
 3131خرداد ماه  31اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 دربازداشت بسر میبرند کاغذ پارسکارگر کارخانه 3 -

استانداری خوزستان  تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل -

 برای دومین روز متوالی

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کرمان مانیس کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -

مقابل  تیوضع لیتبد نسبت به عدم خوزستاناستان   یدبستان شیپ انیمربسلایر تجمعات اعتراضی  -

 استانداری خوزستان ادامه دارد

دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل دفتر بهارستان نشین شوشتر یدبستان شیپ انیمربتجمع  -

 شوشتر وگتوند

 :یخراسان شمالاعمال فشار شغلی به معلمان کنشگر استان  -

  گروه کی لیاز موعد با تقل شیپ یمحمدرضا رمضانزاده به بازنشستگ تیمحکوم

 معلم دیگر2 یکتب خیاز محل خدمت و توب دیتبع

با تودیع کارگر یمراسم روز جهان یها یبازداشت ،حسن سعیدی وفرهاد شیخی ازآزادی ناهید خداجو -

 :وثیقه

 :اتوبوسرانی تهران وحومه کارگران شرکت واحد یکایسند -1

 قهیخرداد  با قراروث۳۱کارگران شرکت واحد امروز  یکایسند یعضو زندان یدیحسن سع

 د شدآزا نیزندان او۹۳۲روز ازبند ۱۱بعداز  یتومان ونیلیم۱۱۳

 آزاد شدند یخیخداجو و فرهاد ش دیناه:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد -2

 مالصدرای تهران یکارگاه ساختمان کیدر  یمتر33 نیسقوط تاور کرکارگر براثر4وخامت حال  -

 کارگر در شیراز در حادثه سقوط آسانسور در شیراز2مصدومیت شدید  -

 در تهران  یسکونانفجار ساختمان مکارگر درحادثه 4مصدومیت  -

 له شدن یک کودک زیر آسانسور در محل کار مادرش -

 دربازداشت بسر میبرند کاغذ پارسکارگر کارخانه 1*

 .سه نفرند کاغذ پارستعداد کارگران بازداشتی کارخانه 

 کاغذ پارسنفر از کارگران کارخانه 3 فرماندارشوش یغز عدنان بنابه گزارش رسانه ای شده بنقل از

 .اشت هستنددر بازد

 :درهمین رابطه



 در اعتراض به بازداشت یکی از نماینده هایشان پارس یکاغذسازاعتصاب کارگران کارخانه *

در اعتراض به بازداشت نماینده شان دست از  پارس یکاغذسازکارخانه  خردادماه،12روز یکشنبه 

 .تجمع کردند تیریمقابل دفتر مدکار کشیدند و 

ن درآوردی طرح طبقه بندی مشاغل از طرف کارفرما و عدم پرداخت این کارگران به اجرای م

هزارتومانی بجای حقوق کامل اردیبهشت ماه معترضند  و 033بموقع حقوق منجمله  پرداخت مساعده 

اعتراض شرکت  نیا یبا مراجعه به امور ادار یکی از نمایندگان کارگران (خردادماه11)روز گذشته

 .ما را کرد بهشتیحقوق اردکامل  اعالم و درخواست پرداخت  مساعده  را نیکارگران با ا

شوش بازداشت و به  تیامن سیپل توسطبجای پرداخت حقوق کارگران،صبح امروز نمایند ه کارگران 

 .انتقال داده شد یمکان نامعلوم

اعتصاب دست به  دراعتراض به بازداشت نماینده شان کارخانه کاغذ پارس یتمام قسمتها کارگران

 .تجمع کردند تیریمقابل دفتر مد ،کارخانه نیا دیتول وطخط یتمام دند  و با خاموش کردن ز

تجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق مقابل استانداری خوزستان *

 برای دومین روز متوالی

نسبت به عدم پرداخت  خرداد ماه برای دومین روز متوالی در دور جدید اعتراضشان13روز دوشنبه 

 .حقوق،دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند

 



سبز  ینفر از کارگران فضا203حدود : گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

و  نینسبت به پرداخت نشدن حقوق فروردهللا کوت عبد یشهردار اتیینفر از ماموران اجرا 03و

 .عتراض دارندامسال خود ا بهشتیارد

به  لایر ونیلیم 13به صورت کامل پرداخت نشده و تنها  زیحقوق اسفند گذشته ما ن: ادامه داد یو

 .شده است زیالحساب وار یصورت عل

 .کند یما رد نم یبرا مهیب مانکاریپ:معترض گفتاز کارگران  گرید یکی

 شغلی ومعیشتینسبت به بالتکلیفی  کرمان مانیس کارخانه کارگران اعتراضی تجمع*

درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی  کرمان مانیس کارخانه کارگران خردادماه13روز دوشنبه 

 .شغلی ومعیشتی،دست به تجمع در محل کارشان زدند

با :ه بودبه خبرنگار رسانه ای گفت درهمین رابطه یکی از کارگران کارخانه سیمان کرمانپیش ازاین 

منوعیت انفجار در معدن سیمان عمال یک خط تولید متوقف شده و این باعث عبور لوله خط گاز و م

 .نگرانی کارگران این کارخانه شده است

کارگران این کارخانه سه میلیون تومان حق و حقوق خود را دریافت : ادآورشده بودهمچنین ی وی

 .اند نکرده

مقابل  تیوضع لیتبد بت به عدمنس خوزستاناستان   یدبستان شیپ انیمرباعتراضی  اتتجمعسلایر *

 ادامه دارد استانداری خوزستان

 *ادامه سلایر اعتراضاتشاندر خوزستاناستان   یدبستان شیپ انیمربخرداد،جمعی از 13روز دوشنبه

 .مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند تیوضع لیتبد به عدمنسبت 



 

 *بار 2هفته گذشته  کیدر :سانه ای گفتحاضر درتجمع به خبرنگار ر یدبستان شیپ انیاز مرب یکی

که  میاعتراض کرد شوند ینم تیوضع لیتبد سیبا سابقه به حق التدر انیچرا مرب نکهیدر اعتراض به ا

 .ما نبوده است یپاسخگو یمسئول چیمتأسفانه تا کنون ه

است که  یدر حال نیندارند ا یاعالم شده که سابقه کار تیوضع لیتبد یبرا یفهرست افراد: گفت یو

 .به ما داده شود تیوضع لیتبد تیاولو میو انتظار دار میکن یسخت کار م طیها در شرا ما سال

 ییو تا زمان پاسخگو میخود هست تیوضع لیماخواستار تبد: ادامه داد یدبستان شیپ یمرب نیا

 .میده یمسئوالن به اعتراضات خود ادامه م

خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی *

 ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در اهواز

خرداد برای باری دیگر،جمعی از مربیان پیش دبستانی استان خوزستان 11صبح روز شنبه 

دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در 

 .اهوازتجمع کردند

: یکی از مربیان پیش دبستانی حاضر درتجمع از شهرستان هویزه به خبرنگار رسانه ای گفت 

بسیاری از مربیانی که در این تجمع شرکت دارند چندین سال سابقه کار در دوره پیش دبستانی دارند، 

 .من هم به مدت چهار سال است که در این دوره مشغول به کار هستم

ه قرار است برای دوره پیش دبستانی تبدیل وضعیت و حق التدریس فهرست افرادی ک: وی افزود

 .شوند منتشر شده است



ما به این موضوع اعتراض داریم که چرا مربیانی که : این مربی پیش دبستانی معترض ادامه داد

چندین سال سابقه کاری دارند تبدیل وضعیت نمی شوند و افرادی جدید با فشارنمایندگان مجلس از 

 .ان قرار هست تبدیل وضعیت شوندخوزست 

بنا به گزارش همین منبع،این مربیان یک هفته گذشته نیز درهمین رابطه مقابل ساختمان استانداری 

 .خوزستان تجمع اعتراضی برپا کرده بودند

دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل دفتر بهارستان نشین شوشتر یدبستان شیپ انیمربتجمع *

 شوشتر وگتوند

دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت دست شوشتر یدبستان شیپ انیمربخرداد،جمعی از 13دوشنبه روز

 .به تجمع مقابل دفتر بهارستان نشین شوشتر وگتوند زدند

 

 انیمرب نیا: گفترسانه ای اداره آموزش وپرورش شهرستان شوشتر خبرنگار  سییردرهمین رابطه 

 .شهرستان شوشتر به کار گرفته شده اند یها یدبستان شیدر پ 06نفر هستند که از سال  263حدود 

خدمات در وزارت آموزش و پروش در  دیبا عنوان خر یدیجد یطرح استخدام یبه تازگ: افزودوی 

 .هستند یسیبه حق التدر تیوضع لیخواستار تبد انیمرب نیحال اجراست اما ا

زارت آموزش و پرورش و مصوبه به مجوز و ازین یسیبه حق التدر روهاین تیوضع لیتبد: گفت یو

 .ابالغ نشده است یا بخشنامه نهیزم نیدارد که هنوز در ا یاسالم یمجلس شورا

 :یخراسان شمالاعمال فشار شغلی به معلمان کنشگر استان 

  گروه کی لیاز موعد با تقل شیپ یمحمدرضا رمضانزاده به بازنشستگ تیمحکوم

 دیگرمعلم 2ی کتب خیاز محل خدمت و توب دیتبع



 یبدو اتیه یاز سو یاستان خراسان شمال انیفرهنگ یانجمن صنف سییرمضانزاده ر محمدرضا

 لیاز موعد با تقل شیپ یبه بازنشستگ یو قانون یصنف یها تیبخاطر فعال یبه تخلفات ادار یدگیرس

  .گروه محکوم شده است کی

 ریدستگ   انیفرهنگ یصن صنفروز تح ۲۹مهرماه  ۹۹رمضانزاده در بامداد  یبه ذکر است آقا الزم

  .روز در بازداشت بود ۱۳آبان بازداشت و  ۹۳در  یمجددا و. روز آزاد شد ۲و بعد از 

 .بوده اند یروز در سلول انفراد ۱۳دوبازداشت  نیمجموع ا از

  .باشندیدادگاه م یآزاد هستند و منتظر برگزار یتومان ونیلیم ۳۱۳ قهیبا وث نکیا  

در آبان ماه  یخراسان شمال انیفرهنگ یانجمن صنف یاز اعضا گرینفر د ۶ رمضانزاده یآقا بجز

 .ازاد هستند نیسنگ یها قهیبا سپردن وث یبازداشت شدند که همگ

 یکتب خیاز محل خدمت و توب دیاز جمله تبع یتخلفات ادار اتیه یاز سو یاز آنها با احکام دونفر

  .روبرو شده اند

هستند اما معلمان  یدر حال سرکوب فعاالن صنف یتیامن یروهایا نهمسو ب ریوزارتخانه و شخص وز 

 .کنند ینم ینیترسند و عقب نش یاحقاق حقوق خود نم یبرا

 کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران:منبع خبر

تودیع  باکارگر یمراسم روز جهان یها یبازداشت از ناهید خداجو،حسن سعیدی وفرهاد شیخیآزادی *

 :وثیقه

 :اتوبوسرانی تهران وحومه کارگران شرکت واحد یکایسند -3

 قهیخرداد  با قراروث۳۱کارگران شرکت واحد امروز  یکایسند یعضو زندان یدیحسن سع

 آزاد شد نیزندان او۹۳۲روز ازبند ۱۱بعداز  یتومان ونیلیم۱۱۳

توسط  بهشتیارد۳۳کارگر یکارگران شرکت واحد که درروزجهان یکایسند یازاعضا یدیسع حسن

ازرانندگان شرکت واحد و  یمقابل مجلس بهارستان به همراه تعداد یدرتجمع اعتراض یتیعوامل امن

 قهیبا قرارکفالت ووث ینفرهمگ۹بازداشت شده بودند که بجز   یومدن یکارگر نیگرفعالیازد یتعداد

 قهیکارگر با قراروث یروز جهان یبازداشت گریخداجو د دیخرداد ناه۳۱آزادشدند که امروز  زنداناز

 . آزادشد نیاززندان او

کارگر همچنان در  یتن از بازداشت شدگان روز جهان  روز، چهار۱۱متاسفانه هنوز  بعدازگذشت 

 یریام هیو مرض یو ندا ناج زیو عاطفه رنگر یمیصم وانیک برندیبسر م یفیبازداشت وبال تکل

 یقراربازداشت  ها تیمانده اند و از وضع یدرزندان باقکارگر همچنان  یروزجهان یها یازبازداشت

 .ستیدردسترس ن یآنها اطالع کامل دیدج

 یبازداشت شدگان روزجهان یوشرط تمام دیق یب یکارگران شرکت واحد خواستارآزاد یکایسند

 .باشدیدربند م یصنف نیفعال گریکارگر و د

 آزاد شدند یخیشخداجو و فرهاد  دیناه:رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد -2



 گرید یخیو فرهاد ش رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیخرداد ناه ۳۱ امروز

 .موقتاً از زندان آزاد شدند قهیوث دیروز بازداشت به ق ۱۱بعد از  هیعضو اتحاد

به پنجاه  بیکارگر در مقابل مجلس به همراه قر یکه در مراسم روز جهان یخیخداجو و فرهاد ش دیناه

 کماهیاز  شتریشده بودند ب ریدستگ یتیامن یروهایتوسط ن انینفر از کارگران، بازنشستگان و دانشجو

 .در بازداشت به سر بردند هیو فشافو نیاو یرا در زندان ها

الزم به ذکر است که . دیاز زندان آزاد گرد یتومان ونیلیم کصدوپنجاهی قهیخداجو با قرار وث دیناه

قرار گرفته  دیصادر کرده بودند که مورد اعتراض ناه یتومان ونیلیقرار پانصد م شانیا یبرا شتریپ

اعالم کردند که  روزیشده بود، د نیتأم یتومان ونیلیم یکفالت س شتریکه پ زین یخیفرهاد ش یبرا. بود

 ۱۳۳ه قرار ب نیا زیاما امروز ن. شده است لیتبد یتومان ونیلیم ۱۱۳ قهیقرار کفالت به قرار وث

 .از زندان آزاد شد یتومان ونیلیم ۱۳۳ قهیبا وث تیو در نها افتی شیتومان افزا ونیلیم

 یتومان ونیلیم ۱۱۳ قهیبا قرار وث زیکارگر  ن یروز جهان رشدهیکارگر دستگ گرید یدیسع حسن

  .آزاد شد نیروز بازداشت از زندان او ۱۱امروز و بعد از 

کارگر  یروز جهان رشدگانیدستگ گرید یمیصم وانیو ک یریما هیمرض ،یندا ناج ز،یرنگر عاطفه

 .برندیباشند که هنوز در بازداشت به سر م یم

عضو  یخیو فرهاد ش هیاتحاد رهیمد أتیخداجو عضو ه دیناه یآزاد رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 دیگویشادباش م رانیکارگران ا یشان و تمام یدوستان و خانواده ها نیرا به ا یدیو حسن سع هیاتحاد

 ،یصنف یها تیکردن فعال یتیکارگران و امن یبرا یو ضمن محکوم نمودن هر نوع پرونده ساز

 یروز جهان رشدگانیبخصوص دستگ یکارگران زندان یو شرط تمام دیق یو ب یفور یخواهان آزاد

 .باشد یکارگر م

 ۲۳خرداد  ۳۱ -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 ی مالصدرای تهرانکارگاه ساختمان کیدر  یمتر13 نیقوط تاور کرسکارگر براثر4وخامت حال *

واقع  یکارگاه ساختمان کیدر  یمتر33 نیسقوط تاور کرکارگر در حادثه 4،(خرداد312یکشنبه شب

 .دچار مصدومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شدند مالصدرا تهراندرخیابان 

 نیتاورکر لیدستگاه جرثق کی یانداز ر حال راهمحل د نیکارگران در ابنابه گزارشات رسانه ای شده،

دچار  یدستگاه از قسمت اصل نیا نیح نیمتر ارتفاع گرفته بود که در هم 33حدود  لیجرثق نیا. بودند

 .کند یسقوط م نییشده و به پا یشکستگ

ن کارگرا نیسه نفر از او شدند تیحادثه چهار نفر از کارگران در حال کار دچار مصدوم نیدر اثر ا

 .دچار قطع عضو شده بود باً ینفر از آنها تقر کیداشتند و  یمیوخ تیوضع

 کارگر در شیراز در حادثه سقوط آسانسور در شیراز2مصدومیت شدید *

در ساختمان در حال ساخت کارگر ساختمانی در حادثه سقوط آسانسور 2خرداد،13صبح روز دوشنبه 

 .تان بستری شدندبشدت مصدوم ودربیمارسرازیآزادگان ش ابانیدر خ

 در تهران  یانفجار ساختمان مسکونکارگر درحادثه 4مصدومیت *



 در محله پامنار تهران مصدوم  یحادثه انفجار ساختمان مسکونکارگر در 4،(خرداد12)یکشنبه شب

 .شدند مارستانیب یراهو

و طبقه دوم  بود یدکیطبقه در طبقه اول انبار لوازم 2ساختمان  کیدر بنابه گزارش رسانه ای شده،

 یلوگرمیک0 عیو استفاده از کپسول گاز ما یآشپز لیکارگر تبعه افعانستان بود که بدل 6محل استراحت 

 .ساختمان دچار انفجار شد نیناگهان ا

 یک کودک زیر آسانسور در محل کار مادرشله شدن *

زخانه بود رستوران تهران که مادرش در آنجا مشغول بکاردر آشپساله در یک 3یک کودک حدود 

 .زیر آسانسورله شد وجانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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