
 اخباروگزارشات کارگری 7 دی ماه 1399

نازل سطح به دراعتراض زرند جنوب آریا آهن سنگ معدن کارگران وتجمعات اعتصاب روز هفتمین -                
 حقوق وساعت کار زیاد

حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت جاسک شهرستان مبارک کوه در کیسون شرکت کارگران اعتراض -                 
 وشرایط کاری وزیستی نامناسب

عدم به کشورنسبت آموزشی خدمات خرید معلمان و آموزی سواد نهضت معلمان اعتراضی تجمع -               
 تبدیل وضعیت مقابل مجلس

نظام در تبعیض و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت یزد استان حمایتی معلمان اعتراضات ادامه -                 

  آموزش و پرورش با برپایی تجمع مقابل استانداری

زیرحداقل حقوق پرداخت به نسبت راسک شهرستان اصناف کارگران دار دامنه اعتراضات -             
 دستمزد(حقوق یک میلیون تومانی)

به نسبت کرونا یارانه دریافت عدم از بگیر حداقل زیر بگیران مستمری و کارافتادگان از اعتراض -                 
 عدم دریافت یارانه 100 هزارتومانی کرونا

 - کاهش حقوق کارگران صنعت برق

 - کاهش 700هزار تا یک میلیون تومانی حقوق تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری کرج

 - بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 250 کارگرکارخانه سیمان سپهر قیروکارزین درپی قطعی گاز

  - عدم پرداخت کامل حقوق کارگران شهرداری ایالم علیرغم در بوق کرنا دمیدن

نازل سطح به دراعتراض زرند جنوب آریا آهن سنگ معدن کارگران وتجمعات اعتصاب روز                *هفتمین
 حقوق وساعت کار زیاد

به دراعتراض برای زرند جنوب آریا آهن سنگ معدن کارگران روز، هفتمین یرای دی 6 شنبه                  روز
ادامه کرمان دراستان کارشان محل در تجمعشان وبه اعتصاب به زیاد کار وساعت حقوق نازل                 سطح

 دادند.



 

هفته یک اکنون گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به جنوب آریا معدن کارگران از یکی دی، 6 شنبه                   روز
ساعت یا می گوییم کارخانه ریاست به هرچه کم. حقوق و باال کار ساعت بابت کرده ایم، تجمع ما که                    است

تعطیل را کارخانه می گویند فقط نمی کنند؛ ما به توجهی اصال دهید، افزایش را حقوق یا کنید کم را                    کار
 می کنیم!

 فرماندار زرند در باره اعتصاب این کارگران نیزگفت:دنبال حل کدخدامنشی مشکل این کارگران هستیم.

تمام کارگران و ندارد وجود آن ها حقوق پرداخت در مشکلی هیچ کار اداره قوانین اساس بر افزود:                   وی

که شرکت ها برخی به نسبت که است این کارگران این تقاضای ولی می گیرند را خود مزایای و                   حقوق
 پایه حقوق باالتری دارند، حقوق آن ها هم باال برود.

در اما بگیرد، تصمیم زمینه این در باید خودش و است خصوصی بخش به مربوط معدن این داد::                    اوادامه

آن ها با و آمده اند هم کرمان کل اداره از حتی و داده ایم انجام مختلفی رایزنی های و هستیم پیگیری                    حال

بخش به هرچند کنیم، توجیه را افراد تا کردیم صحبت و داشتیم جلسه چندین هم ما خود و کردند                     صحبت
هم کارگران حال هر به باشد، داشته کمک هایی کارگران به که دادیم تذکر هم پیمانکار و                  خصوصی

 افرادی زحمتکش هستند و گفتیم تا جایی که راه دارد کمک هایی به افراد داشته باشند.

مقایسه میدکو و کارآوران چون دیگری شرکت های با را خود حقوق کارگران این کرد: اضافه                 وی

و تصمیم اساس بر و دارند را خود خاص حقوقی ِاشل یک و حقوق شرکت ها این خوب که                    می کنند
چندین کشور کل در ما می گوید هم آریاجنوب شرکت و باالست آن ها حقوق پایه مدیره، هیات                  مصوبه

 معدن داریم و همین حقوق را می دهیم.



حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت جاسک شهرستان مبارک کوه در کیسون شرکت کارگران                 *اعتراض
 وشرایط کاری وزیستی نامناسب

به نسبت اعتراض برای هرمزگان استان در جاسک شهرستان مبارک کوه در کیسون شرکت                کارگران

 عدم پرداخت 7 ماه حقوق وشرایط کاری وزیستی نامناسب دست به یک اعتصاب یک ساعته زدند.

در کیسون شرکت کارگران از یکی ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش               به

 همین رابطه نوشت:

کیسون شرکت در کار برای است، بیکار شناسید، می که آشنایان از کسی یا خودتان اگر کارگر،                   دوستان

پشیمان روز چند از بعد که چرا نکنید معرفی کار جاسک مبارک کوه در آن مجموعه زیر شرکتهای                    و
 خواهد شد.

محل تا کمپ از آمد و رفت برای سرویس از خبری اینجا ندادن. را هفت برج حقوق هنوز اکنون هم                      تا
رسید. کار محل به تا کرد روی پیاده حداقل ای ٢۵دقیقه باید بار هر غروب و صبح ندارد. وجود                     کار

کارگر با هم باشند داشته پول اگر حتا نیست. مساعده از هم خبری و ندارد وجود مغازه نام به چیزی                      اینجا
کارگران. نکردن کار ساعت یه برای داشتند کوچیک اعتصاب یه امروز دهند. نمی مساعده یا                 تسویه

دارد الزم که دیگری چیز هر صبحانه شام ناهار از غیر به باید کند کار خواهد می کیسون برای                     هرکسی

حتا چیزی هیچ شهر. نزدیکترین از ۶٠کیلومتری حداقل فاصله دلیل به باشد داشته خودش همراه                 باید
١۶ نفر، چهارصد حدود برای بهداشتی سرویس و حمام کل تعداد نیست. موجود صابون و شامپو و                  تاید،

که آنهاست. عهده به چای برای داغ آب و غذا توزیع کار که آبدارخانه یک هست. ١٢حمام و                    دستشویی
که هست زمین تکه یک فقط کارگران سرگرمی برای ندارند. را کارگر تعداد این برای پاسخگویی                  توان

 هم محل فوتبال هم والیبال هست.

پول پرداخت و مساعده از کرد، پیشامد برایت مشکل اینکه یا شدی پشیمان و آمدی اگر کارگر                   برادر
  برای چند روز کار، خبری نیست و باید به تاوان اشتباهی که کردی کلی اذیت بشوی.

عدم به کشورنسبت آموزشی خدمات خرید معلمان و آموزی سواد نهضت معلمان اعتراضی               *تجمع
 تبدیل وضعیت مقابل مجلس

مجلس مقابل تجمع با آموزشی خدمات خرید معلمان و آموزی سواد نهضت از دی،جمعی 7 یکشنبه                  روز
 با بنمایش گذاشتن اعتراضشان کشورنسبت به عدم تبدیل وضعیت،خواهان تامین امنیت شغلی شدند.

نظام در تبعیض و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت یزد استان حمایتی معلمان اعتراضات                 *ادامه
  آموزش و پرورش با برپایی تجمع مقابل استانداری

و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان درادامه یزد استان حمایتی دی،معلمان 6 شنبه                 روز
استانداری مقابل تجمع به دست شغلی شرایط نشدن یکسان سازی پرورش و آموزش نظام در                تبعیض

 زدند.



 

دادند خبر مسئول نهادهای سایر و استانداری به خود مکرر مراجعات از معلمان دی،این 7 یکشنبه                  روز
بی مهری گرفتار و نشده حل مشکالت مان هنوز مکرر، مراجعات علیرغم گفتند: ای رسانه خبرنگار                وبه

 مسئوالن هستیم.

گفتند: و کرده انتقاد خود مزدی معوقات دریافت عدم از است، نفر هشتصد حدود آنها تعداد که معلمان                    این

تدریس مشغول مدت این تمام در که درحالیست این داریم؛ نشده پرداخت مزدی مطالبات چهارماه سقف                  تا
 مجازی به دانش آموزان بوده ایم و لحظه ای از کار خود غفلت نکرده ایم.

شدند. خود مزدی معوقات پرداخت خواستار و دادند ترتیب اعتراضی تجمع گذشته، روز معلمان                این
شرایط یکسان سازی و پرورش و آموزش نظام در تبعیض رفع معلمان، این خواسته های از دیگر                 یکی

 شغلی است.

زیرحداقل حقوق پرداخت به نسبت راسک شهرستان اصناف کارگران دار دامنه             *اعتراضات
 دستمزد(حقوق یک میلیون تومانی)



اعتراضات از بلوچستان و سیستان دراستان راسک شهرستان اصناف کارگران دی، 7 یکشنبه               روز
 دامنه دارشان  نسبت به پرداخت حقوق زیرحداقل دستمزد(حقوق یک میلیون تومانی) بلندشد.

در و درجه 50 گرما این با کارگر است انصاف این آیا گفت: ای رسانه خبرنگار به کارگرها این از                      یکی

سیلندر بنزین، سوخت جایگاه نانوایی، نظیر صنوف بعضی در تعطیلی بدون کرونایی روزهای               این
 پرکنی ها و ... مرتب سر کار برود و حداقل حقوق و مزایای قانون کار را هم نگیرد.

می گویند ما به راسک شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره به بار چندین مراجعه با افزود:                   وی
  "زور ما به کارفرمایان شهرستان نمی رسد".

تایید را را کار حقوق حداقل پرداخت :عدم گفت راسک شهرستان کار اداره رئیس رابطه                 درهمین
خود ذاتی وظیفه سبب به ما کنند. شکایت رسمًا نتوانستند پیمانکاران ترس از تاکنون کارگران اما                  می کنم

کارگاه ها و صنوف برخی کامل تعطیلی به منجر متاسفانه که گرفتیم سخت و سفت را موضوع این                   مدتی
 و اخراج تمام کارگران از سوی کارفرما شد.

از بیشتر که ندارد اقتصادی صرفه ما برای می کنند اعالم ما به مکرر کارفرمایان کرد: خاطرنشان                  وی
دیگر می گویند و می کنند تعطیل را کارگاه کل می آوریم فشار که زمانی و بدهیم حقوق تومان میلیون                   یک

تا کنند شکایت رسمًا کارگران باید اما هستیم پیگیری آماده هم باز حال این با نیستم؛ کار ادامه به                     قادر
 بتوانیم قانونی جلو برویم.

به نسبت کرونا یارانه دریافت عدم از بگیر حداقل زیر بگیران مستمری و کارافتادگان از                 *اعتراض
 عدم دریافت یارانه 100 هزارتومانی کرونا

یارانه دریافت عدم از بگیر حداقل زیر بگیران مستمری و کارافتادگان از دی،تعدادی 7 یکشنبه                 روز
 کرونا اعتراضشان را نسبت به عدم دریافت یارانه 100 هزارتومانی کرونا رسانه ای کردند.

درآمد و شغل و بودن بیمه را تومانی هزار صد یارانه دریافت شراط رفاه، وزارت و دولت                   درحالیکه

محسوب اجتماعی تامین سازمان مستمری بگیر نوعی به هریک که مختلفی افراد دانسته، داشتن               ثابت

اعتراض کرونا تومانی هزار 100 یارانه دریافت عدم به نسبت مکرر، پیام های و تماس ها در                 می شوند،
 کردند. این گروه ها از عدم تعلق یارانه انتقاد دارند که دو نمونه از این انتقادات در زیر آورده می شود:

رسانه خبرنگار به می کند، دریافت کار سابقه سال 15 با را همسرش مستمری که خانوار سرپرست                  زنی
100 یارانه حال، این با اما است تومان 500هزار و میلیون یک حدود من دریافتی گفت:مستمری                  ای

 هزار تومانی را به من نداده اند.

تومان هزار 100 دریافت اینکه بیان با دارد، خانه در محصل فرزند یک که خانوار سرپرست زن                   این

به متعلق را خود بکاهد، فرزندم تحصیل هزینه های بار از کمی می توانست متوالی ماه چهار                 برای
ثابت درآمد ظاهر به که افرادی از بسیاری افزاید: می و می داند کشور درآمدی دهک های                 پایین ترین

بر و دور در من باشند؛ داشته ماهانه عایدی من برابر چند است ممکن ندارند، هم ثابتی شغل و                     ندارند
یارانه اما همراه؛ تلفن خط تا گرفته گوشی از می کنند؛ فروش و خرید فقط که می شناسم را کسانی                    خودم

 هم می گیرند؛ این افراد بیمه ندارند اما مستحق هم نیستند.



ادامه کند؛ نزدیک فقر خط به را من نتوانسته مستمری ها افزایش نه و همسان سازی نه اینکه بیان با                    او
نیست؛ مناسب اصًال می شوند، محسوب بگیر حداقل زیر که من مثل آدمهایی معیشتی وضعیت                می دهد:

 چه کسی مستحق تر از من و امثال من برای دریافت یارانه؟!

مستمری که سالهاست و شده کارافتاده از کار، حادثه دلیل به که است کارافتاده از کارگر یک                   حمید

تومانی هزار 100 یارانه اما است تومان دومیلیون از کمتر ماهانه نیز او درآمد می گیرد؛                 ازکارافتادگی
و یدی من کار می گوید: و دارد انتقاد یارانه پرداخت معادالت به نسبت نیز حمید است. نگرفته را                    کرونا

دانشگاهی تحصیالت من باشم؛ داشته شغلی نمی توانم دیگر ازکارافتادگی، از بعد بنابراین و بوده                بدنی
کار نمی توانم دیگر من نباشد؛ مساله برایم کارافتادگی از و کنم پیدا میزنشینی پشت کار بتوانم که                   ندارم

حمایت من از و نمی دهند یارانه من به چرا است؛ ماهانه ناچیز مستمری همین من درآمد منبع تنها و                     کنم

را او و می دهد کار باشد، نداشته کار توان و باشد کارافتاده از که ساده ای کارگر به کسی چه                     نمی کنند؟
 استخدام می کند؟!

تامین را زندگی هزینه های آن با بتوان که باشد اندازه ای به ازکارافتادگی مستمری باید می دهد: ادامه                  او

من نزنند! خط را من امثال و من ها، حمایت و یارانه ها پرداخت در الاقل نیست، اینگونه که حاال                     کرد؛

از نمی کنم فکر و هستم درآمدی دهک های پایین ترین به متعلق داشتن، ثابت درآمد و بودن بیمه                  علیرغم
 من مستحق تر هم باشد!

زیر بگیران مستمری و کارافتادگان از باید است، عدالت برقراری به قرار اگر می کند تاکید نیز                  او

هزینه کرونا، آمدن که است باور این بر حمید بکنند؛ نقدی حمایت آنها از و بیاورند حساب به را                     حداقلی
 زندگی آدم هایی مثل او را به شدت افزایش داده اما درآمد این آدمها همچنان ثابت مانده است.

سازمان حساب به را خود ماهانه بیمه حق زحمت هزار به که نیز ساختمانی کارگران حال، عین                   در
می شود قطع آن ها بیمه نریزند، را بیمه حق این متوالی ماه سه اگر –چراکه می کنند واریز اجتماعی                   تامین

ماه ها و بایستند صف آخر ساختمانی، کارگران بیمه متقاضیان طوالنی صف در بروند مجددًا باید                 و

آمدن با می گویند: و دارند انتقاد کرونا تومانی هزار 100 یارانه دریافت به عدم نسبت بکشند-                 انتظار
کاری و بیاوریم شانس اگر و بیکاریم را ماه از نیمی از بیش گاهی یافته؛ افزایش ما بیکاری نرخ                     کرونا،

است محدود ساختمان بخش در شغلی فرصت های چراکه بسازیم پایین بسیار دستمزدهای با باید کنیم،                 پیدا
 و متقاضی شغل، بسیار.

شرط یک فقط دولت، که خورده اند خط تومانی 100هزار یارانه دریافت از حالی در گروه ها این                  همه
که حالیست در این ماهانه. و ثابت درآمد داشتن بیمه، داشتن کرده: مشخص یارانه دریافت برای                  ثابت

(مانند ندارند ماهانه ثابت درآمد یا ولی هستند بیمه که دارد بسیاری بیمه شدگان اجتماعی تامین                 سازمان
مکفی درآمد این اما دارند ماهانه ثابت درآمد یا و ساز) و ساخت فعلی بحران در ساختمانی                   کارگران

بنابراین، و دارند دریافتی مستمری حداقل نصف که هستند بگیران مستمری از گروه هایی حتی                نیست؛

کرونا بحران ایام در خصوص به باشد؛ آن ها برای مناسبی کمک می تواند دولت یارانه تومان هزار                  صد
تبلت تهیه و مجازی آموزش مازاِد هزینه های هم و یافته افزایش مردم بهداشت و درمان هزینه های هم                   که

 و اینترنت، بر دوش خانوارها تحمیل شده است.

با باید و نیست مجدد شغل فرصت برایش که کارافتاده ای از یا خانوار سرپرست زنی شرایطی، چنین                   در

دریافت درعدم تبعیض به نسبت نمی توانند کند، اداره را زندگی امور ازکارافتادگی، ناچیز               مستمری



که هستند باور براین حق به و نمی دانند کامل استطاعت شرط را خود بیمه آن ها باشند؛ بی تفاوت                   یارانه
اقتصاد کانال از که چرا دارند بیشتری بسیار درآمدهای گاهًا ندارند، بیمه که اجتماع اقشار از                  بسیاری

بیشتر بسیار که دارند را این امکان و می کنند روزی کسب لیست، از خارج و کاذب مشاغل یا                    غیررسمی
 از بیمه شدگان سازمان، پول دربیاورند.

کار بود، زنده همسرم زمانیکه تا می گوید: نبوده شاغل عمرش در هرگز که خانوار سرپرست                 زن
هیچ و نیستم بلد شغلی هیچ که مادر من برای اما می شد؛ تامین زندگی هزینه های بود هرجور و                    می کرد

 تخصصی ندارم، امکان کسب درآمد نیست؛ آیا دولت نباید از من حمایت کند؟

شود، پرداخت منظم صورت به ماه چهار وقتی اما نیست پولی تومان هزار صد او، امثال و او گفته                     به

برای می گوید: حمید آورد؛ خانه به و خرید مرغ تخم یا مرغ کیلو چند ماهانه آن با                   می توان
به عدم نسبت که است همین برای است! «غنیمت» بازهم ناچیز، پول همین من، مثل                ازکارافتادگانی

 دریافت آن، معترضیم و به شدت انتقاد داریم!

  *کاهش حقوق کارگران صنعت برق

و حقوق کاهش بر مبنی متعددی گزارش های ایران منطقه ای برق و توزیع شرکت های از خیلی                 در

 مزایای کارگران صنعت برقی نسبت به سال گذشته ارائه شده است.

ایران منطقه ای برق و توزیع شرکت های از خیلی در دی، 7 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  براساس

ارائه گذشته سال به نسبت برقی صنعت کارگران مزایای و حقوق کاهش بر مبنی متعددی                 گزارش های
 شده است.

است کرده اقدام وزارتخانه این درآمد های کاهش به امید برق شوی با حالی در توانیر و نیرو                   وزارت
و عجیب طرح های جبران برای راه سریعترین متاسفانه و می کند تجربه را بودجه ای سخت                شرایط

  غیرعقالنی مدیران ماجراجوی ما، کم کردن حقوق و مزایای پرسنل صنعت برقی است.

700 جدید قرارداد در هرمزگان برق پست شرکتی اپراتور های گفت: برق صنعت کارکنان از                یکی
 هزار تومان کاهش حقوق داشته اند و دلیلشون این بوده دارید زیاد می گیرید.

این جبران عدم و میگیرد زیاد رفاهیات اینکه بهانه به جدید داد قرار در رفاهیات تومانی 700                   کاهش
 کسری.

 *کاهش 700هزار تا یک میلیون تومانی حقوق تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری کرج

 حقوق تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری کرج700هزار تا یک میلیون تومان کم شده است.

خبر خود حقوق شدن کسر علت از کارگران این از یک دی،هیچ 7 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                     بنا

 ندارند.

موضوع این از من گفت: کرج شهرداری سبز فضای و منظر سیما، سازمان رئیس رابطه                 درهمین
 اطالعی ندارم و به سرعت پیگیر این ماجرا خواهم شد و نتیجه را به رسانه اعالم می کنم.

 *بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 250 کارگرکارخانه سیمان سپهر قیروکارزین درپی قطعی گاز



نفر هزار و کارخانه کارگر 250 و شد متوقف تولید خط قیروکارزین سپهر سیمان کارخانه گاز قطع                   با
 نیروی وابسته بیکار شدند.

با سال گفت:هر ای رسانه خبرنگار به قیروکارزین سپهر سیمان کارخانه عامل دی،مدیر 7 یکشنبه                 روز

یا میدهند کاهش را گاز مصرف یا صنعتی کارخانه های خانگی گاز مصرف افزایش و سرما فصل                  آغاز

از استفاده سیستم کارخانه این متاسفانه که شود می استفاده کارخانه فعالیت برای جایگزین سوخت                 از
تولید ،خط کارخانه گاز قطع با فارس استان گاز شرکت و ندارند را هست مازوت که جایگزین                   سوخت

 هم متوقف شده است.

 وی افزود:با تعطیلی کارخانه 250کارگر کارخانه و هزار نفر نیروی وابسته بیکار شدند.

  *عدم پرداخت کامل حقوق کارگران شهرداری ایالم علیرغم در بوق کرنا دمیدن

  علیرغم در بوق کرنا دمیدن حقوق کارگران شهرداری ایالم بطورکامل پرداخت نشده است.

حقوق نه تنها متأسفانه گفت: ای رسانه خبرنگار به ایالم شهرداری کارگران از دی،یکی 7                 روزیکشنبه
اجتماعی تامین بیمه پرداخت حقوق، پرداخت عدم بلکه است؛ نشده پرداخت شهرداری کارگران               کامل

 آن ها را نیز با مشکل مواجه کرده است.

طی کارگران حقوق واریز جهت شهرداری حساب از بخشی شده، انجام پیگیری های با افزود:                وی

و شده برداشت شهرداری حساب از مبالغی مسدودیت رفع از پس اما شد؛ مسدودیت رفع گذشته                  روزهای
 متأسفانه حقوق کارگران کماکان پرداخت نشده است.

انجام کامل به صورت شهرداری کارگران حقوق پرداخت گفت: نیز ایالم شهری خدمات کارگر                یک
 نشده و تنها پرداخت حقوق ماه مهر و آبان کارگران انجام شده است.

انجام شهرداری کارگران آبان و مهر حقوق پرداخت ایالم، شهرداری کارگران از یکی گفته ی اساس                 بر
 شده و حقوق و اضافه کار دیگر ماه ها کماکان به حساب کارگران شهرداری واریز نشده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 *تجمع رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری نسبت به عدم صدور  برگ تردد مقابل استانداری

صدای انعکاس برای قم شهری بین عمومی نقل و حمل وسایل رانندگان از دی،جمعی 6 شنبه                  روز
وضعیت با شهرهای به تردد  برگ صادرنشدن در شده ایجاد ناهماهنگی های به نسبت               اعتراضشان

 نارنجی دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

در شهری بین ترد های کرونا با مقابله ستادملی مصوبه به شده،باتوجه ای رسانه گزارشات                براساس

برگه بدون نمیتوانند میشوند خارج زرد شهر های از که رانندگان اما آزادشده، زرد باوضعیت                شهر های
این به پاسخ در استانداری رانندگان از یکی گفته به شوند نارنجی وضعیت با شهر های وارد                  تردد

به شهری بین تردد برگه هیچ و است زرد وضعیت در قم حاضر درحال که است گفته                   اعتراض ها
 رانندگان تعلق نخواهد گرفت.

حاضر درحال که است گفته اعتراض ها این به پاسخ در قم استانداری معترض، رانندگان از یکی گفته                   به
 قم در وضعیت زرد است و هیچ برگه تردد بین شهری به رانندگان تعلق نخواهد گرفت.

تاکید با ای رسانه با گو و گفت در قم استاندار امنیتی سیاسی معاون شب(5دی) گزارشات،جمعه                  بنابهمین
و کنند پرهیز غیرضروری آمد های و رفت از خواست: مردم از بهداشتی دستورالعمل های رعایت                بر

 برای اخذ مجوز ورود به استان های وضعیت نارنجی به استانداری قم مراجعه نکنند.

 *اعتراض کامیونداران استان یزد نسبت به نحوه توزیع الستیک یارانه ای پایانه بار

به نسبت را اعتراضشان یزد بارکالنشهر پایانه در یزد استان کامیونداران از دی،جمعی 6 شنبه                 روز

 نحوه توزیع الستیک یارانه ای بنمایش گذاشتند.

 

یارانه ای الستیک توزیع که مواقعی در گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر رانندگان از                 یکی

با و می شوند باخبر میان این در برخی و نمی گیرد صورت رانندگان به رسانی اطالع هیچ می شود                   انجام
 مراجعه به پایانه، الستیک دریافت می کنند.



شدیم مطلع رانندگان صنفی انجمن گروه در پیامی طی دیشب ما گفت: معترض رانندگان از دیگر                  یکی
تائیدیه منتظر باید می گویند ما به االن متاسفانه که کنند توزیع رایانه ای الستیک قراراست امروز                 که

 وزارت صمت در سامانه باشیم.

آزاد الستیک گفت: است خوابیده پایانه در صبح تا گذشته شب از که این بیان با هم رانندگان دیگراز                     یکی

و خرید برای صف، در حضور با مجبوریم و نداریم خرید توان ما و است تومان میلیون ١۶ تا ١۵                      جفتی
 دریافت حواله الستیک یارانه ای منتظر بمانیم.

الستیک توزیع خصوص در بار پایانه در حضور با استان راهداری و نقل و حمل کل اداره                   کارشناس

مواجه کمبود با دولتی الستیک توزیع در متاسفانه ولی است فراوان بسیار آزاد الستیک گفت:                 حواله ای
 هستیم.

اتحادیه رئیس با صحبت در افزود: نوبت دریافت برای رانندگان دستی نویسی نام خصوص در                 شفیعی
 صنف رانندگان استان اعالم کرده بودیم که نه نام نویسی کنند و نه ساعت 4 صبح مراجعه کنند.

بحث منظم ریزی برنامه یک با صبح امروز بود قرار داشتیم مدیران با که هماهنگی با ما گفت:                    وی
 توزیع الستیک حواله ای را داشته باشیم که با این وضعیت مواجه شدیم.

وزارت روز، سه گذشت از بعد هنوز اینکه بیان با استان راهداری و نقل و حمل کل اداره                    کارشناس
حواله تائید، محض به منتظریم ما افزود: است نکرده تائید راهداری سامانه در را الستیک توزیع                  صمت

 را به کامیون داران تحویل دهیم تا با مراجعه به نمایندگی ها الستیک خود را دریافت کنند.

  *آخرین خبر ازعظیم علی نژاد فعال کارگری و کارگر دوزندگی لباس

  بعد از سه ماه بازداشت و بی خبری از فعال کارگری و کارگر دوزندگی لباس، عظیم علی نژاد.

ماهها از بعد نژاد علی عظیم آقای که شدیم خبردار مطلع منبع یک از نقل به دی) 5 گذشته(جمعه                     روز
 بازجویی در بندهای امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل گردید.

یکی و ایران کارگران سراسری اتحاد کانال مسئول مدیر و پیگیری کمیته اعضای از کارگری فعال                  این

از بارها وی داشته فراوانی فعالیتهای کارگری و اجتماعی های حوزه در که میباشد کارگری فعالین                  از

محل به امنیتی نیروهای پیش ماه سه بود. گرفته قرار فشار تحت و بازداشت امنیتی نیروهای                  طرف
سلولهای به و بازداشت را وی هایش نوشته دست و کامپیوتر گوشی، ضبط با و برده یورش وی                    سکونت

در بودندکه کرده تهدید بشدت را وی خانواده دادند.ماموران قرار بازجویی تحت و منتقل سپاه بند                  انفرادی
  موردبازداشت وبازرسی منزل با رسانه گفتگوی نداشته باشندوخبری در مدیای اجتماعی منتشر نکنند.

 روز گذشته مطلع شدیم که ایشان بعد از چند ماه بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل گردیده است.

 برگرفته از کانال  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

 *حیدر قربانی به دادگاه احضار شد

شده احضار دادگاه به ابالغیه ای طی ایران کارگران آزاد اتحادیه عضو و کارگرساختمانی قربانی                حیدر

شهریار شهرستان انقالب دادگاه دوم شعبه در دیماه ٢٢ روز قربانی حیدر صادره  ابالغیه طبق                 است.

جمعیت یا دسته در عضویت “ اتهامات ابالغیه این اساس بر همچنین گرفت. خواهد قرار محاکمه                  مورد



علیه تبلیغ و است شده تشکیل کشور امنیت زدن هم بر هدف با کشور داخل در که جمعیت هایی شعبه یا                      و
 نظام جمهوری اسالمی “ به او منصوب گردید است.

پس و شد دستگیر خودش منزل در اطالعات وزارت مأموران توسط خرداد ١٨ تاریخ در                 حیدر_قربانی

 از ٢٣ روز بازداشت در بند ٢٠٩ زندان اوین با قرار وثیقه موقتًا آزاد شد.

استفاده برای که مشروب مقداری اطالعات وزارت مأمورین دستگیری، هنگام که است ذکر به                الزم

پرونده یک دستاویز اذیت و آزار اعمال جهت به نیز را آن و برده خود با را بود منزل در                      شخصی
به قدس شهر دو کیفری دادگاه ١٠١ شعبه توسط قربانی حیدر نیز آن برای که دادند قرار جداگانه                    سازی

 مبلغ قابل توجهی جریمه نقدی و شالق محکوم گردید.

فعالیتهای بهانه به را اجتماعی مختلف عرصه های فعالین دیگر و کارگران که سالهاست امنیتی                نهادهای

اقدامات این با همسویی در نیز قضائیه قوه و میکنند روبرو امنیتی واهی اتهامات با مطالباتی و                   صنفی
صادر اجتماعی فعالین و کارگران برای زندان و حبس سنگین احکام امنیتی، نهادهای               ضدانسانی

 مینماید.

سرمایه داران سرکوبگرانه سیاستهای اجرای جز به معنایی هیچ کارگران با ددمنشانه و تباه رویه ی                این

جهت به و امنیتی و پلیسی دستگاه و دم وسیله به ایران داری سرمایه ندارد. ایران کارگر طبقه علیه                     حاکم

تا نموده تحمیل جامعه به را اختناق و سرکوبی شدیدترین کارگران، برده وار استثمار روند                تداوم
طبقه هم اما نمایند. مبارزه نیز خواسته هایشان حداقلی ترین به دستیابی برای نتوانند ایران               کارگران

گسترده خیزش های طول در جامعه محروم توده های چه و روزه اش هر صنفِی اعتراضات در                کارگر
دادخواهی فریاد از مانع نمیتواند و نتوانسته سرکوبگریها این تمامی که است داده نشان اخیر سال                  چند

 جامعه گردد.

خواهان امنیتی، واهی اتهامات به قربانی حیدر محاکمه به اعتراض ضمن ایران کارگران آزاد                اتحادیه
  منع تعقیب قضایی از وی و تمامی فعالین کارگری و اجتماعی است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ششم دیماه نود و نه

 *تجمع اعتراضی ثبت نام کنندگان نیسان وانت زامیاد نسبت به عدم تحویل خودرو

نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای زامیاد وانت نیسان کنندگان نام ثبت از دی،جمعی 6 شنبه                 روز
 به عدم تحویل خودروهایشان دست به تجمع مقابل این شرکت زدند.



 

سوی از تجمع این شده، منتشر اجتماعی های شبکه در تجمع این از که هایی فیلم و تصاویر اساس                     بر
موفق هنوز نام، ثبت زمان از سال یک گذشت با که شده برگزار وانت نیسان کنندگان نام ثبت از                     تعدادی

 به دریافت خودروهای ثبت نامی نشده اند.

تجمع این برگزاری وجود با و داده افزایش را خودرو قیمت نیز بار چندین زامیاد شرکت آنان، گفته                    به
 اعتراضی، پاسخی به معترضان در مورد زمان تحویل خودروهایشان ارایه نکرده است.

معاون رییس، حضور در تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشجویان از جمع  ی سرگشاده نامه               *قرائت
 آموزشی و رییس کتابخانه دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه  تهران و تحویلش به رییس دانشکده

اهم که سرگشاده ای نامه ی تهران، دانشگاه اجتماعی علوم دانشجویان از جمع  ی دی، 6 روزشنبه                ظهر
دانشکده ی کتابخانه رییس و آموزشی معاون رییس، حضور در را بود شده ذکر آن در                 مطالباتشان

 علوم اجتماعی دانشگاه  تهران قرائت کردند و به رییس دانشکده تحویل دادند.

  نامه ی سرگشاده ی جمعی از دانشجویان علوم اجتماعی تهران به رییس دانشکده

برای درس کالس در شرکت برای ارتباطی دستگاه تامین هزینه ی پرداخت رایگان، اینترنت               بسته  ی
اهم  کرونا بحران در آموزشی تصمیمات در مشارکت برای دانشجویی شورایی تشکیل و               دانشجویان

 مطالبات دانشجویان است.



مطالباتشان اهم که سرگشاده ای نامه ی تهران، دانشگاه اجتماعی علوم دانشجویان از جمع  ی امروز               ظهر
علوم اجتماعی دانشکده ی کتابخانه رییس و آموزشی معاون رییس، حضور در را بود شده ذکر آن                 در

 دانشگاه  تهران قرائت کردند و به رییس دانشکده تحویل دادند.

 گفتنی است این نامه به امضای ١٣۶ دانشجوی این دانشکده رسیده است.

 متن نامه در زیر می آید:

  ریاست محترم دانشکده علوم اجتماعی

  جناب آقای دکتر اعتمادی

مجبورند شبانه دوره ی نام به ناعادالنه که ما از برخی حتی و داریم رایگان آموزش حق ما که آنجا                     از

ما که ندارد دلیلی هیچ پس پرداخته اند، قبل از را خود آموزش هزینه ی کنند، پرداخت پول تحصیل                   برای
  برای دریافت آموزش، هزینه ی اینترنت و سایر هزینه های هنگفت جانبی دیگر  را بپردازیم.

هنگام فتحی، اشکان تهران، دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده ی دانشجوی که دارید اطالع شما               آیا

و دولت که اینترنت) و مجازی(موبایل آموزش های هزینه تامین برای کارگری محل از                بازگشت

همه جانبه فشار تحت دانشجو چند دارید اطالع آیا است؟ شده غرق هستند تامینشان به موظف                 دانشگاه
زمانی تنها و شوند نمی شنیده صداها این چند هر است؟ شده فروپاشی دچار زندگی شان مجازی،                  آموزش

بی طناب حلق آویز بوشهری آموز دانش شبیه یا شوند غرق آب در دوستمان شبیه که آیند می گوش                    به
تحت اکنون که فرزندانشان نتیجه در و مردم بر اقتصادی فشار ی زمانه همین در شوند.                  مسئولیتی

درس های کالس در هنوز اند، گرفته قرار عالی آموزش کننده طرد و گرانه سرکوب های                  سیاست

خریداری بایستی که منبعی به نداشتن دسترسی یا و میکروفن خش خش و است برقرار غیاب و                   حضور
در برای دانشگاه که رایگانیست آموزش چگونه این شود. می نمره کسر یا کالس از حذف باعث                   شود

برای که است چگونه می کند!؟ پول طلب ما از پیش سال ٣٠ کتاب های الکترونیکِی نسخه گذاشتن                  اختیار
  دسترسی به پایان نامه ها درجهت کارهای پژوهشی باید هزینه پرداخت شود؟

نداشته را درس کالس های برگزاری امکان هنوز سال یک از بعد دانشگاه رسمی های سیستم که                  زمانی
اند، شده ... و اپ واتس میت، اسکایپ،گوگل چون دیگر های بستر از استفاده به مجبور دانشجویان                   و

بر بایستی کالس ها) برخی برای جلسه هر در گیگابایت (یک اینترنت ترافیک سنگین حجم هزینه                 چرا
کارهای برای مشخصی حجم هم حضوری آموزش شرایط در که زمانی باشد؟ دانشجویان               دوش

همان که گیرد نمی تعلق ها آن به ای اضافه حجم تنها نه منطقی چه با بود دانشجویان اختیار در                      پژوهشی

آموزش برای دانشگاه نظر مورد بسترهای که زمانی است. شده قطع هم حضوری شرایط اینترنت                 حجم
این تحت که بود خواهیم رو به رو دانشجویانی خیل با ما و است نمانده کرونا از نشانی دیگر شوند                      آماده

و صریح ما شده اند. طرد دانشگاه و آموزش از خود اساسی حقوق انگاری نادیده و آمیز تبعیض                   شرایط
باشد، چه هر ما، ابتدایی و اساسی درخواست های گرفتن نادیده عواقب مسئولیت که اعالم می کنیم                 روشن

دریغ دانشجویان بر فشار افزایش برای اقدامی هیچ از سال یک طی در که بود خواهد کسانی عهده                    بر
 نکرده اند.

 خواسته های صریح ما در سه بند به شرح ذیل اعالم می گردد :



و درسی کالس های از استفاده برای مناسب میزان به دانشجویان به اینترنت رایگان بسته                ١-تخصیص
 انجام امور پژوهشی

ی وسیله تامین به منظور دانشگاه رفاهی بودجه سازی ذخیره محل از مشخص ای بودجه                ٢-تخصیص

 آموزش مجازی برای تک تک دانشجویان دانشگاه

مسئولیت و قوانین تنظیم جهت در مرتبط مسئولین و دانشجویی نمایندگان از مشترک کمیته ای                ٣-تشکیل

نمره حذف قبیل از تسهیالتی نشوند. متضرر مجازی آموزش روند در دانشجویان که شکلی به                 ها
سنجش برای که منابعی به همگانی رایگان دسترسی تضمین ها، غیبت تاثیر حذف کالس، در                 حضور

و نامحدود صورت به دروس اضطراری حذف امکان سنوات، بدون ترم حذف امکان می شوند،                استفاده
 ... در این کمیته قابل پیگیری خواهد بود.

حذف برابر در بتوانیم که ابزاری هر با ما گذشته، سال یک رسم به پاسخگویی عدم صورت در                    بدیهیست
ما کرد. خواهیم ایستادگی مجازی دانشگاه و مجازی آموزش از هم صنفانمان بار خشونت و                سیستماتیک

به تحصیلی ترم و امتحانات یا درس کالس های از دانشجویان محرومیت مسولیت می کنیم اعالم                صراحتا
 دلیل مهیانبودن بسترهای آموزش مجازی، برعهده ی دانشگاه و وزارت علوم خواهد بود.

  رونوشت:

  ریاست محترم دانشگاه تهران

  معاونت محترم دانشجویی وزارت علوم

 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

akhbarkargari2468@gmail.com 
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های برنامه درباره نکته چند و همکاران به فراخوان مختلف: های بخش از تپه هفت کارگران از جمعی -                   
 الزم برای اجرا کردن در هفت تپه

تهران- آزادراه نجومی عوارض به اعتراض در وپرند کریم رباط اتوبوس رانندگان وتجمع اعتصاب -               
 ساوه

مقابل گاز قطع بدنبال شغلی بالتکلیفی به نسبت خوزستان سیمان کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -               
 فرمانداری هفتکل

برای ماه دی چهارم پنج شنبه پاالیشگاه مقابل ایالم پتروشیمی اخراجی کارگران اعتراضی تجمع -              
  سومین روز ادامه یافت

در ذیربط مسئوالن تفاوتی وبی برحقشان حقوق احقاق برای تهران مترو کارگران دار دامنه های کنش -                 

 شهرداری پایتخت

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - تجمع  اعتراضی در ورزشگاه قیطریه نسبت به تخریب این مجموعه ورزشی

 - ابالغ احضار برای اجرای حکم غیابی پروین محمدی

های برنامه درباره نکته چند و همکاران به فراخوان مختلف: های بخش از تپه هفت کارگران از                   *جمعی
 الزم برای اجرا کردن در هفت تپه

 مهم  و  فور ی

 فراخوان به همکاران و چند نکته درباره برنامه های الزم برای اجرا کردن در هفت تپه

ما برنامه باره در کنیم. عمل متحدانه و هشیارانه است الزم و ایم رسیده مهمی مقطع به عزیز!                    همکاران

را نکاتی بکنیم باید چه اهداف این برای اینکه و ان از بعد های برنامه و خصوصی بخش از ید خلع                       برای
  با شما در میان می گذاریم.

هر در سازی خصوصی سیاست با ما هستیم. غارتگر و فاسد خصوصی بخش این از ید خلع خواهان                    ما
معنیش غارتگر، و اختالسگر های اسدبیگی فقط نه و خصوصی بخش هرگونه ما نظر به مخالفیم                  شکلش

  بدبختی و خانه خرابی برای کارگران است.

روند میگویند انها به وابسته های دان! اقتصاد و ها دولتی عده یک و کارفرما عوامل از عده                    یک

ندارد. بد و خوب سازی، خصوصی است. دروغ این شود! تصحیح باید و نبوده درست سازی                  خصوصی

کرد سخنرانی تهران تجمع در که خواه عدالت دانشجوی آن گفته برخالف ندارد. اهلیت بی و دار                   اهلیت
چیز همه و بوده کتاب حساب با بوده سازی خصوصی مهد که انگلیس در حتی سازی خصوصی گفت                    و

فقط انگار که میگفت طوری ایشان کردن. خصوصی کتاب حساب و تنفس با و نکردن خصوصی                  را
باشد "درست" ان بندی زمان اگر گویا و فردا یا شود سازی خصوصی باید االن یا که است این                     مشکل

در حتی سازی خصوصی است. آشکار تحریف یک این که گفت افکار تیپ این به باید است. حل                    مشکل
عدم و فقر و مصیبت و بیشتر طبقاتی شکاف باعث است. بوده مطلق فاجعه هم غربی کشورهای                   همان

 امنیت شغلی و اخراج شده است. تنها سودش به جیب سرمایه داری میرود.

داری سرمایه خاص ابزارهای از یکی سازی خصوصی جهان سراسر در بلکه ایران در تنها نه                  بنابراین

 برای کسب سود و منافع بیشتر بوده و هست.

وقتی نداریم. قبول را دیگری خصوصی بخش هیچگونه و هستیم خصوصی بخش این رفتن خواهان                 ما

هیچ در که است این معنیش هستیم کارگران به شرکت واگذاری کال یا شدن دولتی خواهان                  میگوییم
فرمان و مستضعفین بنیاد و بسیج و سپاه و خصوصی نیمه ارگان و خصوصی نیمه و خصوصی                   شکلی

 امام و بنیاد پانزده خرداد و کمیته امداد و ... هیچ چیز دیگر را قبول نمیکنیم.

 همکاران گرامی!

واقعیت نه. است؟ همین میخواهیم که خطی آخر یعنی هستیم شرکت شدن دولتی خواهان میگوییم                 وقتی

کمتر درجاتی به شغلی امنیت و کارگری معیشت به حمله میرویم. جلو قدم یک شدن دولتی با که است                     این

خودش بدهی است مجبور دولت و میشود بدهکار شخصا مدیر آن کرد اختالس دولتی مدیری اگر                  میشود.
کارگران گرده از بخواهند که نمیشود بدهکار تپه هفت شرکت و کند جبران را اختالس بابت خودش                   به

شد بدهکار دولتی بانک کل رفتند کانادا به و کردند اختالس که بانکی مدیران مثل بکشند. بیرون تپه                    هفت



باشد دولتی شرکت وقتی کنند. جبران را اختالس این که نکردند برداشت مردم های حساب پول از                   اما
اما آورد. نمی تپه هفت کارگر به مستقیم را فشارش شده ما مملکت در عادی روند به تبدیل که ها                      اختالس

 االن صاحب شرکت بخش خصوصی است و همین بخش اختالس کرده و شرکت را بدهکار کرده.

دولتی مقامات حتی االن اما داد نخواهیم کاربری تغییر اجازه دیگر بشود دولتی شرکت میگوییم                 وقتی

میزنیم داد چی هر بکند. میتواند کاری هر و است مقدس خصوصی مالکیت و خریده ایشان آقا                   میگویند
وقتی اما اند. گرفته دالر و هستند همدست اون با چون نمیرود کسی گوش به نبود واگذاری شرط                    این

خلع را مدیری که است این نهایتا و میکند بدهکار را دولت خود بکند غلطی هر باشد دولتی                    شرکت
 میکنند و دیگری باید بیاید اما فساد آن مدیر به گردن شرکت نمی افتد.

لغو با میدانیم ما اصال. ماست. آل ایده این که نیست منظورمان بشود دولتی باید شرکت میگوییم                   وقتی
سرنوشت بر اینکه برای اما میرویم جلو به تاریخی و مهم بسیار قدم یک شدن دولتی و سازی                    خصوصی

نظارت خواهان ما بکند. خواست کاری هر و بیاید دولتی مدیر یک نمیدهیم اجازه باشیم مسلط                  خودمان
االن همین دهیم. دخالت شئون تمامی در باید را تپه هفت کارگری مستقل شورای هستیم.                 کارگری

جمعی حرکت باید ما ولی هستیم آنها پشتیبان ما و میکنند حرکت شورایی صورت به دارند ما                   نمایندگان

آنها دارند خبری سکوت در اند. گذاشته فشار تحت را ما نمایندگان حاال همین کنیم. تقویت را شورایی                    و
ما اما بزنند. را ما حرکت کل که اند شده بسیج شان همه میکنند. سازی پرونده برایشان و میکنند اذیت                      را

این باید کنیم. تقویت و ایجاد را خودمان مستقل کارگری شورای باید ما هستیم. خود نمایندگان                  حامی
با باید شرکت شود. اداره کارگری نظارت با و شود دولتی باید شرکت کند. نظارت مراحل همه بر                    شورا

شرکت که است اینصورت در رود. پیش به کارگران همه نظر و جمعی خرد و جمعی و شورایی                    اداره

سرنوشت بر اینکه برای باید ما شد. خواهد بهتر االن برابر ها ده ما معیشتی وضعیت و میشود                    شکوفا
که داشت برنامه دقت به باید هم ید خلع از بعد برای قطعا کنیم. تالش و باشیم آگاه شویم مسلط                      خودمان

 داریم.

که ما خود نظارت بعدش چه؟ بعدش رفت اسدبیگ خوب میگویند و اند افتاده راه کارفرما عوامل                   اینکه
 اجازه کج رفتن و تخلف ندهیم. منافع تمام همکاران حفظ شود.

باید چطور سازی خصوصی از بعد میدانیم هم و شود برچیده سازی خصوصی باید چرا میدانیم هم                   ما
 باشد.

  همکاران عزیز!

ماجرای االن کردند. حمایت ها خیلی که شد برگزار حمایتی تجمعی تهران در ما خاطر به که بودید                    شاهد

مثل هم باز کردن شروع االن کنند. ساکتش سکه و دالر مقداری با بتوانند که نیست سکوت در تپه                     هفت
  طراحی سوخته انگ امنیتی و نخ نما به همکاران ما میزنند. این روش ها جواب نمی دهد.

 همکاران عزیز و هشیار در هفت تپه!

مثل ما دل! و چشم تمام با نه و درصد چند فقط اما داریم چشم داوری هیات رای به بودیم گفته هم                         قبال
شدیم باعث کردیم اعتراض و بودیم متحد وقتی همیشه داریم. چشم خودمان اتحاد نیروی به                 همیشه

ما خود اعتراضات فشار خاطر به اینها .... و کنند حرکاتی ها مجلسی و شوند دادگاهی                  اختالسگران



اتحاد یعنی برنده پیش اصلی نیروی روی مسئولین برخی تحرکات کردن رصد کنار در میدانیم اما                  بوده.
 خودمان تمرکز و حساب کنیم.

 همکاران عزیز!

می آزار شدت به را آنها دارند اسدبیگی مدیران شویم. کارگری مستقل فعالین از عملی حمایت وارد                    باید
را اعتصابی و اعتراضی و فشار چه خصوصی بخش از ید خلع برای که کنیم معین همزمان باید                    دهند.

بخش از ید خلع یعنی رفتن پیش به قدم یک حل راه کنیم. توافق زمانش برای باید کنیم. آغاز                     باید
نه و است خودمان متحدانه اعتراض فقط کارگری، شورای نظارت با شرکت شدن دولتی و                 خصوصی

 وعده های این یا آن مسئول.

 لطفا این بحث را در روزهای آتی در بخش های مختلف انجام دهید تا برای اقدام عملی قدم برداریم.

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- جمعه - ۵ دی ١٣٩٩

تهران- آزادراه نجومی عوارض به اعتراض در وپرند کریم رباط اتوبوس رانندگان وتجمع               *اعتصاب
 ساوه

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای وپرند کریم رباط اتوبوس دی،رانندگان 5 جمعه               عصرروز
کنار در اتوبوس دستگاه 80 حدود توقف وبا کارکشیدند از دست ساوه – تهران آزادراه نجومی                  عوارض

 این اتوبان تجمعی برپاکردند.

برگزار را آمیز مسالمت تجمع این گفت: ای خبرنگاررسانه به معترض اتوبوس رانندگان این از                 یکی

رباط شهروندان برای ساوه تهران- آزادراه عوارض معضل حل وعده بارها که مسئولین شاید تا                 کردیم،
 کریم و بهارستان را داده اند، حاال صدای ما را بشنوند.

شده منتشر رسانه ها در ساوه تهران اتوبان عوارضی نرخ به نسبت زیادی انتقادهای تاکنون گفت:                 وی
 است، اما هنوز کسی فریاد ساکنان رباط کریم و بهارستان را نشنیده است.

قرار عوارضی سه پرند و رباط کریم گلستان، نسیم شهر، 20کیلومتری درمسیر که است یادآوری               قابل

 دارد، که اهالی برای هر کدام باید مبلغ دو هزار پرداخت کنند، که منطقی نیست.

مقابل گاز قطع بدنبال شغلی بالتکلیفی به نسبت خوزستان سیمان کارخانه کارگران اعتراضی               *تجمع

 فرمانداری هفتکل

اعتراضشان صدای انعکاس برای خوزستان سیمان کارخانه دی،کارگران 3 چهارشنبه روز             عصر

از هفتکل رامهرمز- 22جاده کیلومتر در واقع تولیدی واحد گازاین قطع درپی شغلی بالتکلیفی به                 نسبت
 طرف شرکت گاز استان خوزستان دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان هفتکل زدند.



 

این مدیرعامل به گفت: خوزستان گاز شرکت دی،مدیرعامل 5 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                براساس
فرآورده های پخش شرکت و شده اطالع رسانی دی ماه در گاز قطع به نسبت مهرماه از سیمانی                 کارخانه

 نفتی می گوید آمادگی تامین سوخت مازوت  با همان قیمت گاز  را برای این کارخانه داشته است.

جایگزین سوخت گاز ، قطع با تا شده موجب مناسب ریزی برنامه در شرکت این مدیرعامل                 ناتوانی
 مازوت برای استمرار تولید کارخانه وجود نداشته باشد .

برای ماه دی چهارم پنج شنبه پاالیشگاه مقابل ایالم پتروشیمی اخراجی کارگران اعتراضی              *تجمع
  سومین روز ادامه یافت

 

دارند. کار سابقه سال چند و بوده فعال ایالم پتروشیمی الفین سایت آماده سازی و ساخت کار در                   کارگران
  اما در آستانه بهره برداری از سایت به عنوان نیروی «مازاد» اخراج شده اند.



نیروهایی ساخت، کار خاتمه از «بعد گفته اند: هستند پتروشیمی بومی کارگران از شده اخراج کارگر ٣٠                
پتروشیمی اخراجی کارگران نداریم». شما به نیازی دیگر که گفتند ما به و کردند استخدام بیرون از                   را

پتروشیمی شرکت شده اند. کار به بازگشت خواستار و نوشته نامه نیز ایالم جمعه امام و استاندار به                   ایالم
به اعتراض شد. واگذار خصوصی بخش به ١٣٨۴ سال در چوار شهرستان نزدیکی در واقع                 ایالم

١٣٩٧ فروردین است. دار سابقه ایالم پتروشیمی در بومی» کار نیروی استخدام «عدم و                «پارتی بازی»

شکل پاالیشگاه در هفته ای دو اعتصاب کردند اخراج را بومی کارگران از تن ١١ مدیران که آن از                    پس
 گرفت. شمار زیادی از کارگران به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند.

زندان ماه شش به یک هر عمومی» آسایش و نظم در «اخالل اتهام به شده بازداشت کارگران از تن ١۵                     

 و ٧۴ ضربه شالق زندان محکوم شدند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

  پنجشنبه  ۴ دی

در ذیربط مسئوالن تفاوتی وبی برحقشان حقوق احقاق برای تهران مترو کارگران دار دامنه های                 *کنش
 شهرداری پایتخت

برحقشان حقوق احقاق برای دارشان دامنه های کنش به اشاره با تهران مترو کارگران دی 5 جمعه                   روز
خود اعتراض کنید، را فکرش که هرجایی پایتخت،افزودند:به شهرداری در ذیربط مسئوالن تفاوتی               وبی

 را رساندیم، از ثبت شکایت در سامانه 1888گرفته تا بازرسی مترو اما هیچکدام راه به جایی نبرد.

کارگران و است شده شناخته کرونا شیوع کانونی نقطه و خطرناک ترین از یکی عنوان به تهران                  مترو

دوش به را بیشتری کاری حجم کرونا شیوع از پس قطارها مداوم ضدعفونی الزام دلیل به روزها این                    آن
حقوق بموقع پرداخت عدم دارند. گالیه هایی خود کاری سخت شرایط به نسبت آنها از برخی اما                  می کشند،

کاریشان سخت شرایط به کارگران این گالیه های مهمترین ماه، در مرخصی روز یک حتی نداشتن                 تا
  است.

طرفی از و است پیمانکار وظیفه و قانون کارگری، اولیه حقوق حداقل به رسیدن که است حالی در                    این
حقوق وضعیت بر نظارت و رسیدگی دستورالعمل که است سال دو از بیش نیز تهران                 شهرداری

در هم آن است، ابهام در دستورالعمل این اجرای حسن شرایطی چنین در که کرده ابالغ را                   کارگران
مورد بیشتر خطوط در مشغول کارگران معیشت و سالمت به توجه می رود انتظار که شرایطی                 چنین

  توجه قرار گیرد، اما ظاهرا تعهد به وظایف قانونی در جهت عکس این انتظار پیش می رود.

به کارگران مزایای و حقوق پرداخت و کار شرایط درباره مترو 3 خط قطارشویی کارگران از                  یکی

مختلفی پیمانکاران مدت این در و می کنم کار تهران مترو در که است سال 6 گفت: ای رسانه                    خبرنگار
روز هر را شرایط او با کردن کار که می کنیم کار پیمانکاری با گذشته سال دو در اما رفتند، و                      آمدند

کاری فشار و رسیده نفر 11 به نفر 48 از مدت این در خدماتی نیروهای است. کرده سخت تر ما                     برای

به را تعداد آن اکنون اما بودیم، نفر 13 شیفت هر در گذشته در که چرا می شود، وارد ما به باالیی                       خیلی
  دو نفر تقلیل داده اند.

این می دهد: ادامه است، شده حقشان به مرخصی های لغو باعث نیرو تعدیل این اینکه بر تاکید با                   او

  شرایط در حالی است که دو ماه هم حقوق دریافت نکرده ایم.



در و نشده رد ماه ها برخی در ما بیمه های می دهد: ادامه دارد، گله نیز بیمه نامنظم پرداخت از که                     او
نکرده اند واریز را 99 ماه خرداد و 98 اسفندماه بیمه شدم، متوجه گرفتم، اجتماعی تامین از که                   استعالمی

دلیل به شدند نیرو تعدیل که آن هایی بخورند. مشکل به هم بیکاری بیمه دریافت در همکارانم شده باعث                    و
  پرداخت نشدن بیمه، امکان دریافت بیمه بیکاری را ندارند.

طور این باره این در و دارد اشاره آن به که است دیگری موضوع نیز پیوسته کار و مرخصی ها                     لغو
و می کنیم کار ثابت صورت به که است ماه دو االن اما می کردیم، کار شیفتی صورت به ما قبال                     می گوید:

یک ما برای کار سر شدن حاضر و استراحت بدون تعطیلی، بدون باشیم؛ حاضر سرکار باید روز                   هر
بگذاریم. جایگزین یک باید حتما نشویم، حاضر کار سر دلیلی هر به روز یک بخواهیم اگر است.                   «باید»

  با این شرایط ما هیچ جمعه ای نداریم و تعطیالت برای ما یک رویا شده است.

«کوچکترین نمی شود؛ موافقت آن ها پیشنهاد با اما کرده اند، مطرح چندبار نیز را کردن شیفتی                پیشنهاد

گرفته ما از حق این که حاال و است کارگر حق مرخصی است. مواجه اخراج به تهدید با هم                     اعتراضی
  می شود، حداقل پاداش آن را باید به ما بدهند.»

یا می گیرد قرار شما اختیار در ضدعفونی برای فردی حفاظت تجهیزات آیا که سوال این به پاسخ در                    او
تهیه خودمان را ماسک نگذاشتند. ما اختیار در خاصی لباس اما داده اند، ماسک باری چند می گوید:                  خیر،

ماسک از داریم، سرکار آن ها با که ضدعفونی مواد خاطر به من خریده ایم. خودمان هم کفش                  می کنیم،
حقوق کنید، فکر شما حاال می دهم، ماسک دو پول تومان 35هزار هفته ای و می کنم استفاده                 مخصوصی

  هم نگیریم، حداقل در این شرایط نباید مشکل تامین ماسک و تجهیزات ضدعفونی را داشته باشیم.

به را فشار چرا می کنند؟ نگاه خودشان جیب به فقط می کنند نیرو تعدیل وقتی چرا دهد؛ می ادامه                    او

مدیریت را زندگی چطور نشده، پرداخت است ماه دو هم آن که 800 و میلیون دو با می کنند؟ وارد                     کارگر
کنند، پرداخت کامل را حقوق که نبوده اینگونه و نشده پرداخت کامل هم دیگر ماه های حقوق تازه                   کنیم؟

و می مانم زندگی هزینه و اقساط برای همیشه من و کرده ام دریافت را حقوقم مرحله سه تا دو در                     گاهی
  پول قرض می کنم.

نیرویی های تعدیل جمع در او می پرسم؛ سوال مترو خط این در کار شرایط درباره دیگری کارگر                  از

کار شیفتی ما می گوید: کاری اش شرایط درباره شده، بیکار کار از که است مدتی و است                  شرکت
برای هم شب ها باید حقوقی و حق هیچ بدون ماه سه دو و بودیم شده دائم شب کار کرونا با                     می کردیم،

حقوق گرچه بودند. نگرفته نظر در ما برای هم اضافه کاری هیچ می شدیم، حاضر قطارها                ضدعفونی
  عادی ما را هم با تاخیر می دادند چه برسد به اضافه کار!

کار ما از فقط می گوید: و است معترض خدماتی نیروهای و شهرداری استخدامی های بین تبعیض به                  او
کارگران اما می شود، پرداخت موقع به مترو استخدامی نیروهای حقوق و حق که است چطور                 کشیدند،

  پیمانکاری اینطور قطره چکانی باید حقوق دریافت کنند؟

کنید، را فکرش که هرجایی به می گوید؛ می پرسم، مترو مسئوالن به اش نارضایتی اعالم درباره او                  از

به راه هیچکدام اما مترو بازرسی تا گرفته 1888 سامانه در شکایت ثبت از رساندیم، را خود                   اعتراض
  جایی نبرد.



واقع در و ماهه یک گاهی ماهه، سه قراردادها می دهد: توضیح اینگونه نیز قراردادهایشان                درباره
شده پرداخت نیمه و نصفه ماه سه این در هم بیمه و می بستند قرارداد می خواست، دلشان که                   هرگونه ای

  است.

از گالیه هستند. مترو 4 و 3 خط شده تعدیل نیروهای همه می شوم. جویا دیگری کارگر از را                    شرایط
  نداشتن مرخصی و عدم پرداخت به موقع حقوق، حرف مشترک همه شان هست.

یک کار، هفته یک از بعد هم قانونی نظر از حتی برویم، کار سر باید هم روز هر نداریم،                     "مرخصی
هم نصف و روز دو ماه در طرفی از گرفته اند، ما از هم را آن که باشیم داشته باید استراحت                      روز

استراحت و مرخصی می گویند نداریم. مرخصی می گویند و نمی دهند هم را این که داریم                مرخصی
  خبری نیست، مگر با جایگزین!

به تهدید می آوریم، را حقوق اسم وقت هر می گوید: و دارد گالیه هم اخراج به کارفرما تهدیدهای از                    او
که یکبار ماه دو حداقل می خواهیم. حقوق آن ازای در و می کنیم کار و کارگریم ما شویم، می                    اخراج

که کردیم نیرو تعدیل می گویند شود. روبرو اخراج به تهدید با اعتراضی هر بدهند.نباید حقوق                 می شود
  بتوانیم حقوق بدهیم، تعدیل نیرو هم کردند، اما حقوق نداند.

اوقات برخی می گوید: می گیرد؟ قرار کارگران اختیار در تجهیزات و ماسک که سوال این به پاسخ در                   او

اتاق کردم. خریداری خودم را کفش دادند، ما به کار لباس دست یک گذشته سال می دهند،                  ماسک
همچنین و یخچال یک نیست. مناسب تهویه اش و دارد قرار ضدعفونی محلول های نزدیک ما                استراحت

  ماکروفر برای گرم کردن غذا نداریم، فرش اتاق استراحت را هم یکی از کارگران تهیه کرده است.

 *تجمع  اعتراضی در ورزشگاه قیطریه نسبت به تخریب این مجموعه ورزشی

در واقع قیطریه ورزشگاه در تجمع با کسوتان وپیش ورزشکاران از جمعی شنبه پنج روز                 عصر
 شمیرانات تهران  اعتراضشان را نسبت به تخریب این واحد ورزشی اعالم کردند.

 *ابالغ احضار برای اجرای حکم غیابی پروین محمدی

دادند من به مهلت روز ۵ ، ثنا سامانه در ایی ابالغیه طی آذر ٢٩ محمدی:روز پروین اینستاگرام                    صفحه

  که خودم را به شعبه ١ اجرای احکام شهید مقدسی اوین برای اجرای حکم خودم را معرفی کنم

  حکمی که نه میزانش برام مشخصه و نه اتهاماتش

و کردند باز ٩۶ سال از را کذایی پرونده که مشخصه شده نوشته ابالغیه در که ایی پرونده شماره                     طبق

آن اجرای برای فقط دستگیریی، و بازجویی هیچ بدون و دادگاه در حضور جهت ایی ابالغیه هیچ                   بدون
 برایم ابالغیه فرستادن

akhbarkargari2468@gmail.com 
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:قاتل پاسداران سپاه های موشک با شاده سرنگون اوکراینی هواپیمای جان باختگان خانواده های -             
 نمی تواند صاحب عزا باشد

 - تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم مقابل مجتمع

عدم به دولتی)نسبت دستگاه های در شاغل ایثارگران (خانواده شرکتی کارگران دوباره اعتراضی تجمع -              
 تبدیل وضعیت مقابل مجلس

حقوق،پرداخت وکامل بموقع پرداخت عدم به نسبت خوزستان آزاد دانشگاه های کارکنان اعتراض -             
 نشدن حق بیمه و  اجرانکردن قانون همسان سازی

 - تجمع اعتراضی  دانش آموزان ایذه نسبت به برگزاری امتحان حضوری

های وعده و ارتباطی راه نداشتن به نسبت طیب عالی روستای شش مردم اعتراض اعتراضی تجمع -                 
 توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری لنده

 - تجمع مالباختگان مالباختگان موسسات اعتباری کاسپین و ثامن الحجج مقابل مجلس

 - تجمع اعتراضی مالکان پاساژ تخت جمشید اندیمشک   نسبت به کالهبرداری  فروشنده  مقابل فرمانداری

 - اعتراضات کارگران شهرداری های کشور نسبت به لگدمال شدن حقوقشان

تاثیرات و ٨۴ دی چهارم در واحد شرکت کارگران سندیکای اعتصاب سالروز پانزدهمین گرامیداشت -               

 آن در جنبش کارگری ایران

  - گزارش تحلیلی از تجمع 3 دی مقابل دادگستری

 - بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون روند خلع ید از کارفرمای هفت تپه

  خواست  خلع  ید از کارفرمای هفت تپه بر بطن مبارزات چند ساله کارگران عروج کرد

  - مرگ یک کارگر18 ساله در زاهدان بر اثر سقوط به چاه گرمابه

 - جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش دیوار کانال آب رسانی دزفول

:قاتل پاسداران سپاه های موشک با شاده سرنگون اوکراینی هواپیمای جان باختگان             *خانواده های

 نمی تواند صاحب عزا باشد

 انجمن خانواده های جان باختگان پرواز پی اس 752 در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با

 انتشار بیانیه ای در صفحه توئیترشان اعالم کرد : قاتل نمی تواند صاحب عزا باشد

 بخش هایی از این بیانیه بقرارزیراست:

برادر، همسر، ما، فرزندان کشته اند. بی رحمی با را ما خانواده های پاسداران سپاه و اسالمی                «جمهوری

دیگر کشورهای شهروندان را، ما هموطنان را. ما دوستان و برادرزاده خواهرزاده، مادر، پدر،                خواهر،

تمام در و رساند قتل به PS752 پرواز در را بی گناه انسان ١٧۶ پیش سال یک اسالمی جمهوری                    را.
و خاکسپاری تشییع، کرد تالش کند. غصب را ما عزای و انکار را جنایت این کرد تالش گذشته سال                     یک



روایت می خواهد خود آنچه و بسپارد خاک به می خواهد خود که آنجا کند، خود آن از را یادبود                    مراسم
 کند.»

به متهمی نه دادند توضیحی نه بپاشند. خاک خود جنایت بر کردند تالش تمام سال یک                  «جنایتکاران

جنایت این آمران و عامالن نه و شد منتشر چیزی مضحک گزارش های جز نه شد معرفی                  جامعه

تهدید خانواده ها، روانی و روحی شکنجه حقیقت، تحریف آن جای به شدند. معرفی جامعه به                 نابخشودنی
  آنان و تاخیر در اجرای عدالت در دستور کارشان قرار گرفت.»

مطرح تهران در اوکراینی خانواده های حضور از شایعاتی می گذرد جنایت این از سال یک که                 «حال

اما است روشن موضوع است. شده گرفته خانواده ها با غرامت مورد در بحث جهت هم تماس هایی                  است.

جمهوری کرد، نخواهند امضا را مدرکی و هشیارند خانواده ها اینکه بر عالوه بدهیم تذکر است الزم                  گویا
و مردم به را قاتالن آن جای به ندارد. جانباختگان برای مراسمی گونه هیچ برگزاری حق هم                   اسالمی

 جامعه بین الملل معرفی کند و بگوید چرا این جنایت را مرتکب شده است.»

دارند. را خور در مراسمی برگزاری توان و واقفند موضوع این بر خوبی به خود پرواز                  «خانواده های
 قاتل نمی تواند به صاحب عزا بدل شود همه چیز روشن است.»

 *تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی ایالم مقابل مجتمع

از - الفین سایت -، ایالم پتروشیمی دوم فاز افتتاح با که ایالم پتروشیمی دی،کارگران 3 چهارشنبه                   روز

مقابل تجمع به دست بیکاری به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس اند،برای شده اخراج                 کار
 مجتمع زدند وخواهان بازگشت بکار شدند.

 



سایت بهره برداری شروع با که هستیم کارگر سی حدود گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
پاالیشگاه در کار و هستیم بومی نیروهای ما که حالیست در این شده ایم؛ بیکار نیاز عدم دلیل به                    الفین،

 حق ماست.

بعد بوده اند،افزودند: سایت آماده سازی و ساخت کار مشغول 15-15 صورت به که پیمانی کارگران                این

نداریم! شما به نیازی دیگر که گفتند ما به و کردند استخدام بیرون از را نیروهایی ساخت، کار خاتمه                     از
دارد؛ قرار ما سکونت محل منطقه در که است پتروشیمی همین امیدمان، تنها و داریم بچه و زن                    ما

 عادالنه نیست که ما بومی ها را بعد از چند سال کار کردن، از کار بیکار کنند.

این در شدند، خود مشکالت به رسیدگی خواستار ایالم، جمعه امام و استاندار به نامه ای در نیروها                   این

سابقه سال چندین با چوار، شهرستان ایالم پتروشیمی الفین سایت کارگران از جمعی «ما آورده اند:                 نامه
ما شده ایم؛ اخراج ناحق به آینده، روزهای در الفین سایت بهره برداری به باتوجه منطقه، بومی و                  کاری

 درخواست بازگشت به کار و پیگیری موضوع را داریم.»

عدم به دولتی)نسبت دستگاه های در شاغل ایثارگران (خانواده شرکتی کارگران دوباره اعتراضی              *تجمع
 تبدیل وضعیت مقابل مجلس

برای دولتی) دستگاه های در شاغل ایثارگران (خانواده شرکتی کارگران از دی،جمعی 3 چهارشنبه               روز

وخواستار کردند تجمع مجلس مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان صدای دوباره               انعکاس
 اصالح بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران ابالغی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور شدند.

 

به باید دولتی دستگاه های در شاغل ایثارگران خانواده قانون، اساس شده،بر ای رسانه گزارش                بنابه
شهید بنیاد رییس و شده برده نام شرکتی نیروهای از صراحت به قانون در شوند. وضعیت تبدیل                   رسمی

طرح این مشمول را شرکتی کارکنان نیز مجلس بودجه و برنامه کمیسیون  رییس و ایثارگران امور                  و
این از شرکتی نیروهای کشور، استخدامی و اداری سازمان توسط بخشنامه  ابالغ از بعد اما                 دانسته اند

گرفته قرار کار دستور در فقط دائم رسمی به قراردادی نیروهای وضعیت تبدیل و شده اند حذف                  قانون
 است.

حقوق،پرداخت وکامل بموقع پرداخت عدم به نسبت خوزستان آزاد دانشگاه های کارکنان             *اعتراض
 نشدن حق بیمه و  اجرانکردن قانون همسان سازی

عدم به نسبت را اعتراضشان خوزستان آزاد دانشگاه های کارکنان از دی،جمعی 4 شنبه پنج                روز
 پرداخت بموقع وکامل حقوق،پرداخت نشدن حق بیمه و  اجرانکردن قانون همسان سازی ابرازکردند.



خوزستان آزاد دانشگاه های کارکنان و هیات علمی اعضا اساتید، از شده،جمعی ای رسانه گزارش               بنابه
پرداخت در تأخیر و خود حقوق پرداخت در تعویق و مطالبات محاسبه نحوه به نسبت اعتراض                  ضمن

 حقوق ، خواستار همسان سازی حقوق خود با دانشگاه های دولتی شدند.

که چرا است نشده اجرا و اعمال منظم و صحیح به صورت جاری سال در حقوق افزایش آنها، گفته                     به

صورت پرداختی هیچ دانشگاه ها از دیگر برخی در و پرداخت ماه چهار تنها دانشگاه ها از برخی                  در
 نگرفته است و دریافتی کارکنان بر اساس سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود.

حقوق ها از هیچ یک اخیر ماه های در متأسفانه گفت: استان، اسالمی آزاد دانشگاه اساتید از                یکی

ناقص به طور ماه آبان حقوق استان، واحدهای از تعدادی در و نشده پرداخت به موقع و منظم                  به صورت
 واریز شده و حقوق ماه آذر هم طلب داریم.

و مشکالت به هم را مهم این گذشته، ماه 2 در اساتید و کارکنان بیمه پرداخت عدم از یادآوری ضمن                      وی
حق الزحمه اساتید، حق التدریس مبالغ افزود: و کرد اضافه استان آزاد دانشگاه های از برخی               مطالبات

نشده پرداخت واحدها از بعضی در تاکنون 97 سال از مقاالت، و طرح ها دکتری، و ارشد                  پایان نامه های
 است.

را، شده ذکر مشکالت اما دانست متفاوت را استان آزاد دانشگاه کارکنان مشکالت دانشگاهی، استاد                 این
 تنها وجه اشتراک واحدها و اساتید معرفی کرد.

کارگزینی حکم در که دریافتی مبلغ گفت: دولتی و آزاد دانشگاه های دریافتی مبلغ مقایسه از ادامه در                   وی
دولتی دانشگاه های یک سوم تا نصف شده، منظور آزاد دانشگاه هیات علمی اعضای و کارکنان               برای

 است که البته دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، بسیاری از این مشکل و معضالت را ندارد.

حدود هیات علمی اعضای از بسیاری و ریال میلیون 35 از کمتر کارمندان، از بسیار کرد: تشریح                  وی
 50 میلیون ریال حقوق دریافت می کنند.

همچنین و دولتی دانشگاه های با آزاد دانشگاه کارکنان و اساتید حقوق همسان سازی قانون اجرای و                 اعمال

آنها خواسته های مهمترین از آزاد، دانشگاه علمی هیات  اعضا و کارکنان شدن کار قانون                مشمول
 محسوب می شود.

 *تجمع اعتراضی  دانش آموزان ایذه نسبت به برگزاری امتحان حضوری

بنمایش برای ایذه پسرانه و دخترانه دبیرستان های دانش آموزان از دی،جمعی 3 چهارشنبه روز               صبح
این پرورش و آموزش اداره در تجمع به دست حضوری امتحان برگزاری به نسبت اعتراضشان                 گذاشتن

 شهرستان دراستان خوزستان زدند و با شعار «ما امتحان نمی دیم» خواستشان را اعالم کردند.



 

سازمان را تجمع این برگزاری مجازی، پویش طریق از شده،دانش آموزان ای رسانه گزارشات               برپایه
نیست عادالنه بنابراین، است مجازی درس کالس های می گویند، معترض آموزان دانش بودند. کرده               دهی

 که امتحانات نوبت اول به صورت حضوری برگزار شود.

های وعده و ارتباطی راه نداشتن به نسبت طیب عالی روستای شش مردم اعتراض اعتراضی                 *تجمع
 توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری لنده

برای علمداری و ؛راستکو ؛الرب؛دلیک ؛چلی برمل روستاهای اهالی از دی،جمعی 3 چهارشنبه               روز

شهرستان مقابل مسئوالن توخالی های وعده و ارتباطی راه نداشتن به نسبت اعتراضشان صدای                انعکاس

 فرمانداری لنده در استان کهگیلویه و بویراحمد اجتماع کردند.

  



 *تجمع مالباختگان مالباختگان موسسات اعتباری کاسپین و ثامن الحجج مقابل مجلس

تجمع با الحجج ثامن و کاسپین اعتباری موسسات مالباختگان مالباختگان از دی،جمعی 3 چهارشنبه                روز
از اموال زودتر هرچه تکلیف تعیین خواستار شعارهایی دادن وسر پالکاردها وبرافراشتن مجلس               مقابل

 دست رفته خود شدند.

 

 *تجمع اعتراضی مالکان پاساژ تخت جمشید اندیمشک   نسبت به کالهبرداری  فروشنده  مقابل فرمانداری

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اندیمشک جمشید تخت پاساژ مالکان دی، 3 چهارشنبه                روز

مقابل تجمع به دست ملک اصلی سند از استفاده سوء و تجاری مجتمع امالک فروشنده                 سودجویی

 فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.



 

مجتمع های مغازه خریداری به 1386اقدام سال در که کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                براساس
ملک کلی سند داشتن دست در با امالک فروشنده که اند شده متوجه اکنون اند نموده جمشید تخت                    تجاری

نموده دزفول سبزقبا شعبه دولتی های بانک از یکی از دامداری وام اخذ به اقدام سال1389 در                   مذکور
 است و اکنون به دلیل عدم تادیه دیون مربوطه بانک اقدام به مصادره سند نموده است.

یک سند قبول با مربوطه بانک چگونه فروشنده سودجویی و تخلف بر عالوه که است سوال جای                   حال
صورت معامالت چگونه و است؟ نموده اعطاء دامداری وام اندیمشک شهر مرکز در تجاری                ملک

نظارت کالنی معامالت چنین بر کسانی چه و است؟ شده انجام مادر سند ابطال و سند تفکیک بدون                    گرفته
 نموده اند که امروز باید نهادهای امنیتی پاسخگوی ندانم کاری آنها باشند؟

 *اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری های کشور نسبت به لگدمال شدن حقوقشان

 بقلم یک همکار

در ها شهرداری کارگران اعتراضات و اعتصابات از اخباری کارگری های رسانه در مستمر                بطور

99 آذر 23 در اخیر هفته در که گفت میتوان مثال بطور هستیم. شاهد را ایران های شهر نقاط                     اقصی
تجمع به دست نیز ایالمی کارگران روز همان در و زدند تجمع به دست اصفهان شهرداری                  کارگران

اتوبوس رانندگان و خرمشهر شهرداری کارگران آذرماه 24 در میزنند. ها مزد دست دریافت                برای



آذر 26 و میشوند تجمع دامن به دست ها حقوق تبعیض از سبزوار شهرداری کارگران آذر 25                   تهران.
متوسل تجمع به افتاده عقب های حقوق دریافت برای خوزستان استان در امیدیه و حسینیه شهر                  دو

کارگران و گذشته سالهای سنوات دریافت خاطر به عباس بندر شهرداری کارگران هم آذر 29 و                  میشوند
و تجمع به دست ارومیه رانان اتوبوس و نشده پرداخت های مزد دست دلیل به صیدون                  شهرستان

 اعتراض میزنند.

و اعتراض از خبری و بگذرد روزی افتد می اتفاق کم شود رصد روزانه صورت به کارگری اخبار                    اگر

های بخش ها شهرداری معترض های بخش عمده نرسد. ها رسانه به ها شهرداری کارگران                 تجمع
اتوبوس و آتشنشانان و سبز فضای کارگران ، پسماند نیروهای ، پاکبانان مانند میباشد یدی و                  کارگری

  رانان هستند.

خصوصی یقینا بگیریم مشترک مخرج کشور سطح های شهرداری کارگران مشکالت از بخواهیم               اگر

یاداشت این حوصله ی در میباشند. کارگری مشکالت اصلی عامل ها شهرداری مختلف های بخش                سازی
مشکل که گفت میتوان قاطع ضرس به اما دهد قرار بررسی مورد را ها شهرداری تک به تک تا                     نیست

وضعیت و شکل حتی نه هاست سازی خصوصی ذات از گرفته نشات کارگران ای پایه و                  اصلی
 خصوصی سازی ها.

 اما اگر بخواهیم که اعتراض کارگران شهرداری ها را بر اساس  مشکالت دسته بندی کنیم.

شهرداری در گرفته شکل اعتراضات در دلیل ترین مهم و ترین ابتدایی ها: مزد دست پرداخت عدم /1                  
 ها وضعیت پرداخت دست مزد ها و سنوات میباشد.

که میشود تعریف فصلی و اقتصادی های فرود و فراز در کار داشتن معنای به امنیت شغلی: امنیت /2                   

در شغلی امنیت دید. کارگری های قرارداد در کیفی و کمی لحاظ از میتوان را شغلی امنیت                   میزان
کارگران مثال بطور است. پایین بسیار مدت کوتاه های قرارداد دلیل به شهرداری کارگران                خصوص

شغل دارای سال نخست نیمه در یعنی میباشند فصلی های قرارداد داری اکثرا ها شهرداری سبز                  فضای
شرکتهای با که کارگرانی مورد در بخصوص اتفاق این . میشوند برکنار کار از سال پایانی نیمه در                    و

 تامیین نیروی انسانی شهرداری قرارداد بسته اند بسیار حدت و شدت بیشتری دارد.

در آن مورد پنج هست شده دیده کار قانون در سخت ازمشاغل مورد بیست حدود در که کار: سختی /3                    
 مشاغل مربوط به شهرداری ملموس است.

که شهرداریست برای ها دام کشتار مراکز مالکیت کوچک شهرهای اکثر در سالخی: و دباغی                 یک/

چه و حقوق در چه کار سختی حق مراکز این از بسیاری در ام است شده منتقل خصوصی بخش به                      بعضا
از بیشتر بسیار خصوصی بخش مدیریت تحت کشتار مراکز در امر این نمیشود. پرداخت بیمه                 در

 مراکزی با مدیریت مستقیم شهرداری میباشد

خود های ساز و ساخت در نیاز مورد مصالح رفع برای گذشته از ها شهرداری معدن: در کار                    دو/

به آنی فروش یا و تملیک شرط به اجاره بصورت ها شهر بعضی در که است شده ثبت معادن                     دارای
 بخش خصوصی وگذار شده اند.



آسفالت های کارخانه در معادن از شده استخراج ماسه و شن های کاربرد از یکی آسفالت: کارخانه                   سه/
میدانی امور انجام کارگران و آسفالت کارخانه خود در شاغل کارگران که هاست شهرداری به                 مربوط

 پخش آسفالت باید دارای مشاغل سخت باشند.

شهری مدیریت جزء عمل در اما هستند مستقل ظاهر به آنکه با ها نشانی آتش آتش نشانی:                  چهار/

آتشنشان از بسیاری ندارد وجود ها آتشنشانی سازی خصوصی امکان که دلیل این به و میشوند                  محسوب
ها شهرداری مقابل در نشانی آتش سازمان طرف از بیمه حق پرداخت عدم دلیل به اخیر های سال در                     ها

  و فرمانداری ها دست به تجمع زده اند.

سازی خصوصی کشور نقاط از بسیاری در که ها شهرداری کارگران از کثیر گروه این رانندگان:                  پنج/

دارا را سخت مشاغل اساس بر ها بیمه حق پرداخت حوزه در عدیده ای مشکالت دارای همچنان اند                   شده
 هستند.

دوران در بخصوص ها شهرداری کارگران روز های دغدغه ترین اصلی از یکی بهداشت: و                 4/ایمنی

دریافت اول صف در پسماند نیروهای و پابانان بخصوص میشود. مطرح کرونا بیماری               همه گیری

مدام مطالبات جزء ها ماسک و مصرف یکبار های دستکش خواست در که دارند. قرار کرونا                  بیماری
 این زحمتکشان در سال 1399 بوده است.

و کارگران حقوق رفتن باال در بزرگ مشکالت از یکی کشوری: خدمات قانون در شمول عدم /5                 
هماهنگی نظام از بهرمندی و کشوری خدمات قانون در شمول عدم کشور های شهرداری                کارمندان

مجلس در های بند تصویب با شهرداری نیروهای حقوق افزایش مقابل در بزگ سد این هاست.                  حقوق
اینرو از اما نمود هموار دولتی های ارگان دیگر با زحمتکشان این حقوق سازی برابر برای را راه                    دهم

شد انداخته ها خودشهرداری گردن به ها پرداخت بار همه و نشد مشخص ها حقوق افزایش دقیق محل                    که
 اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاده است.

این علت اما هاست شهرداری کارگران اسفبار وضعیت های معلول ایم نگاشته سطور این تا                 هرآنچه
بلکه شهریست شوراهای و ها شهردار در نه است دستی پایین های مدیریت در نه شده ایجاد                   وضعیت

 مشکل در دو حوزه قابل دسته بندی است.

از دائم کالن دستورات اینکه دلیل است.به مردم از مانده و دولت از شده رانده نهاد یک شهرداری                    یکم

اینکه دلیل به و میکند عمل دولت مجموعه از مستقل که کند ادا نمیتوان میشود ابالغ آنها به                    فرمانداری
مجموعه زیر که بگوید نمیتواند نمیگیرد دولت از ها حقوق تامین در بخصوص مشخص بطور ای                  بودجه

هزینه نپرداختن و ها شهرداری به مسئولیت اعمال دوگانه بازی یک ایجاد با دولت واقع در است.                   دولت
 ها در صدد رفع مسئولیت در کم کاستی هاست.

تاثیرات و ٨۴ دی چهارم در واحد شرکت کارگران سندیکای اعتصاب سالروز پانزدهمین               *گرامیداشت
 آن در جنبش کارگری ایران



 

در حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت در کارگری مستقل سندیکای اعتصاب اولین وقا یع                بازنشر
طبقه کنونی اسفبار وضعیت است. برخوردار کارگری جنبش برای بسزایی اهمیت از ١٣٨۴ ماه                دی

سخت وضعیت و شغلی امنیت رفتن بین از باعث سندیکاها، و کارگری مستقل تشکل های نبود و                  کارگر
افزایش برابر سه تا فقر خط با دستمزدها میانگین فاصله که جایی تا است شده کارگران برای                   معیشت

تاکید کارگران امروز شرایط داده اند. دست از را خریدشان قدرت درصد ٧٠ تا کارگران و است                  داشته
 مجددی است بر ضرورت داشتن حق تشکل مستقل کارگری.

دهه در سندیکایی و کارگری مستقل تشکالت سرکوب از بعد تهران اتوبوسرانی واحد شرکت                در

دهه اواخر تا شدند. خارج کار محیط از و بازنشسته یا و افتادند زندان به یا سندیکایی فعاالن                    شصت،
جمعی دسته پیمان های و آوردها دست اما نداشت وجود واحد شرکت در کارگری تشکیالت هیچ                 شصت

اجرا واحد شرکت در سال ها تا می کرد تامین را رانندگان و کارگران منافع از بخشی که سندیکاها                   همان
 می گردید.

در کردند تحمیل ایران کارگری جامعه به را ساز دست کار اسالمی شوراهای که هفتاد دهه ابتدای                   از
تحمیل واحد شرکت گانه ده مناطق به شوراها این کارفرما و امنیتی عوامل حمایت با هم واحد                   شرکت

پس کارگران از را قدیم سندیکاهای آوردهای دست دیگری از پس یکی شوراها این ابتدا همان از                   شدند.
اعتراضات و بودند کارفرما بازوی عبارتی به و کردند حمایت کارفرما منافع از قد تمام و                  گرفتند

حتی کارفرما که بطوری می کردند، سرکوب انضباطی کمیته های تشکیل با را رانندگان و               کارگران

حق هیچ دادن بدون بعضا سپس و می کرد اخراج کار از رایی هیچ بدون هفته ها تا را معترض                    رانندگان
 و حقوقی به سرکار بازمی گرداند.



کارگران، به تحمیلی کار اسالمی شوراهای ،٨٣ سال از واحد شرکت کارگران سندیکای شکل گیری                با
سندیکا اعضای شتم و ضرب و سندیکا دفتر محل به حمله نظیر، سندیکا علیه مذبوحانه ای تالش هیچ                   از

به سندیکا فعال اعضای معرفی و امنیتی عوامل و خانه کارگر و کار اسالمی شورای چماق داران                 توسط
و دستور با تماما که سندیکا محل در زا آتش بمب پرتاب سندیکا، اموال سرقت و اطالعاتی                   عوامل

و رانندگان جانبه همه و بی دریغ حمایت دلیل به اما نکردند. دریغ بود، کارفرما و امنیت پلیس                   حمایت

واحد شرکت در سندیکا فعالیت و کنند متوقف را اعتصابات و اعتراضات نتوانستند سندیکا، از                 کارگران
 تداوم داشته است.

و کارگران به سندیکایی آموزش با بود توانسته سندیکا این می گذشت سندیکا احیای از که زمانی مدت                   در

بابت از و باشد داشته حقوق شان ایفای در کارگران آگاهی سطح بردن باال در بسزایی سهم                  رانندگان،

روشن همچون را متحدانه ای و منسجم اعتراضات بود توانسته سندیکا این آگاهی ها و آموزش ها                همین
جمع و شده تعیین روز یک در مسافران از بلیط نگرفتن ،٨۴ مهرماه شانزدهم در اتوبوس ها چراغ                   کردن

 آوری طومار در اعتراض به مطالبات بجا مانده  سازماندهی کند.

هزاران پیگیرانه و متحدانه تالش و مبارزه با واحد شرکت کارگران سندیکای که است این                 واقعیت

هیچ گونه وجه هیچ به دولت و حاکمیت که شرایطی در آنهم کرد. تحمیل حاکمیت به را خودش                   کارگر،
سوی از چه مستقل تشکیالت هرگونه تشکیل از اساسا و بشناسند برسمیت نمی خواهند را مستقلی                 تشکل

همچنان سندیکا بر قضایی و امنیتی فشار البته می کنند. ممانعت ... و دانشجویان و معلمان و                  کارگران
رانندگان هوشیاری با اما کنند؛ خفه نطفه در را سندیکا این که بودند مصمم دولت و کارفرما است.                    باقی

و امنیتی عوامل و گرفت شکل واحد شرکت کارگران سندیکای اول اعتصاب واحد شرکت کارگران                 و

در تاثیری تنها نه ببندها و بگیر و اخراج ها و تهدیدها تمام که شدند متوجه ناباوری کمال در                    کارفرما
مصمم مطالبات شان و خواسته ها پیگیری در را کارگران بلکه نداشت خواسته هایشان در کارگران               توقف

 تر از پیش نموده بود.

هم اکنون تا که زد، سرکوب و بازداشت به دست بود شده غافلگیر که اعتصابی همین در حاکمیت                   البته

احکام دارای سندیکا این اعضای از تعدادی حاضر حال در که بطوری دارد، ادامه مختلف انحای به                   نیز
حسن سندیکا، مدیره هیات عضو شهابی رضا آقایان سندیکا این دیگر عضو پنج و هستند مدت دار                  تعلیقی

از همچنان سندیکا اعضای از شیری فرحناز خانم و سبزوار کریمی حسین زاده، محرم ناصر                 سعیدی،
گردیده اند. اخراج کارشان از امنیتی عوامل فشار با که سال هاست و می کنند جلوگیری               بازگشت بکارشان

یک عنوان به عمال سرکوب علی رغم سندیکا و بود پررنگ تر کارگران مقاومت و آگاهی و ایستادگی                  اما

از جدید دور آغاز سر و شده شناخته المللی بین سطح و کشور سراسر در کارگری مستقل و واقعی                     تشکل
 عروج جنبش مستقل کارگری در ایران گردید.

دست تشکل های اختاپوس این از نمی توانند تنها نه کارگران مستقل، تشکل های و سندیکاها داشتن                بدون

منافع جهت در کارگران منابع تمام از که کارگر خانه و کار اسالمی شوراهای همچون دولتی                  ساز

پنجه و دست معیشتی سخت اسفبار شرایط با باید همچنان بلکه یابند رهایی می کنند، استفاده حاکم                  طبقات
رسید. نخواهیم اتکایی قابل دستاورد هیچ به سازمان یابی و تشکل داشتن بدون کارگران ما کنند.                 نرم

شرکت کارگران برای آمده بدست موفقیت های از درجه هر و اخیر سال ١۵ مستمر فعالیتهای و                  مبارزات
ایجاد با بود. ناممکن کارگری مستقل تشکیالت و سندیکا پیشینه و بستر این بدون تپه هفت نیشکر و                    واحد

باید کارگران کشور، در مختلف سطوح در و کار محیط های در سندیکایی و کارگری مستقل                 تشکل های



مستقل تشکل های ایجاد در آن، ضعف و قوت نقاط و واحد، شرکت کارگران مبارزه تجربیات                 از
بدون کارگران، مستقیم انتخاب با را خودشان مستقل تشکل های دیگر و سندیکاها و کنند استفاده                 کارگری

سندیکاها میان هماهنگی بسوی حرکت و تالش با تا نمایند ایجاد امنیتی، عوامل و دولت کارفرما،                  دخالت
طبقه نجات راهگشای بتوانیم کارگران سراسری تشکیالت ایجاد برای کارگری، مستقل تشکل های              و

و اسفبار شرایط این از می تواند کارگری جنبش قطعا باشیم. جامعه امروز بحرانی شرایط از                 کارگر

سندیکای و واحد شرکت کارگران سندیکای اعتصابات تجربیات مسیر، این در کند. پیدا نجات                الینحل
تجارب همچنین و اخیر سال های اعتصابات و اعتراضات تجربیات کنار در هفت تپه، نیشکر               کارگران

بحرانی شرایط از کارگر طبقه نجات راهگشای می تواند کشور بخش های دیگر کارگران و               معلمان،
 امروز جامعه ما شود.

 ۴دی١٣٩٩

 برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

  *گزارش تحلیلی از تجمع 3 دی مقابل دادگستری

مقابل در سازی خصوصی های سیاست از انزجار با پیوندی هم در تجمعی ٩٩ دی سوم تاریخ در                    امروز

 دادگستری تهران شکل گرفت.

قضاییه قوه ناعادالنه های سیاست علیه شان حقانیت صدای شنیدن حرکت، این در کارگران ی                 خواسته

اعتصابات ها ماه از پس تپه هفت کارگران کارفرماهاست؛ گسترده رانت فساد نکردن محکوم قبال                 در
می پافشاری تپه هفت اختالسگر کارفرمای اسدبیگی، ید خلع یعنی خود ی خواسته بر هم باز نهایت                   در

  کنند.

تجمع این به کارگران حق به ی خواسته برای معلمین و بازنشستگان و کارگری فعالین از                  گروهی

دربرگرفته، را سیستم کل که سازی خصوصی های سیاست علیه پالکاردهایی با و بودند                پیوسته
که است ای جامعه کل مشترک نقطه سازی خصوصی اصل به حمله داشتند. بیان را خود                  اعتراض

است. گرفته قرار حکومتی و دولتی دزد داران سرمایه استثمار در هم شان معیشتی نیازهای ترین                  ابتدایی

تمام بگیر رانت کارفرماهای کند، می تصویب کارگران علیه هربار که هایی اصل و دولت لطف                  به
مالکیت به شدن معترض زنند. می جیب به تر گسترده را کارگران کار قبل در شده جمع                   سرمایه

که بوده مردم فرودست های توده ها قرن ی مبارزه هدف بلکه اکنون، تاریخ به مختص نه                   خصوصی
از شکل به و شده تشدید جامعه های الیه میان فقر ثروت، تساوی عدم شدن افسارگسیخته دلیل به                    امروز

طبقه را آن که اجتماعی اکثریت است؛ گسترانیده سایه جامعه 75درصد از بیش زندگی بر ای گذشته                   حد
 ی کارگران و زحمت کشان تشکیل داده است.

کارگران ی مبارزه ها سال این تمام در قضاییه قوه جمله از سرکوبش بازوهای تمام با حاکم ی                    طبقه
نیروهای یعنی حاکم ی طبقه دیگر بازوی و کرد حمایت کارگران علیه را ها سرکوب شدیدترین تپه                   هفت

این جوارح و اعضا تمام دادند. انجام را خود وظیفه کارگران اتحاد صدای کردن خاموش در                  امنیتی

عمل شان برحق کامال های خواسته و کارگری صفوف با شدید تضاد در سطوحش، تمام در فاسد                   سیستم
سعی امنیتی، و شخصی لباس نیروهای و ها دوربین تمام امروز اگر نیست شگفتی جای هیچ و کند                    می

 در برهم زدن صدای بر حق کارگران از مسیر اصلی داشتند.



  کمپین دفاع از زندانیان هفت تپه و اعتراضات کارگری

 سوم دیماه ١٣٩٩

 *بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون روند خلع ید از کارفرمای هفت تپه

  خواست  خلع  ید از کارفرمای هفت تپه بر بطن مبارزات چند ساله کارگران عروج کرد

تغییر راستای در خصوصی کارفرمای اقدامات تپه، هفت شرکت شدن خصوصی ابتدای همان               از
کارگران اعتراض با آن از بخش هایی فروش و شرکت به متعلق اراضی کردن تکه پاره و                 کاربری

 مواجه شد تا نتوانند شرکت عظیم هفت تپه را به سمت نابودی و تعطیلی ببرند.

و کار زیادی خانواده های و دانسته خود به متعلق را آن است دهه چندین منطقه مردم که                   شرکتی
 معیشتشان به بقای آن گره خورده است.

و مطالباتشان به دستیابی برای را بینظیری و شورانگیز اعتراضات تپه هفت کارگران اخیر سال های                 در
بیمه حق پرداخت عدم مشاغل، طبقه بندی طرح اجرای عدم حقوقها، پرداخت در تعویق به اعتراض                 در

بردند پیش دیگر مطالبات و خواست از بسیاری و فصلی و قراردادی کارگران وضعیت تعیین                 کارگران،
 و به حق به نماِد پیگیِر مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری ایران تبدیل شدند.

و زد رقم را عطفی نقطه خواسته هایشان به دستیابی برای کارگران اعتراض هشتاد دهه اواسط از                  هرچند

اجرای زمان از اما کشاندند بود دولت که وقت کارفرمای ُرخ به را بدیلی بی انسجام سندیکا بازگشایی                    با
شرکت بر حاکم خصوصی کارفرمای با تقابل در مطالباتشان حوِل کارگران اعتراض سازی               خصوصی

بستر بر و سو این از میدانند. خود حقوق تضییع عامل را حاکم کارفرمای کارگران، طبعًا و شده                    قطبی
پایه ای ترین از یکی به اسدبیگی-رستمی از شرکت بازپس گیری خواست کارگران، حق خواهی             همین

 خواسته های کارگران تبدیل شد.

کاربری تغییر قصد به تپه هفت در تولید نابودی به کمر ابتدا همان از چون شرکت خصوصی                   کارفرمای

خانواده هزار چند معیشت و زندگی عمًال بود، بسته شرکت اراضی از زیادی بخش های فروش                 و
در کارگر هزاران شغل بقای بهانه به و دولتی نهادهای طریق از سو آن از و گرفته بازی به را                      کارگران

نیز اکنون هم که بود داده صورت یورویی میلیارد نیم و یک اختالس و نموده دریافت دولتی ارز                    شرکت،
 روند محاکمه اختالسگری هایش در جریان است.

بهره خود جناحی تسویه حسابهای برای تپه هفت کارگران اعتراض از دولتی مختلف جناح های اینکه                در
حتی که جایی تا نیست شکی هستند اشتهاآور خواِن این تصاحب پی در شکلی به کدام هر و                    میگیرند

راستای در دولت منصوبان اواخر این اینکه یا میرفت سپاه هلدینگهای توسط شرکت تصاحب از                 حرف

برخالف اگر چنانچه تا میزنند بورس در تپه هفت شرکت سهام عرضه از حرف خود بورسی                  سیاستهای
 میل جناح دولت خلع ید از اسدبیگی صورت گرفت به شکل دیگری از این روند منتفع گردند.

تا مجلس نمایندگان و جمعه امامان تا نظامی و دولتی جناح های از اینکه برای حکم بدیهی ترین                  اما

تنها افتاده اند تپه هفت کارفرمای از ید خلع تکلیف تعیین سر بر تکاپو به منطقه فرمانداران و                   استانداران
 و تنها بخاطر اعتراضات و اعتصابات قدرتمند و پرشکوه سال های اخیر چند هزار کارگر هفت تپه است.



و ایستادگی با توانستند که بوده شرکت کارگران تالش نتیجه قطعًا شود محقق اسدبیگی از اگر ید                   خلع
 مبارزاتشان زمین آرام بازی سرمایه داران حاکم را به هم بزنند و آنها را به جان هم بیاندازند.

از متشکل هیأتهای و نظامی نهادهای عناصر مجلس، نمایندگان دولتی، مختلف نهادهای میان این در                 اما

که کارگران از اقلیت بخشی حتی و رسانه اصحاب از برخی دانشجویی، بسیج تشکل های و جمعه                  امامان

منافع راستای در کدام هر بودند، مطالبات طرح و اعتراضات نحوه به دهی سو و سمت مسیر                   در
 شخصی و جناحی خود از اعتراضات کارگران بهره میگرفتند.

و شغلی و صنفی خواسته های تحقق کارگران اصلی مطالبه که این است روشن که اصلی                 نکته ی

تعیین معیشت، تأمین اندازه به دستمزد افزایش دستمزدها، و حقوق روز به پرداخت است.                معیشتی شان

کارگری واقعی شورای تشکیل و اخراجی کارگران بازگشت پیمانی، و فصلی کارگران قرارداد               تکلیف
حاکِم کارفرمای که زمانی در اما است کارگران واقعی و اصلی خواست مطالبات، دیگر و شرکت                  در

از ید خلع پس خواسته هاست این تحقق مسیر در اصلی مانع و کارگران حقوق تضییع این بانی                   اختالسگر
 مالکین کنونی میتواند به معنای حذف اولین مانع در برابر مطالبات صنفی کارگران باشد.

اعتراض خواسته اند مختلفی دسته جات و گروه ها ید، خلع برای داوری هیأت برگزاری جریان               در
از نفر هزار چند واقعی خواست حالیکه در نمایند متعین اسدبیگی از ید خلع حوِل تنها را                   کارگران

به بتوانند اینکه تا است دیگری کارفرمای هر چه اسدبیگی چه کارفرما از ید خلع تپه هفت                   کارگران
با باید نیز ید خلع از پس شرکت اداره و ید خلع این انجام روند اینرو از برسند. خود اصلی های                       خواسته

 محوریت اجرای تمامی مطالبات کارگران و تحت نظارت خوِد کارگران صورت گیرد.

کارگران شما مبارزه از بخشی را خود و میفرستد درود تپه هفت کارگران به ایران کارگران آزاد                   اتحادیه

 برای تحقق خواسته هایتان و نیز تحقق خلع ید از کارفرمای شرکت میداند.

با را مطالباتشان و خواست تمامی و شد نخواهد ختم اسدبیگی از ید خلع به تنها تپه هفت کارگران                     مبارزه

دولتی چه و خصوصی چه کارفرمایی و مالک هیچ به و کرد خواهند محقق مبارزاتشان و اتحاد بر                    تکیه
 اجازه تضییع حقوقشان را نخواهند داد.

 زنده باد کارگران هفت تپه

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم دیماه نود و نه

  *مرگ یک کارگر18 ساله در زاهدان بر اثر سقوط به چاه گرمابه

زاهدان شهرستان کوثر خیابان در واقع ای گرمابه در کار حین ساله کارگر18 دی،یک 2 شنبه سه                   روز

 دراستان سیستان وبلوچستان به داخل چاه با عمق 35 متر سقوط کرد وجان خودرا ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش دیوار کانال آب رسانی دزفول

روبروی جعفر) بن (محمد شوش به دزفول جاده در کار حین ساله 60 کارگر دی،یک 3 چهارشنبه                   روز

دم در آوار زیر وگرفتارشدن کشاورزی آب رسانی کانال بلوکی جداره ریزش براثر لک ها لک                باغ
 جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

 اخباروگزارشات کارگری 3 دی ماه 1399

همزمان دادگستری وزارت مقابل تجمع برگزاری 1399(ویژه ماه دی 3 کارگری گزارشات و               اخبار
 با تشکیل جلسه هیات داوری برای خلع ید ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه)

 - گزارش یک بازنشسته حاضر در تجمع:

 دانشجوهای بسیجی آمده بودند تا تجمع ما در حمایت از کارگران هفت تپه را مصادره کنند!

 - کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 تجمع تعدادی از حامیان کارگران هفت تپه در مقابل وزارت دادگستری در تهران

 - گزارشی کوتاهی دیگراز تجمع

 - بازداشت کوتاه مدت و بازجویی تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه

 - اتمام جلسه هیأت داوری بدون تصمیم گیری

 - جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف:اعالم تقدیر و  تشکر از تجمع کنندگان در تهران

 - حمایت از فراخوان کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی!

 "دانشجو، کارگر، ایستاده ایم در سنگر"

و جوانان و ورزشکاران بیکار، التحصیالن فارغ دانشجویی، کارگری، گروهای و تشکلها              (بیانیه
 بیکاران محالت)

 - اطالعیه جمعی از کارگران هفت تپه:

خلع برای داوری هیات جلسه با همزمان تپه هفت کارگران از حمایت برای تهران در تجمع به                   دعوت
 ید ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه

ی کارگران هفت تپه از مردم ایران  - اسماعیل بخشی:درخواست یار

 *گزارش یک بازنشسته حاضر در تجمع:

 دانشجوهای بسیجی آمده بودند تا تجمع ما در حمایت از کارگران هفت تپه را مصادره کنند!

از قبل رفتم. دادگستری مقابل به داشتند دادگاه که تپه هفت کارگران از حمایت برای ٩٩ دی ٣                     امروز

ایستاده پیاده رو در ورودی درب مقابل در درست که آنانی اما بودند جمع زیادی جوانان رسیدم ٢                   ساعت
 بودند همگی ریش داشتند و حدود ساعت ٢ و نیم برایشان کاله های هم شکل متمایل به قهوه ای آوردند.



ما نه گفت هستید؟ بسیجی شما پرسیدم من رفتیم. آنها از نفر دو سراغ به بازنشسته دوستان از یکی با                       من
دانشجویی بسیج پس گفتم کارگران. از حمایت برای کارگری کاله گفت چیه؟ کاله ها این گفتم                 دانشجوییم.

خب گفت هستید ریشو همه تون چرا پرسید خنده به دوستم سفارشیه. کاله ها مشخصه گفتم نه. گفت                  هستید؟
 مردیم دیگه.

 بعد از یک ربع مقواهای سفید بزرگ به وسیله ی دو نفر از راه رسید.

نوشته شعارهایی سازی خصوصی علیه و مستضعفین و کارگران نفع به و اسدبیگی علیه بنرها                 روی
 بودند و بین افرادشان پخش کردند .

 آخوندی کنار آنها ایستاده بود سپس شروع به شعار دادن علیه اسدبیگی کردند.

جمعیت میان به تپه هفت کارگران از حمایت در و قرمز بنرهای با دیگری گروه موقع همان                   درست

کردن خاموش در سعی اکبر اهللا با بسیجی دانشجویان اما کردند دادن شعار به شروع و رفته                   بسیجی
 صدای آنان داشتند.

 در حقیقت هدف دانشجویان مسلمان، مصادره ی حرکت اعتراضی در حمایت از هفت تپه بود.

بازداشت جریان در که چهره هایی و می شد اضافه تپه هفت کارگران راستین حامیان تعداد به لحظه                  هر
 اسماعیل بخشی مدتها حبس کشیده بودند دیده می شدند.

 همچنین حضور پر رنگ بازنشستگان، دانشجویان و فعالین زن بین جمعیت مشهود بود.

 شعارهای بسیجی ها:

 *دسته های پینه بسته/ پای نظام نشسته

 *خلع ید یک کالم والسالم

 *با خلع ید اسد بیگی به داد کارگران برسید

 *کارگر حقوق ندارد/ دولت خبر ندارد

حرکت شان بودن جناحی و بود هدفشان دولت از انتقاد و داشت را مستضعفین فریاد امضای بنرها                  پایین

 کامال آشکار شد.

 شعارهای حامیان واقعی کارگران:

  *دانشجو، کارگر/ اتحاد اتحاد

 *مرگ بر ستمگر / درود بر کارگر

 *از هفت تپه تا تهران/اتحاد کارگران



 *نان، کار، آزادی/ اداره ی شورایی

 *لغو خصوصی سازی خواسته ی اصلی ماست.

 *کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 تجمع تعدادی از حامیان کارگران هفت تپه در مقابل وزارت دادگستری در تهران

بخش ید خلع از حمایت در تپه هفت نیشکر کارگران حامیان از تعدادی دی سوم چهارشنبه                  روز
می شعار تپه هفت نیشکر کارگران حامیان کردند. اعتراضی تجمع تپه، هفت نیشکر در                خصوصی

 دادند:

 ▫فرمان بورژوازی اصل خصوصی سازی

 ▫از هفت تپه تا تهران زحمت کشان در تهران

 ▫نان کار آزادی اداره شورایی

 ▫از هفت تپه تا تهران مرگ به غارت گران

 ▫کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

و داشتند حضور کارگران اعتراضات کردن کانالیزه هدف با نیز بسیجیان از جمعی امروز تجمع                 در
 قصد داشتند با فریادهای خود مانع از شعارهای مترقی حمایت از کارگران شوند.

ید خلع به رای خواهان، هفت تپه کارگران و داشت جلسه دادگستری وزارت در داوری هیات                 امروز
 از بخش خصوصی هستند. جلسه امروز هیات داوری ناتمام ماند.

 *گزارشی کوتاهی دیگراز تجمع:

بدن شعار میان تا که هستن هم مستقل فعال و دانشجو تعداد یک دادگستری وزارت مقابل تجمع                   در
به الیو برنامه تو صداشون میکنن. خاموش رو صداشون سرکوبگرانه و نمیدن اجازه ها                بسیجی

 گوش میرسه که  اون دانشجویان مستقل دارن فریاد میزنن شرکت بشه دولتی با نظارت کارگران.

تا رو خودشون صدای یکدفعه ها بسیجیی دادن رو شعار این مستقل دانشجویان و بازنشستگان                 تا
 جایی که تونستن باال بردن که این شعار شنیده نشه.

 اتفاقا تعداد افراد غیر بسیجی خیلی زیاد بود. امیدارم تصویرهاش منتشر بشه.

 *بازداشت کوتاه مدت و بازجویی تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه

دانشجو پارک محل در و دادگستری مقابل تجمع اتمام از پس لحظاتی و دی، 3                 روزچهارشنبه
امیرعباس پیربداقی، هیراد محمدی، عسل امیرقلی، امیر رفیعی، داوود کارگری فعالین از              تعدادی
و گرفته قرار بازجویی تحت و بازداشت محل در امنیتی نیروهای توسط سیدی مرتضی و                 آزرموند

 پس از تهدیدهای مکرر آزاد شدند.



طرف آن قدم چند که بود حالی در هفت تپه کارگران واقعی حامیان با امنیتی نهادهای رفتارهای                   این
پلیس ماموران و کردند ترک را محل آسودگی با تجمع در کننده شرکت عدالت خواهان و                 بسیجیان

 امنیت نیز اذعان داشتند شرکت در این تجمع هیچ جرمی ندارد.

 *اتمام جلسه هیأت داوری بدون تصمیم گیری

کرمانشاه نفت پاالیشگاه و تپه هفت شرکت واگذاری قراردادهای فسخ بررسی داوری هیأت               رئیس
دی ماه) (سوم امروز جلسه در مجموعه دو این قرارداد های فسخ درباره نهایی گیری تصمیم                گفت:

 این هیأت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد.

و تپه هفت شرکت واگذاری قراردادهای فسخ بررسی داوری هیأت رئیس میرکوهی،              عبدالعلی
دی ماه) (سوم امروز جلسه جزئیات خصوص در خبرنگاری، با گفتگو در کرمانشاه نفت               پاالیشگاه
این واگذاری قرارداد های فسخ تکلیف تعیین برای داوری هیأت جلسه پیش دقایقی گفت: هیأت                این

 دو مجموعه به اتمام رسید و تصمیم گیری در این باره به زمان دیگری موکول شد.

رأی صدور برای طرفین سوی از بیشتری مدارک ارائه به نیاز اینکه به توجه با افزود:                  میرکوهی
در نیست مشخص فعال اما کنیم؛ برگزار منظور این به دیگری جلسه است قرار بود، هیأت در                   نهایی

 چه تاریخی آن جلسه برگزار شود.

با کرمانشاه نفت پاالیشگاه و تپه هفت شرکت واگذاری قراردادهای فسخ بررسی داوری هیأت                رئیس
گیرد، صورت پاالیشگاه پرونده خصوص در کارشناسی اقدامات یکسری است قرار اینکه بر               تاکید
بعدی جلسه دهند، ارائه داوری هیأت به را الزم مستندات و مدارک طرفین که زمان هر کرد:                   ابراز

 برگزار خواهد شد.

مشخص کرد: خاطرنشان نیست، مشخص هنوز بعدی جلسه برگزاری زمان اینکه بر تاکید با                وی
موارد این همه و شود صادر مجموعه دو این قرارداد های فسخ برای نهایی رأی جلسه چند در                   نیست
دو از بیش در نهایی گیری تصمیم امیدواریم اما دارد، مربوطه پرونده های بودن تکمیل به                 بستگی

 جلسه صورت نگیرد.

 *جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف:اعالم تقدیر و  تشکر از تجمع کنندگان در تهران

و فاسد خصوصی بخش از ید خلع خواسته بر تاکید برای دادگستری وزارت مقابل در امروز                  تجمع
تپه، هفت کارگران مشترک مبارزات تاریخ در پرافتخاری برگ واقع به تپه، هفت               جنایتکار

 دانشجویان، کارگران و بازنشستگان در خارج از خوزستان بود.

آمیز شیطنت گزارشات تعدادی و جانبه یک تصویر خالف بر و دریافتی گزارشات و اخبار اساس                  بر
از مستقل و مختلف اقشار میان از کنندگان تجمع از زیادی تعداد خاص، منابع برخی                 توسط
یک به نزدیک های رسانه که است درست اند. بوده کارگران و معلمان بازنشستگان، و                 دانشجویان
و دیگر دریافتی تصاویر اساس بر اما دادند پوشش را خود های طیفی هم تجمع بیشتر، معین،                   طیف
مستقل، های طیف و دیگر اقشار از کننده تجمع جمعیت از نیمی از بیش کم دست موجود،                   اخبار
تجمع در حاضر مستقل اقشار این بودند. بازنشستگان و مستقل دانشجویان کارگری، فعالین               منجمله
دادند. سر را خود مستقل شعارهای و بشود حذف معین، طیف یک توسط آنها صدای که ندادند                   اجازه



تهدید و بازجویی با بعدا تجمع، اتمام از پس عزیزان این از تعدادی البته که شدیم خبر با                    متاسفانه
 نیروهای امنیتی مواجه شده اند.

حفظ خود جان و دل و ذهن در را عزیزان شما همراهی این قلب صمیم از تپه هفت کارگران                     ما
اتصال راه آگاهی و اتحاد دادید نشان راستی به که میکنیم تشکر عزیزان شما از کرد.                  خواهیم

 مطالبات مشترک و برحق همه ماست.

سیاست همگی که کردند تجمع زیادی افراد تپه هفت مساله حول امروز که است این                 واقعیت
آن درباره نمیکرد جرات حتی کسی روزگاری که سیاستی گرفتند. انتقاد باد به را سازی                 خصوصی
ها شکنجه و زجرها چه سازی خصوصی همین به نقد برای ما همکاران و بگشاید نقد به                   زبان
علیه ما خدمات، و تولید نقاط دیگر و تپه هفت کارگران مشترک مبارزه همت به امروز اما                   کشیدند!
های سیاست علیه دادن شعار و تجمع این میدیم. شعار رسا صدای با سازی خصوصی سیاست                  همین
دستاورد یک خود داری، سرمایه مناسبات مقدس آیه این یعنی سازی، خصوصی علیه و                نولیبرالی
به بیشتری درجات به را خود طبقاتی مطالبات از یکی است شده موفق که است کارگری جنبش                   برای

 سطح علنی جامعه بکشاند.

های طیف کردن همراه تا و دیگر بنیادین مسایل به طبقاتی مبارزه این عمق رساندن برای ما                   تالش
وزارت مقابل در امروز تجمع کار، همینجای تا اما حال هر در داشت. خواهد ادامه دیگر                  مختلف

 دادگستری که بنا به فرخوان ما انجام شده بود پیروزی بزرگی برای همه ما است.

طبقاتی و مستقل و برحق مطالبات ترین مهم از یکی بر تاکید برای که عزیزانی همه از                   بدینوسیله
گرمی به را شما دست و میکنیم تشکر کردند تجمع سازی) خصوصی لغو تپه( هفت                 کارگران
داری، سرمایه مناسبات و نابرابری علیه عزیزان شما مبارزه در تپه هفت کارگران ما                میفشاریم.
در دیگری عزیزان با خوزستان در ما پیوند رشته امروز که خوشحالیم و میدانیم شریک را                  خود
را پیروزی جشن زودی به ! متحدیم که زیرا ماست آن از پیروزی شد. تر جدی و تر قوی دیگر                      نقاط

 مشترکا برگزار خواهیم کرد و به سوی هدف های دیگری نشانه خواهیم رفت!

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف

 چهارشنبه - ٣ دی ١٣٩٩

 *حمایت از فراخوان کارگران هفت تپه و اسماعیل بخشی!

 "دانشجو، کارگر، ایستاده ایم در سنگر"

و جوانان و ورزشکاران بیکار، التحصیالن فارغ دانشجویی، کارگری، گروهای و تشکلها              (بیانیه
 بیکاران محالت)

گسترده اعتصابات و اعتراضات از سال پنج از بیش گذشت با ،١٣٩٩ دیماه سوم چهارشنبه                 روز
حکومتی مدافعین و هفت تپه" نیشکر کشت و صنعت "شرکت سرمایه دارن برابر در هفت تپه             کارگران
زندگی و شرکت این اقتصادی آینده تکلیف تعیین برای دادگاه داوری هیئت جلسه               سرمایه داران،
خط به موجب یکسو از که اعتصاباتی و اعتراضات شد. خواهد برگزار شهر، این در کارگر                  هزاران
حکومت ارگان های سایر و قضایی امنیتی، انتظامی، نیروهای وزارتخانه هایش، و دولت             شدن



از نفر میلیون ها دیگر، سوی از و شد؛ آنها نمایندگان و کارگران معیشت علیه                سرمایه داران
اعتراض جبهه در نیز و کنار در را غیره و بازنشستگان زنان، دانشجویان، معلمان،                کارگران،
مطالبه گری فریاد اخیر، سال های در که جایی تا داد؛ قرار غارتگری سیستم علیه هفت تپه                کارگران
و دم کلیت علیه جامعه از وسیعی بخش اعتراضات و خواسته ها بازتاب دهنده هفت تپه،               کارگران
و اجتماعی اقتصادی، بحران های و تنگناها عمیق ترین در را ایران مردم زندگی که بوده                دستگاههایی

 سیاسی فرو برده است.

هفت تپه کارگران با همبستگی اعالم ضمن بیانیه، این امضاکننده های گروه و تشکل ها ما رو، این                  از
معلمان، کارگران، همه کارگران، این از نمایندگی به بخشی اسماعیل فراخوان از حمایت اعالم                و
مردم همه و کار جویای جوانان و بیکار کارگران آموزان، دانش دانشجویان،              بازنشستگان،
به ، #خلع_ید_یک_کالم_والسالم هشتگ گذاشتن اشتراک به با تا می خوانیم فرا را              آزادیخواه
اعتراض صدای به ممکن طریق هر به و بپیوندید هفت تپه کارگران از حمایت در سراسری                 کارزار
و جهان اعتصاب پایتخت هفت تپه شوید. بدل استثمار و تبعیض سیستم برابر در هفت تپه                کارگران
بویژه جامعه معترض بخشهای که فریادی است؛ ایران جامعه کل در شورایی" "اداره فریاد                طنین
کارگرانیم، "فرزند نیرومند شعار دادن سر با و به دست گرفته اند را آن پرچم است مدت ها                دانشجویان
برابر در مطالبات شان همگرایی و کارگران و دانشجویان همبستگی ضرورت بر می مانیم"،              کنارشان

 کل مفتخوران سرمایه دار، تاکید داشته ایم.

 ١- تشکل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 ٢- تشکل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ٣- گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

 ۴- گروهی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران

 ۵- گروهی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران

 ۶- گروهی از دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران

 ٧- گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران جنوب

 ٨- گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

 ٩- گروهی از دانشجویان دانشگاه مازندران

 ١٠- گروهی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

 ١١- گروهی از دانشجویان دانشگاه عالمه تهران

 ١٢- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 ١٣- گروهی از فارغ التحصیالن رشته شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

 ١۴- گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه



 ١۵- سندیکای نقاشان البرز

 ١۶- گروهی از کارگران بیکار خیابان فرح، سنندج

 ١٧- گروهی از کارگران ساختمانی کمربندی 17 شهریور، سنندج

 ١٨- گروهی از کارگران جوشکار خیابان چهارباغ، سنندج

 ١٩- گروهی از کارگران ساختمانی خیابان 17 شهریور، سنندج

 ٢٠- گروهی از کارگران بیکار روستای نوره، سنندج

 ٢١- گروهی از کارگران بیکار شهرک صنعتی (کارخانه شیر)، سنندج

 ٢٢- گروهی از کارگران مرغداری های مریوان

 ٢٣- گروهی از فعالین کارگری سقز

 ٢۴- گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز

 ٢۵- گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز

 ٢۶- گروهی از کارکران برق کار ساختمانی سقز

ماالن تپه و بردبران شافعی، تپه آباد، کریم محالت بیکار جوانان و بیکار کارگران از گروهی -٢٧                 
 سقز

 ٢٨- گروهی از کارگران پتروشیمی سبالن عسلویه

  ٢٩- گروهی از کارگران پتروشیمی جم عسلویه

 ٣٠- گروهی از کارگران پتروشیمی بوشهر عسلویه

 ٣١- گروهی از کارگران پتروشیمی صدف عسلویه

 ٣٢- گروهی از کارگران پتروشیمی دماوند عسلویه

 ٣٣- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

 ٣۴- سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ٣۵- بازنشستگان فلزکارمکانیک

 ٣۶- بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران

 زنده باد مبارزات کارگران هفت تپه



 ٢ دیماه ١٣٩٩

 * اطالعیه جمعی از کارگران هفت تپه:

 دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه همزمان با جلسه هیات داوری برای خلع
 ید ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه

 متن اطالعیه تحت عنوان :درخواست یاری

 دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه

 نظربه اینکه روز چهارشنبه، سوم دیماه، هیات داوری برای مساله خلع ید از کارفرمای اختالسگر و
 فاسد خصوصی در هفت تپه تشکیل جلسه میدهد بدینوسیله فراخوان میدهیم و دست یاری به سوی

 شما دراز میکنیم که روز چهارشنبه کارگران، دانشجویان، اصحاب رسانه، بازنشستگان و
 فرهنگیان، تشکالت، فعالین اجتماعی و همه عزیزانی که در تهران هستند و امکان دارند حضور

 دارند در ساعت دو ظهر در مقابل ساختمان وزارت دادگستری تجمع حمایتی برای حمایت از مطالبه
 اصلی کارگران هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی برگزار کنند.

 مستحضرید که ما در دور اخیر اعتصابات خود بیش از نود روز تجمع اعتراضی برگزار کردیم.
 میدانید که هیچ گونه فشار و ستم قابل تصوری نبوده که بر همکاران و به خصوص نمایندگان ما
 وارد نکرده باشند: از دستگیری و قطع حقوق و اخراج و شلیک تیر به منزل و آتش زدن خانه و
 تحمیل خودکشی به همکاران ما و اخراج صدها همکار ما و هرگونه ابزاری در راستای سرکوب

 مطالبات برحق کارگران هفت تپه.

 اکنون وقت آن است که هیات داوری بر اساس شواهد و اسناد بسیار واضح و موجود رای به خلع ید
 بخش خصوصی فاسد داده و شرکت به را به بخش عمومی-دولتی بازگرداند. اما می بینیم که دولت

 از تمام ابزار خود برای حمایت از این بخش خصوصی استفاده میکند.

 بدینوسیله و از آنجا که برای همکاران ما سفر به تهران هم به لحاظ هزینه و بعد مسافت و هم
 مشکالت کرونایی امکان پذیر نیست از همه افراد، رسانه ها، تشکالت و همه عزیزانی که حامی

 طبقه کارگر و مشخصا علیه سیاست جنایتکارانه خصوصی سازی هستند و  همیشه به اشکال
 مختلف از مبارزات کارگران هفت تپه اعالم حمایت کرده اند تقاضا داریم به درخواست یاری ما پاسخ
 مثبت بدهند و در روز چهارشنبه برای اعالم حمایت از خواسته کارگران هفت تپه و تاکید بر صدور

 فوری رای خلع ید از بخش خصوصی فاسد و اختالسگر و برای آزاد سازی هفت تپه، در مقابل
 وزارت دادگستری و در ساعت دو ظهر تجمع حمایتی کنند.

 زنده باد اتحاد- زنده باد آگاهی و تشکل

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف – دوشنبه – ١ دی ١٣٩٩

 اطالعیه جمعی از کارگران هفت تپه:

خلع برای داوری هیات جلسه با همزمان تپه هفت کارگران از حمایت برای تهران در تجمع به                   دعوت
 ید ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه



 متن اطالعیه تحت عنوان :درخواست یاری

 دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه

کارفرمای از ید خلع مساله برای داوری هیات دیماه، سوم چهارشنبه، روز اینکه به نظر 🔹                
دست و میدهیم فراخوان بدینوسیله میدهد جلسه تشکیل تپه هفت در خصوصی فاسد و                اختالسگر
رسانه، اصحاب دانشجویان، کارگران، چهارشنبه روز که میکنیم دراز شما سوی به              یاری
امکان و هستند تهران در که عزیزانی همه و اجتماعی فعالین تشکالت، فرهنگیان، و                بازنشستگان
برای حمایتی تجمع دادگستری وزارت ساختمان مقابل در ظهر دو ساعت در دارند حضور                دارند

 حمایت از مطالبه اصلی کارگران هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی برگزار کنند.

کردیم. برگزار اعتراضی تجمع روز نود از بیش خود اعتصابات اخیر دور در ما که                 ��مستحضرید
ما نمایندگان خصوص به و همکاران بر که نبوده تصوری قابل ستم و فشار گونه هیچ که                   میدانید
و خانه زدن آتش و منزل به تیر شلیک و اخراج و حقوق قطع و دستگیری از باشند: نکرده                     وارد
سرکوب راستای در ابزاری هرگونه و ما همکار صدها اخراج و ما همکاران به خودکشی                 تحمیل

 مطالبات برحق کارگران هفت تپه.

ید خلع به رای موجود و واضح بسیار اسناد و شواهد اساس بر داوری هیات که است آن وقت                     اکنون
دولت که بینیم می اما بازگرداند. عمومی-دولتی بخش به را به شرکت و داده فاسد خصوصی                  بخش

 از تمام ابزار خود برای حمایت از این بخش خصوصی استفاده میکند.

هم و مسافت بعد و هزینه لحاظ به هم تهران به سفر ما همکاران برای که آنجا از و                     ��بدینوسیله
حامی که عزیزانی همه و تشکالت ها، رسانه افراد، همه از نیست پذیر امکان کرونایی                 مشکالت
اشکال به همیشه و هستند سازی خصوصی جنایتکارانه سیاست علیه مشخصا و کارگر               طبقه
پاسخ ما یاری درخواست به داریم تقاضا اند کرده حمایت اعالم تپه هفت کارگران مبارزات از                  مختلف
صدور بر تاکید و تپه هفت کارگران خواسته از حمایت اعالم برای چهارشنبه روز در و بدهند                   مثبت
مقابل در تپه، هفت سازی آزاد برای و اختالسگر و فاسد خصوصی بخش از ید خلع رای                   فوری

 وزارت دادگستری و در ساعت دو ظهر تجمع حمایتی کنند.

 زنده باد اتحاد- زنده باد آگاهی و تشکل

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف - دوشنبه - ١ دی ١٣٩٩

 *اسماعیل بخشی:درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران

همه ی از تپه هفت  کشیده ی رنج کارگران یاری درخواست این نیست، فراخوان یا بیانیه یک                 این
نظر از چه هفت تپه نیشکر شرکت که هستید مطلع ایران شریف و عزیز مردم است. ایران                  مردم
در کارگری و تولیدی مجموعه های سرآمد روزگاری کارگرانش معیشت و رفاه نظر از چه و                 تولید
به شرکت این واگذاری از پس غیرقانونی، و خالف پروسه ی یک در چهار و نود سال از اما بود                     دنیا
است کشور پولشویی و ارزی فساد پرونده بزرگترین اول ردیف متهم امروز که خصوصی                بخش
و ناامیدی و یأس و رنج و فقر جز چیزی عظیم، شرکت این در شکر تولید صنعت نابودی بر                     عالوه

 انباشت مطالبات محقق نشده برای کارگران، نداشته است.



ها رنج انواع تحمل و سرمایه خوار و فاسد بخش این علیه هفت تپه کارگران مبارزه سال پنج از                    پس
پرونده شدیم موفق اول گام در تپه هفت نیشکر کارگری فعالین برای اقتصادی و امنیتی هزینه های                  و
در اعتصاب ماه سه از پس دوم گام در و بکشانیم دادگاه به را تحمیلی مالکان اختالس و مالی                     فساد
اصلی مان مطالبه برای کارگران پافشاری و ایستادگی و کرونایی آلوده ی فضای و تابستان               گرمای
فاسد، بخش این از دولت بی منطق حمایت های تمام وجود با هفت تپه، از خصوصی بخش ید خلع                  یعنی
چند از پس حال بگذاریم داوری هیات میز روی را شرکت غیرقانونی واگذاری پرونده شدیم                 موفق
تعیین برای داوری هیات جلسه چهارشنبه روز اقتصاد وزارت و دولت سنگ اندازی های و تاخیر                ماه
داوری هیات این اعضای استقالل به امیدی که آنجایی از شد خواهد برگذار هفت تپه آینده ی                 تکلیف
کارگران، دانشجویان، ایران، مردم تمام از نداریم هفت تپه کارگران سود به نهایی رای دادن                برای
ما به داشتن دوست که عزیزانی همه از و مختلف حوزه های در اجتماعی کنشگران تمام و                  معلمان
ساعت از و شوند فریاد هم فریادمان با و باشند ما کنار در می خواهیم بودند یادمان به و کنند                     کمک
برگذار داوری هیأت جلسه که ماه دی سوم چهارشنبه روز تا ماه دی یک امشب یک و                   بیست

 می شود با نوشتن این جمله و این هشتگ یاری مان کنید :

 مطالبه اصلی کارگران هفت تپه:

 خلع ید یک کالم والسالم

 آزادسازی هفت تپه ازبخش خصوصی

 برگرفته از صفحه ی اینستاگرام اسماعیل بخشی

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 2 دی ماه 1399

 - اسماعیل بخشی:درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران

عدم به اعتراض برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان وتجمع اعتصاب روز دومین -               

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

شغلی امنیت نداشتن به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران اعتراضات سرگیری از -              

 ومعیشتی و وعده های توخالی

حقوق پرداخت عدم به ماهشهرنسبت آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان اعتراضات ادامه -               
 ومطالبات

 - چهارمین روز اعتصاب وتجمعات اعتراضی رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه

و ناظر مهندسان حق الزحمه  آزادسازی عدم به نسبت البرز استان ساختمان مهندسان اعتراضی تجمع -               
 تجمیع دستمزدها در حساب های غیرشفاف نظام  مهندسی مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

 - تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی تبریز



-  

 *اسماعیل بخشی:درخواست یاری کارگران هفت تپه از مردم ایران

مردم همه ی از تپه هفت  کشیده ی رنج کارگران یاری درخواست این نیست، فراخوان یا بیانیه یک                  این

از چه و تولید نظر از چه هفت تپه نیشکر شرکت که هستید مطلع ایران شریف و عزیز مردم است.                     ایران
سال از اما بود دنیا در کارگری و تولیدی مجموعه های سرآمد روزگاری کارگرانش معیشت و رفاه                  نظر

که خصوصی بخش به شرکت این واگذاری از پس غیرقانونی، و خالف پروسه ی یک در چهار و                   نود
صنعت نابودی بر عالوه است کشور پولشویی و ارزی فساد پرونده بزرگترین اول ردیف متهم                 امروز

نشده محقق مطالبات انباشت و ناامیدی و یأس و رنج و فقر جز چیزی عظیم، شرکت این در شکر                     تولید
 برای کارگران، نداشته است.

و ها رنج انواع تحمل و سرمایه خوار و فاسد بخش این علیه هفت تپه کارگران مبارزه سال پنج از پس                     
فساد پرونده شدیم موفق اول گام در تپه هفت نیشکر کارگری فعالین برای اقتصادی و امنیتی                  هزینه های

گرمای در اعتصاب ماه سه از پس دوم گام در و بکشانیم دادگاه به را تحمیلی مالکان اختالس و                     مالی

ید خلع یعنی اصلی مان مطالبه برای کارگران پافشاری و ایستادگی و کرونایی آلوده ی فضای و                 تابستان
شدیم موفق فاسد، بخش این از دولت بی منطق حمایت های تمام وجود با هفت تپه، از خصوصی                 بخش

و تاخیر ماه چند از پس حال بگذاریم داوری هیات میز روی را شرکت غیرقانونی واگذاری                  پرونده
آینده ی تکلیف تعیین برای داوری هیات جلسه چهارشنبه روز اقتصاد وزارت و دولت               سنگ اندازی های

رای دادن برای داوری هیات این اعضای استقالل به امیدی که آنجایی از شد خواهد برگذار                  هفت تپه

تمام و معلمان کارگران، دانشجویان، ایران، مردم تمام از نداریم هفت تپه کارگران سود به                نهایی
به و کنند کمک ما به داشتن دوست که عزیزانی همه از و مختلف حوزه های در اجتماعی                   کنشگران

امشب یک و بیست ساعت از و شوند فریاد هم فریادمان با و باشند ما کنار در می خواهیم بودند                     یادمان
و جمله این نوشتن با می شود برگذار داوری هیأت جلسه که ماه دی سوم چهارشنبه روز تا ماه دی                     یک

 این هشتگ یاری مان کنید :

 مطالبه اصلی کارگران هفت تپه:

 خلع ید یک کالم والسالم

 آزادسازی هفت تپه ازبخش خصوصی

 برگرفته از صفحه ی اینستاگرام اسماعیل بخشی

عدم به اعتراض برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان وتجمع اعتصاب روز               *دومین

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

به پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان متوالی، روز دومین برای دی 2 شنبه سه                 روز

ساختمان مقابل تجمع وبرپایی اعتصاب با مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت                اعتراضشان
 سازمان منطقه ویژه  اقتصادی پتروشیمی واقع در بخش بندرامام  شهرستان ماهشهرادامه دادند.



 

طبق مشاغل طبقه بندی طرح اجرای خواهان مدت هاست که کارکنان شده،این ای رسانه گزارش               بنابه
دوشنبه - امروز هستند، کار قانون طبق سال پایان عیدی پرداخت اجرای و اقلیمی مزایای طرح                  قانون

 دوم دی ماه- برای دومین روز پیاپی تجمع کردند.

به اعتراض برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان وتجمع رابطه:اعتصاب             درهمین
 عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

گذاشتن بنمایش برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان دی،کارکنان اول دوشنبه             روز

سازمان این ودرساختمان کارکشیدند از دست مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت                اعتراضشان
 واقع در بخش بندرامام  شهرستان ماهشهرتجمع کردند.

بی “مدیر  شعارهای سردادن با سازمان این مدیرعامل عملکرد به نسبت را خشمشان کنندگان                تجمع

 لیاقت ، نمیخوایم” و “شهیدی نیا  حیا  کن حق  ما را ادا کن”نمایان ساختند.

که بندی طبقه طرح اما گذشته ها آن وضعیت تبدیل از سال گفتند:9 ای رسانه خبرنگار به کنندگان                    تجمع

نشده اجرا ویژه منطقه سازمان کارکنان برای مدیرعامل مخالفت با اند کرده اجرا ها پتروشیمی                 اکثر
 است.

شغلی امنیت نداشتن به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران اعتراضات سرگیری              *از
 ومعیشتی و وعده های توخالی

های وعده و ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران                اعتراضات
 توخالی از سر گرفته شد.



ای رسانه خبرنگار با درگفتگو (کنزالمال) اروند تجاری مجتمع کارگران از دی،جمعی 2 شنبه سه                 روز
 ازتوخالی درآمدن وعده هامبنی برپرداخت مطالبات معوقه و امضای قرارداد کاری خبردادند.

و مزدی معوقات برای جاری سال آذرماه 14 تا ششم روز نفرند،افزودند:از چهل که کارگران                 این

نهایت در که زدیم+ اعتراض به دست مجتمع محوطه در دستمزدمان پرداخت وضعیت نبودن                مشخص

مزدی معوقات مابقی پرداخت وعده کارگران، ماهه سه مطالبات از ماه یک پرداخت با مجتمع                 مسئوالن
خاتمه خود هفته ای یک اعتراض به وعده ها، این به اعتماد با نیز ما و دادند آینده هفته های در را                     کارگران

 دادیم.

تجاری و آزاد منطقه سازمان و پیمانکار دفتر به خود مطالبات دریافت برای بارها کردند: اضافه                  آنها

وعده های عالرغم و نگرفته ایم روشنی پاسخ تاکنون اما کردیم مراجعه اصلی کارفرمای عنوان به                اروند
قرار زمانی چه نیست مشخص مجتمع، مدیریت و آزاد منطقه اشتغال واحد مسئوالن سوی از شده                  داده

 است کارفرمای شرکت پیمانکار، مطالبات ما را پرداخت کند.

تاسیسات، نگهبانی، بخش در که کاری 40 مزدی مطالبات آذرماه، اتمام با گفتند: معترض                کارگران

سال 8 تا 6 سوابق با خرمشهر مال اروند عبارتی به یا کنزل المال تجاری مجتمع سبز فضای و                    خدمات
 مشغول کارند، همچنان سه ماه پرداخت نشده است.

پرداخت اجتماعی تامین به ما بیمه حق ماه چندین مزدی، معوقات مشکل از جدا گفتند: خاتمه در                   آن ها
 نشده است و ما از شهریور ماه سال جاری بدون قرارداد مشغول کار هستند.

امنیت نداشتن به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب              +پایان

 شغلی بدنبال وپرداخت یک ماه حقوق و وعده امضای قرارداد

شغلی امنیت نداشتن به نسبت اعتراضیشان تجمعات و اعتصاب روز،به 8 از آذرپس 13 شنبه پنج                  روز
 بدنبال پرداخت یک ماه حقوق و وعده امضای قرارداد،خاتمه دادند.

از دستمزد ماه سه بابت گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض کارگران از آذر،یکی 14 جمعه                  روز

ماه شهریور حقوق ماه یک مالی، منابع تامین با مجتمع مدیریت گذشته روز که طلبکاریم خود                  کارفرمای
 کارگران را پرداخت کردند.

کار قرارداد نداشتن تجاری مجتمع این در کارگری اعتراضات شکل گیری دالیل از دیگر افزود:یکی                وی
همین بر می کنند. امضا قرارداد زودی به کردند وعده گذشته روز مسئوالن که است بوده کارگران                  با

را خود تولیدی فعالیت و بازگشته خود کار به گذشته روز کار آغازین ساعت از کارگران تمامی                   اساس؛
 از سر گرفته اند.

اجتماعی تامین به کارگران بیمه حق ماه چندین مزدی، معوقات مشکل از گفت:جدا خاتمه در کارگر                  این
کارگر تعداد این درمانی دفترچه های تمدید عدم از ناشی بیمه ای مشکالت حاضر حال در و نشده                  پرداخت

 و خانواده هایشان به مشکالت معیشتی آنان افزوده است.

حقوق پرداخت عدم به ماهشهرنسبت آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان اعتراضات               *ادامه
 ومطالبات



ومطالبات حقوق پرداخت عدم به ماهشهرنسبت آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان               اعتراضات
 کماکان ادامه دارد.+

آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان دار دامنه اعتراضات با رابطه دی،در 2 شنبه سه                  روز

ریاست به نامه ای در خوزستان آزاد دانشگاه ومطالبات،رئیس حقوق پرداخت عدم به              ماهشهرنسبت

نامه، این در است. شده کارکنان برای آنالین توجیهی جلسه برگزاری خواستار ماهشهر، آزاد                دانشگاه
شده خواسته ماهشهر واحد آزاد دانشگاه رئیس از و شده عنوان دانشگاه» نقدینگی «کمبود اصلی                 مشکل

و مشکالت با ارتباط در کارکنان و برگزار بهداشتی پروتکل های همه رعایت با آنالین                جلسه ای
 محذوریات مالی توجیه شوند.

برای بسیاری مشکالت مزدی، مطالبات پرداخت در تاخیر می گویند: ماهشهر آزاد دانشگاه              کارکنان
کارکنان حساب به ماه هر پایان و موقع به دستمزدها باید تورمی، شرایط این در می آورد؛ وجود به                    افراد

 واریز شود.

حقوق پرداخت عدم به ماهشهرنسبت آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان اعتراضی               +تجمع
 ومطالبات برای دومین روز متوالی

آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان متوالی، روز دومین برای آذر 17 دوشنبه                روز

اول ماهه 6 معوقات و ماه آبان  پرداختحقوق عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش                ماهشهربرای
 امسال درمحل کارشان تجمع کردند.

 *چهارمین روز اعتصاب وتجمعات اعتراضی رانندگان خودمالک سازمان اتوبوسرانی ارومیه

سازمان خودمالک رانندگان وتجمع متوالی،اعتصاب روز چهارمین برای دی 2 شنبه سه              روز
توخالی وعیدهای وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت درآمد،عدم کاهش به اعتراض برای               اتوبوسرانی

 مسئوالن اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه،ادامه پیدا کرد.

و شلوغی و شهری داخل اتوبوس ایستگاه های در مردم طوالنی شده،توقف ای رسانه گزارش بنابه                 

به ارومیه در مسافر جابجایی تا شد ،باعث کافی وسیله نبود دلیل به شهر مختلف های بخش در                    ازدحام
 سختی انجام شود.

خود بیمه ای مشکالت علت به ارومیه اتوبوسرانی خصوصی بخش رانندگان نیز امسال ماه               شهریور
در این کرد خواهد برطرف را مشکالت این که بود کرده عنوان ارومیه شهرداری و زده تجمع به                    دست

 حالی است که رانندگان تاکنون از نتیجه آن راضی نبودند.

تا کنند توجه خواسته هایمان به زودتر چه هر گفت:امیدوارم معترض رانندگان از یکی رابطه                درهمین
 مجبور نباشیم هر روز دست از کار بکشیم.

قطعات لوازم عمومی نقل و حمل ناوگان رانندگان به شده مقرر ریاست جمهوری اعالم بنابر افزود:                 او
 و الستیک به صورت یارانه ای ارائه شود اما این امر تاکنون محقق نشده است.

کرونایی شرایط در آمده وجود به مشکالت به اشاره با ارومیه واحد شرکت باسابقه رانندگان از                  یکی
به توجه با و شوند می اتوبوس سوار کمتر کرونا به شدن مبتال ترس از شهروندان گفت: رانندگان                    برای

 اینکه هزینه نگهداری اتوبوس ها زیاد است کار کردن در این شرایط مقرون به صرفه نیست.



که است شده وارد رانندگان بر بیشتری فشار یدکی لوازم و قطعات قیمت باالرفتن به توجه با افزود:                    او
 باید با ارائه تسهیالت حمایتی باری از روی دوش رانندگان برداشته شود.

از که هستند فعالیت حال در ارومیه شهر در اتوبوس دستگاه 343 حاضر حال که،در است یادآوری                   قابل

 این تعداد 293 اتوبوس متعلق به بخش خصوصی و 50 اتوبوس ملکی است.

کالنشهر سطح در مسافران جابجایی کار خصوصی بخش اتوبوس 293راننده اعتصاب به توجه               با

 ارومیه را 50 اتوبوس ملکی شهرداری برعهده دارد.

ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک اعتراضی رانندگان وتجمعات اعتصاب رابطه:ادامه          درهمین
 برای سومین روز متوالی

به ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک متوالی،رانندگان روز سومین برای ماه دی اول دوشنبه               روز

وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت درآمد،عدم کاهش به اعتراض برای وتجمعاتشان              اعتصاب
 وعیدهای توخالی مسئوالن اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه،ادامه دادند.

که زمانی گفتند:تا ای رسانه خبرنگار به ارومیه اتوبوسرانی خصوصی بخش معترض              رانندگان

ادامه تجمع به نکند برطرف را آنها مالی مشکالت و نکرده توجه آنها مطالبات به ارومیه                  شهرداری
 خواهند داد.

ماه حتییک یا و روز 10 مدت به تجمع این اگر که هستند معتقد ارومیه شهرداری اتوبوس رانی                   رانندگان
که کرونایی دشوار و سخت شرایط این در چون نمی آید وجود به مشکلی برایشان باشد، داشته ادامه                   هم

اندازه به اتوبوس، نگهداری بسیار هزینه های دیگر سوی از و نکرده تردد شهر سطح در چندانی                  مسافر

پاسخ آنها مطالبات به شهرداری که زمانی تا که هستند معتقد بنابراین و دربردارد هزینه آنها برای                   کافی
 درستی ندهد این رانندگان همچنان به تجمع خود تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد.

در است، کرده قطع را خود فعالیت و زده تجمع به دست همکارانش همانند که اتوبوسی رانندگان از                    یکی

هیچ و شده قطع اتوبوس ها یارانه 93 سال از گفت: ارومیه شهرداری به خود اعتراض علت                  مورد

بخش اتوبوس رانندگان حساب به تومان هزار 300 ماهانه آن براساس باید چون ندارد وجود                 پرداختی
جمع هم روی شهرداری بدهی مبلغ این اینکه از پس و نشد انجام که حالی در می شد واریز                    خصوصی

عمل خود قول به اما می کنند پرداخت تومان میلیون 12 مبلغ راننده هر برای که کردند عنوان آنان                    شد،
 نکردند.

واریز مبلغ جای به دخانیات ترمینال مغازه های از باب 10 که کردند ابراز 97 سال در سپس افزود:                    وی
نیز نهایت در و یافت کاهش مغازه باب هشت به تعداد این چند هر می گیرد تعلق رانندگان به یارانه                     نشده

خصوصی بخش رانندگان تعداد می شد واگذار نیز مغازه ها این اگر حتی و نشد واگذار مغازه ای                 هیچ
 300 نفر است و به بیشتر آنها چیزی نمی رسید.

شهری پل های در را اتوبوس هر برای میلیون 12 مبلغ این قرار از کرد: تصریح اتوبوس راننده                   این
 هزینه کردند و چیزی عاید رانندگان مظلوم شهرداری ارومیه نشد.

اکنون هم گفت: است زده تجمع به دست که ارومیه شهرداری خصوصی بخش رانندگان دیگراز                 یکی
به تومان میلیون نیم و چهار مبلغ کرونایی خسارت باب از ماهانه صورت به تهران مانند                  شهری



که می کرد کمک میلیون چهار مبلغ گذشته در نیز تبریز دیگر سوی از و می کند کمک اتوبوس                   رانندگان
 آن را افزایش داده و به چهار و نیم میلیون تومان رسانده است.

این از یکی که زمانی حتی و نیست مبالغ این از خبری هیچ ارومیه شهر در متاسفانه اما افزود:                     وی

نیز ارومیه ای واحد خط رانندگان به تا کرد را مطالبه این و رفته ارومیه شهردار نزد نمایندگی به                    صنوف

خواسته این به نمی تواند که بود کرده عنوان ارومیه شهردار گیرد، تعلق تبریزیارانه و تهران                 همانند
شرایط با تا هستند حاضر دیگر نفر 10 تردید بی کنند، تجمع رانندگان از نفر پنج اگر و دهد مثبت                      پاسخ

 موجود کار کنند.

بپردازیم فعالیت به مشکالت این با اگر گفت: اعتصابش با رابطه در ارومیه واحد راننده دیگرخط                  یک

حالی در این و می کنیم متر را خالی خیابان های روزانه صورت به چون ندارد اقتصادی صرفه                  اصال
تومان میلیون سه گذشته سال در تایر جفت هر قیمت چون بپردازیم را استهالک هزینه تنها باید که                    است

 بود اما امسال به 12 میلیون رسیده است و بنابراین در این شرایط، کار کردن مقرون به صرفه نیست.

فرسودگی جز به بنابراین می کنیم خریداری میلیون هشت قیمت به را تایر ارزان ترین حتی افزود:                 وی
 تایرها چیزی عایدمان نمی شود.

مشکالت مورد در گفت: ارومیه شهرداری اتوبوسرانی سازمان اعتصابی رانندگان از دیگر              یکی

بیمه را اتوبوس همه که کرد ابراز ارومیه شهرداری رانندگان، تجمع جریان در امسال شهریور                 بیمه ای،
به تومان میلیون دو پرداخت با و نشد انجام اقدام این متاسفانه اما می کند پرداخت را بیمه ای هزینه و                     کرده

هزینه بیمه برای میلیون چهار مبلغ رانندگان خود که حالی در بستند را آنان دهان اتوبوس، راننده                   هر
 کردند.

تزریق ارومیه شهرداری به دولت سوی از کالنی بودجه اینکه وجود با متاسفانه کرد: تاکید ادامه در                   وی
 شده بود اما هیچ پولی به رانندگان پرداخت نشد.

شهرداری اتوبوس رانی سازمان اینکه از انتقاد ارومیه با واحد خط معترض ازرانندگان دیگر              یکی

شهرداری داشت: اظهار است نکرده عمل رانندگان قبال در خود وعیده های وعده به کدام هیچ به                  ارومیه

از ندارد، چندانی مسافری آمد و رفت که ضعیف مسیرهای در که بود کرده عنوان این از                   پیش
و آمد و رفت پر مسیرهای در خصوصی بخش رانندگان از و می کند استفاده خود ملکی                  اتوبوس های

ارومیه شهرداری خود نفع به درآمدها بیشتر و شده عکس بر کامال مسئله این اما می کند استفاده                   پررونق
 است.

مسیر در و دربستی مصارف در را خود ملکی اتوبوس های ارومیه، شهرداری متاسفانه افزود:                وی
تا 400 واحد خط هر از روزانه می کندیعنی خود عاید بسیاری درآمد نتیجه در و می کند استفاده                   دانشگاه

حالی در می رسد میلیون 15 تا 12 به اتوبوس هر برای ماهانه مبلغ این و داشته درآمد تومان هزار 500                    
 که رانندگان بخش خصوصی از این مبلغ بی بهره هستند.

سه مبلغ تبریز مانند شهری در درآمد کم و ضعیف مسیرهای در داد: ادامه معترض اتوبوس راننده                   این
از خبری ارومیه در متاسفانه اما می شود پرداخت رانندگان به شهر این شهرداری سوی از تومان                  میلیون

مسیرهای از خصوصی بخش اتوبوس های کردن خارج به ارومیه شهرداری فقط و نیست کمک ها                این
 پررونق و جایگزین کردن اتوبوس های ملکی خود در این مسیرها اقدام می کند چون درآمد بیشتری دارد.



به دست و بوده شاکی اتوبوس رانندگان از ارومیه شهرداری ناچیز حمایت به نسبت که دیگری                  راننده
مبلغ اتوبوس رانی کرونا، شیوع از سال یک حدود از پس تاکنون گفت: رابطه این در وی است زده                    تجمع

به نیز آن تومان هزار 50 و کرده واریز رانندگان حساب به تومان هزار 950 عبارتی به و میلیون                     یک
 جیب سازمان رفته است.

دو و ماشین روغن لیتر 100 معیشتی، کمک  عنوان به تومان هزار 300 تاکنون آن بر عالوه افزود:                    وی
در است شده هزینه میلیون نیم و چهار تاکنون راننده هر برای یعنی کرده واریز بیمه برای نیز                    میلیون

فعالیت اینکه به توجه با اکنون هم و می شود واریز ماهانه صورت به مبلغ این شهرها سایر در که                     حالی
 خاصی وجود ندارد، در فشار مالی شدیدی گرفتار شده و قسط هایمان عقب افتاده است.

و ناظر مهندسان حق الزحمه  آزادسازی عدم به نسبت البرز استان ساختمان مهندسان اعتراضی               *تجمع
 تجمیع دستمزدها در حساب های غیرشفاف نظام  مهندسی مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش البرزبرای استان ساختمان مهندسان از دی،جمعی 2 شنبه سه                روز

مهندسی نظام  غیرشفاف حساب های در دستمزدها تجمیع و ناظر مهندسان حق الزحمه  آزادسازی              عدم

کالنشهر طالقانی میدان در البرزواقع استان مهندسی نظام سازمان مرکزی ساختمان مقابل تجمع به                دست
 کرج زدند.

 

ساختمان مهندسان از جمعی گفت: ای رسانه خبرنگار به حاضرین از بنمایندگی کنندگان تجمع از                 یکی
حق الزحمه  پرداخت نحوه ی به اعتراض در شهرسازی و راه وزیر به نامه ای در این از پیش البرز                   استان

ملی پول ارزش کاهش و فزاینده تورم جامعه، بهداشتی شرایط به توجه بدون آن تقسیط و ناظر                   مهندسان
اعالم مهندسی رشته  چهار ناظران تعرفه  بودن ناچیز نهایت در و ساخت هزینه  دستوری بودن پایین                  و

کارها مالیات و مالکان از تعرفه مجموع کامل دریافت خصوص در سازمان عملکرد به که بودند                  کرده

استفاده ی محل نبودن مشخص و غیرشفاف ساختار با سازمان حساب در آن حبس و روز تعرفه                   طبق
 رسوب مبالغ مذکور و امکان ایجاد فساد اعتراض دارند و خواستار موارد زیر شده بودند:

 ١- اعالم جدول تفکیکی تعرفه ی سال ٩٩ جهت ارایه خدمات مهندسی چهار رشته بر هر مبنایی

مهندسی نظام سازمان حساب در پول رسوب بدون مهندسان نظارت دستمزد پرداخت نحوه  اصالح -٢               
به نام واسطه حساب های به مهندسان مبالغ واریز و زمان مقتضیات به توجه و البرز استان                 ساختمان

 ایشان



 ٣- انتشار شفاف کارکرد اعضا و کارکنان سازمان نظام  مهندسی البرز

 ۴- اجرایی شدن دستورالعمل مجری برای تمامی متراژها

 ۵- برخورد با افراد متخلف از دستورالعمل ابالغیهی تعارض منافع

 ۶- ارجاع تمامی کارها در سامانه ارجاع نظام مهندسی اعم از کارهای باالی ۵٠٠٠ مترمربع

 ٧- کنترل صالحیت و ظرفیت اشخاص حقیقی و شرکتها

  ٨- شفافیت مالی سازمان

 *تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی تبریز

شناختن رسمیت به برای اعتراضی تجمعی تبریز علوم پزشکی دانشگاه دی،دانشجویان اول دوشنبه              روز

برگزار دانشگاه شورایی اداره ی خواست با و دانشگاه آموزشی شورای در دانشجویان نمایندگان               حضور
 نمودند.

 

در مداخله خواهان دانشگاه این دانشجویان تبریز، پزشکی علوم دانشگاه صنفی شورای گزارش به                

بودند. دانشگاه آموزشی شورای در دانشجویان انتخابی نمایندگان حضور طریق از آموزشی              تصمیمات
آموزشی معاون با خود تجمع ادامه ی در که نشستی در و شدند دانشگاه شورایی اداره ی خواستار                  آنها

نمایندگان مداخله و حضور نحوه ی تا بودند نوشته زحمت ماه ها طی که را آیین نامه ای داشتند،                 دانشگاه



شد قرار و دادند ارایه دانشگاه آموزشی معاون به شود مدون دانشگاه آموزشی شورای در                 دانشجویان
 درخصوص آن آیین نامه تصمیم گیری شود.

همچنین و دانشگاه» بر درود بنگاه، نه پادگان، «نه مضمون با پالکاردهایی تجمع این در                 دانشجویان

 «عدالت آموزشی، اداره ی شورایی آموزش» در دست داشتند.

 



 

 

 

 *تجمع اعتراضی دوباره نسبت به اجرای قانون حبس برای بدهکاران مهریه مقابل مجلس



به نسبت را اعتراضشان مجلس مقابل اجتماع با نفر 100 از باردوم،بیش برایی دی 2 شنبه سه                   روز
 اجرای قانون حبس برای بدهکاران مهریه بنمایش گذاشتند.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 30آذرواول دی ماه 1399

 - اطالعیه جمعی از کارگران هفت تپه:

ید خلع برای داوری هیات جلسه با همزمان تپه هفت کارگران از حمایت برای تهران در تجمع به                    دعوت
 ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه

از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم به تبریزنسبت مخابرات شرکتی کارگران اعتراضات ادامه -               
 حق طلبی باتجمع مقابل استانداری

بالتکلیفی به نسبت گلستان استان خدمت خرید معلمان اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای شماره -                
 استخدامی با برپایی تجمع مقابل استانداری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اهواز ُصفیره پسماند کارخانه کارگران اعتراضات ادامه -               
 مقابل شهرداری

پرداخت وعدم حقوق کاهش به اعتراض بوشهربرای شهرداری پسماند کارگران وتجمع اعتصاب -             

 بموقع حقوق وحق بیمه

طرح اجرای عدم به اعتراض برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان وتجمع اعتصاب -               

 طبقه بندی مشاغل

 - اعتراض آتش نشانان شرکت نفت و گاز پارس عسلویه نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

روز سومین برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان اعتراضی وتجمعات اعتصاب ادامه -             

 متوالی

مرخصی به کارگری تشکل های ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته زندانی اعضای از تنومند هادی -                
 آمد

 - جان باختن یک کارگر درزنجان براثر سقوط به چاله آسانسور

 - جان باختن 2 کارگرکارخانه خوراک دام دزفول براثر سقوط در سیلو

 *اطالعیه جمعی از کارگران هفت تپه:

ید خلع برای داوری هیات جلسه با همزمان تپه هفت کارگران از حمایت برای تهران در تجمع به                    دعوت
 ازکارفرمای شرکت کشت وصنعت هفت تپه

 متن اطالعیه تحت عنوان :درخواست یاری

 دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت تپه

اختالسگر کارفرمای از ید خلع مساله برای داوری هیات دیماه، سوم چهارشنبه، روز ا ینکه به                  ��نظر

شما سوی به یاری دست و میدهیم فراخوان بدینوسیله میدهد جلسه تشکیل تپه هفت در خصوصی فاسد                   و

فرهنگیان، و بازنشستگان رسانه، اصحاب دانشجویان، کارگران، چهارشنبه روز که میکنیم             دراز
ساعت در دارند حضور دارند امکان و هستند تهران در که عزیزانی همه و اجتماعی فعالین                  تشکالت،

کارگران اصلی مطالبه از حمایت برای حمایتی تجمع دادگستری وزارت ساختمان مقابل در ظهر                دو
 هفت تپه یعنی خلع ید از بخش خصوصی برگزار کنند.

کردیم. برگزار اعتراضی تجمع روز نود از بیش خود اعتصابات اخیر دور در ما که                 ��مستحضر ید
وارد ما نمایندگان خصوص به و همکاران بر که نبوده تصوری قابل ستم و فشار گونه هیچ که                    میدانید

تحمیل و خانه زدن آتش و منزل به تیر شلیک و اخراج و حقوق قطع و دستگیری از باشند:                     نکرده

مطالبات سرکوب راستای در ابزاری هرگونه و ما همکار صدها اخراج و ما همکاران به                 خودکشی
 برحق کارگران هفت تپه.



ید خلع به رای موجود و واضح بسیار اسناد و شواهد اساس بر داوری هیات که است آن وقت                     اکنون
از دولت که بینیم می اما بازگرداند. عمومی-دولتی بخش به را به شرکت و داده فاسد خصوصی                   بخش

 تمام ابزار خود برای حمایت از این بخش خصوصی استفاده میکند.

هم و مسافت بعد و هزینه لحاظ به هم تهران به سفر ما همکاران برای که آنجا از و                     ��بد ینوسیله

طبقه حامی که عزیزانی همه و تشکالت ها، رسانه افراد، همه از نیست پذیر امکان کرونایی                  مشکالت
از مختلف اشکال به همیشه و هستند سازی خصوصی جنایتکارانه سیاست علیه مشخصا و                کارگر

و بدهند مثبت پاسخ ما یاری درخواست به داریم تقاضا اند کرده حمایت اعالم تپه هفت کارگران                   مبارزات

ید خلع رای فوری صدور بر تاکید و تپه هفت کارگران خواسته از حمایت اعالم برای چهارشنبه روز                    در
در و دادگستری وزارت مقابل در تپه، هفت سازی آزاد برای و اختالسگر و فاسد خصوصی بخش                   از

 ساعت دو ظهر تجمع حمایتی کنند.

 زنده باد اتحاد- زنده باد آگاهی و تشکل

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف - دوشنبه - ١ دی ١٣٩٩

از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم به تبریزنسبت مخابرات شرکتی کارگران اعتراضات               *ادامه
 حق طلبی باتجمع مقابل استانداری

نیروی تامین پیمانکار اول خدمات تبریز(شرکت مخابرات شرکتی کارگران آذر، 30 یکشنبه              روز

طلبی حق از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم به نسبت اعتراضاتشان+ مخابرات)درادامه               انسانی
 دست به تجمع مقابل استانداری آذربایجان شرقی در کالنشهر تبریز زدند.

 

و کرده تجمع شرقی، آذربایجان استانداری مقابل دی،آنها اول بتاریخ شده ای رسانه گزارش                برپایه

در مشاغل» طبقه بندی «طرح اجرای پیگر همچنین معترضان شدند. خود شغلی امنیت تضمین               خواهان
  این شرکت  پیمانکاری هستند.

را مشاغل طبقه بندی طرح باید می شوند کار قانون مشمول که کارگاه  هایی کار، قانون ۴٨ ماده اساس                  بر

بود ماه مهر در مشاغل طبقه بندی طرح اجرای به موظف شرکت این کنند. اجرا خود اداری ساختار                   در
 اما هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است.



سالن سمت به را معترض کارگران تبریز شهرستان فرماندار نماینده کارگران، این تجمع از                پس
جمعه امام و کار اداره نمایندگان استانداری، مقام های با کارگران و کرد هدایت استانداری                اجتماعات

 تبریز جلسه ای را برگزار کردند.

حق از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم نسبت تبریز مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی                +تجمع
  در ساختمان مرکزی  مخابرات استان  آذربایجان شرقی 

پیمانکار اول خدمات تبریز(شرکت مخابرات شرکتی کارگران از 100نفر از آذر،بیش 25 شنبه سه                روز
برای کار قرارداد تمدید عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش مخابرات)برای انسانی نیروی               تامین

آذربایجان استان  مخابرات مرکزی  وداخل ساختمان مقابل تجمع به دست طلبی حق از               جلوگیری
 شرقی  در کالنشهر تبریز زدند.

 



خدمات شرکت در مشاغل طبقه بندی طرح نشدن اجرا دلیل به کارگران شده،این ای رسانه گزارش                 بنابه
نفع به یادشده اداره و بودند کرده شکایت شرقی آذربایجان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره به                   اول 

 شاکیان حکمی را صادر کرده بود.

جدید قرارداد برگه های تحویل از شرقی آذربایجان در محکومیتش به واکنش در نیز اول خدمات                 شرکت

پس را خود شکایت تا خواسته آنان از و است کرده خودداری شاکیان کاری قرارداد تمدید و امضا                    برای
 بگیرند.

 کل دفتر مدیرعامل مخابرات ایران (از اسفند ٩٧) نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت می باشد .

بالتکلیفی به نسبت گلستان استان خدمت خرید معلمان اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای                *شماره
 استخدامی با برپایی تجمع مقابل استانداری

در استانداری مقابل تجمع برپایی با گلستان استان 93 سال خدمات خرید معلمان دی، اول دوشنبه                  روز
بنمایش استخدامی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضیشان تجمعات سریال دیگراز ای شماره گرگان               شهر

 گذاشتند.



 

استانداری داخل به معلمان این از نمایندگی به نفر سه تجمع محلی،درادامه خبری منبع یک گزارش به                   بنا
 رفتند و در ادامه نیز دو مسئول از آموزش و پرورش گلستان برای مذاکره آمدند.

سوی از قانون تا گویند می معلمان این به پاسخ در همواره هم گلستان پرورش و آموزش مسئوالن                    
 مجلس بازبینی نشود نمی توانند نسبت به استخدام آنان اقدام کنند.

بکار 93 سال از خدمات خرید نیروی ما : گفت تجمع در حاض گنبدکاووس اهل معلمان این از                    یکی

و کردند می رد روز 15 روز ما های بیمه اوایل ، پرورش و اموزش وزارت طرف از شدیم                     گرفته
 حقوق ما هم مطابق حقوق اداره کار نبود .

نظر زیر ما شد اجرا روحانی دولت در که مدارس سازی خصوصی های طرح از بعد : افزود                    وی
مدارس به را ما و خورد بهم طرح این ها خانواده برخی مخالفت با اینکه تا بکارشدیم مشغول                    موسس



پول وزارت بعدا بدهند را ما حقوق مدارس این نداشت پول دولت اگر وقتی یک تا سپردند انتفاعی                    غیر
 مدارس غیرانتفاعی را به آنها بدهد .

موسسین کل نیز امسال و شد نمی داده کامل و کافی ما حقوق خوردها و زد این در : کرد تصریح                       وی

نبود مشخص اش هیچی که بستند قراردادی ما با نیز مهر ابتدای ، ماندند گنبد و گرگان فقط و شدند                      جمع

کار اداره طبق هم حقوق و شود ریخته کامل روز سی ما بیمه شد قرار و کردیم امضا را قراردادها ما ،                      
و میلیون یک گویند می و ندادند را ما حقوق موقع آن از اما ریختند روزه سی بیمه را ماه دو ، شود                         داده

 هفتصد هزار تومان می دهیم .

که ما با چرا پس هستند روبرو معلم کمبود سونامی با 1400 سال در گویند نمی مگر : گفت                     وی

850 حدود ما ، نیستند ما وضعیت تبدیل دنبال و کنند می برخورد اینگونه کنیم می کار داریم                    سالهاست
رفتارها اینگونه واقعا ، کنند می بیرون را ما ای بهانه هر با و نداریم شغلی امنیت که هستیم استان در                       نفر

 درست نیست .

تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اهواز ُصفیره پسماند کارخانه کارگران اعتراضات               *ادامه
 مقابل شهرداری

دارشان دامنه اعتراضات ادامه در ُصفیره پسماند کارخانه زن کارگران از دی،جمعی اول دوشنبه                روز

سایت بازگشایی وخواهان زدند اهواز شهرداری مقابل تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                نسبت
 وبازگشت بکارشدند.

و شهری زباله های تفکیک وظیفه کارگر، 120 با ُصفیره پسماند شده،سایت ای رسانه گزارش                بنابه

و تعطیل بار چندین مختلف بهانه های به جاری سال ابتدای از که دارد عهده بر را بیمارستانی                   بعضًا
 مجددًا آغاز به کار کرد تا در نهایت به طور رسمی تعطیل شد.

و پذیرش به حاضر هرکسی که گفتند، شغل این سختی و حساسیت از خود صحبت های در کارگران                    این
این انجام به مجاب را آن ها زندگی، مخارج برای امرارمعاش و روزی کسب و بود نخواهد کار این                    انجام

 کار کرده است. چرا مسئوالن توجه ای به این موضوع ندارند!؟

و تنفسی مشکالت و حساسیت پوستی، بیماری های کارکنان، از زیادی تعداد گفت: کارگران این از                 یکی

شده اضافه آن به هم افسردگی و روحی بیماری های کارخانه تعطیلی از بعد که دارند کلیوی                  بیماری
 است.

اوج در  کارگران همه که صورتی در کرد تعطیل را کارخانه کرونا، بیماری بهانه به پیمانکار افزود:                   او
این با و کردند تعطیل را کارخانه مختلف، بهانه های به امسال اول از نکشیدند. کار از دست بیماری،                    این

 تعطیلی ها هر 120 نفر از کار بیکار شدند.

زنان را کارخانه این کارکنان از نیمی داد: توضیح ُصفیره پسماند کارخانه کارگر زنان از دیگر                  یکی

می کنند. اداره را خود زندگی به سختی و هستند خانواده سرپرست آن ها تعداد بیشترین که می دهند                 تشکیل
 اکثر کارگران حدودًا 8 سال سابقه کار دارند اما همه آن ها به حقوق ناچیز خود قانع بودند.

ماه ها دیگر و بودیم کار به مشغول کامل به صورت خردادماه در فقط 6 برج تا امسال اول از گفت:                     وی
 را با تعطیلی های کوتاه و بلندمدت پشت سر گذاشتیم تا اینکه کارخانه به طور رسمی تعطیل شد.



برگزار مزایده مرحله دو کارخانه، واگذاری به منظور کردند: اشاره خود صحبت های در کارگران               این
 شد اما به بهانه های عدم استقبال و نبود پیمانکار کارخانه مجددًا تعطیل شد.

اول از کارخانه بازگشایی و کار به بازگشت وعده اهواز، شهرداری پسماند مدیریت کردند: اضافه                 آن ها

نمی رسد گوش به هم کننده ای امیدوار نوای بلکه نشد محقق وعده ها نه تنها اما است داده آن ها به را                    دی ماه
 و حتی در این مدت تعطیلی، به گفته کارگران برخی تجهیزات کارخانه به سرقت رفته است.

و گالیه دیگر از بیمه، مزایای پرداخت عدم همچنین و کارگران بیمه درج در کوتاهی و                  کم کاری
آن به اشاره با کارگر زنان از دیگر یکی که می شود محسوب ُصفیره پسماند کارخانه کارگران                  مطالبات

که ریوی و عفونی پوستی، بیماری های نداریم. بیمه دفترچه و درمانی بیمه حاضر حال در کرد:                  اضافه

تکلیف نداریم. آن برای را درمان هزینه پرداخت قدرت حاال شدیم، دچار آن به پسماند کارخانه همین                   در
 بیمه بیکاری هم برای ما مشخص نشده است.

پرداخت وعدم حقوق کاهش به اعتراض بوشهربرای شهرداری پسماند کارگران وتجمع             *اعتصاب

 بموقع حقوق وحق بیمه

اعتراضشان بیشترصدای هرچه انعکاس بوشهربرای شهرداری پسماند کارگران دی، اول دوشنبه             روز

تجمع ژنرال پارک ودر کارکشیدند از دست بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت وعدم حقوق کاهش به                  نسبت
 کردند.

 

شهرداری کارگران از نفر 100 همراه گفت:به خبرنگاران به بوشهر شهرداری پسماند کارگران از                یکی
 بوشهر نسبت به عدم پرداخت معوقات بیمه ای و کاهش حقوق خود، دست به تجمع اعتراضی زده ایم.

 وی افزود: تاکنون بیمه مرداد سال گذشته و اردیبهشت و شهریور سال جاری پرداخت نشده است.



شهرداری کارگران قرارداد گفت: بوشهر شهرداری کارگران حقوق کاهش باره در معترض کارگر               این
با و بوده کاهشی نیز گذشته ماه های به نسبت ماه این پرداختی حقوق و می شود تنظیم ماهانه                   به صورت

 پیگیری این موضوع از مسؤوالن، پرداخت بیمه را علت این کاهش دانسته اند.

طرح اجرای عدم به اعتراض برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان وتجمع               *اعتصاب
 طبقه بندی مشاغل

گذاشتن بنمایش برای پتروشیمی اقتصادی ویژه  منطقه سازمان کارکنان دی، اول دوشنبه              روز
سازمان این ودرساختمان کارکشیدند از دست مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت                اعتراضشان

 واقع در بخش بندرامام  شهرستان ماهشهرتجمع کردند.

بی "مدیر  شعارهای سردادن با سازمان این مدیرعامل عملکرد به نسبت را خشمشان کنندگان                تجمع

 لیاقت ، نمیخوایم" و "شهیدی نیا  حیا  کن حق  ما را ادا کن"نمایان ساختند.

که بندی طبقه طرح اما گذشته ها آن وضعیت تبدیل از سال گفتند:9 ای رسانه خبرنگار به کنندگان                    تجمع

نشده اجرا ویژه منطقه سازمان کارکنان برای مدیرعامل مخالفت با اند کرده اجرا ها پتروشیمی                 اکثر
 است.

 *اعتراض آتش نشانان شرکت نفت و گاز پارس عسلویه نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

عدم به نسبت را اعتراضشان عسلویه پارس گاز و نفت شرکت نشانان آتش دی، اول دوشنبه                  روز
 پرداخت حقوق ومطالبات ابراز کردند.

پرداخت وآذرشان آبان های ماه وحقوق (اوپک) بهره وری پاداش گفتند:آخرین ای رسانه خبرنگار به                آنها
 نشده است و حقوق مهرماه شان  نیز  نصفه  پرداخت شده است.

ماه دو و بگذارند ما جای را خود معیشتی و اقتصادی بد شرایط این در شرکت مسئوالن افزودند:                    آنها
  حقوق نگیرید ، آیا می توانند امورات زندگی شان را بگذرانند.

روز سومین برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان اعتراضی وتجمعات اعتصاب             *ادامه

 متوالی

به ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان متوالی، روز سومین برای ماه دی اول دوشنبه                روز

وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت درآمد،عدم کاهش به اعتراض برای وتجمعاتشان              اعتصاب
 وعیدهای توخالی مسئوالن اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه،ادامه دادند.

که زمانی گفتند:تا ای رسانه خبرنگار به ارومیه اتوبوسرانی خصوصی بخش معترض              رانندگان
ادامه تجمع به نکند برطرف را آنها مالی مشکالت و نکرده توجه آنها مطالبات به ارومیه                  شهرداری

 خواهند داد.

یک حتی یا و روز 10 مدت به تجمع این اگر که هستند معتقد ارومیه شهرداری اتوبوس رانی                   رانندگان

کرونایی دشوار و سخت شرایط این در چون نمی آید وجود به مشکلی برایشان باشد، داشته ادامه هم                   ماه
به اتوبوس، نگهداری بسیار هزینه های دیگر سوی از و نکرده تردد شهر سطح در چندانی مسافر                  که



آنها مطالبات به شهرداری که زمانی تا که هستند معتقد بنابراین و دربردارد هزینه آنها برای کافی                   اندازه
 پاسخ درستی ندهد این رانندگان همچنان به تجمع خود تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد.

در است، کرده قطع را خود فعالیت و زده تجمع به دست همکارانش همانند که اتوبوسی رانندگان از                    یکی

هیچ و شده قطع اتوبوس ها یارانه 93 سال از گفت: ارومیه شهرداری به خود اعتراض علت                  مورد

بخش اتوبوس رانندگان حساب به تومان هزار 300 ماهانه آن براساس باید چون ندارد وجود                 پرداختی
جمع هم روی شهرداری بدهی مبلغ این اینکه از پس و نشد انجام که حالی در می شد واریز                    خصوصی

عمل خود قول به اما می کنند پرداخت تومان میلیون 12 مبلغ راننده هر برای که کردند عنوان آنان                    شد،
 نکردند.

واریز مبلغ جای به دخانیات ترمینال مغازه های از باب 10 که کردند ابراز 97 سال در سپس افزود:                    وی
نیز نهایت در و یافت کاهش مغازه باب هشت به تعداد این چند هر می گیرد تعلق رانندگان به یارانه                     نشده

خصوصی بخش رانندگان تعداد می شد واگذار نیز مغازه ها این اگر حتی و نشد واگذار مغازه ای                 هیچ
 300 نفر است و به بیشتر آنها چیزی نمی رسید.

شهری پل های در را اتوبوس هر برای میلیون 12 مبلغ این قرار از کرد: تصریح اتوبوس راننده                   این
 هزینه کردند و چیزی عاید رانندگان مظلوم شهرداری ارومیه نشد.

اکنون هم گفت: است زده تجمع به دست که ارومیه شهرداری خصوصی بخش رانندگان دیگراز                 یکی
به تومان میلیون نیم و چهار مبلغ کرونایی خسارت باب از ماهانه صورت به تهران مانند                  شهری

که می کرد کمک میلیون چهار مبلغ گذشته در نیز تبریز دیگر سوی از و می کند کمک اتوبوس                   رانندگان
 آن را افزایش داده و به چهار و نیم میلیون تومان رسانده است.

این از یکی که زمانی حتی و نیست مبالغ این از خبری هیچ ارومیه شهر در متاسفانه اما افزود:                     وی
نیز ارومیه ای واحد خط رانندگان به تا کرد را مطالبه این و رفته ارومیه شهردار نزد نمایندگی به                    صنوف

خواسته این به نمی تواند که بود کرده عنوان ارومیه شهردار گیرد، تعلق یارانه تبریز و تهران                  همانند
شرایط با تا هستند حاضر دیگر نفر 10 تردید بی کنند، تجمع رانندگان از نفر پنج اگر و دهد مثبت                      پاسخ

 موجود کار کنند.

بپردازیم فعالیت به مشکالت این با اگر گفت: اعتصابش با رابطه در ارومیه واحد دیگرخط راننده                  یک

حالی در این و می کنیم متر را خالی خیابان های روزانه صورت به چون ندارد اقتصادی صرفه                  اصال
تومان میلیون سه گذشته سال در تایر جفت هر قیمت چون بپردازیم را استهالک هزینه تنها باید که                    است

 بود اما امسال به 12 میلیون رسیده است و بنابراین در این شرایط، کار کردن مقرون به صرفه نیست.

فرسودگی جز به بنابراین می کنیم خریداری میلیون هشت قیمت به را تایر ارزان ترین حتی افزود:                 وی
 تایرها چیزی عایدمان نمی شود.

مشکالت مورد در گفت: ارومیه شهرداری اتوبوسرانی سازمان اعتصابی رانندگان از دیگر              یکی

بیمه را اتوبوس همه که کرد ابراز ارومیه شهرداری رانندگان، تجمع جریان در امسال شهریور                 بیمه ای،
به تومان میلیون دو پرداخت با و نشد انجام اقدام این متاسفانه اما می کند پرداخت را بیمه ای هزینه و                     کرده

هزینه بیمه برای میلیون چهار مبلغ رانندگان خود که حالی در بستند را آنان دهان اتوبوس، راننده                   هر
 کردند.



تزریق ارومیه شهرداری به دولت سوی از کالنی بودجه اینکه وجود با متاسفانه کرد: تاکید ادامه در                   وی
 شده بود اما هیچ پولی به رانندگان پرداخت نشد.

شهرداری اتوبوس رانی سازمان اینکه از انتقاد با ارومیه  واحد خط معترض ازرانندگان دیگر               یکی

شهرداری داشت: اظهار است نکرده عمل رانندگان قبال در خود وعیده های وعده به کدام هیچ به                  ارومیه

از ندارد، چندانی مسافری آمد و رفت که ضعیف مسیرهای در که بود کرده عنوان این از                   پیش
و آمد و رفت پر مسیرهای در خصوصی بخش رانندگان از و می کند استفاده خود ملکی                  اتوبوس های

ارومیه شهرداری خود نفع به درآمدها بیشتر و شده عکس بر کامال مسئله این اما می کند استفاده                   پررونق
 است.

مسیر در و دربستی مصارف در را خود ملکی اتوبوس های ارومیه، شهرداری متاسفانه افزود:                وی
تا 400 واحد خط هر از روزانه یعنی می کند خود عاید بسیاری درآمد نتیجه در و می کند استفاده                    دانشگاه

حالی در می رسد میلیون 15 تا 12 به اتوبوس هر برای ماهانه مبلغ این و داشته درآمد تومان هزار 500                    
 که رانندگان بخش خصوصی از این مبلغ بی بهره هستند.

سه مبلغ تبریز مانند شهری در درآمد کم و ضعیف مسیرهای در داد: ادامه معترض اتوبوس راننده                   این
از خبری ارومیه در متاسفانه اما می شود پرداخت رانندگان به شهر این شهرداری سوی از تومان                  میلیون

مسیرهای از خصوصی بخش اتوبوس های کردن خارج به ارومیه شهرداری فقط و نیست کمک ها                این
 پررونق و جایگزین کردن اتوبوس های ملکی خود در این مسیرها اقدام می کند چون درآمد بیشتری دارد.

به دست و بوده شاکی اتوبوس رانندگان از ارومیه شهرداری ناچیز حمایت به نسبت که دیگری                  راننده
مبلغ اتوبوس رانی کرونا، شیوع از سال یک حدود از پس تاکنون گفت: رابطه این در وی است زده                    تجمع

به نیز آن تومان هزار 50 و کرده واریز رانندگان حساب به تومان هزار 950 عبارتی به و میلیون                     یک
 جیب سازمان رفته است.

دو و ماشین روغن لیتر 100 معیشتی، کمک  عنوان به تومان هزار 300 تاکنون آن بر عالوه افزود:                    وی
در است شده هزینه میلیون نیم و چهار تاکنون راننده هر برای یعنی کرده واریز بیمه برای نیز                    میلیون

فعالیت اینکه به توجه با اکنون هم و می شود واریز ماهانه صورت به مبلغ این شهرها سایر در که                     حالی
 خاصی وجود ندارد، در فشار مالی شدیدی گرفتار شده و قسط هایمان عقب افتاده است.

کاهش به اعتراض برای ارومیه اتوبوسرانی خودمالک  سازمان رانندگان رابطه:اعتصاب           درهمین
شهرداری و اتوبوسرانی مسئوالن توخالی وعیدهای وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت              درآمد،عدم

 ارومیه

کاهش به اعتراض برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان از آذر،جمعی 29 شنبه               روز

شهرداری و اتوبوسرانی مسئوالن توخالی وعیدهای وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت              درآمد،عدم
 ارومیه دست از کارکشیدند ومقابل شهرداری مرکز استان آذربایجان غربی اجتماع کردند.



 

به سازمان مسئوالن وعیدهای وعده از گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض اتوبوس رانندگان از                 یکی
سایر و الستیک روغن، و رانندگان زیان آور و سخت و تکمیلی بیمه بود قرار چون آمده ایم                  ستوه

مسئوالن به مراجعه در بلکه نیفتاده اتفاق این تنها نه اما شود فصل و حل ماه آبان آخر تا                     تسهیالت
 اتوبوسرانی با رانندگان آمرانه سخن می گویند.

درصد 50 اتوبوس رانی ناوگان شهری درون مسافران امروز به تا کرونا شیوع زمان از افزود:                 وی
 کاهش یافته و این مورد بر درآمد رانندگان تاثیرگذار بوده است.

از شهروندان حاضر حال در گفت: زمینه این در ارومیه واحد شرکت سابقه با راننده های از دیگر                   یکی
از نگهداری هزینه اینکه به توجه با بنابراین می شوند اتوبوس سوار کمتر کرونا به شدن مبتال                  ترس

 اتوبوس ها  زیاد است کار کردن در این شرایط نیز مقرون به صرفه نیست.

به باید که است شده وارد رانندگان بر مضاعفی فشار یدکی لوازم و قطعات قیمت رفتن باال با افزود:                     وی
 این مهم با ارایه تسهیالت حمایتی نگاه ویژه کرد.

مرخصی به کارگری تشکل های ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته زندانی اعضای از تنومند                *هادی
 آمد

کرج، در هماهنگی کمیته سالیانە عمومی مجمع در شرکت دلیل بە ١٣٩١ سال ماه آبان در ایشان                   
 دستگیر و بعد از طی مدتی به همراه تنی چند اعضای بازداشت شده کمیته با قید وثیقه آزاد شد.

محکوم تعزیری حبس سال و نیم سه به مهاباد شهر در دادگاهی توسط و بازداشت مجددا چندی از پس                   وی
 شد.

شهر در زندانی به خود محکومیت دوران گذراندن برای ١٣٩٨ سال پاییز در نهایت در تنومند                  آقای

جهت به تنومند آقای کرونا. ویروس شیوع با شد مصادف ایشان محکومیت دوران که یافته انتقال                  بوکان
  همین مسئله چندین بار درخواست مرخصی کرد که مسئولین زندان با مرخصی ایشان موافقت نکردند.



شد. فرستاده مرخصی به ایشان بوکان، زندان جمله از و زندان ها در کرونا بیماری گسترش با انجام                   سر

شد. پدیدار وی در مهلک بیماری این عالئم و آثار که بود نگذشته اش مرخصی از روزی چند هنوز                     اما

نجات مرگ از فراوان تالش و پیگیری با توانست وی خوشبختانه آمد. پایین خونش پالکت که این                   ضمن
 یابد.

زندان به مجددا می کرد نرم پنجه و دست آن عوارض با هنوز حالیکه در نسبی بهبودی از بعد                    اما
بیشتری شیوع زندان در نیز کرونا و مانده باقی پرونده اش وثیقه هنوز که دلیل این به اما شد.                    فراخوانده

در خود مرخصی گذراندن حال در اکنون هم تنومند آقای فرستادند. مرخصی به را بود،ایشان                 یافته
 بیرون از زندان بسر می  برد.

زندانی و دستگیری محکومیت و تنومند هادی موقت آزادی مناسبت به شادباش ضمن هماهنگی                کمیته
مطالبات و ها خواست بیان برای تشکل ایجاد و اعتراض جز ای وسیله هیچ که فعالینی و کارگران                    کردن

کارگری فعالین و کارگران تمامی و ایشان شرط و قید بدون و فوری آزادی خواهان ندارند، خود                   برحق
مهلک بیماری تشدید و گسترش دوران در ویژه به را سرمایه عوامل اقدام و بوده، زندانی اجتماعی                   و

 کرونا، اقدامی بغایت بی رحمانه و ضدانسانی می داند.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

١٣٩٩/٩/٣٠ 

 *جان باختن یک کارگر درزنجان براثر سقوط به چاله آسانسور

 روز یکشنبه 30آذر،یک کارگر 45 ساله حین کار دریک ساختمان نیمه کاره در زنجان از ارتفاع به
 چاله آسانسور سقوط کرد وپس از انتقال به بیمارستان بدلیل شدت جراحات جان خود را ازدست داد.

 *جان باختن 2 کارگرکارخانه خوراک دام دزفول براثر سقوط در سیلو

 عصر روز دوشنبه اول دی،2 کارگر30 و 37 ساله کارخانه خوراک دام واقع در شهرک صنعتی شماره
 یک دزفول دراستان خوزستان بر اثر سقوط در مخزن سیلوجان باختند.

 برپایه آخرین گزارشات رسانه ای شده جنازه یکی از این کارگران از سیلو خارج شده و تالش برای
 خارج کردن جنازه کارگر دیگر ادامه دارد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

  اخباروگزارشات کارگری 28 و 29 آذرماه 1399

منفعت برای کرونایی شرایط در هایشان وخانواده مشهد آهن راه کارگران جان با بازی به اعتراض -                 
 شرکت های پیمانکاری

 - اعتراض پرستاران به نمایش تبلیغاتی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت

 برای قدردانی از ما، حقوق ومطالبات مارا بدهید، خودمان سوت می زنیم!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - اعتصاب کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی برای اعتراض به اضافه کاری اجباری

بموقع پرداخت عدم به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب -               
 حقوق وحق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن مقابل ساختمان شرکت

حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت بندرعباس شهرداری سبز فضای کارگران اعتراض تجمع -               
 بیمه ومطالبات دیگر وعدم برخورداری از تجهیزات بهداشتی وایمنی کار مقابل استانداری هرمزگان

 تهدید کارگران حق طلب از طرف حراست استانداری

برای حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض صیدون شهرداری کارگران تجمع وتجمع اعتصاب -               
 سومین بار درماه جاری و وعده های توخالی استاندار وبهارستان نشین خوزستان

عدم دیگرو ومطالبات بیمه حقوق،حق بموقع پرداخت عدم به نسبت آبادان نشانان آتش اعتراضات ادامه -                
 اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و یکسان سازی حقوق واجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل

 - اعتراض کارگران شرکت نفت لرستان نسبت به انتقال محل کارشان بدور از محل زندگیشان

 - تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل شورای شهر

پرداخت درآمد،عدم کاهش به اعتراض برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان اعتصاب -             
 حق بیمه وتسهیالت و وعده وعیدهای توخالی مسئوالن اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه

 - تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی های فرودگاهی به توقف خودروهایشان به دلیل عدم پرداخت جریمه

 - آخرین خبر از افسانه عظیم زاده

 - بیش از 1300 فعال مدنی خواستار آزادی کیوان صمیمی شده اند

 - تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تصمیمات آموزشی

منفعت برای کرونایی شرایط در هایشان وخانواده مشهد آهن راه کارگران جان با بازی به                 *اعتراض
 شرکت های پیمانکاری

اجتماعی های شبکه در ای نامه انتشار با مشهد آهن راه کارگران از آذر،جمعی 28 جمعه                  روز
شرکت منفعت برای کرونایی شرایط در هایشان وخانواده خود جان با بازی به نسبت را                 اعتراضشان

 های پیمانکاری را رسانه ای کردند.

 متن این نامه بشرح زیراست:

ولی کشانده تعطیلی به را شهری قطار و رانی اتوبوس ناوگان حتی کرونا ویروس ش  یوع به توجه                   با

که ریلی شرکتهای برخی خاطر به داریم. قطار خروج و ورود نزدیک و دور شهرهای از                  همچنان

در ما بیشتر همه از اینکه به توجه با و بدهیم ادامه خود کار به مجبوریم ما برسد حداقل به ضرر                       برایشان
را بهداشت جوانب میدیم انجام که کاری خاطر به نمیشود و هستیم شهرها سایر از کرونا ورود                   معرض

 کامل رعایت کنیم پس بیشتر در معرض خطر شیوع این بیماری هستیم.



خانواده و خود جان باید ما کنند ضرر کمتر مسافری واگنهای مالک شرکتهای اینکه بخاطر واقعا آیا                   
 هایمان در خطر باشد؟؟؟؟

 *اعتراض پرستاران به نمایش تبلیغاتی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت

 برای قدردانی از ما، حقوق ومطالبات مارا بدهید، خودمان سوت می زنیم!

مبنی بهداشت وزارت عمومی روابط مرکز رئیس دستور به نسبت را اعتراضشان پرستاران از                جمعی

کارکنان از دانی قدر برای صنایع و کارخانجات زنگ و کشتی ها و قطارها سوت آوردن در صدا                   بربه
 مراکز درمانی در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.

وزارت عمومی روابط مرکز (رئیس جهانپور کیانوش آذر، 29 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                 بنا

چند است. انجامیده پرستاران شدید انتقاد به اخیر روزهای در که است کرده صادر دستوری                 بهداشت)

مدافعان و پرستاران از قدردانی راستای در است «خواهشمند کرد: اعالم جهانپور این، از پیش                 روز
سوت ،٢٠ ساعت راس نمادین اقدامی در ٢٩/٠٩/١٣٩٩ شنبه تاریخ در بوم، و مرز این                 سالمت

 قطارها و کشتی ها و زنگ کارخانجات و صنایع به صدا درآید.»

پرستاران شد؛ بازنشر پرستار خانه اینستاگرامی صفحه در و منتشر آذرماه پنجم و بیست جهانپور                 نامه

این کردند. انتقاد کارایی بدون دستور این از و گذاشتند بسیار اعتراضی کامنت های صفحه، این                 در
 کامنت ها متفاوت بود:

رو دولتی و شرکتی پرستاران حقوق همسان سازی شما می زنیم؛ بلبلی سوت ما بدین، رو کارانه ها                 «شما

 انجام بدین، ما شبانه روزی خودمون از خوشحالی سوت می زنیم؛ و...»

سوت به اعتراض در پرستاران شد. مجازی فضای در واکنش هایی موجب نامه، این               همچنین

 کارخانجات و کشتی ها، می گویند: ما حق و حقوق مان را می خواهیم.

زمین بر قوانین اجرای پرستاران ما خواسته می گوید: رابطه این در زنجان شرکتی پرستاران از                 یکی

پرستاران. میان تبعیض حذف و بهره وری ارتقای پرستاری، تعرفه گذاری قانون اجرای است؛              مانده
بزنند! سوت افتخارمان به می خواهند حاال نگرفته اند؛ هم را کرونا حق حتی شاغل، پرستاران از                 بسیاری

 حرف پرستاران ساده است: حق و حقوق ما را بدهید، سوت نمی خواهیم!

 *اعتصاب کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی برای اعتراض به اضافه کاری اجباری

صنعتی شهرک در واقع رضوی خراسان خودرو ایران مونتاژ سالن کارگران آذر، 27 شنبه پنج                 روز

 بین آلود برای اعتراض به اضافه کاری اجباری دست از کارکشیدند.

افزایش در کارفرما بی توجهی به اشاره با رضوی خراسان خودرو ایران آذر،کارگران 29               روزشنبه

برای کارخانه محصوالت تولید بردن باال برای کارفرما گفتند: ای رسانه خبرنگار خودبه کاری                ساعت
تعریف اضافه کاری ساعت دو کاری؛ نوبت سه هر هستند زیان آور و سخت مشاغل در که                 کارگرانی

 کرده است.



جای به زیان آور و سخت مشاغل در شاغالن ایرانی؛ خودروساز شرکت این معترض کارگران گفته                 به
6 جای به مونتاژ سالن کارگران ما که حالیست در این کنند کار 36ساعت باید هفتگی کار ساعت 44                   

 ساعت کار روزانه 8 ساعت کار می کنیم.

است گرفته نظر در معافیت هایی و استثنائات زیان آور و سخت مشاغل برای قانون گذار اینکه بیان                 آن ها

مشاغل کارگران ما همچنین گفتند: ادامه در کند، کاری اضافه به مجبور را آن ها نمی تواند نیز کارفرما                   و
 سخت و زیان آور به جای 30روز مرخصی، 35 روز مرخصی داریم.

کرده وارد مضاعف فشار کارگران به تولید افزایش برای شرکت این گذشته ماه ها در اینکه بیان با                   آنها

و دهد افزایش کارگاه ها در را کار حوادث وقوع خطرات می تواند ممتد کار افزودند: ادامه در                  است،
 توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه را کم کند.

زمان از کارفرما کرونا، شیوع پی در که بود این انتظار حداقل گفتند: خودروساز شرکت این                  کارگران
انجام به حاضر قانونی الزامات بدون نیز داخلی سرپرستان و مدیران بکاهد. کارگاه ها کاری                ساعاِت

 چنین کاری نیستند.

بموقع پرداخت عدم به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران اعتراضی وتجمع               *اعتصاب

 حقوق وحق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن مقابل ساختمان شرکت

بموقع پرداخت عدم به نسبت خوزستان استان روستایی فاضالب و آب کارگران آذر، 29 شنبه                 روز

کالنشهر در شرکت ساختمان مقابل کارکشیدند از دست ناروشن استخدامی وضعیت و بیمه وحق                حقوق
 اهواز زدند.

 

کارگران این گفت: ای رسانه خبرنگار به خوزستان فاضالب و آب شرکت رابطه،مدیرعامل               درهمین
 مربوط به شرکت آب و فاضالب روستایی هستند که در خصوص مطالبات معوق خود شاکی هستند.



نداشتن دلیل به اما کرد پرداخت را کارگران این مطالبات بتوان تا شود محقق باید مالی منابع افزود:                    وی
درنظر کارکنان رفاهی امکانات برای اهواز گلستان کوی در که را زمینی شد قرار کافی مالی                  منابع

 گرفته شده بود برای تامین مطالبات کارگران بفروشیم.

از زیادی تعداد خوزستان آبفار و اهواز آبفا خوزستان، آبفا شرکت سه ادغام از پس اینکه بیان با                    وی

آبفار کارگران تجمع در داد: ادامه بودند، شاکی خود سازمانی چارت خصوص در شرکت ها این                 کارکنان
در نیز اعتراضاتی اما بود آنها بیمه و حقوق و معوقات نشدن پرداخت به نسبت آنها اعتراض                   عمده

و مشخص، موضوع بررسی برای آنها از نمایندگانی شد قرار که داشتند سازمانی چارت                خصوص
 وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

و کرد بیان قراردادی 250نیروی و طرحی نیروی 630 آبدار، نیروی 950 را کارگران این تعداد                  وی
حمیدیه، شهرستان های به بقیه و شدند منتقل اهواز وفاضالب آب به نیروها این از 250نفر حدود                  گفت:

 باوی و کارون سرویس دهی می کنند.

ستادی نیروی روستایی فاضالب و آب شرکت در نیروها این از بسیاری اینکه دلیل به داد: ادامه                   وی

تکمیل سازمانی چارت وقتی اما باشند ستادی نیروی نیز اهواز فاضالب و آب در دارند انتظار                  بودند
 شود بقیه نیروها در چارت ستادی مورد نیاز نیست.

حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت بندرعباس شهرداری سبز فضای کارگران اعتراض               *تجمع
 بیمه ومطالبات دیگر وعدم برخورداری از تجهیزات بهداشتی وایمنی کار مقابل استانداری هرمزگان

 تهدید کارگران حق طلب از طرف حراست استانداری

دست دیگر باری برای بندرعباس شهرداری سبز فضای کارگران از آذر،جمعی 29 شنبه               روز
عدم به نسبت را اعتراضشان صدای تجمع بابرپایی تا شدند هرمزگان استانداری وراهی               ازکارکشیدند

وایمنی بهداشتی تجهیزات از برخورداری وعدم دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه              پرداخت
 کارمنعکس کنند.



 

شهرداری سبز فضای کارمند که است سال 10 گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض کارگران از                  یکی
سال پایان باید را سنوات این که با و نمی کردند، حساب کامل به طور را ما سنوات که 93 سال تا                     هستیم،

93 سال از و می بستند را دهانمان ماهانه، حقوق روی تومان هزار 80 ،70 ماهی دادن با اما کرد                     حساب
 تا 98 هم که کًال هیچ خبری از سنوات نبود.

93 سال همان نرخ با ما 98 سال سنوات کردند، تسویه خودشان قول به که 98 سال اواخر داد: ادامه                      وی
نرخ نه و شود حساب روز نرخ مطابق باید کارمند یک سنوات زیرا بود اشتباه محاسبه ای که شد                    حساب

 گذشته.

ما به نیز مهرماه از و نکرده ایم دریافت حقوقی فیش هیچ کداممان تاکنون فروردین از داد: ادامه                  وی
 حقوقی نداده اند.

لباس ما به باید بار یک ماه 6 هر اجرایی، دستورالعمل طبق کرد: تأکید بندرعباس شهرداری کارگر                   این

آن قدر و داریم تن به را لباس دست یک همین ما که است بیشتر شاید و ماه 18 االن اما بدهند جدید کفش                         و
راه زمین روی انگار و ندارد فرقی نپوشیدنش و پوشیدن دیگر که کرده ایم استفاده کفش هایمان                 از

 می رویم.

اخطار دو هم برق و آب سازمان از و افتاده عقب که است ماه چند کرایه خانه مان پول کرد: اضافه                     وی
 گرفته ایم که اخطار بعدی مصادف با قطعی آب و برق مان می شود.

نباشد هم سال دو شاید که بعضی به شرکت گفت: و کرد اشاره نیز حقوق اعطای در تبعیض به                     وی

واقعًا هستیم کار به مشغول اینجا در است سال 10 که ما وضع و می دهد حقوق بیشتر شده اند                    استخدام
 بغرنج است.



به شرکت مسئوالن بدهم، را خرجشان باید که پسر یک و دختر هفت دارم؛ بچه تا هشت من گفت:                     وی
حق آخر بچه به فقط گفتند و کردند عوض را حرفشان بعد اما می دهیم اوالد حق فرزندانت به گفتند                     من

 اوالد می دهیم و همان را هم چهار ماه است که نداده اند.

6:30 ساعت از ما گفت: وی که پرسیدیم هرمزگان استانداری مقابل در تحصن چرایی درباره ی او                  از

تهدید حراست طرف از مدام اما نشسته ایم اینجا ایشان، معاون یا استاندار با صحبت امید به                  صبح
 می شویم و االن نیز می ترسیم برای حق خواهی از همان کار هم بیکار شویم.

 وی اضافه کرد: درنهایت نامه کتبی برای شخص استاندار نوشتیم که امیدواریم اثری داشته باشد.

گفت: و آمد من سراغ به بود محل در ما حضور متوجه که بندرعباس شهرداری کارگران از دیگر                    یکی
ما کنیم، مطالبه را خود حق که آمده ایم این جا به بچه و زن با شهرداری تنظیف بخش کارگران                    ما

ماه هشت ما از بعضی اکنون برسانیم، مسئوالن گوش به را دردمان و شود صدایمان کسی                  می خواهیم
 است که بیمه شان واریز نشده است.

بچه ام و پدرم چون آمده ام اینجا به من افزود: و شد موضوع این مسببان با جدی برخورد خواستار                    وی
خودم از و ببرم دکتر به را آن ها بتوانم که ندارم بیمه من اما می کشند درد خانه در بیماری از                      دارند

 خجالت می کشم.

از هستیم، کارگر 300 حدود هستیم، قشم عقاب شرکت زیرمجموعه کارگر 300 ما داد: ادامه                 وی

می پردازد شهرداری را آذر و آبان حقوق گفته اند، ما به نگرفته ایم، حقوق رفت، پیمانکارمان که                 مهرماه
شرکت مان صاحب نمی دانیم حتی رفت پیمانکارمان که زمان همان از و نشده خبری هیچ تاکنون                 اما

 کیست.

پینه بسته اش دستان می آید، جلو است همکارانش دیگر از سالخورده تر کمی گویی که مردی میان این                  در

گذران برای مجبورم دارم، سن سال شصت به نزدیک باوجوداینکه من می گوید: و می گیرد باال                 را
و ماسک مرتب برای تان کرونا اوضاع این در گفتند ما به کنم، کار تنظیف بخش در هم هنوز                    زندگی

گاهی که هم را یک بارمصرف ماسک همان بود، سرخرمن قول های همه اما می کنیم تهیه                دست کش

خرج در هنوز که ما و کنیم تهیه خودمان برای خودمان باید می گرفتند، امضا ما از بابتش                   می دادند
آخرمان اولویت جزو بهداشتی موارد و ماسک و دستکش خرید که است معلوم مانده ایم زندگی مان                 ساده ی

 است.

برای حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض صیدون شهرداری کارگران تجمع وتجمع               *اعتصاب
 سومین بار درماه جاری و وعده های توخالی استاندار وبهارستان نشین خوزستان

عدم به اعتراض برای صیدون شهرداری کارگران جاری، درماه بار سومین آذربرای 29 شنبه                روز
مقابل کارکشیدند از دست حقوق خوزستان نشین وبهارستان استاندار توخالی های وعده و ها ماه                 پرداخت

 ساختمان شهرداری دراستان خوزستان تجمع کردند.



 

و نشده پرداخت گذشته 8ماه در ما دستمزد گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                   یکی
 در شرایط فعلی که در آستانه شب یلدا قرار داریم، نگران تامین هزینه های زندگی خود هستیم.

حداقل پرداخت وعده شد، انجام گذشته هفته دو که کارگران قبلی تجمعات در استانی افزود:مسئوالن                 وی
 سه ماه از مطالبات کارگران را داده بودند که عملی نشد.

مطالبات از بخش حداقل پرداخت برای استانی مسئوالن وعده از روز 15 حدود که داد:هم اکنون                 اوادامه

 می گذرد، اقدامی صورت نگرفته و کارگران همچنان منتظر تحقق آن هستند.

مقرر صیدون به نماینده وایزدپناه خوزستان استاندار شریعتی سفر پیش در2هفته که، است یادآوری                قابل

محقق وعده ها دیگر همانند وعده این متأسفانه که شود پرداخت شهرداری کارگران حقوق از ماه 3                  گردید
 نشد.

عدم دیگرو ومطالبات بیمه حقوق،حق بموقع پرداخت عدم به نسبت آبادان نشانان آتش اعتراضات                *ادامه
 اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و یکسان سازی حقوق واجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل

بموقع پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان آبادان نشانان آتش دیگر، باری آذربرای 29 شنبه                 روز
حقوق یکسان سازی و زیان آور و سخت مشاغل قانون اجرای عدم دیگرو ومطالبات بیمه               حقوق،حق

 واجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل،رسانه ای کردند.



و حقوق ماه هر که هستیم آتش نشان 150 حدود گفتند: ای رسانه خبرنگار به آبادان معترض نشانان                   آتش
همانند مزدی مزایای از برخی دریافت از حال عین در می شود پرداخت ناقص آن هم تاخیر با                  بیمه مان

 اضافه کاری، تعطیل کاری و شب کاری ها محروم هستیم.

قانونی و شایسته به طور آتش نشانان معیشت تامین مطالبات، این راس در اینکه بیان با آتش نشانان                 این

نتیجه بدون امروز تا شهری مدیران و شهرستانی استانی، مسئوالن به گفتند:مراجعه ادامه در دارد،                 قرار
 مانده و به ما پاسخگو نبوده اند.

ما حقوق و حق می شویم، متحمل عملیات ها همه در که زحماتی و کار سختی های به باتوجه افزودند:                   آنها

مطالبات و خواسته ها به این از بیش باید آبادان شهرداری مجموعه بویژه مسئوالن نمی شود. ادا خوبی                  به

یکسان سازی و زیان آور و سخت مشاغل قانون ازجمله مانده زمین بر قوانین و کنند توجه                 آتش نشانان
 حقوق را به درستی و کامل اجرا نمایند.

و داده خبر خود شغلی مزایای تنزل و کاری شیفت ساعات افزایش از حال عین در آتش نشانان                   این

را آتش نشانی ما، شغل بودن زیان آور و سخت به باتوجه ماهانه اضافه کار حداقل پرداخت عدم                 می گویند:

و روز در ساعت شش از نباید آتش نشانان کار قانون 52 ماده طبق است. داده قرار معیشتی بد شرایط                     در
میزان استراحت، ساعت 48 و کار ساعت 24 نوبت کاری های با حال این با کنند کار هفته در ساعت 36                   

 کارکرد ما در ماه به 240 ساعت می رسد.

اظهار می گیرند، قرار کار از ناشی حوادث معرض در بارها و بارها آتش نشانان اینکه به اشاره با                   آنها

تجهیزات داشتن است. انسانی منابع از صیانت آتش نشانی، مدیریت حوزه در رکن باالترین               می کنند:
جانی امنیت که آتش نشانانی زیست شرایط و انسانی منابع به توجه عدم اما دارد اهمیت آتش نشانی                  به روز

 ندارند، مضرتر است.

طبقه بندی طرح ناصحیح اجرای به مربوط آبادانی آتش نشانان مطالبات از دیگری بخش آن ها گفته                به

صورت به اجراست حال در اکنون هم که طرحی می گویند: آنها است. عملیاتی واحد این در                  مشاغل
این و است نشده اعمال آتش نشانی در حال به تا حقوق یکسان سازی و است غیرکارشناسی و                  سلیقه ای

مشغولند، سخت کارهای به عملیاتی واحد این در سالهاست که کارکنانی دستمزد افزایش شده باعث                 مسئله
 متناسب با سوابق کاری آنها نباشد.

آتش نشانی عملیاتی مشاغل متصدیان نبودن برخوردار ما ناراحتی از دیگری بخش کارکنان؛ این گفته                به
و شهرداری ها سازمان نامه طبق شغلی گروه 9 در پیمانی و رسمی چه کار قانون                 غیرمشمول

 دهیاری های کشور و استفاده از مزایای مربوط به آن است.

کرده ایم رجوع مسئوالن به بارها مشکالت مان بیان برای چند هر می گویند: خاتمه در آبادانی                آتش نشانان

ندارند ما مشکالت برای شنوایی گوش شهر شورای و شهرداری است. نشده انجام کاری هنوز                 اما
 بنابراین امیدواریم مسئوالن شهری و سازمان آتش نشانی اجرای قانون را دنبال کنند.

 *اعتراض کارگران شرکت نفت لرستان نسبت به انتقال محل کارشان بدور از محل زندگیشان

محل از بدور کارشان محل انتقال به نسبت اعتراضشان لرستان نفت شرکت کارگران آذر، 29 شنبه                  روز
 زندگیشان را رسانه ای کردند.



شرایطی از لرستان نفت شرکت جایگاهای کارگران از 60نفر شده،حدود ای رسانه گزارشات               براساس
 شغلی که کارفرما برای انتقال آن ها به یک استان دیگر در نظر گرفته است، رضایت ندارند.

گفت: خصوصی بخش به لرستان استان سوخت جایگاه های واگذاری به اشاره با کارگری منبع یک                 

ابتدای در شده. واگذار خصوصی بخش به است یکسال از بیش لرستان استان سوخت                جایگاه های

بالتکلیفی و بیکاری ماه چندین از بعد اما شدند بیکار جایگاها این در شاغل کارگران از نفر 60                    واگذاری
 مجدد به کار در شرکت نفت لرستان بازگشتند.

دارد ادامه حالی در لرستان نفت شرکت سوی از کارگران این جابجایی و انتقال برای اصرار افزود:                   وی

محل از دور استان یک جایگاه های در خود کاری نامناسب و نامتعارف شرایط به کارگران این                  که
 زندگی شان معترض هستند.

موردنظر مناطق به انتقال درخواست با کارگری اگر که شده گفته ما کردند:به اعالم معترض                 کارگران
 موافقت نکند به منزله انصراف از کار تلقی شده و اخراج می شود.

در پخش و پاالیش شرکت مدیره هیات مصوبه ی دنبال به انتقال این کارگران؛ از یکی اظهارات                  طبق
هرمزگان استان به کارگران انتقال درخصوص مصوبه این در است. انجام حال در گذشته سال ماه                  اسفند

و پخش شرکت مدیره هیات مصوبه ابالغ از پس همچنین است. شده تاکید و تصمیم گیری تهران                  و

هیات تایید به مربوطه استان با انتقال از پس کارگران قانونی مزایای سایر و حقوق پرداخت                  پاالیش،
 مدیره یا مدیران مربوطه انجام می شود.

شوند، منتقل هرمزگان به است قرار که کارگرانی شرایط از نارضایتی ابراز با کارگران از دیگر                  یکی

اگر که دارند کارگران ما انتقال به اصرار شرایطی در لرستان نفت شرکت مسئوالن                گفت:

دغدغه کارگران ما امروز می دادند انجام لرستان نفت شرکت توسعه برای را مناسبی               سرمایه گزاری های
کامال گرفته اند نفت حوزه در مسئوالن که تصمیمی نداشتیم. را سکونت مان محل از غیر جایی در                  کار

 بدون توجه به منافع کارگران بوده و فقط منافع شرکت را در نظر نگرفته اند.

 به گفته این کارگر؛ در روزهای اخیر فشارهای کارفرما برای انتقال آن ها افزایش یافته است.

 *تجمع اعتراضی دستفروشان سنندج نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل شورای شهر

تصمیمات به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سنندج دستفروشان از آذر،جمعی 29 شنبه               روز
تجمع به دست فردوسی" خیابان پیاده راه در آنان فعالیت ادامه از "جلوگیری بر مبنی مسئوالن                 اخیر

 مقابل شورای شهر سنندج زدند.



 

بر مبنی شهری مسئوالن تصمیمات از تجمع این در حاضر شده،دستفروشان ای رسانه گزارش                بنابه
داریم انتظار که می گفتند و داشتند انتقاد سنندج فردوسی راه پیاده در آنان فعالیت ادامه از                  جلوگیری

 مسئوالن وضعیت معیشتی زندگی ما را در این شرایط بد اقتصادی در نظر بگیرند.

و بیکاری از و دارند فوق لیسانس حتی و لیسانس مدارک که می کردند اعالم دستفروشان از                 برخی

نیست بد و شده کساد بازارمان کرونا ویروس شیوع با می گفتند آنان آورده اند. روی کار این به                   ناچاری
 که مسئوالن نگاهی به وضعیت زندگی و نیازهای خانواده های ما هم داشته باشند.

پرداخت درآمد،عدم کاهش به اعتراض برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان             *اعتصاب
 حق بیمه وتسهیالت و وعده وعیدهای توخالی مسئوالن اتوبوسرانی و شهرداری ارومیه

کاهش به اعتراض برای ارومیه اتوبوسرانی سازمان خودمالک رانندگان از آذر،جمعی 29 شنبه                روز

شهرداری و اتوبوسرانی مسئوالن توخالی وعیدهای وعده و وتسهیالت بیمه حق پرداخت              درآمد،عدم
 ارومیه دست از کارکشیدند ومقابل شهرداری مرکز استان آذربایجان غربی اجتماع کردند.



 

به سازمان مسئوالن وعیدهای وعده از گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض اتوبوس رانندگان از                 یکی
سایر و الستیک روغن، و رانندگان زیان آور و سخت و تکمیلی بیمه بود قرار چون آمده ایم                  ستوه

مسئوالن به مراجعه در بلکه نیفتاده اتفاق این تنها نه اما شود فصل و حل ماه آبان آخر تا                     تسهیالت
 اتوبوسرانی با رانندگان آمرانه سخن می گویند.

درصد 50 اتوبوس رانی ناوگان شهری درون مسافران امروز به تا کرونا شیوع زمان از افزود:                 وی
 کاهش یافته و این مورد بر درآمد رانندگان تاثیرگذار بوده است.

از شهروندان حاضر حال در گفت: زمینه این در ارومیه واحد شرکت سابقه با راننده های از دیگر                   یکی
از نگهداری هزینه اینکه به توجه با بنابراین می شوند اتوبوس سوار کمتر کرونا به شدن مبتال                  ترس

 اتوبوس ها  زیاد است کار کردن در این شرایط نیز مقرون به صرفه نیست.

به باید که است شده وارد رانندگان بر مضاعفی فشار یدکی لوازم و قطعات قیمت رفتن باال با افزود:                     وی
 این مهم با ارایه تسهیالت حمایتی نگاه ویژه کرد.

 *تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی های فرودگاهی به توقف خودروهایشان به دلیل عدم پرداخت جریمه

توقف به اعتراض برای فرودگاهی های تاکسی رانندگان از آذر،جمعی 26 چهارشنبه              روز
 خودروهایشان به دلیل عدم پرداخت جریمه دست به تجمع زدند.



 

های آزادراه در گرفته صورت های جریمه کنندگان آذر،تجمع 29 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه
ها جریمه این پرداخت عدم دلیل به خود خودروهای توقف به و دانسته نامتعارف را                 الکترونیکی

 معترض بودند.



خود خودروهای توقف به و دانسته نامتعارف را الکترونیکی های آزادراه در گرفته صورت های                 جریمه
 به دلیل عدم پرداخت این جریمه ها معترض بودند.

 بنابهمین گزارش،این رانندگان درخواست حذف بدهی  و آزاد سازی خودروهایشان را داشتند.

 *آخرین خبر از افسانه عظیم زاده

مادرش و پدر مراجعه با ، زاده عضیم افسانه دستگیرِی از روز 5 گذشت از آذربعد 29 شنبه روز                     صبح
 به بازداشتگاِه اوین، مطلع شدند که وی  در بازداشِت موقِت بازداشتگاِه اوین هست.

خانواده و است نگرفته خانواده با تماسی هیچ زاده عظیم افسانه هنوز نزدیکانش از یکی خبررسانی به                   بنا
 اش از این بی خبری درنگرانی روزگار سپری می کنند.

 *بیش از 1300 فعال مدنی خواستار آزادی کیوان صمیمی شده اند

سوی از 98 مراسمروزکارگرسال شدگان بازداشت از و فردا» «ایران مجله سردبیر صمیمی،               کیوان
زندان سال سه به کشور» امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و «اجتماع اتهام به تهران، انقالب                   دادگاه

احکام اجرای محل در امسال 17آذر در 72ساله مدنی فعال و روزنامه نگار این است. شده                 محکوم
 دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد.

 متن  نامه  :

کیوان حاکمان، دیگر بار مردم، گسترده ی سرکوب و جمهوریت معیشت، بحران های ه  یاهوی              ▪در

سالگی، ٧٢ در این بار و پربارش زندگی طول در مرتبه چندمین برای را شریف و عزیز                   صمیمی
کیوان برنتابیده، را تحول خواهانه ای و مردمی مستقل، تجمع هرگونه که حکومت کرده اند.              محبوس

ظالمانه حبس سال سه به ،٩٨ سال کارگر روز تجمع در کارگران با همراهی بهانه ی به را                   صمیمی
 محکوم نموده است.

حکومت ها آمد و رفت ِقَبل از تغییر که داد  نشان نظام، دو داده ی هزینه و سیاسی زندانی صمیمی                    ▪ک  یوان
بر خود ایستادگی با او شوند. عوض می بایست که هستند رویه ها و سیاست ها این بلکه است؛ نشده                   حاصل

تناسب در را نیرویی هر و نهاده مردم رنج بر را معیار همواره بود، بسته ایران مردم با که پیمانی                      همان
 با آن فهمیده و فرای عافیت طلبی؛ تغییر را از مجرای جنبشی اجتماعی جستجو کرده است.

و همکاری اجتماعی جنبش های و مدنی نیروهای دوشادوش زندگی اش طول در که است شخص  یتی                ▪او
اما است؛ آشنا عدالت و آزادی آرمان های به رسیدن پرخطر و ناهموار مسیر با و است داشته                   فعالیت

راه در هرگز و نکشیده دست مبارزه از لحظه ای خود، زندگی در بایستی انسان که می دهد                  شهادت
 آرمان هایش تسلیم خستگی و ناامیدی نشود.

های جنبش با همراه فعاالن علیه دادگاه ها، توسط شده صادر احکام بیانیه، ا ین کنندگان امضاء                 ▪ما
این شرِط و بی قید آزادی خواهان پایان، در و می دانیم مردمی وجهه ی فاقد و غیرمشروع را                  مردمی

با هم چنین می کنیم. محکوم را روند این ادامه ی و هستیم سیاسی زندانیان تمامی و وطن آزادی خواِه                  مبارِز

هر مسئولیت که است بدیهی سنی؛ شرایط این در خصوصًا ایشان، سالمتی نامساعد وضعیت به                 توجه
 اتفاق ناگواری به عهده حکومت خواهد بود.



 *تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تصمیمات آموزشی

به اعتراض در بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از آذر،جمعی 29 شنبه                روز
روند اصالح خواستار و کردند تجمع دریاسوج دانشگاه این پزشکی دانشکده در آموزشی               تصمیمات

ویروس شیوع وجود با دلیل چه به کردند بیان همچنین و شدند گذشته ماهه 9 طول در دانشگاه                    آموزشی
 کرونا باید امتحانات به شکل حضوری برگزار شود.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 آذر ماه 1399

 - فراخوان برای تجمع  سراسری دوباره کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 - دومین روز اعتراض کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت 8 ماه حقوق مقابل فرمانداری

دستورالعمل رعایت عدم به اعتراض برای جنوبی 19"پارس "فاز 10 پاالیشگاه کارگران اعتصاب -              

 های کرونایی

سطح به نسبت وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران و رانندگان طوماراعتراضی ثبت -              
 نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات در وزارت کار

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


مورد در مدیریت با وحومه تهران اتوبوسرانی واحد کارشرکت اسالمی شورای ضدکارگری توافق -              
 کاپشن کار معوق رانندگان و کارگران

 *فراخوان برای تجمع  سراسری دوباره کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

  زمان تجمع: یکشنبه 14 دی ماه 1399، ساعت  10:30 دق  یقه

  مکان  تجمع :

 - تهران . م  یدان بهارستان. روبروی بیمارستان معیری مجلس شورای اسالمی

 - استان ها وشهرستان ها:مقابل اداره تامین اجتماعی

 *دومین روز اعتراض کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت 8 ماه حقوق مقابل فرمانداری

گذاشتن بنمایش برای امیدیه شهرداری کارگران روزمتوالی، دومین آذربرای 27 شنبه             روزپنج

خوزستان استان در شهرستان این فرمانداری مقابل حقوق، ماه 8 پرداخت عدم به نسبت                اعتراضشان
 تجمع کردند.

 

شهرداری کارگران تجمعات با خوزستان های شهرداری کارگران اعتراضات ادامه رابطه: همین              در
 های حسینیه و امیدیه

به دست حقوق ماه 9 پرداخت عدم به اعتراض برای حسینیه شهرداری آذر،کارگران 26 چهارشنبه                 روز

 تجمع مقابل شهرداری این شهرزدند.

29 حسینیه شهرداری گفت: کارگران اعتراض رابطه در حسینیه شده،شهردار ای رسانه گزارشات               بنابه

 نیرو دارد که 9 ماه است که حقوق آن ها پرداخت نشده است.



مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به دراعتراض هم امیدیه شهرداری آذر،کارگران 26 چهارشنبه                روز
 شهرداری اجتماع کردند.

خرمشهربرای سبز فضای و شهری خدمات کارگران آذر، 24 دوشنبه روز که است آوری یاد                 قابل

مقابل تجمع به دست حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه                 انعکاس
 فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

دستورالعمل رعایت عدم به اعتراض برای جنوبی 19"پارس "فاز 10 پاالیشگاه کارگران              *اعتصاب
 های کرونایی

پیمانکار oandm جنوبی(شرکت 19"پارس "فاز 10 پاالیشگاه کارگران آذر، 26 چهارشنبه             روز
گیت مقابل و کشیدند کار از دست کرونایی های دستورالعمل رعایت عدم به اعتراض برای مپنا)                  شرکت

  پاالیشگاه 10 "فاز 19" تجمع کردند.

مطابق که کرده قبول ابتدا شرکت که گویند می ایران،کارگران کارگران آزاد اتحادیه کانال گزارش                 به

زده چیز همه زیر مدتی از بعد ولی شود بیشتر استراحت زمان و نیروها تعداد و کند عمل نفت نامه                      بخش
  و  اعالم کرده که همه کارگران باید بدون توجه به پروتکل های بهداشتی سر کار بروند.

آن و گرفته صورت کارگران جان حفظ برای نکردن هزینه خاطر به که کارفرما انسانی غیر اقدام                   این
 هزینه را به سرمایه خود افزوده باعث به خطر انداختن جان کارگران شده است.

نازل سطح به نسبت وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران و رانندگان طوماراعتراضی               *ثبت

 حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات در وزارت کار

در تبعیض کارگران، خرید قدرت کاهش مورد در واحد شرکت کارگران و رانندگان               درخواست

در بیمه حق چهارصد پرداخت شدن معوق واحد، شرکت کارگران و شهرداری کارکنان بین                پرداخت ها
ششصد از بیش با مستمر، مزایای انواع شدن معوق و آور زیان و سخت مشاغل در بازنشستگی                   هنگام

شورای و تهران شهرداری دبیرخانه در سندیکا اعضای از تن چند توسط آذر ٢۴ دوشنبه که                  امضاء
 شهر تهران ثبت شده بود روز سه شنبه ٢۵ آذر در دبیرخانه وزارت کار نیز ثبت شد.

به نسبت وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران و رانندگان رابطه:طوماراعتراضی همین              در
 سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقع مطالبات

در تبعیض کارگران، خرید قدرت کاهش مورد در واحد شرکت کارگران و رانندگان               درخواست
در بیمه حق چهارصد پرداخت شدن معوق واحد، شرکت کارگران و شهرداری کارکنان بین                پرداخت ها

ششصد از بیش با مستمر، مزایای انواع شدن معوق و آور زیان و سخت مشاغل در بازنشستگی                   هنگام

شهر شورای و تهران شهرداری دبیرخانه در سندیکا اعضای از تن چند توسط آذر ٢۴ امروز                  امضاء
 تهران ثبت شد.



 

 

مورد در مدیریت با وحومه تهران اتوبوسرانی واحد کارشرکت اسالمی شورای ضدکارگری              *توافق
  کاپشن کار معوق رانندگان و کارگران

 

https://etehadbinalmelali.com/wp-content/uploads/2020/12/photo_2020-12-15_00-36-28.jpg


کار کاپشن ازاء به تا نموده توافق مدیریت با واحد شرکت کارگران به تحمیلی کار اسالمی شورای                   
 معوقه رانندگان و کارگران، تنها مبلغ ٣٠٠ هزار تومان پرداخت شود.

 آیا با این مبلغ کارگر می تواند کاپشن تهیه کند؟!

ولی یافته خاتمه است سال یک از بیش واحد شرکت فرمایشی و نمایشی کار اسالمی شورای                  اعتبار
 همچنان جایگاه نماینده کارگر را اشغال کرده اند.

اعتصابات در که است خواسته هایی از می شود پرداخت کارگران به که مزایایی از بسیاری و کار                  لباس
پیگیر جدیت با همچنان سندیکا شد. مطرح گرفت صورت سندیکا هماهنگی با که ٨۴ سال اعتراضات                  و

کردن کم برای تالش در مدیریت همراهی با ضدکارگری کار اسالمی شورای اما است، کارگران                 حقوق
و فشار تحت سال ها و شده اند زندانی کارگران از بسیاری آن آوردن دست به برای که هستند                   مزایایی

اعضای از تن پنج نیز اکنون هم شد. گرفته نادیده آنها از تعدادی حقوق حتی و بوده اند کار از                     اخراج
شیری فرحناز خانم و سبزوار کریمی حسین محرم زاده، ناصر شهابی، رضا سعیدی، حسن آقایان                سندیکا

 به دلیل همین فعالیت ها اخراج از کار هستند.



 

 برگرفته از کانال کارگران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

akhbarkargari2468@gmail.com 
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مقابل پاسداران سپاه 98 ماه دی موشکی قتل قربانیان های خانواده اعتراضی تجمع درباره گزارشی -                
 دادسرای نظامی

حق از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم نسبت تبریز مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی تجمع -                
  طلبی درساختمان مرکزی  مخابرات استان  آذربایجان شرقی

  - ازسرگیری تجمعات اعتراضی  کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به عدم پرداخت مطالبات

و حسینیه های شهرداری کارگران تجمعات با خوزستان های شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -              
 امیدیه

 - کامران ساختمانگر برای تحمل 5 سال حبس احضار شد

  - " از کوزه همان برون تراود که در اوست ." حکایت بودجه ساالنه است.

تومان 1000 تا 500 روزانه عوارض پرداخت به نسبت کرج سلطانی پایانه رانندگان اعتراضی تجمع -                
 به شهرداری

مسئولین توخالی های وعده و دارو نبود به کشورنسبت «سی اف» بیماران خانواده اعتراضی تجمع -               
 مقابل وزارت بهداشت

 «تا جواب نگیریم، از اینجا نمی رویم......»

مرزی هنگ خودروی توسط زن یک قتل به نسبت نظرآباد روستای اهالی از جمعی اعتراضی تجمع -                 
 مقابل فرمانداری راسک

مقابل پاسداران سپاه 98 ماه دی موشکی قتل قربانیان های خانواده اعتراضی تجمع درباره                *گزارشی
 دادسرای نظامی

خانواده های برخی باقی مانده، تلخ حادثه این سالگرد به روز چند تنها حالی آذر،در 25 شنبه                 روزسه
به دست تهران نظامی دادسرای مقابل دادخواهی برای اوکراینی هواپیمای انهدام حادثه              جانباختگان

افکار واکنش با همچنان تجمع، این از پس ساعت ها حاال و زدند سکوت در اما اعتراضی                  تجمعی
 عمومی روبه رو است.

از نشان مجازی فضای در شده منتشر ویدیوهای که آذر،تجمعی 26 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
ساختمان در جانباختگان این خانواده های و نشده ختم نظامی دادسرای مجاور خیابان به تنها که دارد                  آن

 دادسرای نظامی نیز اعتراض خود را مطرح کرده اند.

پاسداران سپاه فرمانده کل جانشین فدوی، پیش، هفته یک حدود که گرفته صورت حالی در تجمع                 این

ناگوار اتفاق این سالگرد از پیش تا اوکراینی هواپیمای سقوط مقصران برای قاضی حکم که داد                  وعده
 صادر شود.



«خطای آنچه اثر بر اوکراینی هواپیمای انهدام از پس و گذشته سال از که دی ماه به ورود آستانه در                     حاال
جان تلخ حادثه آن در نفرشان 176 هر که نافرجام پرواز آن سرنشین 176 خانواده گرفت، نام                   انسانی»

 باختند، همچنان به  دنبال دادخواهی عزیزانشانند.

با تجمع، در حاضر خانواده های نماینده عنوان به حادثه این جانباختگان از یکی ملک، مریم                 پدر

عنوان به ما که نیستید قائل «چرا می پرسد: مسووالن از پرونده، این به رسیدگی روند به نسبت                   اعتراض
و تحقیق در هستیم، متحرک مرده های عمال که کسانی عنوان به جگرسوخته ها، عنوان به دم،                 اولیای

 روشن شدن حقایق مشارکت کنیم؟!»

از پس شده، منتشر نظامی دادسرای مسووالن برخی با اخیر جلسه از که دقیقه ای 4 حدودا ویدیوی در                    او

اشاره جلسه حاضران دیگر به نمی خواهم»، چیز هیچ  نمی خواهم، زندگی بچه ام، از «بعد می گوید:                اینکه
 کرده و ادامه می دهد: «ما از جان گذشته هستیم؛ هیچ  کدام از ما زندگی نمی خواهیم.»

گالیه مسووالن» رفتار و عملکرد کانادا، در دانشجو و شریف دانشگاه فارغ التحصیل ملک، مریم                پدر

 کرده گفته است: یادگاری بچه های ما کجاست؟!

که موانعی و شود انجام به درستی رسیدگی ها که شدند آن خواستار جلسه این در جانباختگان                  خانواده های

و ماند منتظر باید همچنان اما اینها همه با بروند. کنار دارند، وجود جانباختگان این دادخواهی راه سر                    بر

احکام داده، وعده فدوی چنانکه است، باقی 752 پرواز فاجعه سالگرد به ماه یک از کمتر که حاال                    دید
 مقصران اعالم خواهد شد و این احکام علیه چه کسانی و به چه صورت خواهد بود.

حق از جلوگیری برای کار قرارداد تمدید عدم نسبت تبریز مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی                *تجمع

  در ساختمان مرکزی  مخابرات استان  آذربایجان شرقی

پیمانکار اول خدمات تبریز(شرکت مخابرات شرکتی کارگران از 100نفر از آذر،بیش 25 شنبه سه                روز

برای کار قرارداد تمدید عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش مخابرات)برای انسانی نیروی               تامین
شرقی آذربایجان استان مخابرات مرکزی ساختمان وداخل مقابل تجمع به دست طلبی حق از                جلوگیری

 در کالنشهر تبریز زدند.



 

خدمات شرکت در مشاغل طبقه بندی طرح نشدن اجرا دلیل به کارگران شده،این ای رسانه گزارش                 بنابه

نفع به یادشده اداره و بودند کرده شکایت شرقی آذربایجان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره به                   اول
 شاکیان حکمی را صادر کرده بود.

جدید قرارداد برگه های تحویل از شرقی آذربایجان در محکومیتش به واکنش در نیز اول خدمات                 شرکت

پس را خود شکایت تا خواسته آنان از و است کرده خودداری شاکیان کاری قرارداد تمدید و امضا                    برای
 بگیرند.

 کل دفتر مدیرعامل مخابرات ایران (از اسفند ٩٧) نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت می باشد .

  *ازسرگیری تجمعات اعتراضی  کارکنان بیمارستان خمینی کرج نسبت به عدم پرداخت مطالبات

عدم به نسبت اعتراضشان جدید دور کرج خمینی بیمارستان کارکنان آذر،کارکنان 26 چهارشنبه               روز

 پرداخت مطالبات را با برپایی تجمع در این مرکز درمانی در استان البرز آغاز کردند.



نمی آروم نگیریم حقوق که دادند:«تا می شعار کنندگان تجمع شده ای رسانه وفیلم گزارش                 براساس
 نشینیم».

 

و حسینیه های شهرداری کارگران تجمعات با خوزستان های شهرداری کارگران اعتراضات              *ادامه
 امیدیه

به دست حقوق ماه 9 پرداخت عدم به اعتراض برای حسینیه شهرداری آذر،کارگران 26 چهارشنبه                 روز

 تجمع مقابل شهرداری این شهرزدند.

29 حسینیه شهرداری گفت: کارگران اعتراض رابطه در حسینیه شده،شهردار ای رسانه گزارشات               بنابه

 نیرو دارد که 9 ماه است که حقوق آن ها پرداخت نشده است.

مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به دراعتراض هم امیدیه شهرداری آذر،کارگران 26 چهارشنبه                روز
 شهرداری اجتماع کردند.

خرمشهربرای سبز فضای و شهری خدمات کارگران آذر، 24 دوشنبه روز که است آوری یاد                 قابل

مقابل تجمع به دست حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه                 انعکاس
 فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

 *کامران ساختمانگر برای تحمل 5 سال حبس احضار شد



اجرای چهارم شعبه طرف از آذرماه 26 امروز که ابالغیەای طی فیسبوک): ساختمانگر(صفحه               کامران
نمودم دریافت ثنا سامانه طریق از قبل دقایقی و شده صادر سنندج انقالب و عمومی دادسرای                  احکام

احضار نظام علیه تبلیغی فعالیت و کومەله در عضویت اتهام به تعزیری حبس سال ۵ حکم اجرای                   برای
 شدم.

 

  *" از کوزه همان برون تراود که در اوست ." حکایت بودجه ساالنه است.

و سرمایه داران منافع همچنان گذشته دهه چهار از بیش های بودجه بمانند نیز امسال ساالنه                 بودجه

و کارگران منافع از دولت پیشنهادی بودجه کمیت و کیفیت است الزم این رو از می کند. حفظ را                   حاکمیت
 زحمت کشان  مورد بررسی قرار گیرد.



دانشجویان که خانواده هایشان همراه به بیکاران جامعه، بگیران مزد سایر پرستاران، معلمان،              کارگران،
به توجهی هیچ که بودجه ای نمی برند. بودجه این از سهمی هیچ ابدا می شود، شامل هم التحصیالن فارغ                   و

سهمی می شود، افزوده جمعیت شان بر همواره که بیکاری میلیون ها ندارد. جامعه درصدی ٩٩               جمعیت
خود حال به اجتماعی حمایت های کمترین بدون مکفی، و الزم بیکاری بیمه فاقد و ندارند بودجه ها این                   در

 رها شده اند.

و دولتی ارگان های و سازمان ها نهادها، موسسات، و سرمایه داران نفع به بودجه تخصیص               اما،

درصدی  ها ٩٩ جمعیت منافع بر تاثیری هیچ که می دهد، افزایش را آنان سرمایه انباشت                حکومتی،
افراد جیب اینکه یا و می شود سرمایه داران دارایی حفظ امنیت مصروف بودجه  این از عمده ای                 ندارد!؟

گویی که گرفته صورت چنان خودشان بین بودجه تقسیم می کند. پر را آقا زاده ها و سیاسی جناح های                  در
 سود سهامدارانی است که به صاحبانش تعلق گرفته باشد.

درآمد که می شود وضع مقرراتی و قوانین دائما درآمد، کم اقشار به بودجه اختصاص عدم بر                  عالوه
می دهد. افزایش را درصدی ها یک ثروت انباشت و کاهش را زحمتکشان و مزدبگیران               کارگران،

است، سال تورم نرخ از کمتر بسیار که مزدبگیران سایر و بازنشستگان و کارگران مزد ناچیز                  افزایش

قبوض در بیمه نظیر پرهزینه عناوینی گنجاندن و دولتی تعرفه های خدماتی، قبوض بنزین، قیمت                افزایش
اکثریت به شده تحمیل گرانی از جنبه آن است، غیرشفاف و نامعلوم مردم برای هم آن تعهدات که                    خدماتی

 مردم است که مستقیم از طریق دولت انجام می گیرد.

طریق از دولت توسط مزدبگیران، دیگر و کارگران به شده تحمیل گرانی از بزرگتری بخش                 اما

بازار آشفتگی بر را راه که می گیرد صورت اولیه مواد و ارز قیمت افزایش و مصنوعی                  دستکاری
گردیده موجب را زندگی لوازم سایر و پوشاک خوراکی، مایحتاج برابری چند افزایش و می کند                 هموار

را زحمتشکان دیگر و بیکاران و بگیران مزد سایر معلمان، بازنشستگان، کارگران، خرید قدرت و                 است
 به شدت کاهش داده است.

موجب اجتماعی، تامین سازمان صندوق به دولت تومانی میلیارد هزار ٣٢٠ بدهی پرداخت عدم                همچنین
اکنون چرا است. شده خانواده هایشان با همراه بازنشسته و کارگر میلیون ها خرابی خانه و                ورشکستگی

  ١۴ میلیون کارگر پرداخت کننده بیمه و بازنشستگان آن باید ظلم مضاعف را تحمل کنند ؟؟؟؟؟؟

بودجه اولویت های در باید اجتماعی، تامین سازمان صندوق به دولت بدهی پرداخت برای بودجه                تامین
 امسال قرار گیرد.

و رشوه رواج آن راستای هم و نهادها انواع و کشور اقتصادی ساختار در اختالس و دزدی و مالی                     فساد

محروم طبقه روزی سیه موجب عوامل سایر کنار در نیز دولتی و حاکمیتی دستگاه های در اداری                  فساد
  می باشد.

آن هزینه باید است. مردم فوری ضروریات از جهانی بهداشت سازمان تایید مورد (کرونا)                واکسیناسیون

بوده عمومی خواسته های از همیشه نیز رایگان درمان چنانکه گیرد. قرار بودجه ردیف اول اولویت                 در
 است. لذا هزینه ان باید در بودجه وزارت بهداشت و درمان و دارو لحاظ و افزایش چشمگیر یابد.



گیرد. قرار اولویت در باید آن بودجه است. جامعه پراهمیت نیازهای از رایگان آموزش هزینه                 تامین
را کرونا شرایط در غیرحضوری آموزش نیاز مورد لوازم تامین هزینه که محروم مناطق در                 بویژه

 ندارند.

نیاز مورد بودجه تامین و شرط و قید بدون جامعه بیکاران کلیه برای کافی و الزم بیکاری بیمه                    پرداخت
 ، باید اولویت قرار گیرد.

تورم نرخ با بگیران مزد دیگر و پرستاران معلمان، بازنشستگان، کارگران، دستمزد و حقوق                افزایش
 واقعی باید به اندازه ای باشد که تامین کننده هزینه سبد خانوار باشد.

انسانی شایسته زندگی و اجتماعی رفاه تامین هستیم. جامعه سرمایه و ثروت کنندگان تولید کارگران،                 ما
مستقل های تشکل و سندیکاها در سازماندهی  بر آن به دستیابی برای و است جامعه افراد همه مسلم                    حق

 کارگری تاکید می کنیم و هرگز  از مبارزه فراگیر علیه شرایط اسف بار کنونی کوتاهی نخواهیم کرد.

 ٢۵ آذر ١٣٩٩

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نی شکر هفت تپه

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

 اتحاد بازنشستگان

تومان 1000 تا 500 روزانه عوارض پرداخت به نسبت کرج سلطانی پایانه رانندگان اعتراضی                *تجمع
 به شهرداری

500 روزانه عوارض پرداخت به اعتراض برای کرج سلطانی پایانه آذر،رانندگان 26 چهارشنبه               روز
 تا 1000 تومان به شهرداری کرج تجمع کردند.

مسئولین توخالی های وعده و دارو نبود به کشورنسبت «سی اف» بیماران خانواده اعتراضی               *تجمع

 مقابل وزارت بهداشت

 «تا جواب نگیریم، از اینجا نمی رویم......»

وعده و دارو نبود به اعتراض کشوربرای «سی اف» بیماران خانواده دیگر، باری برای جاری                درهفته
 های توخالی مسئولین مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.



 

نمایندگان از یکی سی اف)، ساله 7 «محمدرضا»(بیمار آذر،مادر بتاریخ26 شده ای رسانه گزارش               بنابه
داروی است سال یک «حدود می گوید: و می آورد پایین کمی را دارد دست در که نوشته ای تهران                   استان

وزارت مقابل همین جا یک بار قبل، ماه چند نمی شود. وارد سی اف بچه های داروی اصلی ترین               کرئون،
نوبت یک ما، کردن آرام برای آن از بعد کردیم. تجمع دارو و غذا سازمان مقابل هم یک بار و                     بهداشت

شد قرار نشد. اما می شود، وارد دوباره ماه آبان کردند اعالم شد. وارد – محدود تعداد به هم آن –                      کرئون
 آذرماه وارد شود اما آذر هم رو به پایان است و خبری نشده.

در تهرانی دوستان و مشهد پزشکی علوم دانشگاه مقابل در ما که قبل 6ماه گفت: ازوالدین دیگر یکی                    

200 این دادند. کرئون تایی 100 بسته یک بیمار هر به نوبت 2 در کردیم، تجمع بهداشت وزارت                    مقابل
یعنی کنند، مصرف کرئون بیشتر و عدد 10 باید روز هر که بزرگسالی بچه های برای کرئون                  عدد

بچه های نیاز مابقی نپرسید خودش از کسی کشور درمانی سیستم این در خب، کمتر. و روز 20                   مصرف
دادند، که وعده هایی از هیچ کدام مدت، این در کنند؟ تهیه کجا از باید خانواده ها را ماه 6 این در                     سی اف

 عملی نشد و شرایط ما هر روز بدتر و بدتر شد.

مرزی هنگ خودروی توسط زن یک قتل به نسبت نظرآباد روستای اهالی از جمعی اعتراضی                 *تجمع
 مقابل فرمانداری راسک

نظرآباد روستای اهالی از جمعی همراهی با دهانی خدیجه باخته جان زن آذر،خانواده 25 شنبه سه                  روز

و دستگیری رسیدگی، خواستار وبلوچستان سیستان دراستان راسک شهرستان فرمانداری مقابل تجمع              با
 محاکمه ماموران هنگ مرزی شدند.



 

در شرکت از پس دهانی خانواده ،99 22آذرماه شنبه محلی،روز خبری منبع یک آذر 26 گزارش                  به
با راه مسیر در که بودند خود منزل به بازگشت حال در میردوک روستای در عروسی مراسم                   یک

روبرو کرده توقیف را بر سوخت خودروی چندین که شخصی لباس اطالعات و مرزی هنگ                 نیروهای
 می شوند.

با و داشته حضور محل آن در امنیتی ماموران که بوده فنی نقص دچار شده توقیف خودروهای از                    یکی
 مشاهده خودروی دهانی توسط آنها، ماموران هنگ مرزی به سمت آنها تیراندازی کردند.

که کرده حرکت آنها سمت به خودرو با مرزی هنگ ماموران دهانی، خودروی سرنشینان شدن پیاده                  با
را خود جان و شده گرفته زیر فرزندانش چشمان مقابل و مرزی هنگ ماموران توسط دهانی"                  "خدیجه

 از دست داده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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وتعدادی شهردار تومانی میلیون 26 تا 10 حقوق به نسبت سبزوار شهرداری کارگران اعتراض -               
 کارکنان شهرداری سبزوار ،بی تفاوتی وزارت کار و نداشتن تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت خدمات بخش کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب روز پنجمین -               
  به جابجایی شغلی

پرداخت عدم به نسبت یزد فرهنگی میراث کاربردی علمی دانشکده حق التدریسی اساتید اعتراض -              

 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن

 - افسانه عظیم زاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکانی نامعلوم منتقل شد

 - احضار حسین پیروتی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل های کارگری

 - تهدید و ارعاب خانواده حامد قره اوغالیی دانشجوی دانشگاه بهشتی توسط نهادهای امنیتی

 - واکسن همگانی و رایگان، مطالبه ای فوری و عمومی است!

علل سریعتر هرچه شدن روشن خواهان تجمع برپایی اطهربا سینا کلینیک دیده حادثه خانواده های -               

 حادثه و برخورد با مقصرانش شدند

پاسخگویی عدم و زمین مالکیت حق سلب به نسبت قزوین اندیشه شهرک اهالی اعتراضی تجمع -                
 مسئوالن مقابل دادگستری قزوین

توسط عقد مراسم برگزاری به نسبت پذیرایی های تاالر با مرتبط های شغل صاحبان اعتراضی تجمع -                 
 دفاتر اسناد رسمی مقابل اتاق اصناف تهران

سه حال وخامت - شدند مصدوم زن 12 و واژگون هم گلستان کشاورزی کارگران وآمد رفت سرویس -                  
  نفر از مصدومین

وتعدادی شهردار تومانی میلیون 26 تا 10 حقوق به نسبت سبزوار شهرداری کارگران               *اعتراض
 کارکنان شهرداری سبزوار ،بی تفاوتی وزارت کار و نداشتن تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشان

را اعتراضشان رضوی خراسان استان در سبزوار شهرداری ازکارگران آذر،جمعی 25 شنبه سه               روز
تفاوتی سبزوار،بی شهرداری کارکنان وتعدادی شهردار تومانی میلیون 26 تا 10 حقوق به               نسبت

 وزارت کار و نداشتن تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشان رسانه ای کردند.

به شهری مدیران برخی حقوق درباره آمده به وجود حواشی درباره سبزوار شهرداری ازکارگران               جمعی

برخی دریافت های درباره خبرهای مجازی شبکه های  و رسانه ها در اخیرا گفتند: ای رسانه               خبرنگار
 مدیران شهری منتشر شده درحالی که ما کارگران در آرزوی دریافت منظم حداقل دستمزد هستیم.

سبزوار شهری مدیران از تعدادی حقوقی فیش های انتشار درباره سبزوار شهرداری کارگران از               یکی

کارگران با مقایسه در شهری مدیران به میلیونی 26 تا 17 حقوق های گفت:پرداخت رسانه ها                در

واقعا می کنند، تالش شهر سبز فضای زیبایی و داشتن نگه پاکیزه برای شبانه روز که                حداقل بگیری
 بی عدالتی و تبعیض است.

ادامه در شد، سبز فضای و خدماتی کارگران اعجاب موجب فیش ها، این انتشار اینکه بیان با کارگر                   این

مقابل در و بیاییم خیابان ها به خود مطالبات دریافت برای حداقل بگیر کارگران ما باید چرا                 گفت:



عریضه برسد، ذهن مان به که مسئولی مقام هر به و کنیم تجمع خصوصی و دولتی مختلف                  ساختمان های
 بنویسم، اما مدیران شهری که مدعی نداشتن بودجه هستند، حقوق های نجومی بگیرند؟!

از بسیاری در بلکه سبزوار در تنها نه حقوق پرداخت در تبعیض و بی عدالتی  این اینکه به اشاره با                     او

از دولتی مسئوالن از برخورد برای را امیدمان هرچند گفت: است، معمول نیز دیگر                شهرداری های
 دست داده ایم، اما در این مورد خاص از مسئوالن قوه قضائیه درخواست داریم پای کار بیاید.

نیست، کافی هستند جهادی کار مدعی که مدیران فیش های رسانه ای انتشار تنها که مطلب این بیان با                   وی
که هنگامی تا و کنند پیگیری را خود مطالبات قانونی مجاری از نتوانند کارگران که زمانی تا کرد:                    تاکید

 نتوانیم با تشکل یابی مستقل خودمان را قدرتمند کنیم، انتظار عدالت بیهوده است.

وزارت متوجه را سبزوار شهرداری کارگران فعلی مشکالت از عمده ای بخش کارگران؛ از دیگر                یکی

مدیران و کارفرمایان بر فشار برای دارد دست در که ابزارهایی از کار وزارت چرا گفت: و دانست                    کار
 خاطی استفاده  نمی کند.

و مرجع نهاد، هیچ به نجومی بگیر اصطالح با مدیران و مسئوالن کارفرمایان، نیست قرار آیا افزود:                  وی
اندک وصول برای را کارگران ما صدای تا مسئول نهادهای برخی چرا باشند؟ پاسخگو                ساختاری

کارگر متوجه همیشه ناعادالنه شرایط چرا می کنند؟ آنها سرکوب به اقدام فوری می شنوند               مطالبات مان
 است؟

به دست معیشتی مشکالت با که کارگرانی برای نجومی حقوق های با افرادی که سوال این طرح با                   او
یا هستیم کار حال در همیشه که کارگرانی ما نیست عادالنه گفت: می کنند، تصمیم گیری هستند،                 گریبان

اضافه چیزی کارگران ما باشیم. تنگدستی و فقر میزان این دچار می شویم، بازنشسته کار سال ها از                  بعد
 نمی خواهیم، بلکه بدنبال حق مان هستیم و امیدواریم گوش شنوایی برای حرف های ما باشد.

نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت خدمات بخش کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب روز               *پنجمین
  به جابجایی شغلی

تپه هفت نیشکر وصنعت کشت خدمات بخش کارگران متوالی، روز پنجمین برای آذر 25 شنبه سه                  روز
دادند ادامه اعتصابشان به شغلی جابجایی به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس               برای

 وضمن خودداری از قبول پست های جدید دراین مجتمع تجمع کردند.



 

پرداخت عدم به نسبت یزد فرهنگی میراث کاربردی علمی دانشکده حق التدریسی اساتید              *اعتراض
 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن

را اعتراضشان یزد فرهنگی میراث کاربردی علمی دانشکده حق التدریسی اساتید آذر، 25 شنبه سه                روز
 نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن،اعالم کردند.



 

آن التدریسی حق اساتید ولی می گذرد یزد فرهنگی میراث کاربردی علمی دانشکده تعطیلی از سالی                 یک
و مسئوالن از را مشکل شان رفع وعده نیز بارها و هستند خود حقوق و حق تسویه انتظار در                    همچنان

 نمایندگان مجلس شنیده اند ولی گرهی از مشکلشان باز نشده است.

 *افسانه عظیم زاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکانی نامعلوم منتقل شد

ناشناس نیروهای توسط زنان و کار کودکان حقوق فعال زاده عظیم افسانه آذر، 24 دوشنبه روز                  عصر

 دستگیر شد.



 



برای زاده عظیم افسانه که هنگامی روزدوشنبه ایران،عصر کارگران آزاد اتحادیه آذر گزارش25               بنابه
در بود، کرده مراجعه میالد بیمارستان به قلبی ضایعه معالجه جهت که بیمارش مادر درمان                 پیگیری

 مقابل چشمان پدر و مادرش، توسط نیروهای امنیتی ناشناس دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خود همراه و ضبط وی شخصی وسایل و تفتیش امنیتی عوامل توسط مادرش منزل و وی منزل                   همزمان
 بردند.

 الزم به ذکر است تا این زمان از محل و عوامل دستگیری وی اطالعی در دست نیست.

 *احضار حسین پیروتی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل های کارگری

به کمک برای هماهنگی کمیته عضو و کارگری فعال پیروتی حسین ،١٣٩٩ آذر ٢۵ شنبه سه                  امروز

 ایجاد تشکل های کارگری، به دادیاری شعبه اول دادگستری اشنویه احضار شد.

اطالعات اداره که است شده اتهام تفهیم پیروتی حسین به اشنویه، دادگستری اول شعبه به ازمراجعه                  بعد
 اشنویه ازوی شاکی می باشد.

گذشته تابستان در اطالعات اداره به احضار اخبار انتشار و نظام علیه تبلیغ ایشان به شده وارد                    اتهام
 می باشد.

آزاد دادگاه تشکیل زمان تا تومانی میلیون ٢٠ کارمندی وثیقه قرار با فعال پیروتی حسین اینکه                  توصیح
 می باشد.

اعضای ارعاب و تهدید بازجویی، احضار، کارگری، های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی                کمیته
فضای این به دادن پایان خواستار و کرده محکوم شدیدا را کارگری فعالین دیگر و هماهنگی                  کمیته

 ارعاب و سرکوب می باشیم.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 *تهدید و ارعاب خانواده حامد قره اوغالیی دانشجوی دانشگاه بهشتی توسط نهادهای امنیتی

خانواده ارعاب و تهدید از خود توییتر اکانت در بهشتی دانشگاه دانشجوی اوغالیی قره حامد                 خواهر
خوانواده اش و برادر وضعیت به رسیدگی برای قضایی دستگاه از و داد خبر امنیتی نهادهای                 توسط

 دادخواهی کرد.



 



     برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *واکسن همگانی و رایگان، مطالبه ای فوری و عمومی است!

محالت بیکاران و جوانان بیکار، فارغ التحصیالن دانشجویی، کارگری، گروهای و تشکلها             بیانیه

توسط رایگان و فوری و همگانی واکسیناسیون مورد در کودکان حقوق فعالین و ورزشکاران                شهرها،
  حکومت.

ورود بعلت که بی سابقه ای مصائب انبوه می گذرد، جهان در کرونا ویروس شیوع از سال یک                 تقریبا
توسط ایران در بیماری شیوع واقعیت انکار و پنهانکاری ها سپس و کشور به ویروس این یافته                  تسهیل

مراکز تالش های یمن به اینک شد، مردم زندگی در اتفاقات زیان بارترین تحمیل موجب حکومتی،                سران
عمومی واکسیناسیون و شروع انبوه مقیاس در مرگبار ویروس این واکسن تولید جهان، پزشکی و                 علمی

 آن در تعدادی از کشورها آغاز شده است.

بودن "رایگان" رسما مناسب، بودجه های اختصاص و کردن هزینه با اپیدمی این درگیر               کشورهای
  پروژه پیشگیری عمومی از تکثیر بیماری را اعالم کرده اند و بعضًا آنرا اجرایی نیز نموده اند.

راه ویروس، شیوع و سرایت اولیه دوران همانند جهان، حکومت های سایر برخالف ایران در سران                 اما

عوام فریبی مردم، به مکرر دروغ های واسطه به انسان میلیون ها جان با بازی راه برگزیده اند؛ را                 دیگری
 و شانه خالی کردن از بار تأمین واکسن از منابع معتبر و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی.

داروسازی شرکت های از دوز میلیون 20 حدود است قرار بهداشت، وزیر نمکی اظهارات به                بنا

از 13درصد حدود واکسیناسیون برای که شود خریداری دالر میلیون 50 مبلغ به "مدرنا"                "فایزر"و

استفاده داخل ساخت واکسن از همگانی واکسیناسیون برای نمکی گفته به کرد. خواهد کفایت                جمعیت
  خواهد شد؛ علت این تصمیم هم، عدم توانائی مالی عنوان شده است!

و حکومت به وابستگان و باال رده مدیران و سران برای سالمت تامین جز چیزی معنایش تصمیم،                   این

واکسن های از خرید این بودجه که است حالی در این نیست؛ جامعه عموم سالمت به بی توجهی                  البته
  ساخت خارج از کشور، تماما از منابع عمومی کشور تامین میشود.

و بی خاصیت موسسات و نهادها به عمومی بودجه از تومان میلیارد هزاران ساله هر که مملکتی در                   

سالمت تامین تحمیل برای توجیهی و بهانه هیچ است، شده داده اختصاص مردم برای مضر                 حتی
  عمومی، با هزینه خود مردم قابل قبول نخواهد بود.

به امنیتی نهادهای ساخت کرونای نامرغوب واکسن تحمیل نیت با اندرز و پند از باید حکومت                  سران

سالمت تهدید برای اقدام جهانی، بهداشت سازمان تاییدیه فاقد داروی هر از استفاده کنند. خودداری                 مردم

"مدرنا" "فایزر"و نظیر شرکت هایی از واکسن خرید به اقدام دارد وظیفه حکومت و می باشد                جامعه
 کرده و واکسیناسیون مجانی و همگانی را شروع کنند.

24/9/1399 

  1-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  2-گروهی از فارغ التحصیالن رشته شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه



  3-گروهی از ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه

  4-سندیکای نقاشان البرز

  5-گروهی از کارگران بیکار خیابان فرح، سنندج

 6-گروهی از کارگران ساختمانی کمربندی 17 شهریور، سنندج

  7-گروهی از کارگران جوشکار خیابان چهارباغ، سنندج

 8-گروهی از کارگران ساختمانی خیابان 17 شهریور، سنندج

 9-گروهی از کارگران بیکار روستای نوره، سنندج

 10-گروهی از کارگران بیکار شهرک صنعتی (کارخانه شیر)، سنندج

 11-گروهی از کارگران مرغداری های مریوان

 12-گروهی از فعالین کارگری سقز

 13-گروهی از کارگران لوله کش ساختمانی سقز

 14-گروهی از کارگران نقاش ساختمانی سقز

 15-گروهی از کارکران برق کار ساختمانی سقز

 16-گروهی از کارگران بیکار و جوانان بیکار محالت کریم آباد، تپه شافعی، بردبران و تپه ماالن سقز

 17-تشکل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 18-تشکل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 19-گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

 20-گروهی از دانشجویان دانشگاه عالمه تهران

 21-گروهی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران

 22-گروهی از دانشجویان تربیت مدرس

 23-گروهی از دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

 24-گروهی از دانشجویان دانشگاه مازندران

 25-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

حادثه علل سریعتر هرچه شدن روشن خواهان تجمع برپایی اطهربا سینا کلینیک دیده حادثه                *خانواده های
 و برخورد با مقصرانش شدند

واقعه محل در تجمع برپایی اطهربا سینا کلینیک دیده حادثه خانواده های آذر، 25 شنبه سه روز                  عصر

 خواهان روشن شدن هرچه سریعتر علل حادثه و برخورد با مقصرانش شدند.



 

10تیر شنبه سه روز اطهر سینا کلینیک سوزی آتش و انفجار دردناک حادثه که است آوری یاد                   قابل
روشن آن تکلیف همچنان ماه 6 گذشت با و شد دیگر تن 11 شدن زخمی و نفر 19 مرگ به                      1399منجر

 نشده است.

پاسخگویی عدم و زمین مالکیت حق سلب به نسبت قزوین اندیشه شهرک اهالی اعتراضی                *تجمع
 مسئوالن مقابل دادگستری قزوین

بنمایش برای قزوین اندیشه شهرک اهالی واقع قزوین اندیشه شهرک اهالی آذر، 25 شنبه سه                 روز

تجمع به دست مسئوالن پاسخگویی عدم و زمین زمین مالکیت حق سلب به نسبت اعتراضشان                 گذاشتن
 مقابل دادگستری قزوین زدند.



 

واقع قزوین کیلومتری پنج در اندیشه گفت:شهرک محلی رسانه یک خبرنگار به کنندگان ازتجمع                یکی
است، قانونی مشکل فاقد شهرک این از نیمی و توجه قابل بخش تقریبا است؛ قطعه یک هزار شامل و                    شده

 در حالی که مسئوالن قضایی استان عنوان می کنند برخی از اراضی این شهرک دارای مشکل است.

و کرده ایم خریداری گذشته 25سال از را زمین ها شهرک، این ساکنان از بسیاری و من افزود:                  وی

ما که کردند ایجاد را مشکالتی بین این در اداری و اجرایی دستگاه های اما است؛ سند دارای                   زمین ها
موضوع می کنند عنوان می کنیم، مراجعه دادسرا به مشکل حل برای که هم زمانی نداریم؛ آن از                  اطالعی

 محرمانه است.

فعالیت های شده، سلب ما از آنها مالکیت حق که زمین هایی قبال در می توانیم چگونه : داد ادامه                   وی
 ساخت و ساز را انجام دهیم؟ اگر دستگاه اجرایی دچار اشتباه شده نباید تاوان این اشتباه را ما بدهیم.

کم اقشار از بیشتر شده، خریداری ساکنان توسط شهرک این در که قطعه ای یک هزار کرد: اضافه                  وی
 درآمد و کارگر هستند که از چند سال گذشته سرمایه گذاری کردند.

و ساخت شهرک این در نمی توان و پابرجاست همچنان مشکل سال، چندین گذشت وجود با گفت:                  وی
 ساز کرد؛ مسئوالن ذی ربط پاسخگو نیستند.

رسمی برگی تک سند دارای آن زمین های از بسیاری و مسکونی شهرک این واحدهای داد: ادامه                  وی
 است؛ اما نمی دانیم کجای کار مشکل دارد که مسئوالن برای حل آن، پاس کاری می کنند.



توسط عقد مراسم برگزاری به نسبت پذیرایی های تاالر با مرتبط های شغل صاحبان اعتراضی                 *تجمع
 دفاتر اسناد رسمی مقابل اتاق اصناف تهران

و کرج تهران، پذیرایی های تاالر با مرتبط های شغل صاحبان از آذر،جمعی 25 شنبه سه                  روز

اسناد دفاتر توسط عقد مراسم برگزاری به نسبت پذیرایی اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای               شمیرانات
 رسمی مقابل اتاق اصناف تهران اجتماع کردند.

ادعا گفت:اعتراض کنندگان ای رسانه خبرنگار به پذیرایی تاالرداران اتحادیه رابطه،رئیس            درهمین
اما می دهند  شام حتی و می کنند برگزار مراسم گذاشته اند، عقد سفره ی همه رسمی؛ اسناد دفاتر                 دارند

تعطیل کنند، رعایت را پروتکل ها می توانند و هستند مراسم برگزاری متخصص که پذیرایی               تاالرهای
 شده اند.

تاالرهای به وابسته که بودند شغل هایی صاحبان نبودند، تاالردارها برای تنها تجمع این افزود:                وی
یا عروس لباس فروشندگان مثل شده اند، بیکار پذیرایی تاالرهای تعطیلی علت به و بودند                پذیرایی

 عکاس ها.

شمیرانات و کرج تهران، اطراف از بیشتر که داشتند حضور هم تاالردارها از تعدادی داد: ادامه                  وی

را پیگیری ها که بودیم داده وعده هم این از پیش ندارد. اتحادیه به ارتباطی موضوع بنابراین                  بودند،
 افزایش می دهیم.

صورت اصناف اتاق برابر در تجمع این که بودند نفر 40 تا 30 حدود کنندگان تجمع تعداد وی، گفته                     به
 گرفت.

دارند ادعا اعتراض کنندگان گفت:  تجمع کنندگان خواسته های مورد در پذیرایی تاالرداران اتحادیه             رئیس
تاالرهای اما می دهند  شام حتی و می کنند برگزار مراسم گذاشته اند، عقد سفره ی همه رسمی؛ اسناد                 دفاتر

 پذیرایی که متخصص برگزاری مراسم هستند و می توانند پروتکل ها را رعایت کنند، تعطیل شده اند.

وابسته  آن به شغل شان که کسانی زندگی و شده تعطیل تاالرها که است ماه 9 تقریبا گفت: درخاتمه                    وی
 است، تحت تاثیر قرار گرفته است.

سه حال وخامت - شدند مصدوم زن 12 و واژگون هم گلستان کشاورزی کارگران وآمد رفت                  *سرویس
  نفر از مصدومین

به گلستان استان از که کشاورزی کارگران حامل مینی بوس دستگاه یک آذر، 25 شنبه روزسه                 بمداد
مصدوم باغی محصوالت برداشت کارگر 12 و واژگون نکا کمربندی در بود حرکت در                ساری

 شدند.حال سه نفر از مصدومین وخیم گزارش شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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