
 اخباروگزارشات کارگری اول آبان ماه 1399

 - برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری در چهلمین روز جان باختنش

نشدن وپرداخت حقوق نازل سطح به دراعتراض فارس مخابرات شرکتی کارگران وتجمع اعتصاب -              

ستاد ساختمان مقابل پیمانکاری های شرکت توسط حقوقشان وپایمالی وضعیت تبدیل وعدم              بموقعش
 مخابرات

دفتر مقابل تجمع با استخدامی بالتکلیفی به نسبت یاسوج پیش دبستانی مربیان اعتراضات ادامه -              
 بهارستان نشین

ساختمان مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه به نسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی تجمع -               

 مرکزی شهرداری اهواز بدنبال آتش سوزی کانکس  استراحت کارگران

درآمدن توخالی به دراعتراض مشگین شهر اهر- بزرگراه پروژه کارگران اعتراضات سرگیری از -              
 وعده یک هفته ای مبنی بر پرداخت ماه ها حقوق معوقه

و وعده علیرغم قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه -               
 وعید محمدباقرنوبخت

شغلی بالتکلیفی ادامه به اعتراض ندر برفاب  کارگراخراجی کارخانه دار1000 دامنه های کنش -              
 ومعیشتی  علیرغم وعده و وعیدها دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری

 - بیکاری 88 کارگر بدنبال تعطیلی کشتاره مرغ مانشت ایالم

 - احضار وبازجویی 5 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 - بازداشت شدگان مهر ماه باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند

هفته سه در طباطبائی عالمه دانشگاه دکتری مقطع دانشجوی و پژوهشگر مترجم، محمدخانی بازداشت -               
 پیش درسکوت خبری مطلق

برای فارس استانداری و استان کشاورزی جهاد سازمان مقابل شیراز شهرهای باغ مالکان تجمعات -               

 جلوگیری از عملیات تخریب این باغ شهرها

 - جان باختن یک کارگرجوان درهمدان براثرسقوط از طبقه چهارم یک ساختمان

 *برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد نوید افکاری در چهلمین روز جان باختنش

باحضور باختنش جان روز چهلمین در افکاری نوید یاد زنده گرامیداشت مراسم آبان، اول پنجشنبه                 روز
 خانواده ونزدیکان بر سر مزارش در روستای سنگر شیرازبرگزار شد.

با امنیتی و نظامی،اطالعاتی اجتماعی،نهادهای های درشبکه منتشره های وفیلم گزارشات             براساس
در بازرسی ایست ایجاد با و سنگر روستای در افکاری نوید دفن محل قبرستان به منتهی جاده ی                   بستن

 پلیس راه، تمامی اتومبیل ها را بازرسی می کردند.



نحوه و مراسم در شرکت برای امنیتی نهادهای توسط آنها بستگان و افکاری خانواده اعضای                 همچنین
نزدیک بستگان و خانواده فقط شدند. تهدید و... ساعتی بازداشت های و تلفنی احضارهای با                برگزاری

 اجازه حضوربرسرمزار نوید درروستا سنگر و شرکت در مراسم را داشتند.

در که افکاری نوید صدای از بخشهایی یادمان مراسم منتشره،دراین های وفیلم گزارشات بهمین                بنا
 تماسی از درون زندان منتشر شده بود پخش شد.

نشدن وپرداخت حقوق نازل سطح به دراعتراض فارس مخابرات شرکتی کارگران وتجمع              *اعتصاب
ستاد ساختمان مقابل پیمانکاری های شرکت توسط حقوقشان وپایمالی وضعیت تبدیل وعدم              بموقعش

 مخابرات

اعتراضشان صدای انعکاس برای فارس استان مخابرات شرکتی کارگران مهر، 30 چهارشنبه              روز

توسط حقوقشان وپایمالی وضعیت تبدیل وعدم بموقعش نشدن وپرداخت حقوق نازل سطح به               نسبت
اجتماع شیراز درکالنشهر مخابرات ستاد ساختمان مقابل و کارکشیدند از دست پیمانکاری های               شرکت

 کردند.

 

یابد پایان بایستی حجمی قراردادهای و سیستماتیک تبعیض گفتند: رسانه یک خبرنگار به کنندگان                تجمع

تبعیض که است ترتیب این به تنها درآیند. مخابرات رسمی استخدام به باید مخابرات شرکتی های همه                  و
 میان کارکنان برچیده می شود.

نه و داریم شغلی امنیت نه ما می گیرند، حقوق شرکتی ها ما برابر سه رسمی ها حالیکه افزودند:در                  آنها

جذب مخابرات بدنه در باید و دارند تحصیالت و مهارت تخصص، همگی شرکتی کارکنان آینده. به                  امید
 شوند.



قبال در آنها عملکرد بر نظارتی هیچ که شرکت ها با حجمی قراردادهای دادند: ادامه معترض                 کارگران
آنها گفته به می اندازد. مخاطره به را مخابرات پرسنل شغلی حقوق گذشته از بیش نیست، کار                  نیروی

 «حجمی نمودن قراردادهای نیروی انسانی» ظلم مضاعف در حق کارکنان مخابرات است.

که مخابرات ارشد بقرارزیراست:مدیران آن از بخشی که کردند صادر ای بیانیه همچنین کنندگان                تجمع

تامین و شغلی امنیت و رفاه ایجاد جهت در خصوصی بخش همکاران سرنوشت قبال در                 می بایست
از پرسنل این جداسازی گذاشته، فراتر را پا دیگر بار یک اکنون ورزند، اهتمام آنان بحق                  خواسته های

این اند. داده قرار کار دستور در محلی، پیمانکاران با قرارداد و قراردادها نمودن حجمی با را                   یکدیگر
تومان هزار 500 حداقل کسر جمله آن از که حجمی شرکت های روی پیش مشکالت به توجه با                   اقدامات

و کار حال در پرسنل نمودن کم ماه، 6 تا بعضا دستمزد و حقوق پرداخت دیرکرد فعلی، ناچیز حقوق                     از

بخش پرسنل خانواده بنیان شدن پاشیده هم از می باشد، پیش سال اسفبار وضع به بازگشت                 نهایتا
 خصوصی را مورد هدف قرار داده است.

دفتر مقابل تجمع با استخدامی بالتکلیفی به نسبت یاسوج پیش دبستانی مربیان اعتراضات              *ادامه

 بهارستان نشین

درادامه بویراحمد و کهگیلویه استان مرکز یاسوج دبستانی پیش مربیان از آبان،جمعی اول شنبه پنج                 روز

و دنا ازبویراحمد، نشین دفتربهارستان مقبل تجمع به دست استخدامی بالتکلیفی به نسبت               اعتراضاتشان
 مارگون زدند.

 

پیش مربیان بیشتر گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع این در حاضر دبستانی پیش مربیان از                  یکی

مشغول پرورش و آموزش سوی از حمایتی و بیمه پرسنلی، کد هیچ بدون 82تا85 سال از استان                   دبستانی
 به کار بوده اند و بعنوان نیروی آزاد از ما استفاده می کنند.

در اما شدند پرورش و آموزش استخدام دبستانی پیش مربیان کشور استان های بیشتر در افزود:                 وی

 استان کهگیلویه و بویراحمد به بهانه نداشتن کد هیچ حمایتی در این زمینه از ما نشده است.

استخدام دبستانی پیش مربیان و شد زده فراخوان 95 سال داد: ادامه معترض دبستانی پیش مربی                  این

نکردند پیگیری را موضوع این نداریم دولتی دبستانی پیش نیروی که بهانه این به استان این در                   شوند
این که داریم انتظار پرورش و آموزش مدیرکل بخصوص استانی مسئوالن از کردند. کتمان                بلکه

 موضوع را پیگیری کنند تا ما به حق خودمان برسیم.

مربیان این از نفر که180 دارد وجود استان سطح در دبستانی پیش 800مربی حدود کرد: تصریح                  وی

 مربوط به قبل از سال 92 هستند.

دبستانی پیش مربیان مشکل حل خواستار گفت: درتجمع حاضر دبتانی پیش مربیان این از دیگر                 یکی
 استان کهگیلویه و بویراحمد از وزیر آموزش و پرورش هستیم .

ما حق تا کنند ورود مساله این به داریم درخواست اداری عدالت دیوان و بازرسی سازمان از افزود:                    وی
 ضایع نشود.



ساختمان مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه به نسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی               *تجمع
 مرکزی شهرداری اهواز بدنبال آتش سوزی کانکس  استراحت کارگران

کارگراین صفیره،92 پسماند سایت کارگران استراحت کانکس  سوزی آتش بدنبال مهر 28 دوشنبه               روز

به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه به نسبت شان باره وچند چندین گذاشتن بنمایش برای                 سایت
 تجمع مقابل ساختمان مرکزی شهرداری کالنشهر اهواززدند.

است ماه هفت گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض زن کارگران ازاین یکی آبان اول شنبه پنج                   روز
پرداخت ما برای را امسال خرداد بیمه تنها و است نگرفته تعلق ما به بیمه و حقوق و شده ایم نشین                      خانه

 شده است.

حقوق بدون و اجباری مرخصی دوباره و می رفتیم سرکار روز 10 ماه هر مدت این در اینکه بیان با                     وی

استراحت محل بلکه نیست ها زباله دفن محل گرفت آتش تازگی به که جایی کرد: می دادند،اضافه ما                   به
  کارگران این سایت و غرفه ، کمدها و وسایل آنان است.

وعده روز هر تنها و نمی کنند راه اندازی را سایت نپردازند را ما حقوق و حق که این برای گفت:                     وی
 می دهند که به زودی به کار بر می گردید.

روز همان و می گردید بر کار به مهر 28 دوشنبه که گفتند ما به وعده آخرین در کرد: اضافه کارگر                      این
 آتش سوزی رخ داد و وسایل ما در غرفه ها سوخت که این آتش سوزی به نظر عمدی بوده است.

ساختمان مقابل در کارگران از نفر 92 سوزی، آتش این از کارگران شدن خبردار از پس گفت:                   وی

بازگشت برای مساعد قول اهواز شهر اسالمی شورای نمایندگان و کردیم تجمع اهواز شهرداری                مرکزی

و حقوق پرداخت خواستار ما اما بود پیمانکار تغییر برای آنها صحبت های بیشتر البته دادند ما به کار                    به
کارگران بیمه و حقوق برای باید داریم. را مشکل همین آید سرکار پیمانکاری هر زیرا هستیم خود                   بیمه

 سایت چاره ای اندیشیده شود.

درآمدن توخالی به دراعتراض مشگین شهر اهر- بزرگراه پروژه کارگران اعتراضات سرگیری              *از
 وعده یک هفته ای مبنی بر پرداخت ماه ها حقوق معوقه

کار اداره ای هفته یک ضرب العجل درآمدن توخالی بدنبال مشگین شهر اهر- بزرگراه پروژه                کارگران
 اهر مبنی بر پرداخت ماه ها حقوق معوقه اعتراضشان را از سرگرفتند.

مشگین شهر اهر- بزرگراه پروژه کارگران حقوق آبان،پرداخت بتاریخ1 شده ای رسانه گزارش              برپایه
 علی رغم ضرب العجل یک هفته ای اداره کاراهر بازهم به تعویق افتاد.

کشیدند کار از دست خود، اعتراض دادن نشان منظور به روز دو برای کارگران گزارش،ابتدا بهمین                  بنا
و پیمانکار به کارگران حقوق پرداخت جهت هفته ای یک فرصت و اهر شهرستان کار اداره مداخله با                   که

 مدیران شرکت تعیین کردند.

است ماه 10 الی 4 از که معترض کارگران معوقه اهر،حقوق کار اداره هفته ای یک فرصت اتمام با                    حال
 که حقوق از طرف کارفرما علیرغم مهلت مقرر از سوی اداره کار اهرپرداخت نشده است.



است ماه چندین و نکرده اند دریافت حقوق هنوز بی سابقه تورم و گرانی وجود با گفتند: معترض                  کارگران
عدم دلیل شرکت که است حالی در این برخورده اند، مشکل به زندگی شان هزینه های تأمین در                 که

شهرسازی و راه وزارت از می گوید و کرده عنوان شرکت مالی منابع نبود را کارگران حقوق                  پرداخت
 مطالبه دارد.

نتوانست هفته ای یک ضرب العجل تعیین وجود با مذکور شرکت اینکه نیزبابیان کاراهر اداره               رئیس
 حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند اضافه کرد: کارگران از اداره کار انتظار حمایت دارند.

کرده تعیین کارگران معوقه حقوق پرداخت برای که هفته ای یک نتوانست شرکت متأسفانه افزود:                وی

حقوق پرداخت برای مالی منابع که کرده اند عنوان شرکت مدیران و کنند عمل خود تعهدات به                  بودیم

این غیر در کند پرداخت را کارگران حقوق تا داده ایم مهلت آبان ماه 15 تا این رو از ندارند، را                    کارگران
 صورت به دستگاه قضائی معرفی می کنیم.

ماه پرداخت عدم به دراعتراض مشگین شهر اهر- بزرگراه پروژه کارگران              یادآوری:اعتصاب دورزه

 ها حقوق

شهر(شرکت مشگین  اهر- بزرگراه پروژه کارگران مهر)، 22 و شنبه(21 سه و دوشنبه               روزهای

– حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان بیشترصدای هرچه انعکاس بلندپایه)برای               پیمانکاری
 4 ماه تا یکسال – از رفتن برسرکارشان خودداری ودر محل کار تجمع کردند.

 

اهر شهرستان کار اداره پادرمیانی دوروزبا از مشگین شهرپس اهر- بزرگراه پروژه کارگران               اعتصاب
 وتعیین ضرب االجل یک هفته ای برای شرکت پیمانکاری بلندپایه جهت پرداخت حقوق  خاتمه یافت.
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ای رسانه خبرنگار به شرقی آذربایجان استان در اهر کارشهرستان اداره مهر،رئیس 24 شنبه پنج                 روز
داده ایم است، مشگین شهر اهر- بزرگراه ساخت مجری که بلندپایه شرکت مدیران به              گفت:ضرب االجلی

 تا ظرف یک هفته آینده نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کنند.

مهلت هفته یک ابالغیه این طبق و شد داده بلندپایه شرکت مدیران به ابالغیه افزود:22مهرماه                 وی
 داده ایم؛ در صورت بی اعتنایی به این تذکر، شرکت به دستگاه قضائی معرفی می شود.

شش تا چهار کارکنان این از برخی که دارد پرسنل نفر 45 حدود بلندپایه شرکت اینکه به اشاره با                     وی
از کرد: نکرده اند،اضافه دریافت حقوقی که است سال یک حدود در می گویند هم کارکنان از برخی و                   ماه

 مجموع کارکنان؛ پنج نفر کارگر پیمانکار بوده که ماهانه حقوق خود را دریافت می کنند.

و وعده علیرغم قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی               *ادامه

 وعید محمدباقرنوبخت

وعید و وعده علیرغم قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگر 48 ومعیشتی شغلی               بالتکلیفی
 3شهریور99 محمدباقرنوبخت درتجمع اعتراضی این کارگران همزمان با سفر وی،کماکان ادامه دارد.

بربازگشت مبنی محمدباقرنوبخت وعده درآمدن توخالی از محلی خبری منبع یک آبان اول شنبه پنج                 روز

ماه 2 گذشت از پس قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگر 48 مطالبات وپرداخت                 بکار
 خبرداد.

هفت هایشان وخانواده قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی 48کارگر منبع، همین گزارش               بنابه

درمان و بهداشت حوزه خصوصی هزینه با را فرزندانشان ندارند، بیمه و حقوق و درآمد که است                   ماه

قزوین راهداری اداره و شهرسازی و راه اداره مسئوالن اظهارنظرهای جدیدترین می برند، پزشک               نزد
 نیز نشان می دهد که هیچ نهادی تمایلی برای به کارگیری این کارگران اخراجی ندارد!

 نزدیک دوماه از وعده نوبخت معاون رئیس جمهور برای بازگشت به کار و پرداخت معوقات این

 کارگران می گذرد اما هنوز این وعده رنگ تحقق به خود نگرفته و از سوی دیگر مسئوالن برنامه و

 بودجه قزوین می گویند بودجه وعده داده شده به استان قزوین تعلق گرفته اما نهاد و متولی دولتی برای
 برعهده گرفتن بازپرداخت این مطالبات و به کارگیری این کارگران وجود ندارد!

 گویا قرار است این بودجه در قزوین سرگردان بماند و با بی تدبیری صورت گرفته از سوی مسئوالن
 دولتی و به گردن نگرفتن حل مشکل بیکاری این کارگران به تهران برگشت داده شود!

به نسبت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن اعتراضی رابطه:تجمع             درهمین

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی همزمان با سفر نوبخت

حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن قزوین، به نوبخت سفر با همزمان شهریور 3 دوشنبه                روز

در تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه قزوین                جاده ای
 مسیربازگشت نوبخت از دهکده باراجین به مهمانسرازدند.

99 سال پایان تا که قرارشده نوبخت وعده به شهریور،بنا 6 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه
به نیز آنها معوقات و بدهی و تمدید قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن                 قرارداد

 حساب اداره کل راهداری استان واریز شود.



از عوارضی ها شدن الکترونیکی بهانه به که است ماه 5 رسد 50نفرمی به تعدادشان که کارگران                  این
این ودرخالل هستند معیشتی و اقتصادی مشکالت با کردن نرم وپنجه دست ودرحال اند شده بیکار                  کار

وشهرسازی راه راهداری،وزارت کل اداره مقابل وتهران قزوین در اعتراضی تجمعات بارها              مدت
 واستانداری قزوین برپاکرده بودند.

شغلی بالتکلیفی ادامه به اعتراض ندر برفاب  کارگراخراجی کارخانه دار1000 دامنه های              *کنش
 ومعیشتی  علیرغم وعده و وعیدها دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه به اعتراض در برفاب  کارگراخراجی کارخانه 1000 های              کنش
کماکان بختیاری و چهارمحال استان اول طراز مسئوالن و قضایی دستگاه وعیدها و وعده                علیرغم

 جریان دارد.

بالتکلیفی بختیاری و چهارمحال استان اول طراز مسئوالن و قضایی دستگاه وعیدها و وعده                علیرغم
 شغلی ومعیشتی 1000 کارگر   کارخانه برفاب کماکان ادامه دارد.

اقای سفر از گفت: ای رسانه خبرنگار به برفاب کارخانه اخراجی کارگر آبان،یک اول شنبه پنج                  روز
حاضر مربوطه مسئوالن از یک هیچ و نشد برگزار ما با رسمی طور به جلسه ای هیچ کنون تا                    رئیسی
دوباره خودمان دیگر تن چند و ما نشدند، مشکالتشان حل برای کارگران از دعوت و جلسه تشکیل                   به

 برای پیگیری وقت مالقات می گیریم.

هستند؛ خواسته سه دنبال به کارگران کرد: واضافه آورد میان به سخن کارگران خواسته سه از                  او
در 76 سال از که بندی طبقه طرح التفاوت مابه دوم می باشد، موجود آن مدارک که کار سختی                    یکی
قانون 20 ماده اعمال اخر خواسته و نشد اجرا بختیاری و چهارمحال استان در اما شد اجرا                   کشور

 کار است.

می داد، توضیح خوب را تبصره ها و ماده حاال که بوده درگیر پرونده با قدری به اخراجی کارگر                   این
که است طرحی طبقه بندی، طرح گفت: کار، قانون 20 ماده و طبقه بندی طرح التفاوت مابه                 اودرباره
طرح این که می گوید سخن کشور سراسر در زمینه ایی هر در کارگران حقوق تقریبی همسانی                 از
در طرح این اجرای عدم دلیل به و نشد اجرا کارخانه این در طرح این اما است 76 سال                     مصوب

 حقمان اجحاف شده و حداقل بیمه بیکاری را دریافت می کنیم.

سنوات شود، اخراج موجه عذر و دلیل بدون کارگری اگر می گوید کار قانون 20 ماده داد: ادامه                   وی
نشدند،فقط اخراج موجهی دلیل با کارگرانمان از هیچکدام ما است، روز 45 براساس کارگر                آن
ماه یک بود موظف کارخانه داشت، واقعیت اگر هم آن که است کارگران به اعتیاد برچسب                  جریان
شود اخراج انضباطی کمیته تشخیص با نشد اصالح اگر و باشد درمان تحت و بدهد را کارگر                   حقوق

 که این مصداق بارز تعدیل نیرو بدون عذر موجه است.

آن از یا می برد سر به کما در همسرش و شده بیکار کار از که می گوید کارگری غصه  از حاال                      او
دیگری کارگر یا و دارد جبین بر جهیزیه تهیه در ناتوانی شرم عرق و است بخت دم دخترش که                     یکی
این از اگر که رنجی و درد هزاران و ندارد کار ادامه برای جایی و دیده آسیب دستش                    که
کمی بتوانیم شاید اقتصادی اوضاع این با و می کند سنگینی سینه مان بر غصه بار                کارگربشنویم،

 دردهای این کارگران را درک کنیم.



از یکی و من پیش روز چند می کند: بیان و دارد پری دل محلی ها کم از معترض کارگراخراجی                    این
ما تازه آنجا در رفتیم، استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون مالقات به خود تصمیم به                  کارگران
اینجا دیگر نمی کند حل اگر و کند حل باید کار اداره را شما مشکل  گفتند: ما به اقا این و شدیم                       بدهکار

 مراجعه نکنید.او گالیه داشت که چرا این ماجرا را رسانه ای کردید!

بین نگاری نامه با که بود این سخنش و بود کرده پیدا را مدارک تقال هزارجور با اخراجی کارگر                     این
پیش ماه 4 کردیم، پیدا را مدارک زحمت هزار با ما اما می آید دست به راحتی به مدارک اداره                     دو

 تمامی مدارک را در اختیار اداره کار گذاشتیم اما گویا نیم نگاهی هم حتی به این مدارک نداشتند.

از که کسانی گفت: شدگان فوت و کارخانه توسط جسمی دیدگان آسیب اجباری تعهد با دررابطه                  وی
اما داد را کارخانه در کار ادامه وعده  و گرفت اجباری تعهد آن ها از شرکت دیدند، آسیب جسمی                    نظر

 پس از گذشت یک ماه این کارگران را اخراج کرد.

1000 مشکل حل دنبال به و نداده ما به درستی پاسخ کنون تا کسی کرد: تصریح پایان در                    وی
پیگیری از هدف فقط و می کنیم نرم پنجه و دست معیشتی مشکالت با امروز نیستند، اخراجی                  کارگر

 این مسئله، اجرای قانون و احقاق حقوق خود هستیم.

 *بیکاری 88 کارگر بدنبال تعطیلی کشتاره مرغ مانشت ایالم

 کشتاره مرغ مانشت ایالم و88 کارگرش بیکار وختنه نشین شدند.

دلیل به گفت: ای رسانه خبرنگار به ایالم مرغداران اتحادیه مدیره هیات آبان،رئیس 1 شنبه پنج                  روز
شده تعطیل ایالم مرغ کشتارگاه تنها مالیات، بودن باال و مرغ گذاری قیمت جمله از عدیده                  مشکالت

 است.

خانه و تعطیلی آن نتیجه اما پذیرفت صورت بسیاری تالش های کشتارگاه مشکالت رفع برای افزود:                 وی

 نشینی کارگران شد.

مستقیم غیر صورت به نفر 100 از بیش و مستقیم صورت به نفر 88 کشتارگاه این داد:در                   اوادامه

رفاه و کار اداره به بیکاری بیمه دریافت جهت و بیکار اکنون هم متاسفانه که بودند کار به                    مشغول
 اجتماعی استان معرفی شده اند.

 *احضار وبازجویی 5 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

وصنعت کشت کارگر 5 احضار از آبان،حاکی اول بتاریخ اجتماعی های درشبکه منتشره های                گزارش
به ظهیری صاحب و کهنکی حسن عباسی، ابراهیم سرخه، عادل آزادی، امید های بنام تپه هفت                  نیشکر

 پاسگاه هفت تپه جهت بازجویی بدنبال شکایت کارفرمای شرکت می باشد.

هفته سه در طباطبائی عالمه دانشگاه دکتری مقطع دانشجوی و پژوهشگر مترجم، محمدخانی               *بازداشت

 پیش درسکوت خبری مطلق

دانشجوی و پژوهشگر مترجم، کشور،محمدخانی دانشجویان صنفی شوراهای کانال آبان اول گزارش              به

خبر تاسف کمال در و بازداشت امنیتی نیروهای توسط طباطبائی10مهر عالمه دانشگاه دکتری               مقطع
 این بازداشت تا امروز منتشر نشده و مسکوت مانده بود



سیمون از ریزی وبرنامه فرهنگ اجتماعی، سیاستگذاری و بی خانمانی همچون کتابهایی مترجم              وی
 آبرام و نظریه های جامعه شناسی پاتریک برت است.

 *بازداشت شدگان مهر ماه باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند

 بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، بازنشستگان و فعالین دفاع از حقوق کودکان

 بازداشت شدگان مهر ماه باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند.

مورد زیادی اجتماعی و کارگر فعالین وحشت. و ترس فضای ایجاد و بازداشت از بود پر امسال مهر                    ماه

مخوف های گاه شکنجه و ها بازداشتگاه روانه و گرفتند قرار قضایی و اطالعاتی دستگاه های                 یورش
 گردیدند.

کارگری نشریه مسئول مدیر آشوری شبنم البرز، نقاشان سندیکای عضو و کارگری فعال زمانی                واله
بازداشت جمله از تقوی ناهید و رئوف مهران کارگر، سمیه شادلو، حنیف جوهری، آرش                آگاهنامه،

 شدگان این دوره هستند.

محل پلمب با اما شود. می آزاد ایش اجاره (کافه) مغازه پلمب از پس بازداشت، روز همان زمانی                    واله

سرکوب و خفقان و گرسنگی فقر، علیه مبارزه از تا گذاشته اند اقتصادی فشار تحت را او درآمد، و                    کسب
 منصرف گردد.

تحت حال این با اما باشد می بینایی درصد 90 فاقد کارگر سمیه و است بیماری دچار آشوری                    شبنم
 بازجویی و فشار هستند.

بیش جنایتکارانه عام قتل سالگرد آبان، آستانه در اجتماعی و کارگری فعالین به حکومت گسترده                 یورش

خیابان به از وحشت نشانه بودند، نیز کودکان آنان میان در که خفقان و فقر به معترض انسان 1500                     از
 آمدن مردم معترض و دادخواه قربانیان آن کشتار است.

خیزش از پس ها بازداشتگاه در شکنجه زیر رسیدگان قتل به و ها خیابان در شدگان کشته های                    خانواده
عاصی مردم و دهند سر را خود دادخواهی فریاد تا هستند عزیزانشان قتل سالگرد فرارسیدن منتظر                  آبان

 از این همه ظلم بی گمان در کنارشان خواهند بود.

هر و داده قرار هجوم مورد نیز را کودکان روان و ذهن که است رسیده حدی به نداری و فقر که                       امروز

و آموزش شاد شبکه به آن با بتواند که هستیم موبایل گوشی نداشتن خاطر به کودکی خودکشی شاهد                    روز
به میلیونی دارند حق گذشته در دیگری زمان هر از بیش مردم بخواند، درس و شود وصل                   پرورش

 خیابان بیایند و خواهان محاکمه و مجازات عاملین فقر، گرسنگی و خودکشی در جامعه باشند.

باید اجتماعی و کارگری فعالین دادن قرار فشار تحت و تعقیب تحت و بازداشت و سرکوبگرانه                  اقدامات

 فورا متوقف شود و همه بازداشت شدگان باید بدون قید و شرط آزاد گردند.

1/8/1399  

  1- اتحاد بازنشستگان ایران

  2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه



  3- سندیکای نقاشان البرز

  4- گروهی از فعالین کارگری سقز

 5-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

برای فارس استانداری و استان کشاورزی جهاد سازمان مقابل شیراز شهرهای باغ مالکان               *تجمعات

 جلوگیری از عملیات تخریب این باغ شهرها

باغ این تخریب عملیات از جلوگیری شیرازبرای شهرهای باغ مالکان از 30مهر،جمعی چهارشنبه               روز
 شهرها مقابل جهاد کشاورزی استان و استانداری فارس تجمع کردند.

اراضی گشت مانور اجرای با و گذشته روزهای آبان،طی 1 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 براساس

و قالت،گویم گردشگری روستای ویالهای و باغشهری ها دیوار و در بر اخطارهایی فارس،               استان
در را اقدامات این استان این قضایی مقامات و کشاورزی جهاد مدیران که بست نقش شیراز                  غرب

 راستای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه عنوان کردند.

شد انجام 98 مهرماه حوالی که گذشته سال های تخریب همچنین و تخریب به اخطار گفتند: کنندگان                   تجمع

صدور با که بوده شده اعالم آنها به زمین ها خرید زمان در که بوده مالکینی منافع گرفتن درنظر                    بدون
 مجوزهای الزم این اقدام صورت گرفته است.

شده عنوان قضایی و دولتی دستگاه های سوی از که شیراز باغشهری های مالکین از نفر 300                 حدود
حضور استان این کشاورزی جهاد و فارس استانداری ساختمان مقابل شده ساخته غیرقانونی               بصورت

  یافتند.

های باغشهری مالکین و باغداران به قبلی اعالم بدون گذشته سال مهرماه گفت: کنندگان تجمع از                  یکی

تخریب به اقدام فارس کشاورزی جهاد اراضی امور ازجمله دولتی های دستگاه قالت، ارمغان                منطقه
 بخشی از این باغشهری ها کرد و حدود 300 پالک از این نوع تخریب شد.

جهاد و فارس استانداری مقابل 98 سال مهرماه در 300باغشهری این مالکین اقدام این پی در افزود:                   وی

موضوع کردن حل وعده کشاورزی جهاد وقت اراضی امور رییس آن پی در که کردند تجمع                  کشاورزی
 را داد اما تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

باغشهری ها این محل به مرتبط اجرایی دستگاه های و اراضی امور چهارشنبه، روز داد: ادامه                وی
بندی کد انجام و غیرقانونی ساز و ساخت بر مبنی باغشهری ها این دیوار و در بر نوشته هایی و                    مراجعه

 و اخطار با هدف تخریب درج کرده اند.

از نفر 300 حدود امروز باغشهری ها این تخریب از جلوگیری و اقدام این پی در کرد: اضافه                   وی

فارس استانداری و کشاورزی جهاد های ساختمان مقابل پالک هزار 5 حدود از نمایندگی به                 مالکین
 تجمع کردند.

منطقه های زمین از بخشی نفر دو 70 دهه اوایل در کرد: بیان سایرین از نمایندگی به ادامه در مالک                      این
 قالت را در قالب موسسه ارمغان به مردم واگذار کردند.



صادر را مردم به ها زمین این واگذاری مجوز دولت شد اعالم زمان آن در اینکه علیرغم افزود:                    وی
منطقه این سازهای و ساخت که کنند می اعالم اجرایی های دستگاه اخیر سال چند طی اما                   کرده

 غیرقانونی بوده است.

هماهنگی و زمین امور متولیان همکاری با کشاورزی اراضی کاربری حفظ گشت مشترک               مانور

غربی شمال مناطق در 99 مهرماه هفتم و بیست روز از فارس استان انتظامی نیروی و قضایی                   دستگاه
 شهرستان شیراز آغاز شده و تا دوم آبان ماه ادامه دارد.

 *جان باختن یک کارگرجوان درهمدان براثرسقوط از طبقه چهارم یک ساختمان

طبقه از همدان شهر احداث حال در کاردرساختمان حین ساله 30 کارگر 30مهر،یک چهارشنبه                روز
 چهارم سقوط و جان خود را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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امنیت نداشتن به شیرازنسبت مخابرات 118 تلفن اطالعات مرکز کارکنان اعتراضی تجمع و اعتصاب -               

 شغلی،شیوه جدید عقد قراردادها و شرایط کاری نامناسب مقابل استانداری فارس برای دومین بار

به پیمانی از وضعیت تبدیل عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضی تجمع -                
 قرارداد مستقیم

  - کارزارکارکنان صنعت نفت  جنوب برای کاهش مالیات

پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به نسبت سورشجانی شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضات -             

 بموقعش وشرایط کاری نامناسب

رعایت وعدم بیمه وحق حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت لردگان شهرداری کارگران اعتراض -                
 پروتکل های بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید19

 - پایان اعتصاب کارگران شهرداری سریش آباد بدنبال وعده قطره چکانی مطالبات

 - نگرانی 500 کارگر کارخانه کیان تایر نسبت امنیت شغلی ومعیشتی در پی اعالم ورشکستگی شرکت

 - خبرگزاری برنا وپرداخت دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در سال جاری

 - رد درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور

 - کانون نویسندگان ایران:

سه شرط و قید بدون آزادی خواستار تبعید" "در ایران قلم انجمن و تبعید" "در ایران نویسندگان                   کانون

  عضو کانون نویسندگان ایران شدند

موشک دو اصابت براثر اوکراینی هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان خانواده های اعتراضی تجمع -              
 پدافند هوایی سپاه پاسداران

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


زیر کوثر امالک و اموال سازمان توسط اراضیشان تملک به نسبت مالرد اهالی اعتراضی تجمع -                
  مجموعه بنیاد شهید مقابل فرمانداری

 - اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به افزایش شهریه:

 «گویا دانشجویان تبدیل به ماشین های چاپ پول شده اند»

 - بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران درباره 3 خودکشی در استان بوشهر

امنیت نداشتن به شیرازنسبت مخابرات 118 تلفن اطالعات مرکز کارکنان اعتراضی تجمع و               *اعتصاب
 شغلی،شیوه جدید عقد قراردادها و شرایط کاری نامناسب مقابل استانداری فارس برای دومین بار

مخابرات 118 تلفن اطالعات مرکز کارکنان هفته، یک طی بار دومین مهربرای 30 چهارشنبه                روز

عقد جدید شغلی،شیوه امنیت نداشتن به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس              شیرازبرای
 قراردادها و شرایط کاری نامناسب دست از کارکشیده وقابل استانداری فارس تجمع کردند.

118 خط ماندن اشغال موجب شیراز مخابرات 118 تلفن اطالعات مرکز کارکنان نفر               اعتصاب314

 در شیرازشد وبه تماس ها پاسخی داده نشد.

استانداری ومقابل کردند اعتصاب رابطه درهمین هم مهر99 23 روزچهارشنبه که است یادآوری               قابل

 فارس تجمع کرده بودند.

بن با اوالد حق مسکن، حق مانند مزایایی حذف کاری، سنوات شدن خدشه دار کار، ساعت                 کاهش
 کارگری از جمله موارد اعتراضی کارکنان این مرکز است.

کارمندان مجدد حضور شیراز مخابرات 118 مرکز جدید محلی،پیمانکار خبری منبع یک گزارش               بنابه

دریافتی حقوق آن اساس بر که است کرده آنها با جدید قراردادی امضای به مشروط را مرکز این                    در
کسر آن از تومان هزار 200 تا 150 و تعیین مرکز این با مردم تماس های میزان اساس بر                    کارمندان

 می شود.

در کارکنان حقوق و حق تمام بود قرار پیمانکار، قول بنابر گفت: کنندگان تجمع از یکی رابطه                   درهمین
 قرارداد جدید دیده شود اما تاکنون هیچ اقدام شایسته ای انجام نشده است.

اما کرده اند امضا را جدید قرارداد کارکنان از نفر 20 امروز معیشتی مشکل های دلیل به البته افزود:                   وی
 هنوز تعداد بسیار دیگری باقی مانده اند که آن را به رسمیت نمی شناسند.

به پیمانی از وضعیت تبدیل عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضی                *تجمع
 قرارداد مستقیم

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش اهوازبرای وفاضالب آب پیمانی مهر،کارگران 29 شنبه سه               روز
 اجرایی نشدن بخشنامه تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت دراین کالنشهرزدند.

فعالیت اهواز شهر سطح در آب پمپ چی و موتورچی عنوان به که کارگران مهر،این 30                 روزچهارشنبه

انشعابات و شبکه حراست، واحد همکاران گذشته روز اعتراض گفتند:در ای رسانه خبرنگار               می کنند،به
 و اپراتورهای سبتیک در اداره آب و فاضالب اهواز نیز حضور داشتند.



دائمی مشاغل زمره در را مذکور شغل کشور آبفای سازمان اینکه وجود با افزودند: معترض                 کارگران
مستقیم قرارداد به پیمانی از کارگران وضعیت تبدیل به مکلف ابالغیه ای طی را اهواز آبفای و                  دانسته

 کرده است، متاسفانه مدیریت آبفای اهواز اراده ای برای اجرای این تکلیف قانونی ندارد.

حتی اندو زده تجمع به دست خود مططالبه این به یابی دست برای بارها که اهواز ابفای پیمانی                    کارگران

کشور آبفای مدیریت از خود حق خواستار مختلف شیوه های به و آمده اند تهران به اهواز از بار                   چندین
کارگران خوشحالی موجب وضعیت» «تبدیل بخشنامه صدور حالی در کردند: تصریح ادامه در               شده اند،

از را آن مسئوالن و شده ابالغ اهواز آبفای به کشور آبفای از بخشنامه این زمانی چه از نمی دانیم که                      شده
شده  بدل ناامیدی به کارگران ما برای نشدن اجرایی دلیل به خوشحالی این اما کرده اند پنهان کارگران                   ما

 است.

تبدیل دستورالعمل اهواز آبفای مدیریت نیست درست اهوازنیزگفت: آبفای معترض کارگران از              یکی

برای ما بگذارد. فشار زیر را کار نیروی شکل، این به و بگیرد نادیده را پیمانکاری کار نیروی                    وضعیت
 گرفتن حق مان خیلی دوندگی کرده ایم .

را آنها استخدامی قراردادهای کشور آبفای بخشنامه چارچوب در باید اهواز آبفای مدیریت وی؛ گفته                 به
 از پیمانکاری به قرارداد دائم تغییر دهد.

  *کارزارکارکنان صنعت نفت  جنوب برای کاهش مالیات

ملی شرکت ، جنوب نفتخیز مناطق ملی شرکت ) جنوب نفتی های شرکت در شاغل کارکنان از                   جمعی
مجریه های قوه روسای به خطاب ای نامه نوشتن با (... و اروندان گاز و نفت شرکت ، ایران                     حفاری

 ومقننه جهت جمع آوری امضا،خواستار کاهش مالیات کارمندان شاغل در صنعت نفت جنوب شدند.

مهر99 30 روزچهارشنبه از نفت» وزارت کارمندان مالیات کاهش درخواست عنوان« با کارزارکه               این
 آغازشده تا پایان 30 بهمن99 ادامه خواهد داشت.

  بخشی از این نامه که تا عصرروز چهارشنبه 30 مهر 479 امضا زیرش خورده،بقرارزیراست:

اصالح خواستار حفاری) و (نفت جنوب نفت خیز مناطق در مستقر نفت وزارت مجموعه پرسنل                ما

با ما دریافتی حقوق مالیات کسر از شکل این اعمال با عمًال زیرا هستیم، حقوق از مالیات کسر                    وضعیت
 سال گذشته تفاوت چندانی نمی کند و موجبات نارضایتی بخش اعظمی از نیروها را فراهم آورده است.

پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به نسبت سورشجانی شهرداری کارگران دار دامنه             *اعتراضات
 بموقعش وشرایط کاری نامناسب

دراستان سورشجانی شهرداری شهری خدمات کارگران دار دامنه مهر،اعتراضات 30 چهارشنبه             روز
رسانه نامناسب کاری وشرایط بموقعش پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به نسبت بختیاری و               چهارمحال

 ای شد.

خبرنگار به شهرداری این شهری خدمات کارگران اعتراضات درباره سورشجان شهرداری             سرپرست

پایین قیمت با البته مناقصه یک برگزاری با را سورشجان شهر نظافت امور شهرداری گفت: ای                  رسانه
 به یک شرکت پیمانکاری واگذار می کند،



ارسال شهرداری به تعهدات انجام عدم خصوص در شکایت مورد 40 تا 3 تاکنون قرارداد عقد زمان                   از
 شده است و حقوق ها به درستی پرداخت نمی شد و یک تنش با نیروها هم به وجود آمد .

و مزایا و است پایین حقوق شان میزان که می کردند مراجعه شهرداری به مدام کارگران اینکه بیان با                   وی

و شرکت میان تا شد موجب موضوع این کرد: اضافه نمی شود، پرداخت کار اداره  مطابق                 اضافه کاری

اعتراض بار یک ماه هر و شد شروع درگیری ها این سال ابتدای از و شود ایجاد اختالف                   نیروها
 می کردند که با پادرمیانی شهرداری مجددا سرکار برمی گشتند.

موضوع اساس همین بر و ندارد را خود تعهدات انجام قصد شرکت که شدیم متوجه نهایت در افزود:                    وی

حاضر سرکار حقوق دریافت عدم دلیل به نیروها میان این در گرفت؛ قرار کار دستور در قرارداد                   فسخ
 نشدند.

رعایت وعدم بیمه وحق حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت لردگان شهرداری کارگران                *اعتراض
 پروتکل های بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید19

عدم به نسبت را اعتراضشان بختیاری و چهارمحال استان در لردگان شهری خدمات کارگر 80 از                  بیش
کووید بیماری با مقابله درچارچوب بهداشتی های پروتکل رعایت وعدم بیمه وحق حقوق ماه 4                پرداخت

 19،رسانه ای کردند.

بیش به تعدادشان که لردگان شهرداري سبز وفضاي خدماتي کارگران از مهر،جمعي 29 شنبه سه                 روز

ماه چهار پرداخت عدم اعالمکردند:از محلی رسانه یک خبرنگار با گفتگویی طی رسد مي نفر 80                  از
 مطالبات حقوق و مزایاي خود  و  پرداخت نشدن حق بیمه معترض هستند.

هزینه بهداشتي لوازم خرید براي را بیشتري هزینه باید که روزهایي در افزودند: معترض کارگران                 
 کنیم ، شهرداري و پیمانکار طرف قرارداد چهار ماه حقوق ما را پرداخت نکرده است.

دیر تا صبح از گرما و سرما در افزودند: و شدند خود افتاده عقب حقوق ماه چند پرداخت خواستار                     آنها

بیمه صورت به کار سختي با توجه با را ما حقوق و هستیم کار و نظافت مشغول مرخصي بدون                     وقت
  کار گري محاسبه مي کنند ولي همین حقوق کم، نیز به موقع پرداخت نمي شود.

لباس قبیل: از خدمات گونه هیچ کرونا منحوس ویروس به توجه با شهرداري مسئولین : دادند: ادامه                   آنها

نمي ارائه کارگران به ( ضدعفوني مواد ماسک، (دستکش، بهداشتي لوازم سرمایشي)، و               (گرمایشي
 دهند .

و بشنوند را ما اعتراض صداي فرمانداري و شهردار گفت:امیداوریم نگراني ابراز با کارگران از                 یکي

 اقدامي براي پرداخت حقوق عقب افتاده ما کارگران بکنند.

 *پایان اعتصاب کارگران شهرداری سریش آباد بدنبال وعده قطره چکانی مطالبات

تومان میلیون دو پرداخت پرداخت اعتصابشان،بدنبال دوم هفته از روز دومین مهردر 29 شنبه سه                 روز

 مساعده ووعده تسویه بخشی دیگر از حقوق جامانده در روزهای آینده به اعتصابشان خاتمه دادند.

 درهمین رابطه:اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شهرداری سریش آباد وارد هفته دوم شد



عدم به نسبت آباد سریش شهرداری کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب مهر، 28 دوشنبه               روز
 پرداخت حقوق و وعده های پوچ مسئوالن وارد هفته دوم شد.

 

برای کردستان استانداری شهری امور مدیرکل باألخره یکشنبه محلی،روز خبری منبع یک گزارش               به
آن قروه فرمانداری در نشست برگزاری با تنها آمدن این البته آمد. قروه شهرستان به وضعیت                  پیگیری

 هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران همراه بود و دیگر به میان پرسنل معترض نرفت.

به تنها شد؟ گرفته تصمیمی چه که سؤال این به پاسخ در اسدی» «جمشید ساعته چند نشست این از                     بعد

کامل جزییات شما و رفت پیش خوب و شد گرفته مشکل رفع بر مبنی تصمیماتی که کرد بسنده گفته                     این
 تر را از فرماندار می توانید بپرسید.

های داشته از بتواند باید آباد سریش شهرداری اینکه بیان با قروه شهرستان فرماندار رابطه همین                  در

را طلبی بتوان جامانده حقوق از بخشی پرداخت بر عالوه که شد این بر «تصمیم افزود: کند، استفاده                    خود

یکسری همچنین و نماید دریافت دارد 77 ماده کمیسیون به مربوط مختلف ادارات از شهرداری                 که
 ماشین آالتی که موجود هست به عنوان منبع درآمدزایی به کار گرفته شوند.

برای مبلغی گرفتن نظر در و آباد سریش شهرداری به الزم اختیارات دادن الماسی» «حسین گفته                  به

 پرداخت حقوق پرسنل از دیگر تصمیماتی بود که در این نشست گرفته شد.

و دارد ادامه همچنان آباد سریش شهرداری کارگران منبع،اعتصاب همین مهر 28 دوشنبه گزارش                به

اعتصاب از دست نشوند مطمئن خود معوقه حقوق پرداخت از که زمانی تا اند کرده اعالم کارگران                   این
 برنخواهند داشت.

 *نگرانی 500 کارگر کارخانه کیان تایر نسبت امنیت شغلی ومعیشتی در پی اعالم ورشکستگی شرکت



و سبک الستیک های کننده تولید واحد این کارگر تایر500 کیان شرکت ورشکستگی اعالم پی                در
شغلی امنیت نگران (چهاردانگه)را ساوه - تهران قدیم 10جاده اسالمشهر،کیلومتر در واقع              سنگین

 ومعیشتیشان کرده است.

کارگران جمع در اسالمشهر شهرستان دادگستری رئیس مهر، 29 شنبه سه روز عصر رابطه                درهمین

و حقوق پرداخت کرد: بیان است، تولیدی شرکت این انتظار در روشنی افق اینکه بیان با کارخانه                   این
حتی تعدیل از جلوگیری مجموعه، این فعالیت اولیه مواد تامین شرکت، این زحمتکش کارگران                مزایای

توجه و تاکید مورد که است مواردی جمله از شرکت این های بدهی پرداخت نهایت در و کار نیروی                     یک
 فرمانداری و مجموعه قضائی شهرستان است.

 *خبرگزاری برنا وپرداخت دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب وزارت کار در سال جاری

  روزنامه نگاران  مستقل  ا یران:برنا و دستمزد کمتر از مصوب امسال

مصوب دستمزد حداقل از کمتر دستمزدی که است رسانه ای موسسات از دیگر یکی برنا،                خبرگزار ی
  وزارت کار در سال جاری را پرداخت می کند.

این است. تومان میلیون ٢ حدود برنا خبرنگاران ثابت دستمزد مجموعه، این نیروهای از برخ  ی گفته                  به

برای هفته پایان شیفتهای برای حتی دورکاری هیچگونه کرونا شیوع ایام در که است                درحالی
از خبرنگاران و روزنامه نگاران صنف که شرایطی در آنهم است. نشده گرفته نظر در                خبرنگاران

مشاغل در یا و شیفت چند ناچار خبرنگاران موارد برخی در و نبوده مستثنی موجود معیشتی                  تنگنای
 غیر مرتبط نیز کار می کنند.

مدیرمسئول اما است اسالمی جمهوری جوانان و ورزش وزارت به وابسته و دولتی خبرگزار ی                برنا،
دستور به بنا البته می زند. باز سر کار شورایعالی مصوب دستمزد حداقل پرداخت از سادگی به                  آن،

خبرنگاران ماه ها، برخی در و میشود اجرا قدرت با جریمه و پاداش سیستم مجموعه،                مدیرمسئول
  دستمزد کمتر از ٢ میلیون تومان دریافت کردند.

در کار شورایعالی مصوب از کمتر دستمزد پرداخت یا دستمزد کاهش درباره اخباری نیز، این از                  پ  یش
  ایرنا، ابتکار، شرق و همدلی منتشر شده بود.

 *رد درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی راد در دیوان عالی کشور

  درخواست اعاده دادرسی شاپور احسانی راد، فعال کارگری در دیوان عالی کشور رد شد.

احسانی شاپور آقای دادرسی اعاده “درخواست گفت: خصوص این در وی وکیل نیکبخت               محمدصالح

پرونده مطالعه ی بدون نیز کشور دیوان در دادگاه، در شده صادر رای شد. رد کشور عالی دیوان در                    راد
اعاده درخواست گرفت. قرار تایید مورد دادگاه به شده تحویل دادنامه های براساس صرفا و آن سوابق                  و

 دادرسی به دلیل وجود نداشتن مدارک و دالیل جدید از طرف ما رد شد”.

احسانی راد آقای که بود این استداللمان مبنای پرونده در همکارم و اینجانب که حالی “در افزود:                  وی

است، بوده صنفی فعالیت حد در صرفا او اقدامات و نبوده قانونی غیر سازمان و گروه دسته، هیچ                    عضو
نیز هیچکس با و نداده انجام کشور خارجی و داخلی امنیت انداختن خطر به برای اقدامی ایشان                   بنابراین

 تبانی نداشته است”.



کارگران دیگر و من موکل “آنچه کرد: عنوان کارگری فعاالن دیگر دادگاه به اشاره با انتها در                   نیکبخت
رعایت و معیشت تنگی است. صنفی فعالیت راستای در صرفا می دهند انجام اخیر سال های در                 ایران

شده اعتراضات این موجب قانونی مزایای و حقوق پرداخت عدم همچنین قانونی، و صنفی حقوق                 نکردن
نیز حداقل ها به هنوز و کرده اند تالش پیش سال صد از حقوق این آوردن دست به برای کارگران                    است.

 نرسیده اند”.

 این فعال کارگری ٢٧ خرداد سال جاری در منزل خود در ساوه بازداشت شد.

دوران تحمل جهت الکترونیکی ابالغیه دریافت با ،٩٩ فروردین ٢۴ تاریخ در راد، احسانی شاپور                 

 محکومیت خود به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

و سیستان به تبعید سال ٢ و حبس سال ۶ به تهران انقالب دادگاه توسط پیشتر راد، احسانی                    شاپور

احزاب، در عضویت از سال دو مدت به تکمیلی مجازات عنوان به همچنین و بود شده محکوم                   بلوچستان
 گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده بود.

نهایتا و شده برگزار وکیلش و وی حضور بدون راد، احسانی شاپور تجدیدنظر دادگاه که است                  گفتنی
 رای دادگاه بدوی به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده است.

 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شاپور احسانی راد در تاریخ ٣٠ شهریورماه ٩٨ برگزار شده بود.

روز و بازداشت امنیتی نیروهای توسط ٩٨ مردادماه ٧ تاریخ در راد احسانی آقای است، ذکر به                   الزم
۴ شعبه به بازداشت از پس وی پرونده شد. منتقل اوین زندان عمومی بند به ٩٨ مردادماه ٢۴                    چهارشنبه

قرار تودیع با ٩٨ شهریورماه ١٢ شنبه سه روز کارگری فعال این نهایتا و شد ارجاع اوین                   دادسرای
 کفالت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شورای مؤسس هیأت اعضای از ساوه، پروفیل کارخانه کارگران اخراجی نماینده راد، احسانی               شاپور
 کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

اعتراض کردن نمایندگی علت به ١٣٩۴ ماه اردیبهشت ٢۶ تاریخ در نیز پیشتر کارگری فعال                 این
عنوان تحت بود، گرفته صورت دستمزد ماه ۵ پرداخت عدم پی در که صفا نورد و لوله                   کارگران

زندان به و محاکمه زاده عظیم جعفر همراه به سال همان خردادماه ۵ و بازداشت کارگران،                  تحریک

به تومانی میلیون ٢٠٠ وثیقه قرار با ٩۴ خردادماه ٢٠ تاریخ در نهایتًا وی شد. منتقل ساوه                   مرکزی
 صورت موقت آزاد شد.

جعفر و راد احسانی شاپور ،٩۵ سال در ساوه اسالمی انقالب دادگاه اول شعبه از صادره حکم اساس                    بر

جمهوری نظام علیه “تبلیغ و کشور” امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و “اجتماع اتهام به زاده                   عظیم

صادره دادنامه موجب به نهایتا کارگری فعال دو این شدند. محکوم حبس سال ١١ به کدام هر                   اسالمی”
بابت از شد، ابالغ آنان به ٩۶ خردادماه ١ تاریخ در که مرکزی استان تجدیدنظر دادگاه هشت شعبه                    از

 این اتهامات تبرئه شد.

 *کانون نویسندگان ایران:

سه شرط و قید بدون آزادی خواستار تبعید" "در ایران قلم انجمن و تبعید" "در ایران نویسندگان                   کانون
  عضو کانون نویسندگان ایران شدند



با تبعید" "در ایران قلم انجمن و تبعید" "در ایران نویسندگان کانون ،١٣٩٩ مهرماه ٢٩ گذشته،                  روز
خندان رضا ایران، نویسندگان کانون عضو سه شرط و قید بدون آزادی خواستار مشترک بیانیهای                 انتشار

  (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن شدند.

سیاسی و مدنی کنشگران و هنرمندان شاعران، نویسندگان، از نفر ۶٠٠ از بیش امضای به که بیانیه                   این

اتهام های به اخیر، ماه های در روزنامه نگاران و شاعران و نویسندگان بازداشت به اشاره با                رسیده
کردن محکوم ضمن و پرداخته باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا علیه شده                 مطرح

آنان که دانسته دلیل این به را ایران نویسندگان کانون عضو سه این کشیدن بند به آنان، حکم                    اجرای
  «بانگ بلند دفاع از آزادی اندیشه و بیان بدون حصر و استثنا، و علیه سانسور بوده اند».

اسالمی جمهوری بشر» حقوق موازین خالف و جنایتکارانه «اقدام های کردن محکوم بر عالوه بیانیه                این
بشری» حقوق نهادها و جهان سراسر در قلم اهل تشکل های و نویسندگان جهان، آزادی خواه «مردم                 از

برسانند. جهانیان گوش به انسانی ضد حکم های این علیه را خود اعتراض صدای که کرده                 درخواست
آنان شرط و بی قید آزادی و نویسندگان برای صادره احکام فوری لغو خواستار نهایت در                 امضاکنندگان

 شده اند.

موشک دو اصابت براثر اوکراینی هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان خانواده های اعتراضی              *تجمع

 پدافند هوایی سپاه پاسداران

از ،جمعی خارجه امور وزارت مقام های با اوکراینی هیات مذاکرات با همزمان مهر 29 شنبه سه                  روز

هوایی پدافند موشک دو اصابت براثر براثر اوکراینی هواپیمای سقوط حادثه باختگان جان               خانواده های
تعقیب و ماجرا این ابعاد روشن شدن خواهان و کردند تجمع مذاکرات محل ساختمان پاسداران،مقابل                سپاه

 عامالن آن شدند.

 



وارد مهر دوشنبه28 روز اوکراین سوی از اعزامی 30مهر،هیات بتاریخ شده ای رسانه گزارش                بنابه
دوم دور که کرد اعالم ویدئویی پیامی در اوکراین خارجه وزیر معاون ینین، یوهنی و شد                  تهران

 مذاکرات این کشور با ایران را آغاز کرده است.

هواپیمای سرنگونی که است موضوع این بررسی جمله از مذاکرات از هدف که گفت پیام این در                   او
 مسافربری براثر خطای انسانی رخ داده یا دلیل دیگری داشته است.

حضور اوکراینی هواپیمای سقوط محل در مذاکرات شروع از قبل سه شنبه روز اوکراینی هیات                اعضای
 یافتند و با نثار دسته گل خاطره جانباختگان آن سقوط را گرامی داشتند.



 

زیر کوثر امالک و اموال سازمان توسط اراضیشان تملک به نسبت مالرد اهالی اعتراضی                *تجمع
  مجموعه بنیاد شهید مقابل فرمانداری

تملک به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه مالرد اهالی از مهر،جمعی 30 چهارشنبه               روز
شهید بنیاد مجموعه زیر کوثر امالک و اموال سازمان توسط 43 پالک اراضی به معروف                 اراضیشان



سازمان اقدامات توقف خواستار و زدند تهران دراستان شهرستان این فرمانداری مقابل تجمع به                دست
 اموال و امالک کوثرو صدور اسناد مالکیتی برای مالکانش شدند.

 

به توجه با انقالب از پیش در مالرد 43 پالک اراضی گفتند:سند ای رسانه خبرنگار به کنندگان                   تجمع
سال در انقالب از پس و شد صادر وی نام به اهالی مالکیت علی رغم کهبد بهاالدین نام به شخصی                     نفوذ

 68 با رأی دادگاه انقالب باقیمانده اموال و امالک کهبد به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید رسید.

حدودًا شهید بنیاد به وابسته کوثر امالک و اموال سازمان با مالرد اهالی اختالف مورد و فعلی                   مساحت

مالکیت سر بر شهید بنیاد با اهالب اخیر دهه های در که است مالرد شهر جنوب در هکتار 400 از                     بیش
برای قضایی اجرایی احکام کوثر سازمان اخیر ماه های در و داشته اند مناقشه امالک و اراضی                 عرصه

 پلمب و تصرف اراضی، باغات و امالک را اخذ کرده است.

 *اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به افزایش شهریه:

 «گویا دانشجویان تبدیل به ماشین های چاپ پول شده اند»

راه به اقدام ای نامه انتشار با دانشگاه این شهریه افزایش به اعتراض در اسالمی آزاد دانشگاه                   دانشجویان
 اندازی کارزاری برای اعتراض به افزایش شهریه نمودند.

ای رسانه مهر 30 چهارشنبه روز که کشور اسالمی آزاد دانشگاه رییس به خطاب نامه این از                   بخشی

 شده است،بقرارزیراست:

وعدم جاری هزینه های کاهش و کالس در دانشجویان حضور عدم و کرونا بیماری شیوع به توجه                  با

ما شدن، مجازی دلیل به کالس ها کیفیت چشمگیر کاهش نیز و رفاهی و آموزشی خدمات                 ارائه
 دانشجویان به افزایش بی رویه شهریه معترضیم.

اخالقی و شرعی موازین برخالف افزایش این چگونه است «اسالمی» کلمه دربرگیرنده که               دانشگاهی
 را توجیه می کند؟



افزایشی که شده چشم پوشی حقایق این از و شده اند پول چاپ ماشین های به تبدیل دانشجویان                 گویا
 ناعادالنه صورت گرفته است.

 

 *بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران درباره 3 خودکشی در استان بوشهر

درباره زیر بشرح ای بیانیه ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای مهر، 30 چهارشنبه                روز
 3 خودکشی در استان بوشهر،صادرکرد:

  آیا هنوز منتظر واقعه ای دردناکتر از حذف خودخواسته یک انسان هستیم؟

 آیا اثرات دهشتناک آسیب های اجتماعی را پشت در خانه هایمان به وضوح نمی بینیم؟

  این آیا و آیاهای دیگر خواب را از چشمانمان نربوده است؟

پنهان برای مجالی و گشته عیان وهمه نیست خبری شهر پوست زیر دیگر که است نکرده                  هشیارمان
 شدن ندارد؟

و دولت بی مسئولیتی دلیل به میهن هم نوجوان و کودک هزاران آرزوها ی مرگ و محمدها دردناک                  مرگ

  حاکمیت در انجام اصل واضح و مبرهن سی ام قانون اساسی است.

رسانه روزانه اخبار کم کاری این قربانیان و باکیفیت و رایگان آموزش مقدمات و اصل ا ین به توجه                   عدم

 ها شده است.

آن ازدیاد با توان نمی را درد همه این و شود نمی کاسته تکرارشان با حوادث این دردناکی از                     هرچند

می افسرده فرزندان غم در قبل از آزرده تر روز هر دردمند انسانهای روح داد. جلوه عادی مردم                   برای
 شود اما خواب مسئوالن آشفته نمی شود.

 این خود نشان از بی لیاقتی و عدم شایسته ساالری در مدیریت جامعه است.

وقایع این تسلیت ضمن کشور، سراسر فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای رو،               ازا ین
به محروم) منطقه یک در و هفته یک درطی ونوجوان کودک سه خودخواسته مرگ وجانکاه(                 دردناک

و می دارد اعالم وحاکمیت دولت به را خود اعتراض مراتب دردمند، مردم ی همه و درگذشتگان                  خانواده
 مصرًا خواهان رعایت اصل 30 قانون اساسی در تامین عدالت آموزشی برای همه فرزندان ایران است.

بستر از اجتماعی های آسیب کاهش و درمان راه تنها اجتماع، عرصه صاحبنظران ی همه گواه                  به
که است شهروندان همه ی قانونی و حق به خواسته واین گذرد می باکیفیت و رایگان عمومی                  آموزش

 شورای هماهنگی به جد پیگیر آن خواهد بود.

 امید بیدار شدن مسئوالن ازخواب غفلت و عدم تکرار این وقایع دلخراش ..

 یادآوری:  سومین خودکشی در استان بوشهر امروز یک کارگر 21 ساله

خاتمه خود زندگی به و کرد آویز حلق را خود جم شهرستان در ساله کارگر21 مهر،یک 26 شنبه                    روز
 داد.



بوشهر استان در خودکشی مورد سه وقوع شاهد اخیر روزهای طی شده،  ای رسانه گزارشات                 براساس
 بوده ایم که هر سه مورد در جنوب استان رخ داده است.

یک خودکشی امروزشاهد کنگان، و دیر شهرستان های در ساله 16 و 11 نوجوان دو خودکشی از                  پس

امروز صبح بود کار به مشغول جم شهرستان در که جوان این بودیم. جم شهرستان در ساله 21                    جوان
 خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود خاتمه داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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سازی وهمسان وضعیت تبدیل عدم به نسبت نفت صنعت موقت قرارداد کارگران اعتراضات ادامه -               
 نشدن حقوق و تبعیض در پرداختش با برپایی تجمع مقابل مجلس

 - چهارمین روز اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان

حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضی تجمع -               
 ومطالبات مقابل ساختمان مدیریت شرکت

 - یک کارگر عسلویه: جمع کردن فلرهای گازی یکی دیگر از مطالبات ماست

 - محکومیت محمد تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران به تحمل دو سال حبس تعزیری

 - تجمع اعتراضی کشاورزان گوجه کار گتوند نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

طرف از خسارات غرامت پرداخت عدم به نسبت خوزستان زده سیل کشاورزان اعتراضی تجمع -               

 سازمان جهاد کشاورزی مقابل استانداری

معدن صنعت، سازمان ساختمان مقابل آذربایجان خودروی صنعت شرکت مالباختگان اعتراضی تجمع -             
 و تجارت آذربایجان  شرقی

 - گزارشی درباره چگونگی برکناری رئیس حراست دانشگاه علم و صنعت ایران

سازی وهمسان وضعیت تبدیل عدم به نسبت نفت صنعت موقت قرارداد کارگران اعتراضات               *ادامه

 نشدن حقوق و تبعیض در پرداختش با برپایی تجمع مقابل مجلس

 روز سه شنبه 29 مهر،جمعی از کارگران قرارداد موقت صنعت نفت درادامه اعتراضاتشان نسبت به

 عدم تبدیل وضعیت وهمسان سازی نشدن حقوق و تبعیض در پرداختش دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

در نفت صنعت موقت قرارداد کارگر 34هزار مطالبات به روشن پاسخگویی خواستار کنندگان               تجمع
وزارت کارمندان های آیتم وضعیت،پرداخت وتبدیل موقت مدت برحذف مبنی کشور             سراسر

بند اجرای و ششم) برنامه 29 ماده 3 تبصره حقوق(مطابق سازی وزیرنفت)،همسان ابالغیه               نفت(مطابق
 4 سیاست های کلی نظام اداری  شدند.
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معترض کارگران بین در مجلس انرژی کمیسیون اعضای از یکی شده، ای رسانه گزارش                بنابه
 حاضرشد و قول پیگیری مطالبات در این کمیسیون  را دادند.

 *چهارمین روز اعتصاب کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان

چهارمین برای مهر 29 شنبه سه روز ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش                به
خودداری برسرکارشان رفتن پتروپاالیش)از پارسیان(شرکت گاز پاالیشگاه کارگران متوالی،           روز

 کردند.

روز چهارمین 29مهرماه ایران،روز فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش            به

خواسته روی بر استوار همچنان کارگران و است المرد پاالیشگاه پتروپاالیش شرکت کارگران               اعتصاب
 های خود بوده و از خوابگاهها بیرون نیامده اند.

کرد واریز کارگران حساب به را ماه شهریور حقوق از بخشی و مردادماه حقوق کارفرما دیروز آنکه                    با
برای و بود گردیده مصوب کمپین در هستند. پایبند مردادماه کمپین مصوبات به همچنان کارگران                 اما

کارفرمای و ندارند را کارگران حقوق انداختن عقب حق که بود شده رسانی اطالع هم کارفرمایان                  همه
 پتروپاالیش هم قبول کرده بود.

خواهند باقی خوابگاهها در همچنان خود مهرماه شهریورو حقوق تسویه تا گزارش،کارگران              بنابهمین
 ماند.

 درهمین رابطه:

 +ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان

بیرون اعتراض نشانه به خود خوابگاههای از مهر 27 روزیکشنبه پارسیان گاز پاالیشگاه               کارگران

کسی و داد خواهند ادامه خود اعتراض به مهرهم 28 روزدوشنبه و دادند ادامه را اعتصاب و                   نیامده
 سرکار نخواهد رفت.

کارگران مهرماه 26 روز از ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش              به
به دست پاالیشگاه محوطه در کارفرما عهدشکنی و دروغگویی دلیل به المرد پاالیشگاه               پتروپاالیش

کمپین مصوب های حقوق افزایش از کارفرما موافقت با که کارگران این زدند. اعتصاب و                 اعتراض
حمایت ها ای پروژه اکیپ و پایپینگ گروه و ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای سوی از                 اعالمی

 نموده بود و سرکار برگشته بودند.



خود نیت حسن دادن نشان برای و افتاد نخواهد عقب حقوقی  هیچ دیگر داد قول کارفرما مردادماه                   در
شهریور و مرداد حقوق حاضر حال در کرد. تسویه اعتصابی کارگران با تیرماه آخر تا را ها                   حقوق

 کارگران را تسویه نکرده و حتا افزایش حقوق ها را هم اعمال ننموده است.

ادامه را اعتصاب و نیامده بیرون اعتراض نشانه به خود خوابگاههای از مهر 27 روزیکشنبه                 کارگران

روز البته رفت. نخواهد سرکار کسی و داد خواهند ادامه خود اعتراض به مهرهم 28 روزدوشنبه و                   دادند
 یکشنبه سرپرستان به خوابگاهها سر زده و اعالم کردند که حق با کارگران است.

 +اعتصاب وتجمع کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

در عسلویه مهر- – المرد بزرگراه کناره بر واقع پارسیان گاز پاالیشگاه مهر،کارگران 26 شنبه                 روز
انعکاس برای فارس دراستان ُمهر شرقی جنوب کیلومتری 12 و المرد غربی شمال کیلومتری 30               

گاز پاالیشگاه دومین ودراین کارکشیدند از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان                صدای
 کشورتجمع کردند.

حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضی تجمع *               
 ومطالبات مقابل ساختمان مدیریت شرکت

عدم به اعتراض برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از مهر،جمعی 29 شنبه سه                 روز
 پرداخت حق  اضافه کاری تیر ماه وحقوق مرداد ماه دست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت زدند.

حق فیش صدور وبا شد پرداخت تپه هفت کارگران ماه مرداد حقوق منتشره،امروز گزارشات به                 بنا
 اضافه کاری ماه های تیر ومرداد وعده پرداختش تاروز پنج شنبه هفته جاری داده شد.
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محمد آزادی، امید های بنام مجتمع این کارگر 5 ماه مرداد شده،حقوق ای رسانه گزارشات بهمین                  بنا
 امیدوار، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و حسن کهنکی کماکان پرداخت نشده است.

 *یک کارگر عسلویه: جمع کردن فلرهای گازی یکی دیگر از مطالبات ماست

و تنفسی هوای باالی آلودگی ، عسلویه منطقه در دیگر موضوع یک داریم که مصائبی همه کنار در                    
چاه های در میگویند هم مشعلی دودکش آن به که گازی فلر است. گازی فلرهای وجود از ناشی                   زیستی

اشتعال قابل زائد، مایعات و گازها سوختن برای شیمیایی مواد کارخانه و پتروشیمی ها پاالیشگاه ها،                نفت،
مهمترین از محیطی های آالینده و شده سوزانده گازههای از باالیی حجم تخلیه می رود. به کار غیره                  و

زندگی و سالمت بر مخربی اثرات و کرده وارد زیست محیط بر منطقه این در که است                   فشارهایی

پتروشمی پاالیشگاها، گازی، فاز ها ده اکنون هم اینکه خصوصا است. گذاشته منطقه مردم و                 کارگران
بدون یکدیگر مجاورت در متعدد و بزرگ صنعتی واحدهای از حجمی چنین هستند فعال عسلویه در                  و...

در زیست محیط آلودگی منطقه توپوگرافی و اقلیمی خاص شرایط و محیط ظرفیت و توان گرفتن نظر                   در
اتمسفر در ای اثرگلخانه افزایش آن پیامدهای مهمترین از یکی جمله از است. کرده تشدید منطقه                  این

انقدر باشد. می منطقه ان در شاغل و ساکن مردم ریه رفتن ازبین و هوایی و آب تغییرات و                     زمین

آن بودن بر هزینه بدلیل نفت وزارت مدیران کند. جمع را آنها بیاید شرکتی بود قرار که کردیم                    اعتراض
تبدیل جهنمی به را منطقه این در ساکن مردم و عسلویه کارگران زندگی وضعیت این اند. نداده                   اجازه

. میکنند نرم پنجه و دست بیماریهای انواع با زیادی کارگران وضعیت این ادامه نتیجه در است.                   کرده
خود نوزاد همسرش گازها این استشمام بخاطر عسلویه ساکن های خانواده از یکی شدیم دار خبر                  همچنین

 را سقط کرد. جمع کردن فلرهای گازی یکی دیگر از مطالبات ماست.

 *محکومیت محمد تقی فالحی دبیر کانون صنفی معلمان تهران به تحمل دو سال حبس تعزیری

و دادگاه جلسه ی برگزاری بدون را فالحی تقی محمد حکم تهران استان نظر تجدید دادگاه 36                  شعبه ی

 شنیدن دفاعیات ایشان، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

 *تجمع اعتراضی کشاورزان گوجه کار گتوند نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای گتوند گوجه کار کشاورزان از مهر،جمعی 29 شنبه سه               روز
مقابل تجمع به دست محصوالتشان تضمینی خرید بدنبال مطالبات پرداخت عدم به نسبت               اعتراضشان

 فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

طرف از خسارات غرامت پرداخت عدم به نسبت خوزستان زده سیل کشاورزان اعتراضی               *تجمع
 سازمان جهاد کشاورزی مقابل استانداری

گذاشتن بنمایش برای خوزستان 98 فروردین زده سیل کشاورزان از مهر،جمعی 29 شنبه سه                روز
سازمان طرف از کشاورزیشان زمین های به وارده خسارت  غرامت پرداخت عدم به نسبت               اعتراضشان

 جهاد کشاورزی دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

خوزستان جهادکشاورزی سازمان رییس اعتراضی تجمع این شده،بدنبال ای رسانه گزارشات به              بنا

 وعده تعیین تکلیف وپرداخت کشاورزان سیل زده را داد.



معدن صنعت، سازمان ساختمان مقابل آذربایجان خودروی صنعت شرکت مالباختگان اعتراضی             *تجمع
 و تجارت آذربایجان  شرقی

صدای انعکاس برای آدربایجان خودروی صنعت شرکت مالباختگان از مهر،جمعی 29 شنبه              روزسه

در واقع آذربایجان شرقی تجارت و معدن صنعت، سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست                اعتراضشان
 بلوتر29 بهمن کالنشهر تبریز زدند.

 

اما گرفته را ما پول است سال 3 شرکت این گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                    یکی
 خودرویی تحویل نداده است.

و است مانده خالی ما دست فعال اما دادند وعده و داشتیم جلسه نیز استانداری در این از پیش افزود:                      وی
 از طریق مقامات قضایی نیز پیگیری کرده ایم.

  *گزارشی درباره چگونگی برکناری رئیس حراست دانشگاه علم و صنعت ایران

 رئیس حراست دانشگاه علم و صنعت ایران برکنار شد

برای ایشان های سازی پرونده تمام از پس صنعت، و علم صنفی شورای مستمر پیگیری سال دو از                    پس
 دانشجویان و تخلفات گسترده، دکتر فیلی برکنار شد.

مشابهی متعدد رفتارهای نیز قبل تر درسالیان و نبوده سال دو این به مربوط تنها فرد این رفتار                   اگرچه

تالش و فرد این با برخورد آمدن کار روی روزهای اولین از صنفی شورای اعضای اولویت لذا                   داشته،
 برای باز شدن فضای دانشگاهی بوده است.

آموزشی و رفاهی رایگان سنوات دانشگاه که زمانی شد. شروع پیش سال دو از جدی طور به چیز                    همه
را موضوع این گرفت تصمیم دانشجویان حقوق احقاق برای صنفی شورای و کرد کم را                 دانشجویان

 پیگیری نماید.



 در قدم اول شروع به جمع آوری امضا از دانشجویان شد.

شما جلب حکم که گفت و گرفت تماس صنفی شورای دبیر با حراست رئیس امضا، آوری جمع                   شب
ماجرای شروع این شد. خواهید دستگیر صبح فردا کنید، امضا آوری جمع به اقدام اگر و شده                   صادر

 درگیری رئیس حراست با شورای صنفی آن دوره بود.

سنوات نهایتا و شد آوری جمع امضا) 5400 ) سابقه بی و وسیع بسیار حجم یک در ها امضا نهایت                      در

 رایگان افزایش پیدا کرد.

از خارج گرفت تصمیم حراست رئیس که زمانی افتاد، اتفاق جدیدی شکنی قانون 98 خرداد در باز                   اما

اگر نماید. مهندسی را انتخابات و کند صالحیت رد را صنفی شورای مستقل کاندیداهای قانونی،                 حیطه
همچنین نکرد. برگزار را نمایشی انتخابات و نرفت موضوع این بار زیر انتخابات اجرایی کمیته                 چه

از انصراف عدم درصورت را وی انتخابات، از صنفی شورای دبیر نایب انصراف جهت                ایشان
جهت مشکالت ایجاد و باالدستی نهادهای از فراقانونی برخوردهای به تهدید صنفی شورای               انتخابات

 ادامه تحصیل کرد.

از سری یک به دانشگاه مداربسته های دوربین فیلم دادن قرار اختیار در موارد، از دیگر                  یکی

  دانشجویان خاص بود که توسط ایشان انجام شد.

وزیر به نامه از کرد. موضوع این قانونی پیگیری به شروع وقت، صنفی شورای موارد، این از                   بعد

با حراست رئیس علوم، وزیر به نامه انتشار از بعد مجلس. های نماینده از پیگیری تا گرفته                   علوم
 اعضای شورای صنفی تماس گرفت و دوباره ایشان را تهدید کرد.

تحصن به منجر که ای گسترده تجمع بود. خوابگاهی دانشجویان از نفر 250 مسمومیت شب بعدی                  مورد
دادند پیام و گرفتند تماس صنفی شورای اعضای با بارها تجمع حین در شد. بامداد 3 ساعت تا                    دانشجویان

خارج رستوران از غذا تهیه به تصمیم دانشجویان از دلجویی برای سلف وقت پیمانکار کردند. تهدید                  و
به موقع هیچ غذاها این ولی داد سفارش تومان میلیون نیم و 4 مبلغ به غذا 400 حدود و گرفت                      دانشگاه

اجازه حراست اما شده دانشگاه وارد غذاها این شد مدعی بعدا سلف پیمانکار البته نرسید!                 دانشجویان
 پخش آن را نداده است!! هنوز هم مشخص نیست چه اتفاقی برای آن همه غذا افتاد.

خوابگاه زباله سطل های زدن آتش جریان در سازی پرونده ایشان، سیاه کارنامه موارد از دیگر                 یکی
فضای شدن ناامن سبب و میداد اطالعاتی نهادهای به دانشگاه از فرد این که غلطی اطالعات و                   بود،

بازداشت همچنین و ایشان زندگی نابودی و دانشجویان از تن چند دستگیری موجب که گردید،                 دانشگاهی
 موقت بعضی از کارمندان بی گناه دانشگاه شد.

رئیس دروغ سازی پرونده با که بود صنعت و علم سابق دانشجویان از یکی دستگیری بعدی                  مورد
این خروج، هنگام و کرد دانشگاه ترک به مجبور را دانشجو این درگیری با گرفت.ایشان انجام                  حراست

 دانشجو دستگیر شد!

دستور با که زمانی .98 زمستان در دانشجویان تحصن شب به گردد می باز سابق رئیس شاهکار                   آخرین

کردند، محبوس ساختمان در را دانشجویان و کردند روشن را ریاست ساختمان های کولر                حراست،
میکردند گمان دانشجویان این با روانی بازی با و بستند را دانشگاه سطح بهداشتی های سرویس                  تمامی

 موفق به پشیمان کردنشان از اعتراضی که دست به آن زده بودند، می شود.



زودی به که گفتند صراحتا کردند، می صحبت ایشان با شورا اعضای وقتی تحصن، از بعد های                   روز
 اعالم میکنم شما را دستگیر کنند و شرتان را از دانشگاه کم خواهم کرد.

حتی و بودند آمده تنگ به او ساخته خود قوانین از که دانشجویانی اند. مانده دانشجویان و رفته او حاال                      اما

را او برکناری آرزوی صحیح، مدیریت عدم و ها تبعیض بخاطر که حفاظتی و حراست های                  نیرو
  داشتند، همه امروز خوشحال هستند.

رئیس خالف بر کند تالش و گرفته درس باال موارد تمامی از حراست جدید رئیس امیدواریم پایان                   در
 قبلی، نام نیکی از خود به جای بگذارد چراکه:

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد

 بیش از دو روز بود از آن دگر کسان

 بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد

 برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

akhbarkargari2468@gmail.com 
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معیشتمان و زندگی با بازی و کارفرمایان تعرضات جلوی و باشیم متحد عسلویه: در شاغل کارگران -                 

 بایستیم

 - ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان

 - اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شهرداری سریش آباد وارد هفته دوم شد

و کاری اضافه حق ها وسال حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت دهدشت آتش نشانان اعتراضی تجمع -                 
 حق فنی

با حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت نفت صنعت بازنشستگان اعتراضی تجمع -                
و انداز بازنشستگی،پس صندوقهای ساختمان مقابل صندوق وعملکرد مطالبات نشدن            شاغالن،پرداخت

 رفاه کارکنان صنعت نفت دراهواز

دوشنبه امروز ، حقوق پرداخت عدم به دراعتراض چهار سامانه آرتی بی خطوط رانندگان از تعدادی -                 
 ٢٨مهرماه چراغ های اتوبوس هایشان رابه نشانه اعتراض روشن کردند

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


وعدم ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت مسافرتی قطارهای سیر مامورین و مهمانداران اعتراض -               
 پاسخگویی مسئوالن راه آهن

فعال یک منزل به یورش و دیگر کارگری فعال یک بازداشت وسرکوب: ها دستگیری افزایش -                

 دانشجویی

به ...نسبت و کرج، اسالمشهر تهران، وابسته صنوف و پذیرایی تاالرهای صنف اعتراضی تجمع -               

 بالتکلیفی معیشتی 8 ماهه مقابل اتاق اصناف تهران

 - تجمع مردانه مقابل مجلس برای اصالح قانون مهریه

معیشتمان و زندگی با بازی و کارفرمایان تعرضات جلوی و باشیم متحد عسلویه: در شاغل                 *کارگران

 بایستیم

به رو و ها وعده خلف شغلی، نابسامان وضعیت از خود اعتراضی بیانیه در که بود مهر 26                    روز

اعالم را مان فوری خواستهای و نوشتیم ها اخراج خطر و کاری های پروژه از بسیاری رفتن                   اتمام
 داشتیم.

مجدد اعتصاب با اینکه برای پیمانکاران است. بلند کارگران میان در اعتراض های زمزمه که اکنون                  
آنان از بخشی بعدی پیمانکار که اند کرده اعالم نشود، لنگ آخرش روزهای این در هایشان پروژه                   آنان

 را به کار خواهد گرفت و البته بخشی از کارگران هم در فاز های مختلف کار گرفته اند.

ما واکنش کوچکترین با اینکه میشوند. بیکار کار از پروژه پایان با کارگران از شماری میان این در                     اما
  عقب می نشینند و وعده میدهند، نشانه ترس از اتحاد مبارزاتی ما کارگران است.

 بنابراین باید متحد باشیم و جلوی این تعرضات و بازی با زندگی و معیشتمان بایستیم.

شده اعالم خواستهای بر هم با همه که میکنیم کید تا مان، وضعیت آخرین کردن ای رسانه با اینرو                      از

اگر جمله از نشود داده پاسخ ما مطالبات به اگر که میکنیم حجت اتمام یکصدا و کرده پافشاری                    خود
پرداخت فورا ما معوقه دستمزدهای اگر نیابد، افزایش ها قیمت سطح افزایش با متناسب ما                 دستمزدهای

و کاری وضعیت در بهبودی اگر و نشود تبدیل دائم قراردادهای به پیمانی موقت دادهای قرار اگر                   نشود،
  محیط زیستی ما انجام نگیرد،  دوباره دست به اعتصاب خواهیم زد.

 - خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

 از سوی دو هزار کارگر پیمانی عسلویه

 *ادامه اعتصاب واعتراضات کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان

بیرون اعتراض نشانه به خود خوابگاههای از مهر 27 روزیکشنبه پارسیان گاز پاالیشگاه               کارگران
کسی و داد خواهند ادامه خود اعتراض به مهرهم 28 روزدوشنبه و دادند ادامه را اعتصاب و                   نیامده

 سرکار نخواهد رفت.

کارگران مهرماه 26 روز از ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش              به

به دست پاالیشگاه محوطه در کارفرما عهدشکنی و دروغگویی دلیل به المرد پاالیشگاه               پتروپاالیش



کمپین مصوب های حقوق افزایش از کارفرما موافقت با که کارگران این زدند. اعتصاب و                 اعتراض
حمایت ها ای پروژه اکیپ و پایپینگ گروه و ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای سوی از                 اعالمی

  نموده بود و سرکار برگشته بودند.

خود نیت حسن دادن نشان برای و افتاد نخواهد عقب حقوقی هیچ دیگر داد قول کارفرما مردادماه                   در

شهریور و مرداد حقوق حاضر حال در کرد. تسویه اعتصابی کارگران با تیرماه آخر تا را ها                   حقوق
 کارگران را تسویه نکرده و حتا افزایش حقوق ها را هم اعمال ننموده است.

ادامه را اعتصاب و نیامده بیرون اعتراض نشانه به خود خوابگاههای از مهر 27 روزیکشنبه                 کارگران

روز البته رفت. نخواهد سرکار کسی و داد خواهند ادامه خود اعتراض به مهرهم 28 روزدوشنبه و                   دادند
 یکشنبه سرپرستان به خوابگاهها سر زده و اعالم کردند که حق با کارگران است.

بموقع پرداخت عدم به دراعتراض پارسیان گاز پاالیشگاه کارگران وتجمع اعتصاب رابطه:              درهمین
 حقوق

30 در عسلویه مهر- - المرد بزرگراه کناره بر واقع پارسیان گاز پاالیشگاه مهر،کارگران 26 شنبه                  روز
صدای انعکاس برای فارس دراستان ُمهر شرقی جنوب کیلومتری 12 و المرد غربی شمال                کیلومتری

گاز پاالیشگاه دومین ودراین کارکشیدند از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت               اعتراضشان
 کشورتجمع کردند.

 

 *اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران شهرداری سریش آباد وارد هفته دوم شد

عدم به نسبت آباد سریش شهرداری کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب مهر، 28 دوشنبه               روز

 پرداخت حقوق و وعده های پوچ مسئوالن وارد هفته دوم شد.

 

برای کردستان استانداری شهری امور مدیرکل باألخره یکشنبه محلی،روز خبری منبع یک گزارش               به

آن قروه فرمانداری در نشست برگزاری با تنها آمدن این البته آمد. قروه شهرستان به وضعیت                  پیگیری
 هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران همراه بود و دیگر به میان پرسنل معترض نرفت.

به تنها شد؟ گرفته تصمیمی چه که سؤال این به پاسخ در اسدی» «جمشید ساعته چند نشست این از                     بعد
کامل جزییات شما و رفت پیش خوب و شد گرفته مشکل رفع بر مبنی تصمیماتی که کرد بسنده گفته                     این

 تر را از فرماندار می توانید بپرسید.

های داشته از بتواند باید آباد سریش شهرداری اینکه بیان با قروه شهرستان فرماندار رابطه همین                  در

را طلبی بتوان جامانده حقوق از بخشی پرداخت بر عالوه که شد این بر «تصمیم افزود: کند، استفاده                    خود
یکسری همچنین و نماید دریافت دارد 77 ماده کمیسیون به مربوط مختلف ادارات از شهرداری                 که

 ماشین آالتی که موجود هست به عنوان منبع درآمدزایی به کار گرفته شوند.

برای مبلغی گرفتن نظر در و آباد سریش شهرداری به الزم اختیارات دادن الماسی» «حسین گفته                  به

 پرداخت حقوق پرسنل از دیگر تصمیماتی بود که در این نشست گرفته شد.



و دارد ادامه همچنان آباد سریش شهرداری کارگران منبع،اعتصاب همین مهر 28 دوشنبه گزارش                به
اعتصاب از دست نشوند مطمئن خود معوقه حقوق پرداخت از که زمانی تا اند کرده اعالم کارگران                   این

 برنخواهند داشت.

پرداخت عدم به دراعتراض آباد سریش شهرداری کارگران دوباره وتجمع رابطه:اعتصاب             درهمین
 حقوق و وعده های پوچ مسئوالن

استان قروه شهرستان در آباد سریش شهرداری کارگران بار، ششمین برای مهر 21 دوشنبه                روز
های وعده و حقوق پرداخت عدم به نسبت را اعتراشان تجمع برپایی وبا کشیده کار از دست                   کردستان

 پوچ مسئوالن بنمایش گذاشتند.

تسویه تا و شوند نمی دلخوش ها وعده به دیگر و است جدی عزمشان خودشان های گفته بنابه                    کارگران

 حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهند.

 

در روزه چند اعتصاب که بود جاری+ سال ماه مرداد محلی،هفتم خبری منبع یک گزارش                 بنابه

حقوق ماه یک پرداخت تنها و مختلف های وعده با نهایت در و گرفت صورت آباد سریش                   شهرداری
 عقب افتاده آن هم بنا به گفته های کارگران نه به صورت کامل، این اعتصاب پایان یافت.

تحقق شده داده های وعده از کدام هیچ که رسید خبر اعتصاب این از نیم و ماه دو گذشت از بعد                       حال
 نیافته و وضعیت اقتصادی کارگران روز به روز در حال وخیم تر شدن است.

دلخوش ها وعده به دیگر و است جدی عزمشان خودشان های گفته بنابه کارگران بار این صورت هر                    در
 نمی شوند و تا تسویه حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهند.

است افزایش حال در روز به روز ها نرخ مدت این در و اند نگرفته حقوق است تمام ماه 5 کارگران                       این

 و معیشت این افراد با موج بی تفاوتی مسئوالن در مرز خطر جدی قرار دارد.
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و کاری اضافه حق ها وسال حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت دهدشت آتش نشانان اعتراضی                 *تجمع
 حق فنی

برای بویراحمد و کهگیلویه استان در دهدشت نشانی آتش کارکنان از مهر،جمعی 27               روزیکشنبه

و کاری اضافه حق ها وسال حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه                  انعکاس
 حق فنی دست به تجمع مقابل ساختمان محل کارشان زدند.

  

 

نابسامان وضعیت این در حقوقی مطالبات از ماه گفتند:سه محلی رسانه خبرنگاریک به کنندگان                تجمع

 طلبکار هستند.

پرداخت در نظمی است.بی نگردیده پرداخت هم گذشته سالهای معوقات حقوق بر افزودند:عالوه               آنها
 حقوق و اضافه کاریها در سه سال اخیر در حالی ادامه دارد که قول داده اند و پرداخت نکرده اند .

که است کاری اضافه و حقوق نشدن پرداخت از اعم ما مشکالت نیزگفت: نشانی آتش کارکنان از                   یکی
 متاسفانه سیستم اداری شهرداری هیچگونه اهمیتی نمیدهند.

صورتیکه در ایم نداشته کاری اضافه که هست سال گفت:پنج دهدشت معترض نشانان آتش از دیگر                  یکی
 ما تعطیلی نداشته ایم و هیچگونه کم کاری انجام نداده ایم و از جان مایه گذاشتیم.

آسم بیماری دچار کاری شرایط بخاطر که هست سال دو به گفت:نزدیک درتجمع حاضر نشان آتش                  دیگر
ایم نکرده دریافت را حقوق اصل که است ماه 3 هم االن و فنی حق و کاری اضافه از دریغ و ام                        شده

 انتظار داریم مسئولین امر توجه ویژای داشته باشند.

با حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت نفت صنعت بازنشستگان اعتراضی                *تجمع

و انداز بازنشستگی،پس صندوقهای ساختمان مقابل صندوق وعملکرد مطالبات نشدن            شاغالن،پرداخت
 رفاه کارکنان صنعت نفت دراهواز

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای نفت صنعت بازنشستگان از مهر،جمعی 28 دوشنبه               روز
دست صندوق وعملکرد مطالبات نشدن شاغالن،پرداخت با حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل               سطح



در اهوازواقع نفت صنعت کارکنان رفاه و انداز بازنشستگی،پس صندوقهای ساختمان مقابل تجمع               به
 منطقه امانیه این کالنشهرزدند.

 

 تجمع کنندگان خواستار اجرای موارد زیر شدند:

  1- تغییر و اصالح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت

 2- اصالح اضافات با توجه به تورم و اجرای آن از فروردین ماه 99

  3- همسان سازی حقوق با کارکنان شاغل نفت

 4- احقاق حق بازنشستگان کد 23

و ایثارگران جنگی مناطق مزایای پرداخت و اسالمی شورای مجلس 2727 مصوبه اجرای -5              
 بازنشستگان



 

دوشنبه امروز ، حقوق پرداخت عدم به دراعتراض چهار سامانه آرتی بی خطوط رانندگان از                 *تعدادی
 ٢٨مهرماه چراغ های اتوبوس هایشان رابه نشانه اعتراض روشن کردند

واحد شرکت وحومه،رانندگان تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای کانال گزارش             به
وکارگران رانندگان حقوق جاری درسال میشود پرداخت هرماه ٢٧ درروز حقوقشان مرتب              بطور

برای را مشکالتی که است گردیده پرداخت تاخیر با شرکت این مدیریت سوی از بارها واحد                  شرکت
 پرداخت اقساط برای  رانندگان بوجود آورده است .

وعدم ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به نسبت مسافرتی قطارهای سیر مامورین و مهمانداران               *اعتراض
 پاسخگویی مسئوالن راه آهن

و سیمرغ و رهنورد ها ی (شرکت مسافرتی قطارهای سیر مامورین و مهر،مهمانداران 28 دوشنبه                روز

و آشپز و موتوریست و آشپز و لوکومتیران شامل رز) نگین و مهتاب و صبا ریل و دشت آهو و                      ماربین

بدون ازهمکاران تعدادی واخراج بیمه وحق حقوق پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان               سرمهمانداران
ای اسالمی)رسانه جمهوری آهن رجا(راه مسئوالن پاسخگویی عدم و قرارگرفتن بیمه پوشش              تحت

 کردند.

فعال یک منزل به یورش و دیگر کارگری فعال یک بازداشت وسرکوب: ها دستگیری                *افزایش
 دانشجویی

به امنیتی ماموران یورش از پس مهرماه 25 شبانگاه کارگری فعالین از رئوف مهران رسیده خبر                  طبق

وسایل دیگر و ها کتاب کلیه خانه، تجسس از پس ماموران شد. بازداشت تهران در ایشان مسکونی                   منزل
همراه به را او سپس و کردند ضبط را رئوف مهران به متعلق موبایل و کامپیوتر جمله از                    شخصی

وعلت رئوف مهران وضعیت از اطالعی هیچ کنون تا کردند. منتقل اوین دادسرای به شده ضبظ                  وسایل
 بازداشت او در دست نیست.



فعال صمیمی الهام خانه به امنیتی ماموران مهر) 25 ) شب همان های نیمه در ها گزارش بر بنا                      همچنین
وسایل و شخصی لوازم ها، کتاب و بردند هجوم تهران دانشگاه شناسی انسان دانشجوی و                 دانشجویی

مهمان و بستگان وسایل ازجمله منزل در ساکن افراد دیگر و وی تاپ لپ و موبایل شامل                   الکترونیکی
احضار به را دانشجویی فعال این یورش، درجریان ماموران بردند. خود با و کردند ضبط را ایشان                   های

  و برخورد امنیتی و قضایی  تهدید کردند.

ضبط نیز و ایشان شخصی وسایل ضبط رئوف، مهران بازداشت و فعالین این مسکونی منازل به                  یورش

یورش در امنیتی ماموران که گیرد می صورت آن از پس ایشان تهدید و صمیمی الهام منزل از                    وسایل
شبنم یورش، آن طی کردند. دستگیر را اجتماعی و کارگری فعالین از نفر پنج مهرماه، 15 در                   دیگر

آرش خضرانانیان، پیر ندا وند، قلی الوار آگاهنامه، نشریه امتیاز صاحب و مسئول مدیر                آشوری

توسط تهران در خود شخصی منازل در اجتماعی و کارگری فعالین از صدری اندیشه و                 جواهری
به شده داده نسبت اتهام فعالین، این بازداشت علت از شدند. منتقل نامعلومی مکان به و بازداشت                   ماموران

است بیمار شدت به که آشوری شبنم اینکه بجز نیست؛ دست در اطالعی نیز آنان نگهداری محل و                    آنها
  توانسته به خانواده خبر دهد که در زندان اوین  بسر می برد.

و اجتماعی کارگری، فعالین های ببند و بگیر و ها بازداشت تداوم دیگر بار یک المللی بین                   اتحاد
شرط قید بدن و فوری آزادی خواهان و کند می محکوم شدت به را اسالمی جمهوری رژیم توسط                    سیاسی

سرکوب افشای برای خود المللی بین و کارگری های کمپین به همچنان ما زندانهاست. از فعالین این                   همه
  گرهای این رژیم و جلب همبستگی بین المللی  برای رهایی  این  فعالین در بند ادامه می دهیم .

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  18 اکتبر 2020

به ...نسبت و کرج، اسالمشهر تهران، وابسته صنوف و پذیرایی تاالرهای صنف اعتراضی               *تجمع
 بالتکلیفی معیشتی 8 ماهه مقابل اتاق اصناف تهران

کرج، تهران، وابسته صنوف و پذیرایی تاالرهای صنف ازاعضای مهر،جمعی 28 دوشنبه              روز

برای قنادان و پوشاک، فروشندگان ، (فیلمبردان) عکاسان صنف اعضای جمله از ... و                 اسالمشهر
کووید19 بیماری با مقابله چارچوب در تاالرها تعطیلی درپی ماهه 8 معیشتی بالتکلیفی به                اعتراض

 وعدم حمایت دولت دست به تجمع مقابل ساختمان اتاق اصناف تهران واقع در خیابان شریعتی زدند.

شیوع دلیل به پذیرایی تاالرهای ماهه چند تعطیلی به توجه گفتند:با ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع

اسناد دفاتر حتی و کارواش ها رستوران ها، مانند دیگر صنوف از برخی حاضر حال در کرونا                 ویروس
 رسمی اقدام به برگزاری جشن و مراسم می کنند  و در این مکان ها پذیرایی نیز انجام می شود.

با چرا است کرونا ویروس شیوع کنترل پذیرایی تاالرهای تعطیلی از هدف افزودند:اگر کنندگان                تجمع

برخورد ها رستوران و ها کارواش رسمی، اسناد دفاتر در ... و عروسی مراسم غیرمجاز                 برگزاری
  نمی شود.

مردم عزاداری و جشن مراسم بهداشتی مسائل گرفتن نظر در بدون ها مکان این در که معتقدند                   آنها
دارند نیز را بهداشتی های پروتکل رعایت امکان که پذیرایی تاالرهای به که حالی در شود می                   برگزار

  اجازه فعالیت داده نمی شود.



 *تجمع مردانه مقابل مجلس برای اصالح قانون مهریه

 روز دوشنبه 28 مهر،شماری از مردان با تجمع مقابل مجلس خواهان اصالح قانون مهریه شدند.

پرداخت توان دیگر مردان از بسیاری سکه قیمت افزایش به توجه گفتند:با خبرنگاران به کنندگان                 تجمع
 اقساط مهریه خود را ندارند و بر اساس قوانین موجود در خطر دستگیری و زندانی شدن قرار دارند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 مهر ماه 1399

 - تجمع کارگران نانوایی های یزد برای افزایش دستمزد مقابل استانداری

برای حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض حمیدیه شهر كارگران وراهپیمایی اعتصاب،تجمعات -              
 پنجمین روز متوالی

 - اعتصاب کارگران هتل الله بیستون دراعتراض به عدم پرداخت 9 ماه حقوق و14 ماه حق بیمه

عدم به نسبت یاسوج مسافرشهرداری و بار نقل و حمل سازمان کارگران دار دامنه اعتراضات -                
 پرداخت 9 ماه حقوق وبی توجهی مسئوالن

 - فشار امنیتی بر سر فعالیت صنفی در پتروشیمی رازی

 - بازداشت الهام صمیمی فعال دانشجویی توسط ماموران امنیتی

نظام سازمان مقابل مهندسی خدمات تعرفه های به نسبت کشور عمران مهندسان اعتراضی تجمع -              

 مهندسی ساختمان استان تهران

 - جان باختن 4 کارگر کارخانه پودر ماهی صبا قشم بر اثر گازگرفتگی و وخامت حال یک کارگر دیگر

 - مرگ ومصدومیت 2 کارگر نیروگاه سیکل ارومیه براثر سقوط از ارتفاع به داخل اگزوز

 *تجمع کارگران نانوایی های یزد برای افزایش دستمزد مقابل استانداری

مقابل تجمع به دست دستمزد افزایش خواست با یزد های نانوایی کارگران مهر، 27 یکشنبه                 روز
 استانداری زدند.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

دستمزد افزایش را شهر این نانوایی های کارگران مطالبه ی یزد نانوایان اتحادیه رابطه،رییس همین               در
و نگذارد اثر نان قیمت بر که باشد گونه ای به باید نرخ افزایش این گفت: ای رسانه خبرنگار وبه                     خواند

 فشار بیشتری به مردم تحمیل نشود.

مجوز صدور خصوص در یزد شهر نانوایی های کارگران مطالبه راستای در تجمع این افزود:                وی

آرد کمبود و نان قیمت افرزایش مانند دیگری مسائلی به را آن نباید و است دستمزدشان نرخ                   افزایش
 ارتباط داد.

است،اضافه تومان 110هزار میانگین طور به نانوایی  کارگر یک روزانه دستمزد که این بیان با                 وی
این که است نرخ این افزایش اقتصادی، مشکالت و قیمت ها تغییرات به توجه با کارگران مطالبه                  کرد:

رفع برای تصمیم گیری منتظر و شد داده انعکاس یزد استاندار به مکتوب صورت به جلسه ای طی                  مطالبه
 این مشکل هستیم.

نانوایی، هر در میانگین طور به کرد: واضافه داد خبر یزد شهر در نانوایی 600 فعالیت از درپایان                    وی
اتباع و هستند ایرانی غیربومی و بومی نیروهای شامل تنها البته که هستند کار به مشغول کارگر                   سه

 بیگانه مجوز فعالیت در این صنف را ندارند.

برای حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض حمیدیه شهر كارگران وراهپیمایی              *اعتصاب،تجمعات
 پنجمین روز متوالی

به اعتراض در اعتصابشان به حمیدیه شهر كارگران روزمتوالی، پنچمین برای مهر 27 یکشنبه                روز

کردند.این خودداری شهر درسطح ها زباله آوری جمع واز دادند ادامه حقوق ها ماه پرداخت                 عدم
در شهرستان این وفرمانداری شهرداری ساختمان مقابل را اعتراضی تجمعات روز 5 دراین               کارگران



دست همکارانشان از یکی بازداشت به اعتراض در کارگران این هم برپاکردند.امروز خوزستان               استان
 به تجمع مقابل دادگستری وراهپیمایی در سطح شهر زدند.

 

اخراج به نسبت شهر شوراى رئیس تهدید از بعد اجتماعی، های درشبکه منتشره گزارشات                برپایه
 كارگران، نیروهاى امنیتى یكى از كارگران بنام كاظم صرخى را بازداشت كردند.

معوقه های حقوق جمله از کارگران این حقوق ماه معترض،15 کارگران از بنقل گزارشات                بنابهمین

 سال هاى 1396و 1397 آنها پرداخت نشده است.

روزیکشنبه جلسه در گفت: حمیدیه شهرستان فرماندار مهر، 27 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                بنابه

 بررسی مشکالت کارگران شهرداری حمیدیه مقرر شد هفته اول آبان ماه معوقات آنان پرداخت شود.

این مشکالت حل برای جدید پیمانکار یک ابتدا شد قرار افزود: جلسه این مصوبات درباره                 وی
 شهرداری بکار گرفته شود و همچنین مقرر شد بودجه شهرداری دو برابر شود.

 *اعتصاب کارگران هتل الله بیستون دراعتراض به عدم پرداخت 9 ماه حقوق و14 ماه حق بیمه

گردشگری توسعه شرکت مجموعه زیر بیستون الله هتل کارگران مهر، 27 یکشنبه روز               ازصبح

 دراعتراض به عدم پرداخت 9 ماه حقوق و14 ماه حق بیمه، دست به اعتصاب زدند.



 

 بنا به گزارش یک منبع خبری محلی،هتل الله بیستون  دارای 11 نفر نیروی خدماتی و پرسنل اداری
 بوده که بیش از 9 ماه حقوقی دریافت نکرده اند.

مسافر جذب در مشکلی هیچ جامعه، کرونایی شرایط باوجود بیستون الله هتل که است درحالی                 این
یک از بیش تاکنون سال جاری ابتدای از باختر، روزنامه خبرنگار موثق اطالعات اساس بر و                 نداشته

 میلیارد و 834 میلیون تومان فروش خدمات داشته است.

همدان، به کرمانشاه قدیمی راه سر بر و کرمانشاه در بیستون الله ستاره پنج کاروانسرایی                 یادآوری:هتل

«بیستون» زمین ایران جهانی اثر هشتمین دل در تراش فرهاد تاریخی اثر مقابل بیستون، کوه دامنه                  در
اقامتی فضای 20 دارای هتل این است، گرفته قرار کوهستانی ای ناحیه در سنتی ایوانی چهار فرم                   به

چشم با صفوی عصر ایرانی اصیل معماری و سنتی طراحی با میهمان 100 پذیرش ظرفیت با                  استاندارد
 انداز دیدنی از کوه بیستون می باشد.

پرداخت عدم به نسبت یاسوج مسافرشهرداری و بار نقل و حمل سازمان کارگران دار دامنه                 *اعتراضات
 9 ماه حقوق وبی توجهی مسئوالن

اعتراضات ادامه در یاسوج مسافرشهرداری و بار نقل و حمل سازمان کارگران مهر، 27                روزیکشنبه

پرداخت به اعتراض در را دیگرصدایشان باری برای حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت دارشان                 دامنه
 نشدن 9 ماه حقوق وبی توجهی مسئوالن ،رسانه ای کردند.

همکارانش از نفر 60 از بنمایندگی یاسوج مسافرشهرداری و بار نقل و حمل سازمان کارگران از                  یکی

خودرویم چرخ اگر گفت ما به شهردار کردیم مراجعه شهرداری به بار گفت:چند ای رسانه خبرنگار                  به
 رو بفروشم حقوق شما را پرداخت می کنم اما فروردین به ما پول دادند و دیگر هیچ!



ندارند هم خریدن نان پول حتی آنها است بهتر کارگران سایر از حدودی تا من وضع داد: ادامه                    وی
نان بتوانند حداقل دادیم تومان 50 - 40 مبلغ نفری هر به داشتم حساب در میلیون یک صبح                    امروز

در زندگیشان آنها از نفر چند و شده تلخ مسافر و بار نقل و حمل سازمان نیروهای برای زندگی                     بخرند،
 حال فروپاشی است.

ساده جشن یک نتوانسته تاکنون اما کرده عقد که است سالی 4 است جوانی پسر که همکارانمان از                    یکی
 بگیرد و زندگی مشترک تشکیل دهد حاال هم که شرایط سخت و سخت تر شده است.

تومان 50هزار هم کارگری هر به بار هر اگر کردیم مراجعه شهردار به بار 20 از بیش داد: ادامه                     وی

هم ما فریاد و دارند روزی به حقوق چون شهر شورای اعضای و شهردار اما نداشتیم مطالبه ای                   می داد
 به جایی نمی رسد و مدیرعامل هم قدرت چانه زنی ندارد مشکل حل نمی شود.

سال از ماه چند مطالبات اینکه به اشاره با یاسوج شهرداری مسافر و بار نقل و حمل سازمان نیروی                     این
تنها کرد: نکنیم،اضافه اعتراض تا شده پرداخت حقوق ما به فروردین فقط امسال و طلبکاریم را                  گذشته

 راهی که پیش پایمان گذاشته اند اینکه ما را اخراج کنند.

 *فشار امنیتی بر سر فعالیت صنفی در پتروشیمی رازی

شدند. خبرساز دستمزدها به نسبت اعتراضاتشان علت به گذشته ماه های طی ایران نفت صنعت                کارگران
کارگران اما می شد شامل را اجراییات بخشهای بیشتر و نبوده حوزه ها همه در اعتراضات این                 اگرچه

نشأت آنان شغلی امنیت بودن پایین از که دارند را خودشان به مربوط خاص مشکالت همیشه                  پروژه ای
از ماهشهر در رازی پتروشیمی کارگران امسال، ماه شهریور و مرداد اواخر اعتصابات در                می گیرد.

که مشکالت رفع وعده با و پرداخت اعتراض به کشور نفتی میادین دیگر درکنار که بود مراکزی                   جمله

با دادند. پایان خود اعتراضات به کرد، اشاره باید مشاغل طبقه بندی طرح ناقص اجرای به جمله                  از
را خود اعتراضات گذشته هفته طی کارگران که بود این نشد. محقق وعده این ماه مهر اواخر تا                    اینحال

به دادن سامان خواستار، شرکت محوطه در اجتماع و تولید توقف ساعت چند با روزانه و گرفتند سر                    از
طی آگاه، منابع گفته طبق اخیرًا اما شدند. مشاغل طبقه بندی طرح دقیق اجرای و دستمزدها                 وضعیت

از که بود شده احضار بندرامام انقالب دادسرای به کارگران از یکی کارفرما، سوی از                 پرونده سازی

مسئوالن بارها که است درحالی این بود. گذشته هفته در کارگران اعتراض دالیل از دیگر یکی                  جمله
اجرای به ملزم را کارفرما تا شده متعهد و شده حاضر کارگران جمع در اعتراضات زمان در                   استانی

کار، قانون به عمل در کارفرما مدت طوالنی تأخیر به نسبت مسئوالن اما کند مشاغل طبقه بندی                  طرح
  هیچ واکنشی نشان ندادند.

را کارگران از یکی بازداشت قصد مأموران ماه مهر دوم و بیست شنبه، سه روز خبری، منابع گفته                    طبق
شخصًا بندرامام قضات از یکی نهایت در می شود. جلوگیری اتفاق این از کارگران دخالت با که                  داشتند

مهر هفتم و بیست یکشنبه، روز تا می دهد قول و شده حاضر رازی پتروشیمی کارگران کاِر محیط                   در
  ماه کارفرما در بین کارگران بیاید و به مسائل آنان رسیدگی کند.

شدن برداشته همکارانشان، از یکی برای پرونده سازی از انتقاد ضمن رازی، پتروشیمی              کارگران
 شرایط امنیتی در اعتراضات صنفی را یکی از مهم ترین خواسته های خود می دانند.

 روزنامه نگاران مستقل ایران



 *بازداشت الهام صمیمی فعال دانشجویی توسط ماموران امنیتی

شناسی انسان دانشجوی و دانشجویی فعال صمیمی، الهام خانه به امنیتی ماموران ماه مهر 25 شب                  نیمه
لپ تاپ و موبایل جمله از الکترونیکی وسایل و شخصی لوازم کتاب ها، و بردند یورش تهران                 دانشگاه

فعال این اند. ربوده را او مهمان های و بستگان وسایل جمله از منزل در ساکن افراد دیگر و                    وی
 دانشجویی همچنین طی این یورش به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید شده است.

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

نظام سازمان مقابل مهندسی خدمات تعرفه های به نسبت کشور عمران مهندسان اعتراضی              *تجمع
 مهندسی ساختمان استان تهران

مهندسی خدمات تعرفه های به اعتراض برای کشور عمران مهندسان از مهر،جمعی 23 چهارشنبه               روز
 دست به تجمع مقابل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران زدند.





تعرفه درصدی 25 تنها افزایش به تجمع کننده اعتراض مهر، 27 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 براساس
کنونی اقتصادی شرایط با تناسبی تعرفه افزایش این بودند، معتقد آن ها و می گشت باز مهندسی                 خدمات

 جامعه ندارد.

تطبیقی هیچ مهندسی خدمات تعرفه قیمت افزایش گفت: تجمع، دالیل تشریح در کنندگان، تجمع از                  یکی
 با تورم کشور ندارد و همین امر زمینه فساد در این زمینه را شکل می دهد.

مسکن قیمت افزایش به توجه گفت: مسکن قیمت افزایش با مهندسی نظام تعرفه ارتباط به اشاره با                   وی
مسکونی واحد مربع متر هر ارزش درصد دهم یک معادل مهندسی خدمات تعرفه های می کند،                مشخص

 نیست و افزایش آن سبب افزایش قیمت مسکن نمی شود.

خدمات ارزش که شرایطی در گفت: مهندسی نظام خدمات ارزش غیرواقعی تعیین نتایج به اشاره                 اوبا

سایر و فروشی امضا نظیر فساد انواع، ایجاد زمینه باشد، نداشته تطبیق واقعی شرایط بر                 مهندسی
 فعالیت های مرتبط پدید خواهد آمد.

 *جان باختن 4 کارگر کارخانه پودر ماهی صبا قشم بر اثر گازگرفتگی و وخامت حال یک کارگر دیگر

های بنام قشم شهرستان درشهرسوزا واقع صبا ماهی پودر کارخانه کارگر مهر،4 27 یکشنبه روز                 صبح

کار حین سرودی شاعر محمد سعید و کنجلی سعدی اسحاق، حبیب وحید اسحاق، حبیب                عبدالباسط
هم کارگر ویک دادند ازدست را جانشان گازگرفتگی براثر روزه 2 تعطیلی از پس دیگ                 شستشوی

 مسموم وبحال وخیم به بیمارستان منتقل شده است.

 *مرگ ومصدومیت 2 کارگر نیروگاه سیکل ارومیه براثر سقوط از ارتفاع به داخل اگزوز

3 واحد بویلر اگزوز داخل به ارتفاع از سقوط بدنبال پور هادی بنام ارومیه سیکل نیروگاه کارگر                  یک

 گازی این نیروگاه جان خودرا ازدست داد ویک کارگر دیگر مصدوم شد.

است ساخت درحال مپنا شرکت توسط ارومیه ترکیبی خصوصی نیروگاه در بخار توسعه               یادآوری:بخش

بردار بهره و بوده پاسارگاد گستر انرژی مجموعه زیر از سرآمد تدبیرسازان شرکت نیروگاه                مالک
گردیده واگذار خصوصی بخش به 1389 سال در که آذربایجان غربی برق تولید مدیریت شرکت                نیروگاه

 است.
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 - اعتصاب وتجمع کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

طبقه طرح براجرای مبنی مسئوالن پوچ های وعده به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگران اعتراض -                
 بندی مشاغل وبیمه تکمیلی

وکارشان کسب از جلوگیری و شهرداری مامورین عملکرد به اعتراض در سنندج دستفروشان تجمع -               
 وبرای راه اندازی بازار روز
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ایران، نویسندگان کانون عضو سه زندان حکم اجرای به استرالیا پن واکنش ایران: نویسندگان کانون -                
 رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن

  - سوختگی 2 کارگرشهرداری اشنویه در حادثه انفجار خط اصلی لوله گاز

 - جان باختن یک کارگر درسقز براثر سقوط از ارتفاع

 - سومین خودکشی در استان بوشهر امروز یک کارگر 21 ساله

 *اعتصاب وتجمع کارگران پاالیشگاه گاز پارسیان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

30 در عسلویه مهر- - المرد بزرگراه کناره بر واقع پارسیان گاز پاالیشگاه مهر،کارگران 26 شنبه                  روز

صدای انعکاس برای فارس دراستان ُمهر شرقی جنوب کیلومتری 12 و المرد غربی شمال                کیلومتری

گاز پاالیشگاه دومین ودراین کارکشیدند از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت               اعتراضشان
 کشورتجمع کردند.

 

طبقه طرح براجرای مبنی مسئوالن پوچ های وعده به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگران                *اعتراض
 بندی مشاغل وبیمه تکمیلی

مسئوالن پوچ های وعده به نسبت را اعتراضشان نفت صنعت پیمانی کارگران مهر، 25 جمعه                 روز

 مبنی براجرای طرح طبقه بندی مشاغل وبیمه تکمیلی،رسانه ای کردند.



106 جهت مشاغل بندی طبقه طرح اجرای بر مبنی نفت وزیر اسفندماه98 ابالغیه از ماه نه گذشت                   با
وعده این تحقق انتظار در کارگران از دسته این هنوز نفت صنعت پیمانکاری نیروهای از نفر                  هزار

 هستند.

انسانی منابع معاونت اعالم اساس بر . شود اجرایی جاری سال ماه فروردین اول از بود قرار طرح                    این

غیرپروژه مستمر های فعالیت در شاغل پیمانکاری نیروهای دریافتی نظام، این اجرای با نفت                وزارت
 ای به طور متوسط بین هشتصد هزار تا یک میلیون تومان افزایش می یابد.

کارکنان برای طرح اول ها وزارتخانه سایر در نوشتند: نفت صنعت پیمانی رابطه،کارگران               درهمین

انتظار در کارکنان که شود می باعث موضوع همین و شود می ای رسانه اجرا از بعد و شده                     اجرایی

بعد می کنند منتشر نفت وزارت رسمی های رسانه در را ابالغیه و میکنند ای رسانه  اول اینجا اما                    نمانند.
 تا بخواهند اجرا کنند خون به دل نیروها می کنند.

بیمه جاری سال ماه فروردین اول از بود قرار مشاغل بندی طبقه طرح اجرای بر افزودند:عالوه                  آنها

نیز موضوع این هنوز جدید سال از ماه هفت از بیش گذشت با همچنان اما شود اجرایی نیز                    تکمیلی
 اجرایی نشده است .

وکارشان کسب از جلوگیری و شهرداری مامورین عملکرد به اعتراض در سنندج دستفروشان               *تجمع
 وبرای راه اندازی بازار روز

عملکرد به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سنندج ازدستفروشان مهر،جمعی 26 شنبه              روز
شهرستان این میادین از یکی در تجمع به دست وکارشان کسب از جلوگیری و شهرداری                 مامورین

 دراستان کردستان زدند و خواهان راه اندازی بازار روز شدند.



 

ایران، نویسندگان کانون عضو سه زندان حکم اجرای به استرالیا پن واکنش ایران: نویسندگان                *کانون
 رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن

(مهابادی)، خندان رضا ایران، نویسندگان کانون عضو سه زندان حکم اجرای به واکنش در استرالیا                 پن
داد. اقدام برای فراخوان خود اعضای به آن پی در و کرد منتشر بیانیه ای باژن، کیوان و آبتین                    بکتاش

فارسی به را اقدام برای فراخوان و بیانیه این ایران نویسندگان کانون انتشارات کمیسیون مترجمان                 گروه
 ترجمه کرده است.

به اعتراض خاطر «به نویسنده سه این که نکته این به اشاره با پرث و ملبورن سیدنی، پن بیانیه، این                      در
سازمان ها، «همه ی وظیفه ی را آنان از حمایت شده اند» کشیده بند به بیان آزادی از دفاع و                  سانسور

 نویسندگان و مدافعان آزادی بیان» دانسته و خواستار آزادی بالدرنگ این نویسندگان شده است.

و فارسی زبان به را استرالیا در ایران سفیر به نامه از پیشنهادی نسخه ی یک همچنین استرالیا                   پن

اعضایش از و است کرده اقدام" برای "فراخوان ضمیمه ی اعضایش، استفاده ی منظور به               انگلیسی،
ایران حکومت گوش به نویسنده سه این زندان حکم اجرای به را خود اعتراض ترتیب این به                   خواسته

مترجمان گروه و شده برداشته استرالیا پن سایت از عینا پیشنهادی نامه ی این فارسی ترجمه ی                 برسانند.
 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران دخالتی در ترجمه ی این متن نداشته است.

  *سوختگی 2 کارگرشهرداری اشنویه در حادثه انفجار خط اصلی لوله گاز



در شهر این فرهنگیان شهرک در کارحفاری حین اشنویه شهرداری کارگر مهر،2 26 شنبه روز                 صبح

 استان آذربایجان غربی براثر  انفجار خط اصلی لوله گاز دچار سوختگی وبه بیمارستان منتقل شدند. شدند

فرهنگیان شهرک در امروز صبح حادثه این گفت: خبرنگاران به اشنویه گاز اداره رابطه،رئیس                درهمین

به اقدام گاز اداره از استعالم کسب بدون شهرداری که داد روی هنگامی شهر این دادگستری جنب                   و
 عملیات حفاری در این مکان کرده بود.

و شده وارد ضربه گاز اصلی لوله به حفاری هنگام حادثه، این در داد: ادامه اشنویه گاز اداره                    رئیس
 موجب نشت گاز از آن و در نتیجه انفجار شده بود.

که شدند سوختگی درصد 35 و 15 دچار شهرداری کارگران از نفر 2 متاسفانه حادثه این در افزود:                    وی
 بالفاصله به بیمارستان انتقال یافتند که هم اکنون تحت مداوا قرار گرفته و بستری شده اند.

 *جان باختن یک کارگر درسقز براثر سقوط از ارتفاع

در واقع کاره نیمه ساختمان دریک کار حین زاده عبداله عثمان بنام کارگر مهر،یک 25                 روزجمعه
 شهرک دانشگاه  سقزبراثر سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد.

 *سومین خودکشی در استان بوشهر امروز یک کارگر 21 ساله

خاتمه خود زندگی به و کرد آویز حلق را خود جم شهرستان در ساله کارگر21 مهر،یک 26 شنبه                    روز
 داد.

بوشهر استان در خودکشی مورد سه وقوع شاهد اخیر روزهای طی شده، ای رسانه گزارشات                 براساس
 بوده ایم که هر سه مورد در جنوب استان رخ داده است.

یک خودکشی امروزشاهد کنگان، و دیر شهرستان های در ساله 16 و 11 نوجوان دو خودکشی از                  پس
امروز صبح بود کار به مشغول جم شهرستان در که جوان این بودیم. جم شهرستان در ساله 21                    جوان

 خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود خاتمه داد.
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سوخت دو شدن زخمی و کشته به دراعتراض جاسک - میناب جاده وبستن شهرسیریک اهالی تجمع -                 
  بربراثرشلیک ماموران دریابانی

کاری شرایط و بموقعش پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به دراعتراض عسلویه کارگر صدها اعتصاب -               
 وزیستی نامناسب

تبدیل وعدم شغلی امنیت نداشتن به نسبت بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران اعتراضات ادامه -               
شهرداری مقابل خانوادگی تجمع برپایی با وشهرستان استان مسئوالن توخالی های ووعده              وضعیت

 شهرستان واستانداری خراسان شمالی
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 - اعتصاب  دورزه کارگران پروژه بزرگراه اهر- مشگین  شهر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق

 - کنش های راننده های استیجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان برای پرداخت 5 ماه حقوق معوقه

ساله 15 بالتکلیفی به نسبت گنبد پرورش و آموزش مسکن تعاونی شرکت اعضای اعتراضی تجمع -                
 برای خانه دارشدن وبی توجهی مسئوالن

-  

سوخت دو شدن زخمی و کشته به دراعتراض جاسک - میناب جاده وبستن شهرسیریک اهالی                 *تجمع
  بربراثرشلیک ماموران دریابانی

– میناب جاده وبستن تجمع برپایی با هرمزگان استان در شهرسیریک اهالی مهر، 25 جمعه                 روز

زخمی و کشته به نسبت را اعتراضشان خودرو های الستیک زدن آتش با گروگ راهی دو در                   جاسک
 شدن دو سوخت بربراثرشلیک ماموران دریابانی بنمایش گذاشتند.

 

وعلی زاده رستم محمد های نام به بلوچستان اهالی از نفر دو محلی، خبری منبع یک گزارش                   به
خود های قایق با بری سوخت کار به معیشت تامین برای مشغول مناسب شغل نبود دلیل به نیا                    عاشوری

شدن مانع برای علی و محمد که شود می توقیف سیریک دریابانی نیروهای توسط هایشان قایق که                   بودند
تیراندازی هدف مورد که رفته آنها سمت به آرام برخوردی با ماموران توسط ها سوخت ی مصادره                   از

 ماموران دریابانی قرار می گیرند.



محمد که شده زخمی شدت به پا ناحیه از علی و شکم ناحیه از محمد دریابانی، ماموران تیراندازی اثر                     بر
 بر اثر خونریزی شدید و عدم اعزام به موقع، در بیمارستان ابوالفضل میناب جان خود را از دست داد.

سیریک، دریابانی ماموران توسط محمد شدن کشته خبر رسانی اطالع از منبع،پس همین گزارش                بنابه

راهی دو در جاسک به میناب محور نفر، دو این شدن زخمی و کشته به اعتراض در شهر این                     اهالی
 گروگ را با ایجاد راهبندان و آتش زدن الستیک های خودرو بستند.

کاری شرایط و بموقعش پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به دراعتراض عسلویه کارگر صدها               *اعتصاب
 وزیستی نامناسب

انتشار با همکارانشان از نفر هزار از2 نمایندگی به عسلویه کارگران از مهر،جمعی 25 جمعه                 روز
وزیستی کاری شرایط و بموقعش پرداخت حقوق،عدم نازل سطح به دراعتراض اعتصابشان از               گزارشی

 نامناسب،خبردادند.

 متن کامل نامه تحت عنوان« نامه  اعتراض  ی 2000 کارگر عسلویه»بشرح زیراست:

  ما 2000 کارگر پیمانی در عسلویه هستیم. اعتصاب کردیم.

  برای اینکه سطح دستمزدهایمان پایین است و آنرا هم با تاخیر میپردازند.

  برای اینکه به وضع نابسامان خوابگاهها و غذا خوردی و دستشویی ها و غیره اعتراض داشتیم.

جهانی بهداشت سازمان پروتکلهای از کدام هیچ و دارد قرار کرونا بیماری خطر در جانمان اینکه                  برای
 برای مقابله با بیماری خطرناک کرونا انجام نگرفته است.

  سعی کردن با وعده و وعید صف اعتراض ما را متفرق کنند.

  اما حتی به وعده هایشان نیز عمل نکرده اند.

تا که دادند قول تازه اعتراض و صحبت کلی از بعد امروز و است. نشده پرداخت هایمان طلب هنوز                     
  برج 4 دستمزد معوقه ما را بپردازند.

 یعنی مرداد و شهریور را هنوز طلبکار خواهیم بود .

  بعالوه اینکه ماه مهر هم به آخرش دارد میرسد.

سری ما که اینست شان نقشه . است اتمام به رو ها پروژه از خیلی االن نداریم. شغلی امنیت اینکه                      مهمتر

از که جدیدی نیروهای و بگذارند کنار پروژه یافتن پایان عنوان تحت را بودیم اعتصاب در که                   کارگرانی
  قبل گرفته و آموزش داده اند را جایگزین کنند.

پروژه یافتن پایان تا را موضوع میکنند تالش کارگران اعتراض صدای شدن بلند ترس از اینکه                  ضمن

  ها کش بدهند که کارشان لنگ نشود.

آرام را فضا هم میکوشند شکل این به گرفت. خواهیم کار به دوباره را شما از ای عده میگویند                      بدروغ

بحرانی وضعیت در آنهم شرایط این مجموعه بیندازند. تفرقه کارگران ما میان در هم و                 نگاهدارند
و معیشت نگران و کرده وارد کارگران ما گرده بر سنگینی فشار ها قیمت افزون روز گرانی و                    اقتصادی

  زندگی مان هستیم.



تفرقه کارگران ما میان هایشان وعید و وعده با ندهیم اجازه باشیم. متحد که اینست تاکید اولین                   بنابراین
  ایجاد کنند.

 خواستهای ما مشترک است و دور آنها متحد شویم. خواستهای فوری ما کارگران عبارتند از:

  - تمامی طلبهای ما باید فورا پرداخت شود.

و ایستیم می متحدانه کارگران ما جای به جدید نیزوی جایگزینی برای پیمانکاران توطئه برابر در -                 
  خواهان برکناری پیمانکاران و قرار داد مستقیم با وزارت نفت هستیم.

قابل استانداردهای برقراری و ها خوری غذا و درمانی مراکز و خوابگاهها وضعیت بهبود خواستار -                
مهلک بیماری با مقابله در جهانی بهداشت سازمان پروتکلهای رعایت و ها منطقه این در زیستی                  قبول

 کرونا هستیم.

 - خواستار مزد برابر در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

ن کردی ای رسانه با و نیست ممکن برایمان دیگر وضعیت این ادامه که میکنیم اعالم قاطعانه                   ما

دیگری اشکال در نشود داده پاسخ مطالبات این به اگر که میدهیم هشدار خواستهایمان و                 اعتراض
  اعتراضمان را ادامه خواهیم داد.

تبدیل وعدم شغلی امنیت نداشتن به نسبت بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران اعتراضات               *ادامه

شهرداری مقابل خانوادگی تجمع برپایی با وشهرستان استان مسئوالن توخالی های ووعده              وضعیت
 شهرستان واستانداری خراسان شمالی

به نسبت اعتراضاتشان درادامه بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران مهر، 24 شنبه پنج               روز

تجمع به دست وشهرستان استان مسئوالن توخالی های ووعده وضعیت تبدیل وعدم شغلی امنیت                نداشتن
 خانوادگی مقابل شهرداری شهرستان واستانداری خراسان شمالی،زدند.

با شغلی امنیت نداشتن به دادن پایان وخواهان ندارند کاری گفتند:قرارداد ای رسانه خبرنگار به                 کارگران
 عقد قرارداد مستقیم با شهرداری هستند.

بیماری با مقابله چارچوب در بهداشتی های پروتکل رعایت عدم از نیز درتجمع حاضر های                 خانواده
 کووید 19ازجمله عدم توزیع ماسک های فیلتردار خبردادند.

دفتر بجنورد،مدیرکل شهرداری پسماند سازمان کارگران خانوادگی اعتراضی تجمعات این            بدنبال
شهرداری های پسماند مدیریت سازمان عامل مدیر شمالی، خراسان استانداری وشوراهای            امورشهری

ماه 2 طی وپاسخ هایشان خواسته به رسیدگی وعده گذشته روال طبق بجنورد شهر شورای ورئیس                  استان
 آینده را دادند.

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

به اعتراض برای بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران ،99 خرداد اول شنبه پنج روز                صبح

قراردادهای 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.

 *اعتصاب  دورزه کارگران پروژه بزرگراه اهر- مشگین  شهر دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق

شهر(شرکت مشگین  اهر- بزرگراه پروژه کارگران مهر)، 22 و شنبه(21 سه و دوشنبه               روزهای
– حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان بیشترصدای هرچه انعکاس بلندپایه)برای               پیمانکاری

 4 ماه تا یکسال – از رفتن برسرکارشان خودداری ودر محل کار تجمع کردند.

 

اهر شهرستان کار اداره پادرمیانی دوروزبا از مشگین شهرپس اهر- بزرگراه پروژه کارگران               اعتصاب

 وتعیین ضرب االجل یک هفته ای برای شرکت پیمانکاری بلندپایه جهت پرداخت حقوق  خاتمه یافت.



ای رسانه خبرنگار به شرقی آذربایجان استان در اهر کارشهرستان اداره مهر،رئیس 24 شنبه پنج                 روز
داده ایم است، مشگین شهر اهر- بزرگراه ساخت مجری که بلندپایه شرکت مدیران به              گفت:ضرب االجلی

 تا ظرف یک هفته آینده نسبت به پرداخت حقوق کارکنان اقدام کنند.

مهلت هفته یک ابالغیه این طبق و شد داده بلندپایه شرکت مدیران به ابالغیه افزود:22مهرماه                 وی
 داده ایم؛ در صورت بی اعتنایی به این تذکر، شرکت به دستگاه قضائی معرفی می شود.

شش تا چهار کارکنان این از برخی که دارد پرسنل نفر 45 حدود بلندپایه شرکت اینکه به اشاره با                     وی
از کرد: نکرده اند،اضافه دریافت حقوقی که است سال یک حدود در می گویند هم کارکنان از برخی و                   ماه

 مجموع کارکنان؛ پنج نفر کارگر پیمانکار بوده که ماهانه حقوق خود را دریافت می کنند.

 *کنش های راننده های استیجاری مرکز بهداشت شهرستان مهرستان برای پرداخت 5 ماه حقوق معوقه

و سیستان استان در مهرستان شهرستان بهداشت مرکز استیجاری های راننده مهر، 25 جمعه                روز
 بلوچستان ایران از کنش هایشان برای پرداخت 5 ماه حقوق معوقه خبردادند.

و است نشده پرداخت حقوقشان جاری سال ماه اردیبهشت گفتند:از محلی خبری منبع یک به آنها                  

 وضعیت معیشت آنها دچار رکود شدید شده است.

 آنها افزودند:بارها با رئیس شبکه این موضوع را در میان گذاشته اما تاکنون نتیجه ای نداشته است.

ساله 15 بالتکلیفی به نسبت گنبد پرورش و آموزش مسکن تعاونی شرکت اعضای اعتراضی                *تجمع
 برای خانه دارشدن وبی توجهی مسئوالن

گذاشتن بنمایش برای گنبد پرورش و آموزش مسکن تعاونی شرکت از مهر،جمعی 24 شنبه پنج                 روز

وبی شرکت مدیره هیات عملکرد پی در دارشدن خانه برای ساله 15 بالتکلیفی به نسبت                 اعتراضشان
 توجهی مسئوالن دست به تجمع زدند.

شهرستان معلمان مسکن موضوع پیگیری خواستار هایی نوشته دست و بنر برافراشتن با کنندگان                تجمع
 و پایان دادن به مساله اختالفی بین مالکان خصوصی و دولتی شدند.

 



 

و آموزش مسکن تعاونی شرکت مدیره هیات اعضای گفتند:خیانت ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
برای مسووالن توجهی کم سبب به اکنون و است محرز 84 سال در بسیج میدان پروژه در گنبد                    پرورش

 رفع اختالف بین یکی از مالکان زمین مشاعی شرکت تعاونی با یک اداره دولتی بالتکلیف هستند.

به مسووالن جدی ورود و توجه گنبد،خواستار پرورش و آموزش مسکن تعاونی شرکت               480عضو
  موضوع و پایان دادن به 15 سال انتظار برای خانه دار شدن هستند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 24 مهر ماه 1399

 - اعتصاب دامنه دار کارگران کوره های آجر پزی سیب و سوران برای افزایش دستمزد

روز 14 کار روز 14 اجرای عدم به نسبت جنوبی پارس گازی مجتمع اقماری کارگران اعتراض -                 

  استراحت

 - اخطار قطع برق کارخانه قوزی باالی قوز کارگران ایران پوپلین رشت

پرداخت عدم به نسبت گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته کارکنان اعتراضی تجمع -               

 مطالبات

راننده طرف از گرفتن قرار وشتم ضرب مورد بدنبال کرد شهر زباله آوری جمع کارگر شدن بستری -                  

 های استیجاری شهرداری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


با قطعی تکلیف تعیین عدم به نسبت تبادکان فرهنگیان مسکن تعاونی اعضای اعتراضی تجمع -               
 امالکشان مقابل فرمانداری طرقبه شاندیز

 - جان باختن یک کارگرجوان دراسفراین بر اثر سقوط از جرثقیل

 *اعتصاب دامنه دار کارگران کوره های آجر پزی سیب و سوران برای افزایش دستمزد

بلوچستان و سیستان استان در سوران و سیب شهرستان پزی آجر های کوره کارگران است روزی                  چند
 برای افزیش دستمزد دراعتصاب بسر می برند.

و سیب آجرپزی های کوره تعطیلی موجب سوران و سیب پزی آجر های کوره کارگران                 اعتصاب
 سوران وکمیاب شدن آجر در شهرستان سراوان شده است.

 

یک خبرنگار به سوران و سیب شهرستان صمت اداره رییس مهر 24 شنبه پنج رابطه،روز                 درهمین
کار و فعالیت ادامه از بهانه این به و اند داشته دستمزد افزایش خواست در کارگران گفت: محلی                    رسانه

پزی آجر های کوره کارگر نبود دلیل به حاضر حال در که اند کرده داری خود پزی آجر ها کوره                      در
 شهرستان تعطیل شده است.

دستمزد افزایش تقاضای ها سوزه کوره و ها چین کوره ها، زن خشت حاضر حال در کرد: اضافه                    وی
 دارند.

صورت به باالتر نرخ با کارگران از برخی حاضر حال در شده انجام های پیگیری طبق افزود:                   وی
سوران و سیب فرماندار با است قرار که نشستی در آینده روزهای در تا هستند فعالیت حال در                    موقت

 انجام و مشکالت جهت رفع این معضل مطرح و مرتفع شود.



به شود کمیاب بازار در کاال و کم تولید که زمانی داد: ادامه سوران و سیب شهرستان صمت اداره                     رئیس
 طبع آن قیمت خود به خود افزایش می یابد، منکر مشکالت به وجود آمده نیستیم .

و سیب شهرستان داران کوره تمامی شود می شنیده گفت: نیز سراوان شهرستان صمت اداره                 رییس

 سوران فعالیت خود را در روزهای اخیر متوقف کرده اند.

این شود، می تامین سوران و سیب از سراوان شهرستان نیاز مورد آجر که آنجایی از افزود:                   وی

صمت اداره از موضوع این است بهتر و است آورده وجود به شهروندان برای را مشکالتی                  موضوع
 شهرستان سیب و سوران پیگیری شود.

روز 14 کار روز 14 اجرای عدم به نسبت جنوبی پارس گازی مجتمع اقماری کارگران                 *اعتراض
  استراحت

را اعتراضشان جنوبی پارس گازی مجتمع اقماری کارگران دیگر، باری برای مهر 23 چهارشنبه                روز
 نسبت به عدم اجرای 14 روز کار 14 روز استراحت،رسانه ای کردند.

رابطه درهمین جنوبی پارس گازی مجتمع اقماری کارگران از خبری،جمعی منبع یک گزارش               به

روز 14 اقماری بصورت عملیاتی مناطق نفت،پرسنل وزارت تابعه شرکتهای تمامی نوشتند:در              ازجمله

شده برخورد ای سلیقه بصورت جنوبی پارس گاز مجتمع شرکت در میکنند،اما استراحت روز 14                 کار
 است.

ویژه منطقه رییس و کرونا با ستادمبارزه بار کرونا،چندین ویروس شیوع به توجه با اخیر                 دریکسال

استراحت دوهفته یا کار دوهفته بصورت منطقه شرکتهای همه که اند داده دستور جنوبی پارس                 اقتصادی

تعداد به روز هر کارندارند،درصورتیکه این به اعتنایی گاز مجتمع مدیران همچنان              کارکنند،ولی
توصیه دارای خود صنعتی طب معاینات در پرسنل از بسیاری هم طرفی از و میشود بیشتر                  مبتالیان

 های پزشکی هستند.

 *اخطار قطع برق کارخانه قوزی باالی قوز کارگران ایران پوپلین رشت

دست حال در ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن مشکل با که رشت پوپلین ایران نساجی کارگرصنایع 276                

قوزی ، گیالن استان برق نیروی توزیع شرکت طرف از کارخانه برق قطع اخطار کردنند، نرم                  وپنجه
 باالی قوزشان شد.



 

برای پوپلین ایران شرکت مهر، 23 محلی،روزچهارشنبه خبری منبع یک مهر 24 گزارش               بنابه

چراغ خاموشی با صورت این غیر دارد.در فرصت ساعت 72 فقط برق میلیاردریالی 21 بدهی                 پرداخت
 تولید مواجه خواهد شد.

کرده اعالم 98 سال ماه بهمن را شرکت این پرداختی آخرین گیالن استان برق نیروی توزیع                  شرکت

 است.



 

بانک به وابسته ملی توسعه گروه هلدینگ ، پوپلین ایران شرکت اصلی سهام دار که است یادآوری                  قابل
مهرماه99 پایان تا را خود سهام گیالن استان تولید موانع رفع کارگروه تصمیم اساس بر ایران،باید                  ملی

 از طریق مزایده رسمی به متقاضی دارای اهلیت حقوقی و فنی واگذار کند.

حقوق بموقع پرداخت وعدم ماهه 3 قراردادهای مشکل با نساجی تولیدی واحد این کارگران براین                 عالوه

های وعده و ومعیشتی شغلی امنیت نداشتن به دراعتراض گذشته های سال طی وبارها هستند روبرو                  هم
 توخالی دست به اعتصاب وتجمع زده اند.



پرداخت عدم به نسبت گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته کارکنان اعتراضی               *تجمع
 مطالبات

برای گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته کارکنان از مهر،جمعی 23 چهارشنبه               روز

 اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل درب ورودی این دانشگاه زدند.

 براساس فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی تجمع کنندگان شعار می دادند:

 «رئیس دانشگاه  پاسخگو،پاسخگو»

 «پاداش بازنشسته پرداخت باید گردد»

 «کارو از ما کشیدی  حق مارو نمیدی»

کنندگان ازتجمع نفر 3 اعتراضی تجمع این محلی،بدنبال خبری منبع یک مهر 24 گزارش به                 بنا

دانشگاه رئیس حضور با ای جلسه در گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته از470                 بنمایندگی
 علوم پزشکی گیالن در سالن اجالس این دانشگاه شرکت کردند.

ملی پول گفتند:ارزش جلسه دراین گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته کارکنان               نمایندگان
نمی تواند آن ها، پاداش پرداخت در دولت بیش ازاندازه تعویق و رفته فراتر کشور در تورم نرخ و                  کاهش

 گره ای از مشکالتشان باز کند.

520 گیالن پزشکی علوم دانشگاه 98 سال بازنشسته گفت:470 گیالن پزشکی علوم دانشگاه               رئیس
 میلیارد ریال از دولت به عنوان پاداش پایان خدمت طلب دارند.

راننده طرف از گرفتن قرار وشتم ضرب مورد بدنبال کرد شهر زباله آوری جمع کارگر شدن                  *بستری
 های استیجاری شهرداری

از گرفتن قرار وشتم ضرب مورد بدنبال کرد شهر زباله آوری جمع کارگر مهر،یک 23 چهارشنبه                  روز
این کاشانی بیمارستان در کلیه وخونریزی آهنی شئ با شهرکرد شهرداری استیجاری های راننده                طرف

 شهرستان در استان چهارمحال و بختیاری بستری شد.



 

با قطعی تکلیف تعیین عدم به نسبت تبادکان فرهنگیان مسکن تعاونی اعضای اعتراضی               *تجمع
 امالکشان مقابل فرمانداری طرقبه شاندیز

گذاشتن بنمایش برای تبادکان فرهنگیان مسکن تعاونی اعضای از مهر،جمعی 24 شنبه پنج روز                طهر
طرقبه فرمانداری مقابل تجمع به دست امالکشان با قطعی تکلیف تعیین عدم به نسبت                اعتراضشان

 شاندیزدراستان خراسان رضوی زدند.

برای تبادکان فرهنگیان از نفر چند گفت: ای رسانه خبرنگار شاندیزبه طرقبه فرماندار رابطه                درهمین

تملک ادعای برای را خود اعتراض و کردند مراجعه فرمانداری به خود درخواست موضوع                طرح
 زمین های آنان در حصار سرخ اعالم کردند.

سرخ حصار منطقه در را اراضی پیش سال چند در تبادکان منطقه فرهنگیان مسکن تعاونی افزود:                  وی

 خریداری کرده اند و به مرور زمان شخصی آمده و مدعی شده که بخشی از این امالک متعلق به او است.



نفع به رای اول دادگاه و قضایی مراجع در و شده کشیده قضایی مراجع به قضیه این داد: ادامه                     وی
 فرهنگیان صادر شده، االن در حال تجدید نظرخواهی است و مراحل خود را طی می کند.

 *جان باختن یک کارگرجوان دراسفراین بر اثر سقوط از جرثقیل

خراسان اسفراین،استان در کار ،حین ساله 28 اپراتورجرثقیل کارگر مهر،یک 24 شنبه پنج               روز
از را خود جان بیمارستان به انتقال از ،پس جراحات شدت علت وبه جرثقیل از سقوط اثر بر                    شمالی،

 دست داد.
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وپرداخت مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به دراعتراض رازی پتروشیمی کارگران اعتصاب -              

  نشدن مطالبات و وعده های توخالی

پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کشت بخش کارگران اعتراضی تجمع -                

 بموقع مطالبات

 - تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی نسبت به اخراج ازکار مقابل فرمانداری باغملک

دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگر صدها معوقه مطالبات عنوان«پرداخت تحت بندی خالی -              

 شیراز خالی بندی درآمد»

 - بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) درباره اجرایی شدن حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی

وپرداخت مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به دراعتراض رازی پتروشیمی کارگران              *اعتصاب

  نشدن مطالبات و وعده های توخالی

اقتصادی ویژه منطقه پنج سایت در واقع رازی پتروشیمی کارگران مهر، 23 چهارشنبه روز                ظهر

و مطالبات نشدن وپرداخت مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به دراعتراض ماهشهر               پتروشیمی

از مانع شرکت این اداری ساختمان مقابل تجمع با و کشیدند کار از دست مسئوالن توخالی های                   وعده
 ورود و خروج کارگران این مجتمع شدند.

این مختلف های بخش کارگران اعتصاب و اعتراض این پی محلی،در خبری منبع یک گزارش به                  بنا

 مجتمع، نماینده دادستان در این شرکت حضور پیدا کرد.

مدیرعامل دشتی احمدی از خود اعتراضات ادامه گفتند:در خبری منبع این به رازی پتروشیمی                کارگران
 پتروشیمی رازی به صورت حقوقی شکایت کرده اند.
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1386 سال بهمن در خصوصی اصل اجرای جریان در رازی پتروشیمی شرکت که است یادآوری                 قابل
انرژی شرکت ، (گوبره تاش) آمونیم ترک گوبرفابریقاالری سهامی شرکت از متشکل کنسرسیومی              به

 گاز آسیا و شرکت شقایق سازه رنگین واگذار شد.

در می باشد شیمیایی مواد و فسفاته ازته، کودهای آن تولیدات اغلب آن تولیدات که پتروشیمی این                  مالک  یت 
 سال 1349 تاسیس شده و از نیمه دهه 1380شمسی در مالکیت شرکت اهل کشور ترکیه می باشد.

پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کشت بخش کارگران اعتراضی                *تجمع
 بموقع مطالبات

انعکاس برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کشت بخش کارگران مهر، 23 چهارشنبه                روز
مجتمع این مزارع درمحوطه تجمع به دست مطالبات بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان                صدای

 زدند.

نیمه روز 15 به ما گفت:مطالبات ای رسانه خبرنگار به اعتراضی تجمع دراین حاضر کارگران از                  یکی
 دوم شهریور و 15 روز نیمه اول مهر سال جاری بازمی گردد که بابت آن طلبکاریم.

وپرداخت شنبه پنج روز حقوقی صدورفیش وعده و بخش این داخلی مدیران از یکی حضور با تجمع                   این
 یک ماه حقوق روزبعدش، به پایان رسید.

 *تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی نسبت به اخراج ازکار مقابل فرمانداری باغملک

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای باغملک دبستانی پیش مربیان از نفر ها مهر،ده 23 چهارشنبه                روز
 نسبت به اخراج ازکار دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان در استان خوزستان زدند.

مدت این طی می گویند داشته اند کار سابقه سال 6 از بیش تا که محلی،مربیان خبری منبع یک گزارش                    به

روستاهای به روز هر و کرده  اند پرداخت را بیمه خود هزینه با التدریسی حق به وضعیت تبدیل وعده                     با
 دور افتاده رفته اند و حاال حکم اخراج گروهی آنها صادر شده است.

دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگر صدها معوقه مطالبات عنوان«پرداخت تحت بندی              *خالی

 شیراز خالی بندی درآمد»

دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگران معوقه مطالبات پرداخت وعده از ماه 3 گذشت از                 پس

 شیراز، مطالبات سنواتی و حقوقی این  1300 نفر کماکان پرداخت نشده است.

فارس استان به رئیسی سفر جریان در 99 خرداد مهر،22 23 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  براساس

صنایع بازنشسته کارگر 1300 گذشته، سال 14 مطالبات یکماه حداکثر مدت شد،ظرف داده               وعده
 مخابرات راه دورشیراز پرداخت شود.

و گذشته ماه سه االن بود، شده گذاشته مصوبه این اجرای برای که فرصتی ماه یک از گزارش، بهمین                     بنا
 علی رغم پیگیری های کارگران، هنوز هیچ پولی به حسابشان واریز نشده است.

 *بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) درباره اجرایی شدن حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی



زندانیان از تعدادی آزادی و مرخصی بر مبنی قضاییه قوه دستورالعمل که زمانی ٩٩ سال ابتدای                  در
ویژه به سیاسی و صنفی فعاالن آزادی برای امید از بارقه هایی شد، ابالغ بی خطر و عقیدتی -                   سیاسی

 معلمان دربند،  شکل گرفت.

پس گذشته اردیبهشت در بود، شده محکوم زندان سال ۶ به صنفی، فعالیت های برای که عبدی                  اسماعیل

آزادی به منجر مرخصی که وعده این با آمد. مرخصی به محکومیت دوره  از سال ۵ از بیش گذراندن                     از
یکباره به زندان، به بازگشت در و احضار زندان به کوتاهی مدت از پس نامشخص، دالیلی به اما                    است.

  با اجرایی شدن حکم تعلیقی ده سال زندان مواجه شد.

اسماعیل، خانواده که رسید عبدی آقای وکیل دست به شرایطی در تعلیقی حکم شدن اجرایی                 ابالغیه

جز که ای پدیده متاسفانه اما بودند. کرده آغاز را او آزادی روزشمار مدنی کنشگران و صنفی                   فعاالن
دل در که را عدالت از حداقلی به بازگشت امید اندک همان نهاد، نمی توان نامی آن بر خصومت و                     کینه

عبدی فرزندان و همسر چهره بر را شادی لبخند نخواست و کرد تبدیل ناامیدی به بود؛ باقیمانده                   عده ای
  ببیند.

اجرایی بار این  اما بوده ایم؛ قضایی دستگاه سوی از جاری رسمِی قوانین به پای بندی عدم شاهد بارها                   ما
که عدالتی بر بود تلخ پوزخندی نیست، پذیرفتنی حقوقی، نظر از نیز آن اصل که تعلیقی حکم                   کردن

 دستگاه قضایی خود را متولی آن می داند!

آگاه عبدی، اسماعیل جمله از صنفی کانون های اعضای فعالیت ابعاد و نوع از که مدنی و صنفی                   فعاالن

شد منتشر خبرهایی که هستند؛ عبدی زندان سال ده حکم شدن اجرایی برای تالش شاهد حالی در                   هستند؛
که زندانیانی اصطالح به محکومیت  یافتن پایان و طوالنی مرخصی های عمده، تخفیف های بر               مبنی

از استفاده سوء با که افرادی داشته اند؛ قرار قضایی و سیاسی پست های حساس ترین رأس در                 سال ها
ادعایی شان مقبوِل نظاِم قانونِی مشروعیت و شده  مرتکب را و... مالی جرائم سنگین ترین خود                موقعیت

کم و شریف ترین جزو که عبدی اسماعیل همچون امامعلمانی می آیند! بیرون راحتی به داده اند، باد به                  را

حقوق مطالبه صرف به که می شوند محروم خود اولیه حقوق از تنها نه جامعه اند، اقشار                 برخوردارترین
 قانونی خود و همکارانشان باید مظلومانه - و صدالبته سرافراز- سال ها زندان را تحمل کنند.

رنجی و ستم و معلمان صنفی کانون سابق دبیر آزادی از ممانعت دلیل به بی قانون کینه توزاِن تردید                   بی
رفتار پاسخگوی روزی باید داشته اند، روا صنفی فعاالن جامعه و عبدی اسماعیل خانواده بر                که

  غیرقانونِی خود باشند.

 چرا که:

 " چون داد عادالن به جهان در، بقا نکرد

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. "

برای تالش و عبدی اسماعیل دادرسی اعاده تقاضای نشدن پذیرفته ایران(تهران) معلمان صنفی               کانون
در مصرح حقوِق ابتدایی ترین برخالف غیرقانونی، را خود ارشد عضو زندان سال ده حکم شدن                 اجرایی

 قوانین جاری کشور و حقوق بشر  می داند و آن را به شدت محکوم می کند.



خاموش راستای در احکامی چنین که است باور این بر (تهران) ایران معلمان صنفی کانون                 همچنین
اندیشی آزاد و مدنی جامعه به زدن ضربه جز هدفی و است جامعه در حق طلبانه ندای هرگونه                   نمودن

 ندارد.

چه هر آزادی و عبدی اسماعیل زندان سال ده حکم لغو خواستار ایران(تهران) معلمان صنفی                 کانون
 سریع تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دربنِد همانند آنهاست.
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وزارت مقابل تجمع با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات ادامه -              
 آموزش و پرورش

تبدیل عدم به نسبت بویراحمد و کهگیلویه استان سوادآموزی نهضت مربیان اعتراضی تجمعات -              
 وضعیت مقابل استانداری ودفتر نماینده مجلس

اسالمی وشورای دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق پرداخت عدم به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات -               
 کار ادامه دارد

دیگر ومطالبت بیمه حقوق،حق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض آبادان نشانان آتش وتجمع اعتصاب -               
 و وعده های توخالی مسئوالن مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان

ماه 8 پرداخت عدم به دراعتراض یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران باره چندین اعتراضی تجمع -                
 حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

وعده و حقوق پرداخت عدم به دراعتراض آباد سریش شهرداری کارگران دوباره وتجمع اعتصاب -               

 های پوچ مسئوالن

 - اعتصاب وتجمع کارگران آب وفاضالب بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

 - بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران اینبار مصدومیت 12 کارگر ساوه

 - جان باختن یک کارگر درکرج براثر سقوط ازباالی ساختمان شش طبقه

وزارت مقابل تجمع با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات              *ادامه
 آموزش و پرورش

 مربیان پیش دبستانی خوزستان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی راهی
 پایتخت شدند و روز دوشنبه 21 مهر دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش زدند.
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برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات ادامه رابطه:              درهمین
 تجمعی دیگر  مقابل اداره کل آموزش  وپرورش استان

آموزش کل اداره مقابل تجمع برپایی با خوزستان استان پیش دبستانی مربیان مهر، 19 شنبه                روز

  وپرورش استان،برای باری دیگر صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی منعکس کردند.
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سال از پیش دبستانی مربیان گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع حاضردراین پیش دبستانی مربیان از                یکی
می توانید حقوق بجای شد گفته و نکردند دریافت حقوقی هیچ تاکنون و شدند کار به مشغول تدریج به 91                   

مناطق خصوص به  ها خانواده از بسیاری که است حالی در این اما کنید دریافت  شهریه خانواده ها                   از
 محروم، توانایی پرداخت شهریه را ندارند و مربیان نیز هیچ شهریه ای از آن ها دریافت نمی کنند.

تومان هزار 700 باالی به بیمه حق جاری سال در افزود: و کرد اشاره مربیان بیمه به ادامه در                     وی
 رسیده است که مربیان از جیب خود به پیمانکار  پرداخت می کنند.

با برابر را مهم این و کرد اشاره کشور، در کرونا شیوع جهت به کالس ها تشکیل عدم به ادامه در                      او
 امکان حذف مربیان دانست.

که استخدامی ردیف های در کرد: عنوان مطالباتشان و تجمع این هدف تشریح در مربیان از دیگر                  یکی

ما درخواست و انتظار و ندارند جایگاهی و نقش هیچ پیش دبستانی مربیان می شود، پیش بینی استان                 برای

امور به و کردند کار پیش دبستانی مربیان چراکه کنند لحاظ نیز هم را پیش دبستانی مربیان که هست                   این
 آشنا هستند.

استخدام فرهنگیان دانشگاه به ورود بدون 91 سال از قبل پیش دبستانی نیروهای کرد: عنوان پایان در                   وی

حدود حاضر حال در نمی کنند؟ استخدام  را شدند فعالیت به مشغول 91 سال از بعد که مربیانی چرا                    شدند
 7 هزار مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی استان خوزستان، مشغول به فعالیت هستند.
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تبدیل عدم به نسبت بویراحمد و کهگیلویه استان سوادآموزی نهضت مربیان اعتراضی              *تجمعات
 وضعیت مقابل استانداری ودفتر نماینده مجلس

مقابل تجمعاتی برپایی با بویراحمد و کهگیلویه استان سوادآموزی نهضت مربیان مهر، 22 شنبه سه                 روز

به نسبت را مارگون،اعتراضشان و دنا بویراحمد، های شهرستان از نشین بهارستان دفتر و                استانداری
 عدم تبدیل وضعیت بنمایش گذاشتند.

 

اسالمی وشورای دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق پرداخت عدم به نسبت آهن راه کارگران               *اعتراضات
 کار ادامه دارد

به نسبت را اعتراضشان تراورس)هم (شرکت هرمزگان ناحیه آهن راه مهر،کارگران 22 شنبه سه                روز
 عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر وشورای اسالمی کاراعالم کردند.

  این کارگران نوشتند:حقوق،بیمه،لباس کار و پوتین و دستگش نگرفتند.

 آنها افزودند:شورای کارگری هم دارند ولی خنثی است.

میبایست دیگه سال سه االن هستیم نفر چند :ما نیزگفت هرمزگان ناحیه آهن راه کارگران از                  یکی

بپردازد بیمه درصد چهار میبایست تروارس شرکت نیست. خبری هیچ هنوزه که هنوز بشیم.                بازنشست
 که پرداخت نکرده است.



دیگر ومطالبت بیمه حقوق،حق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض آبادان نشانان آتش وتجمع               *اعتصاب
 و وعده های توخالی مسئوالن مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان

بیمه حقوق،حق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای آبادان نشانان مهر،آتش 22 شنبه سه                روز

شهرداری مرکزی ساختمان ومقابل کارکشیدند از دست مسئوالن توخالی های وعده و دیگر               ومطالبت

خالی سفره معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای نشانان کردند.آتش تجمع               آبادان
 در محل تجمع پهن کردند.

 

اضافه ماه سه و مطالبات ماه 2 از بیش گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر نشانان آتش از                     یکی
خصوص در شهرداری وعده های مدت این در و است نشده پرداخت آبادان نشانی آتش کارکنان                 کاری

 پرداخت حقوق  معوقه عملی نشده است.

پایه صورت به آتش نشانی کارکنان حقوق ماه هر جاری سال ابتدای گفت:از دیگری معترض نشان                 آتش

فیش نکردن دریافت دلیل به حقوق ماهانه دریافت میزان از ما که طوری به می شود پرداخت                  حقوق
 حقوقی مطلع نیستیم.

مشغول آبان شهر در اداری کارکنان سایر همراه به آتش نشان نفر 150 حدود اینکه بیان با                  او

صورت به ماهه هر تاخیر بر عالوه آن ها مزدی مطالبات که هستند شهر این شهروندان به                  خدمات رسانی

را حقوق پایه همان آتش نشانان که است ماه دو حدود حاضر حال در افزود: می شود، پرداخت حقوق                   پایه
 هم دریافت نکرده اند.



هستیم،اضافه مشکل دچار نیز تکمیلی بیمه و اجتماعی تامین بیمه زمینه در ما اینکه بیان با آتش نشان                   این
نشدن تامین آن عالرغم نداریم. تکمیلی بیمه که است سالی چند اجتماعی، تامین بیمه بحث از جدا                   کرد:

 تجهیزات ایمنی ازجمله مشکالتی است که همچنان گریبان گیر این مجموعه است.

و لباس تامین در گذشته، یکسال طول در حال این با دارند. پرخطری و سخت کار آتش نشانان افزود:                    وی

اضطراری ماموریت های در احتمالی خطرات برابر در را ما نوعی به که تجهیزاتی سایر و                 کفش
 محافظت می کند، کوتاهی شده است.

ماه 8 پرداخت عدم به دراعتراض یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران باره چندین اعتراضی                *تجمع

 حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

عدم به اعتراض برای یاسوج شهرداری سبز فضای کارگران بار، چندمین برای مهر 22 شنبه سه                  روز

 پرداخت 8 ماه حقوق مقابل ساختمان شورای شهرتجمع کردند.

قرض زندگی ام محل مغازه های کل گفت:از ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                یکی
 کرده ام و دیگر هیچ مغازه ای حاضر نیست جنس نسیه به من بدهد، مجبور شدم، تلویزیونم را بفروشم.

پرداخت خانه کرایه که است چهارماه و است،گفت:مستاجرم سال 50 باالی سنش که دیگری                کارگر
 نکرده ام و همین امروز فرداست که صاحبخانه بساطم را بیرون بریزد.

دستور و بکنید را پیمانکار شکایت گفتند کردیم، مراجعه حقوق برای شهرداری گفت:به دیگری                کارگر
دستور دوندگی ماه چند از بعد کنیم، پرداخت را حقوق تان پیمانکاران مطالبات از تا بگیرید                 قضایی

 قضایی گرفتیم، اما شهرداری فقط نامه را ثبت در پرونده پیمانکار کرد.

جایی هر به کنم، نگاه بچه ام و زن چشم در نمی توانم دیگر دارد،گفت: گلو در بغض که بعدی                    کارگر

و است پیمانکار با شما مطالبه می گوید شهرداری می دهند، پاسمان آن و این به فقط می کنیم                  مراجعه
 پیمانکار می گوید باید شهرداری پول بدهد تا من به کارگر بدهم.

نیست معلوم االن تا و دارد، سبز فضای در نیرو 140 تا 70 بین پیمانکاری گفتند:هر کنندگان                   تجمع
کار جدید فصل تا ماه آبان از سبز فضای کارگران از درصد 90 از بیش است، چقدر ما 99 سال                      حقوق

 در سال آینده بیکار هستند، و مانده ایم که چه کنیم و کسی به فریاد ما نمی رسد.

ما مگر می کنند، اخراج به تهدید را ما می کنیم، اعتراض مطالبات و حقوق برای وقت افزودند:هر                  آنها
 چه گناهی کردیم که باید مثل برده ها با ما برخورد شود.

کنید جمع را سفیدان ریش شدیم، حقوق بیخیال گفت:ما چنین کرده، گل شوخی اش وسط این نیز                   کارگری
 هفت نفر شورا را با هم آشتی بدهید.

وعده و حقوق پرداخت عدم به دراعتراض آباد سریش شهرداری کارگران دوباره وتجمع               *اعتصاب
 های پوچ مسئوالن

استان قروه شهرستان در آباد سریش شهرداری کارگران بار، ششمین برای مهر 21 دوشنبه                روز
های وعده و حقوق پرداخت عدم به نسبت را اعتراشان تجمع برپایی وبا کشیده کار از دست                   کردستان

 پوچ مسئوالن بنمایش گذاشتند.



تسویه تا و شوند نمی دلخوش ها وعده به دیگر و است جدی عزمشان خودشان های گفته بنابه                    کارگران
 حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهند.

 

در روزه چند اعتصاب که بود جاری+ سال ماه مرداد محلی،هفتم خبری منبع یک گزارش                 بنابه
حقوق ماه یک پرداخت تنها و مختلف های وعده با نهایت در و گرفت صورت آباد سریش                   شهرداری

 عقب افتاده آن هم بنا به گفته های کارگران نه به صورت کامل، این اعتصاب پایان یافت.

تحقق شده داده های وعده از کدام هیچ که رسید خبر اعتصاب این از نیم و ماه دو گذشت از بعد                       حال
 نیافته و وضعیت اقتصادی کارگران روز به روز در حال وخیم تر شدن است.

دلخوش ها وعده به دیگر و است جدی عزمشان خودشان های گفته بنابه کارگران بار این صورت هر                    در
 نمی شوند و تا تسویه حساب کامل به اعتصاب خود پایان نمی دهند.

است افزایش حال در روز به روز ها نرخ مدت این در و اند نگرفته حقوق است تمام ماه 5 کارگران                       این
 و معیشت این افراد با موج بی تفاوتی مسئوالن در مرز خطر جدی قرار دارد.

های وعده و حقوق ماه 4 پرداخت عدم به دراعتراض سریش آباد شهرداری کارگران وتجمع                +اعتصاب 
 توخالی مسئوالن

استان قروه شهرستان در سریش آباد شهرداری کارگران بار، پنجمین برای مرداد 7 شنبه سه                روز

این ساختمان ومقابل زدند اعتصاب به دست حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای                کردستان
 شهرداری اجتماع کردند.



 

شهرداری کارگران اعتصاب چهارمین که بود 98 سال ماه بهمن محلی،19 خبری منبع یک گزارش                 به
پرداخت برای کردستان استانداری شهری امور مدیرکل وعده با که اعتصابی خورد، رقم آباد                سریش

دو حقوق همان فقط معترض کارگران گفته به که وعده ای یافت، پایان هفته یک عرض در ماه دو                    حقوق
 ماه پرداخت شد و از عید به بعد هیچ مبلغی پرداخت نکرده اند.

و شده سخت کردن زندگی کرونا ویروس آمدن پیش و اقتصادی وضعیت به توجه گفتند:با کنندگان                  تجمع
 درست نیست در این شرایط حق و حقوق ما را هم ندهند.

با شیوه همین به هم آن که بوده 98 ماه اسفند به مربوط آنها شده پرداخت حقوق افزودند:آخرین                    آنها
 اعتصاب پرداخت شد.

به کاری ما می گیرد. ما از را انگیزه حقوق نکردن پرداخت و دارد وجود مالی دادند:مشکالت ادامه                   آنها

 حواشی شهرداری و شورای شهر و مشکالت گذشته نداریم. ما فقط می خواهیم حقوقمان پرداخت شود.

 *اعتصاب وتجمع کارگران آب وفاضالب بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای امام بندر وفاضالب آب کارگران مهر، 22 شنبه سه                 روز
اجتماع شرکت ساختمان ومقابل کشیدند کار از دست بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به                  نسبت

 کردند.
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پرداخت که داریم افتاده عقب حقوق ماه گفت:5 ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
 نشده است.

 وی افزود: عالوه بر عدم دریافت حقوق خود در این ماه های سخت، بیمه ی ما نیز پرداخت نشده است.

 *بازهم تصادف سرویس رفت وآمد کارگران اینبار مصدومیت 12 کارگر ساوه

آزادراه 21 کیلومتر در ساوه کارگران وآمد رفت سرویس تصادف مهر،بدنبال 22 شنبه سه روز                 بامداد
 ساوه – تهران،حوالی پل همدان بایک تریلی 12 کارگر مصدوم شدند.

 *جان باختن یک کارگر درکرج براثر سقوط ازباالی ساختمان شش طبقه

کرج شهر بالل بلوار در واقع کاره نیمه ساختمان یک ششم طبقه در کار کار ساله،حین 35 کارگر                    یک
 براثر سقوط در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 21 مهر ماه 1399

 - ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر وشورای
 اسالمی کار:

 +تهدید کارگران راه آهن سلماس به بستن خط در صورت عدم پرداخت مطالبات

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 +پرداخت حق بیمه کارگران راه آهن لرستان بدنبال اعتصاب وتجمع

به دادن پایان برای استان پرورش و آموزش کل اداره در زنجان اخراجی التدریسی حق معلمان تجمع -                  
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

ونیمه تعطیلی بدنبال معیشتی و شغلی بالتکلیفی مشکل کارگربا هزار 150 شدن گریبان به دست -                
 تعطیلی 400 واحد تولیدکننده قطعات خودرو

 - اهالی روستای َبنان زرند با تجمع وبستن جاده به خواستشان رسیدند

 - جان باختن کارگر صنعت نفت براثر سقوط از ارتفاع

محور در تصادف حادثه در ماموریت حین گردشگری و فرهنگی میراث کارکنان از نفر 4 باختن جان -                  
 نیکشهر به ایرانشهر

 *ادامه اعتراضات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر وشورای
 اسالمی کار:

 +تهدید کارگران راه آهن سلماس به بستن خط در صورت عدم پرداخت مطالبات

راه«گار»)با آهن گسترش آذربایجان(شرکت ناحیه در سلماس آهن راه مهر،کارگران 21 دوشنبه              روز
 انتشار فراخوانی اعالم کردند درصورت عدم پرداخت مطاالباتشان خط را خواهند بست.

  ما  از  شرکت  گسترش  آهن  راه  ( گار  ) ب  یزاریم این شرکت همه کارگران را دیوانه کرده باید چه بکنیم ؟

  همه میخوان از کارگران آذربایجان بچاپن مگه میشه ؟

با کنید صبر میگه کنه می بندی خالی برامون هم اینجا کارگری شورای نیست کارگر فکر تو کسی                    ا ینجا

 صبر کردن که شکم بچه هامون سیر نمیشه .

 اگر گار  نمی تونه مشکالت کارگران را بفهممه بره یک شرکت دیگه بیاد .

 اگر اینجوری به ما پاسخ بدن حتما می آییم خط را می بنیدیم.

 +پرداخت حق بیمه کارگران راه آهن لرستان بدنبال اعتصاب وتجمع

راه کل اداره مقابل وتجمعشان لرستان ناحیه آهن راه کارگران مهر، 20 یکشنبه روز اعتصاب                 بدنبال

را بیمه حق تراورس شرکت بیمه، وحق حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای لرستان                 آهن
 پرداخت کرد.

به دادن پایان برای استان پرورش و آموزش کل اداره در زنجان اخراجی التدریسی حق معلمان                  *تجمع

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

پرورش و آموزش کل اداره در تجمع با زنجان اخراجی التدریسی حق معلمان مهر، 20 یکشنبه                  روز

 استان خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان شدند.



 

معلم کمبود با زنجان استان مناطق از برخی این که با مهر، 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                   براساس
معلمان نتوانسته هنوز پرورش و ،موزش مدارس بازگشایی از ماه یک از بیش گذشت با و است                   مواجه

مبرم نیاز که را حق التدریسی معلمان از نفر 28 تعداد عجیب اقدامی در و نماید کارگیری به و جذب                     را
گذاشته کنار کننده ای قانع دلیل هیچ گونه قبول بدون را می شود احساس آموزشی سیستم در وجودشان                 به

 است.

مقطع دو در زنجان ناشنوایان شعاع انجم مدرسه همچون استان، مدارس از برخی که است حالی در                   این

کرده رها خود حال به اولیا به کننده قانع پاسخ دادن بدون و معلم بدون را چهارم و سوم پایه                      تحصیلی

نشسته باز معلمان به کارگیری با را دارد معلم وجود به نیاز که مدارسی سایر در دیگر سویی از                    است،
 سامان دهی نادرست کرده است.

همچون دالیلی به که استان پرورش و آموزش در حق التدریسی معلمان جذب عدم پی در راستا این                   در

برای شده اند، اخراج آزمون در حضور عدم و آموزی سواد نهضت آزمون در کافی نمره کسب                  عدم

اداره محل در گذشته روز آموزشی سیستم در مجددشان به کارگیری عدم و اخراج موضوع به                 اعتراض
همچون اداره این در امر مسئوالن از را حقشان به خواسته و کردند تجمع استان پرورش و آموزش                    کل

نیز مسئوالن این انگار اما کردند. مطالبه برنامه ریزی و پژوهش معاون پرورش، و آموزش کل                 مدیر
معلمان اعتراض به پاسخ در چراکه نداشتند. خود گفته های و تصمیمات نشاندن کرسی به جز حرفی                  هیچ

 جواب هایی داشتند که نه تنها سبب حل مسئله نمی شد بلکه گاها گفته های خود را نیز نقض می کرند.

گفت: برنامه ریزی و پژوهش معاون نژاد احمدی بیت اهللا به اعتراضی تجمع همین در معلمان از                 یکی

که طوری به دارد وجود معلم کمبود گانه 14 مناطق تمام در استان، سطح در موجود اطالعات                   طبق



در نفر سه ابهر، در نفر دو زنجانرود، بخش در نفر دو دو، ناحیه در نفر پنج یک، ناحیه در نفر                       شش
نیرو، کمبود تعداد این وجود با باید چرا دارند. معلم کمبود نفر سه یا دو نیز شهرستان ها بقیه و                     خرمدره

اخراج را نشده اند الزم نمره کسب به موفق آزمون در که را معلمان از نفر 28 استان پرورش و                     آموزش
معلمان تمام جذب به اقدام کشور استان 32 هر که زمانی چرا نیست؟ آن ها مجدد جذب به راضی و                     نموده

از مانع شما شخص که معتقدیم ما نمی کند؟ پیروری امر این از زنجان استان اما است کرده                   حق التدرسی
 استخدام ما در آموزش و پرورش هستید.

اعضای تمام در کرونا بیماری داشتن وجود با آزمون روز در گفت: درتجمع حاضر معلمان از                  یکی
با حاضر، اقتصادی شرایط در درآمد کسب و شغلم حفظ برای اما خودم، و فرزند و همسر                   خانواده،

در یافتم حضور جلسه در موقعیتم حفظ برای اما جلسه، در حضور عدم و بیماری شرایط از آگاهی                    وجود

را 30 نمره و بدهم پاسخ سواالت تمام به نتوانستم نامطلوبم حال دلیل به اما کردم، شرکت آزمون                    این
تا شد سبب نهایت در امر همین آوردم. کسری نمره چند قبولی نمره میزان از نهایت در که کردم                     کسب

نمره کسب عدم و موجود شرایط با بنده اما شوند پرورش و آموزش در جذب به موفق 35 نمره با                      افراد
 قبولی از حضور در آموزش و پرورش منع شده ام.

ونیمه تعطیلی بدنبال معیشتی و شغلی بالتکلیفی مشکل کارگربا هزار 150 شدن گریبان به                *دست
 تعطیلی 400 واحد تولیدکننده قطعات خودرو

بالتکلیفی مشکل کارگربا هزار خودرو150 قطعات تولیدکننده واحد 400 تعطیلی ونیمه تعطیلی پی               در

 شغلی و معیشتی دست به گریبان شدند.

شناسنامه دار قطعه ساز واحد 1200 از گفت: خودرو قطعه سازان انجمن مهر،دبیر 20 یکشنبه              روز

 کشور، حدود 400 واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا تعطیل به سر می برند.

شامل آنها واحد 800 که است واحد 2هزار حدود کشور در قطعه سازان کل داد:تعداد ادامه                 وی
 زیرپله ای ها و واحدهای بدون شناسنامه کوچک می شود.

ارتباط خودروسازان با واحد 700 تقریبًا شناسنامه دارای قطعه ساز واحد 1200 کل تعداد از افزود:                 وی

می برند، سر به تعطیل یا تعطیل نیمه حالت در ساز قطعه واحد 400 حدود متأسفانه و دارند                   مستقیم
 رویهم رفته در حال حاضر از نصف توان قطعه سازی در کشور استفاده می شود.

150 از بیش قطعه سازی،افزود: واحدهای در کارگر نفر هزار 550 حضور به اشاره با همچنین                 وی

 هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر می برند.

 *اهالی روستای َبنان زرند با تجمع وبستن جاده به خواستشان رسیدند

و ندارد وجود مشکلی حاضر حال در که بودند خواستار را آب تأمین کنندگان تجمع گفت: زرند                   فرماندار
 آب برای آنها تأمین شده است.



  

 

 

  

 

دلیل به زرند دشتخاک دهستان توابع از بنان روستای اهالی از محلی،تعدادی خبری منبع یک گزارش                  به
عدم نیز و خمرود سنگ زغال معدن فعالیت بدلیل روستا این قنوات آب انتقال و آبی کم به                    اعتراض

تردد از و کرده خمرود معدن به منتهی جاده اصلی مسیر در راهبندان و تجمع به اقدام مسئولین                    رسیدگی
 هرگونه فرد و یا خودرو جلوگیری به عمل آوردند.

مشکلی حاضر حال در که بودند خواستار را آب تأمین کنندگان تجمع فرماندارزرندگفت: رابطه همین                 در
مسئله این که خواستند می آب کشاوری برای کنندگان است.تجمع شده تأمین آنها برای آب و ندارد                   وجود

 را تأمین و در اختیار آنان قرار داده ایم.

به بدلیل قنات شدن خشک به نسبت زرند َبنان روستای اهالی اعتراضی روزتجمع رابطه:دومین                درهمین
 فعالیت معدن زغال سنگ خمرود

اعتراض برای کرمان دراستان زرند َبنان روستای اهالی متوالی، روز دومین برای مهر 19 شنبه                 روز

معدن این مقابل تجمع  به دست خمرود سنگ زغال معدن فعالیت به بدلیل روستا این قنات شدن خشک                    به
 زدند.

 



این اهالی، از یکی اعالم طبق که می باشد زرند خاک دشت دهستان توابع از روستا یک بنان                   روستای
بقیه و می کنند زندگی آن در دائم صورت به خانوار 20 حدود که است خانه 45 تا 40 دارای                     روستا

 اهالی به دلیل مشکالت قطعی زیاد برق و نبود گاز در دشت خاک و زرند ساکن هستند.

 *جان باختن کارگر صنعت نفت براثر سقوط از ارتفاع

و نفت برداری بهره شرکت تعمیرات و نگهداری اداره پیمانی کارگر مهر،یک 21 دوشنبه روز                 ظهر

 گاز مارون بنام مسعود ظهیری براثر سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد.

محور در تصادف حادثه در ماموریت حین گردشگری و فرهنگی میراث کارکنان از نفر 4 باختن                  *جان
 نیکشهر به ایرانشهر

کاربراثر ماموریت حین گردشگری و فرهنگی میراث کارکنان از نفر مهر،4 21 دوشنبه روز                بامداد

بلوچستان و سیستان دراستان ایرانشهر به نیکشهر محور 23 کیلومتر در حاملشان خودروی               واژگونی
 در دم جان باختند.

برای گذشته روز که میراث فرهنگی معاونت کارشناسان از تن شده،دو ای رسانه گزارش               براساس

اداره کل روابط عمومی مدیر به همراه بودند، کرده سفر بلوچستان و سیستان استان به کاری               مأموریت
 استان و یکی از کارکنان ترابری و راننده خودرودراین حادثه جانشان را ازدست دادند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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مقابل بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران وتجمع اعتصاب -                
 اداره کل  راه آهن لرستان

 - تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی دهلران نسبت به بیکارشدن با 4 ماه حقوق معوقه

کامل پرداخت عدم به دراعتراض خودرو مدیران خودروسازی کارخانه کارگران روزه چند اعتصاب -              
 حقوق ماهیانه

پاسخگویی وعدم حقوق کاهش به نسبت سالمت آوا شرکت وپرستاران کارکنان اعتراضی تجمع -              
 مسئوالن مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ماه چند پرداخت عدم به اعتراض در کنار اروند شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع اعتصاب -                

 حقوق ،حق بیمه ومطالبات دیگر

 - تجمع  اعتراضی کارگران شهرداری دهدشت نسبت به عدم پرداخت حق فنی مقابل اداره کار کهگیلویه

شاغلین بازنشستگی قوانین استفساریه خواست با مجلس مقابل اجتماعی تامین سازمان کارکنان تجمع -              
 مشاغل سخت و زیان آور

شغلی امنیت نداشتن به دراعتراض رشت الزهرای بیمارستان آزمایشگاه کارکنان سرگشاده نامه -             

 ومعیشتی
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شهرستان بهداشت مرکز استیجاری های راننده و روستایی بیمه دارکارکنان دامنه های کنش -              
 بمپورنسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق  وعدم پاسخگویی مسئوالن

موضوعات به مسئوالن امنیتی نگاه دلیل به واحد شرکت رانندگان از تن پنج کار از اخراج تداوم -                  

  کارگری

بازنشستگان، کارگری، فعالین گروه های و تشکلها سرگشاده نامه از دانشجویی های گروه حمایت -              

 دانشجویان و فعالین کارگری و لغو کار کودکان به عفو بین الملل

 - رقیه( اشرف) نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر برای تحمل 3 ماه حبس راهی زندان اوین شد

 - عالیه مطلب زاده برای اجرای حکم به زندان اوین رفت

لقمان و پیرخضرانیان ،ندا قلیوند الوار صدری جوهری،اندیشه آشور ی،آرش شبنم از خبری بی ادامه -               
 پیرخضرانیان

 - سوختگی 2 کارگر 13 و18 ساله در حادثه انفجار دیگ قیر کارخانه قیر همایونی

 - شمار کارگران جان باخته حادثه انفجار دیگ فلز برنج گروه صنعتي پاک برنزبه دو تن رسید

 - جان باختن 2 کارگر پروژه راهسازی جاده ایذه - اهواز براثر تصادف

مقابل بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض لرستان آهن راه کارگران وتجمع                *اعتصاب

 اداره کل  راه آهن لرستان

پرداخت عدم به اعتراض تراورس)برای لرستان(شرکت ناحیه آهن راه کارگران مهر، 20 یکشنبه               روز

دورود شهرستان در لرستان آهن راه کل اداره مقابل و کشیدند کار از دست بیمه وحق حقوق                   بموقع
 تجمع کردند.

 *تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی دهلران نسبت به بیکارشدن با 4 ماه حقوق معوقه

مقابل تجمع برپایی با معوقه حقوق ماه 4 با دهلران پتروشیمی کارگربیکارشده مهر،120 19 شنبه                 روز
بکار خواستاربازگشت اندیمشک - هلران د جاده کیلومتری 22 - ایالم استان در واقع مجتمع                 این

 وپرداخت مطالباتشان شدند.



 

دهلران پتروشیمی در فعال های شرکت از یکی گذشته بتاریخ20مهر،هفته شده ای رسانه گزارش                بنابه
 به خاطر مشکالت مالی فعالیت خود را تعطیل و 120 نفر از کارگران این شرکت از کار بیکار شدند.

ماه چندین که هستند مواجه مالی مشکالت با هم دهلران پتروشمی در فعال شرکت چند گزارش،                  بنابهمین
تعدیل شاهد آینده های وهفته روزها طی ماند منتظر باید حال اند نکرده پرداخت را خود کارگران                   حقوق

پتروشیمی مالی مشکالت حل برای مسئوالن اینکه یا بود خواهیم ها شرکت این شدن تعطیل ویا                  نیرو
خواهند اندیشی چاره بداقتصادی شرایط این در منطقه بومی جوانان شدن بیکار از وجلوگیری                دهلران

 کرد.

کامل پرداخت عدم به دراعتراض خودرو مدیران خودروسازی کارخانه کارگران روزه چند              *اعتصاب
 حقوق ماهیانه

کرمان، استان در واقع خودرو مدیران خودروسازی کارخانه روز،کارگران چند برای گذشته هفته               طی

از ماهیانه،دست حقوق کامل و بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای بم جدید ارگ اقتصادی ویژه                  منطقه
 کار کشیدند.

با گفتگویی طی خودرو مدیران خودروسازی کارخانه معترض مهر،کارگران 20 یکشنبه             روز

گذشته روز های در خودرو مدیران خودروسازی کارخانه کارگران کار توقف از رسانه،              خبرنگاریک

حقوق محاسبه سر بر کارفرما با که نظری اختالف به اعتراض در که داشتند اظهار آنها دادند.                   خبر
 کارگران در شهریور ماه دارند، دست از کار کشیده اند.

حقوق ماه هر گفتند: خود مزدی مطالبات پرداخت در کارفرما بی توجهی به اشاره با معترض                 کارگران
مبلغ این ماه شهریور در اما رسید، می تومان میلیون سه حدود به کاری اضافه مزایای با شان،                    دریافتی

 به نیم کاهش یافته است.

نوسانات و تولیدی قطعات نشدن تامین دلیل به خودروساز شرکت این گذشته ماه در اینکه بیان با                   آنها

عالرغم افزودند: ادامه در کرده، فعالیت روز) ١۵) تعطیل نیمه صورت به و شده مشکل دچار ارز                   نرخ
ساعتی 12 شیفت دو در کارگران و شده تامین جاری ماه در خودرو تولیدی قطعات تامین مشکل                   آنکه

 مشغول کارند هنوز هیچ پولی به حساب کارگران واریز نشده و کارگران دو ماه حقوق طلبکارند.



کار محل در و بوده تعطیل کارخانه که روزهای در که کارگرانی است مدعی کارفرما دادند، ادامه                   آنها
آن ها اضافه کاری های و حقوق و نیستند کامل حقوق دریافت مستحق نکرده اند، کار و نبوده حاضر                 خود

تولید بخش در نکردن کار با و دادند نشان واکنش موضوع این به کارگران مقابل در است. کرده کسر                     را
 به رای ونظر کارفرما اعتراض کردند.

دلیل به کارگران که زمانی در باید کارفرما بوده؛ خودرو مدیران در که عرفی طبق افزودند:                  آنها
 مشکالت ایجاد شده از سوی کارفرما امکان کار ندارند نیز حقوق کامل بپردازد.

مزدی معوقات آینده روز چند ظرف کرده وعده کارفرما اینکه بیان با ادامه در خودرو مدیران                  کارگران

محقق حقوق مابقی پرداخت برای کارفرما وعده این می دانیم بعید چند هر افزودند: بپردازد، را                 کارگران

موقع به و کامل درست، را آن ها حقوق داشت، کارگران حقوق پرداخت به تمایلی کارفرما اگر اما                   شود
 پرداخت می کرد تا این مشکل ایجاد نشود.

مهم برایمان اندازه ای به خودرو تولیدکننده واحد این سرنوشت اظهارداشتند: خودرو مدیران              کارگران

پرداخت به مجاب کارفرما دلیل همین به شود. وارد کارمان محل به لطمه ای هیچ نمی خواهیم که                  است
 حقوق کارگران است.

ویژه منطقه در خودروسازی واحد این توسعه برای کارگران همه حاضر حال در گفتند: پایان در                  آنها

با موجود اختالفات حل برای رایزنی مشغول نیز مسئوالن برخی و هستند کار مشغول بم                 اقتصادی
 کارگران هستند.

پاسخگویی وعدم حقوق کاهش به نسبت سالمت آوا شرکت وپرستاران کارکنان اعتراضی              *تجمع

 مسئوالن مقابل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

بیشتر هرچه انعکاس برای سالمت آوا شرکت وپرستاران کارکنان از مهر،جمعی 20              روزیکشنبه

اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه مقابل تجمع به دست حقوق کاهش به نسبت اعتراضشان                 صدای
 زدند.



 

 



هزارتومان هفتصد تا هزارتومان پانصد مبلغ شهریور اول گفتند:از ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
وششصد میلیون تومان،سه هزار ودویست میلیون چهار حقوق گردید. کسر نامعلوم دالیل به               ازحقوقشان

 هزار تومان شد. در این اوضاع و احوال کرونایی ساعات کار ما بیشتر ولی حقوقمان کمتر شد.

مسوولین: بعضی جواب متاسفانه و نیست. جوابگو مسوولی هیچ گفت: کنندگان تجمع از دیگر یکی                 
 همینی که هست نمیتونید کار کنید جای دیگه ای تشریف ببرید.

ماه چند پرداخت عدم به اعتراض در کنار اروند شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع                *اعتصاب
 حقوق ،حق بیمه ومطالبات دیگر

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای کنار اروند شهرداری سبز فضای کارگران مهر، 20 یکشنبه                روز
و اضافه کاری حق ها وماه بیمه وحق حقوق ماه پنج از بیش پرداخت عدم به نسبت                  اعتراضشان

 تعطیل کاری ،دست از کار کشیدند ومقابل ساختمان شهرداری این شهر شهرستان آبادان اجتماع کردند.

 

این کارگران بیمه وحق حقوق است ماه پنج از بیش گفتند: ای خبرنگاررسانه به درتجمع حاضر                  کارگران

 شهرداری پرداخت نشده است و خانوادهای آنان در این شرایط سخت اقتصادی با مشکل مواجه شده اند.

دستمزد از جدا نیز حاضر حال در داریم. معوقه بیمه ای و مزدی مطالبات است سال افزودند:چندین                  آنها

کرده ایم. دریافت علی الحساب صورت به را مبالغی ماه هر شده، پرداخت کامل صورت به که                 اردیبهشت
 حق بیمه ها نیز چند ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.



بسیاری وجود این با نمی دهد را ما زندگی کفاف دریافتی حقوق حداقل کردند: اضافه معترض                 کارگران
 از مزایای مزدی کارگران فضای سبز همانند اضافه کاری ها و تعطیل کاری ها پرداخت نمی شود.

ماه های در مطالباتمان افزایش نگران موجود، وضعیت با اینکه بیان با کنار اروند شهرداری                کارگران

پرداخت برای قبولی قابل تمهیدات کنارهنوز اروند شهری مدیریت می کنند: تصریح هستیم،              آینده
 مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی در شهرداری است.

خانواده با هاست ماه که بکارند کنارمشغول اروند شهرداری در کارگر 135 که است یادآوری                 قابل
 هایشان در حال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت ناشی از عدم پرداخت حقوق ومطالبات هستند.

 *تجمع  اعتراضی کارگران شهرداری دهدشت نسبت به عدم پرداخت حق فنی مقابل اداره کار کهگیلویه

گذاشتن بنمایش برای بویراحمد و کهگیلویه استان در دهدشت شهرداری کارگران مهر، 19 شنبه                روز
 اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت حق فنی دست به تجمع مقابل اداره کار شهرستان کهگیلویه زدند.

 

21 و آمده آنها حقوقی حکم از بخشی در فنی گفتند:حق محلی رسانه خبرنگاریک به کننده تجمع                   کارگران
 سال دریافت کرده اند اما با دستور شهردار اسبق(تخشا) این سهم حذف شده است.

زیر شهرداری اما بود شده مصوب هم شهرستان کارگری کمیته در فنی درصدی 15 حق                 آنهاافزودند:
 بار نرفته است.



پرسنل به فنی حق عنوان تحت مبلغی سال 20 طی گفت: رابطه دراین معترض کارگران از                  یکی
سهم این پرسنل با وقت شهردار اختالف علت به شهرداری سابق مدیریت دوره در که می شد                  پرداخت

 حذف شد.

کسری احتساب با مبلغ که شد صادر ابالغیه شد قضیه پیگیر کار اداره کردیم شکایت داد: ادامه                   وی

زمان آن در استانداری شهری امور مدیرکل کاظمی آقای متاسفانه ولی شود پرداخت گذشته                سال های
 قبول نکرد.

بر مبنی کار اداره رأی هستیم کار اداره قانون تابع و کار اداره مجموعه زیر کارگران ما گفت:                    وی

 پرداخت صادر شده است از شهرداری می خواهیم رأی صادره را اجرایی کند.

شاغلین بازنشستگی قوانین استفساریه خواست با مجلس مقابل اجتماعی تامین سازمان کارکنان              *تجمع

 مشاغل سخت و زیان آور

مقابل تجمع برپایی با مجلس مقابل اجتماعی تامین سازمان کارکنان از مهر،جمعی 20 یکشنبه                روز
 مجلس خواهان استفساریه قوانین بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور توسط مجلس شدند.

شغلی امنیت نداشتن به دراعتراض رشت الزهرای بیمارستان آزمایشگاه کارکنان سرگشاده             *نامه
 ومعیشتی

اعتراضشان صدای انعکاس برای رشت الزهرای بیمارستان آزمایشگاه 20مهر،کارکنان یکشنبه            روز
 نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی نامه ای سرگشاده منتشر کردند.

 

 در این نامه سرگشاده که در رسانه ای محلی منتشر شده است از جمله آمده است:

حقوق افتادن عقب با سالها اینکه از جدا رشت، الزهرا بیمارستان دولتی ازمایشگاه پرسنل از جمعی                 ما

خالی شانه و کردیم تالش روزی شبانه حقوق بدون کرونا بحبوحه در کردیم، کار ازمایشگاه این در                   خود
پیمانکار بدون که است روز 45 حدود االن کرونا، برای کارانه و پاداش تومان هزار از دریغ و                    نکردیم،



در امکاناتی هیچ است، بحرانی بسیار ازمایشگاه شرایط هستیم. وظیفه انجام حال در قرارداد بدون                 و
 دسترس نداریم.

می ماه دو حدود از بعد نهایت در ندارد. آزمایشگاه این به نسبت تعهدی هیچ انگار گیالن پزشکی                    علوم

دارند. روا خودشان پرسنل ایشان و شود آزمایشگاه جدید پیمانکار است قرار رضایی دکتر که                 گویند

سال دو دیگر بعضی و سال 5 برخی و کاری سابقه سال ده از باالتر داشتن با برخی که پرسنلی ما                       یعنی
و می شویم تعدیل کردیم، تالش دل و جان از ممکن شرایط بدترین در که آزمایشگاه این در کاری                    سابقه

 دکتر رضایی جوان با پرسنل جدید خودشان وارد آزمایشگاه می شوند.

بجایی کنون تا هم شود روزه 89 طرح این وارد آزمایشگاه کم دست اینکه بابت ما های پیگیری                    حتی
 نرسید و علوم پزشکی مخالفت می کند.

سالها با کاری شیفت سه در کرونا دوران در معوقه حقوق ماهها با شرایط سختترین در که پرسنلی                    ما
  سابقه جوانی خودمان را با شب کاری ها در این ازمایشگاه گذراندیم، آیا اخراج حق ماست؟

امکانات داده قول که حاال میشود داده وقت سر حقوق داده قول که حاال جدید پیمانکار که ماست                    آیاحق
 برای ازمایشگاه فراهم میکند، ما اخراج شویم؟

توان از اقتصادی بد شرایط و بیکاری اوضاع این در نیرو تعدیل دیگر اما کردیم کار ها ماه حقوق                     بدون
 ما خارج است.

شهرستان بهداشت مرکز استیجاری های راننده و روستایی بیمه دارکارکنان دامنه های              *کنش

 بمپورنسبت به عدم پرداخت 5 ماه حقوق  وعدم پاسخگویی مسئوالن

بمپوردر شهرستان بهداشت مرکز استیجاری های راننده و روستایی بیمه کارکنان مهر، 20 یکشنبه                روز

وعدم حقوق ماه 5 پرداخت عدم به نسبت دارشان دامنه های کنش از وبلوچستان سیستان                 استان
 پاسخگویی مسئوالن،خبردادند.

هیچگونه که است ماه پنج گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به بمپور بهداشت مرکز ازکارکنان                 یکی
 پرداختی برای رانندگان استیجاری و پرسنل بیمه روستایی مرکز بهداشت بمپور انجام نشده است.

به و نبوده پاسخگو کس هیچ معوقه، مطالبات پرداخت بر مبنی مکرر های پیگیری وجود با افزود:                   وی
 مطالبات معوقه ما اهمیت داده نمی شود.

بد وضعیت در که است راه همین از درآمدمان منبع تنها و داریم فرزند و زن خانواده، داد:ما                    اوادامه

 اقتصادی و معیشتی و افزایش قیمت اقالم به شدت در تنگنا قرار داریم.

موضوعات به مسئوالن امنیتی نگاه دلیل به واحد شرکت رانندگان از تن پنج کار از اخراج                  *تداوم

  کارگری

روز بازگشت بکار، برای واحد شرکت کارگران سندیکای اخراجی اعضای پیگیری های ادامه             در

به کریمی سبزوار حسین و محرم زاده ناصر سعیدی، حسن شهابی، رضا آقایان ٩٩/٧/١۶              چهارشنبه
نهادهای فشار با غیرحقوقی روندی طی شیری، فرحناز خانم و نامبردگان کردند. مراجعه               وزارت کار

  امنیتی، همچنین کارشکنی وزارت کار، از هشت تا پانزده سال است که اخراج از کار هستند.



نامبردگان پرونده های بررسی از پس تن هفده آقای کار روابط وقت معاونت ٩۴ سال در است ذکر                   شایان
دستور استان کار اداره به نامبردگان، کار از اخراج غیرحقوقی ابعاد به توجه با محرمانه، نامه ای                  در

دخالت و امنیتی نهادهای به واحد شرکت حراست گزارشات با اما بود. کرده صادر                بازگشت بکار
 دوباره ی وزارت اطالعات، متاسفانه بازگشت بکار نامبردگان این بار هم منتفی شد.

داشتند. گفتگو کار وزارت حراست مسئول و کار روابط مدیرکل با نامبردگان گذشته، روز پیگیری                 در
نامبردگان بازگشت بکار برای واحد شرکت و تهران شهرداری با را مکاتباتی وزارت کار، شد مقرر                که

 انجام دهد.

با کارگران، حقوق از دفاع و کارگری بحق اعتراضات دلیل به سال هاست مذکور، اخراجی                رانندگان

و شده اند اخراج کار از استان تامین شورای فراقانونی تصمیمات و امنیتی رویکردی با و                 پرونده سازی
فرزندان، تحصیل هزینه تامین عدم جمله، از شدید فشارهای تحت خانواده شان و خود اقتصادی نظر                 از

و کمک همچنین مسافرکشی و کارخانگی بارفروشی، با و بوده اند ... و مناسب مسکن اجاره                 درمان،
 همراهی کارگران زندگی خود را به سختی گذران کرده اند.

مسائل به امنیتی و فراقانونی اعمال قبیل این حومه، و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                 سندیکای
و اقتصادی لحاظ به حق شان تضییع باعث و محروم خود بدیهی حقوق از را کارگران که                  کارگری

با همراه سندیکا می کند. محکوم قویا را می باشد خانواده اش و کارگر بر ستم و ظلم و می شود                   اجتماعی
 اعضای اخراجی خود پیگیر بازگشت بکار و حق پایمال شده شان می باشد.

 برگرفته ازکانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بازنشستگان، کارگری، فعالین گروه های و تشکلها سرگشاده نامه از دانشجویی های گروه              *حمایت
  دانشجویان و فعالین کارگری و لغو کار کودکان به عفو بین الملل

کار لغو و کارگری فعالین و دانشجویان بازنشستگان، کارگری، فعالین گروه های و تشکلها سرگشاده                نامه
 کودکان به عفو بین الملل

2سپتامبر2020 تاریخ به منتشره متبوعتان سازمان گزارش در و دارید اطالع که همانطور رئیس،                آقای
که آبان1398 مردمی خیزش خونین سرکوب جریان در ایران حکومت است، شده داده شرح تفصیل                 به

به بنا روز 3 مدت در تنها پیوست، وقوع به بنزین قیمت برابری سه شبه یک گرانی به اعتراض                     در
 گزارش سازمان عفو بین الملل 304 نفر به قتل رسیده و بیش از 7000 نفر بازداشت گردیده اند.

به دسترسی ایران، فعلی حاکمیت تحت زیرا است. بیشتر بسیار بازداشت شدگان و شدگان کشته آمار                 یقینا
نکرده اعالم را ای رابطه هیچ در واقعی آمار هیچوقت نیز حکومت خود و نیست میسر واقعی                   آمارهای

 و نمی کند.

از بیش 1398 آبان خونین روزه سه جریان در شدگان کشته تعداد رویترز، خبرگزاری گزارش                 طبق

شکنجه زیر در آبان بازداشت شدگان از نفر صدها شاید و ها ده بعد به تاریخ آن از اما هستند. نفر 1500                     
 به قتل رسیده و اجسادشان در رودخانه ها، بیابان ها و کوچه ها و خیابان ها انداخته شده اند.

ارائه را شدگان کشته از آماری نه حکومت هنوز گسترده، های بازداشت و کشتار آن از ماه 10 از                     بعد
سرنوشت از ها خانواده از زیادی تعداد هنوز است. نموده اعالم را بازداشت شدگان تعداد نه و است                   کرده



در همچنان ها خانواده این برند. می سر به اضطراب و نگرانی در و هستند اطالع بی                   عزیزانشان
در و شده کشته شکنجه زیر که بازداشت شدگانی سرنوشت به عزیزانشان سرنوشت اینکه از                وحشت

 جایی انداخته شدند، گرفتار شوند، به سر می برند.

و شکنجه و زندان و گلوله باتوم، چماق، با و نیست قائل شهروندان برای حقی کمترین ایران                   حکومت
 اعدام به مقابله با هر اعتراضی می پردازد.

می المللی بین مماشاتهای نتیجه را جامعه مردم برابر در حکومت گستاخی از بخشی ایران، مردم                  ما
می پذیرفته جهانی سازمان های و مجامع محافل، در شهروندانش اعدام و کشتار علیرغم هنوز که                 دانیم

 شود و روابط سیاسیش با دنیای خارج برقرار است . بنابراین مجامع بین المللی نیز مسول هستند.

حکومت بر که شوید آن خواستار المللی، بین مجامع به آوردن فشار با تا میخواهیم شما از مصررانه                    ما

رسمیت به را ایران مردم ای پایه حقوق و بردارد اعدام و شکنجه کشتار، از دست تا بیاورند فشار                     ایران
حقوق شدن شناخته رسمیت به برای بشری، حقوق ضد اعمال محکومیت در ها بیانیه صدور                 بشناسد.

سطح در عملی و جدی سیاسی های محدودیت باید نیست. ساز چاره و کافی حکومت توسط ایران                   مردم

حکومت علیه مردم فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، حقوق رعایت به دادن تن زمان تا                 جهانی
 ایران اعمال گردد.

زیر قرار از 98 آبان شدگان بازداشت و کشته شدگان های خانواده و ایران مردم مطالبات ترین                  مبرم
 است و باید بی قید و شرط برآورده شوند :

 1-اعالم آمار واقعی کشته شدگان

 2-اعالم آمار واقعی بازداشت شدگان و روشن نمودن سرنوشت آنان

 3-آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان آبان 98 و همه زندانیان سیاسی

به 1399 آبان در رسیدنشان قتل به سالگرد ایام در شدگان کشته گرامیداشت مراسمات برگزاری                 4-حق
 هر طریق که خانواده ها و مردم همراه خانواده ها بخواهند مراسمات را برگزار کنند.

 با تشکر

 1/مهر/1399

  1-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  2-سندیکای نقاشان البرر

  3-شورای بازنشستگان ایران

  4-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

  5-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

  6-جمعی از دانشجویان و فعالین دانشگاه های هنر تهران

  7-گروهی از فعالین کارگری سقز



 8-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

 حمایت کنندگان:

 20/مهر/1399

 1- جمعی از فعالین دانشگاه علم و صنعت تهران

 2- جمعی از فعالین دانشگاه خواجه نصیر تهران

 3- جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه عالمه تهران

 4- جمعی از فعالین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 *رقیه( اشرف) نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر برای تحمل 3 ماه حبس راهی زندان اوین شد

 رقیه( اشرف) نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر برای اجرای حکم سه ماهه خود( به اتهام تبلیغ علیه
  نظام برای نوشتن توییت های انتقادی) به زندان اوین رفت.

 وی هفتم اردیبهشت ماه سال جاری توسط پلیس امنیت بازداشت شده بود و پس از سپری کردن یک هفته

 بازداشت موقت در زندان قرچک با وثیقه پونصد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود.

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *عالیه مطلب زاده برای اجرای حکم به زندان اوین رفت

نهادهای سوی مکرراز های احضار اثر بر زنان حقوق فعال مطلب زاده عالیه مهر، بیستم یکشنبه                 روز
 امنیتی  برای اجرای حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

با صادره حکم اساس بر بود. شده محکوم تعزیری حبس سال ٣ به بدوی مرحله در و ٩۶ سال در                      وی
 اعمال ماده ١٣۴ مدت ٢ سال از این حبس برای خانم مطلب زاده قابل اجرا خواهد  بود.

٢٩ تاریخ در و بازداشت اطالعات اداره به احضار پی در ٩۵ سال آذرماه ۶ تاریخ در زاده مطلب                     عالیه
اطالعات اداره بازداشتگاه از دادرسی مراحل پایان تا و تومانی میلیون ٣٠٠ وثیقه قرار تودیع با                  آذرماه

 موسوم به بند ٢٠٩ زندان اوین آزاد شده بود.

لقمان و پیرخضرانیان ،ندا قلیوند الوار صدری جوهری،اندیشه آشور ی،آرش شبنم از خبری بی               *ادامه
 پیرخضرانیان

قلیوند الوار صدری جوهری،اندیشه آشور ی،آرش شبنم خانواده مجدد مراجعه از بعد مهر، 19               روزشنبه
مسئولین جانب از روشن پاسخی کماکان اوین دادسرای به پیرخضرانیان لقمان و پیرخضرانیان               ،ندا

بازداشتگاه در بازداشت شدگان همه ی که است امر این از حاکی ها زنی گمانه اما است. نشده داده                   قضایی
 اوین به سر می برند.

 *سوختگی 2 کارگر 13 و18 ساله در حادثه انفجار دیگ قیر کارخانه قیر همایونی



کارخانه قیر دیگ انفجار حادثه در افغانستان تبعه ساله و18 13 کارگر مهر،2 20 یکشنبه روز                  صبح
به و سوختگی دچار البرز استان در اشتهارد صنعتی شهرک در واقع ایزوگام تولیدکننده همایونی                 قیر

 بیمارستان مدنی کرج منتقل شدند.

 *شمار کارگران جان باخته حادثه انفجار دیگ فلز برنج گروه صنعتي پاک برنزبه دو تن رسید

برنز پاک صنعتي گروه برنج فلز دیگ انفجار حادثه مصدوم کارگر مهر،یک 19 شنبه                روز

مصدوم کارگر 2 شد. 2نفر حادثه این قربانی کارگران وتعداد داد ازدست را جانش                دربیمارستان
 دیگراین واقعه کماکان در بیمارستان بستری هستند.

 درهمین رابطه:  مرگ ومصدومیت 4 کارگر  گروه صنعتي پاک برنز در حادثه انفجار دیگ فلز برنج

صنعتی شهرک در واقع برنز پاک صنعتي گروه برنج فلز دیگ انفجار حادثه مهردر 19 شنبه روز                   ظهر

حال که شدند مصدوم کارگردیگر 3 و داد ازدست را جانش کارگر تهران،یک استان جنوب                 شمس آباد،
 یکنفرشان وخیم گزارش شده است.

 *جان باختن 2 کارگر پروژه راهسازی جاده ایذه - اهواز براثر تصادف

یک برخورد براثر کار اهوازحین – ایذه جاده راهسازی پروژه کارگر مهر،2 19 شنبه روز                 عصر
 خودرو با آنها بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 19 مهر ماه 1399

 - اعتصاب کارگران کارخانه ایران خودرو تبریز در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

وعیدهای و وعده آمدن در توخالی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضی تجمع -                 
 مسئوالن وعملکرد ضدکارگری کارفرما وعواملش

دیگر تجمعی برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات ادامه -              

 مقابل اداره کل آموزش  وپرورش استان

مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به نسبت سیستان دشت آبیاری طرح کارگران اعتراضی تجمع -                

 ساختمان جهاد کشاورزی زابل

سازمان به هیدوراطلس سهم انتقال به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراض های زمزمه -               
 خصوصی  سازی

بی و وشغلی معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شیرخوارگاه های کارگران اعتراض صدای شدن بلند -               
 تفاوتی مسئوالن اداره کل بهزیستی استان تهران

پایین ها،سطح هزینه افزایش به نسبت وبندرعباس ،هرمز قشم مسافری شناور های صاحبان اعتصاب -              
 درآمد و بی توجهی مسئوالن

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


معدن فعالیت به بدلیل قنات شدن خشک به نسبت زرند َبنان روستای اهالی اعتراضی روزتجمع دومین -                 
 زغال سنگ خمرود

 - تجمع اعتراضی کسبه محله استاد سرای رشت نسبت به کندی پروژه جمع آوری آب های سطحی

  - مرگ ومصدومیت 4 کارگر  گروه صنعتي پاک برنز در حادثه انفجار دیگ فلز برنج

 - جان باختن 2 کارگر جوان درحادثه ریزش ساختمان خیابان ابوذرتهران

 *اعتصاب کارگران کارخانه ایران خودرو تبریز در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض در تبریز خودرو ایران کارخانه کارگران مهر، 19 شنبه                 روز

 برای چند ساعتی دست از کارکشیدند.



 

این کارگران مطالبات پرداخت در کارفرما بی توجهی به اشاره با تبریز خودرو ایران کارگران از                 جمعی
این مدیریت به را فرصت آخرین کارگران گذشته هفته پایان گفتند: ای رسانه خبرنگار به                 کارخانه

هفته پایان تا حقوق نشدن پرداخت صورت در بودند خواسته و داده دستمزد پرداخت برای                 مجموعه
 گذشته، امروز (شنبه 19 مهر ماه) کار در برخی بخش های مختلف تولیدی تولیدی متوقف خواهد شد.

430 و هزار یک حدود تولیدی واحد این اینکه بیان با تبریز خودرو ایران معترض کارگران از                   یکی
اصلی شرکت از کارخانه طلب های نشدن واریز خودرو ایران مدیریت بهانه کرد: اضافه دارد،                کارگر

 است.



وعیدهای و وعده آمدن در توخالی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضی                 *تجمع
 مسئوالن وعملکرد ضدکارگری کارفرما وعواملش

محوطه در تجمع به دست تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از مهر،جمعی 19 شنبه روز                  صبح

وعیدهای و وعده آمدن در توخالی به نسبت را اعتراضشان سخنرانی ایراد وبا زدند مجتمع این                  کارخانه
 مسئوالن وعملکرد ضدکارگری کارفرما وعواملش بمایش گذاشتند.

یک حدود که تپه هفت نیشکر مجتمع کارگران تجمعات آخرین شده،در ای رسانه گزارش یک                 براساس
22 شنبه روز نهایت در بود، داده را کارگران مطالبات پرداخت وعده کارفرما شد، برگزار پیش                  ماه

 شهریور ماه حقوق تیر ماه کارگران بدون حق اضافه کاری واریز شد.

پرداخت به نسبت کارفرما و نیفتاده خاصی اتفاق هنوز مهلت اتمام وجود با مجتمع این کارگران گفته                   به

 مابقی مطالبات آنان بی توجهی نشان می دهد.

دیگر تجمعی برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات              *ادامه

 مقابل اداره کل آموزش  وپرورش استان

آموزش کل اداره مقابل تجمع برپایی با خوزستان استان پیش دبستانی مربیان مهر، 19 شنبه                روز
  وپرورش استان،برای باری دیگر صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی منعکس کردند.



 



 

سال از پیش دبستانی مربیان گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع حاضردراین پیش دبستانی مربیان از                یکی
می توانید حقوق بجای شد گفته و نکردند دریافت حقوقی هیچ تاکنون و شدند کار به مشغول تدریج به 91                   

مناطق خصوص به  ها خانواده از بسیاری که است حالی در این اما کنید دریافت  شهریه خانواده ها                   از
 محروم، توانایی پرداخت شهریه را ندارند و مربیان نیز هیچ شهریه ای از آن ها دریافت نمی کنند.

تومان هزار 700 باالی به بیمه حق جاری سال در افزود: و کرد اشاره مربیان بیمه به ادامه در                     وی
 رسیده است که مربیان از جیب خود به پیمانکار  پرداخت می کنند.

با برابر را مهم این و کرد اشاره کشور، در کرونا شیوع جهت به کالس ها تشکیل عدم به ادامه در                      او
 امکان حذف مربیان دانست.

که استخدامی ردیف های در کرد: عنوان مطالباتشان و تجمع این هدف تشریح در مربیان از دیگر                  یکی

ما درخواست و انتظار و ندارند جایگاهی و نقش هیچ پیش دبستانی مربیان می شود، پیش بینی استان                 برای

امور به و کردند کار پیش دبستانی مربیان چراکه کنند لحاظ نیز هم را پیش دبستانی مربیان که هست                   این
 آشنا هستند.

استخدام فرهنگیان دانشگاه به ورود بدون 91 سال از قبل پیش دبستانی نیروهای کرد: عنوان پایان در                   وی

حدود حاضر حال در نمی کنند؟ استخدام  را شدند فعالیت به مشغول 91 سال از بعد که مربیانی چرا                    شدند
 7 هزار مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی استان خوزستان، مشغول به فعالیت هستند.



مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به نسبت سیستان دشت آبیاری طرح کارگران اعتراضی                *تجمع
 ساختمان جهاد کشاورزی زابل

همدان)برای نصر جهاد پیمانکاری سیستان(شرکت دشت آبیاری طرح کارگران مهر، 19 شنبه              روز

مقابل تجمع به دست حقوق ماه 8 پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه                 انعکاس
 ساختمان جهاد کشاورزی زابل زدند.

 

سازمان به هیدوراطلس سهم انتقال به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراض های               *زمزمه
 خصوصی  سازی

سهم انتقال به نسبت کارگرانش اعتراض های زمزمه شاهد اراک هپکو کارخانه مهر،در 19 شنبه                 روز
 هیدوراطلس به سازمان خصوصی  سازی بودیم.

تپکو نماد با که هپکو شرکت در اطلس هیدرو شرکت سهام از درصد شده،1.7 ای رسانه گزارش                   برپایه
شده منتقل خصوصی سازی سازمان به سهامداران اطالع بدون می شود، عرضه فرابروس پایه بازار               در

 است.

باشد، درصد 55 میزان به باید، دولت مصوبه طبق که هم هپکو شرکت در اجتماعی تامین سازمان                   سهام
  به 52.240 کاهش یافته است.



تشدید دنبال به و گذشته سال ماه آبان بود. بانک گرو در هپکو، بدهی بابت از اطلس هیدرو شرکت                     سهام
خصوصی سازی سازمان به را شرکت این از ید خلع دستور دولت شرکت، این در کارگری                 اعتراضات

 صادر کرد.

خصوصی سازی سازمان به اطلس هیدرو سهم انتقال بابت از هپکو کارخانه کارگران گزارش،               بنابهمین
 از مسئوالن این سازمان خواسته اند که با انتشار توضیحاتی دلیل اتخاذ این تصمیم را روشن کنند.

بی و وشغلی معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شیرخوارگاه های کارگران اعتراض صدای شدن               *بلند
 تفاوتی مسئوالن اداره کل بهزیستی استان تهران

معیشتی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان تهران شیرخوارگاه های کارگران مهر، 19 شنبه              روز
 وشغلی و بی تفاوتی مسئوالن اداره کل بهزیستی استان تهران،رسانه ای کردند.

کل اداره زن پیمانی نیروهای از نفر هفتاد از معترض،بیش کارگران این از بنقل ای رسانه گزارش                   بنابه
از استخدامی آزمون طبق و بودجه و برنامه سازمان مجوز اساس بر که تهران استان                 بهزیستی

در آمنه شیرخوارگاه باالخص تهران استان های شیرخوارگاه در و شده جذب امسال ماه                اردیبهشت
ریال یک حتی که هست ماه شش مدت اند، شده بخدمت مشغول تهران درجنوب شبیری و                  شمیرانات

نگرفته قرار بهزیستی مسئوالن توجه مورد وجه هیچ به نیز آنها شکایات و اند ننموده دریافت                  حقوق
 است.

نیروهای این از نفر سی از بیش خصوصی، بخش به شبیری شیرخوارگاه واگذاری علیرغم                همچنین
بخش به دولت، به خدمت بجای علنًا و گشته شیرخوارگاه این در خدمت به مجبور همچنان                  پیمانی

 خصوصی ارائه خدمت میکنند در حالیکه این نیروها در استخدام دولت هستند!!

پایین ها،سطح هزینه افزایش به نسبت وبندرعباس ،هرمز قشم مسافری شناور های صاحبان              *اعتصاب
 درآمد و بی توجهی مسئوالن

هرمز به قشم بالعکس، و بندرعباس به قشم مسیرهای مسافری شناور های صاحبان مهر، 19 شنبه                 روز

درآمد پایین ها،سطح هزینه افزایش به اعتراض برای ذاکری و حقانی های اسکله در جمله از بالعکس                   و
با منطقه دریایی مسیرهای در تردد و کارکشیدند از دست ساعتی چند برای مسئوالن توجهی بی                  و

 اختالل روبرو شد.



 

 

در مسافر تردد کاهش و کرونا بیماری شیوع با گفتند: خبرنگاران به مسافری شناورهای                صاحبان
و اجتماعی گذاری فاصله دستورالعمل های ابالغ و بالعکس و قشم به بندرعباس دریایی               مسیرهای

 افزایش بی رویه ارز فرآیند جابجایی مسافر در مسیرهای دریایی را غیراقتصادی و زیان ده است.

دیگر از هم حقوق ها افزایش و کارکنان بیمه حق بندری، عوارض جمله از جاری هزینه های                 افزایش

 مشکالت عنوان شده از سوی صاحبان شناورهای مسافری بود.



معدن فعالیت به بدلیل قنات شدن خشک به نسبت زرند َبنان روستای اهالی اعتراضی روزتجمع                 *دومین
 زغال سنگ خمرود

اعتراض برای کرمان دراستان زرند َبنان روستای اهالی متوالی، روز دومین برای مهر 19 شنبه                 روز

معدن این مقابل تجمع به دست خمرود سنگ زغال معدن فعالیت به بدلیل روستا این قنات شدن خشک                    به
 زدند.

 

این اهالی، از یکی اعالم طبق که می باشد زرند خاک دشت دهستان توابع از روستا یک بنان                   روستای

بقیه و می کنند زندگی آن در دائم صورت به خانوار 20 حدود که است خانه 45 تا 40 دارای                     روستا
 اهالی به دلیل مشکالت قطعی زیاد برق و نبود گاز در دشت خاک و زرند ساکن هستند.

 *تجمع اعتراضی کسبه محله استاد سرای رشت نسبت به کندی پروژه جمع آوری آب های سطحی

کندی به اعتراض برای گیالن دراستان رشت سرای استاد محله کسبه از مهر،جمعی 19 شنبه                 روز
 پروژه جمع آوری آب های سطحی دست به تجمع زدند.



 

درگیر پروژه این با ماه چهار الی سه حدود گفت:ما محلی رسانه یک خبرنگار به معترضین از                   یکی
کار قصد بیل دستگاه یک با توقف روز 8 از بعد شهرداری هم حاال رود. می پیش کندی به کار و                       هستیم

 کردن داشت که  راهنمایی رانندگی  صبح آمد و به دلیل نداشتن مجوز کار را خواباند و رفت.

شهرداری، اما کردیم، جمع استشهاد و زدیم نامه جا همه ما نیست. پاسخگو کس هیچ متاسفانه افزود:                   وی

این نشانی آتش برای که است اصلی راه یک مسیر این نیستند. پاسخگو فرمانداری و رانندگی                  راهنمایی
 منطقه  و همچنین کالنتری محل هم یک چالش است.

  *مرگ ومصدومیت 4 کارگر  گروه صنعتي پاک برنز در حادثه انفجار دیگ فلز برنج

صنعتی شهرک در واقع برنز پاک صنعتي گروه برنج فلز دیگ انفجار حادثه مهردر 19 شنبه روز                   ظهر
حال که شدند مصدوم کارگردیگر 3 و داد ازدست را جانش کارگر تهران،یک استان جنوب                 شمس آباد،

 یکنفرشان وخیم گزارش شده است.

 *جان باختن 2 کارگر جوان درحادثه ریزش ساختمان خیابان ابوذرتهران

ریزش براثر تهران ابوذر خیابان در کار حین افغانستان تبعه ساله و24 کارگر18 مهر،2 18 جمعه                  روز
 ساختمان زیرآوار ماندند وجان باختتند و جسدشان بامداد روزشنبه 19 مهراز زیر آوار بیرون کشیده شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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بین المللی حقوق و اساسی حقوق نقض اعدام اعدام:مجازات حکم علیه روزجهانی اکتبر 10 مناسبت به -                
 است

 - اعتراض کارگران کشت وصنعت مغان نسبت به تخلیه انبار توسط مالک فعلی پس از ابطال واگذاری

یاد زنده التصویری ممنوع بدلیل وسیما صدا به نسبت جم بیمارستان مقابل کنندگان تجمع اعتراض -                
 محمد رضا شجریان ویورش وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی به آنها

 - گزارش تصویری از تجمع در تهران وتوس برای وداع با خواننده مرغ سحر:

 +جمعه - 18 مهر،تهران - بهشت زهرا - صف آرایی نیروهای سرکوب مقابل حضار

 +جمعه - 18 مهر، توس

 - شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان  ایران :تسلیت به ایران ، تسلیت به هنر

 - پیام کانون صنفی معلمان ایران (تهران)به مناسبت درگذشت مرغ سحرخوان مردم  ایران

 - کانون نویسندگان ایران:محمدرضا شجریان، هنرمند مردمی و استاد آواز ایران درگذشت

 - در شرکت صدر تأمین زیرمجموعه شستا برسر اموال کارگران چه می آورند؟

  - موج بازداشت ها و  صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و اجتماعی  نشانه ترس رژیم  است

 - خودکشی یک جوان بیکار درشهرستان شوش

 - آتش  در اردوی اتیسم/یک اتیستیک جان باخت و دیگری سوخت

بین المللی حقوق و اساسی حقوق نقض اعدام اعدام:مجازات حکم علیه روزجهانی اکتبر 10 مناسبت به *                
 است

 ایران:مجازات اعدام نقض حقوق اساسی و حقوق بین المللی است

بین المللی فدراسیون که صفحه ای ۶٠ تازه ی گزارش ـ (١٣٩٩ مهر ١٧) ٢٠٢٠ اکتبر ٨                پاریس،

(LDDHI) ایران» در بشر حقوق از دفاع «جامعه ی آن عضو سازمان و (FIDH) بشر حقوق                 جامعه  های
اساسی حقوق از زیادی شمار ایران در اعدام مجازات به کارگیری که می دهد نشان کردند، منتشر                 امروز

 را نقض می کند و با موازین بین المللی ناسازگار است.

ایران»، در اعدام مجازات گسترده ی به کارگیری ـ نیست امان در آن از کس «هیچ عنوان با گزارش                   این

 روند های اساسی و موارد مربوط به اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسالمی را مستند کرده است.



مهر) ١٩) اکتبر ١٠ روز در اعدام مجازات با مبارزه جهانی روز هجدهمین آستانه ی در گزارش                  این
جرائم متهماِن برای مدافع وکیل به دسترسی امکان به توجه جهانی روز موضوع امسال می شود.                 منتشر

 مستوجِب اعدام است.

 دبیرکل فدراسیون، عادل الرحمن خان، گفت:

این بشری حقوق کارنامه ی بر نشدنی پاک لکه ای ایران در اعدام مجازات از نشده مهار                 «استفاده ی

در مشخص طور به آن هاست، عضو ایران که بین المللی معاهده  های رعایت با باید دولت است.                 کشور
 جهت الغای این رویه ی کهنه و خشن پیش برود.»

داشته قرار چین از پس دوم رتبه ی در پیوسته جهان در اعدام مجریان لیست در که سال  هاست                   ایران
اعدام ایران در تن ١٩٠ از بیش ٢٠٢٠ سال نخست ماه ٩ در و تن ٢۵١ کم دست ،٢٠١٩ سال در                       است.

 شدند.

اعدام مجازات اجرای از پرشماری جنبه  های منظم طور به بشری حقوق بین المللی مختلف               سازوکار های
 را به خاطر ناسازگاری فاحش آن ها با مفاد اساسی حقوق بین المللی مورد انتقاد قرار داده اند.

«مهم ترین به مربوط موازین برخالف ایران در اعدام مستوجِب جرائم از بزرگی بسیار               اکثریت

و مدنی حقوق بین المللی میثاق پایه ی بر کشور این تعهد های با مغایرت در نتیجه در و هستند                   جنایت  ها»
تعریف با مغایرت در اعدام مستوجِب جرائم جمله از زیر موارد دارند. قرار (ICCPR)                سیاسی

جرائم دین؛ با مرتبط جرائم جنسی؛ جرائم نمی روند: شمار به آن ها تمام اما هستند جنایت  ها»                 «مهم ترین
به مربوط جرائم و اقتصادی؛ جرایم مخدر؛ مواد به مربوط جرائم الکلی؛ نوشابه  های نوشیدن                سیاسی؛

 فضای مجازی.

 *اعتراض کارگران کشت وصنعت مغان نسبت به تخلیه انبار توسط مالک فعلی پس از ابطال واگذاری

ابطال از پس فعلی مالک توسط انبار تخلیه از ممانعت ضمن مغان وصنعت کشت                کارگران

 واگذاری،اعتراضشان را روز جمعه 18 مهر رسانه ای کردند.



 

هنوز اینکه دلیل به گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به مغان صنعت و کشت شرکت کارگران از                   یکی
از شرکت فعلی مدیران و گذار سرمایه است، انجام حال در شرکت انتقال و نشده تثبیت واگذاری                   ابطال

 فرصت استفاده کرده و در حال تخلیه انبار ها هستند.

نیز شهرک پاسگاه و شده زده نامه انبار ها تخلیه ممنوعیت برای دادستانی سوی از کرد: خاطرنشان                  وی
 در محل حضور یافته، اما روند انتقال محصوالت از انبارها ادامه دارد.

افراد همکاری با روز شبانه که است روز دو مغان وصنعت کشت گران منبع،تاراج همین گزارش                  بنابه

حال در مغان وصنعت کشت زرخیز مجموعه این در کشاورزی محصوالت ذخایر تمام الحال                معلوم
غارت عوامل با مجموعه این داخل در مغان صنعت و کشت کارگران از وتعدادی است تخلیه و                   غارت

 انبارهای کشت وصنعت مغان درگیر هستند.

افراد توسط آشکار و بزرگ غارت این از جلوگیری برای امر مسئوالن سوی از واکنشی هیچ                  هنوز

یا و اند رفته فرو عمیق خواب در یا امر مسئوالن رسد می نظر به و است نگرفته صورت الحال                      معلوم
صنعت و کشت انبارهای در موجود لبینات و شکر از بسته آخرین تا اند زده مطلق بیخیالی به را                     خود

  مغان را بطور کامل غارت و تخلیه کنند.

حتی و لبنیات و شکر تنی 8000 انبار از نگیرند را وآشکار صریح غارت این جلوی امروز همین                    اگر

سهراب مرگ از بعد دارو نوش مسئوالن اقدام یعنی ماند نخواهد باقی چیزی اقالم و تجهیزات                  سایر
 خواهد بود.

یاد زنده التصویری ممنوع بدلیل وسیما صدا به نسبت جم بیمارستان مقابل کنندگان تجمع                *اعتراض
 محمد رضا شجریان ویورش وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی به آنها



ممنوع به اعتراض برای جم بیمارستان مقابل کنندگان ازتجمع نفر صدها مهر)، شب(17 شنبه                پنج
 التصویری زنده یاد محمد رضا شجریان شعار« ننگ ما صدا و سیمای ما»سردادند.

تجمع به انتظامی و امنیتی نیروهای وحشیانه یورش از حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره های                 فیلم

 کنندگان وضرب وشتمشان با باتوم می باشد.

انتقاد انتظامی و امنیتی نیروهای انسانی ضد اقدام این به هنرمندان از مهر،تعدادی 18 جمعه                 روز

 واعتراض کردند.

 

 * گزارش تصویری از تجمع در تهران وتوس برای وداع با خواننده مرغ سحر:

 +جمعه - 18 مهر،تهران - بهشت زهرا - صف آرایی نیروهای سرکوب مقابل حضار:



 

 

 

 +جمعه - 18 مهر، توس:



 

 

 *شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان  ایران :تسلیت به ایران ، تسلیت به هنر

، بیداد سال هزاران پس از که است ملتی ی خفته خون به تمدن فریاد پژواک شجریان، رضا محمد                     استاد

هنرمندی درهیات برخاست. نجیب دردمند،اما ای حنجره در ، آنان فرهنگ ی رفته برباد خاکستر                 از
 شریف  آهنگ بیداری را بر جانهای سردو خاموش نواخت .



را مکتوب تمدن سال 6000 از بیش که ، رویید ملتی باستانی های اسطوره خاک از شجریان                   محمدرضا
 در قلب خویش به یادگار دارد.

در ستارگانی همچون آنها بیت به بیت که بود، هایی قصه و سرودها ها، ترانه خوان نغمه تنها                    اونه

، هنر ، فرهنگ تنومند درختان باغبانی همچون بلکه ، درخشید می انسانیت و بزرگی و شرف                   آسمان
 تمدن ، ادبیات ، تاریخ و اندیشه ی این سرزمین را با اشک دیدگان و خون دل خویش آبیاری کرد.

او اما ، ُخلید همواره باستانی بوستان این هرز های علف و خارها نیش از دلش و دست راه این در                       گرچه
ادبیات و تمدن و فرهنگ پناهگاه که ساخت سقفی استوار ستونی چون ، بلرزد بادی هر از که نبود                     بیدی

 و هنر این سرزمین باشد ، و همچون فردوسی بزرگ در گوش هوش تاریخ جهان سرود :

  بـنــاهــای  آبــاد  گـــــردد  خــــراب

 از بـــاران  و  از تــــابـــش  آفـــتــــاب

 پی افـکنـدم  از  نظـم کـاخـی بـلـنـد

 کـه از بـاد  و  بـاران  نــیــابـد  گــزنـد

 نمـیرم  از  این پس  که من  زنده ام

 کـه  تـخــم  سـخـن  را  پـراکـنـده ام.

از که بود ستمدیدگانی فریاد او صدای بود. بخشندگی و فروتنی ، اخالق هنر، در بزرگ آموزگاری                   او
 نامردمیها به ستوه آمده و شعله وار، دشت سینۀ خود را الله زاِر این مرزو بوم می شمردند.

دربرگ را توانمندی و امید و عشق و مهربانی صدایش، که فرزندی بود، زمین ایران فرزند                  شجریان،
 برگ جانها زنده کرد.

، شجریان استاد محترم خانواده به را فرهیخته فرزند این دادِن دست از ایران، فرهنگیان صنفی                  تشکلهای
راهش و نام پاسبان وهمواره گفته تسلیت جهان وهنردوستان ایران عزیز مردم و موسیقی ، هنر                  اهالی

 در قلب خویش خواهند بود.

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 ثبت است، بر جریده ی عالم دوام ما.

  شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان  ایران

 18 مهرماه 1399

 *پیام کانون صنفی معلمان ایران (تهران)به مناسبت درگذشت مرغ سحرخوان مردم  ایران

 «من

 محمدرضا شجریان،

 فرزند ایران،



 ... موسیقی را از نگاهی دنبال کردم که

 اندیشیدن به انسان بدهد.

شود می ساخته کردن فکر در انسان که چرا کند؛ فکر و بیاید بیرون خودش از ای لحظه انسان که                      نگاهی
 و در اندیشیدن راه کمال را طی می کند.»

 بنابرا ین نگاه بود که محمدرضا شجریان،

 صدای خس وخاشاک شد.

 صدای مردم سرزمینش که هیچ رسانه ای نداشتند.

پیشرو خود و برخاست مخالفت به موسیقی ابتذال با هنرمند، یک عنوان به پرثمرش زندگی در                  شجریان
و ترین سخت شورانگیزترین، در همواره و نداد قرار قدرت خدمت در را هنرش هرگز بود. اصیل                   هنر

ادب گنجینه از نواها ترین ناب با و بود مردم کنار در ایران اخیر ساله پنجاه تاریخ روزهای ترین                     تلخ
 پارسی؛ سعدی و حافظ و فردوسی و ... روح امید و تسلیم ناپذیری را در جامعه جاری ساخت.

قمر قزوینی، عارف خان، درویش همانند است. جاودانه شجریان ملت این تاریخی حافظه در گمان                 بی
 الملوک وزیری، محمدتقی بهار، میرزاده عشقی و ... همه آنها که صدای ما بودند؛ صدای مردم.

 یادش جاودان خواهد بود.

 کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

 ١٧ مهر ١٣٩٩

 *کانون نویسندگان ایران:محمدرضا شجریان، هنرمند مردمی و استاد آواز ایران درگذشت

افزود. ایرانی موسیقی هنر گنجینه ی به ماندگار اثر ده ها خود هنری فعالیت قرن نیم از بیش در                   شجریان
نیما تا گرفته خیام و حافظ از فارسی، نو شعر و کالسیک شعر از خود سنجیده ی و دقیق انتخاب های با                      او

از یکی بی تردید شجریان افزود. ما معاصر هنر و فرهنگ غنای بر آن ها هنرمندانه ی اجرای و اخوان                   و
در ماندنی، یاد به و اصیل آثاری ارائه ی بر افزون او است. اخیر قرن در ایران هنرمندان                   شاخص ترین

بر حاکم روزافزون سرکوب و خفقان سیاست برابر در و مردمی اعتراضات جریان در اخیر دهه ی                  دو
 کشور سمت مردم ایستاد و از این رو به خار چشم سرکوبگران تبدیل شد.

گرامی را یادش و می گوییم تسلیت ایران مردم و او خانواده ی به را ارجمند هنرمند این                  درگذشت
 می داریم.

 *در شرکت صدر تأمین زیرمجموعه شستا برسر اموال کارگران چه می آورند؟

و درآورده  استخدام به کاری، سابقه هیچ داشتن بدون را خود اقوام تأمین، صدر مدیران از برخی                   ظاهرا
 به آنان حقوق و مزایایی بیش از سایر کارکنان با سابقه اختصاص داده اند.

اختصاری نام با اجتماعی تأمین گذاری سرمایه شرکت ایران، های هلدینگ بزرگ ترین از یکی                بی شک
سهام مبادالت و دارایی مدیریت بازرگانی، و تجارت سرمایه گذاری، مدیریت زمینه در که است                شستا

 شرکت ها، فعالیت می کند.



از است، فرعی هلدینگ شرکت 9 و (مدیریتی) زیرمجموعه شرکت 187 دارای که بزرگ هلدینگ                 این
گاها خود، تابع های شرکت در پایین شفافیت و باال دارایی دلیل، به که است ایران اقتصادی مراکز                    جمله

موارد برخی در که است همراه افسوس و تأسف با آن جایی قضیه این و باشند می تخلف معرض                    در
 گوش شنوایی برای شنیدن این گزارشات و مهار این تخلفات از سوی مسؤوالن امر وجود ندارد.

زیرمجموعه شرکت های از تأمین» «صدر شرکت به به مربوط این بار آمده دست به جدید                اطالعات
 شستا است که تحت مدیریت آقای «غ.س» قرار دارد.

یا و «س.ع» آقای نظیر آن تابعه شرکت های و تأمین صدر مدیره هیأت اعضای و عامالن مدیر                   برخی

 مدیرعامل و نائب رییس شرکت پشم شیشه ایران آقای «ف.ر» باالی ۶۵ سال سن دارند.

به ممنوعیت قانون مشمول شستا کشور، محاسبات دیوان پیشین رییس گفته به که است حالی در                  این

به توجهی تابعه شرکت های و شستا ظاهرا اما نیست؛ مستثنی قاعده این از و بوده بازنشستگان                  کارگیری
 این موضوع ندارند.

ریاست کرسی بر تکیه بر عالوه تأمین، صدر شرکت مدیرعامل «غ.س» آمده دست به اسناد اساس                  بر
عنوان به و داشته حضور تهران پزشکی واحد اسالمی آزاد دانشگاه در همزمان طور به شرکت،                  این

 عضو هیأت علمی مشغول به فعالیت است.

شرکت های از یکی که سعدی» سازی «کاشی شرکت مدیرعامل که می شود جالب تر آن جایی ماجرا                این

مدیرعامل همکار نیز تهران پزشکی واحد اسالمی آزاد دانشگاه در است، تأمین صدر مجموعه                زیر
 صدر تأمین است!

با را کتابی سعدی»، سازی «کاشی شرکت مدیرعامل با همچنین تأمین صدر مدیرعامل               «غ.س»
پشم شرکت حساب از کردن خرج یمن به و کرده گردآوری تجاری شرکت های بر حاکم اصول                  موضوع

 شیشه ایران بین کارمندان توزیع شده است.

را خود اقوام تابعه، شرکت های و صدرتأمین مدیران این از برخی ظاهرا و نیست داستان همه این                   اما

سایر از بیش مزایایی و حقوق آنان به و درآورده  هلدینگ این استخدام به کاری، سابقه هیچ داشتن                    بدون
رسمی بخش نامه خالف موضوع این که داده اند اختصاص باالتر تحصیلی مدارک و سابقه با                کارکنان

 شستا بوده و بارها مورد اعتراض شفاهی و کتبی کارکنان قرار گرفته است.

وی کار سابقه ماه چند به استناد با تنها که است صدرتأمین شرکت مدیرعامل برادرزاده افراد این از                    یکی

از اشتهارد کارخانه مدیر جانشین حکمی طی امسال اردیبهشت در ایران، شیشه پشم شرکت                در
دو تنها و نمی آورد هم چندانی دوام خانوادگی، انتصاب این البته که می شود صدرتأمین تابعه                 شرکت های

این طور بررسی ها در که شده سوزی آتش دچار اشتهارد ایزوگام کارخانه شدن، جانشین از پس                 ماه
و ایمنی مسؤول که تأمین، صدر مدیرعامل برادرزاده «ج.س» سستی و سهل انگاری که می شود                گزارش

 بهداشت کارخانه بوده، عامل این حادثه است.

افراد و نیست آن زیرمجموعه های و صدرتأمین در افراد فامیلی استخدام نتیجه تنها یا اولین                 «ج.س»

که درآمده اند شرکت ها این استخدام به مدیران با خویشی و قوم رگ اساس بر صرفا که هستند نیز                    دیگری
و ها شرکت این در حضور فنی صالحیت نیز افراد این آیا که دارد وجود بیشتری های بررسی به                     نیاز



این به خود بازنشستگی های هزینه تأمین برای را مبالغی ماهانه که کارگرانی های سرمایه                 نگهداری
 هلدینگ بزرگ می دهند، دارند یا نه؟

 گزارش رسانه ای شده بتاریخ 18 مهر99

است رژیم ترس نشانه اجتماعی و کارگری فعالین برای زندان احکام صدور و ها بازداشت                 *موج
معترض، مردم و اجتماعی کارگری، فعالین علیه سنگین احکام صدور و بازداشت سرکوب،               درادامه

پیر ندا وند، قلی الوار آشوری، شبنم اجتماعی؛ و کارگری فعاالن از نفر پنج مهرماه، پانزدهم                  در
امنیتی ماموران توسط خود شخصی منازل در تهران در صدری اندیشه و جواهری آرش                خضرانیان،

مسایل و کارگری های پژوهش عرصه در شدگان بازداشت شدند. منتقل نامعلومی مکان به و                 بازداشت

امتیاز صاحب و مسئول مدیر تهران، دانشگاه دانش آموخته ی آشوری شبنم اند. داشته فعالیت               اجتماعی
می کارگری مسایل به بویژه و اجتماعی مسایل به و شود می منتشر ماه دو هر که است آگاهنامه                     نشریه

تلفن گوشی جمله از او شخصی وسایل از برخی منزل، تفتیش با وی بازداشت حین در مأموران                   پردازد.
همین به نیست. مشخص او بازداشت دلیل و اتهامات بردند. خود با و کردند ضبط را او تاب لپ و                      همراه

نیز صدری اندیشه و جواهری آرش خضرانیان، پیر ندا وند، قلی الوار بازداشت دلیل و اتهامات                  گونه

ماموران است. شده منتشر کتاب یک و مقاله چندین کنون تا وند قلی الوار از است. نشده مشخص                    هنوز
و وی شخصی وسایل از برخی ضبط و منزل تفتیش به اقدام نیز قلی وند آقای بازداشت حین                   در

می نشان اسالمی جمهوری رژیم سابقه و شواهد کردند. آنها لپ تاپ و همراه تلفن ازجمله                 برادرانش
  دهد که تنها علت بازداشت  این پنج نفر فعالیت آنها در عرصه مسایل کارگری و اجتماعی است .

دبیران هیئت عضو دو آبتین، بکتاش و (مهابادی) خندان رضا مهر پنجم در ها، بازداشت این از                    پیش
مجبور قضایی مقامات دستور به دبیران، هیئت پیشین عضو باژن، کیوان و ایران، نویسندگان                کانون

به همانجا خود معرفی محض به آنها کنند. معرفی اوین زندان رابه خود حکم، اجرای جهت که                   شدند
شده اند. محکوم زندان سال شش به یک هر آبتین بکتاش و (مهابادی) خندان رضا شدند. منتقل                  زندان

قصد به تبانی و «اجتماع آنها اتهام های است. شده محکوم زندان ماه شش و سال سه به نیز باژن                     کیوان
  اقدام علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است.

موسیقی، حوزه  پژوهشگر و اجتماعی فعال اسماعیلی، آرمان مهرماه، دهم شنبه پنج در آن، از پیش                  
مکان به و بازداشت قضایی حکم ارائه بدون الهیجان، در خود پدری منزل در امنیتی نیروهای                  توسط

وسایل از برخی و کردند منزلش تفتیش به اقدام او بازداشت از پس مأموران شد. منتقل                  نامعلومی

ٰآرمان خانواده گفته به بردند. خود با و کردند ضبط خانه در موجود کتاب های و لپ تاپ جمله از                    شخصی
 اسماعیلی، او در حال حاضر بیمار است و نیاز مبرم به رسیدگی  تخصصی پزشکی دارد.

زندان سال ٣٨ به نیز گیالن کیاشهر بندر ساکن کارگری فعال و شاعر فرهنگیان، پیمان                 هم زمان،

و بازداشت شتم و ضرب با همراه امنیتی مأموران توسط خردادماه یکم و سی در او است. شده                    محکوم

نظام، علیه «تبلیغ او به شده داده نسبت اتهام  های شد. منتقل الهیجان ازبرم زندان به بازجویی از                   پس
و مقدسات به توهین انبیا، به اهانت و توهین جمعیتی، اندازی راه  خشونت آمیز، اعمال به مردم                  تحریک

 ائمه و توهین به رهبری» از طریق نوشته های خود در فضای مجازی عنوان شده است.

5 های ماه آخرین گذراندن حال در که تهران معلمان صنفی کانون عضو عبدی اسماعیل برای                   همچنین

10 تعلیقی رای شود، آزاد دوره این از بعد که رفت می انتظار و است اوین زندان در خود حبس                      سال



سال ده به ٨٩ سال در او عبدی، اسماعیل وکیل تاج، حسین گفته به است. شده ابالغ مجددًا حبس                     سال
اسماعیل ٩۴ سال در اما . آمد در تعلیق حالت به سال پنج مدت به حکم سپس اما شد؛ محکوم                      زندان

تا باید حکم این طبق عبدی اسماعیل ترتیب این به . گردید محکوم ٩۵ سال در و بازداشت مجددا                     عبدی
  سال 1409  باید در زندان بماند.

وضیعت از مردم و کارگران گسترده نفرت و خشم نارضایتی، با مواجهه در اسالمی جمهوری                 رژیم
کارگری، فعاالن ببند و بگیر و سرکوب تشدید را خود چاره راه تنها همچنان موجود، ناپذیر                  تحمل

شبح و کارگری اعتراضات گسترش از رژیم وحشت بیند. می متعرضان دیگر و نویسندگان                اجتماعی،
گشت در ایران اجتماعی فضای در همچنان که - 98 آبان و 96 دی در دستان تهی و زحمتکشان                     خیزش

نشانه نه انسانی، ضد اقدامات این هاست. گری سرکوب این تشدید و تداوم اصلی علت است- گذار                   و

می را کارگری اعتراضات و مبارزات نه است. گران حکومت ترس نشانه پیش، از بیش که                  قدرت
  توان با دادگاه و زندان خاموش کرد و نه شبح خیزش های  دی و آبان  را می توان گرفت و اعدام کرد.

فعالین آزار و اذیت و کردن زندانی بازداشت، ایران، در کارگران از حمایت در المللی بین                  اتحاد

حقوق مدافع و کارگری های نهاد تمام از و کند می محکوم شدیدا را نویسندگان و اجتماعی                   کارگری،

ایران، در خواهانه آزادی و طلب برابری اعتراضات با همگام که خواهد می جهان سراسر در                  انسان
  نسبت به پایمال شدن بدهی ترین حقوق انسانی توسط رژیم اعتراض کنند.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  8 اکتبر 2020

 *خودکشی یک جوان بیکار درشهرستان شوش

حیدر بنام جوان کارگربیکار مهر،یک 17 بتاریخ اجتماعی های درشبکه منتشره گزارشات              براساس

او بر شده تحمیل زندگی فشارهای و ها استرس انواع و بیکاری و فقر اثر بر شوش شهرستان در                     احمدی
 دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.



 

 *آتش  در اردوی اتیسم/یک اتیستیک جان باخت و دیگری سوخت

تهران باهنر اردوگاه در اتیستیک افراد از تعدادی که هنگامی گذشته معلوالن،روز کمپین گزارش                به
 بودند،ناگهان خوابگاه اردوگاه دچار آتش سوزی شد

دچار نیز ساله 20 کامیار و باخت جان دود از ناشی خفگی دلیل به ساله 26 آرین ناگوار حادثه این                      در
 سوختگی شد و اکنون در بیمارستان تحت مداوا قرار دارد.

خیریه موسسه مدیر و مربیان همراه به اتستیک فرد ١۵ تفریحی اردوی این در گزارش این اساس                   بر
سایرین و بودند خوابگاه داخل در کامیار و آرین فقط حادثه هنگام در که داشتند حضور بهشت                   صابرین

 در محوطه اردوگاه حضور داشتند.

وقوع از پس که باشد داشته ادامه جمعه غروب تا بود قرار و شروع پنج شنبه روز از اردو                    این
 آتش سوزی اردو لغو شد



است.در بررسی دست در مسئوالن گفته به و نشده مشخص هنوز حریق علت خبر این انتشار زمان                   تا
 صورت اعالم علت حریق،این پست بروزرسانی خواهد شد

 کمپ  ین معلوالن این حادثه ناگوار را به خانواده آرین و جامعه اتیسم تسلیت عرض می نماید.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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ایران آواز استاد این خانواده با وهمبستگی وهمدردی شجریان محمدرضا به احترام ادای و درود با -                 

 وخواننده آهنگ جاوادانه مرغ سحر

 +تصاویر تجمع مقابل بیمارستان جم

فعلی اوضاع به هیچ ربطی نکنید؛ پخش را امید سرای ای ایران صداوسیما: به شجریان محمدرضا                 +نامه
 ندارد

اخراج به دراعتراض تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع بخار های کوره بخش کارگران اعتصاب -                

 از کاریک همکار حق طلب

دراین ها زباله وانباشت متوالی روز چندمین برای اهواز شهرداری شهری خدمات کارگران اعتصاب -               

 کالنشهردرسکوت مطلق رسانه های سراسری

وپایمالی وضعیت تبدیل عدم به نسبت نفت صنعت موقت مدت قرارداد کارگران سرگشاده نامه -               
 حقوقشان

با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه کارگران های کنش ادامه -                 
 انتشار نامه سرگشاده

 - جان باختن کارگر معدن سنگ آهن بافق بر اثر سقوط از ارتفاع

 - مصدومیت شدید یک کارگر دربوکان براثر سقوط باالبر حاملش به داخل چاله

ایران آواز استاد این خانواده با وهمبستگی وهمدردی شجریان محمدرضا به احترام ادای و درود                 *با

 وخواننده آهنگ جاوادانه مرغ سحر

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

 +تصاویر تجمع مقابل بیمارستان جم:



 

 



 

 

فعلی اوضاع به هیچ ربطی نکنید؛ پخش را امید سرای ای ایران صداوسیما: به شجریان محمدرضا                 +نامه
 ندارد



سازمان  رئیس به ایران آواز استاد این نامه شجریان محمدرضا درگذشت با اخیر ساعت ها ی                در
 صداوسیما درباره پخش «سرود ایران ای  سرای امید» در سال1388، دست به دست می شود.

به سرود این و نشود پخش او صدای با دیگر حماسی سرود این که خواسته نامه این در                    شجر یان

 حال وهوای سال های ۵٧ و ۵٨ ربط دارد و هیچ نسبتی با اوضاع سیاسی و اجتماعی آن سال ندارد.

 

اخراج به دراعتراض تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع بخار های کوره بخش کارگران                *اعتصاب

 از کاریک همکار حق طلب

تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع بخار های کوره بخش کارگران مهر، 17 شنبه پنج                 روز

 دراعتراض به اخراج از کارامید آزادی دست از کار کشیدند.

دست انتقال برخواست مبنی بخش این کارگران ازنامه همچنین اجتماعی های درشبکه منتشره               گزارشات
 جمعی می باشد.



حق همکار بکار بازگشت عدم صورت در کردند اعالم مجتمع این بخار های کوره معترض                 کارگران
 طلبشان مهندس امید آزادی  حاضر به ادامه کار دراین بخش نیستند.

دراین ها زباله وانباشت متوالی روز چندمین برای اهواز شهرداری شهری خدمات کارگران               *اعتصاب

 کالنشهردرسکوت مطلق رسانه های سراسری

شهری خدمات کارگران ها، رسانه مطلق درسکوت متوالی روز چندمین مهربرای 17 شنبه پنج                روز

 شهرداری اهواز به اعتصابشان ادامه دادند وازجمع آوری زباله ها خودداری کردند.

شدن وتبدیل اهواز های خیابان سطح در ها زباله انباشت از حاکی محلی رسانه دریک ویدئو یک                   پخش
 این کالنشهر به زباله دانی می باشد.

کالنشهر این اهالی اعتراضات گرفتن وباال کارگران اعتصاب روزاز چند گذشت اهوازبا              شهرداری
 نسبت به انباشت زباله ها درسطح شهر هیچ عکس العملی نشان نداده است.

وپایمالی وضعیت تبدیل عدم به نسبت نفت صنعت موقت مدت قرارداد کارگران سرگشاده               *نامه
 حقوقشان

سرگشاده ای نامه انتشار با نفت صنعت موقت مدت قرارداد مهر،کارگران 17 شنبه پنج                روز
سلیقه برپرداخت مبنی حقوقشان وپایمالی وضعیت تبدیل عدم به نسبت دیگر باری برای را                اعتراضشان

 ای مطالبات،رسانه ای کردند.

 بخش هایی از این نامه که رسانه ای شده است بقرارزیراست:

در سختگیرانه های بخشنامه و ها ابالغیه صدور با موقت مدت قراردادی کارکنان کردن                ........محصور

ناامنی حس شدن شعله ور به منجر ناخواه خواه که هاست ناامیدی این از مصداقی وضعیت تبدیل                  جهت
 در شاغالن و کارکنان قراردادی مدت موقت می شود.

با و است شده دشوار ها خیلي براي كردن كار كه شده ای گونه به شرکت ها فضاي سو یک                     .......از
فكری هیچ االن تا ، عملیاتی حوزهای در خصوص به متخصص و فني نیروهاي شدید ریزش به                   توجه

که است نشده معین به وضعیت تبدیل جهت موقت مدت قراردادی پرسنل مشكالت و معضالت حل                  برای
 موجب کاهش انگیزه این کارکنان شده است.

منطقی چه و باشند داشته خدمات جبران نظام یا ارتقاء نظام کارکنان این نمیدهد اجازه تفکری                  چه
 بالتکلیفی 9 ساله یک جامعه 34 هزار نفری را در صنعت پیشران اقتصاد کشور میپذیرد.

 آیا وقت آن نرسیده است که به برخوردهای دوگانه با این کارکنان پایان داد؟

 در پایان نمونه هایی از برخورد سلیقه ای با قوانین را یادآوری میکنیم:

 1- افزایش حقوق ابتدای سال=کارمندی

 2- عیدی پایان سال=کارمندی

 3- فوق العاده ها پرداخت حقوق=عمومی کارگری

 4- پاداش بهره وری=کارگری



 5- فرمول اضافه کاری=کارگری

با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه کارگران های کنش                 *ادامه
 انتشار نامه سرگشاده

پایان برای دارشان دامنه های کنش درادامه داماش معدنی آب کارخانه کارگران مهر، 17 شنبه پنج                  روز
ملزم خواستار و نوشتند گیالن استاندار به خطاب سرگشاده ای نامه ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                 دادن

 کردن بانک ملی برای تامین هزینه 5 میلیارد تومانی جهت بازگشایی کارخانه شدند.

ماه 3 که نوشتند نامه دراین داماش معدنی آب کارخانه طلب حق شده،کارگران ای رسانه گزارش                  برپایه
 است دستمزد دریافت نکرده اند و حق بیمه هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

به کارگر 33 که کردند تاکید اولیه، مواد نشدن تامین دلیل به معدنی آب کارخانه تعطیلی به اشاره با                     آنها
 همراه خانواده  هایشان در شرایط اضطراب ناشی از تعطیلی همیشگی کارخانه به سر می برند.

دارد، وجود داماش محصوالت عرضه برای که مناسبی بازار به اشاره با داماش معدنی آب                 کارگران
 یادآور شدند که بانک ملی از تامین سرمایه در گردش این شرکت خودداری می ورزد.

  این کارگران در پایان این نامه خواستار ملزم کردن بانک ملی برای تامین هزینه 5 میلیارد تومانی

 جهت بازگشایی کارخانه شدند.

 *جان باختن کارگر معدن سنگ آهن بافق بر اثر سقوط از ارتفاع

ایران- مرکزی آهن سنگ بافق(شرکت آهن سنگ معدن ساله 28 کارگر مهر،یک 16 چهارشنبه                روز

کارخانه محصول انبار قسمت در نفره تک صورت به دو و یک بین شوت مشکل رفع کار                   بافق)حین
 اگلومراسیون بر اثر سقوط از ارتفاع  4 متری جانش را ازدست داد.

  *مصدومیت شدید یک کارگر دربوکان براثر سقوط باالبر حاملش به داخل چاله

یک فرهنگ کوچه در واقع طبقه 6 ساختمان کاردریک حین ساله 35 کارگر مهر،یک 17 شنبه پنج                   روز
 بوکان بدنبال سقوط باالبرحاملش به داخل چاله آسانسور بشدت مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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چندماه پرداخت عدم به اعتراض برای امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع اعتصاب -              
 حقوق،عیدی ومطالبات دیگر مقابل شهرداری

پاسخگویی وعدم حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -               
 مسئوالن

 - ادامه کنش های کارگران کارخانه آهن و فوالد لوشان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


در سرمایه تامین عدم بدلیل داماش معدنی آب کارخانه کارگران معیشتی و شغلی بالتکلیفی ادامه -                
 گردش از طرف بانک ملی

 - شهرداری تهران سهمیه استخدام معلوالن را نادیده گرفت

 - واله زمانی کماکان در بازداشت است

 - اندیشه صدری هم بازداشت شد

 - کانون نویسندگان ایران:بازداشت یک روزنامه نگار و یک نویسنده

 - اجرای حکم حبس 10 ساله  اسماعیل عبدی بدلیل رد شدن اعاده دادرسی

 - همبستگی کلکتیو سندیکاهای فرانسه با قربانیان سرکوب درایران

 - باشله کمیسر عالی حقوق بشر از ایران خواست مدافعان حقوق بشر را آزاد کند

کارگر زباله حمل کامیون یک با کاوه بلور توسعه کارگران وآمد رفت سرویس تصادف حادثه در -                 
 جوان شهرداری ساوه جان باخت و7 کارگر دیگر مصدوم شدند

چندماه پرداخت عدم به اعتراض برای امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع              *اعتصاب
 حقوق،عیدی ومطالبات دیگر مقابل شهرداری

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران مهر، 16 چهارشنبه               روز

ومقابل کارکشیده از دیگردست ومطالبات حقوق،عیدی چندماه پرداخت عدم به نسبت             اعتراضشان
 ساختمان شهرداری این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند.

(16مهر امروز صبح امیدیه شهرداری سبز فضای گفتند:کارگران ای رسانه خبرنگار به کنندگان               تجمع

دفتر مقابل در نشده، پرداخت سنوات و عیدی و مزدی معوقات ماه سه دست کم به اعتراض در                   ماه)
 مدیریت واحد فضای سبز شهرداری امیدیه تجمع کردند.

اما کارند. مشغول شهرداری در پیمانکار چند مسئولیت تحت امیدیه شهرداری افزودند:کارگران              آنها
ماه فروردین حقوق مابه التفاوت نشده، پرداخت کارگران 98 سال عیدی و حقوق ماه سه اینکه                 به رغم

آنها به نیز 98 سال طبقه بندی طرح مابه التفاوت و 97 سال در حقوق ماه دو همراه به جاری                    سال
 پرداخت نشده است.

وعده مسئوالن کارگران؛ امروز تجمع جریات در و کارگران مکرر پیگیری های از بعد دادند: ادامه                 آنها
 پرداخت حدود 2 میلیون تومان را به صورت علی الحساب به آنها دادند.

پاسخگویی وعدم حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری کارگران اعتراضات               *ادامه
 مسئوالن

برای حقوق پرداخت عدم به نسبت گیالن استان در لوشان شهرداری کارگران مهر، 16 چهارشنبه                 روز
ای رسانه مسئوالن پاسخگویی وعدم حقوق ها ماه نشدن پرداخت به نسبت را اعتراضشان دیگر                 باری

 کردند.



مجموعه در کارگر 80 حدود گفتند: ای رسانه خبرنگار به لوشان شهرداری معترض               کارگران
فروردین از تقریبا که کارند مشغول سال 25 تا 15 باالی سوابق با مستقیم صورت به لوشان                   شهرداری

 ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدی شان به تاخیر افتاده است.

معوقه مطالبات پاسخگوی لوشان شهرداری در مسئولی هیچ زمینه این در اینکه بیان با کارگران                 این

سبز، فضای خدمات، بخش در شهرداری نظر زیر که سالهاست گفتند: ادامه در نیست،                کارگران
مدیریت ترتیب به که شهردارانی سال ها این تمامی در و می کنیم کار سختی به آتش نشانی و                  موتوری

 شهری را برعهده می گیرند، در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکرده اند.

شهردار از ما و کرده تغییر لوشان شهردار پیش هفته دو حدود اینکه بیان با لوشان شهرداری                   کارگران

پرداخت و شهرداری مالی منابع تامین برای چاره ای داریم انتظار اصلی کارفرمای مقام در                جدید
برخی حضور در جدید شهردار معارفه روز در افزودند: بیندیشد، شهرداری کار نیروی               دستمزد

تاکنون زمان آن از و شد داده کارگران مطالبات کردن به روز وعده لوشان شهر و شهرستانی                  مسئوالن
به کارگران مزدی معوقات و شهرداری مشکالت است قرار اگر هستیم. شهرداری اقدام منتظر                ما

 صورت قبل باقی بماند چرا اعضای شورای شهر مرتب شهردار تغییر می دهند؟

دلیل به شهر شورای اعضای از نفر سه همراه به سابق شهردار گذشته سال ماه دادند:شهریور ادامه                   آنها

می شد. اداره سرپرست با شهرداری و شدند محروم شهرداری در فعالیت انجام از موقتا مالی                 تخلفات
در حقوق اولین این کردیم. دریافت را ماه فروردین کامل حقوق ماه یک جدید شهردار ورود با                   همزمان

 سال جاری است که با افزایش مصوبه مزدی شورای عالی کار به کارگران پرداخت شده است.

ماه 16 تا 15 حدود شهرداری نیز اجتماعی تامین بیمه خصوص در دستمزد از جدا گفتند: همچنین                   آنها

 حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.

اردیبهشت، ماه های دستمزد از بخشی به ما مزدی مطالبات افزودند: لوشان شهرداری معترض               کارگران

می شویم. نزدیک ماه مهر پایان به حال و می شود مربوط جاری سال ماه شهریور و مرداد تیر،                   خرداد،
گذشته سال طی که شهرداری بازنشسته کارگر 12 سنوات و معوقه حقوق پرداخت زمینه در همچنین                  ما

 بازنشسته شده اند، شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم.

35 حدود بازنشستگی زمان در بازنشسته کارگران طلب میزان لوشان؛ شهرداری کارگران گفته              به

پیش سال 4 حدود است. رسیده حداقل به تاکنون پیش سال 4 از طلب این ارزش است. بوده تومان                     میلیون
در امروز اما داشتند را لوشان در مسکونی واحد یک خرید امکان تومان میلیون 35 با کارگران                   این

 بازار مسکن لوشان همان آپارتمان 35 میلیونی به 350 میلیون تومان رسیده است.

 *ادامه کنش های کارگران کارخانه آهن و فوالد لوشان برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

پایان و گیالن دراستان تولیدی واحد این بازگشایی برای لوشان فوالد و آهن کارخانه کارگران های                  کنش

 دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان کماکان ادامه دارد.

آهن کارخانه گفتند: ای رسانه خبرنگار به لوشان فوالد و آهن کارخانه مهر،کارگران 16 چهارشنبه                 روز

اردیبهشت اول از است، شده واقع گیالن استان در لوشان جمال آباد صنعتی شهرک در که لوشان فوالد                   و
 ماه سال 95 به دلیل مشکالت مالی تعطیل اعالم شد و تمامی کارگران آن بیکار شدند.



اظهار دارند، تاکید خود کار محل مجدد راه اندازی و بازگشایی بر که کارخانه این شده بیکار                  کارگران
حقوق ماه یک با تعطیلی اعالم از بعد که داشت شاغل کارگر 180 حدود تولیدی واحد این                   داشتند:

شغلی هنوز کارگران این از زیادی شمار شدند. اخراج 95 سال ماه فروردین در مرحله دو در                   معوقه؛
 پیدا نکرده اند و به دنبال بازگشایی کارخانه هستند.

برای شانسی هیچ ما برای کار نامتعادل بازار در هم اکنون سنی، و جسمی شرایط به باتوجه گفتند:                   آنها
زمینه در که تاسیس تازه کارخانه این بازگشایی از دولت اگر اما ندارد وجود جدیدی شغلی فرصت                   یافتن

کند؛ حمایت دارد، فعالیت مختلف پانل های و بتنی و فلزی سازه های انواع نظارت و ساخت                 طراحی،
 می توانیم به کار قبلی خود بازگردیم و در کنار آن امکان اشتغال برای جوانان بیکار هم فراهم می شود.

فروش بازار و تولید سال ها که شد اعالم تعطیل شرایطی در صنعتی واحد این اینکه بیان با                   کارگران
به نیاز و هستند تولید آماده کارخانه تولیدی خطوط همه حاضر حال در افزودند: ادامه در داشت،                   خوبی

 حمایت دارند.

که بود امیرخسروی مه آفرید به متعلق صنعتی واحدهای از لوشان فوالد و آهن شرکت کارگران؛ گفته                  به

قضایی مراجع نظارت با صنعتی واحد این اداره مسئولیت تومانی میلیارد هزار سه تخلف پرونده از                  پس
 به خانواده وی شد.

گیالن استان دولتی و صنفی نهادهای به کارخانه بازگشایی امید به بار چندین تاکنون کردند: اضافه                  آنها
 مراجعه کردیم اما درمورد بازگشایی کارخانه هنوز پاسخی نگرفته ایم.

در سرمایه تامین عدم بدلیل داماش معدنی آب کارخانه کارگران معیشتی و شغلی بالتکلیفی                *ادامه

 گردش از طرف بانک ملی

بدلیل نشده پرداخت حقوق ماه 3 با گیالن دراستان داماش معدنی آب کارخانه کارگران شغلی                 بالتکلیفی
 عدم تامین سرمایه در گردش از طرف بانک ملی برای تهیه مواد اولیه کماکان ادامه دارد.

از داماش معدنی آب مالکیت که ملی بانک مهر،استدالل 16 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 براساس

به واگذاری هدف با شرکت که است آن دارد، اختیار در را آریا امیرمنصور گروه به متعلق                   شرکت های
 مزایده گذاشته شده.

صورت به می بایست آن درصد 25 که است تومان میلیارد 44 واحد این واگذاری برای شده تعیین                   قیمت
این واگذاری، مسیر در موجود پیچیدگی های دلیل به که است آن پیش بینی ها اما شود پرداخت بانک به                   نقد

 شرکت خریداری نخواهد داشت.

نه و می شود انجام تولیدی نه شده اند، رها خود حال به بالتکلیف کارخانه این کارگران میان این در                    
 حقوقشان پرداخت می شود.

 *شهرداری تهران سهمیه استخدام معلوالن را نادیده گرفت

 شهردار ی تهران در آزمون استخدامی اخیر سهمیه معلوالن را  نادیده گرفت.

خود استخدام سهمیه از درصد 3 مکلفند شهرداری ها معلوالن، حقوق از حمایت قانون 15 ماده                 براساس

در که استخدامی آزمون راهنمای دفترچه در متاسفانه که دهند اختصاص معلولیت دارای افراد به                 را



لحاظ را آنان سهمیه  تهران شد،شهرداری برگزار آزمون این مهرماه یازدهم و منتشر شهریور99                اواخر
 ننموده است.

و شده تخلف مرتکب هم استخدامی و اداری امور تهران،سازمان شهرداری بر عالوه موضوع ا ین                 در

صادر را تهران شهرداری استخدامی آزمون برگزاری معلولیت،مجوز دارای افراد سهمیه لحاظ              بدون
 نموده است!

با مورد حسب قانون این از متخلف مسئوالن معلوالن، حقوق از حمایت از قانون 15 ماده 2 تبصره                    طبق
قانون ماده(19) موضوع هشت تا پنج درجه نقدی جزای تعزیری مجازات به ذیصالح مراجع                حکم

به انتصاب از محرومیت یا و مقام تنزل عمومی خدمات از دائم یا موقت اسالمی،انفصال                 مجازات
 پست های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

 *واله زمانی کماکان در بازداشت است

درپایان کارگری فعال شد.این بازداشت سکونیش محل در زمانی واله مهر، 15 شنبه سه روز                 بامداد
 روزطی  یک تماس تلفنی با خانواده از بازداشتش در شعبه 2 دادگستری کرج خبرداد.

بازداشت در البرزکماکان نقاشان سندیکای مدیره هیئت عضو این موثق منبع ازیک خبر برآخرین                بنا
 بسر می برد.

 *اندیشه صدری هم بازداشت شد

 روز سه شنبه 15 مهر، اندیشه صدری هم درتهران بازداشت شد.

  *کانون نویسندگان ایران:بازداشت یک روزنامه نگار و یک نویسنده

مسئول مدیر و امتیاز صاحب آشوری شبنم تهران، در امنیتی نیروهای مهر ١۵ سه شنبه                صبح
ائلوار بازداشت خبر آن از پس کردند. بازداشت را «آگاهنامه» اقتصادی و اجتماعی               دوماهنامه ی

اندیشه و جوهری آرش پیرخضرانیان، ندا جمله از دیگر تن چند همراه به مترجم و نویسنده                  قلی وند،
 صدری نیز منتشر شد. تا کنون از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده است.

با وی بازداشت حین در مأموران است. تهران دانشگاه دانش آموخته ی و روزنامه نگار آشوری               شبنم
خود با و کرده ضبط را لپتاپش و همراه تلفن گوشی جمله از او شخصی وسایل از برخی منزل                     تفتیش

 بردند.

کتاب یک و مقاله تعدادی کنون تا وی از است. نشده مشخص هنوز نیز قلی وند ائلوار بازداشت دلیل                    
 منتشر شده است.

  *اجرای حکم حبس 10 ساله  اسماعیل عبدی بدلیل رد شدن اعاده دادرسی

خبر او ساله ی ده حکم اجرای و خود موکل دادرسی اعاده شدن رد از عبدی اسماعیل وکیل تاج                    حسین
 داد.

رسانه خبرنگار به عبدی اسماعیل دادرسی اعاده ی شدن رد درباره ی تاج مهر،حسین 15 شنبه سه                 روز

در اما شد تعلیق سال پنج مدت به او حکم شد؛ محکوم زندان سال ده به عبدی آقای 89 سال در گفت:                        ای



براساس و شد اجرا او ساله ی پنج حکم سپس شد. محکوم 95 سال در و می شود بازداشت مجددا 94                     سال
 بخش نامه ی27/1/98 ایشان مشمول عفو شد.

برای سال89) در ساله ده تعلیقی (حکم دوم پرونده ی که بودیم ایشان آزادی پیگیری حال در داد: ادامه                    او

رفت کشور عالی دیوان 14 شعبه ی به پرونده و کردیم اعتراض مسئله این به شد، ابالغ ایشان به                    اجرا
  اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد.

اعاده درخواست مجددا البته و کردیم دادرسی) اعاده (حق 477 ماده اعمال درخواست حاضر حال                 در
در باید 1409 سال تا عبدی آقای لذا نکرد. توجهی ایرادات و دفاعیات به دیوان چون می دهم را                    دارسی

 زندان باشند.

 *همبستگی کلکتیو سندیکاهای فرانسه با قربانیان سرکوب درایران

 

) سولیدر ،(FSU) اف.اس.او ،(CGT) ث.ژ.ت ،(CFDT) ث.اف.د. از متشکل فرانسه سندیکاهای             کلکتیو
سرکوب قربانیان با همبستگی در اطالعیه 2020 اکتبر 6 بتاریخ (UNSA) اونسا و (Solidaires              

 درایران بشرح زیر صادر کرد:

 در ایران خواست ایجاد تشکالت سندیکایی مستقل از حکومت یک جرم محسوب می شود.

در اش ساله ۶ محکومت گذراندن حال در ایران"، کارگران آزاد "اتحادیه رهبران از زاده عظیم                   جعفر

به را او ناگهان به اما رسانند. می اطالعش به را اش آزادی خبر ٢٠٢٠ مارس ١٨ در که بود                      زندان

می زندانی انفرادی سلول یک در و منتقل تهران غرب در واقع کرج شهرستان در شهر رجایی                   زندان
 کند. او به خاطر اعتصاب غذاهای متعدد و ابتال به کرونا ویروس به شدت تضعیف شده است.

می سر به زندان در وخیمی بینهایت شرایط در سندیکالیست معلم دو حبیبی، محمد و عبدی                  اسماعیل

 برند.

قرار ای مشابه وضعیت در نیست، خشنود عقایدشان از حکومت که افرادی و دگراندیشان از                 بسیاری

آن باژن. کیوان و خندان رضا آبتین، بکتاش های نام به ایران نویسندگان کانون عضو سه جمله از                    دارند،
فعالیت چارچوب در فعالیت ها آن محکومت علت شوند. می زندانی سال ۵ تا ٣ های محکومیت با                    ها

که ایرانی شاعر شاملو، احمد برای بزرگداشت مراسم یک سازماندهی و نویسندگان کانون فرهنگی                های
 در سال ٢٠٠٠ فوت کرد.

یک از وکالت خاطر به زندان سال ١٢ به محکوم بشر، حقوق مبارز و دادگستری وکیل ستوده                   نسرین
اعتصاب به ٢٠٢٠ اوت ١١ تاریخ در زندان شرایط به اعتراض در او حجاب. به معترض جوان                   زن

بیمارستانی ویژه های مراقبت بخش به سپتامبر ١٩ در اش سالمتی وخامت دلیل به زند. می دست                   غذا

اوین زندان به دوباره را او اش، سالمتی وضعیت رغم علی سپتامبر، ٢۴ در شود. می منتقل تهران                    در
 برمی گردانند.



بهداشتی غیر بسیار ها زندان و است ها آن ظرفیت از بیشتر مراتب به ایران در ها زندان جمعیتی                     تراکم
محیط شرایط این باشد. می صفر میزان به حتی و محدود بسیار درمانی امکانات به دسترسی                  هستند.

الملل، بین عفو سازمان ٢٠٢٠ ژوئیه گزارش که طور همان هستند، ویروس کرونا شیوع برای                 مناسبی
 از وضیعت وحشتناک زندان های ایران پرده برمی دارد.

 به دالیل فوق ما سازمان های سندیکایی فرانسوی خواستار:

کلیه و حبیبی محمد عبدی، اسماعیل زاده، عظیم جعفر ستوده، نسرین شرط و قید بدون آزادی -                 
 کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.؛

خدمات ارائه و ویروس کرونا برابر در زندانی افراد همه حفاظت منظور به الزم اقدامات اتخاذ -                 
 درمانی به آن ها هستیم.؛

 

Iran : Solidarité avec les victimes de la répression 

En Iran, vouloir constituer des organisations syndicales indépendantes du 
pouvoirest considéré comme un crime. 

Condamné à 6 ans de prison, Djafar AZIMZADEH, dirigeant de l’Union libre des 

travailleurs d’Iran avait été informé le 18 mars 2020 qu'il allait être libéré. Mais 

il a été brusquement transféré en cellule isolée dans la prison Redjaei Shahr, 
situéedans la commune de Karadj, à l’ouest de Téhéran. Il est très affaibli du 

fait de ses nombreuses grèves de la faim et sa contamination par la Covid-19. 

Esmail ABDI et Mohammad HABIBI, syndicalistes enseignants, sont également 

emprisonnés dans des conditions extrêmement rudes. 

Il en va de même pour nombre de personnes exprimant des opinions ou 
convictions déplaisant au régime comme trois membres de l’Association des 

écrivains iraniens.(IWA), Baktash ABTIN, Reza KHANDAN et Keyvan BAJAN. Ils 
ont été condamnés et emprisonnés (à 5 et 3 ans) pour leur action au sein de 

l’association,ainsi que l’organisation d’une cérémonie en hommage au poète 
iranien Ahmad SHAMLOU, mort en 2000. 

Nasrin SOTOUDEH, avocate et militante des droits humains a été condamnée à 
12ans de prison pour avoir défendu une jeune iranienne opposée au port du 

voile. Elle a entamé une grève de la faim le 11 août 2020. Elle entend ainsi 



protester contre ses conditions carcérales. Son état de santé s’étant dégradé 
elle a été transférée en soins intensifs le 19 septembre dans un hôpital de 

Téhéran. Le 24 septembre 2020, elle a été renvoyée à la prison d'Evin 
(Téhéran), malgré son état de santé. 

Les prisons iraniennes sont surpeuplées et insalubres. L'accès aux soins de 
santé y est extrêmement limité, voire inexistant. Elles constituent pour ces 

raisons un terreau fertile pour la Covid, comme le dénonce un rapport 
accablant publié en juillet 2020 par Amnesty international. 

Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, 

Union syndicale Solidaires et UNSA demandent : 

- la libération sans conditions de Nasrin SOTOUDEH, Djafar AZIMZADEH, Esmail 

ABDI, Mohammad HABIBI, HBaktash ABTIN, Reza KHANDAN et Keyvan BAJAN 

ainsi que de tou.te.s les prisonnier.e.s d'opinion, syndicalistes et écrivain.e.s. 

- la mise en œuvre des mesures nécessaires à la protection contre la Covid-19 

de toutes les personnes emprisonnées, et leur permettre d’accéder aux soins. 

 *باشله کمیسر عالی حقوق بشر از ایران خواست مدافعان حقوق بشر را آزاد کند

وضعیت از باشله، میشل بشر، حقوق عالی کمیسر سه شنبه روز ـ  (١٣٩٩ مهر ١۵) ٢٠٢٠ اکتبر ۶                   ژنو،
کرده نگرانی ابراز عمیقا ایران زندان های در سیاسی زندانیان و وکال بشر، حقوق مدافعان وخامت به                  رو

 و از مسئوالن خواستار آزادی آنان در شرایط بیماری دنیا گیر کووید- ١٩ شد.

ظرفیت از بیش جمعیت از کشور زندان های است. دیده ١٩ کووید از را آسیب بیش ترین منطقه در                   ایران

شده نیز وخیم تر دنیا گیر بیماری طول در وضعیت این هستند. مشکل دچار بهداشتی ضعیف وضعیت                 و
همچنین و آزمایش و محافظتی تجهیزات بودن ناکافی عفونی، ضد و بهداشتی وسائل آب، کمبود                 است.

بنا و زندانیان میان در ویروس شیوع به منجر ناکافی درمانی مراقبت های و و قرنطینه برای فضا                   نبود
 بر گزارش ها تعدادی فوت شده است.

جمعیت تا کرد صادر زندانیان موقت آزادی برای را دستورالعمل هایی فوریه ماه در ایران قضاییه                 قوه
زندانی هزار ١٢٠ حدود دولتی آمار بر بنا شود. جلوگیری ویروس بیشتر شیوع از و یابد کاهش                   زندان

به  ملزم زندانیان از زیادی تعداد و شده متوقف طرح این که می رسد نظر به بردند. بهره طرح این                     از

زندان سال پنج از بیش به ملی امنیت با مرتبط اتهام های به که افرادی همچنین، شده اند. زندان به                    بازگشت
 محکوم شده اند از این طرح مستثنا شده اند.

وکال، بشر، حقوق مدافعان جمله از است بوده خودسرانه احتماًال آنان بازداشت که کسانی بیشتر نتیجه                  در

و عقیده بیان برای که افرادی دیگر و زیست محیط فعاالن ملیتی، دو زندانیان و خارجی                  شهروندان



قرار ویروس به ابتال فزاینده خطر معرض در زندان در شده اند، محروم آزادی از حقوق شان                 به کارگیری
 گرفته اند.

روانی و جسمانی سالمت مسئول دولت ها بشر، حقوق بین المللی حقوق موجب «به داشت: اظهار                باشله

ابراز برای صرفا که افرادی هستند. آزادی  از محروم افراد جمله از آنان مسئولیت تحت افراد                  تمامی

زندان در نباید اساسًا شده اند حبس بشر حقوق از دفاع در کنشگری دیگر نوع هر یا سیاسی شان                   عقاید
خطر معرض در را آنان یا و کرد رفتار بیش تر سخت گیری با زندانیانی چنین با نباید قطعا و                    باشند.

 بیش تر قرار داد.»

طور به است شده طراحی ١٩ کووید شیوع کاهش برای که اقداماتی می بینم که متاسفم «من افزود:                   او
 تبعیض آمیز علیه گروهی خاصی از زندانیان به کار می روند.»

نسین خانم زنان حقوق مدافع و بشر حقوق برجسته مدافع وکیل علیه رفتار این بارز نمونه های از                   یکی
سال ٣٠ از بیش مجموع در احکامی بشری اش حقوق فعالیت های با مرتبط اتهام های به که است                  ستوده

درمانی مراقبت های نیز و خودسرانه حبس تداوم به اعتراض در ستوده خانم است. کرده دریافت                 زندان

به روز 50 به نزدیک از پس وی کرد. آغاز اوت ماه در را خود دوم غذای اعتصاب زندان، در                      ناکافی
را تخصصی درمان وی قلبی شرایط داد. پایان غذا اعتصاب به خود وخامت به سرعت به سالمت                   دلیل

 ضروری کرده است.

ستوده نسرین جان برای خطر نگران به شدت «من داشت: اظهار ملل سازمان بشر حقوق بخش                 رئیس

فراهم را امکان این وی برای و کنند آزاد را او فوری که می خواهم دولت مردان از دوباره من                    هستم.
سال ها طی او بازیابد. را خود سالمتی خانه در خود انتخاب به الزم پزشکی درمان ادامه از پیش تا                     آورند

او حقوق نقض به دولت که است رسیده آن زمان است. بوده زندانیان دیگر حقوق قدم ثابت و شجاع                     مدافع
 به دلیل تالش هایی که وی به خاطر دیگران کرده است، پایان دهد.»

نیز و می کنند بیان مخالف نظر که کسانی به نظام مند و مداوم حمله از همچنین بشر حقوق عالی                    کمیسر
 جرم انگاری اعمال حقوق اساسی ابراز نگرانی کرد.

کردن ساکت برای ابزاری عنوان به کیفری عدالت نظام از می بینیم که است کننده «ناامید گفت:                  باشله
محافظت مورد باید که است بنیادین حق یک نیست. جرم مخالف نظر ابراز می شود. استفاده مدنی                  جامعه

 و حمایت قرار گیرد.»

درحقوق خود تعهدات به توجه با که می خواهم ایران دولت مردان از «من گفت: بشر حقوق عالی                  کمیسر

زندانی کافی حقوقی مبنای بدون که را افرادی تمام محکومیت عادالنه، دادرسی حق جمله از                 بین المللی،
وکالی بشر، حقوق مدافعان شرط و بی قید آزادی خواستار همچنین من دهند. قرار بازبینی مورد                 شده اند

مسالمت آمیز اعتراض در شرکت دلیل به که هستم افرادی کلیه نیز و سیاسی زندانیان و                 دادگستری
به ویژه شده اند. محروم آزادی  از حقوق شان به کارگیری یا مخالف نظر ابراز دلیل به یا و شده اند،                  زندانی

 مهم است که این بی عدالتی در زمانی که کووید ١٩ در زندان های ایران یکه تازی می کند اصالح شود.»

جوان کارگر زباله حمل کامیون یک با کاوه بلور توسعه کارگران وآمد رفت سرویس تصادف حادثه                  *در
 شهرداری ساوه جان باخت و7 کارگر دیگر مصدوم شدند



یک با کاوه بلور توسعه کارگران وآمد رفت سرویس تصادف مهر،بدنبال 16 چهارشنبه روز                بامداد
رضایی منصور بنام ساوه شهرداری ساله 27 کارگر یک ساوه شهر رجایی بلوار در زباله حمل                  کامیون

 جان باخت و 7 کارگر دیگر مصدوم وبه اورژانس به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

و ومتاهل ساوه (پاکبان)شهرداری خدماتی کارگر شده،منصوررضایی ای رسانه گزارشات            براساس

رفت سرویس اتوبوس ناگهان به که بود زباله کارجمع آوری مشغول حادثه لحظه ،در فرزند یک                 دارای
به رسیدن از قبل جراحت شدت دلیل به و می کند برخورد وی با کاوه بلور توسعه شرکت کارگران                    وآمد

 بیمارستان جان خود را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 15 مهر ماه 1399

 - اعتصاب کارگران راه آهن لرستان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات

در مشکالتشان به پاسخگویی عدم به اعتراض برای سرخس آهن راه کارگران وتجمع اعتصاب -               
 فرمانداری

 - تجمع اعتراضی اهالی ماهشهر نسبت به کمبود گاز ال پی جی و سهمیه  بندیش مقابل فرمانداری

 - چه خبر از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درشبکه های اجتماعی؟

درباره مجازی فضای در که شایعاتی خصوص در تپه هفت نیشکر کارگری مستقل فعالین ی بیانیه -1                 
 مالک آینده شرکت منتشر میشود

 2- پیامی درباره اطالعیه فعاالن مستقل در هفت تپه

 3- پیام همکار از کارگران نیشکر هفت تپه:

 امروز کارگران هفت تپه اقدام به اخراج کردن برخی مدیران خائن کردند

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

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

 - شبنم آشوری،  ندا  پ  یرخضرانیان،  آرش  جوهر ی و  ائلوار  قل  ی وند بازداشت شدند

  - زندانی کردن اعضای کانون نویسندگان را محکوم می کنیم

شهر صفر فاز سبز فضای کارگران کارگران دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ماه چند پرداخت عدم -                

 جدید پرند

 - جان باختن تکنسین اورژانس 115 تبریز حین کار براثر تصادف

 *اعتصاب کارگران راه آهن لرستان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


صدای بیشتر هرچه انعکاس برای تراورس) لرستان(شرکت آهن راه کارگران مهر، 15 شنبه               روزسه
 اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دست از کارکشیدند.

کرد استفاده چکانی قطره پرداخت ازروش کارگران اعتصاب به دادن خاتمه برای تراورس               شرکت

 ونصف حقوق تیرماه آنهاراپرداخت کرد.

در مشکالتشان به پاسخگویی عدم به اعتراض برای سرخس آهن راه کارگران وتجمع               *اعتصاب

 فرمانداری

مشکالتشان به پاسخگویی عدم به اعتراض برای سرخس آهن راه کارگران مهر، 15 شنبه سه                 روز
 راهی فرمانداری این شهرستان دراستان خراسان رضوی شدند.

 بدنبال این تجمع،نشستی با کارگران معترض درسالن کنفرانس فرمانداری برگزارشد.

 

 *پنجمین روزاعتصاب کارگران راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات

گار ) راه آهن گسترش شرکت آذربایجان- آهن راه کارگران روز، پنجمین برای مهر 14 دوشنبه                  روز
عیدی و رمضان های بن ندادن و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان دادن نشان برای -(                  

 به اعتصابشان ادامه دادند.

( گار ) راه آهن گسترش اعتصابی،شرکت کارگران از بنقل اجتماعی درشبکه منتشره گزارش                برپایه
میشه ریخته متعاقبا هم سنوات عیدی گفتن و وسنوات عیدی بدون ولی ریختن اخیرا رو مرداد                  حقوق

 ولی فعال خبری نیست.

اجرای و طراحی راستای در ، ( گار ) راه آهن گسترش شرکت های گزارش،فعالیت                 بنابهمین
و ارتباطات و عالئم های سیستم اجرای و طراحی مربوطه، ایستگاه های و آهن ها راه مسیر                 زیرسازی
آهن راه راهبری و برداری بهره و آهن راه خطوط نگهداری و تعمیرات آهن، راه خطوط کردن                   برقی

 می باشد.

 فعالیت شرکت به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند :

 خط و ابنیه فنی

 عالئم و ارتباطات الکتریکی

 *تجمع اعتراضی اهالی ماهشهر نسبت به کمبود گاز ال پی جی و سهمیه  بندیش مقابل فرمانداری

گاز کمبود به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش ماهشهربرای ازاهالی مهر،جمعی 15 شنبه سه               روز
 ال پی جی و سهمیه  بندیش دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهعرستان در استان خوزستان زدند.

 قابل یادآوری است این تجمع بدنبال  انتشارفراخوان شب گذشته در شبکه های اجتماعی برگزار شد.

 *چه خبر از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درشبکه های اجتماعی؟

درباره مجازی فضای در که شایعاتی خصوص در تپه هفت نیشکر کارگری مستقل فعالین ی بیانیه -1                 
 مالک آینده شرکت منتشر میشود



بسیاری های زنی گمانه و شرکت واگذاری نحوه درباره متعددی شایعات و خبرها اخیرًا اینکه به توجه                   با
و پیامها حجم به توجه با طرفی از و است شده منتشر ها رسانه و مجازی فضای در خصوص این                      در

اعالم شفاف کامًال بطور گذشته همچون را خود موضع میدانیم الزم ارجمند و دلسوز همکاران                 سواالت
 نماییم.

یا خصوصی بخش هرگونه با که میداریم اعالم صراحت به گیران تصمیم اطالع جهت همیشه                 همچون
را عظیم صنعت این و تپه هفت نجات راه تنها و بوده مخالف تعاونی اصطالح به های                   خصوصی

جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت آنها راس در و دولت به وابسته نهادهای یا دولت به آن                    واگذاری
اصل کمیسیون جلسات منجمله جلسات تمام در بارها و بارها را موضوع این و میدانیم خوزستان                  استان

سال ۵ تپه هفت کارگران که است این است مسلم آنچه و ایم کرده مطرح اسالمی شورای مجلس                    نود

نجات همیشه برای کشور شکر تولید قطب این تا شدند متحمل را هزینه آنهمه و زجر و مشقت و                     زحمت
 پیدا کرده و به ساحل آرامش برسد.

بود شده مطرح کارگری فعالین توسط که پیشنهادی اساس بر ما اطالعات و ها رایزنی آخرین                  طبق

 گزینه اول واگذاری شرکت تا این لحظه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان می باشد.

فضای ایجاد بمنظور یا باشد داشته صحت متعدد شایعات و مشکوک خبرهای این اینکه از فارغ پایان                   در

آنچه باشد شده منتشر گرامی همکاران دل در وحشت و ترس ایجاد برای مواردی در حتی و ای                    رسانه
گذشته ویرانگر اشتباهات تکرار جلوی تا بود هوشیار دقایق آخرین تا بایست می که است این است                   مهم

و شغلی امنیت و شده احیا مجددًا دارد کشور تولید در ای عمده سهم که صنعتی قطب این و شود                      گرفته
 آرامش فکری از دست رفته کارگران هفت تپه باز پس گرفته شود.

 فعالین مستقل کارگری-٩٩/٧/١۴

 2- پیامی درباره اطالعیه فعاالن مستقل در هفت تپه

درستی به آن در که اند کرده منتشر ای بیانیه گذشته، شب تپه، هفت کارگران نمایندگان و مستقل                    فعاالن

ارائه تعاونی طرح که میدهند توضیح انها نوشته این در میکنند. اشاره کارفرما کثیف عوامل تالش                  به

سهام از کمی مقدار فقط واقع در که ها) اسدبیگی به شبیه دیگر خور مفت (یک یارمحمدی توسط                    شده
شفاف این مخالفند. ها طرح اینگونه با مستقل فعاالن و نیست آنها تایید مورد میدهد کارگران به را                    شرکت

 سازی و تاکید این عزیزان بسیار درست و مهم است.

کارگران های ذهن مثال سازی شایعه با میکنند تالش سایرین و کثیر مسعود مانند کارفرما کثیف                  عوامل

و زحمات است. شناخت روی از بلکه نیست سادگی روی از مستقل فعالین به ما اعتماد کنند. آلوده                    را
این که همانطور میکنیم. تشکر آنها از ما و شدند متقبل عزیزان این زیادی معنوی و مادی                   دردسرهای

خودمان دست به را خصوصی بخش تابوت تا بود هشیار لحظات آخرین تا باید اند کرده اشاره                   عزیزان
 بر سر دست بگیریم و روانه قبرستان تاریخ کنیم.

دوارن به تازه خور مفت این یارمحمدی تعاونی طرح است درست که کرد اشاره نکته یک به دارد جا                     اما
 رسیده، یک طرح مزخرف و ضد کارگری است اما نباید اسم آنرا تعاونی گذاشت.

تعاونی اصل تا اند گذاشته تعاونی را طرح نام میکنند همکاری او با که ها اسالمی شورای و                    یارمحمدی

و دارد انواع تعاونی کنند. خراب را باشد کارگران نام به شرکت سهام صد در صد که تعاونی یک                     یعنی



امثال و جدید) نوع از اسدبیگی (یک یارمحمدی مانند دیگری خور مفت هیچ که است همین درستش                   نوع
 او شریک کارگران نباشد و تمام سهام و به طور کامل به کارگران تعلق بگیرد.

نیشکر توسعه شرکت به شرکت واگذاری (گزینه اشاره مورد طرح میکنیم تقاضا عزیز فعاالن از                 ضمنا

همگان تا کنند معرفی را شود اجرا خصوصی بخش از بعد است قرار که خوزستان) جانبی صنایع                   و
 نسبت به آن آشنا شوند و نظرات همکاران را بدانیم.

نیمه یا خصوصی بخش هیچ خصوصی بخش کردن بیرون از بعد میکنیم تاکید دیگر بار نیز                  ما
صورت در یا شود واگذار کارگران به تماما یا باید شرکت و کرد نخواهیم قبول را دیگری                   خصوصی

 واگذاری به بخش عمومی-دولتی تحت نظارت کامل شورای مستقل کارگری باشد.

 از زحمات فعالین مستقل-نمایندگان واقعی کارگران هفت تپه تشکر میکنیم.

 تا چهل روز آینده که بخش خصوصی غارتگر را بیرون کنیم همگی هشیار و متحد عمل خواهیم کرد.

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- سه شنبه - ١۵ مهر ١٣٩٩

 3- پیام همکار از کارگران نیشکر هفت تپه:

 امروز کارگران هفت تپه اقدام به اخراج کردن برخی مدیران خائن کردند

کارگران از تعداد است. شده فراری شرکت از صابریان شد. انداخته بیرون شرکت از امروز                 کاهکش
بهاری فدای را خودش اسدبیگی خاندان نوکر ظهیری که بودند کرده مراجعه بهاری کردن بیرون                 برای

و داده انجام ظهیری که تهمت و فحاشی علت به معلوم قرار از و است شده درگیر کارگران با و                      کرده
 خودش اقدام  اول به درگیری کرده است توسط همکاران پاسخ شایسته! دریافت کرده است.

 کارگران هفت تپه اجازه تعرض به حق و حقوق و مطالبات خود را نمیدهند.

این اجازه ما نمیدهد. را کارگران تیرماه حقوق از بخشی ننگینش حضور روزهای آخرین در                 اسدبیگی
این بر چشم و هستند همدست ها اسدبیگی با هم استان و شهرستان مسئولین نمیدهیم. آنها به را                    کار

 اقدامات آنها بسته اند.

 صابریان و بهاری و دیگر مدیران را از شرکت بیرون کنیم.

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

 حداقل مزد کارگران باید 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

 *شبنم آشوری،  ندا  پ  یرخضرانیان،  آرش  جوهر ی و  ائلوار  قل  ی وند بازداشت شدند

ندا و آگاهنامه نشریه امتیاز صاحب و مسئول مدیر آشوری مهر،شبنم 15 شنبه سه روز                 صبح
 پ  یرخضرانیان،  آرش  جوهر ی و  ائلوار  قل  ی وند از فعالین اجتماعی بازداشت شدند.

  *زندانی کردن اعضای کانون نویسندگان را محکوم می کنیم

اطالعیه مهرماه، 14 بتاریخ حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرامی               کانال
سندیکای امضای با »را کنیم می محکوم را نویسندگان کانون اعضای کردن زندانی عنوان« با                 ای



هفت نیشکر صنعت و کشت کارگران وسندیکای حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت               کارگران
 تپه،برح زیر منتشرکرد:

کانون اعضای از باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا آقایان ٩٩ ماه مهر                 شنبه(۵)

علیه اقدام قصد به تبانی و اجتماع و نظام علیه تبلیغ اتهام به صادره احکام اجرای برای ایران                    نویسندگان

در بدوی احکام تایید با و بودند شده محکوم انقالب دادگاه ٢٨ شعبه در مقیسه قاضی توسط کشور.                    امنیت
صنفی فعاالن کلیه متوجه همواره که اتهامات این براساس شدند. منتقل اوین زندان به تجدیدنظر                 دادگاه

سال ٣ به باژن کیوان و سال ۶ به کدام هر آبتین بکتاش خندان، رضا آقایان است، بوده مستقل                     وسیاسی
 و ۶ ماه زندان محکوم شده اند.این احکام نا عادالنه.

ویروس و افسارگسیخته تورم و افزون روز بیکاری و فالکت فقر درگیر کشور که است حالی                  در
و مردم بحق خواسته های و مطالبات به پاسخگویی جای به حاکمیت می باشد، گسترده فساد و                 کرونا

تشکل های فعاالن نویسندگان بیشتر چه هر کردن زندانی بازداشت و سرکوب به دست صنفی                تشکل های
کشور در فالکت و فقر به معترضان مدنی فعاالن و معلمان کارگری، مستقل تشکل های و                 سندیکایی

  می زند.

صنعت و کشت شرکت کارگران سندیکای و حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                سندیکای

همچنین و قلم اهل سرکوب که را ایران نویسندگان کانون عضو سه این کردن زندانی هفت تپه،                  نیشکر
تمام و آنها شرط و بی قید آزادی خواستار و می کند محکوم را است بوده بیان و اندیشه آزادی از                     دفاع

شده اند، زندانی که فالکت و فقر به معترضان همچنین مدنی فعالین و معلمان و کارگری صنفی                  فعاالن
 می باشد.

شهر صفر فاز سبز فضای کارگران کارگران دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ماه چند پرداخت                *عدم
 جدید پرند

پرند جدید شهر صفر فاز سبز فضای کارگران کارگران دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ماه                چند
 پرداخت نشده است.

ماهی نوشت:چند ای رسانه برای شهرداری این کارگران از مهر،یکی 15 شنبه سه روز رابطه                 درهمین
از حتی و نکردن دریافت پیمانکار از حقوقی پرند جدید شهر صفر فاز سبز فضای کارگران که                   هست

از عاشورا و تاسوعا و ها جمعه خصوص به تعطیل های روز حتی و روزی شبانه صورت به                    اونها
 اونها کار کشیدن و در قبال انجام ندادن کار اونها رو تهدید به اخراج کردن.

پرداخت رو اونها بیمه حقوق هم ماه چند و بدن اونها به نیست قرار هم کاری اضافه دستمزد                    حتی
 نکردن.

35 در پرند شهر است. تهران استان کریم رباط شهرستان در واقع تأسیس تازه شهری                 یادآوری:پرند

است. فاز 7 دارای تهران پرند شهر است. شده احداث ساوه اتوبان کنار در و تهران غرب                   کیلومتری

مسکن امالک شامل 6 تا 4 فازهای و شخصی ساز یا شرکتی سنددار امالک شامل سه تا صفر                   فازهای
 مهر می شوند.

 *جان باختن تکنسین اورژانس 115 تبریز حین کار براثر تصادف



تصادف کاربراثر حین نژاد ایران میالد بنام تبریز 115 اورژانس تکنسین مهر،یک 14 دوشنبه                روز
 بین یک دستگاه تریلی با آمبوالنس اورژانس 115 پایگاه بارگاه شهرستان چاروایماق،دردم جان باخت.

یک واژگونی حادثه به امدادرسانی حال در آمبوالنس این شده،تکنسین های ای رسانه گزارش               بنابه

برای آمبوالنس با تریلی برخورد از قبل باخته جان وتکنسین بودند پیامبر آزادراه در کامیون                 دستگاه
 بردن تجهیزات به صحنه حادثه واژگونی کامیون، در کابین عقب حضور داشت .

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 14 مهر ماه 1399

 - برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم در یکی از پارک های تهران

وشرایط حقوق نازل وضعیت،سطح تبدیل عدم به نسبت ایذه پیش دبستانی مربیان اعتراضات ادامه -              
 سخت کاری با برپایی تجمع مقابل اداره کل آموزش وپرورش خوزستان

 - پنجمین روزاعتصاب کارگران راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات

 - ادامه کنش های کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری منطقه 2 اهوازبرای بازگشت بکار

در گچساران گاز و نفت شرکت استیجاری خودروهای رانندگان وتجمع روزاعتصاب چهاردهمین -             
 اعتراض  به پایین بودن دستمزد و کسر مزایای شغلی 

 - بلندشدن صدای اعتراض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرنسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق

سکوت سایه زیر توافقی» «مزد تحمیل با کارفرمایان طرف از کارگران حق ترین ابتدایی پایمالی -                
 وزارت کار

مشغول قراردادکار بدون جاری سال ازابتدای سمنان استان اداری دستگاه و تولیدی واحد چند کارگران -                

 بکارند

 - عدم پرداخت 3 ماه مطالبات منجمله کارانه کارکنان بیمارستان های دامغان

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

 رانندگان شرکت واحد از نظر تزریق واکسن آنفوالنزا جزء اولویت ها هستند

 - اتحادیه آزاد کارگران ایران:

 گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ پس از انتقال به تیپ ٢

 - به بهانه 14 مهر روز دامپزشک

 دامپزشکان باچه مشکالتی در حال دست وپنجه نرم کردن هستند؟

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - تجمع اعتراضی صاحبان نمایندگی های LPGکرج نسبت به کمبود گاز مایع مقابل فرمانداری

 - تجمع اعتراضی مالباختگان صندوق های پول خانگی  شهرستان باغملک مقابل دادگستری

 *برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی معلم در یکی از پارک های تهران

 +تصاویری ازاین مراسم:

 



 



 



 

 +اتحاد بازنشستگان:بزرگداشت روز جهانی معلم!

یکی در بازنشستگان اتحاد طرف از مراسمی معلم، جهانی روز مهر؛ ١۴ با مصادف اکتبر ۵                  به مناسبت
  از پارک های تهران برگزار شد.

بازنشستگان و معلمان از مختصری پذیرایی و خوشآمدگویی با صبح نیم و ده ساعت از برنامه                  این
 کشوری و تامین اجتماعی آغاز شد.

  شرکت کنندگان پالکاردهایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند با شعارهای:

 - ۵ اکتبر روز جهانی معلم بر معلمان و بازنشستگان مبارک باد!

 - جای معلم و بازنشسته زندان نیست!

 - ما به افزایش حقوق ها بدون در نظر گرفتن تورم و خط فقر ١٠ میلیون تومانی اعتراض داریم.

  - درمان رایگان



 - نه به بیمه های تکمیلی

 - نابود باد خصوصی سازی!

 - کودکان کار حق تحصیل دارند!

 - تهیه ی امکانات آموزشی از گوشی و تبلت و... برای دانش آموزان و معلمان

علیه سازی پرونده خصوص در دیگری و زندانی بازنشستگان و معلمان از دفاع در مجزا پالکارد دو -                  
  ٧ معلم خراسانی در دست افراد بود.

شرایط در بازنشستگان و معلمان مشکالت و معلم جهانی روز مورد در صنفی فعاالن از تن سه                   سپس

 کنونی و آزادی معلمان زندانی و لزوم اتحاد و فعالیت برای به دست آوردن مطالبات تاکید کردند.

خوانده معلم درباره ی بازنشسته زنان از یکی توسط زیبایی شعر هوا آن در و گرفت باریدن تندی                    باران

با چون اما داشت برنامه ختم به اصرار و شد وارد پارک نگهبانان از یکی خوانی، شعر میان در                     شد.
 مقاومت افراد حاضر مواجه شد خواندن شعر ادامه یافت.

پارک کرونا خاطر به که کرد درخواست و آمد موتورسواری شخص و داد اطالع مافوقش به شخص                   این
 ترک شود و حاضران تاکید کردند که با اتمام شعر برنامه تمام می شود.

معلم حبیبی آقای همسر پاک ضمیر؛ خانم از و شدند جمع آالچیقی در و افتاده راه کنندگان شرکت                   سپس
  زندانی خواسته شد تا از محمد عزیز برای دوستدارانش سخن بگوید و چه شیرین گفت.

فعال زنان از تن دو به مراسم پایان در و بود کرده مزاحمت ایجاد ماموران مکرر تذکرات و                    حضور

 هدایایی به پاس خدمات و زحماتشان برای کسب حقوق معلمان و بازنشستگان تقدیم شد.

و کرده حرکت پارک خروجی سمت به باران زیر پیاده روی و دبستانی یار سرود خواندن با انتها                   در

 روزی به یادماندنی را در کارنامه ی فعالیت مدنی ثبت کردند.

 ١۴ مهر ٩٩

 ۵ اکتبر ٢٠٢٠

وشرایط حقوق نازل وضعیت،سطح تبدیل عدم به نسبت ایذه پیش دبستانی مربیان اعتراضات              *ادامه
 سخت کاری با برپایی تجمع مقابل اداره کل آموزش وپرورش خوزستان

به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای ایذه پیش دبستانی مربیان مهر، 14 دوشنبه                روز
کل اداره مقابل مقابل تجمعی کاری سخت وشرایط حقوق نازل وضعیت،سطح تبدیل              عدم

 آموزش وپرورش خوزستان در شهر اهواز برپا کردند.



 

مربیان چندین باره ی تجمع گفت: رسانه یک محلی خبرنگار به درتجمع حاضر مربیان این از                یکی
پاسخی دریافت و شفافیت عدم و ما یک بار وقت هرچند تحصن های و ایذه شهرستان                پیش دبستانی

 امیدوارکننده از مدیران آموزش وپرورش بر آوارگی و سرگردانی مربیان افزوده است.

همیشه از بیش مربیان خود توسط بیمه پرداخت حق و مالی شرایط که است حالی در این افزود:                    وی
 اوضاع را بر ما سخت کرده است.

و ایذه بین مرگ جاده ی در عبورومرور و وضعیت تبدیل برای تالش داد: ادامه پیش دبستانی مربی                  این
 اهواز تنها دستاورد این گروه از مربیان پیش دبستانی از آغاز تاکنون می باشد.

 *پنجمین روزاعتصاب کارگران راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات

-( گار ) راه آهن گسترش شرکت آذربایجان- آهن راه کارگران روز، پنجمین برای مهر 14 دوشنبه                   روز

به عیدی و رمضان های بن ندادن و حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان دادن نشان                   برای
 اعتصابشان ادامه دادند.

( گار ) راه آهن گسترش اعتصابی،شرکت کارگران از بنقل اجتماعی درشبکه منتشره گزارش                برپایه
ولی میشه ریخته متعاقبا هم سنوات عیدی گفتن و وسنوات عیدی بدون ولی ریختن اخیرا رو مرداد                   حقوق

 فعال خبری نیست.

زیرسازی اجرای و طراحی راستای در ، ( گار ) راه آهن گسترش شرکت ها ی گزارش،فعالیت                  بنابهمین

کردن برقی و ارتباطات و عالئم های سیستم اجرای و طراحی مربوطه، ایستگاه های و آهن ها راه                  مسیر
 خطوط راه آهن، تعمیرات و نگهداری خطوط راه آهن و بهره برداری و راهبری راه آهن می باشد.

 فعالیت  شرکت  به  دو  دسته  کل  ی زیر تقسیم بندی می شوند :

 خط و ابنیه فنی

 عالئم و ارتباطات الکتریکی



 *ادامه کنش های کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری منطقه 2 اهوازبرای بازگشت بکار

دامنه های کنش ادامه در اهواز 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای مهر،کارگران 14 دوشنبه                روز
 دارشان برای بازگشت بکاردست به تجمع مقابل اداره کل کار خوزستان زدند.

 

استانداری، ساختمان مقابل گذشته روزهای اجتماع از پس گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
 شهرداری، دفتر امام جمعه و نمایندگان مجلس، راهی اداره کل کار خوزستان تجمع شدیم.

همه به شفاهی هم و کتبی صورت به هم را ما های وخواسته مشکالت افزودند: معترض                  کارگران
 مسئوالن اداره کل کار استان خوزستان منتقل کردیم.

قرار شده، برگزار کار کل اداره مسئوالن از نفر چند با که کوتاهی جلسه  دنبال گفتند:به خاتمه در                    آنها
همچنین بنویسد اهواز شهرداری به نامه ای کارگران شغلی مشکالت با ارتباط در کارگری نهاد این                 است

 قرار است جلسه ای در روز چهارشنبه با حضور برخی مسئوالن شهرداری برگزار شود.

اخراج به اهوازنسبت 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران اعتراضات رابطه:ادامه              درهمین
 از کار وعدم پرداخت مطالبات با تجمع مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

اعتراضاتشان ادامه اهوازدر 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران مهر، 12 شنبه               روز
این مرکزی شهرداری ساختمان مقابل تجمع به دست مطالبات پرداخت وعدم کار از اخراج به                 نسبت

 کالنشهر دراستان خوزستان زدند.



 

مدیریت و استانی مسئوالن بی توجهی تداوم پی در گفتند: ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                 کارگران
به شهرداری ساختمان مقابل اجتماع از قبل ماه) مهر 12 (شنبه امروز صبح خواسته هایشان، به                 شهری

ساختمان مقابل گذشته هفته چهارشنبه روز در نیز این از پیش کردند. اهوازمراجعه جمعه امام                 دفتر
 استانداری خوزستان تجمع اعتراضی بر پا کرده بودیم.

شهر در ریزگردها با مقابله و بیابان زدایی هدف با پیش سال ها از سبز» «کمربند پروژه افزودند:                  آنها
 اهواز ایجاد شده است.

درباره اهواز دو منطقه شهرداری اخراجی کارگران از یکی مهر، 9 چهارشنبه              یادآوری:روز
هستیم کار مشغول پیمانکار مسئولیت تحت اهواز سبز کمربند پروژه در نفر  40 حدود گفت:                 مشکالتشان
 که از این تعداد 22 نفرمان از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل عدم نیاز از سوی پیمانکار بیکار شده ایم.

4 و مزد ماه دو اخراج زمان در و است سال 8 حدود شده بیکار کارگران ما کار سوابق میانگین گفت:                       او
 ماه حق بیمه پرداخت نشده، طلبکار بودیم.

به داریم شهرداری در که شرایطی به باتوجه می گوید پیمانکاری شرکت کارفرمای کارگر، این گفته                 به
 این تعداد نیروی کار نیاز نداریم و امکان بازگشت به کار کارگران  اخراجی فعال وجود ندارد.

شده بیکار کارگران مشکالت پیگیر اهواز دو منطقه شهرداری اینکه به باتوجه وی؛ اظهارات                طبق
برگزاری به ناچار بنابراین نداشتیم را باالدستی مقامات با مشکالتشان کردن مطرح جز چاره ای                نبود،

مقابل در ما تجمع آخرین زدیم. اعتراضی تجمع به دست مختلف روزهای در و شدیم اعتراضی                  تجمع
 ساختمان استانداری، شهرداری و شورای شهر اهواز انجام شد که نتیجه ای دربرنداشت.

پیمانی کارگران قبال در مسئولیتی هیچ که مدعی اند اهواز دو منطقه شهرداری مسئوالن او؛ گفته                 به
نیز ما بیمه ای و مزدی مطالبات پیگیر اخیر، اخراج موضوع از جدا دلیل همین به ندارند سبز»                   «کمربند

 نیستند.

همکارانش و خود پیگیری های درخصوص اهواز سبز کمربند پروژه اخراجی کارگران از دیگر               یکی

تاریخ آن از دلیل همین به نداده اند ما به کار ترک نامه اما شده انجام شفاهی صورت به ما اخراج                      گفت:
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و بازگرداند سابقمان کار به را ما کارفرما مجددا امیدواریم و داریم قرار بالتکلیف وضعیت در                  تاکنون 
 به همین دلیل هنوز شکایتی را در اداره کار ثبت نکرده ایم.

واحدهای به کار جستجوی در شده اند بیکار که ماهی سه در سبز کمربند پیمانی کارگران وی؛ گفته                   به

برای کاری هیچ لحظه این تا دارند که سنی شرایط دلیل به اما کرده اند مراجعه زیادی خدماتی و                    صنعتی
 آنها پیدا نشده است.

شانه شهرداری ها کارگران حقوق تضییع دالیل از افزود:یکی اهواز دو منطقه شهرداری کارگر               این
که زمان هر را ما مطالباتمان پرداخت بدون آنها است. مسئولیت بار زیر از پیمانکاران کردن                  خالی

خطر به خانواده هایمان و ما معیشتی و شغلی امنیت ترتیب بدین و می کنند بیکار کار از بخواهد                   دلشان
 می افتد.

آن از جدا و داده تغییر کارگران با حساب تصفیه بدون را سبز کمربند پیمانکار شهرداری اخیرا گفت:                    او
 شنیده شده پیمانکار جدید نیز قصد اخراج شمار دیگری از همکاران فضای سبز را دارد.

تحت هنوز مشکالت همه به رغم و نیست مشخص وضعیت شان اخراجی کارگران کارگر، این گفته                به
زیادی مدت برای نتوانند وضعیت این ادامه با هستند نگران آنها نگرفته اند. قرار بیکاری بیمه                 پوشش

 بدون درآمد زندگی کنند.

در گچساران گاز و نفت شرکت استیجاری خودروهای رانندگان وتجمع روزاعتصاب             *چهاردهمین
 اعتراض  به پایین بودن دستمزد و کسر مزایای شغلی 

گاز و نفت شرکت استیجاری خودروهای رانندگان روز، چهاردهمین برای مهر 14 دوشنبه               روز

پارک وبا دادند ادامه اعتصابشان به شغلی  مزایای کسر و دستمزد بودن پایین به اعتراض                 گچساران
 کردن خودروهایشان تجمع کردند.



 

 *بلندشدن صدای اعتراض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرنسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق

سیستان استان جنوب در خانواده پزشک طرح سالمت مراقبین از جمعی مهر، 14 دوشنبه                روز

حقوق ماه 3 پرداخت عدم به رانسبت اعتراضشان روستایی بیمه و شرکتی نیروهای و                وبلوچستان
 رسانه کردند.

و شرکتی نیروهای برای پرداختی هیچگونه که است ماه سه گفتند: محلی رسانه یک خبرنگار به                  آنها

 قرارداد پزشک خانواده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر انجام نشده است.

برنامه و روستایی بیمه نیروهای بلکه نبوده مواجه مشکل این با شرکتی نیروهای افزودند:تنها                آنها

 پزشک خانواده نیز با این معضل مواجه هستند.



که است حالی در دانشگاه این پوشش تحت نیروهای به ماهه سه حقوق واریز دادند:عدم ادامه                  آنا
است مالی منبع مشکل اگر همچنین کرده، دریافت حقوق ماهیانه مجاور های دانشگاه از آنها                 همکاران

 چگونه به دانشگاه های دیگر پرداختی تعلق می گیرد اما به حوزه ایرانشهر نه.

و زن خانواده، نیز ما که چرا کنند حل نیز را ما مشکل و سازی شفاف امر مسئوالن گفتند: درخاتمه                      آنها
 فرزند داریم وتنها منبع درآمدمان از این راه است.

سکوت سایه زیر توافقی» «مزد تحمیل با کارفرمایان طرف از کارگران حق ترین ابتدایی                *پایمالی
 وزارت کار

زندگی های هزینه تأمین جوابگوی کارهم شورایعالی طرف از شده تعیین دستمزد حداقل که شرایطی                 در
حداقل چندرغاز این از کمتر حقوقی توافقی» «مزد بهانه به کارفرمایان از نیست،تعدادی               کارگران

هم کار وزارت و است کارگر رضایت مورد مبلغ این که اند مدعی و کنند می پرداخت را                    دستمزد
 نظارتگرساکت این پایمالی ابتدایی ترین حق کارگران است.

تنها نه کارگاه ها از بسیاری در مرسوم تقریباً  رسم این مهر،با 14 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                   برپایه
های هزینه تأمین در نوعی به که سالیانه دستمزد افزایش همان بلکه نمی شود اجرایی طبقه بندی                 طرح

و شود نمی پرداخت کارگران به سودجو کارفرمایان سوی از بهانه این با و ندارد تأثیری بعد                   سال

قانونِی حق همان کرده، توافق و است راضی کارگر خود که غیرانسانی و واهی بهانه این با                   کارفرمایان
 حداقلی را هم به کارگران نمی پردازند.

کارگر است، شده هم بیشتر کرونا با و است افزایش حال در روز به روز بیکاران صف که شرایطی                     در

است اخراج و بیکاری نپذیرد،سرنوشتش را توافق این اگر چرا ندارد. اجباری توافق قبول جز                 انتخابی
 .بنابراین ناچار است که به تن به توافقی دهد که کمتر از حقش است.

چانه قدرت کارگاه داخل ودر ندارند اعتراض حق مستقل تشکل نداشتن دلیل به کارگران که شرایطی                  در
که کنند بیان کارفرمایان اینکه است. رسیده حداقل به کارگاهی برون و کارگاهی درون فشار با آنها                   زنی

 حقوق کمتر از حداقل دستمزد توافق کارگران بوده است چیزی جز اجحاف در حق کارگران نیست.

مشغول قراردادکار بدون جاری سال ازابتدای سمنان استان اداری دستگاه و تولیدی واحد چند                *کارگران

 بکارند

دستگاه و تولیدی واحد چند سمنان: استانداری حقوقی امور و عملکرد مدیریت بازرسی، دفتر                مدیرکل

امر این که نکرده هم امضا حتی را خود نیروهای قرارداد ،99 سال ابتدای از مدیران که داریم                    اداری
 سبب بروز مشکالت برای کارگران از جمله بیمه و درمان خواهد شد.

به سمنان استانداری حقوقی امور و عملکرد مدیریت بازرسی، دفتر مهر،مدیرکل 14 دوشنبه               روز
با مشاغل صاحبان که است این استان در کارگری جوامع برخی مشکالت از یکی گفت:                 خبرنگاران

متاسفانه کرونا منحوس بیماری با شدن درگیر صورت در لذا نکرده اند امضا قرارداد 99 سال در                  آن ها
 این کارگران دچار مشکالت عدیده می شوند.



قرارداد ،99 سال ابتدای از مدیران که داریم نیز اداری دستگاه یا و تولیدی واحد چند متأسفانه افزود:                    وی
و بیمه جمله از کارگران برای مشکالت بروز سبب امر این که نکرده هم امضا حتی را خود                    نیروهای

 درمان خواهد شد.

به کارگری اگر که است این آید می پیش نوشتن داد قرار عدم در که دیگری اساسی مشکل داد: ادامه                      وی

کارخانه به حال همان با و کند می مخفی را آن اخراج و شغلی امنیت ترس از شود مبتال کرونا                      بیماری
 مراجعه خواهد کرد این یکی از بزرگترین نگرانی های ما در ستاد مقابله با کرونای استان سمنان است.

 *عدم پرداخت 3 ماه مطالبات منجمله کارانه کارکنان بیمارستان های دامغان

 3 ماه مطالبات منجمله کارانه کارکنان بیمارستان های دامغان دراستان سمنان پرداخت نشده است.

ماهه سه گفت:کارانه ای رسانه خبرنگار به پزشکی علوم دانشگاه مهر،رییس 14 دوشنبه               روز
  بیمارستانی و مطالبات کارکنان سالمت و پرستاران در روزهای آینده پرداخت می شود.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

 رانندگان شرکت واحد از نظر تزریق واکسن آنفوالنزا جزء اولویت ها هستند

بیماری شیوع و پائیز فصل شروع و تهران در بخصوص کشور در کرونا بیماری شیوع گرفتن شدت                   با

تماس در و بزرگ تهران نقل و حمل ناوگان در که خصوصی بخش و واحد شرکت رانندگان                   آنفوالنزا،

دلیل به و دارند قرار آنفوالنزا بیماری به شدن مبتال درخطر بیشتر می کنند، خدمت شهروندان با                  مستمر
تماس در مشاغل دیگر و واحد شرکت رانندگان است الزم کرونا، و آنفوالنزا عالئم هم آمیختگی                 در

 مستمر با شهروندان در اولویت تزریق واکسن قرار گیرند.

شرکت مدیرعامل از نیست دسترس قابل براحتی مردم عموم برای واکسن این تهیه آنجائیکه از                 متاسفانه

بیشترین بهداشتی و حفاظتی امکانات کمترین با که زحمت کش رانندگان این برای که می خواهیم                واحد
از را آنفوالنزا واکسن هستند، باال سنین در اکثرا و می دهند شهروندان به تهران شهر درسطح را                   خدمات

 وزرات بهداشت تهیه و به رانندگان تزریق شود.

 *اتحادیه آزاد کارگران ایران:

 گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ پس از انتقال به تیپ ٢

در اندرزگاهی به ۵ تیپ از اجبارًا و قبلی اطالع بدون بزرگ تهران زندان سیاسی زندانیان آنکه از                    پس
جدید بند غیربهداشتی بشدت وضعیت و این اقدام به اعتراض در زندانیان شدند، داده انتقال ٢                 تیپ

 بصورت جمعی از دریافت غذای زندان خودداری کردند.

مواد انواع زندان مسئولین موضوع، این شدن رسانه ای و سیاسی زندانیان اعتراضی اقدام این از                 پس

کرده پاکسازی را جدید بند محیط توانستند زندانیان و دادند قرار زندانیان در اختیار را بهداشتی و                  شوینده
 و قابل سکونت نمایند.

داشتن اختیار در و نظافت زندانیان، میان در کرونا بیماری شیوع خطر به توجه با که است ذکر به                     الزم

 مواد شوینده و بهداشتی برای زندانیان بسیار ضرورت دارد.



و زندانی معلم حبیبی محمد ایران، کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت اعضای از راد احسانی                 شاپور
 تعداد زیادی از دستگیرشدگان اعتراضات مردمی آبان ٩٨ در این بند محبوس میباشند.

 ١۴مهر ٩٩

 *به بهانه 14 مهر روز دامپزشک

 دامپزشکان باچه مشکالتی در حال دست وپنجه نرم کردن هستند؟

 اولین نکته که بسیار محسوس است بحث درآمدی و مالی در بخش دولتی است به طوری که باوجود هفت
 سال تحصیل برای اخذ مدرک دکترا اما اکنون با 18 سال سابقه کار، حقوق مکفی دریافت نمی کنیم.

و عرضه واحدهای متولیان با باید نظارت ها و بازرسی ها در که است زمانی به مربوط ما دیگر                   سختی

هم گاهی و نامناسب واکنش های با متاسفانه آن طی در که شویم مواجه گوشت و پروتئینی مواد                   فروش
 توهین  های لفظی و فیزیکی مواجه می شویم در حالی که هدف و وظیفه ما حفظ سالمت مردم است.

چرا می کند؛ ایجاد ما برای روانی ناراحتی یک دهیم انجام مجبوریم که سازی هایی معدوم هم طرفی                  از

مدیریت و بی توجهی با باید می شود تولید گزاف هزینه های با و سختی به کشور این در که                   گوشتی
 نادرست غیرقابل مصرف و از چرخه استفاده مردم خارج شود؟

به است ممکن آن ها با ارتباط از و حیوانات نگهداری محل در حضور واسطه به که                  بیماری هایی
 همکاران ما سرایت کند هم از دیگر سختی های این شغل است.

 بخشی از یک گفتگوی رسانه ای شده با یک دامپزشک بتاریخ 14 مهر

 *تجمع اعتراضی صاحبان نمایندگی های LPGکرج نسبت به کمبود گاز مایع مقابل فرمانداری

 روزیکشنبه 13 مهر،جمعی از صاحبان نمایندگی های LPGکرج برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان

 نسبت به کمبود گاز مایع دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.



 

که هایی نمایندگی و است شده کمیاب البرز استان در مایع گفتند:گاز ای رسانه خبرنگار به کنندگان                   تجمع
 گاز مایع را بین مردم توزیع می کردند با مشکل مواجه شده اند.

سهمیه دریافت از پس مردم اما بگیرند سهمیه نفت شرکت از ندارند گاز که مردمی گوید می گاز                    شرکت
 از شرکت نفت مجددا به شرکت گاز مراجعه می کنند و گاز مایع به آنها داده نمی شود.

شرکت اما نیستیم مواجه کمبود با و داریم گاز که کرد اعالم ها، نمایندگی تجمع حاشیه در                   فرمانداری

 پرسی گاز اعالم کرد به ما گاز تعلق نگرفته است تا در اختیار نمایندگی ها قرار دهیم.

نمایندگی 130 به قریب که چرا است شده حاد البرز در مذکور شده،مشکل ای رسانه گزارش                  براساس

مشکل با و نشده رسانی گاز چالوس جاده روستاهای غالب کنند، می فعالیت استان در مایع گاز                   توزیع
 کمبود گاز مایع مواجه هستند.

دست اما کنند می مراجعه کرج شهر محمد به چالوس جاده از دارند، اختیار در که هایی حواله با                     مردم
تن 3 تن، 4 ازای به اما گیرد می تحویل گاز شرکت را ها حواله که اینجاست جالب گردند، می باز                       خالی

می فروش به را مابقی اما است داده تحویل را تن 4 کند می اعالم نفت شرکت به و داده تحویل مایع                        گاز
 رساند.

پیمانکاران ماهدشت، راشته، مناطق چالوس، جاده داران رستوران و داران مطبخ ها، خانواده بر                عالوه
گاز کمبود مشکل با دارند سرایدار که هایی باغ و ها کارخانه اطراف، های دهستان ایزگامیها،                  عمرانی،

 مواجه هستند.



از را جی پی ال گاز مقابل در و کند کم را مردم سهمیه دارد نظر در گاز صادرات دلیل به                       دولت
حتی که است حالی در این بدهد، خودرو صاحبان به جی ان سی آن جای به و کرده دریغ                     خودروها

 نتوانسته است 20هزار کیت از 200 هزار کیت cng ای که وعده داده نصب کند.

نفتی مشتقات این کمبود با گاز صادرات دلیل به که کند می اعالم البرز نفت شرکت حاضر حال                    در

دوگانگی این بین که هستند مردم این و است موجود گاز گوید می کرج فرمانداری اما هستیم                   مواجه
 بالتکلیف مانده اند.

 *تجمع اعتراضی مالباختگان صندوق های پول خانگی  شهرستان باغملک مقابل دادگستری

انعکاس برای باغملک شهرستان خانگی پول صندوق های مالباختگان از مهر،جمعی 13             روزیکشنبه
 صدای اعتراضشان مقابل دادگستری این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند.

 

وروشن خانگی ها وام پرونده به جدی خواستاررسیدگی پالکاردهایی، داشتن دست در با کنندگان                تجمع
 شدن سرنوشت پول هایی شدند که به عنوان پیش پرداخت به حساب صندوق داران واریز کرده اند،شدند.

به اقدام افراد برخی رامهرمز، شهرستان در ابتدا اخیر سال های در شده، ای رسانه گزارش                 براساس
 پرداخت وام هایی با شرایط تقریبا استثنایی و بازپرداخت مناسب می کردند.

جمله از آن اطراف شهرهای به و یافت گسترش رامهرمز در آن مالی جذابیت دلیل به موضوع                   این

قضایی، و اجرایی مسووالن ورود با ١٣٩٩ سال آغاز ماه های در سرانجام که شد کشیده نیز                  باغملک
 جلوی فعالیت غیرمجاز وام دهی صندوق هایی که پشتوانه محکمی برای سودآوری نداشتند گرفته شد.

استان شهرستان های در خانگی غیرقانونی صندوق های فعالیت توقف از ماه چند گذشت با نیز                اکنون
 خوزستان، همچنان سرنوشت دارایی های سپرده گذاران نامشخص است.

توقیف ضمن میلیاردی، بدهی های و مردمی متعدد شکایت های دلیل به باغملک در نفر چند کنون                 تا
 اموال، روانه زندان شدند.



akhbarkargari2468@gmail.com 
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