
 7931اسفند ماه  62اخبار وگزارشات کارگری 

 !میخوریبا افتراق شکست م م،یشویم روزیبا اتحاد پ -

و وعده  یشتیومع یشغل یفیکارکنان سهام عدالت سراسرکشور  نسبت به بالتکل یتجمعات اعتراض -

 هفته شد نیوارد سوم در تهران توخالی یها

طرح  یخواستار اجرا درششمین روز اعتراضشان دانآبا شگاهیپاال یکارگاه مرکز یمانیکارگران پ -

 مشاغل شدند یبند طبقه

 خوزستان یمقابل استانداربرای بازگشت بکار  یآزادگان شمال ینفت دانیم یکارگران اخراجتجمع  -

 !مراسم تجلیل یا تحقیر کارگران شهرداری برازجان بروایت تصویر؟ -

 :درباره اذیت وآزار فعالین کارگری  -

شعبه هم  نییتع یو فارس، پس از دو ماه حت هانیاز ک" یبخش" تیشکا: تپه کارگران هفت لیوک -1

 !نشده

 یمحمود قیبازداشت توف ی ادامه -2

 یتومان ونیلیم 111با تودیع وثیقه  یاقبال شعبانآزادی  -3

 جان باختن یک کارگربراثر سقوط از بام برج تهران -

 ه صافکاری شیرازدرحادثه انفجار کپسول گازکارگریک کارگا3مرگ ومصدومیت شدید  -

 !میخوریبا افتراق شکست م م،یشویم روزیبا اتحاد پ*

کانال تلگرام کارگران ملی فوالد در آستانه نوروزبا انتشار اطالعیه ای ضمن خاطر نشان کردن پیام 

گی با خواهان همبست«!میخوریبا افتراق شکست م م،یشویم روزیبا اتحاد پ »مبنی بر 7931سال 

 .کارگران ومعلمان زندانی و همچنین با میثم آل مهدی وخانواده اش شد

************* 

را از کارخانه به  مانیصدا یکه تا وقت میگرفت ادیبار  نیاول یروزها بود که برا نیهم شیدو سال پ

و  یدیعدستمزدها و  یروزها بود که برا نیو پارسال هم. میشوینم دهیشن مینکشان ابانیو خ رونیب

  .میبود ابانیو نماز جمعه و خ یاستاندار ی آواره ،یدرآوردن شرکت از چنگ موسو

ساعات سال را هم کارگر گروه  نیآخر نیکه ا دیآ یم دیسال جد یدرحال گریهم تا چند روز د حاال

 ی هدانیبه لباس و ع یزیکردن کوه قرض و خرج، چ ادیپس از کم و ز ندیبب دیبا صالیفوالد با است یمل

 .که نه ای ماسدیفرزندش م

و  یو ب کاری؛ ب یآل مهد ثمیاز همکارانمان مثل م یکه بعض دیآ یبهار م یدرحال گریچند روز د تا

کنج   یبخش لیآنسوتر برادرمان اسماع یکم. و آواره هنوز زخم زمستان را بر تن دارد ماریپول و ب

 .ندکارگران توبه ک یبرا یزندان افتاده تا بخاطر حق خواه

 ی بود پرفراز که مبارزه یسال شیها نهیو هز ها یبا تمام تلخ ش،یزهایبا تمام افت و خ ۷۹سال  اما

ما و  ی در حافظه شهیهم یبود که برا یدرخشان ی آبان و آذر نقطه. کارگر فوالد را به اوج رساند



 مانیهمصدا و دندستاینه فقط اهواز که کارگران سراسر کشور پشتمان ا یثبت شد، وقت یجنبش کارگر

 .گرددیبه عقب برنم گرید نیکارگر فوالد بعد از ا یعنی نیو ا. شدند

 :میکسب کرد یدرخشان یدستاوردها ۷۹سال  ریمس در

را افشا و  ییایماف رانیمد م،یرا برپا کرد یکارگر یمجامع عموم م،یانداخت رونیقلدر را ب یموسو

 م،یها را به روز کرد پرداخت حقوق م،یدرآوردچوب حراج  ریرا از ز نیسهام اکس م،یکرد رونیب

را  هیبه ضرب اعتراضمان مواد اول م،یرا گرفت  یلیو تکم یاجتماع یها مهیبه حق ب  یانداز دست یجلو

 .میکالم نجات داد کیو کارخانه را در  میچرخ سه کارخانه را روشن نگه داشت م،یرساند

از شغل و حقوقشان و  ها یآل مهد ثمیم تیو محروماخراج  ،یتیگزاف امن یفشارها یهمه به بها نیا

 .فوالد بود یاز صد نفر از کارگران گروه مل شیبر سر ب یتیامن یها یساز پرونده زیت غیت

دارد، درب دو کارخانه تخته است و  اش یواقع تیبا ظرف یادیهنوز فاصله ز یگروه مل دیتول هرچند

هاشان هنوز  کار مستهلک است و زخم یالد بخاطر سختکارگر فو یاند و بدنها هنوز فرسوده زاتیتجه

 .میو کرد مینشان داد که با قدرت اتحادمان توانست ۷۹مبارزه در سال  ریباز، اما مس

را  ۷۹سال  یاصل امیپ نیا تواندینم یدیارعاب، زندان و اخراج،  نفاق و ناام د،یاز تهد یسطح چیه 

 یریگیپ یکرد و برا میخواه یدستاوردها پاسبان نیاز ا ریخاطر مانند ش نیبهم. مان پاک کند از حافظه

 .نشست میو عقب نخواه میهم حاضر یمطالبات بعد

: گرداندیکه هرگز او را به عقب برنم دیرا د یزیچ ۷۹حال در سال  نیفوالد در ع یگروه مل کارگر

 ادیفر. دیش دتا اهواز را با خود نیکارگران از شوش و اراک و قزو یاو قدرت اتحاد و همبستگ

 دهکمرشان خم ش یشتیمشکالت مع ریکه ز یانیکارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجو یهمبستگ

 گریشناخت که اعتراضش از د. را شناخت اش یو دشمنان واقع انیحام ریمس نیو در ا دیرا با خود شن

 یو از فعال کارگر کندیکه اعتصاب م یاز معلم ست،یجدا ن نالندیم یساز یکه از خصوص یکارگران

نها یشناخت که ا. ستیجدا ن شودیم ریو دستگ کندیمجلس تجمع م یحداقل دستمزد جلو یکه برا

خاطر هم هست که کارگران،  نیبه هم. است شتیمع کی یطبقه و برا کیمبارزه،  کیاز  یینماها

 یکه خودمان برا نندکیما اعتراض م یدر بند به همان اندازه برا یمعلمان، رانندگان و فعاالن کارگر

 لیماعتعرض به اس. حمله شود، به کل ما حمله شده یکه در جنبش کارگر یبه هر سنگر. خودمان

دربند همانقدر محکوم است که تعرض  یفعاالن صنف گریزاده و د می،جعفر عظ یبیمحمد حب ،یبخش

که پشتمان  میستیبا یپشِت همانان میکن یسع ۷۹لحظات سال  نیآخر نیدر ا نیبنابرا. به خود ما

 !ستادندیا

تا بدانند تنها  میکن تشانیو با هر امکان حما میباش دیع نیاش در ا  و خانواده یآل مهد ثمیم  وضع ریگیپ

 .شدند مانیکه صدا میباش یکارگران و معلمان دربند یصدا تیو در نها. ستندین

 !میخوریبا افتراق شکست م م،یشویم روزیبا اتحاد پ: کالم بود و بس کی نیهم در هم ۷۹سال  امیپ

و وعده  یشتیومع یشغل یفیکارکنان سهام عدالت سراسرکشور  نسبت به بالتکل یتجمعات اعتراض *

 وارد سومین هفته شد در تهران ی توخالیها

 وزارت اقتصادبا تجمع مقابل کارکنان سهام عدالت سراسرکشور روز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه،

 یو وعده ها یشتیومع یشغل یفینسبت به بالتکل را از دور جدید اعتراضشان ودارایی سومین هفته

 .،آغاز کردنددر تهران توخالی



درتهران با تجمع مقابل  کارکنان سهام عدالت سراسرکشورقابل یادآوری است که دورجدید اعتراضات 

 .ه استسازمان خصوصی سازی شروع شد

در  یا جلسهاسفند،22روزشنبهعصر:گفتکنندگان  تجمع ایناز یکیبراساس گزارش رسانه ای شده،

 یبازرس رکلیسهام عدالت ، مد یها یکارکنان تعاون ندگانیوزارت اقتصاد با حضور دو نفر از نما

 یسهام عدالت سازمان خصوص رکلیوزارت و  مد یانسان یرویوزارت اقتصاد ، معاونت حراست ن

 .برگزار شد یساز

 :مطرح کردندبقرارزیررا امخواسته  4نمایندگان  :افزود یو

ماه  33اعالم کرده، بابت  یساز یکه خصوص یالبته در حالهمه کارکنان پرداخت کامل حقوق  -1

 .کند یو هفتصدهزارتومان پرداخت م ونیلیم32فقط به هرفرد ... و یدیکارکرد و سنوات و ع

ته آنها سازمان است، چرا که به گف یپرسنل شاغل در هر شرکت شهرستان هیبه کل  ختپردا -2

 یمابق یو برا کند یکتبا اعالم کرده که از هر شرکت فقط به دونفر حقوق پرداخت م یساز یخصوص

 .کند یپرداخت نمکارکنان 

 .از حقوق استبخشی که مطابق قانون کار  اتیو مال یاجتماع نیتام مهیپرداخت حق ب -3

ار داده است و خالف مصوبه شرط پرداخت قر یساز یحذف دو تعهدنامه که سازمان خصوص -4

 .بر پرداخت حقوق کارکنان فوق الذکر است یمبن رانیوز اتیه

در باره خواسته دوم حذف خواسته باال 4از  روزیدر  جلسه د :گفتندکنندگان  تجمعبنا به همین گزارش،

 یدر سازمان خصوص یلیجلسه تکم زین کشنبهیروز شد و مقرر شد ظهر حاصل  توافق وچهارم 

 ریبرگزار و در مورد سا کشور کارکنان معترض سهام عدالت ندگانیاز نما نفر3با حضور  یساز

 .موارد بحث و مذاکره شود

طرح  یخواستار اجرا درششمین روز اعتراضشان آبادان شگاهیپاال یکارگاه مرکز یمانیکارگران پ*

 مشاغل شدند یبند طبقه

روز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه همزمان باششمین آبادان  شگاهیپاال یکارگاه مرکزپیمانی  کارگران

 .مشاغل شدند یبند طرح طبقه ی، خواستار اجراروز اعتراضشان 

شرکت زیرنظرآبادان که  شگاهیپاال یکارگاه مرکزپیمانی  کارگرانقابل یاد آوری است که اعتراضات 

 ند ماه نسبت به عدماز روز بیستم اسف مشغول کارند یدر کارگاه مرکز« پاک مینس» یمانکاریپ

 .شروع شده وکماکان ادامه دارد یپاداش و حق مرخص ،یدیسنوات، عحق پرداخت 

 راتیکارگر بخش تعم 211به  کینزد( اسفندماه23)صبح امروز  ،برپایه گزارش رسانه ای شده

 مشاغل یبند طرح طبقه یآبادان  در ادامه اعتراضات شش روز گذشته خود، خواستار اجرا شگاهیپاال

 .شدند شگاهیپاال یمانیکارگران پ رینسبت به سا

 شگاهیپاال یکارگاه مرکز یمانیحقوق کارگران پ یها یافتیدر در یادیکارگران، اختالف زگفته این  به

و  یبردار واحد بهره یمانکاریهمانند کارگران پ شگاهیپاال یمانکاریکارگران پ ریآبادان با سا

 .وجود دارد ینشان آتش



 گرید یمانیکار پ یرویکه برخالف ن ندیگو یآبادان م شگاهیپاال یکارگاه مرکز یانمیپ کارگران

 یافتیدر زانیبه عنوان مثال م. کنند یم افتیحقوق را در هیپا نیآبادان، کمتر شگاهیپاال  یها شرکت

بعد از  ههزار تومان بود ک 23روزانه  یبند طرح طبقه یقبل از اجرا یبردار کارگران واحد بهره

 .افتی شیهزار تومان افزا 31طرح به  یرااج

بار  ریمشاغل خود هستند اما مشکل ز یبند طرح طبقه یاجرا ریگیهاست پ گفته آنها، کارگران سال به

 .است که باعث مسکوت ماندن آن شده است شگاهیتحت قرارداد با پاال مانکارانینرفتن پ

 ،یدیبه پرداخت سنوات، ع مانکارانیپ یتوجه یاز مطالبات خود به ب یگریکارگران در بخش د نیا

 .شود یاجرا نم یخود اشاره کردند که به درست یپاداش و حق مرخص

 خوزستان یمقابل استانداری برای بازگشت بکار آزادگان شمال ینفت دانیم یکارگران اخراجتجمع *

 ریکه ز زهیهو در یآزادگان شمال ینفت دانیم یکارگران اخراج روز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه،

باتجمع مقابل استانداری خوزستان با بنمایش گذاشتن اعتراضشان دارد، تینظر شرکت توسعه نفت فعال

 .نسبت اخراج،خواهان باز گشت بکارشدند

آزادگان  ینفت دانینفر از کارگران م 23: حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفتاز کارگران یکی

و توسعه نفت، بعد از  یو حراست شرکت مهندس رعاملیستور مدبه د شیماه پ کیکه حدود  یشمال

 .درآمده اند قیاستخدام شده بودند، به حالت تعل ،یگذراندن تمام مراحل ادار

و اداره کار شهرستان  یاعتراض فرماندار لیمسئوالن پاسخ دادند که به دل ،یریگیبعد از پ: افزودوی 

 .کند یساله را رد مم نیکه فرماندار ا یدر حال میاخراج شده ا

اطراف  یروستاها یو اغلب اهال زهیشهرستان هو یهمه بوم یکارگران اخراج نیا: اضافه کرد یو

 .آزادگان هستند ینفت دانیم

بنا به گزارش همین منبع،پس از برپایی تجمع امروز،به کارگران وعده بازگشت بکار پس از 

 .تعطیالت نوروز داده شده است

 !؟قیر کارگران شهرداری برازجان بروایت تصویرمراسم تجلیل یا تح*



 

شعبه هم  نییتع یو فارس، پس از دو ماه حت هانیاز ک" یبخش" تیشکا: تپه کارگران هفت لیوک -7

 !نشده

ها، همچنان در کش و قوس  تپه، پس از ماه هفت شکریکارگران شرکت ن یسراسر اعتصابات پرونده 

 .برند یشرکت در بازداشت به سر م نیارگران معترض ااز ک یقرار گرفته و برخ یدگیروند رس

 نیپرونده ا تیتپه، ضمن اشاره به وضع کارگران شرکت هفت لیوک ،یالبیرابطه، فرزانه ز نیهم در

 :وگو با امتداد، اظهار داشت کارگران در گفت

 یها اتهام ریبه سا یدگیو انقالب شهرستان شوش در رس یعموم یدادسرا یذات تیصالح وجود با

از جمله؛  نمیکشور، پرونده موکل یعال وانیدادستان کل کشور و موافقت د شنهادیبنا به پ ،یانتساب

 .و انقالب تهران احاله شد یعموم یمتهمان به دادسرا ریو سا ینجات یعل ،یبخش لیاسماع

و  ۰۱۴اد احاله مقرر در مو ،یعالوه بر موارد قانون ،یفریک یدادرس نییقانون آ ۰۲۴ ماده اساس بر 

دادستان کل   ای هیقوه قضائ سیرئ شنهادیکشور، بنا به پ یعموم تی، به منظور حفظ نظم و امن۰۱۷

  .شود یاحاله م یگرید ییبه پرونده به حوزه قضا یدگیکشور، رس

 لیهفت تپه از جمله اسماع شکریشرکت کشت و صنعت ن یکارگر ندگانینما نم،یموکل پرونده در 

که به علت   ینجات یتپه، عل هفت شکریکارگران ن یکایسند یعضو فعل اسبق و سیو رئ یبخش

و انقالب شهرستان شوش به  یعموم یو متهم شدند، دادسرا ریدستگ یکارگر یها اعتصاب و تجمع

  .بوده است یدگیصالح به رس یو محل یلحاظ ذات

 یموکلم را از دادرس ،یفریک یدادرس نییقانون آ ۰۲۴مقرر در ماده  صیحال، متأسفانه تخص نیا با 

محروم و  ،یفریعادالنه  ک یدادرس کی یجهان یبر اساس استانداردها یدادگاه صالح قانون کیدر 

  .شود یآشکار م گونه نیحقوق اشخاص را فراهم کرده، ا عییکه موجبات تض یفریک نینقص قوان

 یخبرگزار"و  "هانیک"در بار دوم، بر خالف اظهارات کذب  یریپس از دستگ یبخش لیسماعا

بهمن ماه با حضور  کمیشب  مهیشده است، ن ریدر حال فرار دستگ یشده بودند که و یکه مدع" فارس



در روز اول،  دیجد یها اتهام میمدت، به جز تفه نیدر ا یو. شد ریدر اتاق خوابش دستگ نیمأمور

  .تحت بازداشت قرار دارد ،ییبازجو گونه چیه دونب

صورت گرفته بود، پس از  بیفارس،  تحت عنوان نشر اکاذ یخبرگزار و هانیک هیکه عل یتیشکا

 .شعبه هم نشده است نییتع یگذشت حدود دو ماه،  تاکنون حت

 تپه هفت شکریکارگران شرکت نبرگرفته از کانال تلگرام سندیکای 

 یمحمود قیبازداشت توف ی ادامه -6

در شهر  «یمحمود قیتوف»ازداشت است که با گذشت هشت روز از ب نیاز ا یحاک یافتیدر خبر

 ی اداره نیاعالم نشده و مسئول شانیاز علت بازداشت و اتهام وارده به ا یاطالع چیسنندج، هنوز ه

 نیا. دانند یپرونده م لیرا منوط به تکم یو ینبوده و آزاد شانیا ی خانواده یاطالعات، پاسخگو

 .دربند شده است یرفعال کارگ نیخانواده و دوستان ا یِ موجب نگران تیوضع

اش شده  با خانواده یدر مدت بازداشت دو بار موفق به تماس تلفن یمحمود قیذکر است توف انیشا

اطالعات سنندج  ی اداره یو لباس شخص یتیاسفند ماه، توسط ماموران امن ۱۴ خیدر تار یو. است

 .دیبازداشت گرد

 شکل های کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تکانال تلگرام  :منبع

 یتومان ونیلیم 711با تودیع وثیقه  یاقبال شعبانآزادی  -9

 یکایشهر سنندج و بازرس سند یفعال کارگر یاقبال شعبانروز یکشنبه بیست وششم اسفند ماه،

 .آزاد شد مرکزی سنندج از زندان یتومان ونیلیم 111 قهیشهر با قرار وث نیخبازان ا

 در بازداشتگاه اطالعات بهمن بازداشت وتا روزبیست وسوم اسفندماهاقبال شعبانی روز بیست ونهم 

                                                                                                                         .وسپس به زندان مرکزی این شهر منتقل شد زیربازجویی سنندج

 راثر سقوط از بام برج تهرانجان باختن یک کارگرب*

بام برج تهران واقع در  لریبرج خنک کننده چ یرو ساله از44،یک کارگر(اسفندماه22)شب گذشته

 .سقوط وجانش را ازدست داد هرمزان ابانیدر شهرک قدس، خ شهرک

 کارگریک کارگاه صافکاری شیرازدرحادثه انفجار کپسول گاز9مرگ ومصدومیت شدید *

کارگریک کارگاه صافکاری 3 مرگ ومصدومیت شدید از یشهردار یآتش نشان سازمان رعاملیمد

 .شیرازدرحادثه انفجار کپسول گاز،خبرداد

 گاز انفجار کپسول درحادثه:گفت رازیش یشهردار یسازمان آتش نشان رعاملیقانع مد یمحمد هاد

فر جان باخت و ن کی رازیدر بلوار امام رضا ش یدر کارگاه صافکار اسفند،23عصر روز یکشنبه 

 .شدند دیشد تیدچار مصدوم زیدو تن ن

akhbarkargari2468@gmail.com 
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