق شدند لباس فرم در کا،یخود در سند یبا سازمانده

مستمر  یایمزا جزءبه بعد لباس فرم به رانندگان داده شده است مطابق قانون کار و مقررات مربوطه 

داده  زانیاز م ایتواند خودسرانه دادن لباس فرم رانندگان را قطع و  یشود و کارفرما نم یمحسوب م

 .شده کسر کند

 ادیکارگران را فر گریحق خود و د کایسند یمقدم از اعضا طالب درسولیسو  یدیسع حسن کهیحال در

دو عضو  نیا یکردن برا سمانیبا آسمان و ر یتیامن یبا نهادها یدر هماهنگ ییزده اند اما دستگاه قضا

 یها تیت از فعالیو محروم دیتبعشالق زندان  نیآنها حکم سنگ یکرده و برا یپرونده ساز کایسند

حقوق خود  یریگیخود کارگران را مرعوب و از پ الیصادر کرده است تا به خ یو اجتماع یکارگر

 .منصرف کند

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:منبع

 پایمال کردن حقوق کارگران یوزارت نفت برا رانیو مد نیمسئول یها حربه*

پایمال کردن  خاک پاشیدن به چشم کارگران این صنعت و یوزارت نفت برا رانیو مد نیمسئول

 ارکان ثالثکارگران  تیوضع لیتبدحقوقشان منجمله جلوگیری ازافزایش حقوق کارگران صنعت نفت، 

 .از حربه های گوناگونی بهره گیری می کنند.....و

 :از کارگران یکی صنعت نفت بنقل ازاز کارگران  یلیحرف دل خ

با حذف  دیآ یبه مرحله اجرا در مو  بیحقوق کارگران تصو شیافزا یکه برا یهر صورت هر بند در

 .کش را نخواهند داد حقوق کارگران زحمت شیآن اجازه افزا یایو کسر مزا گرید یکردن بند

 دیچرا با. کنند یم عیحق کارگر را ضا توانند یتا م یول زنند یقانون م یمسئوالن دم از عدالت و اجرا 

و  رود یم نیاز ب یروشن است چون دالل ارکان ثالث گرفته شود؟ قطعا جوابش تیوضع لیتبد یجلو

 .خواهد رفت نیاز ب مانکارانیبا رفتن پ ها یمنافع برخ



اضافه شود  به همان اندازه  یبه حقوق کارگر تیمثال بابت مامور ینمونه اگر قرار باشد درصد یبرا

 !کنند یرا کم م یاضافه کار

 . دهند یمجلس هم که فقط وعده م ندگانینما

 المیا یمقابل استاندار اهگلیمعدن سنسبت به واگذاری   وانیشهرستان ا اهالی تجمع اعتراضی*

برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به  وانیشهرستان ا شهریور جمعی از اهالی6روز شنبه 

 .زدند المیا یمقابل استانداردست به تجمع   اهگلیس واگذاری معدن

فرد  کیمعدن به نام  کیاز  یجوز بهره برداربه واسطه صدور م به گزارش یک منبع خبری محلی،

 نیساکن یشده ،بلکه تنها راه ارتباط یمنف یو دگرگون راتییبکر منطقه دستخوش تغ عتی،نه تنها طب

 . انتفاع ساقط شده است زیشده واز ح دهیبلع زین یوکشاورز یاحتیمنطقه س

 ییبایز یاهیجوشان و پوشش گ یبا چشمه ها بایز یعیاز مناطق بکر طب یکی وانیا اهگلیس منطقه

 یومقصد گردشگر بایز یاحتیوس یحیاز مناطق تفر یکیموجود،آن رابه  یخیاست که درکنار آثار تار

 ردومنحصر به ف بایز عتیمعدن  ،طب کی یاصول ریغ یواگذار لیبه دل نکهیکرده است ،اما ا لیتبد

مبادرت ورزند و خاک  یوال عمومبعنوان ام یجاده ارتباط بیو به تخر  رشودییمنطقه دستخوش تغ

 نیمدنظر مسئول یستیاست که با یشوند ،موضوعات مهم ختهیر بایدر بستر رودخانه ز زیمازاد ن یها

 .ردیقرار گ ینظارت یودستگاهها

 ریمرتبط وغ یمستمر و مراجعات مکرر به دستگاهها یها یریگیپ رغمی؛عل ندیگو یکنندگان م تجمع

آن  یلیتوسط بهره بردار معدن وتعط بیاز استمرار تخر یریجلوگ یبرا یسملمو جهیمرتبط ،تاکنون نت

 .حاصل نشده است

 شیپ یمعدن در سالها نیا یواگذار:گفت ایالم صنعت معدن وتجارت استان  رکلیمددر همین رابطه،

معدن موضوع  نیا یلیبه منظور تعط ینامه ا یط زیقبال ن.است  یمشکالت اساس یاتفاق افتاده و دارا

 .مینموده ا عکسرا  به وزارتخانه من

است ،چرا که  دهینرس جهیاما متاسفانه تاکنون به نت میداشته ا یمکاتبات ینامه قبل رویپ:ادامه داد یو

شود  لیتعط یستیوبا ستیآن به صالح ن تیمعدن دارد،استمرار فعال نیکه ا یمشکالت لیبه دل میمعتقد

 .رسد یبه نظر م یالعموم به موضوع ضرور یعبعنوان مد وانیورود دادستان شهرستان ا.

جاده  بیتخر اهگلیبرداشت از معدن س: گفتایالم  استان  یاداره کل راهداردرهمین رابطه مدیر 

 یاما اداره کل راهدار. تبه آن وارد نموده اس یمنطقه را به دنبال داشته وخسارت جد نیا یارتباط

 یدر دادگستر نهیزم نیدر هم زین یه و پرونده انمود یگریپ ییدستگاه قضا قیموضوع را از طر

 . شده است زین یمطلوب جهیمفتوح ومنتج به نت

 یقبل و موارد تیشده به وضع بیمالک معدن به بازگردان جاده تخر ،یبدو یدگیدر رس:افزودوی 

 .اعالم خواهد شد  یشدن را یمحکوم شده است که پس از قطع گرید

و ارتباط در  دهیمبادرت ورز یراه دسترس جادیپل و ا کیبه ساخت در حال حاضر بهره بردار نسبت 

وآسفالت آن موضوع را دنبال   هیاول تیبه وضع ی،قطعا تا بازگشت راه ارتباط ستبرقرار ا ریمس نیا

 .کرد میخواه



 براثر سقوط در آستانه اشرفیه ساله77یک کارگر  جان باختن* 

 تعمیر شیروانی یک ساختمان سه طبقهحین کار هسال47یک کارگر شهریور،4صبح روز پنج شنبه 

سقوط کرد وبراثراصابت سرش به زمین در دم جانش را  در خیابان نواب صفوی و ساختمانواقع 

 .ازدست داد

 درتهران براثر سقوط از ارتفاعکارگر جوان مرگ *

 ل ساختساختمان در حا کیدر ساله اهل افغانستان حین کار21شهریور،یک کارگر6ظهر روز شنبه 

 .جان باخت در دمسقوط کرد و یمتر 02از ارتفاع تهران  شهرک راه آهن واقع در

 نفرشان2آسانسورو وخامت حال سقوط کارگر در زنجان براثر3مصدومیت *

زنجان مصدوم شدند کوچه حاج نوروزلرکارگر حین کاردر ساختمانی واقع در3شهریور،9روز شنبه 

 .وحال دونفرشان وخیم گزارش شده است

 کارگر در کرج براثر ریزش دیوار حین گودبرداری2مصدومیت *

 مهرشهر کرج  یدر بلوار شهردارساله حین کار گودبرداری 33کارگرحدود 2شهریور،8روز جمعه 

انتقال  مارستانیآتش نشانان به ب پس از خروجشان توسط خاک مدفون شدند که وارهید زشیبراثر ر

 .افتندی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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