
 1931تیر ماه  11خبار و گزارشات کارگری ا

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت ،وعده  یدهندگان نهضت سوادآموز آموزشادامه اعتراضات  -

 یسازمان ادار با تجمع مقابل یضت سواد آموزمسئوالن نه های توخالی وبرخوردهای قهری

 ی کشوراستخدام

 مهیو م شهر نیشهرستان شاه یمقابل فرماندار شهر نیسبز شاه یفضااعتصاب  وتجمعات کارگران  -

 دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وکاهش حقوق پس از واگذاری به بخش خصوصی

 ض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمهدراعترا ابیسرفار یشهرداراعتصاب وتجمع کارگران  -

 نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه یآقاجار یکارگران شهردارتجمع اعتراضی  -

ماه حقوق 5دراعتراض به عدم پرداخت  اداره آب و فاضالب شهرستان شادگاناعتصاب کارگران  -

 ماه حق بیمه3و

 یمقابل شهرداربه مسدود کردن ممر درآمدشان  نسبتعصریول ابانیدستفروشان خ اعتراضی تجمع -

 11منطقه  1 هیناح

 !محکوم است ینجات یاتهامات وارده به عل -

 به دادگاه احضار شد یمحمد نیپرو -

  یاسدالله شایبا خانواده آن یکارگر نیکارگران شرکت واحد و فعال یکایسند یاز اعضا یجمع دارید -

  !برگزار نشد رهیو پدرام پذ یعیرف سایپر دنظرتجدی دادگاه جلسه -

 فشار خون شیپا یطرح ملاعتراض پرستاران نسبت به کار رایگان در  -

مجتمع نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت حق بیمه  کارگران یدرمانخدمات    دفترچهتمدید نشدن  -

 توسط کارفرما 

 یی وتجمع اعتراضیشانبدنبال راهپیما قند فسا کارخانه کارگرانمعوقه حقوق وعده پرداخت  -

 بررویش در دم جان باخت یسنگان بر اثر سقوط قطعه صنعت سنگ آهن کارگر معدن کی -

ی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت ،وعده دهندگان نهضت سوادآموز آموزشادامه اعتراضات *

 یسازمان ادار ی با تجمع مقابلمسئوالن نهضت سواد آموز های توخالی وبرخوردهای قهری

 ی کشورخداماست

کشوردرادامه اعتراضاتشان نسبت  یدهندگان نهضت سوادآموز آموزش تیر،جمعی از11روز سه شنبه 

برای  یمسئوالن نهضت سواد آموز به عدم تبدیل وضعیت، وعده های توخالی وبرخوردهای قهری

 .ی کشورزدنداستخدام یسازمان ادار باری دیگر راهی تهران شدند و  دست به تجمع مقابل



معاون  یهللا قنبر یصحبت با، ول شنهادیاند پ تجمع کرده یاستخدام یکه مقابل سازمان ادار یه معلمانب

ترس  لیمعلمان به دل نیاز ا یبرخ. اند رفتهیها نپذ اند که آن داده یانسان یروین نیبخش آمار و تام یفعل

 .اند کرده زیاز ورود به خود سازمان هم پره ،یاز برخورد قهر

و در  دهند یانجام م یقهر یها با ما برخورد یمسئوالن نهضت سواد آموز :جمع کنندگانیکی از ت

 .کنند یرا کنسل م شانیها کالس ای دهند یبه معلمان کالس نم ایجواب تجمع و اعتراض ما، 

 

مختلف  یها ها از شهرستان ها و بار ما معلمان بار: خبرنگار رسانه ای گفت از تجمع کنندگان به یکی

تا  میهست نیما خواهان ا. کنند یدگیتا مسئوالن به مشکالت ما رس مییآ یفراوان به تهران م یبا سختو 

 .شود ییهم اجرا یدر رابطه با معلمان نهضت سواد آموز عیقانون تجم

حدود سه ماه قبل اداره . معلم وجود دارد یروینفر کمبود ن3333اکنون در استان اصفهان  : افزوداو

اما چند  م،یمعلم مواجه هست یرویهزار ن 11رورش استان اصفهان اعالم کرد با کمبود کل آموزش و پ

را کاهش دهند و با  آمار نیاند ا اصفهان، خبر دادند که توانسته دگانیروز قبل در جلسه مجمع نمان

 خب. برسانند رویهزار ن 3کمبود را به  نیا یخدمات آموزش انیبازنشسته و مرب یها روین یریبکارگ

 کنند؟ ینم رویقانون هستند، جذب ن نیکه مشمول ا ینفر3333 نیا انیاکنون بر چه اساس از م

از جمله  یمختلف یها که در مکان ییها سال است که با تجمع 2از شیب: داد معلم معترض ادامه نیا

 یطیبه شرا یدگیخواهان رس میداشت... و  یوزارت آموزش و پرورش، مجلس، نهضت سواد آموز

 نیزمو توپ اکنون در  میا کرده بیقانون آن را تصو دیگو یمجلس م. میشده، هست جادیما ا یراکه ب

 تیهم شکا 03اصل  ونیسیبه کم کند ینم ییقانون را اجرا نیدولت ا نکهیا یما برا. دولت است

 .به ما داده نشد یجواب چیاما ه م،یا کرده



و در جواب  دهند یانجام م یقهر یها خوردبا ما بر یمسئوالن نهضت سواد آموز: وی همچنین گفت

هر زمان هم که . کنند یرا کنسل م شانیها کالس ای دهند یبه معلمان کالس نم ایتجمع و اعتراض ما، 

. کردند آرامما را  یته یها ما را به داخل نمازخانه بردند و با وعده میمقابل وزارتخانه تجمع کرد

 یبرا یاقدام عمل چیه ،یالیخ یها که مسئوالن آن با وعده میفکشورمان متاس ینظام آموزش یواقعا برا

 .دهند یمعلمان و آموزش دهندگان انجام نم

ندارد  شیروهاین تیوضع لیبه تبد یلیسازمان تما: گفت یمعلمان معترض نهضت سوادآموز ندهینما

را به  روهایآمار و ارقام ن نیبنابرا شود یمواجه م رویبا کمبود ن تیوضع لیدر صورت تبد رایز

با  یجمال ای یدهقان یاعالم کردند آقا یدر سازمان امور استخدام. کنند یاعالم نم حیصورت صح

 .ما نشد دیعا یزیپوچ چ یها اما هر بار جز وعده کنند، یتجمع کنندگان صحبت م

 صحبت یسازمان امور استخدام یانسان یروین نیمعاون تام یجمال یدو هفته قبل با آقا: افزوداو 

 یصحبت یبا کس دیآ ینم ادمیکه من  ندیاما اکنون به مسئوالن حراست اعالم کرده به ما بگو م،یکرد

باشد؟  رفته ادشیساعت صحبت کرده باشد، اما  2نفر و به مدت  3با  یفرد شود یمگر م. کرده باشم

مارا  طیشرا میخواه یو م میریپذ یرا م یسازمان استخدام سیرئ یانصار یما اکنون فقط صحبت با آقا

به  یبدهند تا حداقل ما فکر یبه ما جواب درست دینه؟ با ای میشو یم تیوضع لیما تبد ایمشخص کند، آ

 .میبکن مان یحال زندگ

حاضر به گفتگو با سرپرست وزارت آموزش و پروش هم  یآنها حت :نیز گفتاز معترضان  یکی

 شود، یها داده م که به آن ییها شود و وعده انتخاب ریبه عنوان وز یگریممکن است فرد د رایز ستندین

 .بماند جهینت یب

 یدولت، مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان استخدام یها یکار پاس نیمعلمان ب:وی افزود

به ما کد  یسازمان استخدام دیبا دیگو یم ست؛وزارتخانهین تشانیوضع یپاسخگو کی چیهستند و ه

 یکه به سازمان استخدام یزمان م،یجذب کن سیحق التدر یروین نشما را به عنوا میبدهد تا بتوان

 !به ما درخواست کد بدهد دیو خود وزارتخانه با ستیدست ما ن ندیگو یم میرو یم

که  میداشت یجمال یساعته با آقا کیجلسه  کیدر ماه رمضان : گفت از معلمان معترض گرید یکی

بود، اما باز هم  یاستخدام یسازمان ادار یسانان یروین نیامور آمار و تأم سیدر آن زمان رئ

جذب فرصت  یر ماه برایتا آخر ت. نشده است یدادند، اما هنوز خبر یریگیبه ما قول پ. بود جهینت یب

 .اند عمل نکردند که داده ییها و هنوز هم به وعده میدار

هللا  یصحبت با، ول شنهادیاند پ تجمع کرده یاستخدام یکه مقابل سازمان ادار یبه معلمان شود یم گفته

معلمان  نیاز ا یبرخ. اند رفتهیها نپذ اند که آن داده یانسان یروین نیبخش آمار و تام یمعاون فعل یقنبر

 .اند کرده زیاز ورود به خود سازمان هم پره ،یترس از برخورد قهر لیبه دل

حق  ،یمعلمان استخدام فیتکل نییتع 11ماده  13تبصره  هیبراساس اصالح قابل یادآوری است که،

با سازمان نهضت سواد  01سال  انیکه تا پا یآموزش دهندگان ،یو معلمان سواد آموز ها یسیالتدر

 01ماه سال  وریشهر31ریخ قانون که در تا نیداشتند، پس از الزم االجرا شدن ا یهمکار یزآمو

در  سیصورت حق التدربه  دیو الزم االجرا و به وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد، با بیتصو

نشدن واژه  فیاعم از تعر یمختلف لیمسئله به دال نیاما ا. شدند یوزارت آموزش و پرورش جذب م

 .معلق قرار دارد تیقانون کماکان در وضع نیا رد عیتجم



و  شهر نیشهرستان شاه یمقابل فرماندار شهر نیسبز شاه یفضاتجمعات کارگران و اعتصاب *

 شتن امنیت شغلی وکاهش حقوق پس از واگذاری به بخش خصوصیدراعتراض به ندا مهیم

دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی  شهر نیسبز شاه یفضاکارگران ،09از روز چهارم تیرماه 

چهارم،پنجم وششم  یروزها وکاهش حقوق پس از واگذاری به بخش خصوصی دست از کارکشیدند و

 .تجمعاتی برپاداشتند مهیم و شهر نیشهرستان شاه یمقابل فرماندار ،رماهیت

و وعده امنیت شغلی وعدم  تیرماه بدنبال دخالت اداره کار11امروز شهر نیسبز شاه یفضاکارگران  

 .کاهش حقوق به اعتصابشان خاتمه دادند وبرسرکارشان بازگشتند

به در اعتراض  شهر نیسبز شاه یاز کارگران فضا یتعدادتیر،11بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 مانکاریو پ یبه بخش خصوص یو واگذار شهر نیشاه افتیآنچه لغو قرارداد با شرکت پسماند و باز

کارگران از حذف  نیا. کنند یتجمع م یشنبه گذشته مقابل فرماندار 5از روز  کردند، یاعالم م

قوق ح یتومان ونیلیم کیو کاهش حدود  مانکاریشرکت پ یشنهادیحقوق خود در قرارداد پ یها فیرد

 .دارند هیخود نسبت به سال قبل گال

در خصوص تجمع کارگران  مهیو م شهر نیشهرستان شاه یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سییر

 تیریمد بوده است، شرکت ریچهارم، پنجم و ششم ت یتجمع در روزها: پسماند، گفت تیریشرکت مد

و برخوار است که چند سال قبل مقرر  شهر ینیخم مه،یو م شهر نیشاه یها یپسماند متعلق به شهردار

 یها یپسماند شهردار تیریشرکت واحد به نام شرکت مد کیکه دادند  یشد هر کدام بر اساس پول

 نیدرصد از سهم ا 11 شهر نیشاه یدهند که شهردار لیو برخوار تشک شهر ینیخم مه،یم شهر، نیشاه

 .شرکت را دارد

آن و  کیزباله و تفک افتیداشته است در ابتدا در مورد باز شرکت نیکه ا یا نامه اساس: افزودوی 

و  یانسان یروین نیبحث تأم یدادند و رو ریینامه را تغ پردازش زباله بوده است و اما بعد اساس

از  دیبه بازد وجهشعبه اصفهان با ت -کل کشور یسازمان بازرس را  یاخ. سبز تمرکز کردند یفضا

پسماند  نهیدر زم دیپسماند فقط با تیریرا مطرح کرده که شرکت مد رادیا نیا شهر نیشاه یشهردار

 .کند تیسبز فعال یو فضا یانسان یرویدر خصوص ن دیکار کند و نبا

هر سال بر  شهر نیشاه یاست که شهردار نیگرفته ا یکه سازمان بازرس یگرید رادیا: ادامه داد یو

مناقصه  یشهردار دینبوده است و با یدرست که کار داده یم شیاساس تورم، حقوق کارگران را افزا

 .ها واگذار کند را که دارد بر اساس مناقصه به شرکت ییها انجام دهد و بخش

طبق جلسات برگزار : گفت مه،یشهر و م نیشهرستان شاه یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع سییر

دارد  یرادیسازمان اگر ا نیااستعالم شود و  یبود که از سازمان بازرس نیشده نظر فرماندار بر ا

اعالم  د،فرستا شهر نیشاه یو شهردار یکه به فرماندار یا بر اساس نامه یکند و سازمان بازرس انیب

 .مناقصه انجام شود دیکرد حتما  با

 یبند که در مناقصه برنده شود موظف است طرح طبقه یبه هر حال هر شرکت: کرد حیتصروی 

 13که  یمثال  کارگر. کارگران را بر طبق قانون پرداخت کند یایو مزامشاغل را اجرا کرده و حقوق 

 نیچن. ودمحسوب ش لومتریشرکت قرارداد ببندد صفر ک نیبا ا یکه وقت ستین گونه نیسال سابقه دارد ا

اداره . امسال پرداخت شود نیهم زیاو ن یایسال محسوب شود و کل مزا 11اش  سابقه دیبا یکارگر

 .نشود عیکند تا حق کارگران ضا قیموارد نظارت دق نیت که بر اکار موظف شده اس



 233. اند و امروز سر کار خود برگشته ستیکارگران مطرح ن نیا یکاریبحث ب: خاطرنشان کرد یو

پابرجاست  شان یشغل تیخاطر داده شد امن نانیبخش مشغول کار هستند که به آنان اطم نیکارگر در ا

 .شود یشان پرداخت م شان بر اساس سنوات و حقوق

 دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه ابیسرفار یشهرداراعتصاب وتجمع کارگران *

 هیلویشهرستان چرام استان کهگشهری در ابیسرفار یشهردارکارگران  تیرماه،11روز سه شنبه 

ودر محوطه محل ،دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند راحمدیوبو

 .کارشان اجتماع کردند

عدم  یتجمع اعتراض نیهدف از ا: گفت یکی از کارگران معترض به خبرنگار یک رسانه محلی 

 .است یپرداخت مطالبات خود از طرف شهردار

نشده  زیوکارگران  وار یکارکنان رسم مهیحقوق به مدت چهارماه  پرداخت نشده است ،ب: گفت  یو

 .خورد یمهر نم یشود دفترچه و ماریب یچه ها فاقد اعتبار است و هر کس است که حاال دفتر

شده چندان   یریگیکه پ نگونهیو ا یشهرداروامورمال نیب یباتوجه به ناهماهنگ: معترض افزود  نیا

 .ستیمطالبات ن نیبه پرداخت ا یدیام

 یاب رجوع هابراارب یسردرگم نیهاباعث معوقات وهمچن یعدم ناهماهنگ نیا:ادامه داد شانیا

 .مطالبات شده است

 .انداروبازرسان  به موضوع شده اندمعترضان خواستار ورود است نیا دیگو یم یو

توجه  یرغم اطالع که دارندب یمشکالت عل نیبه ا شورانسبت ندیگو یازمعترضان م یعده ا البته

 .هستند

 ماه حقوق وحق بیمه نسبت به عدم پرداخت چند یآقاجار یکارگران شهردارتجمع اعتراضی *

به عدم برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  یآقاجار یکارگران شهردار تیرماه،13روز دوشنبه 

 .دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری زدندپرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه 

 ریآنها به تاخ یمطالبات مزد ،یماه سال جار نیاز فرورد :تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .اند کرده افتیدر الحساب یاز طلب خود را به صورت عل یافتاده و البته آنها بخش

 نیبه تام نیز کارگران مهیبماه حقوقشان،حق 3فزودند عالوه برعدم پرداخت حدوی کارگران ا نیا

 .پرداخت نشده استبطور کامل  یاجتماع

به شهرورندان  یرسان سخت، مشغول خدمت طیراو ثروتمند با ش زیخ نفت یا در منطقه: گفتند آنها

 .کنند یبه حال ما نم یفکر یآقاجار یاما مسئوالن شهر میهست

ماه حقوق 5دراعتراض به عدم پرداخت  اداره آب و فاضالب شهرستان شادگاناعتصاب کارگران *

 ماه حق بیمه9و

راعتراض به عدم پرداخت د اداره آب و فاضالب شهرستان شادگانکارگران  تیرماه،11روز سه شنبه 

 .ماه حق بیمه،دست از کار کشیدند3ماه حقوق و5



به خبرنگار رسانه کارگر معترض 13از  یندگیآب و فاضالب شادگان به نماکارگران اداره از  یکی

شادگان پرداخت نشده  یکارکنان آبفا گریاز پنج ماه است حقوق معوقه کارگران و د شیب: گفتای 

 .است

کارگران  نیخت نکردن حقوق معوقه کارگران آب و فاضالب شادگان موجب شده تا اپردا: افزود یو

 .پول قرض کنند انیخانواده خود از دوستان و آشنا یگذران زندگ یبرا

 نیسازمان تام مه،ینشدن سه ماه حق ب زیوار لیبه دل: اداره گفت نیان معترض اگراز کار گرید یکی

 زین یو مراکز درمان کند ینم دیآب و فاضالب شادگان را تمد کارکنان یدرمان یها دفترچه یاجتماع

 .ستندیافراد ن نیبه ا یحاضر به ارائه خدمات درمان

 53 یباال یطاقت فرسا یکار در گرما طیسخت مح طیباتوجه به شرا: شادگان افزود یکارگر آبفا نیا

 نیکه ا باشد یگان مکارکنان اداره آب و فاضالب شاد یدرجه پرداخت به موقع حقوق حق قانون

 .مسئوالن مربوطه قرار گرفته است یتوجه یموضوع مورد ب

اداره از  نیا یمانکاریکارکنان پ: گفتنیزاداره آب و فاضالب شادگان  یمانکاریاز کارگران پ یکی

ماه  11 یجاریاست یامسال و رانندگان خودروها نیبهمن ماه پارسال، کارکنان روزمزد از فرورد

 .اند نکرده افتیاست حقوق در

در خصوص پرداخت  یسخت است و تاکنون مسئوالن پاسخ روشن اریبس یزندگ تیوضع: افزود یو

 .اند حقوق اعالم نکرده

 یمقابل شهردارنسبت به مسدود کردن ممر درآمدشان عصریول ابانیدستفروشان خ اعتراضی تجمع*

 11منطقه  1 هیناح

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان عصریول ابانیان خدستفروشتیرماه،جمعی از 11ظهر روز سه شنبه 

 .زدند11منطقه  1 هیناح یمقابل شهردارنسبت به مسدود کردن ممر درآمدشان دست به تجمع 

 



قانون نظام  3با استناد به ماده  عصریول ابانیاز دستفروشان خ یجمعبنابه گزارش رسانه ای شده،

ظهر  کانون، یو ب اریمشاغل س یبه ساماندهو مصو( اریس یصنف یواحدها یبخش تیرسم) یصنف

در  11منطقه  1 هیناح ی، مقابل شهردار12:33تا  11:33ساعت  یحوال 09 ریت 11امروز، سه شنبه 

 .تجمع کردند شانیها بساط یا دو هفته تیاعتراض به ممنوع

تشت تا زر یاز منطقه جمهور عصریول ابانیوکار دستفروشان خ کسب تی، ممنوعبنابهمین گزارش

 یآور که  عامل جمع تیممنوع نیا. منطقه شد نیدو هفته گذشته باعث اعتراض دستفروشان ا یط

 .کشاند 11منطقه  1 هیناح یبساط شده، دستفروشان معترض را مقابل درب شهردار 3333حدود 

خواهان  +شهر تهران یخطاب به شهردار و شورا یا محدوده در نامه نیگذشته دستفروشان ا هفته

شناخته  تیبه رسم ینامه خواستند تا شغل دستفروش نیشدند و در ا یدر طرح انضباط شهر یگربازن

 .شود

. نکرد رییتغ عصر،یول ابانیدر خ یمنع دستفروش تینداشته و وضع یدرپ یا جهینامه معترضان نت  اما

ها   آن گانندیاعالم کردند و نما یشهر رانیاعتراض خود را به مد یدستفروشان در تجمع رو نیاز هم

ع و مشاغل و شرکت شهربان به یصنا یمسئوالن شرکت سامانده ه،یناح یوگو با شهردار گفت یبرا

 .رفتند یشهردار

 یبخش تیرسم) یقانون نظام صنف 3همراه داشتند که با اشاره به ماده  یتجمع، بنر نیدستفروشان در ا

 یدستفروش»که  کرد یاعالم م ون،کان یو ب اریمشاغل س یو مصوبه سامانده( اریس یصنف یواحدها

 «شغل ماست ست،یجرم ن

 خیابان ولیعصر تهران دراعتراض به ازدست دادن ممر درآمدشان دستفروش 171نامه سرگشاده  +

ای شهرتهران دستفروش خیابان ولیعصر تهران طی نامه ای سرگشاده خطاب به شور170

 .که منجر به بیکاریشان شده است،رسانه ای کردند«انضباط شهری» طرح   اعتراضشان را نسبت به

ای خطاب به  تیر،دستفروشان محدوده ولیعصر تهران در نامه0بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .شورای شهر، خواستار توقف طرح انضباط شهری و برخورد با دستفروشی شدند

در محور خیابان ولیعصر تهران منجر به بیکاری دستفروشان این محدوده « انضباط شهری» طرح 

در این منطقه از شهر تهران صدها دستفروش از طریق بساط کردن کنار خیابان روزگار . شده است

ای به شورای شهر خواستار توقف طرح انضباط و توجه به  نفر از آنها در نامه 113گذرانند که  می

 .اند خود شدهمعیشت 

جمعیت بین دو تا سه هزار دستفروش در این محدوده، برای تامین معیشت در : در این نامه آمده است

اند  های ظالمانه کمر همت بسته شرایط رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، تورم افسار گسیخته و تحریم

 .و به تالش خود متکی هستند

های ضربتی که به معیشت مردم لطمه  ی فعلی، اجرای طرحاند که در شرایط اقتصاد آنها عنوان کرده

های مختلف فرودستان را از حق حیات  ها، گروه زند، به هیچ وجه صحیح نیست چراکه این طرح می

 .سازد محروم می

 !محکوم است ینجات یاتهامات وارده به عل*  



، ۸۲ماه  ریت ۱۱سه شنبه ، امروز ۸۲از طرف دادگاه انقالب تهران شعبه  یقبل یتماس تلفن  یپ در

  .کرد دایهفت تپه در آن محل حضور پ شکریکارگران ن یکایعضو سند ینجات یعل

 .بالغ شدا ینجات یدادگاه به عل نیا فرخواستیماه، ک ریت ۱۱صبح امروزسه شنبه  ۱۱ساعت  در

 خواست عبارت هستند از ؛ فریدر ک اتهام

 .ورکش تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع وتبان-۱

 .نظام هیعل عیاقدام تبل قیکشور از طر یمل تیامن هیاقدام عل-۸

کارگران را  گریو د ینجات یعل هیبر عل یهفت تپه هر گونه پرونده ساز شکریکارگران ن یکایسند

 .باشد یها م یپرونده ساز نیدادن به ا انیپا محکوم کرده و خواهان

 تپه هفت شکریکارگران ن یکایسند

 ۸۲ماه  ریت ۱۱

 به دادگاه احضار شد یمحمد نیپرو*

در شعبه  وریدر روز دوم شهر دیارسال شده است با یمحمد نیپرو یکه برا یا هیابالغ یط امروز

 .ابدیاول دادگاه انقالب کرج حضور 

نظام  هیعل غیبه اتهام تبل یمحمد نیپرو هیعل تیبه شکا یدگیرس ه،یحضور مندرج در ابالغ علت

 .است دهیگرد دیق یاسالم یجمهور

به همراه  بهشتیروز ششم ارد رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه سینائب رئ یمحمد نیپرو

 دیشد و بعد از پانزده روز بازداشت به ق ریکرج دستگ یاز کارگران در پارک جهان نما یگریتعداد د

 .دیکفالت موقتا  آزاد گرد

کردن  یتیامن یبه کارگران در راستا” نظام هیعل غیتبل”  لیاز قب یتیامن یاتهامات نخ نما برچسب

و  یمانع از مطالبه گر نیفعال نیکردن ا یتا با زندان ردیگیکارگران صورت م یصنف یتهایفعال

 .کارگران شوند یخواست طبقات یریگیپ

شده  لیتشک ییقضا یپرونده ها شانیکه برا یرانیاز کارگران و مزدبگ کی چیو ه یمحمد نیپرو 

 .دفاع کرده اند شانیها یمرتکب نشده اند و تنها از حق خود و هم طبقه ا یجرم چیاست ه

حاکم بر جامعه و استثماربرده وار ساکت نخواهند  یدر مقابل فقر و فالکت عموم رانیا کارگران

 ادیرا به انق یطبقه بزرگ اجتماع کی توانندینم ییکردن و صدور احکام قضا ینشست و با زندان

 .بکشانند

خواستار لغو  یمحمد نیپرو یبرا ییضمن محکوم کردن ادامه روند قضا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 .باشد یم رشدهیکارگران دستگ گریو د یو هیعل ییقضا گردیپ

 نود و هشت ریت ازدهمی -رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

  یاسدالله شایه آنبا خانواد یکارگر نیکارگران شرکت واحد و فعال یکایسند یاز اعضا یجمع دارید*



روز کارگر بازداشت و پس از سه  یاست و در تجمع اعتراض یسیمدرس زبان انگل یاسدالله شایآن

را در راه  یخرداد ماموران وزارت اطالعات و ۸۲اما مجددا در روز . روز با قرار کفالت آزاد شد

 یش، لب تاب و برخمنزل خودش و برادر شیبازداشت و پس از تفت ابانیبرگشت از محل کار در خ

و ممنوع  یزندان نیزندان او ۸۱۸در بند  شایآن. کنند یرا ضبط م یمتعلق به برادر و یجانب وازمل

خانواده اش پس از دوازده روز بازداشت روز گذشته  یها یریگیبا پ. المالقات و ممنوع التماس است

تحت  یو هوجود دارد ک ینگران نیبا خانواده اش گرفته است و ا یتماس تلفن قهیفقط حدود چهار دق

 .باشد رمعمولیسخت و غ یها ییبازجو

 یکارگر نیسه تن از فعال. و کفالت آزاد شده اند قهیبازداشت شدگان روز کارگر با قرار وث اکثر

گذرد  یروز از بازداشت شان م ۳۶ یناج و ندا یریام هیمرض،زیرنگر بازداشت شده خانم ها عاطفه

و  یتیمناست دستگاه ا افتهیشان پس از دو هفته اول بازداشت خاتمه  ییبازجو نکهیو  با وجود ا

موافقت نکرده  قهیشان با قرار کفالت و وث یبر آنان با آزاد شتریب تیفشار و آزار و اذ یبرا ییقضا

 .است

  !برگزار نشد رهیو پدرام پذ یعیرف سایپر دنظرتجدی دادگاه جلسه*

امروز قرار بر  ،یکه طبق اطالع قبل رهیو پدرام پذ یعیرف سایپر یفعاالن صنف دنظرتجدی دادگاه جلسه

با وجود آنكه پیشتر، رسیدگي به تجدیدنظرخواهي محكومین به . آن بود، برگزار نگردید یبرگزار

بر مجوزي  احبس، قانونا مستلزم تشكیل جلسه رسیدگي در مرحله تجدیدنظر بود، به نظر مي رسد بن

پس دادگاه هاي تجدیدنظر مجازند به منظور تسریع در رسیدگي  نیز ه،یقوه قضائ سیاز جانب رئ

 !بدون تشكیل جلسه و صرفا با مالحظه لوایح مبادرت به صدور حكم نمایند

و رسانه دانشگاه تهران که در هنگام  یارشد مطالعات فرهنگ یکارشناس یدانشجو ره،پذی پدرام

دانشگاه  نیا یدانشکده علوم اجتماع یصنف یشورا ریو دب یمرکز یصنف یشورا ریدب بیبازداشت نا

 .محکوم شده است یضربه شالق در دادگاه بدو ۷۷و  یریسال حبس تعز ۷بود، مجموعا به 

ضربه 11 ،یریسال حبس تعز1به  ،یدانشگاه تهران و فعال صنف یعکاس یدانشجو ،یعیرف سایپر

و  یاسیس یها و گروهدر احزاب  تیاز عضو تیسال محروم2و  یالخروج سال ممنوع2شالق، 

 .محکوم شده است یدر دادگاه بدو یاجتماع

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 فشار خون شیپا یطرح ملاعتراض پرستاران نسبت به کار رایگان در *

رسانه ای  فشار خون شیپا یطرح ملجمعی از پرستاران اعتراضشان رانسبت به کار رایگان در 

 .دکردن

 یریاجرا و بکارگ وهیاز پرستاران با انتقاد از ش یجمع ،تیر11برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 شیپا یتحت عنوان طرح مل یطرح را  یاخ: فشار خون مطرح کردند شیپا یپرستاران در طرح مل

درآمده  پرستاران به اجرا یکار فت  یبه عنوان ش مارستانهایب یفشار خون با حضور داوطلبانه و برخ

 .بر دوش پرستاران گذاشته است ینیطرح بار  سنگ نین حال ایبا ا. است

در سراسر  یخدمات پرستار یور بهره یقانون ارتقا یو عدم اجرا یگفته آنها، کمبود کادر پرستار به

قرار گرفته است، سبب شده تا طرح  دیمورد تأک انپرستار یها کشور که بارها در اعتراضات و نامه

 .کند وچندانپرستاران  داوطلب را د فیانجام وظا یپرستاران برا یفشار خون فشار کار شیپا یمل



را به پرستاران وارد  یادیز یفشار کار یکمبود کادر پرستار زین نیاز ا شیاست که پ یدرحال نیا

  .کند یم

ران به پرستا حال نیبودجه خاص خود هستند؛ با ا یدارا یمل یها همه طرح: ندیگو یم پرستاران

 .کنند یها شرکت م طرح نیدر ا گانیصورت را

 رانیمد یمحض است و بر خالف شعارها یعدالت یاظهارات آنان؛ کار  بدون جبران خدمت ب طبق

بدست  یاز پرستار متیارزان ق ریبلکه تصو شود ینم یپرستار گاهیجا ینه تنها باعث ارتقا یپرستار

 .کنند یم افتیحقوق را در نیاما کمتر دهند یرا انجام مکار  نیشتریکه ب یآنهم پرستاران. دهد یم

مجتمع نیشکر هفت تپه بدلیل عدم پرداخت حق بیمه  کارگران یدرمانخدمات    دفترچهتمدید نشدن *

 توسط کارفرما 

  و  شرکت کشت یاز سو مهیپرداخت حق ب  تپه به علت عدم کارگران هفت یخدمات درمان یها دفترچه

 .شود ینم دیپه تمدت هفت شکریصنعت ن

تپه از مشکل  هفت شکریکه کارگران مجتمع ن یدر حال ،تیر11برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یاجتماع نیاداره تام سیرئ دهند، یخبر م شانیها خانواده یخود و اعضا یها مهیب  نشدن دفترچه دیتمد

 .ماه کارگران را ارسال نکرده است بهشتیارد  مهیب ستیهفت تپه هنوز ل یکارفرما: دیگو یتپه م هفت

در صورت عدم ارسال  یاجتماع نیطبق ضوابط و مقررات سازمان تام «یخسرو نیفرد»گفته  به

 .کارگران وجود ندارد مهیب یها دفترچه دییامکان تا مه،یفهرست ب

از  شیب یاجتماع نیمجتمع به سازمان تام نیا یکارفرما یا مهیب یها یبده زانیم نکهیا انیبا ب یو

هفت  شکریکارگران مجتمع ن یها نشدن دفترچه دیدر مورد تمد شود، یتومان برآورد م اردیلیم 133

 مسئوالنهفت تپه در استان دارد طبق دستور  شکریکه  مجتمع ن یخاص طیبا توجه به شرا: تپه گفت

 نیه کارگران اتا خرداد ما نیفرورد مهیقرار شد حق ب یاجتماع نیسازمان تام یارشد استان و همکار

رقم کم  نیهفت تپه از پرداخت ا یحال کارفرما نیپرداخت شود با ا مهیدهم مبلغ حق ب کیمجتمع با 

 یاجتماع نیماه کارگران مجموعه خود را به تام بهشتیارد مهیکرده و تاکنون حق ب یهم کوتاه

 .پرداخت نکرده است

تومان است قرار  اردیلیم 1وعه هفت تپه مجم مهیبه عنوان نمونه اگر حق ب: گفت یبا ذکر مثال او

 .پرداخت شود یاجتماع نیتومان آن به تام ونیلیم 133مبلغ حدودا  نیدهم ا کیاست 

 یاجتماع نیماه زودتر به تام کی یعنیشده در موعد مقرر  مهیافراد ب یکه اسام یزمان: افزود او

 دیتمد یشده را برا مهیب تیدر نها و ستیو سامانه جوابگو ن شود یانجام نم مهیارسال نشود ثبت ب

 .نخواهد کرد ییآن شناسا یدفترچه درمان

کارگران را به  نیماه ا بهشتیارد مهیمجتمع هفت تپه حق ب یکه کارفرما یدر صورت ،یگفته و به

 .خواهد شد دیتمد عایآنها سر یدرمان یها بپردازد دفترچه یاجتماع نیتام

 بدنبال راهپیمایی وتجمع اعتراضیشان قند فسا ارخانهک کارگرانمعوقه حقوق وعده پرداخت *

همه معوقات و حقوق عقب افتاده کارگران : شهرستان فسا گفت ژهیمعاون استاندار و فرماندار و

 .شود یامسال پرداخت م رماهیت ستمیکارخانه قند شهرستان فسا تا ب



ل اعتراض کارگران کار خانه به دنبا: تیر به خبرنگار رسانه ای گفت11روز سه شنبه یکرم مانیسل

کارخانه،  یکارگران، مالک و کارفرما ندگانینما ن،یتأم یشورا یبا حضور اعضا ینشست +قند فسا

فسا در  تانشهرس یاجتماع نیاداره تأم سیشهرستان و رئ یاداره تعاون کار رفاه اجتماع سیرئ

  .شد یریگ میپرداخت معوقات کارگران تصم یچگونگ رامونیو پ لیتشک یفرماندار

 ستمیتا ب تیمعوقات و حقوق عقب افتاده کارگران نها یجلسه مقرر شد که تمام نیدر ا: کرد انیب یو

توسط کارفرما مقرر شد ضمن  مهیب ستیبعلت ارائه نشدن ل نیامسال پرداخت شود؛ همچن رماهیت

و  تفعمشکل را مر در سامانه مذکور یدفترچه و همکار دیدر تمد یاجتماع نیتأم مهیاداره ب یهمکار

 .دیپرداخت نما رماهیت انیخود را تا پا مهیاز معوقات ب یکارفرما موظف شد درصد

از بازنشستگان کارخانه قند در پرداخت نشدن  یتعداد یفیشهرستان فسا در خصوص بالتکل فرماندار

فرما ضمن جلسه مقررشد کار نیدر ا: آنها هم گفت فیتکل نییتوسط کارفرما و تع مهیدرصد سهم ب 1

 .دیامشخص نم رماهیت انیتعداد از بازنشستگان را تا پا نیا تیوضع مهیبه ب یپرداخت مبلغ موظف

ماه ها حقوق وحق بیمه   راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت +

 و وعده های توخالی

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان کارگرکارخانه قند فسا 233تیرماه،بیش از 0صبح روز یکشنبه 

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه و وعده های توخالی،درخیابان های فسا راهپیمایی 

 .ومقابل فرمانداری ویژه این شهرستان تجمع کردند

قابل یاد آوری است که این دومین اقدام اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا درسال جاری 

انه قند فسا،روزچهارشنبه بیست وهشتم فروردین ماه، دراعتراض به عدم پرداخت کارگران کارخ.است

حقوق اسفندماه،عیدی ومطالبات دیگر،دست از کارکشیده ودرمحوطه این واحد تولیدی اجتماع 

 .برپاکرده بودند

درهمان تاریخ،مسئول روابط عمومی کارخانه قند فسا با تایید معوقات مزدی کارگران شاغل در این 

های صورت گرفته طییک الی دو روز آینده عیدی این کارگران پرداخت  با پیگیری: کارخانه گفت

 .اردیبهشت پرداخت خواهد شد 15شود و دستمزد اسفند ماه کارگران نیز تا  می

نفر کارگر مشغول به کار هستند که ماهیانه برای پرداخت دستمزد  213در این کارخانه: وی ادامه داد

 .از یک میلیارد و دویست میلیون تومان منابع مالی نیازمند هستیم آنها به بیش

پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی ، :کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .هر روز یک مشکل داریم

سال سن دارند، خواهان تعیین و تکلیف کارخانه هستند چراکه  53این کارگران که اغلب بیش از 

 .کند اس گفته های آنان،کارخانه با ظرفیت اسمی خود کار نمیبراس

بار کارخانه تعطیل شده و کارگران به خانه فرستاده  5از ابتدای سال تاکنون » : کارگران افزودند

 .«شدند

 .براساس اظهارات کارگران در یک سال گذشته کارخانه با همه ظرفیت خود کار نکرده است



ایم و یک ماه کامل کار نکردیم، شکری در این کارخانه تولید  لید نداشتهتو 01از سال : آنها گفتند

 .شود های کارخانه بدون اینکه تولیدی داشته باشد، روشن می شود و دستگاه نمی

سال است که  23به گفته کارگران کارخانه قند فسا بسیاری از کارگران سن باالیی دارند و نزدیک به 

توانند شغل دیگری انجام  ارند و اگر بخواهند با اینجا تسویه کنند، نمیدر این کارخانه سابقه کار د

 .«چرخد مان نمی بسیاری از ما درامد دیگری نداریم و با این روند نیز زندگی» : آنها افزودند.دهند

بار به فرمانداری مراجعه کردیم اما نتیجه نگرفتیم و به همین دلیل  13: این کارگران اضافه کردند

 .ای بگیریم تجمع کردیم تا شاید نتیجهامروز 

کارگران شرکتی این کارخانه چهار و : یکی از کارگران معترض به خبرنگار رسانه ای گفت

اند، حتی کارخانه قبل از این  کارگران فصلی نیز پنج ماه است که حقوق و بیمه خود را دریافت نکرده

 .کرد ساعت پرداخت می9ساعته ما را  12هم، بیمه

همیشه پس از تجمع و : بیان اینکه تا کنون سابقه پرداخت مرتب حقوقمان وجود نداشته،می افزایدوی با

 .کنیم شود وگرنه ما در حالت عادی حقوقی را دریافت نمی اعتراضات کارگران، حقوق پرداخت می

سال است که کارگر این 21: سال و باسابقه حاضر درتجمع نیزبهمین خبرنگار گفت کارگری میان

توان درآمدزایی کرد؛ کارخانه سود دارد اما چرا باید با  ها هم می دانم که با فروش تفاله ام و می ارخانهک

 گذاری کرد؟ سود آن درجایی دیگر سرمایه

ای را  کنند اما دریکی از روستاهای شهرستان، مدرسه حقوق ما را پرداخت نمی: دهد وی ادامه می

 .سازند بانام خود می

است؛ کارخانه در …کارخانه بدهکار چغندرکار، بیمه، کارگر و: ارگران نیز گفتیکی دیگر از ک

 .های آن در حال فروش است حال تعطیلی بوده و این در حالی است که وسایل

فرزندم دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اقلید با شهریه : کند یکی دیگر از کارگران بیان می

این ترم او، مجبور به فروش موتور خود و قرض از  میلیونی است؛ برای پرداخت شهریه هشت

 .آشنایانم شدم

شود و خود رئیس کارخانه نیز  بار به فرمانداری رفتیم، اما پیگیری نمی 13تا کنون : دهد وی ادامه می

 .کند عمل نثارمان می های بی تنها وعده

دیگر از نزدیک بودن هزار تومان، کارگری 53کارگری از راه ندادن فرزندش در مدرسه به خاطر 

قطع شدن برق منزلش به علت عدم پرداخت قبض، دیگری از برنامه بانک برای تصرف منزلش به 

مانده و دیگری نیز از داشتن بیمار در منزل و عدم داشتن اعتبار بیمه گالیه  علت سه میلیون قسط عقب

 .کند می

هزار تومان مساعده  233ریم؛ برایمیلیون از کارخانه طلبکا 23تا  13بین: کارگر میانسالی گفت

 .خواستیم، اما گفتند نداریم و بروید

 ی بررویش در دم جان باختسنگان بر اثر سقوط قطعه صنعت سنگ آهن کارگر معدن کی*



حین کار  نیشهرستان اسفرااهل شرکت پاژ صنعت ساله 53کارگر کی تیر،11ظهر روز سه شنبه 

بررویش  یبر اثر سقوط قطعه صنعت ن خراسان رضویدراستا خواف شهرستان سنگانبخش معدن در

 .در دم جان باخت

شنبه  روز سهظهر  یحوال: درباره این حادثه به خبرنگار رسانه ای گفتکارگاه شرکت مانا سرپرست

کارخانه کنسانتره بود که  زاتیاز تجه یا کارگر ماهر نصاب مشغول نصب قطعه کی رماه،یت 11

 .زد بیکارگر آس نیبه ا یدو متراز ارتفاع  یسقوط قطعه صنعت

و عوامل اورژانس داخل معدن در محل حادثه  یپزشک میاتفاق، ت نیبه محض بروز ا: وی افزود

کارگر  ،یپزشک میرا آغاز کردند اما به رغم تالش ت یو درمان یپزشک هیاول یها حاضر شدند و اقدام

 .جان باخت یدگید بیمزبور براثر آس

 یناش دیداده شده که شا صیتشخ یقلب ستیعلت مرگ ا ،یپزشک هیاول ناتیمعابراساس : ادامه داد یو

 .از ضربه باشد یترس و اضطراب ناش ایاز ضربه 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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