
 

 اخباروگزارشات کارگری 23 آذرماه 1399

مراکز در اجتماعی تامین واداره مجلس مقابل کشور بازنشسته کارگران همزمان اعتراضی تجمع -              
 استان ها

 همراه با مجموعه ای ازگزارشات منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی

دیگر تجمعی برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت سال93 خدمات خرید معمان اعتراضات ادامه -               
 مقابل مجلس

 - سومین روز اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران بخش خدمات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت
 به جابجایی شغلی

 - ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی ایذه نسبت به بالتکلیفی استخدامی وبی تفاوتی مسئوالن
 ذیربط شهر،استان وکشور

 - تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایالم نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل دادگستری

 - تجمعات اعتراضی کارگران بام خرم آباد نسبت به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش

 تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار درصورت اعتراض

 - تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری اصفهان نسبت به نداشتن امنیت شغلی

 - تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان شهدای شهرستان هیرمند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق

پرداخت وعدم کارانه میزان به بوشهرنسبت فارس خلیج شهدای بیمارستان پرستاران اعتراضی تجمع -              
 بموقعش

 - پایان اعتصاب رانندگان تاکسی جزیره کیش

 - جان باختن 2 کارگر معدن سنگان خواف

 - جان باختن یک کارگر کشاورزی در زرین فارس  بر اثر گازگرفتگی

مراکز در اجتماعی تامین واداره مجلس مقابل کشور بازنشسته کارگران همزمان اعتراضی              *تجمع
 استان ها

 همراه با مجموعه ای ازگزارشات منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی

به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای کشور بازنشسته کارگران آذر، 23 یکشنبه                روز

در و مجلس مقابل تهران در همزمان بطور ها مستمری نازل وسطح همسان سازی اصالح و اجرا                  نحوه
شمالی، رضوی،خراسان اصفهان،ایالم،خراسان شرقی، آذربایجان های        استان

 خوزستان،لرستان،گیالن،مرکزی،یزد و...مقابل اداره کل تامین اجتماعی تجمع کردند.

 /مجموعه ای ازگزارشات منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی:



اصفهان، مشهد، ایالم، آباد، خرم اراک، تبریز، تهران، شهرهای در اجتماعی تامین              +بازنشستگان
تامین قانون 96 ماده با مستمری حداقل تطابق عدم به اعتراض در امروز، اهواز، و رشت یزد،                   بجنورد،

دولت بی توجهی لشگری، و کشوری صندوق های با ناهماهنگ شکل به متناسب سازی اجرای              اجتماعی،
مستمری محاسبه نحوه و متناسب سازی مبالغ نداشتن تطابق اجتماعی، تامین سازمان مطالبات پرداخت               به

سال بازنشستگان برای متناسب سازی نشدن اجرا غیرهمکار، و اجتماعی تامین همکار بازنشستگان              میان

شستا سهام واگذاری نشدن محقق اجتماعی، تامین مدیریتی ساختار در نفعان ذی برابر مشارکت عدم ،99                
سطح نبود عملیاتی، و جنگی مناطق بازنشستگان به اشتغال دوران مزایای پرداخت بازنشستگان،               به

مستمری نیافتن افزایش و اجتماعی تامین درمان به تکمیلی بیمه پای شدن باز و درمانی خدمات در                   بندی
  در چند نوبت از سال برای پوشش تورم تجمع کردند.

اجتماعی تامین ادارت مقابل دیگر شهرهای در و اسالمی شورای مجلس مقابل بازنشستگان تهران                در
 جمع شدند و به طرح خواسته های خود پرداختند.

تناسب ایجاد خواستار و بودند حاضر هم آور» زیان و سخت «مشاغل بازنشستگان امروز، تجمعات                  در

بیشتر و سال 35 سال، 30 اساس بر که شدند بازنشستگانی و خود میان متناسب سازی مبالغ پرداخت                   در
 سابقه بیمه پردازی داشته اند.

  معترضان در تجمع امروز خود مقابل مجلس، با 2 نماینده مجلس مالقات داشتند.

 +ایالم - مقابل اداره کل تامین اجتماعی:

 



 +خراسان رضوی - مشهد - مقابل اداره کل تامین اجتماعی:

اجتماعی تأمین سازمان مقابل حقوق ناعادالنه سازی همسان به نسبت مشهد بازنشستگان اعتراضی               تجمع
  خراسان رضوی

 

 +خراسان شمالی – بجنورد - مقابل اداره کل تامین اجتماعی:

 

 + خوزستان - اهواز- مقابل اداره کل تامین اجتماعی:

کل اداره مقابل تجمع به دست خوزستان اجتماعی تامین بازنشستگان از آذر:جمعی 23 یکشنبه                روز

 تامین اجتماعی در کالنشهر اهواز زدند.



 

میزان و همسان سازی اصالح و اجرا نحوه به اعتراض در گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
به داریم درخواست نهاد این از و شده ایم حاضر اجتماعی تامین اداره مقابل خود، مستمری های                 ناچیز

 مطالبات ما پاسخ دهد.

به که شده انجام فرمول هایی با زیان آور و سخت بازنشستگان برای همسان سازی اصالح افزودند:                آنها

ارائه معیشت، سبد اندازه به مستمری ها افزایش خواستار ما آن، بر عالوه نیست؛ رضایت بخش وجه                 هیچ
 خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم.

میلیون سه به همسان سازی اجرای با حداقل بگیران دریافتی دادند: ادامه معترض بازنشسته              کارگران
ستوه به بی سرانجام وعده های و اصالحات نحوه از هم زیان آورها و سخت است؛ نرسیده هم                 تومان

ناچیز، رقم این و شده زیاد تومان هزار بیست فقط بازنشستگان دریافتی انتظار ماه ها از بعد                  آمده اند.
 توهین به بازنشسته است.

 

 +لرستان - خرم آباد - مقابل اداره کل تامین اجتماعی:



 

 + گیالن - رشت:



 

دیگر تجمعی برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت سال93 خدمات خرید معمان اعتراضات               *ادامه
 مقابل مجلس

استخدامی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان درادامه سال93 خدمات خرید معمان آذر، 23              روزیکشنبه
 برای باری دیگر مقابل مجلس اجتماع کردند.



 

 

معلم هزار 13 حدود گفتندک ای رسانه خبرنگار به می رسید نفر صد چند به آن ها تعداد که کنندگان                    تجمع
مدل شدن یکسان و خود استخدام وضعیت شدن مشخص خواهان کشور، سراسر از خدمات                خرید

  قراردادها هستند.



می کنند دریافت حقوق 300هزار ماهی تنها استانها برخی در همکارانشان معلمان؛ از گروه این گفته                 به
  و یک بیمه 10 روزه دارند؛ درحالیکه ساعت کار آن ها با معلمان رسمی تفاوتی ندارد.

خود، استخدام برای فرهنگی» انقالب عالی «شورای طرح به اشاره با تجمع این در حاضر                 معلمان

باید، خدمات خرید معلمان استخدامی وضعیت شدن روشن برای که دارد تاکید فرهنگی نهاد این                 گفتند:

تنها معلمان استخدام که است کرده اعالم شورا حال، همین در شود. 28برگزار ماده استخدامی                 آزمون
آموزشی سیستم وارد که 93 سال که است حالی در این شود. انجام فرهنگیان» «دانشگاه طریق از                   باید

  شدیم این دانشگاه وجود نداشت.

در سال ها خدمات خرید معلمان است، معلم ترتبیت دانشگاه به ورود از هدف اگر اینکه بیان با                   معترضان

معلمان کار ساعت اینکه به توجه با افزودند: شده اند، تجربه صاحب و کرده اند کار کشور آموزشی                  سیستم
با تفاوتی و است کامل دبستانی، پیش معلمان و سوادآموزی نهضت آموزشیاران برخالف خدمات،                خرید

  معلمان رسمی ندارد، انتظار داریم که شورای عالی انقالب فرهنگی ما را مستثنی کند.

فرهنگیان دانشگاه در حضورمان شرایط باید باشد، آزمون این در شرکت بر قرار اگر اما افزودند:                  آن ها

که داریم انتظار اما نیستیم؛ آزمون شرکت و فرهنگیان دانشگاه در حضور مخالف نتیجه در شود.                  مهیا
طرح این اساس بر کنند. تصویب را آن و بپردازند کرده ایم ارائه آن ها به که طرحی به مجلس                    نمایندگان

میلیارد 940 بودجه هم حاال همین می شود. تعریف خدمات خرید معلمان استخدام برای مشخصی                بودجه
  تومانی برای معلمان خرید خدمات در نظر گرفته شده است، که می توان آن را صرف استخدام ما کرد.

استان هر در معترضان گفته به آن هاست. قراردادهای شدن یکسان خدمات خرید معلمان دیگر                خواسته
مهم برایشان آنچه که دارند تاکید آنها می شود. محسوب آنها به جفا این که دارد وجود قرارداد مدل                    یک

آموزشی نظام قیمت ارزان کارکنان دایره از طریق این از تا است استخدامی وضعیت قطعی تبدیل                  است
 خارج شوند و وضعیت معیشتی اسفناکشان بهبود یابد.

 *سومین روز اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران بخش خدمات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت
 به جابجایی شغلی

 روز یکشنبه 23 آذر برای سومین روز متوالی، کارگران بخش خدمات کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
 برای اعتراض به جابجایی شغلی به اعتصابشان ادامه دادند و دراین مجتمع تجمع کردند.



 

مسئوالن تفاوتی وبی استخدامی بالتکلیفی به نسبت ایذه پیش دبستانی مربیان اعتراضی تجمعات              *ادامه
 ذیربط شهر،استان وکشور

بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه ایذه پیش دبستانی مربیان آذر، 23 یکشنبه               روز
اداره در تجمع به دست دیگر باری برای وکشور شهر،استان ذیربط مسئوالن تفاوتی وبی                استخدامی

 آموزش وپرورش این شهردراستان خوزستان زدند.



 

سیاسی ما حذف و گرفتن نادیده جهت در تالش گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضران از                   یکی
را پیشین گروه برنامه های و می آید کار رأس در جدید تیم یک نماینده، یک جابه جایی با اینکه                   است.

اداره چرا ماست. مثل آدم هایی زندگی با بازی باشد، سیاسی لجاجت یک آنکه از بیشتر می گیرد،                  نادیده
چرا نمی فرستد؟ ایذه به بازرس یک ما مشکالت بررسی برای خوزستان استان پرورش و آموزش                  کل

 آموزش  و پرورش ایذه لیست اشخاص جذب شده را رسانه ای نمی کند؟

خود تالش های به نهایی، نتیجه  حصول تا نیستیم. بیا کوتاه ما گفت: معترض مربیان این از دیگر                   یکی

ممکن، وسیله هر با کل اداره به مکرر مراجعات از نشده ایم. تحقیر کم مدت این در ما داد. خواهیم                     ادامه
 مثل نیسان و وانت بگیر تا مورد تمسخر قرار گرفتن ما برای رسیدن به مطالباتمان.

تاکنون ما از بسیاری زندگی ببینند. را ما باید آموزش وپرورش وزیر و مدیرکل گفتند: کنندگان                 تجمع
ما شدن گرفته نادیده هرگونه است، پاشیده هم از موارد برخی در و گرفته قرار موضوع این شعاع                    تحت

را خود بیمه پول توانستیم مدت این طی بیچارگی و زجر با ما ماست. خانواده های به بزرگی                   ظلم

و کنیم بیمه تقدیم را آن دودستی ما که نریخته اند عرق عسلویه گرمای در ما خانواده های کنیم.                   پرداخت
 حاال به ما بگویند خداحافظ .

ما به داشتیم آموزش وپرورش وزارت به پیش هفته  که مراجعه ای طی گفت: نیز مربیان این از دیگر                   یکی

ندارد وزیر به ارتباطی هیچ مشکل این می دانیم ما شده اید. شهرستان سیاسی شرایط قربانی شما که                  گفتند

است. سیاسی لجاجت یک نتیجه فعلی اتفاقات تمام و است حل قابل خوزستان استان خود در ما مشکل                    و
 خدا کند وزیر و مدیرکل برای حل شرایط ما پادرمیانی کنند.



و است نفر هفت صد ما تعداد می گویند اینکه و هستیم 97 سال نیروهای ما افزود: پیش دبستانی مربی                   این
ایذه آموزش وپرورش اداره باید چرا نیست. درست اصل در بودند کرده جذب را ما مجلس انتخابات                  برای

 به اداره کل نامه بزند و نیروهای پیش دبستانی سال 97 را جذب شده های غیرقانونی بخواند؟

 ما منتظر اظهارنظر سریع و شفاف مسئوالن استان و شهرستان هستیم.

 *تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایالم نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق مقابل دادگستری

نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای ایالم شهرداری کارگران آذر، 23 یکشنبه               روز
 به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به تجمع مقابل دادگستری زدند.

 

ایالم شهرداری که است ماه 4 گفت:مدت ای رسانه خبرنگار به شهرداری این معترض کارگران از                  یکی
روبه رو پاسخ این با می کنیم مراجعه شهرداری به که زمان هر و است نکرده پرداخت ما به حقوق                    ریالی

عنوان اینکه یا و نمی دهند" را شهرداری طلب "ادارات و داریم" طلب ادارات "از "نداریم"، که                  می شویم
 می کنند "حساب های شهرداری توسط مرجع قضایی مسدود شده است!".

و برسانید شهردار آقای به را ما پیام گفت: خود همکار اظهارات تأیید با ایالم شهرداری کارگر                   دیگر
دارد را کیش به کرونایی ایام در شهر شورای اعضای و ستاد نیروهای بردن برای هزینه چگونه                   بگویید

 ولی اعتبار برای پرداخت حقوق ما کارگران خدماتی را ندارد.

تبلیغ برای که هزینه هایی پس است شده بسته شهرداری حساب های اگر که است این من سؤال افزود:                   وی
 خودشان دارند از کجا می آید.



 *تجمعات اعتراضی کارگران بام خرم آباد نسبت به کاهش حقوق وعدم پرداخت بموقعش

 تهدید کارگران حق طلب به اخراج از کار درصورت اعتراض

4ماهه تأخیر و خود حقوق درصدی 80 کاهش به اعتراض برای لرستان دراستان خرم آباد بام                 کارگران
 در پرداخت آن بارها دست به تجمع مقابل استانداری لرستان زده اند.

 

طول در بام گفت:پیمانکار ای رسانه خبرنگار به خرم آباد بام کارگران از آذر،یکی 23 یکشنبه                 روز

حقوق این با اقتصادی شرایط این در که کرده پرداخت ما به تومان میلیون یک فقط گذشته ماه                    چهار
باید که دارند فرزند چندین و هستند اجاره نشین کارگران از بسیاری کمااینکه کرد زندگی نمی توان                 ناچیز

 هزینه های آنها را تأمین کنند.

در اما می کردیم دریافت تومان میلیون نیم و سه تا سه بین ما سابق، پیمانکار فعالیت زمان در افزود:                     وی

عنوان به تومان هزار 200 و پایه حقوق تومان 800هزار و میلیون یک فقط جدید پیمانکار حاضر                   حال
در هم آن می دهد را کارگران زندگی کفاف میلیون دو حقوق آیا می کند؛ پرداخت کار اضافه و اوالد                    حق

 شرایطی که شاهد تورم روزافزون در همه کاالها و خدمات هستیم.

وضعیت به اعتراض و خود مطالبات پیگیری برای اگر که کرده اند تهدید را ما حتی کرد: اضافه                   وی
 موجود، جلوی استانداری تجمع کنیم اخراج می شویم.

لوله، از اعم تجهیزاتی و وسیله هیچ آمده کار روی جدید پیمانکار که روزی از کرد: خاطرنشان                   وی

برای که بوده این داده انجام که کاری تنها و نکرده خریداری بام برای و... قوه چراغ و چکان                     قطره
 برخی کارگران یک دست لباس تهیه کرده؛ آیا چنین فردی می تواند این مجموعه مهم را اداره کند؟



 

 

 

 

طریق از را لرستان بام پیمانکار ما نیزگفت: لرستان آبخیزداری و طبیعی منابع مدیرکل نجفی،                 شیرزاد
را هکتاری 800 مجموعه این آبیاری و نگهداری مراقبت، وظیفه که کرده ایم انتخاب مناقصه آگهی                 یک

 به عهده بگیرد.

شخص به صرفًا خرم آباد بام کارگران مشکالت گفت: خرم آباد، بام کارگران مشکالت با رابطه در                 وی

برای را ممکن حقوق کمترین شده مناقصه برنده که پیمانکاری این امسال متأسفانه و برمی گردد                 پیمانکار
 کارگران تعیین کرده است.

یکم تاریخ از ولی کرده پرداخت کارگران به مبالغی علی الحساب صورت به پیمانکار فعًال گفت:                 وی

پیگیر ما و می کرد پرداخت کار عالی شورای مصوبه آخرین طبق را آنها حقوق باید بعد به 99 ماه                     مرداد
 این مسئله هستیم.

800 و میلیون یک مبلغ کار عالی شورای مصوبه آخرین اساس بر کارگران حقوق کرد: تصرح                 وی

همان براساس را کارگران حقوق باید که داده ایم اخطار پیمانکار به ما بنابراین نیست تومان                 هزار
 مصوبه پرداخت کند.

 *تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری اصفهان نسبت به نداشتن امنیت شغلی

نداشتن به نسبت اعتراض برای اصفهان شهرداری شرکتی کارگران از آذر،جمعی 23 یکشنبه               روز
گلدسته، باغ خیابان در واقع کالنشهر این شهرداری مرکزی کتابخانه مقابل تجمع به دست شغلی                 امنیت

 زدند و خواستاررسیدگی به وضعیت قراردادهای خودشدند.

به اعتراضی تجمع این تایید ضمن اصفهان شهرداری انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه                معاون
 خبرنگار رسانه ای گفت:به طور قطع به خواسته های آنان توجه می شود.

 *تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان شهدای شهرستان هیرمند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق

عدم به نسبت اعتراض برای بلوچستان و سیستان استان در هیرمند شهرستان شهدای بیمارستان                کارکنان
 پرداخت بموقع حقوق دست به تجمع زدند.



 

ماه 6 کنون گفتند:تا ای رسانه خبرنگار به زابل پزشکی علوم دانشگاه آذر،مسئوالن 23 یکشنبه                 روز
نیز نهادها سایر در و شده پرداخت پزشکی علوم دانشگاه تابعه نهادهای اکثر در پرسنل معوقه                  حقوق

 حداکثر تا پایان ماه جاری پرداخت صورت خواهد گرفت.

پرداخت وعدم کارانه میزان به بوشهرنسبت فارس خلیج شهدای بیمارستان پرستاران اعتراضی              *تجمع
 بموقعش

اعتراضشان گذاشتن بنمایش بوشهربرای فارس خلیج شهدای بیمارستان پرستاران آذر، 22 شنبه              روز

تجدید وخواستار زدند درمانی مرکز دراین تجمع به دست بموقعش پرداخت وعدم کارانه میزان به                 نسبت
 نظر در میزان پرداخت مبلغ کارانه در ایام شیوع ویروس کرونا شدند.

کارانه گفت: ای رسانه خبرنگار بوشهربه شهرستان پرستاری نظام مدیره هیات رابطه،رئیس              درهمین

 جدا از اضافه کار و براساس درآمد بیمارستان به پرستاران و پزشکان پرداخت می شود.

بیمارستان بعنوان فارس خلیج شهدای بیمارستان تاکنون گذشته سال اسفند از اینکه به توجه با افزود:                  وی

 مرجع و به مرکز کرونا تبدیل شده است این بیمارستان درآمد الزم برای پرداخت کارانه را ندارد.

در نیست بوشهر استان مختص تنها بیمارستانی درآمدهای کاهش مشکل اینکه به باتوجه کرد: بیان                 وی

در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به اعتباری بودجه و برنامه سازمان رئیس راستا                 همین
مهر پایان تا را درمان کادر و پرستاران کارانه محل این از بیمارستان ها تا داد اختصاص خصوص                   این

 99 پرداخت و تسویه کنند.

رقم اما بود 500هزارتومان حداقل میانگین صورت به کارانه مبلغ شرایط این از پیش تا کرد: اضافه                   وی
 پرداختی تا پایان خرداد ماه بسیار کم بوده است.

پرستاران نارضایتی مورد آمده پیش شرایط و کار سختی به باتوجه کم مبلغ این پرداخت شد: آور یاد                    وی
 بیمارستان شهدای خلیج فارس است.



 *پایان اعتصاب رانندگان تاکسی جزیره کیش

 شنبه شب (22 آذر) رانندگان تاکسی جزیره کیش با انتشار بیانیه ای به اعتصابشان خاتمه دادند.

  بخش هایی از این بیانیه که یکشنبه 23 آذر رسانه ای شده بقرار زیراست:

به وسیله بدین عزیز همکاران شما صبوری و بردباری از تشکر ضمن عزیز و محترم                 همکاران

نهایی جلسه طی خوشبختانه شبانه روزی پیگیری های و مکرر جلسات به توجه با که میرسانیم                استحضار

فراوان، مذاکرات از پس خدمات و آب عمران شرکت با جلسه نیز و مظفری دکتر آقای جناب با                    امروز
و مسافران جابجایی جهت شهر سطح در محترم همکاران حضور و حل مطلوب نحو به آمده پیش                   مشکل

 کیشوندان عزیز و شروع خدمت رسانی از همین االن مورد امتنان خواهد بود.

پیشنهاد داریم را قدردانی و تشکر کمال عزیز همکاران شما زدنی مثال پایداری و اتحاد از                  همچنین

دچار مدت این در که گرامی کیشوندان و گردشگران از دلجویی جهت عزیزان شما رضایت با که                   میکنیم
ارائه عزیزان این به رایگان خدمات روز یک مدت به و نموده خواهی بودندعذر شده ای عدیده                   مشکالت

 دهیم.

رانندگان و کیش آزاد منطقه سازمان بین شده گرفته صورت توافق اساس گزارشات،بر همین                بنابه
  تاکسی کیش دستورالعمل های زیر اجرایی خواهد شد:

نقل و حمل معاونت صالحیت تعیین و اسنپ عالئم و آرم نصب با باال مدل خودرو عدد ۵٠ تعداد فقط . ١                      
 عمومی و اخذ دفترچه تردد مجاز شدند در اسنپ فعالیت کنند .

 ٢ . خودرو اسنپ حق توقف و ورود به فرودگاه ، بندرگاه ، ایستگاه بازارها و هتلها ندارد .

 ٣ . حق کمیسیون اسنپ برای خودروهای اسنپ %٢٠ و تاکسیها %۵ شد .

خودرو نپذیرفت درخواست تاکسی اگر سپس هست تاکسی با اول ثانیه ٩٠ در درخواست اولویت . ۴                 
 اسنپ میتونه قبول درخواست کنه .

 ۵  . نرخ کرایه اسنپ با نرخ مصوب حمل و نقل عمومی یکسان شد .

 ۶ . اپلکیشن تاکیش بدون دریافت حق کمسیون مجوز فعالیت گرفت که فقط مخصوص تاکسیها هست  .

 *جان باختن 2 کارگر معدن سنگان خواف

خواف سنگان معادن از یکی در فعال پالسری معدنی شرکتهای از یکی 2کارگر (22آذر)، شب                 شنبه
ازدست را وجانشان شدند سانحه دچار سپراتور قیف کردن تمیز کار حین رضوی خراسان                دراستان

 دادند.

 *جان باختن یک کارگر کشاورزی در زرین فارس  بر اثر گازگرفتگی

هنگام فارس استان دشت زرین «دروا» روستای حوالی کشاورزدر کارگر آذر،یک 22 شنبه               روز
جان نیکی پیک ازگاز ناشی گازگرفتگی اثر بر کشاورزی اراضی کنار مسافرتی چادر در                استراحت

 باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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و خوزستان استان بازنشستگان کانون عملکرد به نسبت اهواز بازنشسته کارگران اعتراضی تجمع -              
 برای ایجاد تشکل مستقل

 - اعتصاب کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا برای اعتراض به کاهش حقوق

 - تجمع اعتراضی کارگران  اداره آب وفاضالب بندرامام نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه

 - تجمعات اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضالب خلخال نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی

مقابل ماه ٢٢آذر امروزشنبه واحد شرکت خصوصی بخش رانندگان از تعدادی اعتراضی تجمع -              
  فرمانداری تهران درخیابان میرعماد

و آب عمران، شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان وتجمعات اعتصاب -               
 خدمات کیش با شرکت اسنپ یک هفته راپشت سرگذاشت

علیرغم قزوین جاده ای نقل و حمل و راهداری اداره اخراجی کارگران ای وبیمه شغلی بالتکلیفی ادامه -                 
 وعده و وعیدها

 - کارگر اخراجی کشت وصنعت نیشکر هفت تپه باخودکشی به زندگیش خاتمه داد

و هنرمندان شاعران، نویسندگان، از نفر سیصد و هزار از بیش ایران:بیانیه ی نویسندگان کانون -               
 کنشگران اجتماعی و سیاسی

 - جان باختن یک کارگر کارگاه تراشکاری جاده خاوران تهران در حادثه آتش سوزی

و خوزستان استان بازنشستگان کانون عملکرد به نسبت اهواز بازنشسته کارگران اعتراضی              *تجمع
 برای ایجاد تشکل مستقل

استان بازنشستگان کانون مقابل تجمع برپایی با اهواز بازنشسته کارگران از آذر،جمعی 22 شنبه                روز

همسان منجمله برحقشان حقوق احقاق راه در کانون این عملکرد به نسبت را اعتراضشان                خوزستان
 سازی حقوق بنمایش گذاشتند وخواهان ایجاد تشکل مستقل برای دست یابی به مطالباتشان شدند.



 

 *اعتصاب کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا برای اعتراض به کاهش حقوق

 روز چهارشنبه 19 آذر،  کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا در  در کنگان و در فازهای 13 و 19برای
 اعتراض به کاهش حقوقشان دست از کارکشیدند  و همگی تسویه حساب کردند.

 به گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، کارگران شرکت آتیه سازان پرشیا به
 پیمانکاری سجاد شبازی از روز 19 آذر دست به اعتصاب زده و همگی تسویه حساب کرده اند. این

 شرکت و پیمانکار نابکارش که در کنگان و در فازهای 13 و 19 فعالیت دارند با پایین آوردن حقوق
 جوشکاران کمکی، فیتر، سنگ زن، داربست بند باعث این اعتراض گشته اند.

 *تجمع اعتراضی کارگران  اداره آب وفاضالب بندرامام نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه

اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای بندرامام وفاضالب آب کارگران آذر، 22 شنبه               روز

 نسبت به عدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه دست به تجمع در محوطه این اداره زدند.

و قراردادی کارگران بیمه حق ماه 25 و حقوق ماه گفتند:3 محلی رسانه یک خبرنگار به کنندگان                   تجمع

نشده پرداخت بندرامام وفاضالب آب اداره کارگران پیمانی کارگران بیمه حق ماه 36 و حقوق ماه 5                 
 است.

 *تجمعات اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضالب خلخال نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی

اعتراضیشان تجمعات از اردبیل استان در خلخال فاضالب و آب شرکت کارگران آذر، 22 شنبه                 روز
 نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی خبر دادند.



که شرکت این کارگر گفتند:62 ای رسانه خبرنگار به خلخال فاضالب و آب شرکت کارگران از                  تعدادی
8ماه دست کم دارند، فعالیت آبرسانی تاسیسات نگهداری در پیمانکاری شرکت یک مسئولیت              تحت

 دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.

در شهرستانی مسئوالن بی توجهی به انتقاد در که درحالیست کارگران دستمزد پرداخت عدم افزودند:                آنها
 پیگیری مطالباتمان چندین بار تجمع کردیم.

10 بعداز که هستیم خلخال در آبدار 62 حدود گفت: آمده، پیش مشکالت تشریح در کارگران این از                    یکی
 تا 20 سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه ای مشخصی نداریم.

بیش چیز همه که فعلی اقتصاد بد شرایط در که می شود پرداخت تاخیر با مطالبات مان حالی در افزود:                    او
و آب شرکت مسئوالن اما هستیم معیشتی بد شرایط کردن تجربه حال در ما شده، گران اندازه                   از

و بیمه حقوق، پرداخت و مطالبات مان وضعیت تکلیف و تعیین به نسبت واکنشی هیچ استان                 فاضالب
 مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی دهند.

مقابل ماه ٢٢آذر امروزشنبه واحد شرکت خصوصی بخش رانندگان از تعدادی اعتراضی              *تجمع
  فرمانداری تهران درخیابان میرعماد



 



تنها نه ها اتوبوس نگهداری آور سرسام هزینه و یدکی لوازم گرانی وجود با خصوصی بخش                  رانندگان
رانندگان این درآمد بلکه نمیشود رانندگان این به واحد شرکت و شهرداری ازسوی کمکی                هیچگونه

ماند می واحد شرکت درحساب ها مدت تا میشود واریز واحد شرکت های خوان کارت به که کش                    زحمت
 و دربعضی موارد تا ۵ماه عقب افتادگی دارد .

ازقبیل کمکی هیچ تاکنون رانندگان متاسفانه که گرفته تعلق یارانه اتوبوسرانی بخش ٨۵به ازسال                
تومان میلیون قراریک و قول و اند نکرده دریافت یدکی لوازم هیچگونه کال و باطری و وروغن                   الستیک

 هم فقط درحد شعاربوده است .

اتوبوس های هزینه در واحد شرکت و تهران شهرداری توجهی بی به نسبت خصوصی بخش                 رانندگان

توسط واهی دالیل به هایشان اتوبوس تاکنون معترض رانندگان این از وتعدادی هستند ناراضی بسیار                 ها
 مدیریت  شرکت واحد متوقف گردیده است  .

کشور وزارت درمقابل اعتراضی تجمعات به دست بارها واحد شرکت خصوصی بخش              رانندگان

 وفرمانداری زده اند اما گوش شنوایی صدای این زحمت کشان را نشنیده است.

 منبع:کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

و آب عمران، شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان وتجمعات               *اعتصاب
 خدمات کیش با شرکت اسنپ یک هفته راپشت سرگذاشت

و آب عمران، شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان که است هفته یک از                   بیش

 خدمات کیش با شرکت اسنپ در اعتصاب بسر می برند وتجمعاتی برپا می کنند.

ورود با گفتند: ای رسانه خبرنگار به کیش جزیره تاکسی معترض رانندگان از آذر،تعدادی 22 شنبه                  روز

پذیرند نمی عمومی نقل و حمل ناوگان به را شخصی رانندگان ورود اما نیستند مخالف اینترنتی                  تاکسی
 چرا که درآمد آنان کم می شود و بی نظمی و معضالت اجتماعی در کیش پدید می آید .

حمل و کنند نمی فعالیت کیش در تاکسی رانندگان آذر،همچنان 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات به                   بنا
 و نقل عمومی مختل است.

شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان دوباره وتجمع رابطه:اعتصاب              درهمین
 عمران، آب و خدمات کیش با شرکت اسنپ

آغاز و کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای آذر،بدنبال 18 شنبه سه                 روز

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای کیش جزیره تاکسی رانندگان آذر)، شب(17 دوشنبه از اسنپ                فعالیت

و شد آغاز کیش تجاری مرکز مقابل را وتجمعشان کشیدند کار از دست دوباره                اعتراضشان
 تاکسی هایشان را مقابل این مرکزتجاری به صف کردند.

 رانندگان تاکسی معترض کیش  سپس تجمعشان را به مقابل  ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش کشاندند.

شرکت این مدیرعامل با خدمات و آب عمران،  شرکت در حضور با تاکسی رانان نمایندگان ادامه،                  در
 جلسه برگزار کردند و انتظارات و انتقادات خود را با وی در میان گذاشتند وخواهان پاسخگویی شدند.



 

ما نیست. نامعقول ما گفت:خواسته ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر تاکسی رانندگان از                یکی
وقتی هم تاکسی راننده نیست. اعتراض چرایی دنبال به کسی باشد. داشته امنیت شغل مان                می خواهیم

افزایش دالیل از کسی بزند. اعتراض به دست است مجبور کند تامین را خود بچه و زن مخارج                    نتواند
 قیمت و کرایه ها سئوال نمی کند.

اقتصادی عامل همین جزیره در رانندگی وضعیت شدن نامناسب دالیل از یکی اصال داد: ادامه                 وی
مکانی در یا کنم رانندگی سرعت با بیشتر سرویس یک خاطر به مجبورم تاکسی راننده من                  است.چون

 نامناسب پارک کنم و مسائلی از این قبیل.

هزینه پای و داده ایم هزینه خود ماشین برای ما گفت: کیش جزیره معترض تاکسی رانندگان از دیگر                   یکی

مشکلی سرویس دهی لحاظ از اگر و هستیم دادن خدمات مشغول و داریم شرکت ما می ایستیم. هم                  خود
نمی توان ولی شود داده امکانات آنها به یابد،  افزایش پیجرها شود، تعداد صحبت شرکت با باید دارد                  وجود

 به خاطر اسنپ، تاکسی رانان نادیده گرفته شوند.

علیرغم قزوین جاده ای نقل و حمل و راهداری اداره اخراجی کارگران ای وبیمه شغلی بالتکلیفی                 *ادامه
 وعده و وعیدها

نقل و حمل و راهداری اداره اخراجی کارگران ای وبیمه شغلی بالتکلیفی وعیدها و وعده                 علیرغم
 جاده ای قزوین کماکان ادامه دارد.
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نقل و حمل و راهداری مدیرکل قزوین، سیاسی امنیتی محلی،معاون خبری منبع آذریک گزارش21                به
کار به بازگشت قبال در مسئولیتی هیچ که کرده اند اذعان هرکدام شهرسازی و راه مدیرکل و                  جاده ای

ابالغ خصوص این در آنها به شان مربوطه وزارتخانه از رسمی نامه هیچ و ندارند عوارضی                  پرسنل
 نشده است.

حتی تاکنون و شده اند بیکار قزوین عوارضی های پرسنل از نفر 48 که است 9 گزارش،حدود                 بنابهمین
سال شهریورماه در که قزوین استان به سفر در کشور بودجه و برنامه رئیس نوبخت مستقیم دستور                   با

 جاری صورت گرفت، هنوز هیچ اقدام موثری برای بازگشت به کار این پرسنل صورت نگرفته است.

هرکدام شهرسازی و راه مدیرکل و جاده ای نقل و حمل و راهداری مدیرکل قزوین، سیاسی امنیتی                  معاون

از رسمی نامه هیچ و ندارند پرسنل این کار به بازگشت قبال در مسئولیتی هیچ که کرده اند                   اذعان
 وزارتخانه مربوطه شان به آنها در این خصوص ابالغ نشده است.

شغلی وضعیت به اشاره با قزوین جاده ای نقل و حمل و راهداری اداره اخراجی کارگران                 نماینده

بود نیروها کار به برگشت بحث بود داده نوبخت که دستوری آخرین گفت: عوارضی شده بیکار                  کارگران

و تهیه را افراد این لیست نیز راهداری که شود گرفته نفرات این لیست مرجع سازمان از که بود قرار                      و
قضیه این ارگانی هنوز و بوده بررسی حال در همچنان موضوع این اما داد؛ بودجه و برنامه سازمان                    به

 را قبول نکرده است.

وجود با و دارد وجود نظری اختالف عوارضی پرسنل کار به بازگشت درباره کلی طور به افزود:                   وی

که امیدواریم و نشده فصل و حل هنوز قضیه این کشور بودجه و برنامه رئیس دستور از ماه سه                     گذشت
 به زودی به نتیجه مطلوب برسد.

شدند بیکار کار از عوارضی پرداخت شدن الکترونیکی دلیل به که عوارضی کارکنان کرد: اضافه                 او
 در مجموع 60 نفر بودند که از این تعداد 12 نفر شغلی پیدا کرده و تسویه کردند.

بیکار نیروی نفر 48 و است دشوار کرونا شیوع و فعلی اقتصادی شرایط در تازه شغلی یافتن گفت:                    وی

هزینه بحث در بیمه نداشتن و بیکاری دلیل به چون می برند، رنج شدت به موضوع این از عوارضی                    شده
 درمانی و معیشتی دچار مشکل هستند.

 *کارگر اخراجی کشت وصنعت نیشکر هفت تپه باخودکشی به زندگیش خاتمه داد

وصنعت کشت پشتیبانی خدمات بخش گلخانه قسمت اخراجی کارگر الکثیر آذر،رضا روزجمعه21              ظهر

به پدری منزل در خود آویختن دار به با فلج، خواهر دو دارای حر، آبادی ساکن تپه، هفت                    نیشکر
 زندگیش خاتمه داد.

تصمیم با که بود کار به مشغول شرکت در گذشته ماه یک طی کارگر این شده، ای رسانه گزارشات                     بنابه
آمد و رفت شد. او جایگزین دیگری فرد و اخراج کار از تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مسئولین                    یکباره

جایی به راه نیز شرکت مقام قائم آمیلی، به بهزیستی سازمان از نامه ارائه و کثیر آل مکرر مراجعات                     و
نان و داشته معلول برادر یک و خواهر سه که بود کرده عنوان بارها او شد. مسجل او اخراج و                      نبرده

 آور خانواده است، این مسائل را به جایی نبرد.



و هنرمندان شاعران، نویسندگان، از نفر سیصد و هزار از بیش ایران:بیانیه ی نویسندگان               *کانون
 کنشگران اجتماعی و سیاسی

انتشار با سیاسی و اجتماعی کنشگران و هنرمندان شاعران، نویسندگان، از نفر سیصد و هزار از                  بیش

و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا ایران، نویسندگان کانون عضو سه کردن زندانی به                بیانیه ای
 کیوان باژن، اعتراض کردند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این نویسندگان آزادی خواه شدند.

 نویسندگان زندانی را آزاد کنید!

 مردم آزادی خواه!

هریک آبتین بکتاش و خندان(مهابادی) رضا ایران، نویسندگان کانون اعضای از تن سه محاکمهی پی                 در

 به ۶ سال و کیوان باژن به ٣ سال و نیم زندان محکوم و هم اکنون در زندان اوین به بند کشیده شده اند.

و کشور" امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و "اجتماع و نظام" علیه تبلیغ " نویسندگان این                   اتهام های

کانون سال ۵٠" کتاب تدوین در مشارکت نویسندگان، کانون داخلی نشریه ی انتشار اتهام ها این                مصادیق
و پوینده جعفر محمد مختاری، محمد مزار سر بر حضور و کانون بیانیه های انتشار ایران"،                 نویسندگان

علیه "اقدام مصداق نمی تواند موارد این از یک هیچ بی تردید است. آنان سالگرد مراسم در شاملو                  احمد

نویسندگان علیه پردازی دروغ و پرونده سازی جز اتهام ها این باشد. نظام" علیه "تبلیغ و ملی"                 امنیت
و حصر هیچ بی بیان آزادی از دفاع و سانسور با مخالفت کرده اند نویسندگان این آنچه نیست.                   آزادی خواه

اوج گیری شرایط در به ویژه آزادی خواه، نویسندگان این کشیدن بند به است. بوده همگان برای                استثنا
به آزادی خواهان و نویسندگان زنجیره ای سیاسی قتل های روند همان ادامه ی کرونا، ویروس              شیوع

 منظور خفه کردن هر گونه صدای اعتراض به ستم و مخالفت با سرکوب است.

شرط و قید بی و فوری آزادی و ستمگرانه و ناعادالنه احکام این لغو خواهان بیانیه این امضاکنندگان                    ما

همه ی و هستیم، عقیدتی و سیاسی زندانیان همه ی و باژن کیوان آبتین، بکتاش (مهابادی)، خندان                 رضا
 شما مردم آزادی خواه را به اعتراض علیه این ظلم و تعدی و آزادی کشی فرا می خوانیم.

 *جان باختن یک کارگر کارگاه تراشکاری جاده خاوران تهران در حادثه آتش سوزی

جاده زنک، لپه صنعتی شهرک در واقع تراشکاری کارگاه ساله 32 کارگر آذر،یک 22 شنبه روز                  صبح
 خاوران تهران تبعه افغانستان در حادثه  آتش سوزی جان خودراازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 20 آذرماه 1399

و مطالبات پرداخت عدم به نسبت بروجرد کاشی سامان کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات -              
 بالتکلیفی شغلی مقابل فرمانداری

  - تجمع نیروهای قرارداد کارمعین حق طلب آموزش وپرورش مقابل مجلس
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 - ادامه کنش های کارگران  سازمان پسماند شهرداری بجنورد برای تامین امنیت شغلی

 - نازنین محمدنژاد فعال دانشجویی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

 - آزادی موقت الهام صمیمی فعال دانشجویی با تودیع وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی

 - حتی یک دقیقه زندان برای کیوان صمیمی سم است

 - پیام کیوان صمیمی از زندان اوین: زندان، آن چنان هم سخت نیست

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

شده هزینه کجا نیست مشخص ٨٧ سال در کارگران مسکن به شده داده اختصاص پول تومان میلیارد ٧۵                  
  که بیش از ٩۵ درصد از کارکنان از آن بهره ای نبردند

کف به محصولشان ریختن با بادمجان پایین قیمت به نسبت رودان شهرستان کشاورزان اعتراض -               
 خیابان

شرکت و فرمانداری مقابل ومسکن زمین تحویل عدم به نسبت سردشت فرهنگیان اعتراضی تجمعات -               
 مسکن فرهنگیان

چهل معدن کارگر 8 مصدومیت با کارگران آمد و رفت سرویس واژگونی سریال از دیگر ای شماره -                  
 کوره زاهدان

و مطالبات پرداخت عدم به نسبت بروجرد کاشی سامان کارخانه کارگران اعتراضی              *تجمعات
 بالتکلیفی شغلی مقابل فرمانداری

فرمانداری مقابل تجمع برپایی با بار چند بروجرد کاشی سامان کارخانه کارگران جاری، هفته خالل                 در

شغلی بالتکلیفی و مطالبات پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان لرستان استان در شهرستان                این
 بنمایش گذاشتند.

محلی رسانه خبرنگاریک به بروجرد اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره آذر،رئیس 20 شنبه پنج                 روز
کردند تجمع فرمانداری مقابل در بروجرد کاشی سامان کارگران از تعدادی گذشته روز چند طی                 گفت:

 که خواستار بررسی مشکالت و پرداخت مطالباتشان بودند.

رای و نمودند دعوی طرح کار اداره در بروجرد کاشی سامان شرکت کارگران کلیه تقریبا افزود:                  وی

البته و بود تومان میلیارد 11 حدود آراء مجموع که شد داده ارجاع احکام اجرای به و صادر را                     آنها
 بخشی از این مطالبات با فروش یکی از زمین های توقیف شده از مالک پرداخت شده است.

هنوز که شد صادر آراء بعضی و شده توقیف های دستگاه شامل که کارگران طلب مابقی داد: ادامه                    وی
 توسط کارفرما پرداخت نشده است و کارگران خواستار پرداخت مطالبات خود شده اند.

اجازه کارگاه حفظ هدف با تاکنون اما است تومان میلیارد 15 از بیش شده توقیف دستگاه ارزش گفت:                    او
 خروج هیچ یک از دستگاه ها توسط دستگاه قضایی داده نشده است.

ها طلب بتواند تاییدیه تاخیر و بدهی اصل پرداخت با که است تالش در کارخانه مدیر البته کرد: بیان                     وی

 و بدهی ها را پرداخت کند و دستگاه ها از واحد تولیدی خارج نشوند.



بیکاری بیمه از آن کارگران همه و تعطیل 95 سال اواسط از بروجرد کاشی سامان گفت:کارخانه                  وی
 بهره مند شده اند.

  *تجمع نیروهای قرارداد کارمعین حق طلب آموزش وپرورش مقابل مجلس

احقاق جهت آموزش وپرورش خدماتی کارمعین قرارداد نیروهای از آذر،جمعی 19 چهارشنبه             روز
 حقوق خود مقابل مجلس تجمع کردند.

 

 بنابه گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی ازجمله خواسته های تجمع کنندگان بقرارزیراست:

 -اجرا ی طرح رتبه بندی نیروهای خدماتی

 - برقرار ی حق سرایداری، اضافه کار، حق لباس و حق مسکن

 - جذب  و  استخدام  ن  یروهای جدید خدماتی



 - افزا یش حقوق نیروهای خدماتی

 - تبد یل وضعیت شغلی از خدماتی به اداری

 - قرار  گرفتن  در  زمره  مشاغل  سخت  و  ز یان آور

 - بهبود  حقوق  در یافتی نیروهای خدماتی

 - همسان ساز ی حقوق نیروهای خدماتی با سایر پرسنل آموزش وپرورش و کارکنان دیگر ارگان ها

 *ادامه کنش های کارگران  سازمان پسماند شهرداری بجنورد برای تامین امنیت شغلی

 گزارش دریافتی:کارگران پسماند بجنورد بر دوراهی «شهرداری» و « خصوصی»

اند. نموده اعالم را خود های خواسته گذشته سال یک در دار دامنه کنش یک در بجنورد پسماند                    کارگران

های قرارداد انعقاد بر مبنی خود خواست در پسماند مدیرعامل به مراجعه با ١٣٩٨ سال زمستان در                   ابتدا
 حداقل پنج ساله برای تمام پرسنل پسماند بجنورد را خواهان شدند.

شهرداری مقابل در تجمع با ١٣٩٩ سال ماه خرداد در خود مطالبات پیگیری عدم و کرونا شیوع با                    اما
مسئولین های وعید وعده با هم بار این که اصرارنمودند خود پیشین های خواسته بر دیگر باری                   بجنورد

ازشهریور ناباوری کمال در اما سپردند مدیران به را مساله حل عظیمی پسماند عامل مدیر و                  شهرداری

که کارگران این رسید. بخش این کارگران گوش به پسماند سازمان سازی خصوصی های زمزمه                 ماه
دیده کشتارگاه و سبز فضای قبیل از بجنورد شهرداری مختلف های بخش در را سازی خصوصی                  تجربه

خانواده با همراه تجمع به دست استانداری و شهرداری مقابل در جاری سال مهرماه در دیگر باری                   بودند
 زدند.

های زیرمجموعه به باید بلکه شود سازی خصوصی نباید پسماند سازمان تنها نه که هدف این                  با
با هم دیگر باری اما ببندند شهرداری با مستقیم قرارداد کارگران تا شود اضافه نیز بجنورد                  شهرداری

  قول عظیمی مبنی بر حل و فصل مساله دست از تجمع مسالمت آمیز خود کشیدند.

خبر پسماند سازمان سازی خصوصی طرح اجرای از شمالی خراسان استاندار معاون اخیر روز چند                 در
 میدهد.خصوصی سازی که خالف میل کارکنان و به ضرر معیشت خانواده های آنان میباشد.

استانداری توسط آن ومدیریت بودجه که است سازمانی بین نهاد یک پسماند سازمان که است ذکر                  قابل
 مشخص میشود اما این نهاد از لحاظ کاری درارتباط مستقیم با شهرداری قرار دارد.

قراردادهای به نسبت بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران اعتراضی تجمع رابطه:             درهمین
 یکساله مقابل ساختمان شورای شهر

به اعتراض برای بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران خرداد، اول شنبه پنج روز               صبح
قرادادهای عقد وخواهان کردند شهرتجمع شورای و شهرداری ساختمان مقابل یکساله             قراردادهای

 طوالنی مدت شدند.

 



نیرو ساله یک های قرارداد عقد به نسبت نارضایتی اعالم تجمع این از دریافتی،هدف گزارش                 برپایه
در را درخواست این بودند خود ها قرارداد تغییر خواستار که کارگران این می باشد. سازمان این                  های

قرارداد در را بهتری شرایط قول ایشان و بودند کرده اعالم مذکور سازمان مدیریت به 98 سال                   زمستان
 های جدید داده بود.

کارگران از است،جمعی بوده سال یک پیش سالهای بروال که امسال های قرارداد وضعیت اعالم با                  اما
سال پنج حداقل دار مدت قرارداد عقد تا موضوع پیگیری به تصمیم بجنورد شهرداری پسماند                 سازمان

 گرفته اند ودرهمین راستا روز پنج شنبه اول خرداد دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرزدند.

سابقه که بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران از مالحظه ای قابل تعداد که شود می نشان                 خاطر
 کاری باالتری دارند با قراردادهای کاری پنج ساله مشغول بکارهستند.

 کارگران جدیدالورود تر هم خواهان تبدیل قراردادهایشان به طوالنی مدت حاقل پنج ساله هستند.

 *نازنین محمدنژاد فعال دانشجویی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

 سه شنبه شب(18 آذر)،نازنین محمدنژاد، دانشجو و فعال دانشجویی سابق دانشگاه های تهران و عالمه

 طباطبائی، با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.

 *آزادی موقت الهام صمیمی فعال دانشجویی با تودیع وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی

17 از پس ، تهران دانشگاه در تحصیل به شاغل دانشجویی فعال ، صمیمی آذر،الهام 20 شنبه پنج                    روز
 روز بازداشت با وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شد.

 *حتی یک دقیقه زندان برای کیوان صمیمی سم است

مقابل 98 سال کارگر روزجهانی مراسم شدگان بازداشت از صمیمی کیوان وکیل بهزادی               محمود
 مجلس:یک دقیقه زندان هم برای کیوان صمیمی سم است.

شود. آزاد زودتر که هستیم امیدوار گفت: ای رسانه خبرنگار به بهزادی آذر،محمود 20 شنبه پنج                  روز

آنها نظر براساس تا بفرستند قانونی پزشک به را او می خواهند است شده که صحبت هایی براساس                  چون
 برای او تصمیم گیری شود.

در دیروز حتی است. ناراحت او قلب و دارد سن سال 72 صمیمی آقای اینکه به توجه با افزود:                     او

پزشکی و دارد خطرناکی وضعیت نمی دهد. جواب دیگر او قلب ایستاد؛ بار سه اوین دادسرای                 سرباالیی
هفته دو شد، مبتال کرونا به چون اما دهد انجام آزمایش ها یک سری بود قرار است. جریان در هم                    قانونی

 در بیمارستان قلب بستری بود، آزمایشات را نتوانست انجام دهد.

تحت صمیمی آقای تا شود تصمیم گیری سریع تر ایشان و برای هستیم امیدوار کرد: تاکید پایان در                  او
 درمان قرار بگیرد. زندان برای سالمتی او خطرناک است. حتی یک دقیقه زندان برای او سم است.

 *پیام کیوان صمیمی از زندان اوین: زندان، آن چنان هم سخت نیست



مصاحبه ها در هم ٩۴ سال در شدن آزاد از بعد فرستادم، پیام هم ٨٨ سال زندان از داشتم، اعتقاد                     همیشه
خود قرمز خّط را شدن زندانی نباید آزادی، جویندگان و عدالت خواهان ما که می گویم، هم هنوز و                   گفتم

 قرار دهیم و به زندان هراسِی دیگران هم کمک نکنیم.

بازداشت یا نخورد لطمه خودمان به که کنیم حمایت محذوفان و کارگران حقوق از آن جا به تا                   این که

بنشینیم؟ فایده انتظار به کنیم، هزینه این که بدون می خواهیم آیا کنیم. تبدیل قاعــده یک به نباید را                   نشویم
 هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.

از مطالبه گران و معترضان کردن منصرف منظور به اقتدارگرا و امنیتی ضّد نیروهای از                برخی

که ندارند هم ابایی و می شوند متوسل وحشت و رعب فضای ایجاد به خیابان، در آرام حتی                   حضوِر

بگویم، صریح ولی دارد ادامه هم چنان ظـلم بله، دهند. نشان هراسناک و مخوف محیطی را                 زندان
عمومی افکار در غیرمسّلحانه جریانات سیاسِی متهمان بازداشتگاِه و کنونی زنداِن از که               تصویری

کردِن منصرف در ُجرم شریک کنیم، کمک تصویرسازی این به اگر ما است. نادرست شده                 ساخته
 زحمتکشان و سایر مطالبه گران از حضور در اعتراضات خواهیم بود.

یا و خود از قهرمان سازی، احیانًا و خود مظلومیِت شدت دادن نشان جهِت در مبادا که باشیم داشته                    توجه
 سایِر مبارزان، به زندان هراسی و بزرگ نمایی فشار بر زندانیان سیاسی بپردازیم.

در ناخواسته کمک برای عاملی به مردم، حقوق گیری پس باز ضرورت به باور به رغِم که                  هشدار
 تضعیف جنبش خشونت پرهیِز اجتماعی تبدیل شویم.

 کیوان صمیمی

 ٢٠ آذر ١٣٩٩

 زندان اوین

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

شده هزینه کجا نیست مشخص ٨٧ سال در کارگران مسکن به شده داده اختصاص پول تومان میلیارد ٧۵                  

  که بیش از ٩۵ درصد از کارکنان از آن بهره ای نبردند

و رانندگان ریال، ارزش بی سابقه سقوط پی در گذشته سال دو در مسکن قیمت و مسکن اجاره ی                   افزایش

رانده شهرها حاشیه به گذشته از بیش و کرده گرفتار بار مشقت وضعیتی در را واحد شرکت                   کارگران
موافقت و واحد شرکت مرغوب زمین های از قطعه دو فروش با ٨٧ سال در که است حالی در این                     است.

با و درستی به پول این چنانچه و یافت اختصاص کارگران مسکن برای تومان میلیارد ٧۵                  شهرداری

مسکن مشکل واحد شرکت زحمت کش کارگران دیگر امروز می شد، کارگران مسکن هزینه              شفافیت
 نداشتند.

 هیچگاه مدیران شرکت واحد، بیالنی از هزینه کرد ٧۵ میلیارد تومان به کارگران ارائه نکردند.

هر به آلونکی صاحب ٨٧ سال تا که کارگرانی به تسهیالتی هیچ کردند اعالم ابتدا واحد شرکت                   مدیریت
سال در افراد این (تعداد نمی دهند دارند سابقه سال پنج از کمتر که کارگرانی به همچنین شده اند                   سختی

مسکنی تعاونی در را نبودند آلونکی صاحب کارگرانیکه بعد و می شود) زده تخمین تن هزار شش ،٩۵                 



را مدیره هیات انتخاب حق کارگران و بود مسکن تعاونی کاره همه مدیریت، خود که دادند                  سازمان
 نداشتند و اصال در این نوع تعاونی مسکن عضو شناخته نمی شدند.

و دو سپیدار پروژه در که کارگرانی از تن ٢۵٠ مسکن به شده داده اختصاص مبلغ از سال ١٢ گذشت                      با

بوده یرار که اولیه مبلغ برابر چند مسکن تعاونی و نشده اند خانه هایشان صاحب هنوز بودند عضو                  سه

خانه نیست مشخص هم مبلغ این پرداخت با اینکه وجود با است کرده طلب آنان از بسازد را                    خانه هایشان
داشتند قرار پروژه ها دیگر در که هم کارگران از تن ١٢٠٠ حدود و خیر! یا می دهد تحویل را                    کارگران

شده اند ساکن مسکونی پرجمعیت مجتمع های در اولیه قرارداد در آنچه از بیش بسیار مبلغی پرداخت                 با
واحدهای و نمی شود صادر کار پایان نیست، تایید مورد آتشنشانی طرف از آن ایمنی مجتمع ها آن در                   که

تسهیالتی واقع در تنها نه که بگونه ای رفت پیش جوری تعاونی در کار است. سند فاقد                  مسکونی شان
 پرداخت نشد که بلکه آورده کارگران نیز غارت شد.

رانده شهر حاشیه به رفته رفته کارگران و است باقی  همچنان واحد شرکت کارگران مسکن مشکل اما                   و
 می شوند.

کف به محصولشان ریختن با بادمجان پایین قیمت به نسبت رودان شهرستان کشاورزان               *اعتراض
 خیابان

به را محصولشان بادمجان، پایین قیمت به اعتراض در هرمزگان استان در رودان شهرستان                کشاورزان
 کف خیابان ریختند.

 

یک در رودان شهرستان کشاورزان و باغداران از محلی،جمعی خبری منبع یک آذر 20 گزارش                 به
این از نفس کشاورزی دالالن زیرا ریختند. خیابان کف به را خود های بادمجان تمام همگانی                  اعتراض

3 بازارکیلویی در اما خرند می باغدار از تومان 700 تا 400 های قیمت به را آن و گرفته نفس بی                       مرغ
 هزار تومان می فروشند.



این است، نشده مواجه دالالن گرم استقبال با آن فروش اما است سرما به حساس بادمجان محصول                   اگرچه
نیز آن کیفیت است بادمجان برداشت جهت فصل بهترین هوایی و آب لحاظ به هرمزگان استان که                   روزها

 به مراتب مرغوب و با ارزش غذایی باالیی است.

700 تا 400 های قیمت به را آن و گرفته نفس بی مرغ این از نفس کشاورزی دالالن اما وجود این                       با

و میوه عرضه های بازارچه و ها فروشگاه در بادمجان همین که صورتی در خرند می باغدار از                    تومان
کشاورزان و باغداران از جمعی جهت همین به رسد، می فروش به تومان هزار 3 قیمت به بار                    تره

 شهرستان رودان در یک اعتراض همگانی تمام بادمجان های خود را به کف خیابان ریختند.

شرکت و فرمانداری مقابل ومسکن زمین تحویل عدم به نسبت سردشت فرهنگیان اعتراضی               *تجمعات
 مسکن فرهنگیان

عدم نسبت اعتراضشان گذاشتن نمایش به برای سردشت فرهنگیان از آذر،جمعی 20 شنبه پنج                روز
و فرمانداری مقابل پرداخت نموده اند هزینه پیش سال ده از بیش آن برای که خانه ای و زمین                  تحویل

 شرکت مسکن فرهنگیان تجمع تجمع کردند.

در زمینی لحظه این تا که پرداخت نموده اند پول مسکن و زمین برای فرهنگیان این از نفر 400 از                    بیش

50میلیون از بیش 1390 سال از قبل بخصوص و مدت این طول در است. نگرفته قرار آن ها                   اختیار
 تومان از هر فرهنگی گرفته اند.

 



 

1380شروع شده اند سال از پرونده ها از کنندگان، تعدادی تجمع از بنقل محلی خبری منبع یک گزارش                به

سردشتی فرهنگیان این از تعدادی اختیار در زمینی یا ساختمان هیچ سال 19 باگذشت لحظه این تا                   و
 قرار نگرفته است.

قول … و دادستانی مجلس،  نمایندگان فرمانداران، اکثر گذشته سال های منبع،در همین گزارش               بنابه
 پیگیری داده اند اما همچنان هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

چهل معدن کارگر 8 مصدومیت با کارگران آمد و رفت سرویس واژگونی سریال از دیگر ای                  *شماره

 کوره زاهدان

محور کیلومتری پنج در زاهدان کوره چهل معدن کارگران حامل آذر،اتوبوس 20 شنبه پنج روز                 عصر

 زاهدان به سمت بم واژگون و 8 کارگر مصدوم شدند.

 مصدومان این حادثه با چهار دستگاه آمبوالنس به بیمارستان  خاتم االنبیاء زاهدان انتقال یافتند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

  اخباروگزارشات کارگری 19 آذرماه 1399

زیرسایه حقوق ماه چند پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری اتوبوسرانی کارگران اعتراضی تجمع -               
 سکوت مسئوالن

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


کارگران سرویس بروی را جاده روز دومین شوشتربرای سرداران شهر واهالی کار جویای جوانان -               
  شرکت کشت و صنعت خمینی بستند

 - ادامه اعتراضات کارگران نیروگاه های برق نسبت به کاهش حقوق، تبعیض وعدم پراخت بموقع

و استخدامی بالتکلیفی به نسبت سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان اعتراض صدای دوباره شدن بلند -              
 وعده های پوچ بهارستان نشینان

تامین شورای وعیدهای و وعده علیرغم اهواز مترو پروژه کارگران حقوق ماه 17 تا 15 پرداخت عدم -                  
 استان خوزستان

 - کارخانه ایزوگام دلیجان سوخت وکارگرانش به لشکربالتکلیفان شغلی ومعیشتی پیوستند

 - بیانیه ی مشترک گروهها و تشکلهای کارگری ، معلمان و بازنشستگان:

  واکسن همگانی و رایگان، خواستی فوری و عمومی

  - تجمع اعتراضی دامداران استان سمنان نسبت به کمبود و گرانی نهاده های دامی مقابل استانداری

 - دومین روزاعتصاب تعدادی از فروشگاه های توزیع مرغ آذربایجان شرقی

زیرسایه حقوق ماه چند پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری اتوبوسرانی کارگران اعتراضی               *تجمع
 سکوت مسئوالن

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای آبادان شهرداری اتوبوسرانی پیمانی آذر،کارگران 19 چهارشنبه             روز
سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست مسئوالن سکوت زیرسایه حقوق ماه چند پرداخت عدم به                 نسبت

 اتوبوسرانی این شهردراستان خوستان زدند.

و موتوری تعمیرات کارگر راننده، عنوان به که پیمانی کارگران شده،این ای رسانه گزارش                برپایه

مسئوالن پاسخگویی کارند،خواهان مشغول آبادان شهرداری در اتوبوسرانی واحد مجموعه در             ستادی
 ذیربط شدند.

کارگران سرویس بروی را جاده روز دومین شوشتربرای سرداران شهر واهالی کار جویای               *جوانان

  شرکت کشت و صنعت خمینی بستند

شهرستان توابع از سرداران شهر واهالی کار جویای جوانان از آذر،جمعی 19 چهارشنبه روز                صبح

دهستان در واقع خمینی صنعت و کشت شرکت کارگران بروی جاده بستن با خوزستان                شوشتردراستان
های استخدام در بازی پارتی وروند بیکاری به نسبت را شوشتراعتراضشان شهرستان توابع از                شعیبیه

 این شرکت بنمایش گذاشتند.

 *ادامه اعتراضات کارگران نیروگاه های برق نسبت به کاهش حقوق، تبعیض وعدم پراخت بموقع

نشدن واریز به اعتراض در جاری+ سال ماه آبان روزهای از یکی در اهواز رامین نیروگاه                  کارگران
 کمک های رفاهی، مشکالت بیمه ای و مشخص نبودن تکلیف پرداخت وام دست از کار کشیدند.

و شازند نکا، نیروگاه در ازجمله دارند؛ اعتراض مشابه موارد به کارگران هم دیگر نیروگاه های در                  

 بیستون.



شرکت گذشته سال های توافق های به اشاره با ها نیروگاه کارگران از تعدادی آذر، 19 چهارشنبه                 روز
کارفرما عنوان به نیرو وزارت گفتند: ای رسانه خبرنگار به زیرمجموعه، شرکت های با تخصصی                مادر

نمونه برای می شوند. متضرر آن از کارگران که می کند مدیریت تولید بخش با را خود ارتباط گونه ای                   به
حذف را کارگران مسکن حق و کارانه خود، بودجه های کاهش دلیل به تولیدی شرکت های 97                 سال

وزارتخانه چون گفتند 98 سال اما دادند؛ انجام را کار این دهند. افزایش را بن حق آن جای به تا                      کردند

از که گفتند هم امسال می کنیم. محاسبه 97 سال مبنای بر هم 98را سال افزایش های ندارد،                  بودجه ای
تنها اما شد؛ انجام موارد سایر حذف قیمت به بن حق افزایش آن واقع در می کنیم! تبعیت 98 سال                     قاعده

  برای سال اول! در نتیجه کارگران متضرر شده اند.

به است، کرده ایجاد دغدغه حراراتی برق تولید نیروگاه های در شاغل کارگران برای که دیگری                 مورد

همیشه نیرو وزارت مدیران دارد: وجود کارگران با ستادی نیروهای میان که برمی گردد               تفاوت هایی
بودجه ای، مالحظات این با کارگران که است مشخص اما باشد؛ تفاوت ستاد و صف بین نباید                  می گویند

را مزایایی است، وزارتخانه رسمی شاغل و می نشیند ساختمان در که کارمندی می شوند.               متضرر
 دریافت می کند که از کارگر کسر می شود؛ آنهم در شغل پر خطر تولید برق.

توسط استان 28 در خصوصی و دولتی نیروگاه 129 حاضر حال شده،در ای رسانه گزارش                 براساس
دارند. حضور نیروگاه ها این در متعددی پیمانکاران می شوند. مدیریت تخصصی مادر شرکت              این

پیمانکاران با که شاغالنی کنار در که دارند رسمی شاغل نیروی صدها هنوز قدیمی،                شرکت های
برق نیروی تولید تخصصی مادر شرکت که بودجه ای اخیر سال های در می کنند. کار دارند،                قرارداد

این کارگران گفته به که جایی تا است؛ شده کمتر و کمتر می کند، دریافت نیرو وزارت از                   حرارتی

به عظیمی بدهی و است تعمیرات و توسعه هزینه های کاهش حال در تخصصی مادر شرکت                 نیروگاه ها،
برمی گردد. کارگران خود به بدهی این از قسمتی اما دارد؛ نیروگاهی قطعات تامین کنندگان و                پیمانکاران

روزها این آن ها می کنند. کار نیروگاه ها این در که است دهه 2 از بیش آن ها شاغالن از زیادی                    تعداد
ساعات کاهش و رفاهی مزایای برخی حذف و کاستن دستمزدها، پرداخت در روزه چند تاخیرهای                 شاهد

  اضافه کاِر خود هستند.



 

  +اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه رامین نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات

از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای رامین نیروگاه کارگران آبان، 27 شنبه سه                  روز
 کار کشیدند و دراین نیروگاه اجتماع کردند.

گفت:درپی محلی رسانه خبرنگاریک به رامین نیروگاه عمومی روابط کننده هماهنگ  رابطه، همین               در

مواجه کوتاه ای وقفه با کشور اقتصادی چالشهای بدلیل مطالبات کارکنان،پرداخت امروز صبح               تجمع
 شده بود که تامین و پرداخت شد.

کارگرانشان دار دامنه های کنش ادامه و خصوصی بخش اهوازبه رامین نیروگاه              یادآوری:واگذاری
 برای تامین امنیت شغلی ومعیشتی

در 49 شدن واگذار بدلیل ومعیشتی شغلی امنیت تامین اهوازبرای رامین نیروگاه کارگران های                کنش
 صد  ازسهام  این نیروگاه به بخش خصوصی که از چندی پیش آغاز شده است کماکان ادامه دارد.



نیروگاه سهام اگر گفت: ای رسانه خبرنگار به اهواز رامین نیروگاه ازکارگران مهر،یکی 7 دوشنبه                 روز
افزایش درصد 65 مانند رسمی نیروهای حقوق و حق و مطالبات  است موظف نیروگاه برسد فروش                  به

نفر 200 حقوق از نیم و سال یک مسکن حق کند، پرداخت را مسکن حق و جنگ زده مناطق حق                     حقوق،
نیروها از کدام هر به نیروگاه مدیریت از پرسنل شکایت از  پس که بود شده حذف نیروگاه پرسنل                     از

 مبلغ 15 میلیون پرداخت شد.

از بیشتر پیمانکار نیروی های تعداد و می چرخد پیمانکار نیروهای دست به نیروگاه کل افزود:                وی

اما می مانند نیروگاه در که هستند رسمی نیروهای این سهام فروش از بعد قطعًا و است رسمی                   نیروهای
عذر نمی تواند جدید مدیریت حتم طور به بشوند رسمی  94 سال در وزارت دستور طبق نیروها                  اگر

 نیروها را بخواهد.

می توانستند پیمانکار نیروهای  94 سال در نیرو وزارت دستور طبق اینکه بیان با پیمانی کارگر                 این

از سال چند گذشت با اکنون کرد: عنوان شود، تبدیل رسمی به فنی چارت و سال 5 سابقه با آزمون                      بدون
و تعمیرات نیروی نفر 110 برداری، بهره نیروی نفر 190 از امسال مهر 10 است قرار وزارت                   دستور

آزمون دارند دکتری و ارشد کارشناسی، دیپلم، فوق مدارک دارای که کسانی یعنی اداری نیروی نفر 50                 
 بگیرند.

برگزار دیگری  آزمون مدتی بعد و می شوند رسمی نفر 162 اول مرحله در گفته اند ما به افزود:                   وی
رسمی آزمون طریق از نیز 1400 اردیبهشت در را مابقی و کنند رسمی را دیگر نفر چند تا                    می شود

 می کنند.

کارکنان کل تعداد آمده،گفت: پیش شرایط توضیح در اهواز رامین نیروگاه کارگران از دیگر                یکی

تحصیلی مدرک دارای پیمانکار نفرکارکنان 350 تعداد این از که است نفر 952 رامین نیروگاه                 پیمانکار
کل کردن رسمی بر  عالوه می توان شرایط این با که هستند دکترا و لیسانس فوق لیسانس، دیپلم،                   فوق

 نیروهای پیمانکار داری مدرک تحصیلی  تعداد 106 نفر دیگر را نیز رسمی کرد.

تعداد این که است خالی رامین نیروگاه سازمانی چارت در نفر تعداد456 جای حاضر حال در گفت:                   وی

 را می توانند رسمی کنند.

انجام با اکنون نیرو وزارت  دستور به بی توجهی ضمن نیروگاه مسئووالن برخی اما افزود: کارگر                 این

آزمون طریق از کرونایی شرایط این در هستند درصدد نیرو وزارت با اداری مکاتبات                یکسری
 کتبی(سال 99) و مصاحبه اقدام به رسمی کردن افراد کنند.

برکنار گذشته هفته در آزمون برگزاری با مخالفت دلیل به نیروگاه مسئووالن از یکی کرد: اضافه                  وی
 شد چرا که معتقد بود تمام پرسنل دارای شرایط رسمی شدن است.

و استخدامی بالتکلیفی به نسبت سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان اعتراض صدای دوباره شدن              *بلند

 وعده های پوچ بهارستان نشینان

به نسبت را اعتراضشان سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان دیگر، باری برای آذر 19 چهارشنبه               روز

 بالتکلیفی استخدامی و وعده های پوچ بهارستان نشینان رسانه ای کردند.



گفتند: ای رسانه خبرنگار هستند،به کشور آموزشی ساختار در جذب خواستار که آموزش دهندگان               این
حد کسب با نشدند موفق سوادآموزی نهضت آموزشیار 24هزار حدود مجموع از نفر هزار شش                 تعداد

که افراد این از شماری بنابراین شوند. قبول جاری سال ماه تیر بیستم استخدامی آزمون در نمره                   نصاب
خود کار به بازگشت برای مجلس نمایندگان اقدام منتظر هنوز هستند، خانوار سرپرست زنان                اکثرا

 هستند.

طرف از دادیم انجام مجلس ساختمان مقابل در هفته یک مدت به که تجمعی آخرین در افزودند:                   آنها

نفر هزار شش جذب طرح موضوع شد داده وعده مانده جا معترضان ما با مجلس نمایندگان از                   تعدادی
 نهضتی پذیرفته نشده را در قالب طرح دو فوریتی درکمیسیون و صحن علنی مجلس مطرح می کنند.

روزه 45 معموال فوریتی دو طرح های کردندک اضافه سوادآموزی نهضت معترض             آموزش دهندگان
کمیسیون در است ماه سه نزدیک االن نهضتی ها آزمون حذف دوفوریتی طرح اما می شوند                تصویب

 آموزش و تحقیقات رفته و هنوز بررسی نشده است.

تربیت و تعلیم امر به کشور مناطق دورافتاده ترین در و شرایط سخت ترین در سال ها گفتند: درخاتمه                  آنها

برای که نیست شایسته حال کردیم؛ دنبال را سوادآموزی کار دشواری و سختی هزاران با داشتیم؛                  اشتغال
 جذب در سیستم آموزشی کشور، سرگردان باشیم.

تامین شورای وعیدهای و وعده علیرغم اهواز مترو پروژه کارگران حقوق ماه 17 تا 15 پرداخت                  *عدم
 استان خوزستان

شورای وعیدهای و وعده علیرغم اهواز مترو پروژه کارگران حقوق ماه 17 تا 15 پرداخت از                  خبری

 تامین استان خوزستان درمیان نیست.

به صورت گفتند: ای رسانه خبرنگار به اهواز شهری قطار کارگران از آذر،تعدادی 19 چهارشنبه                روز

باقی اهواز شهری قطار مجموعه تاسیسات و انبار حراست، بخش در کارگر 200 حدود                مشخص
 مانده اند که در مجموع  15 تا 17 ماه از مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکرده اند.

مطالبات پرداخت به مجاب را پیمانکار استان؛ تامین شورای خود، تجمعات آخرین در افزودند:                آنها
 عقب افتاده کارگران کردیم اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

بود پیش ماه سه تقریبا کرده ایم، دریافت که حقوقی آخرین کردند: تصریح اهواز شهری قطار                 کارگران
 که پیمانکار به حساب کارگران واریز کرد اما هنوز از پرداخت مابقی مطالبات مان خبری نیست.

پاسخگوی مسئولی هیچ هنوز مطالباتمان، دریافت برای مداوم پیگیری علیرغم کارگران؛ از یکی گفته                به

 مطالباتمان در استان نیست.

به جاری سال ماه شهریور 91تا سال از کارگران این کنونی مسئولیت کارگر؛ این اظهارات پایه                  بر

30 روز از اما شد سپرده است، اهواز شهری قطار پروژه مجری حاضر حال در که پیمانکاری                  شرکت
به را پروژه ساخت مسئولیت قرارداد، فسخ با اهواز شهری قطار سازمان جاری سال ماه                 شهریور

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء واگذار کرده است.



و است شده متوقف 97 سال پایانی ماه های از اهواز شهری قطار پروژه فعالیت کرد: اظهار همچنین                   او
و ماشین آالت از نگهداری برای تاسیساتی و انباردار نگهبان، کارگر 200 جز به حاضر حال                 در

 ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه، کارگر دیگری در این کارگاه حاضر نمی شود.

چندین سال جاری ماه خرداد در کارگران مزدی، معوقات ماه چند از بعد کارگران؛ از دیگر یکی گفته                   به

باقیمانده کارگران وضعیت به رسیدگی وعده مسئوالن برخی آن نتیجه در که کردند برپا اعتراضی                 تجمع
به کارگران مزدی معوقات پرداخت هنوز موضوع، این از ماه ها گذشت با اما دادند را شهری                  قطار

 صورت کامل برآورده نشده است.

در هستند، خود شغلی وضعیت شدن مشخص و مطالبات وصول دنبال به معترضان اینکه بیان با                  وی

و آن ها برای را زیادی مشکالت اهواز در کارگر تعداد این سرگردانی و بی پولی افزود:                 ادامه
 خانواده هایشان ایجاد کرده است.

را کارگران حقوق پرداخت در مشکالت افزایش دلیل اهواز، شهری قطار پروژه در شاغل کارگر                 این

پیمانکار شد باعث شهری قطار پروژه پیشرفت عدم گفت: ادامه در و دانست سابق پیمانکار                 سوءمدیریت
 پروژه از روز 30 شهریور تغییر کند.

قطار مدیرعامل تا هستیم آن خواستار اهواز شهری قطار پروژه پیمانی کارگران ما اینکه بیان با                  او

پرداخت و عمرانی پروژه این مالی منابع تامین برای چاره ای اصلی کارفرمای مقام در اهواز                 شهری
شهری قطار پروژه از پیمانکار خروج از قبل داشتیم انتظار افزود: پایان در بکند، کار نیروی                  دستمزد

استمرار قبل روال همان به مشکالت است قرار اگر این بنابر شود پرداخت کارگران مطالبات همه                  اهواز
 داشته باشد، پس چرا پیمانکار تغییر می دهید.

 *کارخانه ایزوگام دلیجان سوخت وکارگرانش به لشکربالتکلیفان شغلی ومعیشتی پیوستند

 سه شنبه شب(18 آذر)،یک کارخانه ایزوگام دلیجان دراستان مرکزی در آتش سوخت وکارگرانش از
 صبح روز چهارشنبه 19 آذربه لشکر به لشکربالتکلیفان شغلی ومعیشتی پیوستند.

  کانون نویسندگان ایران:علی اکبر امینی، مدیر اجرایی «نشر دیگر» بازداشت شد

به بازداشت این شد. زندان روانه ی و بازداشت دیگر نشر اجرایی مدیر امینی، علی ماه، آذر ١٨                   امروز
 دنبال محکومیت او در سال ١٣٩١ صورت گرفته است.

و دیگر نشر مدیرمسئول اسکویی، نازی و امینی علی ،١٣٩١ سال در دیگر نشر مجوز لغو از                   پس
هر ایران" نویسندگان قانونی غیر "کانون با همکاری و کشور" امنیت علیه "اقدام اتهام به امینی،                  همسر

  یک به یک سال حبس محکوم شدند.

پیرو دو هر و مسدود انقالب اند، از پیش سیاسی زندانیان از که اسکویی، و امینی حساب های پیش                   چندی
  همین پرونده احضار شدند. سرانجام امروز علی امینی بازداشت و روانه ی زندان شد.

قانونی پزشکی به که دارد فرصت آذر ٢٢ تا است آزاد پزشکی دالیل ارائه ی با که نیز اسکویی                    نازی
 مراجعه و در صورت عدم تایید پزشکی قانونی خود را به دادگاه انقالب معرفی کند.



زوج، این منزل و دیگر نشر دفتر به یورش از پس امنیتی مأموران ١٣٨٨ سال در که است                    گفتنی
نویسندگان کانون با «همکاری چون اتهاماتی به و بازداشت را نشر فنی مدیر امینی، یاشار                 فرزندشان

 ایران» به یک سال زندان محکوم کردند و علی امینی و نازی اسکویی را بارها به بازجویی کشاندند.

 *بیانیه ی مشترک گروهها و تشکلهای کارگری ، معلمان و بازنشستگان:

  واکسن همگانی و رایگان، خواستی فوری و عمومی

پنهان کاری ها، به علت که بی سابقه ای مصائب انبوه و کرونا ویروس شیوع از پس یک سال به                نزدیک
تحمیل و نفر هزار ده ها مرگ موجب حکومت، برنامه ریزی های و سیاست ها در ضدمردمی               تصمیم های

ویروس این واکسن جهان، پزشکی و علمی مراکز تالش های ُیمن به اینک شد، مردم بر عمومی                  فقر
 مرگ بار در مقیاس انبوه  تولید و واکسیناسیون عمومی آن در بسیاری از کشورها آغاز شده است.

«رایگان» رسما مناسب بودجه های اختصاص و هزینه تقبل با کرونا ویروس درگیر کشورهای               بیشتر
داده اند. قرار خود کار دستور در را آن برنامه ریزی و کرده اعالم را عمومی پیش گیری پروژه                  بودن

سود کرونا بحران شیوع از که همان طور سرمایه داری شرکت های و دولت ها که است روشن                البته
 جستند، از تولید و توزیع واکسن نیز هدفی جز سود  دنبال نخواهند کرد.

را همگانی واکسیناسیون پروژه می آید، بر شواهد و قرائن از که همان طور ثروتمند، ایراِن در                 حاکمیت
سودهای کسب برای بازاری و درآمد برای منبعی به عنوان عمومی خدمات عرصه های سایر مانند                نیز

هزاران ساله هر که مملکتی در است. گرفته نظر در به خود نزدیک رانت خواران برای                میلیاردی
مردم زندگی به بیربط و بیخاصیت سودجو، موسسات و نهادها به عمومی بودجه از تومان                 میلیارد

 اختصاص داده می شود ، پرداخت هزینه های واکسیناسیون احتمالی از جیب مردم قابل تحمل نخواهد بود.

سالمت، حوزه در وابسته نهادهای و حکومت تاکنونی عملکردهای و سیاست ها مجموعه اینکه با                 

همه گیری این جریان در ویژه به مردم، زندگی عرصه های دیگر همانند جامعه، درمان و                بهداشت
اما است، شده مردم به زندگی شرایط مشقت بارترین تحمیل و انسان هزاران مرگ به                 جهانی، منجر

و مردم جدی و مبرم آنی، خواست کرونا واکسن رایگان و عمومی فوری، دادن قرار دسترس در و                    تامین
 وظیفه ی حیاتی حکومت نسبت به عموم ساکنان این سرزمین است.

مردم به متعلق شده، قبضه حاکم نهادهای توسط که جامعه شده تولید امکانات و منابع                 ثروت،
واکسیناسیون، برای هزینه هرگونه اخذ و تحمیل که است بدیهی است. آنان دسترنج حاصل و                 زحمت کش

به مردم کشتار و بیماری تداوم ناگزیر و عمومی سالمت حفظ در حکومت قصور و کوتاهی معنای                   به
  حساب خواهد آمد که قابل چشم پوشی و گذشت نخواهد بود.

 امضاء کنندگان این بیانیه، بازتاب دهنده  خواستی عمومی اند.

 -گروه کارگری/معلمی 19 اسفند

 -اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 -گروه اتحاد بازنشستگان

 -کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی



 -اتحاد بازنشستگان ایران

 -سندیکای نقاشان البرز

 -شورای بازنشستگان ایران

 _کمیته پیگیری در راه ایجاد تشکلهای کارگری

 19 آذر 1399

  *تجمع اعتراضی دامداران استان سمنان نسبت به کمبود و گرانی نهاده های دامی مقابل استانداری

دامی نهاده های گرانی و کمبود به اعتراض سمنانبرای استان دامداران از آذر،جمعی 19 چهارشنبه                روز
 دست به تجمع مقابل استانداری سمنان زدند.

 

پیدا دولتی صورت به است کمیاب بسیار جو استان این در اکنون هم گفتند: خبرنگاران به کنندگان                   تجمع
 نمی شود و میزانی که توزیع می شود نیز بسیار گران است.

نظارت عدم کردند: اضافه دامی، نهاده های فروش بازار بر نظارت کمبود به نسبت اعتراض با                 آنها

حال در گوسفندان و است حالی در این است نهاده این قیمت افزایش آن دنبال به و جو شدید کمبود                      عامل
 تلف شدن هستند.

 *دومین روزاعتصاب تعدادی از فروشگاه های توزیع مرغ آذربایجان شرقی

آذربایجان استان مرغ توزیع های فروشگاه از تعدادی متوالی، روز دومین برای آذر 19 چهارشنبه                 روز
فروش عدم یا بستن به اقدام تومان و400 بر20هزار مبنی دولتی مصوبه قیمت به اعتراض در                  شرقی

 مرغ کردند.



استان ی فروشی ها مرغ از بعضی روزچهارشنبه شده محلی،مشاهده خبری منبع یک آذر 19 گزارش                 به
 هر کیلوگرم مرغ را   35هزار تومان به فروش رسانده اند.
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 اخباروگزارشات کارگری 18 آذرماه 1399

بالتکلیفی ادامه به نسبت 2اهواز منطقه شهرداری سبز فضای طلب حق کارگران اعتراضات ادامه -               
 شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن ادامه دارد

 - بیکاری صدها کارگر ریسندگی و بافندگی کاشان بدنبال تعطیل کارخانه بدلیل قطع برق

و آب عمران، شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان دوباره وتجمع اعتصاب -                
 خدمات کیش با شرکت اسنپ

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

  اجرای حکم زنداِن کیوان صمیمی، از  بازداشت  شدگان روز کارگر را محکوم می کنیم

 - کانون نویسندگان ایران:امین مرادی موقتا آزاد شد

بالتکلیفی ادامه به نسبت 2اهواز منطقه شهرداری سبز فضای طلب حق کارگران اعتراضات               *ادامه

 شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن ادامه دارد

شغلی بالتکلیفی ادامه به نسبت 2اهواز منطقه شهرداری سبز فضای طلب حق کارگران               اعتراضات

 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن ادامه دارد.

خبرنگاریک با گفتگویی طی اهواز سبز کمربند شده بیکار کارگران از آذر،جمعی 18 شنبه سه                 روز

توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه های کنش ادامه از                 رسانه
 مسئوالن خبردادند.

شده اند، بیکار جاری سال ماه تیر ابتدای از که اهواز سبز کمربند پیمانکاری 22کارگر افزودند:                 آنها
 علیرغم بازگشت به کار و عقد قرارداد یکساله با کارفرما، هنوز فعالیت شغلی خود را آغاز نکرده اند.

هشتم تاریخ از بیکاری ماه پنج گذشت از بعد شده بیکار کارگران همه شغلی قرارداد گفتند: کارگران                   این

 آذر ماه به مدت یکسال تمدید شد اما فعالیت شغلی مان هنوز آغاز نشده است.

شش تا پنج از بعد گفتند: ادامه در است، نشده پرداخت آن ها بیمه حق ماه 4 و مزد ماه دو که کارگران                        این

 ماه بیکاری با عقد قراداد یکساله بازگشت به کار شده ایم اما نمی دانیم چرا پیمانکار ما را به کار نمی گیرد.

دارد ادامه کارگران بالتکلیفی همچنان مسئوالن، وعده های و مکرر اعتراضات باوجود گفتند:              کارگران
 و مقامات مسئول در شهرداری و شورای شهر به هیچ وجه پاسخگوی کارگران نیستند.
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بازگشت اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش رابطه:ادامه             درهمین
 بکاروپرداخت مطالبات با تجمع مقابل مجلس

درادامه اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران ،99 آبان 5 دوشنبه              روز

تجمع مجلس ومقابل شدند پایتخت راهی مطالبات نشذدن وپرداخت کار از اخراج به نسبت                اعتراضاتشان
 کردند.

به مطالباتمان پرداخت و شغلی مان وضعیت پیگیری گفت:برای ای رسانه خبرنگار به کارگران از                یکی
 تهران آمده ایم .

وشهردار برقرارکرد تلفنی شهرداراهوازتماس با واو کردیم گفتگو اهواز از نشین بهارستان افزود:با               وی
 هم وعده بازگشت به کار همه کارگران اخراجی را داد.

و سکونت محل راهی همگی مجلس، نماینده شهرداراهوازو شده داده وعده های به اعتماد با داد:                 اوادامه
 کار خود در اهواز شدیم.

 *بیکاری صدها کارگر ریسندگی و بافندگی کاشان بدنبال تعطیل کارخانه بدلیل قطع برق

6 بدهی بدلیل برق اداره طرف از کاشان بافندگی و ریسندگی کارخانه آذر،برق 17                روزدوشنبه
 میلیاردتومانی شرکت قطع شد و600 تا 700 کارگربیکارشدند.

گفت: ای رسانه خبرنگار به کاشان بافندگی و ریسندگی کارخانه کارگران از آذر،یکی 18 شنبه سه                  روز
وضعیت این نمی دانیم ما االن و کرده اند قطع هزینه پرداخت عدم دلیل به را شرکت برق دیروز صبح                    از

 تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

نکند همراهی برق اداره اگر افزود: کارگران خانواده های اقتصادی متعدد مشکالت به اشاره با                وی

نگران بسیار سخت، شرایط این در بابت این از و شد خواهد چگونه کارگران ما وضعیت نیست                   معلوم
 هستیم.

و آب عمران، شرکت همکاری به اعتراض برای کیش جزیره تاکسی رانندگان دوباره وتجمع                *اعتصاب

 خدمات کیش با شرکت اسنپ

آغاز و کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای آذر،بدنبال 18 شنبه سه                 روز

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای کیش جزیره تاکسی رانندگان آذر)، شب(17 دوشنبه از اسنپ                فعالیت
و شد آغاز کیش تجاری مرکز مقابل را وتجمعشان کشیدند کار از دست دوباره                اعتراضشان

 تاکسی هایشان را مقابل این مرکزتجاری به صف کردند.

  رانندگان تاکسی معترض کیش  سپس تجمعشان را به مقابل  ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش کشاندند.

شرکت این مدیرعامل با خدمات و آب عمران،  شرکت در حضور با تاکسی رانان نمایندگان ادامه،                  در
 جلسه برگزار کردند و انتظارات و انتقادات خود را با وی در میان گذاشتند وخواهان پاسخگویی شدند.



 

ما نیست. نامعقول ما گفت:خواسته ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر تاکسی رانندگان از                یکی
وقتی هم تاکسی راننده نیست. اعتراض چرایی دنبال به کسی باشد. داشته امنیت شغل مان                می خواهیم

افزایش دالیل از کسی بزند. اعتراض به دست است مجبور کند تامین را خود بچه و زن مخارج                    نتواند
  قیمت و کرایه ها سئوال نمی کند.

اقتصادی عامل همین جزیره در رانندگی وضعیت شدن نامناسب دالیل از یکی اصال داد: ادامه                 وی
مکانی در یا کنم رانندگی سرعت با بیشتر سرویس یک خاطر به مجبورم تاکسی راننده من                  است.چون

 نامناسب پارک کنم و مسائلی از این قبیل.

هزینه پای و داده ایم هزینه خود ماشین برای ما گفت: کیش جزیره معترض تاکسی رانندگان از دیگر                   یکی

مشکلی سرویس دهی لحاظ از اگر و هستیم دادن خدمات مشغول و داریم شرکت ما می ایستیم. هم                  خود
نمی توان ولی شود داده امکانات آنها به یابد،  افزایش پیجرها شود، تعداد صحبت شرکت با باید دارد                  وجود

  به خاطر اسنپ، تاکسی رانان نادیده گرفته شوند.

سازمان ساختمان مقابل کیش جزیره تاکسی رانندگان وتجمعات روزاعتصاب رابطه: دومین            درهمین

و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای به دراعتراض خاتم االنبیاء مسجد و کیش آزاد                منطقه
 خدمات کیش با شرکت اسنپ

صدای انعکاس برای کیش جزیره تاکسی رانندگان متوالی، روز دومین آذربرای 13 شنبه پنج                روز
اسنپ شرکت با کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای به نسبت                اعتراضشان



این خاتم االنبیاء مسجد و کیش آزاد منطقه سازمان ساختمان مقابل را وتجمعاتی کشیدند کار از                 دست
 جزیره در استان هرمزگان برپا کردند.

 

اعتصاب چارچوب در کیش خدمات و آب عمران، شرکت آذر، 13 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه
و ساکنان شخصی خودروهای و نقلیه وسایل با خواست شرکت این همکاران تمامی از                شکنی

 گردشگران کیش را در سطح شهر جابجا کنند.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

  اجرای حکم زنداِن کیوان صمیمی، از  بازداشت  شدگان روز کارگر را محکوم می کنیم

روز صبح سیاسی، فعال و روزنامه نگار ،٩٨ سال کارگر روز شدگان بازداشت از صمیمی                کیوان
حکم اجرای جهت و بازداشت اوین دادسرای احکام اجرای محل در سالگی ٧٢ سن در آذر ١٧                   دوشنبه

  سه سال حبس به زندان منتقل شد.

مقابل در ٩٨ سال کارگر روز مراسم در می باشد، انقالب از پس و قبل زندانیان از که صمیمی                    کیوان

از و آزاد وثیقه با موقت بازداشت روز ۴٨ از پس و بازداشت کارگران از تن ۵٠ حدود همراه                     مجلس
  سوی دادگاه انقالب، ناعادالنه به سه سال حبس محکوم شد.

تجمع در کارگران با همراه که را صمیمی کیوان کردن زندانی واحد شرکت کارگران                سندیکای

تمامی و ایشان شرط و بی قید آزادی خواهان و می کند محکوم است شده بازداشت کارگر روز                  اعتراضی
 کارگران، معلمان، دانشجویان و فعاالن صنفی زندانی می باشد.

 *کانون نویسندگان ایران:امین مرادی موقتا آزاد شد
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به تومانی میلیون پانصد وثیقه تودیع با ایران، نویسندگان کانون عضو و شاعر مرادی، امین گذشته                  شب
 طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

و منزل تفتیش از پس کانون، عضو این منزل به یورش با امنیتی ماموران ماه آذر هشتم شنبه روز                     صبح

انتشار با ایران نویسندگان کانون کردند. منتقل اوین زندان به و بازداشت را او شخصی اش وسایل                  ضبط
 اطالعیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سالمتی مرادی خواستار آزادی او شد.
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 اخباروگزارشات کارگری 16 و 17 آذرماه 1399

 اتحاد  مبارزه   پیروزی

 گرامی باد 16آذر روز دانشجو

 کارگر   معلم   دانشجو اتحاد اتحاد
  - روز دانشجو یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری را گرامی می داریم!

 - کامران ساختمانگر:درددلی با دانشجویان، فرزندان کارگران و زحمتکشان

 درگرامیداشت شصت و هفتمین سالگرد ١٦ آذر !

محمد و پوینده محمدجعفر قتل سالگرد دومین بیست و مناسبت به ایران نویسندگان کانون بیانیه ی -               

 مختاری

های وعده و مطالبات پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری بازنشسته کارگران اعتراضی تجمع -               

 توخالی مسئوالن

 - تجمع اعتراضی کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه
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حقوق پرداخت عدم به ماهشهرنسبت آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای و کارکنان اعتراضی تجمع -               
 ومطالبات برای دومین روز متوالی

گازوئیل کمبود به دراعتراض هرمزگان استانداری مقابل بندرعباس مینی بوس داران وتجمع اعتصاب -            

 در جایگاه های سوخت بندرعباس

حبس سال 3 تحمل برای مجلس مقابل کارگر98 روزجهانی مراسم شدگان بازداشت از صمیمی کیوان -                

 روانه زندان اوین شد

بیمه خدمات از برخورداری وعدم سرانه مبلغ به نسبت فارس استان خانواده اعتراضی  پزشکان  تجمع -                
 و بازنشستگی

مقابل طراحی تعرفه های در موجود نابسامانی های به نسبت تهران ساختمان مهندسان اعتراضی تجمع -              
  ساختمان سازمان نظام مهندسی

 - اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس

 - اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس

دانشگاه تصمیم به نسبت تهران دانشگاه متاهلی های خوابگاه ساکن دکتری دانشجویان اعتراضی تجمع -               

 مبنی بر تخلیه خوابگاه ها در ساختمان 16 آذر دانشگاه تهران

 

  *روز دانشجو یادآور ایستادگی، مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و دیکتاتوری را گرامی می داریم!

و خفقان و دیکتاتوری برعلیه دانشجویان مبارزات و ایستادگی یادآور دانشجو، روز آذر، ١۶              
دانشگاه در مبارز دانشجویان تظاهرات ١٣٣٢ سال در روز، این در می باشد. امپریالیستی               سیاست های

خون و خاک به می کردند، اعتراض تهران به آمریکا وقت جمهور رئیس نیکسون ورود به که                  تهران،
از پس چه و پیش چه سال ها، این تمام در رسیدند. قتل به آزادی خواه دانشجویان از تن سه و شد                      کشیده

کارگری، جنبش های از دفاع و استبداد علیه مبارزات از مهمی بخش همواره دانشجویان روز،                این

و آزادی خواهی پرچم داران از همواره ایران در دانشجویی جنبش داده اند. تشکیل را اجتماعی و                سیاسی
 برابری طلبی در کشور بوده است.

در سرمایه داری نظام توسط اقتصادی ریاضت کشی و نئولیبرالیستی سیاست های اجرای و بروز              با
ناچیز مزدی بیشتر چه هر تحمیل و خصوصی سازی افزون، روز عمومی فقر و افزایش گرانی                ایران،

عنوان به دانشجویان همراهی ناچیز، مزد همان بموقع پرداخت عدم و مزدبگیران و کارگران                برای
و اعتصابات قالب در فرودستان و مزدبگیران کارگران، مبارزات با زحمتکشان، و کارگران               فرزندان

است. یافته تعمیق ٩٨ ماه آبان و ٩۶ ماه دی در فرودستان سراسری خیزش های و کارگری                  اعتراضات
و تحصیل از محروم زندانی، مبارزات، و همراهی این دلیل به بسیاری دانشجویان مبارزه، این روند                  در

 مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته ، شکنجه و زندانی شده اند.



و کارگری جنبش با دانشجویان افزون روز اتحاد و همبستگی دانشجو، روز گرامی داشت ضمن                ما
کلیه شرط و قید بدون آزادی و دانشجویان آزار و اذیت توقف خواهان و داشته پاس را                   فرودستان

  دانشجویان زندانی و فعاالن جنبش های کارگری و اجتماعی هستیم.

 کارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد

 ١۶/آذر/١٣٩٩

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 *کامران ساختمانگر:درددلی با دانشجویان، فرزندان کارگران و زحمتکشان

 درگرامیداشت شصت و هفتمین سالگرد ١٦ آذر !

کارگر ازطبقه عمدتا کشور، شهروندان از نفر هزاران روز هر بیرحمانه کرونا ویروس که شرایطی                 در
بعلت ها خانواده از توجهی قابل تعداد روزانه و نموده مبتال و آلوده را جامعه فرودست زحمتکشان                   و

و کشور درمانی و پزشکی مراکز و بیمارستانها در همگان برای کافی دارویی و پزشکی امکانات                  نبود
شاهد دارو سیاه بازار در بیمارانشان موردنیاز داروهای تهیه در ها خانواده مالی توانایی عدم                 همچنین

 پرپر شدن و داغدار مرگ عزیزانشان میکند،

آزاد مشاغل از نفر ها میلون معیشت و زندگی دولت، جانب از تحمیلی قرنطینه و ها محدودیت اعمال -                   

روبرو جدی تهدید با ایران شهرهای در را روزمزد و ساختمانی کارگران و دستفروشان و بازار کسبه                   و
راهور پلیس رسمی آمار برابر اعمالی های محدودیت و تردد ممنوعیت این همانحال در و است                  نموده

است شده ایران دردمند و گرفتار مردم جیب از تدبیر بی دولت درآمد کسب منبع بزرگترین به                   خود

برای صادرشده هزارتومانی ٢٠٠ جریمه قبض هزار ٣۴٣ گذشته دوهفته طول در تنها               بطوریکه
  شهروندان مجموعا مبلغی بالغ بر ۶٨ میلیارد و ششصد میلیون تومان را عاید دولت نمودەاست.

ناکارآمدی و مدیریت سوء و بورژوازی سیستم ذاتی خصلت از ناشی اقتصادی رکود و اسفبار اوضاع -                 

استثمارشدگان دسترنج از بیشتر سود انباشت و جهانی داری سرمایه حاکمیت از بخشی بعنوان                دولت

وسیعی بخش فقیرترشدن و خانوارها نیاز مورد اقالم گرانی و تورم افسارگسیختگی موجب بروز                روز
قشر و کارگران از نفر ها میلیون های سفره و معیشت سبد ترشدن خالی و مزدبگیران و جامعه                    از

 متوسط جامعه در کشور شدەاست،

تحمیل و میکنند زندگی مطلق فقر خط زیر کشور در نفر میلیون بیست از بیش دولتی آمارهای طبق -                   

به روزافزون های بیکارسازی طبقاتی فاحش شکاف و اجتماعی، نابرابری بیکاری، فحشا، فقر،               گرانی،
هر های خودسوزی و خودکشی موجب نیرو تعدیل و تولید و کار مراکز از برخی ورشکستگی                  دلیل

 روزه تعدادی از سرپرستان خانوار و جوانان بیکار در گوشه ای از کشور هستیم،.

مناطق در فردا سازان آینده و آموزان دانش از نفر میلیون ٣ از بیش آموزشی مسئوالن آمار بنابر -                   

این و محروم تحصیل ادامه برای موردنیاز اینترنت و تبلت گوشی، به دسترسی از کشور                 محروم
خصوصا کشور محروم نقاط در آموز دانش چندین خودکشی موجب طبقاتی و اجتماعی               نابرابری

  خوزستان شده است،



فاقد خوزستان و بلوچستان و سیستان استانهای های روستا از بزرگی بخش رسمی آمارهای برابر -                
  امکانات اولیه از جمله آب آشامیدنی، مدرسه، شبکه بهداشت و درمان و راه روستایی مناسب هستند،

بازوی بعنوان سیما و صدا و نظامی نهادهای به کشور بودجه از عظیمی بخش شرایطی چنین در                   و

بعنوان جامعه پیشرفت در نقشی هیچ که درشتی و ریز ی نهادها دیگر و سیاسی حاکمیت ای                   رسانه
 عنصری تاثیرگذار ندارند

سالخی و امنیتی نهادهای توسط زنان حقوق فعالن خشن سرکوب و جنسیتی نابرابری شاهد روزانه -                
جای در زنان روزافزون خودسوزی و ناموس از دفاع نام تحت خانواده توسط دختران و زنان                  وحشیانه

  جای کشور هستیم،

توسط خشونت و آزار و اذیت مورد زندگی تامین برای خیابان و کار کودک هزاران روزانه -                 

  سودجویان و کارفرمایان و همچنین برخی نهادهای حکومتی میگردند،

بخش در سودآوری بنگاەههای و ایران بورژوازی توسط پیش از بیش روز هر مزدبگیران و کارگران -                 

کارگری خانوادەهای سفرەهای و میشوند کشیده عریان بردگی به و شده استثمار تولید و کار مختلف                  های
ورشکستگی از ناشی گرانی آور سرسام و گسیخته لجام تورم تاثیر تحت جامعه زحمتکشان دیگر                 و

 اقتصادی دولت، کوچک و کوچکتر میشود ،

مطالبات و آزادیخواهی، ندای موجود، وضع به اعتراض صدای هرگونه که شرایطی در باالخره                و

خشن سرکوب و امنیتی نگاه با اجتماعی های جنبش دیگر و دانشجویان زنان، معلمان، کارگران،                 صنفی
و سیاسی فعالین از توجهی قابل تعداد روزه هر و گرفته قرار قضایی دستگاه و امنیتی نیروهای                   توسط

  اجتماعی با احکام سنگین و ناعادالنه زندانهای طویل المدت راهی زندان های کشور میشوند.

دستگاه دیگر و سیاسی حاکمیت و دولت ناکارآمدی و بیعدالتی و نابرای و تبعیض از حجم این کنار                    در

و جامعه سیاسی فضای بر حاکم و مسموم سیاسی فضای اینها بر مضاف و کشور، اجرایی                  های
تحلیل و سیاسی فضای و جامعه بطن در موجود های واقعیت بیان تحمل و آمادگی که سیاسی                   اپوزسیون

و گرایی فرقه و محفلیسم و ندارد را جامعه در موجود معضالت و مشکالت واقعبینانه ارزیابی                  و

رسوخ مغزاستخوان تا چپ عمدتا اپوزسیون از توجهی قابل بخش میان در گروهی و حزبی                 سکتاریسم
حکم سیاسی جریانات و احزاب این های دیدگاه و فکری نگرش بر برما" یا ما، با "یا سیاست و                     نموده

سازماندهی توان در سیاسی اپوزسیون صف در بیشتری سیاسی انشقاق موجب امر این و است شده                  فرما
در تشدد ایجاد موجب همانحال در و است شده کشور خارج و داخل در اجتماعی و سیاسی                   اعتراضات

بنوعی که است شده زنان و دانشجوئی کارگری، های جنبش خصوصا ایران جامعه مبارزاتی                صفوف
  موجب سرخوردگی بخش قابل توجهی از جامعه و بی تفاوتی به وضع موجود شده است.

نه که شرایطی در میشود. برگزار پرتالطم و متفاوت شرایط درچنین امسال آذر شانزدهم تردید                 بدون
رانده حاشیه به کرونا بحران سایه در سرمایەداران، جور و ظلم علیه کارگران دادخواهی جنبش                 تنها

چنگال در را بیشتری قربانیان روزه همه سرمایه حاکمان درماندگی نتیجه در کرونا ویروس تنها نه                  شده،

و اعتصابات سرکوب از ای گسترده موج اخیر های هفته در زمان هم بلکه است، برده فرو                   خود
  اعتراضات کارگری، دستگیری و به بند کشیدن فعالین اجتماعی به راه افتاده است.



خالقیتهای و ابتکارات هوشیاری، با میتواند که است داده نشان خود سنتهای و تاریخ با دانشجوئی                  جنبش
  خویش نقش ارزنده ای در میدان نبرد میان ستم دیدگان و ستم گران در عرصه مبارزاتی داشته باشد.

جنبشهای سایر و کارگری جنبش با دانشجویی جنبش اتحاد افق گستراندن روز به آذر شانزدهم                 امیدوارم

  اجتماعی تبدیل شود.

 ١۶ آذرماه ٩٩

محمد و پوینده محمدجعفر قتل سالگرد دومین بیست و مناسبت به ایران نویسندگان کانون               *بیانیه ی
 مختاری



 

کانون فعال اعضای از پوینده محمدجعفر و مختاری محمد وهفت هفتاد و سیصد و هزار سال پاییز                   در
به و شدند ربوده تهران خیابان های در کانون، عمومی مجمع برگزاری مسئوالن از و ایران                 نویسندگان

کار را آن اما پذیرفت را قتل ها مسئولیت رسمی صورت به وقت، اطالعاِت وزارت گرچه رسیدند.                  قتل
هولناک جنایات آن پایین رده عامالن از تن چند تنها نهایت در و دانست خودسر» ماموران از                   «گروهی

ناصر پرونده، وکیل های از یکی که حالی در شدند. محاکمه سویه، یک و فرمایشی دادگاهی                 در



زندان به سال پنج مدت به قتل ها، پیگیری دلیل به ایران نویسندگان کانون عضو و حقوقدان                  زرافشان،
 افتاد.

دستور در پیوسته سال چند آن در ویژه به مختلف روش های به مدنی و سیاسی فعاالن و نویسندگان                    کشتن

احمد رساندن قتل به جمله از است. شده اجرا بارها و بوده اسالمی جمهوری امنیتی نیروهای                  کار

دل در هراسی تا کشتند را آن ها ایران. نویسندگان کانون اعضای دیگر از حسینی، غفار و                  میرعالیی
این در شد. بلندتر و بلند سو هر از آزاده مردان و زنان صدای اما بیاندازند اندیشمندان و نویسندگان                     دیگر

افزوده برخاسته اند حق طلبی و دادخواهی به که معترض و آگاه مردم تعداد بر روز هر چه اگر                   سال ها
و روزنامه ها در تهمت و توهین است؛ داده ادامه سرکوب و سانسور به پیش از بیش نیز حاکمیت                    شده،

تبعید و تهدید زندان، پرونده سازی، خصوصی، حریم به ورود و تلویزیون و رادیو و حکومتی                 نشریات
 نویسندگان شیوه ی همیشگی حامیان تک صدایی برای بقای خود و سرکوب مخالفان بوده است.

آزادیخواه مردم و ایران نویسندگان کانون می گذرد تبهکارانه قتل های آن از دهه دو از بیش که                  اکنون
بوده راهمان چراغ و بخشیده  توانمان مسیر این در آن چه نکشیده اند. دادخواهی از دست حتی                 لحظه ای

فعالیت های در چه و نوشته هایشان در چه که است پوینده و مختاری مانند آزاداندیش انسان هایی                 ایستادگی
  جمعی هرگز در برابر نیروی تباهی و سیاهی سر َخم نکردند.

ستم ُکشته اش یاران خواست همانا که سانسور شدن برچیده و نویسندگان آزادی تا ایران، نویسندگان                کانون
استوار اعضای و بیان آزادی مدافعان رسیدن قتل به از پس سال بیست ودو و کرد خواهد تالش                   بود،

گرامی را خاطره شان و یاد و می دهد ادامه دادخواهی اش به پوینده، جعفر محمد و مختاری محمد                  خود،
 می دارد.

 کانون نویسندگان ایران

 ١٧ آذر ١٣٩٩

حفظ برای و همه گیر بیماری شیوع دلیل به امسال پیش، سال های برخالف ایران نویسندگان                (کانون

 سالمت مردم، برنامه ای برای حضور جمعی بر مزار این عزیزان ندارد.)

های وعده و مطالبات پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری بازنشسته کارگران اعتراضی               *تجمع

 توخالی مسئوالن

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای آبادان شهرداری بازنشسته کارگران آذر، 16 یکشنبه              روز

ساختمان مقابل تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده و مطالبات پرداخت عدم به نسبت                 اعتراضشان
 مرکزی شهرداری این شهر در استان خوزستان زدند.



 

ای رسانه خبرنگار به کردند معرفی بازنشسته کارگران نمایندگان خودرا که کنندگان              تجمع
فقط تاکنون بازنشستگان، مطالبات پرداخت خصوص در شده داده وعده وجود با آبادان               گفتند:شهرداری

 25 درصد از مطالبات و حق سنوات 400 نفر از بازنشستگان را پرداخت کرده است.

نخست نیمه در شهرداری این بود قرار آبادان شهرداری با گرفته صورت توافق طبق افزودند:                 آنها

عمل خود قول به شهرداری اما کند پرداخت را کارکنان بازنشستگی حق از درصد 50 از بیش                   امسال
 نکرد.

مستمری ماه هر آبادان شهرداری بازنشستگان گفتند: آبادان شهرداری بازنشسته کارگران             نمایندگان
 بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می کنند و مشکالتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی دارند.

قرار که است ریال میلیون 900 الی 700 بین شهرداری پرسنل هر بازنشستگی حق کردند: اضافه                  آنها

جاری سال دوم نیمه در را دیگر درصد 50 و سال نخست نیمه در را درصد 50 آبادان شهرداری                     بود
 پرداخت کند.

 *تجمع اعتراضی کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه

بیشتر هرچه انعکاس تراورس)برای خراسان(شرکت آهن راه کارگران از آذر،جمعی 15 شنبه              روز
 صدای اعتراضشان دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت و ایستگاه راه آهن زدند.



خراسان ن  یروی آذر 15 روزشنبه خراسان، آهن راه کارگران از جمعی طرف از منتشره گزارش                 بنابه
تجمع نقطه این در توانید نمی کرونا بدلیل گفتن ما به که فرمانداری مقابل در تجمع برای بودن شده                     آماده

  داشته باشید ولی جلوی مدیریت و ایستگاه راه آهن هیچ مشکلی نیست.

کند واریز تراورس حقوق ماه یک دادگاه رای از بعد که بود این امیدمان 15آذر شنبه روز تجمع                    برای

موندیم حاال بچه دارن مشکل اینجا در که است مسایلی از دیگر یکی هم ما بیمه مشکالت حقوق بر                     عالوه
 بدون بیمه بااین وضعیت کرونا چگونه ما دکتر بریم ؟

 زمان  تجمع  بعد ی را حتما خبر خواهیم داد یا شاید بی خبر برویم  .

پرداخت کارگران مطالبات تراورس پیمانکاری شرکت با آهن راه حساب تسویه از رابطه:قبل               درهمین
 باید گردد

مجدد واگذاری درخصوص قضایی نهاد اخیر رای به اشاره با تراورس فنی ابنیه گروه کارگران                 نماینده
کارگران مطالبات پیمانکار، با حساب تسویه از افزود:قبل راه آهن، شرکت به تراورس شرکت               مدیریت

 را بپردازند.

مراجع اخیر رای با اینکه به توجه با گفت: ای رسانه خبرنگار کارگربه آذر،این 17 دوشنبه                  روز

اجرای عدم دلیل  به بود شده واگذار خصوصی بخش به پیش سال ها از که تراورس شرکت                  قضایی؛
بنابراین بازگشت. راه آهن شرکت به قانونی، موارد اعمال و رعایت با قرارداد، در مندرج                تعهدات

 کارگران انتظار دارند در این فاصله کوتاه به مطالبات خود قبل از خروج پیمانکار برسند.

شدید بحران های دستخوش مختلف حوادث سایه در سالهاست تراورس مجموعه اینکه بیان با کارگر                این

سال ده طول در متاسفانه داشت: اظهار است، شده بی پولی بحران همه از مهم تر و تولیدی                  مدیریتی،
عمل کارگران قبال در خود تعهدات به شرکت این داشته ایم، همکاری تراورس پیمانکار با که                 گذشته

 نکرده و درنتیجه کارگران با مشکالت زیادی روبرو بوده اند.

اشتغال نبض که را ریلی خدمات بخش مهمترین به رسیدگی مسئولیت دولت چرا که سوال این طرح با                    او

گفت: ندارند، را آن از نگهداری صالحیت که می کند واگذار اشخاصی به می شود محسوب اقتصاد                 و
دارد بتنی قطعات تولید کارخانه دو و کشور ریلی مناطق در کارگران هزار 6 از بیش تراورس                   شرکت

 که در طول همه این سال ها مخالف حضور پیمانکار بودند و مرتبا دست به اعتراض صنفی می زنند.

از تراورس شرکت آینده ماه چند طی است قرار که فعلی شرایط در کارگران انتظار گفت: همچنین                   او

 مجموعه ریلی کشور خارج شود، پرداخت کامل مطالباتشان است.

هر است داشته برعهده را کارخانه مدیریت خصوصی بخش که دوره این در کارگران؛ نماینده گفته                  به

واریز اجتماعی تامین حساب به ماه چندین ولی می شده کسر بیمه پرداخت برای کارگران حقوق از                  ماهه
 نشده است.

مشاغل قوانین با بازنشستگی شرایط که کارگران از زیادی شمار اکنون هم کرد: اضافه زمینه این در                   او
سپری را سختی بازنشستگی شرایط بیمه؛ نشدن پرداخت واسطه به هستند، دارا را زیان آور و                 سخت

 می کنند.



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.

 

گازوئیل کمبود به دراعتراض هرمزگان استانداری مقابل بندرعباس مینی بوس داران وتجمع            *اعتصاب
 در جایگاه های سوخت بندرعباس

خودروهایشان توقف وبا کشیدند کار از دست بندرعباس مینی بوس داران از آذر،جمعی 17 دوشنبه               روز
جایگاه های در گازوئیل کمبود به نسبت را اعتراضشان هرمزگان استانداری مقابل تجمع برپایی               و

 سوخت بندرعباس بنمایش گذاشتند.



 

 

جایگاه های متاسفانه تاکنون پیش ماه یک از گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض رانندگان این از                  یکی
 سوخت اقدام به توزیع بیش از حد مجاز سوخت به ماشین سنگین های سایر استان ها می کنند.

لیتر هزار 2 باالی گیری سوخت به اقدام سوخت کارت چندین ارائه با ماشین ها این متاسفانه افزود:                   وی
 کرده و در خارج از استان این سوخت ها را با هدف قاچاق به فروش می رسانند.



مردم به خدمات ارائه حال در که شهری بوس های مینی رانندگان دلیل همین به کرد: اضافه راننده                   این
 استان هستند، به ناچار در صف های 8 ساعته باید برای 50 لیتر گازوئیل منتظر بمانند.

صف های این در داشتن قرار و نیاز مورد سوخت نبود دلیل به اوقات اغلب کرد: نشان خاطر                   وی

ارائه خدمات داریم، کارکنان جایی جابه جهت قرارداد آنها با که شرکتی سرویس های به تاخیر با                  طوالنی
 می کنیم.

توزیع خواستار و بوده معترض خصوصی و دولتی نهادهای بندی اولویت به نسبت همچنین رانندگان                 این
شرکت ها، کارکنان نقل و حمل بوس های مینی و فرمانداری خودروهای برای سوخت              عادالنه

 بیمارستان ها و نهادهای دولتی هستند.

حبس سال 3 تحمل برای مجلس مقابل کارگر98 روزجهانی مراسم شدگان بازداشت از صمیمی                *کیوان

 روانه زندان اوین شد

از صمیمی کیوان شدن صمیمی،ازروانه کیوان وکیل نیلی شده،مصطفی ای رسانه گزارش              برپایه

3 تحمل برای آذر 17 بتاریخ اوین زندان به مجلس مقابل کارگر98 روزجهانی مراسم شدگان                 بازداشت
 سال حبس خبرداد.

دادگاه 26 شعبه توسط کارگر98 جهانی روز شدگان بازداشت از صمیمی کیوتن که شود می نشان                  خاطر
 انقالب تهران به  3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شده صادر افشاری ایمان قاضی ریاست به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه توسط که حکم این                  براساس

تعزیری حبس سال 3 تحمل به کشور” امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و “اجتماع اتهام بابت از                    صمیمی
 محکوم شده است.

بیمه خدمات از برخورداری وعدم سرانه مبلغ به نسبت فارس استان خانواده اعتراضی  پزشکان                 *تجمع
 و بازنشستگی

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای فارس استان خانواده پزشکان  از آذر،جمعی 16 یکشنبه                روز
وخواهان زدند تجمع به دست بازنشستگی و بیمه خدمات از برخورداری وعدم دریافتی سرانه                مبلغ

 پاسخگویی مسئوالن اداره کل بیمه سالمت و تامین اجتماعی استان فارس شدند.

استان این اهالی به درمانی و بهداشتی خدمات فارس خانواده پزشک 1200 حدود که است یادآوری                  قابل
 ارائه می کنند.

مقابل طراحی تعرفه های در موجود نابسامانی های به نسبت تهران ساختمان مهندسان اعتراضی              *تجمع
  ساختمان سازمان نظام مهندسی

تعرفه های در موجود نابسامانی های به اعتراض برای تهران ساختمان مهندسان آذر، 15 شنبه               روز
 طراحی مقابل ساختمان سازمان نظام مهندسی در پایتخت اجتماع کردند.



 

و تعریف طراحی تعرفه که است دلیل این به امروز گفت:تجمع ای رسانه خبرنگار به ازمعترضین                  یکی
فروش و خرید به داللی صورت به و عجیب نرخ هایی با هم اکنون مدیره هیات سوی از شده                   ابالغ

 می رسد؛ یعنی مسئولیت یک ساختمان که با طراحی آن آغاز می شود با این رقم خرید و فروش می شود.

جاری، هزینه های مهندسان، هزینه جمله از متعددی هزینه های شرکت ها دیگر، سوی داد:از ادامه               وی

متاسفانه اما می شود، سرسام آوری ارقام آن ها مجموع که دارند را جانبی هزینه های دیگر و دفتر                 هزینه
از نقدی صورت به را می شود پرداخت ناظر به «نظارت» عنوان تحت که پولی مهندسی نظام                  سازمان

حساب در را آن مابقی و کرده کسر آن از آنی صورت به را خود درصدی 5 سهم کرده، دریافت                      مالک

و کرده بلوکه خود حساب در ببرد زمان پروژه ها است ممکن که سالی چند طی و می دارد نگه                    خود
کاهش روز هر پول ارزش که است حالی در این می کند. واریز شده تقسیط و قطره چکانی                  به صورت

 می یابد و به قولی پول مستهلک می شود. این یکی از مهم ترین دالیل این تجمع است.

که است این تجمع این مهم دلیل گفت:دومین تجمع این دالیل دیگر تشریح در ساختمان مهندس                  این

دریافت مالکان از فنی شناسنامه هزینه ازای در را ساخت هزینه هزارم در نیم مهندسی نظام                  سازمان
پیگیر می شود. هزینه کجا پول این نیست مشخص عمال اما می آید، حساب به هم سنگینی هزینه که                   می کند

را مشکلتان بروید باید و هستیم خصوصی نهاد یک ما می کنند ادعا می شویم، که هم موضوعات                  این
یک یا کنید دریافت تومان هزار متری را طراحی هزینه که این می گویند کنید. حل مالک با                   مستقیما

موجب امر همین که ندارد وجود موضوع این بر نظارتی عمال و ندارد ارتباطی ما به تومان                   میلیون

وجود به حوزه این در را غیرتخصصی و ناسالم بسیار رقابت و شده ساختمانی خدمات کیفیت شدید                   نزول



برگه با و بزند مهندسی دفتر یک می تواند نیست، هم مهندس که شخصی هر که به طوری است،                   آورده
 طراحی مهرشده، اقدام به خرید و فروش طراحی کند.

 *اقدام اعتراضی جوانان مریوان نسبت به قطع درختان زاگرس

شده ی قطع  بلوط های محل در مریوان، در محیط زیست حامی جوانان از آذر،گروهی 16 یکشنبه                 روز
توسط درختاْن قطع به را خود اعتراِض درخت، یک = انسان یک شعار با و کاشتند بلوط بذر                    زاگرس،

 نابودگراِن زاگرس، به شیوه ای هنرمندانه نشان دادند.

  *تجمع اعتراضی مالباختگان سامانه نیما مقابل بانک مرکزی

درتهران مرکزی بانک سلختمان مقابل تجمع با نیما سامانه مالباختگان از جمعی آذر، 16 یکشنبه                 روز

 خواستار استعفای عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی شدند.

 

خریداری نیمایی ارز که هستند تولیدکنندگانی معترض افراد شده،اغلب ای رسانه گزارش              براساس

 کرده اند اما هنوز ارز خود را دریافت نکردند.

نرخ گذاری و شده راه اندازی صادرات و واردات فرآیند شفاف سازی هدف با نیما سامانه دولت، ادعای                 به
 ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود.

دانشگاه تصمیم به نسبت تهران دانشگاه متاهلی های خوابگاه ساکن دکتری دانشجویان اعتراضی               *تجمع
 مبنی بر تخلیه خوابگاه ها در ساختمان 16 آذر دانشگاه تهران

با تهران دانشگاه متاهلی های خوابگاه ساکن دکتری دانشجویان نفراز ها آذر،ده 16 یکشنبه روز                 عصر

تخلیه بر مبنی دانشگاه تصمیم به نسبت را اعتراضشان تهران دانشگاه آذر 16 ساختمان در                 تجمع



در دانشگاه نظر تجدید خواستار و کردند اعالم مجاز غیر سنوات دارای دانشجویان برای ها                 خوابگاه
 اسکان این دانشجویان در خوابگاه های متاهلی شدند.

 

بر دانشجو است کرده اعالم تهران دانشگاه گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض دانشجویان از                 یکی
نیز دانشجویان رفاه صندوق البته باشد داشته اسکان خوابگاه در تواند می سال سه مجاز سنوات                  اساس

جریمه برابر چند باید شد بیشتر سال سه از دکتری دانشجویان مجاز سنوات اگر که است کرده                   تاکید
 پرداخت کند.

یک متعدد صورت به مجازشان سنوات هستند متاهلی خوابگاه در که دکتری دانشجویان داد: ادامه                 وی
مجاز سنوات جز را کرونا دوره که است این ما اعتراض است شده تمام هم سال سه حتی و یک تا                       ماه

اساس بر دانشجویی مثال فرض بر باشد. داشته دانشجویان با را همیاری دانشگاه و نکنند                 حساب
اعمال برای دلیلی بنابراین کند می تقبل رفاه صندوق را او های جریمه کند تخلیه نتوانست                  مشکالتی

 فشار به دانشجو نیست.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 14 و 15 آذر ماه 1399

 - تداوم اعتراض کارگران کارخانه بهمن موتور

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


ویک حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض صیدون شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب ادامه -               
 سال حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن

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

 شغلی بدنبال وپرداخت یک ماه حقوق و وعده امضای قرارداد

 - تجمعات اعتراضی اهالی شهر سربندر (بندر امام) نسبت به عملکرد مسئولین پس از بارندگی های اخیر

 - تجمع اعتراضی دکه داران شهریارنسبت به افزایش اجاره ماهیانه مقابل فرمانداری

 - بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری جلسات شورای عالی کار به بهانه ترمیم مزد

 حداقل  مزد  کارگران  با ید به باالی ١٢ میلیون تومان در ماه افزایش یابد

  - گرامیداشت روز مبارزه با سانسور

 - جان باختن یک کارگرجوان درگرمدره براثر سقوط از ارتفاع

39 مصدومیت و ای زنجیره تصادف با کارگران وآمد رفت سرویس تصادف سریال ادامه -               
 کارگرصنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

 *تداوم اعتراض کارگران کارخانه بهمن موتور

پنجشنبه روز تعطیلی کاری، ساعات کاهش دستمزد، افزایش خواهان که موتور بهمن کارخانه               کارگران

در هفته این دوشنبه هم و گذشته هفته پنجشنبه هم و هستند مشاغل طبقه بندی طرح و سابق روال                    به
آذرماه سیزدهم پنجشنبه دیروز بود قرار بودند کشیده کار از دست مطالباتشان تحقق عدم به                 اعتراض

اما نشدند اعتصاب به موفق شرکت حراست زیاد فشار دلیل به که بزنند اعتصاب به دست                  دوباره
 همچنان با پافشاری بر مطالباتشان درصدد اعتصاب در هفته آینده هستند.

قصد به موتور بهمن مدیره هیأت رئیس پورابراهیم کشیدند کار از دست کارگران که گذشته                 پنجشنبه
این به جواب در کارگران که نمود کارگران حقوق از کارانه مبلغ قطع به تهدید کارگران کردن                   مرعوب

اصلی سهامداران از نمایندگی به موسوی آقای اسم به شخصی آن از پس که شدند معترض بیشتر                   تهدید
انجام هفته یک مدت ظرف کارگران خواسته های تمام که داد قول و شد حاضر کارگران جمع در                   شرکت

حضور شرکت مالکان با مذاکره برای نمایندگانشان که کرد دعوت کارگران از امر این برای و                  شود
 یابند. پس از این توافق، کارگران به اعتصاب پایان دادند.

مالکین با مذاکرات در بود قرار که از نمایندگانشان نفر ٣ که شدند مطلع کارگران هفته این دوشنبه                   روز
دست دوباره همکارانشان اخراج به اعتراض در کارگران که شده اند اخراج باشند داشته حضور                شرکت

شده حاضر کارگران جمع در دوباره شرکت مالکین نماینده موسوی ساعت نیم از پس که کشیدند کار                   از

کارگران از بازمیگردند کار سر به و شد نخواهند اخراج همکارانشان اینکه بر تأکید و البه و عجز با                     و
کار سر به همکارانشان اخراج عدم از اطمینان از پس نیز کارگران دهند. ادامه کارشان به تا                   خواست

 بازگشتند.

امنیتی فضای ایجاد بخاطر که بود کارگران مطالبات تحقق برای هفته ای یک مهلت پایان پنجشنبه                 دیروز

اما نیافتند تجمع و اعتصاب امکان کارگران است هفته آخر روز اینکه توجیه و شرکت حراست                  توسط



انجام مطالباتشان شرکت مالکین نماینده موسوی قول اساس بر اگر که هستند تصمیم این بر                 مصرانه
 نشود دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.

و عصر ۴/١٠ تا صبح ٧ ساعت از چهارشنبه تا شنبه روزهای در کارگران کاری ساعات                  پیشتر

کار ساعات کاهش اسم به و کرونا بیماری شیوع زمان از اما بود. تعطیل کارخانه نیز پنجشنبه                   روزهای

ساعت تا چهارشنبه تا شنبه روزهای که منوال این به داده اند. افزایش در مجمع را کار ساعات عمل                   در
ظهر ١/٣٠ تا ٧صبح ساعت از و شده اضافه کاری روزهای به نیز پنجشنبه روز و عصر ٣/٣٠                  

از ساعت سه حدود چهارشنبه تا شنبه روزهای مجموع در  اینکه یعنی باشند. کار سر باید                  کارگران
اکنون باشند. حاضر کار سر ۶/٣٠ باید در عوض کارگران پنجشنبه روز اما شده کاسته کاری                 ساعات

بایست که نموده اند اذعان تازه شرکت مدیران کرده اند اعتراض کاری ساعات این محاسبه به کارگران                که

و است نگشته محاسبه اشتباه به که میشده محاسبه کار اضافه بعنوان پنجشنبه روز کار از ونیم ساعت ٢                   
 بسیار زیرکانه اضافه کاری های کارگران در این مدت دزدیده شده است.

از پیش تا است. کار سختی محاسبه و مشاغل بندی طبقه طرح کارگران اصلی مطالبات از دیگر                   یکی

سال ٢٠ با کارگران و می شد محاسبه کارگران برای کار سختی قانون ٩۵ سال در جدید مالک                   دوره

کارگران و شده برداشته کارگران برای کار سختی قانون ساله چند این در اما میشدند بازنشسته کار                   سابقه
قرار زیان آور و سخت مشاغل زمره در قانونًا شغلشان درحالیکه شوند بازنشسته تا کنند کار سال ٣٠                   باید

 دارد.

شده واقع کرج تهران قدیم جاده ١۶ کیلومتر در که دارد کارگر نفر هفتصد بر بالغ موتور بهمن                    کارخانه

٩۵ سال از که است بهمن” “گروه ُهلدینگ به متعلق کارخانجات از یکی موتور بهمن                 است.
و کشاورز خانواده نیز کروز شرکت اصلی مالکین است. آن اصلی مالک و سهامدار                شرکت”کروز”

  خانواده علیپور هستند.

صنایع شرکت جمله از دیگر کارخانه چند شامل موتور بهمن شرکت جز به بهمن خودروسازی                 گروه

و ایران صنایع قطعات ساخت و طراحی دوچرخ، ایران موتور، سیبا دیزل، بهمن ایران،                ریخته گری
 چندین شرکت و کارخانه دیگر است که مجموعًا بالغ بر ۴٠٠٠ نفر کارگر و پرسنل دارد.

بهمن گروه مجموعه زیر شرکت های دیگر کارگران غالب با موتور بهمن کارگران مطالبات و                خواسته
هماهنگ بطور تولیدی بزرگ مجموعه این کارخانجات و شرکت دیگر کارگران اگر و است                مشترک

 خواستار مطالباتشان گردند قطعًا مسیر دستیابی به خواسته هایشان هموارتر خواهد شد.

از بخشی را خود و میفرستد درود موتور بهمن کارخانه جسور کارگران به ایران کارگران آزاد                  اتحادیه

خود امکانات و توان تمام که میدارد اعالم همچنین میداند. خواسته هایشان تحقق تا کارگران این                 مبارزه
کار به اعتراضاتشان تداوم راستای در موتور بهمن کارگران هماهنگی و کردن رسانه ای جهت                را

 میبندد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١۴ آذرماه ٩٩

سال ویک حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض صیدون شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب                *ادامه
 حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن



صدای بیشتر هرچه انعکاس برای صیدون شهرداری بار،کارگران دومین آذربرای 15 شنبه              روز
دست مسئوالن توخالی های وعده و بیمه حق سال ویک حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت                   اعتراضشان

 از کار کشیدند و مقابل شهرداری این شهر دراستان خوزستان تجمع کردند.

 

یک و حقوق ماه 8 جاری سال ابتدای از گفت: ای رسانه خبرنگار به شهرداری این کارگران از                    یکی

هیچ کدام می کنیم. پرداخت آزاد به صورت را درمان هزینه های و است نشده پرداخت کارگران بیمه                سال
کارگران مطالبات نیست مشخص و نشده محقق داده اند معوقه پرداخت برای مسئولین که وعده هایی                از

 چه زمانی پرداخت می شود.

در را مشکالت شدن برطرف قول صیدون شهردار داشتیم، گذشته هفته که اعتصابی در افزود:                 او
 سریع ترین زمان ممکن داد اما تا امروز هیچ اتفاقی صورت نگرفته  و این دومین تجمع کارگران است.

را صیدون شهر اسالمی شورای اعضای به نسبت را خود انتقاد و رضایت عدم معترض،                 کارگران

حواشی فکر به و نیستند کارگران مشکالت و شهر منافع فکر به شورا اعضای کردند: بیان                  این گونه
 هستند و هیچ توجهی به مشکالت کارگران و کارمندان این  مجموعه ندارند.

صیدون، شهر به باغملک، و ایذه نماینده و خوزستان استاندار پیش ماه دو سفر در کردند: اضافه                   آنها

روی تنها مصوبه این متأسفانه اما شد تنظیم و تهیه شهرداری کارگران حقوق پرداخت جهت                 مصوبه ای
 کاغذ نوشته شد و خروجی مطلوبی به دنبال نداشت.



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 وپرداخت 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.

عدم به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران اعتراضات هفته رابطه:آغازدومین همین              در
 پرداخت 3 ماه حقوق وحق بیمه وبی خیالی مدیریت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند

وبی بیمه وحق حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت کنزالمال اروند تجاری مجتمع کارگران                 اعتراضات
 خیالی مدیریت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروندیک هفته را پشت سرگذاشت.

جمع آوری از و زدند اعتصاب به نیزدست کنزالمال اروند تنظیف بخش کارگران گذشته روزهای                در
 زباله های این مجتمع خودداری می کنند.

تجاری مجتمع محل در مختلفی جلسات کنزالمال، اروند تجاری مجتمع معترض کارگران گفته به                بنا
نتیجه به آنها از هیچیک نهایت در که شده برگزار کارگران مطالبات پیگیری در (کنزالمال)                 اروند

 مشخصی نرسیده و زمان پرداخت مطالبات کارگران مشخص نشده است.

کارفرما گفت: ای رسانه خبرنگار به جلسات این در حاضر کارگران از آذر،یکی 11 شنبه                 روزسه

40 مسئولیت چرا ندارید نقدینگی اگر پرسید باید اما نداریم؛ نقدینگی نیرومی گوید تامین پیمانکار                شرکت
که حاال و می کنید هزینه همه جور پذیرفته اید؟ را می کشند زحمت مجتمع این در روزی شبانه که                  کارگر

 نوبت به پرداخت مطالبات کارگران رسیده، می گویید نقدینگی نیست.

و بزرگ تجاری واحد 400 تا 300 حدود مالکان و غرفه داران مجموع اینکه بیان با کارگران                  این

موعد در را مجتمع جاری هزینه های سایر و کارگران حقوق مدعی اند اروند تجاری مجتمع در                 کوچک
شد اعالم مجتمع مدیریت ازسوی تجمع از روز سومین در کردند: اضافه کرده اند، پرداخت خود                 مقرر

چهارمین به وقتی اما می شود، پرداخت کارگران مزدی معوقات ماه سه همه آینده روز دو الی یک                   طی

مالی منابع کردند اعالم دیروز اینکه تا نشد خبری هیچ شدیم وارد اعتراض از روز پنجمین و                   روز
 مجتمع صرفا برای پرداخت یک ماه حقوق کارگران کفاف می دهد.



 *تجمعات اعتراضی اهالی شهر سربندر (بندر امام) نسبت به عملکرد مسئولین پس از بارندگی های اخیر

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش )برای امام سربندر(بندر اهالی از آذر،جمعی 14 جمعه               شامگاه
خوزستان شهردراستان این مرکزی خیابان در تجمع به اخیردست بارندگی های از پس مسئولین               عملکرد

 زدند و شعارهایی علیه شورای شهر و شهردار سر دادند.

 صبح روز شنبه 15 آذر،معترضین به تجمعاتشان مقابل دادگستری، بخشداری وشهرداری ادامه دادند.

 

 

 



 

 

که باریده باران 160میلی لیتر از بیش جاری هفته ابتدای بارندگی  در شده، ای رسانه گزارشات به                  بنا
خوزستان دیگر شهر چند شدن کشیده تعطیلی به و منازل و خیابانها در روزه 5 شدید آبگرفتگی به                    منجر

 شد.

تعلیق خوزستان استاندار شریعتی غالمرضا حکم با امام بندر شهردار عب  یاوی گزارشات، محمد              بنابهمین

 شد.



 *تجمع اعتراضی دکه داران شهریارنسبت به افزایش اجاره ماهیانه مقابل فرمانداری

به دست ماهیانه اجاره افزایش به اعتراض برای شهریار داران دکه از آذر،جمعی 12 چهارشنبه                 روز
 تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان در استان تهران زدند.

 

 *بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون برگزاری جلسات شورای عالی کار به بهانه ترمیم مزد

 حداقل  مزد  کارگران  با ید به باالی ١٢ میلیون تومان در ماه افزایش یابد

مایحتاج سرسام آور قیمت افزایش و روزانه صورت به تورم جهش سال اکنون هم تا جاری سال                  شروع

هزینه ی خوراکی، محصوالت و اقالم در قیمت افزایش شاهد که نیست روزی است. بوده مردم                 زندگی



و قرمز گوشت دولتی مسئولین خوِد اذعان به نباشیم. بخش ها تمام در خانوارها هزینه ی و مسکن                  اجاره
و گورخوابی گذشته سال های در اگر است. گشته حذف خانواده ها از بسیاری خوراک سبد از میوه و                   مرغ

حدی به عمومی فالکت و فقر تعمیق و گسترش امسال اما می شد دیده بیخانمان ها میان در خوابی                   کارتن
خانواده ها اکثر برای نیز نشینی اجاره بلکه شدن خانه صاحب تنها نه مسئول آقایان خوِد گفته ی به که                    بود

شده تبدیل رایج امری به پارک ها و پشت بام ها باالی در چادرخوابی و پدیده ی میشود تبدیل رویا به                   دارد

و میرود نابودی به رو زیادی سرعت با دارد جامعه که است این دهنده ی نشان وضعیت این تمام                    است.
 اکثریت مردم به گرسنگی کشیده شده اند.

خط کار عالی شورای در ضدکارگری نمایندگان بود تومان میلیون ٨ باالی فقر خط که ٩٨ سال                   اواخر

تومان ١٩١۶٠٠٠ را کارگران مزد حداقل باز وجود این با و کردند اعالم میلیون ۵ حدود را                   فقر

نمایندگان همین از یکی قول به که اکنون واقعی. فقر خط زیر برابر ۴ حداقل یعنی این و نمودند                     تصویب
همین از بعضی  و است رسیده ماه در تومان میلیون ١٠ به فقر خط کار، عالی شورای در                    ضدکارگری

مزد تعیین از زمزمه هایی میزنند، کارگران مزد حداقل ترمیم از َدم دولت در سرمایه داران                منصوبیِن
 منطقه ای و صنفی در جلسات آینده ی شورای عالی کار به گوش میرسد.

را آنها از عده ای که کار” عالی “شورای دولتی - کارفرمایی نهاد در متشکل                عوامل ضدکارگرِی
بر را کارگران مزد حداقل ضدانسانی اقدامی با که درصددند میخوانند، کارگری نماینده ی               فریبکارانه

و جغرافیایی مناطق از بعضی در کار این با نمایند. تعیین مشخص، صنوف و جغرافیایی مناطق                  اساس
یا دیگر صنوف و مناطق در و گردد ترمیم خودشان بقول کارگران مزد حداقل میزانی صنوف،                  برخی

و خصوصی چه کارفرمایان، سالهاست که پروژه ایست این کند. پیدا افزایش پایین تر بسیار یا گردد                 فریز
 چه دولتی در پی آنند.

سرمایه داران چپاولگری های زیاده خواهی ها و بخاطر که ایران کارگر طبقه که اینجاست واقعیت              اما
را جهان سطح در دستمزد نرخ پایین ترین و گشته اند بدل جهان در کارگران فقیرترین به کشور بر                   حاکم

وضعیت این مقابل در قطعًا و ندارند را فالکت همه این تحمل تاب این از بیشتر و دیگر میکنند                     دریافت

جامعه در موجود ثروت های تمامی کشور بر حاکم سرمایه داران کرد. نخواهند سکوت غیرانسانی               بشدت
حداقلی ترین از را کارگران ما خانواده های و برده اند یغما به را است کارگران ما دسترنج حاصل                  که

و بیحقوقی همه این مقابل در ایران کارگر طبقه که روزی نیست دور نموده اند. محروم زندگی                  نیازهای
رو و زیر را موجود مناسبات ُکل بساط و بپاخیزد خانواده هایشان و خود زیست به شده تحمیل                   فالکت

 گرداند.

کارگران روی به کشیدن شمشیر را صنفی و منطقه ای مزد تعیین هرگونه ایران کارگران آزاد                 اتحادیه

مطابق و شود برچیده حکومتی مزد تعیین جلسات بساط باید زودتر هرچه که میدارد اعالم و میداند                   ایران
مزد حداقل بودند کرده اعالم پیشتر نیز نفتی صنایع اعتصابی کارگران که همانگونه کارگران،                نظر

 کارگران به باالی ١٢ میلیون تومان در ماه افزایش یابد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- پانزدهم مهرماه نود و نه

  *گرامیداشت روز مبارزه با سانسور

شمار به  آزادی سلب مهم ابزارهای از یکی سانسور است، سانسور با مبارزه روز " آذر                  "سیزدهم
و بسته سیستم یک ابزار و است بیان آزادی و قلم آزادی برابر در سدی مانند به  سانسور                    می رود.



و کارگر طبقه آن از صدمه بیشترین و دید خواهند صدمه انسان ها اکثریت آن در که است                   دیکتاتوری
زیستی محیط حتی اقشار سایر و کارگری جنبش مانند مختلف جنبش های بود، خواهد ستم دیده گان                همه

 نیز از سانسور لطمه دیده و به موجب آن سرکوب می گردند.

و جنبش ها قامت بر وارده ضربات در تسهیل برای سانسور تیز تیغ از استفاده شاهد بارها و بارها                    ما
  فعاالن، رهبران و پیشروان آنها بوده ایم. سانسور تامین کننده تاریکی مورد نیاز برای سرکوب است.

آن فعاالن و اجتماعی جنبش های هرگز آزادی، علیه سانسور  و سرکوب دولبه شمشیر این وجود                 با
اعتصاب، با را خود مطالبات چنانکه اند. برخاسته مبارزه به آن علیه بر همواره بلکه نکرده،                  سکوت

 تجمعات اعتراضی در خیابان ها و مقابل سازمان ها و نهادها فریاد زدند.

 سانسور از مصادیق عینی، شفاف و آشکار سرکوب آزادی به  شمار می رود.

زندگی تداوم و تامین برای حکومتی ارکان دیگر و دولت داشتن اختیار در با جامعه درصدی های                  یک
از جامعه ثروت منابع دیگر چپاول و کارگران دسترنج حاصل از بهره مندی و خود آسایش از                  سرشار

 تمامی تالش های ممکن فروگذار نیستند.

علیه بر مطلق استبداد و جامعه درصدی ٩٩ جمعیت به مطلق حقوقی بی تحمیل شده گشوده رمز                   سانسور

تحمل کارگران نه که هستند غافل نکته این درک از سانسور مدافعین و آزادی سرکوبگران اما است.                   آنان
  گرسنگی را دارند و نه نویسندگان و اندیشمندان مدافع آزادی سکوت خواهند کرد.

تولد و حضور و وجود آن عینی مصداق شد. نخواهد خاموش نیز اجتماعی جنبش های اعتراض                 صدای

هر می شود. آغاز دیگر تولدی با روز هر که است اجتماعی فعالین دیگر و کارگری پیشروان و                   رهبران
 چند که زندان ها پر است اما زندانیان همواره جابجا می شوند، می آیند و می روند.

قادر گذاری، قانون و اجرایی و قضایی و نظامی قوای و سازمان ها امکانات، تمام با درصدی ها                  یک
درهم شاهد چنان که کنند. تبدیل خود اندوزی ثروت و استثمار امن جزایر به را جوامع که شد                   نخواهند

 شکستن تمامی تالش شان برای رسیدن به اهداف خود بوده و خواهیم بود .

و رهبران همراه به دیگر کارگری رهبران و کارگر هزاران مانند نیز نویسنده مبارزان نمونه                 برای

 پیشروان جنبش  کارگری و سایر اقشار اجتماعی در زندان بسر می برند.

و اجتماعی قدرت و ابزارها و همبستگی و اتحاد بدون زحمتکشان و کارگران باوریم این بر یقین                   به

ایجاد را ممکن آزادی های نمی توانند الزم قوای توازن ایجاد و خود سندیکایی  و اتحادیه ای و                 شورایی
 کنند. زیرا سیستم سرمایه داری برای غارت بیشتر نیاز به سانسور و عدم آگاهی طبقاتی دارد.

 زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان برای لغو سانسور

١٣٩٩/٩/١٢       

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



 کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری

 *جان باختن یک کارگرجوان درگرمدره براثر سقوط از ارتفاع

از سقوط البرزبدنبال استان در گرمدره درشهر کاره نیمه درساختمانی کار حین ساله 23 کارگر                 یک
 طبقه سوم به داخل چاه آسانسورجان خودرا ازدست داد.

39 مصدومیت و ای زنجیره تصادف با کارگران وآمد رفت سرویس تصادف سریال               *ادامه
 کارگرصنایع پتروشیمی مسجد سلیمان

صنایع شرکت مینی بوس دستگاه 5 با نیسان وانت دستگاه یک آذر،براثرتصادف 14 جمعه روز                صبح
 پتروشیمی مسجد سلیمان  در محور مسجدسلیمان - اللی 39 نفر مصدوم شدند.

که بودند خودروها داخل در نفر یکصد از بیش سانحه این جریان شده،در ای رسانه گزارشات                  براساس
شدت سبب به آنها از نفر 5 که بودند شده مصدوم سرنشینان از نفر 39 و نداشتیم فوتی مورد                     البته

 جراحات به بیمارستان 22بهمن مسجد سلیمان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 اتحاد  مبارزه   پیروزی

 گرامی باد 16آذر روز دانشجو

 کارگر   معلم   دانشجو اتحاد اتحاد
 - ب  یانیه به مناسبت ١۶ آذر ٩٩؛ دانشگاه زنده است

از دفاع فعالین و ورزشکاران بیکار، فارغ التحصیالن دانشجویان، کارگری، گروه های و تشکل ها              (بیانیه
  حقوق کودکان به مناسبت ١۶ آذر ٩٩)

و کیش آزاد منطقه سازمان ساختمان مقابل کیش جزیره تاکسی رانندگان وتجمعات روزاعتصاب دومین -               
با کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای به دراعتراض خاتم االنبیاء               مسجد

 شرکت اسنپ

 - 3 معلم بازنشسته: تا حق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم

  *ب  یانیه به مناسبت ١۶ آذر ٩٩؛ دانشگاه زنده است
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از دفاع فعالین و ورزشکاران بیکار، فارغ التحصیالن دانشجویان، کارگری، گروه های و تشکل ها              (بیانیه
  حقوق کودکان به مناسبت ١۶ آذر ٩٩)

مملو گذشته سال ۴٢ طی جامعه، اعتراضی جنبش های سایر همانند ایران در دانشجویان مبارزات                تاریخ

توسط آزادی خواه و معترض دانشجویان تبعید و شکنجه و زندان کشتار، قتل، زندان، سرکوب،                از
  حاکمیت بوده است.

جریان در دانشگاه ها در آزادیخواه و چپگرا سکوالر، جریان، خالف اساتید و دانشجویان فجیع                کشتار
کشتار ،١٣۶٢ تا ١٣۵٩ سال های در فرهنگی" "انقالب نام تحت دانشگاه ها پاکسازی جنایتکارانه               اقدام

در مقاطعی ،٧٨ سال تیرماه در دانشگاه کوی جریان در آنان کردن پرت ساختمان ها بام از و                   دانشجویان

عالوه است. شده پاشیده خون مبارزاتی جنبش این به حاکمیت توسط که است دانشجویان مبارزات                 تاریخ
نیست به سر زیادی افراد و شده اند زندانی و شکنجه بازداشت، دیگر دانشجوی صدها کشتارها، این                  بر

کسب یا و بازگشت منتظر است سال ده ها زینالی سعید خانواده مانند خانواده هایشان هم هنوز که                  شده اند
  خبری از فرزندانشان هستند.

واپسگرایی، سرکوب، علیه مبارزه میدان در و بوده اعتراضی جنبش کل از بخشی همواره                دانشجویان
برجسته نقش اعدام و شکنجه و زندان بیکاری، گرسنگی، فقر، استثمار، آن، شکل هر به                 تبعیض

 داشته اند.

و اعتراضات و مبارزات من جمله جامعه دیگر بخش های کنار در موجود وضعیت علیه مبارزات                در

اعتصاب از حمایت در تحصن و اعتصاب انداختن براه با به ویژه و بوده فعال کارگران                 اعتصابات
،٩٧ سال در مانیم" می کنارشان کارگرانیم، "فرزند شعار با اهواز فوالد و تپه هفت کارگران                  قدرتمند

 این همبستگی را بارها اعالم کرده اند.

آن از بعد اجتماعی و سیاسی رخدادهای و ٩٨ آبان خیزش در فعال بخش های جمله از                  دانشجویان

پر و شورانگیز عناوین از می توانیم کنیم، انتخاب آن برای مناسب نام یک بخواهیم اگر که سالی                   بوده اند.
بیکاری، و گرانی و فقر علیه جنایت، علیه نابرابری، علیه سرکوب، علیه مبارزه سال کنیم؛ یاد                  افتخاری

زدند فریاد را موجود ضدانسانی وضعیت کل تغییر و برخاستند که انسانی میلیون چندین بی حقوقی                 علیه

در ترس تا درآمد تکاپو به آن در جامعه تمام که اعتراضاتی گذشته، سال یک این طی کردند. مطالبه                     و
را چیزی چه جامعه که بود این بیانگر تنهایی به بیاندازند، کرده اند شیشه در را مردم خون که آنان                     جان

اهدافی چه ادامه، در و آبان اعتراضات جریان در که داریم خاطر به هنوز می خواهد. چه و                   نمی خواهد
مورد روزها آن در استثمار و ظلم مکان های و نمادها چگونه و می گرفت قرار معترضین اعتراض                  آماج

  اعتراض قرار گرفت.

سکوالریسم، برابری، مدافع دانشجویان که بود خیابان در عزیزانمان خون خیل به توجه با و آن از                   پس

خانواده های با همگام کردند؛ آن دادخواهی صحنه به بدل را آذر ١۶ آزادی، و انسانیت                 مدرنیسم،
و ارومیه و تبریز و اصفهان و شیراز از تهران، خیابان های تا ماهشهر نیزارهای از آبان                  جانباختگان

گفتند: و کردند مرور را همه و همه ... و مشهد و اهواز تا بندرعباس و زاهدان تا کرمانشاه و                      سنندج
  "آبان ادامه دارد".



 ما دانشجویان، کارگران، معلمان، پرستاران و همه مردم تحت ستم و آسیب دیده، پای حرف آبان مان
 ماندیم و حرف آخر را همان اول زدیم: "تغییر ریشه ای در تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛

 فورا و بدون هیچ تخفیفی."

 پس از آبان ٩٨ دیگر اوضاع متفاوت تر بود، در دانشگاه ها نه بسیج و حراست و کمیته های انضباطی

 کنترل سابق را داشتند و دارند و نه در جامعه توپ و موشک و تانک و مسلسل می توانست رعب و
 وحشت مطلوب حافظان نظم موجود را تامین کند. در جامعه پاسخ به تشدید سرکوب ها را دیگر با شعار

 "توپ تانک مسلسل، هرگز اثر ندارد" داده بودند. این را پیشروی روزانه جامعه ی معترض می گوید؛
 این را حضور دائم دانشجویان مستقل از حاکمیت در دانشگاه ها می گویند، اعتصاب کارگران هفت تپه و

 مراکز نفتی و پتروشیمی ها می گوید و شدت باالی نفرت و انزجار عمومی بی تاثیری توپ و تانک و
  مسلسل در مقابل خشم و قدرت زیر و رو کننده مردم را فریاد می زند.

 حضور دانشجویان بویژه طی یک سال گذشته که خط و نشان کشیده و می کشد در بزنگاه های تاریخی،
 نقش کلیدی و پیشبرنده دانشجویان را تصویر کرده است؛ این را می توان در جریان اعتراضات دی ماه

 ٩٨ دید. دادخواهی از یک عمل شنیع و ضد انسانی، آنهم در جامعه ای که هم داغدار و هم خشمگین از

 قتلگاه "آبان خونین" است، مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت و اعتراضات سراسری دیماه بخاطر
 شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی که باعث قتل عام مسافران این هواپیما شد و جنایتی دیگر را رقم زد.

 در این یکسال همزمان با پیشروی وسیع بخش های مختلف جامعه، دانشجویان نیز همچنان جلو آمده اند و

 در رویارویی های دیگری از جمله تحریم انتخابات ٩٨ و تحمیل تعطیلی مراکز آموزشی به حاکمیت به

 دنبال شیوع ویروس کرونا نقش داشته اند. اما آنچه که سال اعتراضی پشت سر گذاشته شده را از جهات
 متعددی متفاوت می سازد؛ تصویر واقعیتی بود که سال ها فریاد زده شده است. شعار: "دانشجو کارگر

 معلم، اتحاد اتحاد". فعالیت مداوم و مشترک تشکل ها و جمع های کارگری، دانشجوئی، زنان، معلمان،
 بازنشستگان و غیره تضمینی است برای پیشروی عمومی و همه جانبه ما برای احقاق تمام حقوق از

 دست رفته مان.

 ما دانشجویان، فارغ التحصیالن بیکار، کارگران، ورزشکاران، معلمان و فعالین دفاع از حقوق کودک

 اعالم می کنیم در تداوم روند اشاره شده و در راستای هرچه بیشتر قدرتمندتر کردن مبارزات توده ای،
 فراخوان ١۶ آذر امسال، چیزی جز ادامه مبارزات سراسری دانشجویان، گروه های محله ای، کارگری،

 زنان، فعالین محیط زیست، معلمان، دانش آموزان و … نیست. همانطور که تا کنون در هر تحرک و

 جنبش اجتماعی حاضر بوده ایم، تمام وقایع پیش رو را نیز با حضور اعتراضی خودمان به سکویی برای
 پرواز آزادی خواهی در آسمان سیاسی کشور تبدیل خواهیم کرد؛ و در این راه پر فراز و نشیب نشان

 خواهیم داد که نه سرکوب، نه جنایت، نه اعدام، نه بازداشت، نه شکنجه، نه احکام سنگین و وثیقه و نه
 شیوع کرونا و نه هیچ عامل دیگری نمی تواند ما را از پیشبرد مبارزاتمان برای برخورداری از زندگی

 آزاد و برابر باز دارد.

 ١. تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

  ٢. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه بهشتی تهران

 ٣. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه عالمه تهران



  ۴. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه فردوسی مشهد

 ۵. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه های هنر تهران

 ۶. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

 ٧. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 ٨. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه الزهرا تهران

 ٩. جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه پیام نور تهران جنوب

  ١٠. انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 ١١. سندیکای نقاشان البرز

 ١٢. فعالین کارگری سقز

 ١٣. فعالین لغو کار کودکان

 ١۴. ورزشکاران رزمی کار کرمانشاه

  ١۵. فارغ التحصیالن رشته شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

 ١۶. کارگران پتروشیمی سبالن عسلویه

  ١٧. کارگران پتروشیمی جم عسلویه

  ١٨. کارگران پتروشیمی بوشهر عسلویه

  ١٩. کارگران پتروشیمی صدف عسلویه

 ٢٠. کارگران پتروشیمی دماوند عسلویه
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کیش آزاد منطقه سازمان ساختمان مقابل کیش جزیره تاکسی رانندگان وتجمعات روزاعتصاب دومین *              

با کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای به دراعتراض خاتم االنبیاء مسجد                و
 شرکت اسنپ

صدای انعکاس برای کیش جزیره تاکسی رانندگان متوالی، روز دومین آذربرای 13 شنبه پنج                روز
اسنپ شرکت با کیش خدمات و آب عمران، شرکت همکاری تفاهمنامه امضای به نسبت                اعتراضشان

این خاتم االنبیاء مسجد و کیش آزاد منطقه سازمان ساختمان مقابل را وتجمعاتی کشیدند کار از                 دست
 جزیره در استان هرمزگان برپا کردند.



 

اعتصاب چارچوب در کیش خدمات و آب عمران، شرکت آذر، 13 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه
و ساکنان شخصی خودروهای و نقلیه وسایل با خواست شرکت این همکاران تمامی از                شکنی

 گردشگران کیش را در سطح شهر جابجا کنند.

 *3 معلم بازنشسته:  تا حق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم

  همکاران و همراهان  بازنشسته

را بازنشستگان وحقوق منافع که قانونی تنها باشیم داشته تاکید موضوع براین همواره که دانیم می                  الزم
آن شدن دائمی که است ٨۶ سال مصوب ک خ م ق ، شده لحاظ درآن بازنشستگان وحقوق کند می                      تامین

 قانون در اسفند ٩٧ نیز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است .

این کنون تا که نموده پیشنهاد مجلس به قانون این ١٠٩ ماده درخصوص دولت را اصالحاتی البته                   

صورت ای اصالحیه که زمانی تا بنابراین است نشده وبررسی طرح فعلی و قبلی درمجلس                 اصالحیه
هر و باقیست خود قوت به و بوده اجرا قابل گردید مصوب آن شدن دائمی که قبلی قانون همان                     نگرفته

ومورد نبوده بازنشستگان منافع درراستای نماید نقض را قانون این که ای نامه توافق یا و پیشنهاد ،                    طرح
 پذیرش اکثریت بازنشستگان نمی باشد .

آن ودرراستای داشته منافات مدیریت قانون مفاد با کامال که است سازی همسان توافقنامُه این جمله                  از
حق تضییع درمقابل که است الزم بازنشستگان ما همه بر بنابراین باشد نمی بازنشستگان منافع و                  قانون

خواهان دولتی ربط ذی مسئوالن و مجلس نمایندگان با ومکاتبه مذاکره وبا نکرده سکوت خود                 مسلم

اجرای وهمچنین قانون این اجرای عدم از ناشی خسارات و معوقات پرداخت و ک خ م ق کامل                    اجرای
) کشوری بازنشستگی صندوق صراحت به ان در که باشیم اداری عدالت دیوان و محاسبات دیوان                  احکام



را قانون آن اجرای دستور و کرده محکوم قانون اجرای عدم دلیل به را ( اجتماعی رفاه و کار                     وزارت
 در حق بازنشستگان صادر کرده است .

 تا حق خود نگیریم ازپای نمی نشینیم

  معلمان بازنشسته:پروین اسفندیاری،منوچهر اکبری  وولی میرزاسیدی

akhbarkargari2468@gmail.com 
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