
 

 

  اخباروگزارشات کارگری 11 تیرماه 1399

بدلیل کاری وفشار سخت شرایط به نسبت مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران اعتراضی تجمع -               
 کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش مقابل دادگستری

 بازداشت 10 پرستار حق طلب پیش ازبرگزاری تجمع وآزادیشان پس از چندساعت

بدلیل کاری وفشار سخت شرایط به نسبت مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران اعتراضی تجمع -               
 کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش مقابل دادگستری

 بازداشت 10 پرستار حق طلب پیش ازبرگزاری تجمع وآزادیشان پس از چندساعت

از وانتقاد نشاطی کارخانه آرد نامناسب کیفیت افشای دلیل به زاهدان نانوایی کارگر دو بازداشت -                
 مسئولین ذیربط درشبکه های اجتماعی

وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات جدید دور ادامه -                 
 واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق مناطق زنجان و کرمانشاه

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -               
 در خیابان های شهر شوش

اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های به خبرتیراندازی شدن ای رسانه بازهم -               
 پتروشیمی ماهشهر اینبارتیراندازی به سرویس کارگران پتروشیمی بوعلی

در بازهم پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان چیست؟آیا               ماجرا
 اعتصاب هستند؟

 - مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان تعویض شد

 - دادگاه علی آل اسحاق برگزارنشد

  - اعتراض به حکم خسرو صادقی بروجنی

 - راهپیمایی با تراکتوراهالی روستای مرزیجران اراک نسبت به تصرف امالکشان توسط اداره اوقاف

فرمانداری مقابل کارشان محل تعطیلی به نسبت بروجرد ضایعات مراکز صاحبان اعتراضی تجمع -              
 برای سومین روز متوالی

به نسبت کرمانشاه حسینی مال محله ضایعات بازیافت واحدهای وکارگران صاحبان اعتراضی تجمع -              
 تخریب محل کارشان  توسط اجرائیات شهرداری مقابل فرمانداری کرمانشاه

بدلیل کاری وفشار سخت شرایط به نسبت مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران اعتراضی               *تجمع
 کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش مقابل دادگستری



 بازداشت 10 پرستار حق طلب پیش ازبرگزاری تجمع وآزادیشان پس از چندساعت

شدند مشهد کالنشهر دادگستری راهی مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران تیرماه، 11 چهارشنبه               روز
تبعیض نیرو، کمبود بدلیل کاری وفشار سخت شرایط به نسبت را اعتراضشان صدای تجمع بابرپایی                 تا

 در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش منعکس کنند.

ساعت چند از پس کردند بازداشت را طلب حق پرستار 10 تجمع برگزاری از پیش انتظامی                  نیروهای
 در دودسته پنج نفره آزاد شدند.

 

با مقابله روزهای در کار فشار افزایش و پرستاری کادر کمبود شده،جبران ای رسانه گزارش به                  بنب
بالینی، با ستادی نیروهای میان تبعیض رفع پرستاری، با پزشکی گروه های بین تبعیض رفع                کرونا،
ازجمله ویژه فوق العاده برقراری و شد) پرداخت 98 سال فرودین کارانه (آخرین کارانه ها کردن                به روز

 مهم ترین مشکالت شغلی پرستاران مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

زیان آور و سخت مشاغل قانون اجرای عدم به نسبت کارون وصنعت کشت کارگران               *اعتراض
 وبالتکلیفی بازنشستگی تعدادی از کارگران و ممنوع الورود شدن یک همکار حق طلب

مشاغل قانون اجرای عدم به نسبت کارون وصنعت کشت کارگران از تیر،جمعی 11 چهارشنبه                روز
حق همکار یک شدن الورود ممنوع و کارگران از تعدادی بازنشستگی وبالتکلیفی زیان آور و                سخت

 طلب اعتراض کردند.

دزفول جاده 17 شوشتر،کیلومتر در واقع وصنعت کشت این کارگران دار دامنه های کنش جریان                 در
محل به بدستورکارفرما خرداد 29 شنبه پنج روز از طلب کارگرحق یک برحقشان حقوق احقاق                 برای

 کارش ممنوع الورود شده است.



 

مجتمع با سال81 در و می رسد نفر 380 به آنها تعداد که کارگران شده،این ای رسانه گزارش                   برپایه
 کشت و صنعت کارون قرارداد تامین نیرو بستند، در خصوص بازنشستگی دچار مشکل شده اند.

درصد چهار گذشته، سالهای در پیمانکار کارفرمای که می شود آغاز آنجا از مشکل کارگران، گفته                 به
سن به که کارگرانی و است نکرده پرداخت اجتماعی تامین به را زیان آور و سخت کارهای بیمه                   حق

 بازنشستگی پیش از موعد رسیده اند، به دلیل اهمال پیمانکار نمی توانند بازنشسته شوند.

به هستند، کارون صنعت و کشت شرکت قرارداد طرف 81 سال از که کارگران این طرفی                  از
 پیمانکاران دسترسی ندارند و دیگر پیمانکاران نیز از پرداختن این چهاردرصد خودداری می کنند.

استعالم، این براساس و گرفته استعالم کار اداره از هستند، بازنشستگی آستانه در که کارگرانی از                  برخی
صنعت و کشت که معنی این به شده است، داده عودت اصلی کارفرمای به درصد 4 این پرداخت                   رای

 کارون باید این چهار درصدی را که پیمانکاران پرداخت نکرده اند، تقبل نماید.

کارگران برای تبعاتش و قانون این نشدن اجرا علت توضیح در کارون صنعت و کشت                 کارگران
و سخت مشاغل قانون اجرای مانع مجتمع این مسئوالن از تعدادی سنگ اندازی های گفتند:               بازنشسته
سخت، مشاغل مزایای مشمول کارگران بازنشستگی قانون، این نشدن اجرا دلیل به و است شده                 زیان آور

 به صورت عادی انجام می شود.

وزیان سخت قانون (اجرای موضوع این پیگیری افزودند:در همچنین کارون صنعت و کشت               کارگران
جلوگیری کار محل در همکارانشان از یکی حضور از جاری سال ماه خرداد 29 روز از کارفرما                   آور)

 کرده است.

 آنها درخاتمه گفتند:خواستار بازگشت به کار همکارشان هستند.

از وانتقاد نشاطی کارخانه آرد نامناسب کیفیت افشای دلیل به زاهدان نانوایی کارگر دو                *بازداشت
 مسئولین ذیربط درشبکه های اجتماعی



آرد نامناسب کیفیت درباره ویدیوئی انتشار بدلیل زاهدان نانوایی کارگر ماه،دو خرداد 26 دوشنبه                روز
بازداشت ذیربط مسئولین از وانتقاد داخلش در کرم و موریانه وجود و شهرستان این نشاطی                 کارخانه

 شدند.

آرد تولیدی کارخانه آرد کیفیت از انتقاد با نانوایی کارگر دو محلی،این تلگرام کانال یک گزارش                  برپایه
از پر که خود خانواده برای آرد این مصرف به حاضر مسئولین ”آیا بودند: گفته زاهدان نشاطی                   اخوان

 کرم و موریانه است، هستند؟“

و احضار از بلوچستان، و سیستان فتای پلیس رئیس زاهدان در نانوایی کارگر دو این بازداشت مورد                   در
آرد ، بد کیفیت درباره ویدیویی انتشار با ”آنها گفت: و داده خبر دو این برای قضایی پرونده                   تشکیل
در شهروندان نگرانی  «موجب و آرد» تولید کارخانه یک محصوالت علیه اکاذیب «نشر               مرتکب

 خصوص بهداشت مواد غذایی» شده اند.

نشاطی" "کارخانه آرد داخل در کرم و موریانه وجود و بد کیفیت گویای ویدیو که حالیست در                   این
 زاهدان است.

وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات جدید دور                 *ادامه
 واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق مناطق زنجان و کرمانشاه

نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات جدید دور ادامه در 11تیر چهارشنبه                 روز
شرکت ساختمان مقابل زنجان زردهای مشاغل،کاله بندی طبقه طرح واجرانشدن وضعیت تبدیل عدم               به
برق شرکت ساختمان مقابل ایالم و کردستان کرمانشاه، استان های زردهای وکاله زنجان منطقه               برق

 منطقه

 



عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات جدید دور که شود می شان                   خاطر
کاله تجمع نیروبا وزارت توخالی های وعده و مشاغل بندی طبقه طرح ،اجرانشدن وضعیت                تبدیل
خوزستان منطقه ای برق شرکت مقابل بویراحمد و کهگیلویه و خوزستان استان های             زردهای
شرکت مقابل تهران برق قوی فشار های پست کارگران تیر، 4 چهارشنبه روز وباتمجع                دراهوازآغاز
منطقه برق شرکت مقابل هرمزگان زردهای تیرکاله 9 دوشنبه روز وتجمع تهران استان ای منطقه                 برق

 ای این استان دربندرعباس ادامه پیدا کرد وامروز هم شاهد تجمع کاله زردهای این دومنطقه بودیم.

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               *ادامه
 در خیابان های شهر شوش

دارشان دامنه اعتراضات به تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر، 11 چهارشنبه                روز
ادامه شوش شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                نسبت

 دادند.

 

گرسنه بچه «یه منجمله شعارهایی دادن سر با شوش شهر های خیابان در راهپیمایی حین در                  کارگران
پذیرد» نمی ذلت میرد می «کارگر ، میشه» حل ما مشکل بشه کم اختالس «یه ، نمیشه» سرش                    وعده
دادن وپایان وسهامدارنشان شرکت با نهایی تکلیف تعیین وخواهان گذاشتند بنمایش را              و....اعتراضشان

 به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان شدند.

اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های به خبرتیراندازی شدن ای رسانه               *بازهم
 پتروشیمی ماهشهر اینبارتیراندازی به سرویس کارگران پتروشیمی بوعلی

در بازهم پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان چیست؟آیا               ماجرا
 اعتصاب هستند؟



رسانه بوعلی پتروشیمی کارگران سرویس تیربه 9 روزدوشنبه تیراندازی تیر،خبر 11 چهارشنبه              روز
 ای شد.

حامل اتوبوس به تیراندازی به اقدام اسلحه تیربا 9 دوشنبه روز ناشناس افرادی گزارشات، این                 برپایه
خسارت بدون معلوم قرار از که کرده اند بندرماهشهر بعثت شهرک مسیر در بوعلی مجتمع                کارگران

 جانی  چند گلوله به قسمت هایی از اتوبوس اصابت کرده است.

در و صنفی کامال موضوع و نداشت جانی تلفات بوعلی پتروشیمی کارگران سرویس به تیراندازی                 حادثه
 اعتراض به نرخ کرایه ها بوده است.

پتروشیمی کارگران حامل اتوبوس سمت به تیراندازی گفت: بندرماهشهر فرماندار رابطه             درهمین
بوده رانندگان به پرداختی نحوه و کرایه ها نرخ به اعتراض نشانه به تنها و ندارد جانی خسارت                   بوعلی

 است.

 بنا به گفته  وی عوامل تیراندازی همگی شناسایی شده اند و بزودی دستگیر خواهند شد.

پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه وآمد رفت سرویس به تیراندازی خبر شدن ای رسانه است یادآوری                 قابل
رانندگان چندروزه اعتصاب از پس ،98 بهمن 6 یکشنبه روز و است سابقه به مسبوق                 ماهشهر
آمدشان در نازل سطح به اعتراض در پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت                 سرویس های
شکاری اسلحه با تندگویان پتروشیمی کارگران حامل اتوبوس سمت به بهمن روز5 تیراندازی خبر                هم

 رسانه ای شد.

بازهم پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان چیست؟آیا              ماجرا
 دست به اعتصاب زده اند؟

 درهمین رابطه:

اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان چندروزه اعتصاب شدن ای               +رسانه
 پتروشیمی با ماجرای تیراندازی با اسلحه شکاری؟؟!!!

ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان چندروزه اعتصاب بهمن، 6 یکشنبه               روز
اتوبوس سمت به روزگذشته تیراندازی باخبر آمدشان در نازل سطح به اعتراض در پتروشیمی                اقتصادی

 حامل کارگران پتروشیمی تندگویان  با اسلحه شکاری رسانه ای شد.آیا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟

ذهاب ایاب اتوبوس های رانندگان اخیر روز چند طی ماهشهرگفت: 6بهمن،فرماندار روزیکشنبه             صبح
به اقدام کرایه ها نرخ به اعتراض در پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه پتروشیمی شرکت های               کارکنان

 اعتصابات صنفی کرده بودند.

کرایه ها نرخ سازی یکسان منظور به خوزستان استان ترافیک شورای موضوع این دنبال به افزود:                 وی
سازمان توسط آن سازی یکسان و کرایه ها نرخ شد مقرر جلسه آن در که شد برگزار پرداختی نحوه                    و

 حمل و نقل پایانه ها بررسی و به شورای ترافیک استان خوزستان اعالم شود.

کارکنان حامل اتوبوس به گذشته(5بهمن) روز تیراندازی به اشاره با ادامه در بندرماهشهر               فرماندار
روز و نکرده تأمل رانندگان فاصله این در متاسفانه اما کرد:، خاطرنشان تندگویان پتروشیمی                شرکت



اتوبوس به اعتراض نشانه به بندرماهشهر اهواز- جاده 20کیلومتری در موتورسوار راکب یک               گذشته
 ایاب ذهاب کارکنان این پتروشیمی با اسلحه شکاری تیراندازی کرده است.

دستگاه به را خساراتی تنها و نداشته همراه به جانی تلفات حادثه این خوشبختانه کرد: اضافه                  بیرانوند
 اتوبوس وارد کرده است.

 وی عنوان کرد:تالش برای شناسایی عوامل این تیراندازی ادامه داردو به زودی دستگیر خواهند شد .

به اعتراض در پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان               ++اعتصاب
 سطح نازل در آمدشان برای چندمین روز متوالی

منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان متوالی،اعتصاب روز چندمین برای بهمن 5 شنبه                روز
 ویژه اقتصادی پتروشیمی(ماهشهر -بندرامام) در اعتراض به سطح نازل درآمدشان ادامه پیدا کرد.

منطقه نقل و حمل سرویس های رانندگان که روزی ست محلی،چند خبری منبع یک بهمن 5 گزارش                 به
دستمزد افزایش برای اعتراضاتی به دست خود خودروهای کردن متوقف با پتروشیمی اقتصادی               ویژه
رسانه ها به پاسخی هیچ گونه پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه سازمان سوی از کنون تا که زده اند                 خود

 ارسال نشده است.

 *مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان تعویض شد

سنگ زغال شرکت مدیرعامل تعویض به تصمیم فوالد بازنشستگی صندوق تیر،مدیرعامل 10 شنبه               سه
 کرمان گرفت و باقر نیک طبع به عنوان مدیرعامل جدید شرکت زغال سنگ کرمان منصوب شد.

وتوخالی و کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران روزه 45 االجل ضرب پایان رابطه:                درهمین
 درآمدن وعده و وعیدها مسئوالن شرکت واستان کرمان

جلسه مفاد به بند 6 افزودن با کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران اردیبهشت، 28 یکشنبه                  روز
اعتصاب به موقت بطور تحققششان، برای روزه 45 االجل ضرب وتعیین اردیبهشت 22 دوشنبه                روز
برسرکارشان اردیبشهت 29 روزدوشنبه واز دادند روزخاتمه 15 از پس اعتراضیشان             وتجمعات

 بازگشتند.

کرمان جمعه امام منجمله واستان شرکت مسئوالن وعیدهای و وعده روزتمامی 40 از بیش شدن                 باسپری
یکی گفته وبنابه افزود کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران واعتراض وبرخشم  آمد در                توخالی

 از آنها« کارگران معترض هستند می توان گفت که آتش زیر خاکستر!»

 وبنابه گفته یکی ازکارگران می توان گفت که آتش زیر خاکستر!

در : گفت ای رسانه خبرنگار به کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران از 9تیر،یکی دوشنبه                  روز
با کنند؛ رسیدگی ما دادخواهی به تا خواستند روزه ای 45 مهلت ما از قول هایی دادن با ابتدایی                   روز های
نگرفته صورت کارگران برای شرکت جانب از کمکی کوچک ترین هنوز فرصت این اتمام با حال                 این
نبود، آن ها اول اولویت این که هرچند شدند خوشحال مدیرعامل برکناری خبر شنیدن با معترضین                 است.
برنمی قدمی ما توجه آوردن دست به برای شرکت که چرا کرد، حال آشفته را ما خبر این تکذیب                     اما

 دارد.



اداری عدالت دیوان جواب منتظر و نشده تبدیل دائمی به کارگران قرارداد هنوز افزود:متاسفانه                وی
از بخشی تا که گفتند ما به گذشته در ندارد. وجود هم اتفاق این امکان که می رسد نظر به                     هستیم.

 درخواست های کارگران که شدنی باشد را اجرا می کنیم، ولی تمامی آن ها شدنی نیست.

مدنظر که مسائلی دیگر اما شده، پرداخت کامل طور به کارگران افتاده عقب حقوق های او گفته                  به
که شد صحبت کارگران کاری ضریب خصوص در استاندار با جلسه در است. نشده عملی بود                  کارگران

 هنوز نتیجه ای نداشته است.

اما گذشت، بود داده قول کارگران به شرکت که روزی 45 گفت: شرکت این کارگران از دیگر                   یکی
 هنوز اتفاقی نیفتاده است. قرار بود مدیرعامل برکنار شود، اما هنوز بر راس مدیریت نشسته است.

کارگران شد. خواهد پرداخت کمال و تمام طور به ماه این حقوق که شده گفته جلسه آخرین در او گفته                      به
چگونه ببینیم تا دادیم فرصت دیگر روز 10 اما خاکستر! زیر آتش که گفت می توان هستند                  معترض
که نداریم نظر در فعال ما اما هستند، اعتراض مشغول تپه هفت کارگران می بینیم حال این با شد.                    خواهد

 وارد روند تحصن بشویم.

 *دادگاه علی آل اسحاق برگزارنشد

28 شعبه در تیر 10 شنبه سه روز کارگری وفعال ،شاعر خیاط کارگر اسحاق آل علی دادگاه بود                    قرار
به دادگاهش که دادند خبر زندان در وی به تیر 11 چهارشنبه روز صبح اما برگزارشود مقیسه                   بقضاوت

 دلیل شیوع  بیماری کووید 19به تعویق افتاده است .

منزلش در را اسحاق علی شخصی ولباس اطالعاتی 98،نیروهای آبان اواخر روزهای یکی شب                نیمه
که دهد خبرمی خانواده به تلفنی تماسی طی بی خبری هفته دو از پس کارگری فعال این کردند.                    بازداشت
200میلیون وثیقه تعیین از همچنین وی است بوده بازجویی زیر مدت این وطی است زندانی اوین                  در

 تومانی برای آزادی موقتش خبرداد.

عدم وبدلیل شد منتقل دشت گوهر زندان سیاسی بند به اوین زندان در حبس تحمل از50روز پس                   وی
 تامین وثیقه ازطرف خانواده تا به امروز زندانی است.

  *اعتراض به حکم خسرو صادقی بروجنی

سوی از نظر اظهار گفت: خود موکل دادگاه حکم درباره ی اجتماعی پژوهشگر صادقی خسرو                وکیل
یک مطلب نوشتن باشد، تبانی و اجتماع یا تبلیغی فعالیت نمی تواند می شود، محسوب متخصص که                 فردی

 روزنامه نگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند، اجتماع و تبانی نیست.

صادره رأی شیوه دو «از گفت: ای رسانه خبرنگار به زنوری ابوطالبی تیر،پیام 11 چهارشنبه                 روز
شده صادقی آقای متوجه که اتهاماتی که این نخست گیرد. قرار بازبینی مورد می تواند صادقی آقای                  علیه
امر این است. سیاسی جرایم جنس از کرده، صادر قطعی حکم آنها مورد در نیز تجدیدنظر دادگاه                   و
تشخیص که آنجایی از بنابراین است. نپذیرفته دادگاه هرحال به که است ماهوی دفاعیات از                 منصرف
طریق از بررسی طریق از که است این ما توقع است، دادگاه عهده ی بر جرم نبودن یا بودن                    سیاسی
«قانون تصویب با که این دیگر نکته ی شود. رسیدگی موضوع این به کشور عالی دیوان و عالی                   مراجع
ماده تبصره به مستندًا و اسالمی شورای مجلس ٢٢/٠٢/١٣٩٩ مصوب تعزیری» حبس مجازات               کاهش



که جایی آن از و است.» مستندات ارائه محتاج مجازات حداقل از بیشتر حکم «صدور قانون همان                   دو
 این قانون مساعدتر به حال مرتکب است آثار آن به آقای صادقی هم سرایت می کند.

فعالیت نمی تواند می شود، محسوب متخصص که فردی سوی از نظر «اظهار کرد: تاکید پایان در                 او
باشند، تلگرامی کانال یک عضو اینکه یا روزنامه نگار یک مطلب نوشتن باشد، تبانی و اجتماع یا                  تبلیغی
می خواهند امنیتی جرم کدام برای است مشخص نه دارند؛ قصدی وحدت نه این ها نیست. تبانی و                  اجتماع
خود اسم با مجازی فضای در آشکارا کسی است ممکن چطور است؛ پنهانی امر یک تبانی کنند.                   تبانی
نیست سازگار فارسی زبان منطق ساده ترین با این و شود محکوم تبانی و اجتماع به بعد و بنوسید                    مطلب
کنند تروریستی اقدام یک مثال کنند، کاری مخفیانه که کسانی بلکه است، نبوده این هم قانون گذار مراد                   و

 و قبل از آن اگر دستگیر شوند؛ آن اجتماع و تبانی محسوب می شود.»

 *راهپیمایی با تراکتوراهالی روستای مرزیجران اراک نسبت به تصرف امالکشان توسط اداره اوقاف

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اراک مرزیجران روستای اهالی از تیر،جمعی 10 شنبه سه               روز
این اهالی از وجمعی افتادند راه جاده در تراکتورهایش با اوقاف اداره توسط امالکشان تصرف به                  نسبت

 روستا هم در راه احقاق حقوقشان با ماشین وپای پیاده آنها راهمراهی کردند.

 

روی اوقاف که است سالی چند گفت: ای رسانه خبرنگار به مرزیجران روستای معترض اهالی از                  یکی
علیه که پیش سال چند کند. اعالم وقفی را روستا می خواهد شده طوری هر و گذاشته دست ما                    روستای



از بعد و کردند اعتراض مردم بعد داد. اوقاف پیروزی به حکم دادگاه کرد، شکایت دادگاه به                   روستا
 بررسی اعالم شد که  روستا وقفی نیست.

 وی افزود:چند وقت بعد دوباره اوقاف از روستای ما شکایت کرد!

وقت چند هر اوقاف اما نیست مرزیجران روستای بودن وقفی بر دال مدرکی هیچ اینکه داد:با ادامه                   او
 یک بار با اینکه شکست می خورد ولی دوباره شکایت می کند.

اما است بزرگی بسیار روستای و دارد جمعیت نفر هزار شش باالی ما گفت:روستای درخاتمه                 وی
تا بدهند وکیل پول میلیارد چند الی میلیون صد چند نمی توانند مردم هم دفعه هر نیست بند جایی به                     دستمان

 از حقشان دفاع کنند.

فرمانداری مقابل کارشان محل تعطیلی به نسبت بروجرد ضایعات مراکز صاحبان اعتراضی              *تجمع
 برای سومین روز متوالی

اعتراضشان بروجردبه ضایعات مراکز صاحبان روزمتوالی، سومین برای تیر 11 چهارشنبه             روز
 نسبت به تعطیلی محل کارشان با تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند.

شهرداری با قراردادی بروجرد پسماند بازیافت کارخانه بنام شرکتی شده، ای رسانه گزارش               بنابه
راستا همین در بگیرد. اختیار در را بروجرد شهرستان پسماند تمامی مدیریت تا کرده                بروجردمنعقد
به شرکت این مدیریت تحت باید بروجرد شهرستان در ضایعات آوری جمع کالن و خرد واحد                  صد ها

 فعالیت خود ادامه دهند.

دارای آن ها از توجهی قابل بخش که بروجرد شهرستان در ضایعات آوری جمع واحد های دلیل                 بهمین
بروجرد، شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با آنها تا شد موجب اقدام، این و شده پلمپ هستند، نیز                   مجوز

 صدای اعتراض خود را به مقامات اجرایی شهرستان برسانند.

به نسبت کرمانشاه حسینی مال محله ضایعات بازیافت واحدهای وکارگران صاحبان اعتراضی              *تجمع
 تخریب محل کارشان  توسط اجرائیات شهرداری مقابل فرمانداری کرمانشاه

برای کرمانشاه حسینی مال محله ضایعات بازیافت واحدهای وکارگران تیر،صاحبان 11 چهارشنبه              روز
تجمع کرمانشاه فرمانداری مقابل شهرداری اجرائیات توسط کارشان محل تخریب به نسبت              اعتراض

 کردند.

(با خودجوش کارگاه و بازیافتی واحد 40 از بیش کرمانشاه شده،منطقه ای رسانه گزارش به                 بنا
مالحسینی ای حاشیه شهرک در که شهرک) این در مالکان اسناد طبق حقوقی و حقیقی                 مجوزهای
را ای عده و بازیافت را هستند مشغول کار این به که افرادی توسط شده آوری جمع ضایعات                    کرمانشاه
شهرداری اجراییات توسط صبح 4 ساعت راس 99 تیرماه 8 مورخ در بودند کرده کار به                  مشغول

 تخریب و خسارات بسیاری به دستگاه های تولیدی آنان وارد شده است.

واحدها این شده بیکار کارگران و مالکین از ای عده کرمانشاه شهرداری اجرائیات اداره اقدام این پی                   در
 در مقابل فرمانداری کرمانشاه تجمع کردند و خواستار رسیدگی موضوع از طرف فرماندار شدند .

akhbarkargari2468@gmail.com 
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دفاع وبی طلب حق پرستاران تجمع به وموتورسواران انتظامی ویژه،نیروهای یگان وحشیانه یورش با -               
 مشهد یک صحنه از رأفت اسالمی بنمایش گذاشته شد

فارس استان زهکشی و آبیاری شبکه های از نگهداری و بهره برداری شرکت کارگران اعتراضی تجمع -               
سایت افتتاح با همزمان خصوصی بخش به واگذاری از پس وشغلی معیشتی بالتکلیفی به                نسبت

 تصفیه خانه شماره دو شیراز

شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران -                
 شوش عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات بنمایش گذاشتند

شرکت طرف از ماهیانه حقوق و نیمه نصف پرداخت به نسبت اسالمشهر آهن راه کارگران اعتراض -                
 تراورس

  - حکم اعدام برای معترضان به فقر و فالکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می کنیم!

 - احضار ملیحه جعفری برای تحمل 6 ماه حبس

 - دادگاه تجدید نظر4 ماه حبس  عادل  گرج  ی را به یک سال افزایش داد

 - علیرغم وعده و وعیده ها بی آبی در 18 روستای ضلع غربی غیزانیه اهواز ادامه دارد

 - جان باختن یک کارگر سنگبری نی ریزبدنبال گیر کردن دستش در دستگاه سنگ خردکنی

 - مرگ ومصدومیت 3 کارگرحین کاردر کوه  پارک مشهد در حادثه سقوط تانکر آب

دفاع وبی طلب حق پرستاران تجمع به وموتورسواران انتظامی ویژه،نیروهای یگان وحشیانه یورش               *با
 مشهد یک صحنه از رأفت اسالمی بنمایش گذاشته شد

بدنبال وشتم،احضار،بازداشت وضرب طلب حق کنندگان تجمع به یورش اسالمی:ابتدا رأفت             سناریو
وصدور دادگاه قرارکفالت،برگزاری ویا وثیقه تعیین با موقت و...،آزادی دادستان یا کارفرما              شکایت

 احکام شالق،زندان،بیگاری وجزای نقدی .

عفووارد رهبربرای ویا صادره لغواحکام برای قضائیه قوه رئیس منجمله سردمداران درمواردی              سپس
شدت با را طلبان دیگرحق سرکوب لوایش وتحت بگذارند رابنمایش اسالمی رأفت تا میشوند                صحنه

 هرچه بیشتر به پیش ببرند.

موتور با قبلی تذکر هیچ بدون وموتورسواران پوش سیاه انتظامی نیروهای 11تیر، روزچهارشنبه               صبح
از وتعدادی آوردند یورش تجمع شروع بمحض دادگستری مقابل مشهد دفاع وبی طلب حق پرستاران                 به
باطوم و شوکر با ویژه یگان نیروهای همراهی با وسپس کردند مصدوم را پاهایشان و زیرگرفتند را                   آنه
احسن وبنحو قراردادند وشتم ضرب مورد را پرستارآنها بانوان سر موی کشیدن با حتی و جانشان                  به
بنمایش قضائیه قوه ساختمان مقابل را موتورسوار وبسیجیان وانتظامی ویژه یگان نیروهای              رأفت!!



طلبی وحق اعتراضات شناختن برسمیت بر مبنی ادعاهایشان بودن دروغین دیگربر مهری تا               گذاشتند
 های کارگران وزحمتکشان بکوبند.

چند از وپس بازداشت راهم طلب حق پرستاران از 10نفر آمد گذشته روز گزارش در                 همانطوریکه
 ساعت آزاد کردند.

نظام سازمان عمومی روابط مسئول طلب،امروز حق پرستاران وآزار واذیت وببندها بگیر ازاین               پس
نماینده حضور با پرستاران مطالبات بررسی منظور به جلسه ای گفت: خبرنگاران به مشهد               پرستاری

 دادستان در مشهد برگزار می شود.

14 شنبه آن ها مطالبات بررسی منظور به پرستاران با پزشکی علوم دانشگاه مسئوالن نشست افزود:                 وی
 تیرماه برگزار می شود.

وفشار سخت شرایط به نسبت مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران اعتراضی تجمع رابطه:               درهمین
 کاری بدلیل کمبود نیرو، تبعیض در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش مقابل دادگستری

 بازداشت 10 پرستار حق طلب پیش ازبرگزاری تجمع وآزادیشان پس از چندساعت

شدند مشهد کالنشهر دادگستری راهی مشهد پزشکی علوم دانشگاه پرستاران تیرماه، 11 چهارشنبه               روز
تبعیض نیرو، کمبود بدلیل کاری وفشار سخت شرایط به نسبت را اعتراضشان صدای تجمع بابرپایی                 تا

 در پرداخت مطالبات و بموقع پرداخت نشدنش منعکس کنند.

ساعت چند از پس کردند بازداشت را طلب حق پرستار 10 تجمع برگزاری از پیش انتظامی                  نیروهای
 در دودسته پنج نفره آزاد شدند.

 

با مقابله روزهای در کار فشار افزایش و پرستاری کادر کمبود شده،جبران ای رسانه گزارش به                  بنب
بالینی، با ستادی نیروهای میان تبعیض رفع پرستاری، با پزشکی گروه های بین تبعیض رفع                کرونا،



ازجمله ویژه فوق العاده برقراری و شد) پرداخت 98 سال فرودین کارانه (آخرین کارانه ها کردن                به روز
 مهم ترین مشکالت شغلی پرستاران مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

فارس استان زهکشی و آبیاری شبکه های از نگهداری و بهره برداری شرکت کارگران اعتراضی               *تجمع
سایت افتتاح با همزمان خصوصی بخش به واگذاری از پس وشغلی معیشتی بالتکلیفی به                نسبت

 تصفیه خانه شماره دو شیراز

شرکت کارگران از شیراز،جمعی دو شماره تصفیه خانه سایت افتتاح با همزمان تیر 12 شنبه پنج                 روز
اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای فارس استان زهکشی و آبیاری شبکه های از نگهداری و               بهره برداری
درب مقابل تجمع به دست خصوصی بخش به واگذاری از پس وشغلی معیشتی بالتکلیفی به                 نسبت

 ورودی این تصفیه خانه زدند.

 

 



باوجود اما بود دولتی ابتدا در ما شرکت گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                   یکی
ورطه به هیچ، نشده که توانمندسازی ما شرکت و شد تبدیل خصوصی شرکت به 44 اصل رعایت                   عدم

 نابودی کشیده شده است.

روز و حال این به کارگر 230 با ما بزرگ شرکت استان آبفای نامطلوب مدیریت دلیل به افزود:                    وی
این در ما همکاران و ازهم پاشیده اند مالی مشکالت دلیل به کارگران خانواده های از بسیاری است،                 افتاده
از پس اما داشته ایم اعتراض نوبت چندین تاکنون دارند، معوقه عیدی و پاداش حقوق، ماه 31                  شرکت

 جلساتی که برگزارشده، آب منطقه ای به مصوبات جلسات عمل نکرده است.

شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع                *کارگران
 شوش عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات بنمایش گذاشتند

و فرمانداری مقابل تجمعشان به تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر، 12 شنبه پنج                  روز
مبنی مطالباتشان به یابی دست برای را راسخشان عزم تا دادند ادامه شوش شهر سطح در                  وراهپیمایی
وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با ومعیشتشان شغلی بالتکلیفی به دادن               برپایان

 شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان را بنمایش بگذارند.

 

 هفت تپه ای امروز در خیابان های شهرستان شوش  ازجمله شعار می دادند:

 - «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»

  - «یه اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه»

 - «استان دار رشوه ای نمی خوایم نمی خوایم»

مجتمع این کارگران از تعدادی ماه فروردین حقوق پرداخت بر مبنی خبرهایی امروز که ذکراست                 قابل
 در رسانه ها وشبکه های اجتماعی منتشر شد.



شرکت طرف از ماهیانه حقوق و نیمه نصف پرداخت به نسبت اسالمشهر آهن راه کارگران                *اعتراض
 تراورس

بی کند،قضاییه می پوشی چشم ،دولت کند می حمایت آهن کنند،راه می خیانت کاری پیمان های                  شرکت
 خیالی می کند

پرداخت به نسبت را اعتراضشان اجتماعی های درشبکه پیامی انتشار با اسالمشهر آهن راه                کارگران
 نصف و نیمه حقوق ماهیانه از طرف شرکت تراورس رسانه ای کردند.

 بخش هایی از این پیام بقرار زیراست:

بس بدیم باید را خونه کرایه فقط میخوره ما درد چه به حقوق نصف بکشید،آخه خجالت آهن راه                    رئیس
 خرج مخارجمون چیکار کنینم ؟؟

این آخه میکنید> ستم دارین آنقدر چرا بخوریم؟ بیاریم کجا از کنیم؟ چیکار باال آوردیم که بدهی همه                    ا ین
 چه حقوقی ریختید؟؟

ما فکر هم یکم میگردید. میخوابید،خوب میخورید،خوب آسایش،خوب تو اتون بچه س  یر،زن              خودتون
هر پاچه می داره زندگیمون میکنید؟ خانواده شرمند را ما آنقدر چرا آخه باشید. ما بچه زن و                    کارگران

 روز خدا دعوا داریم .

 از  هر  لحاظ  حق  مون  خورد ید،آخه تو این گرونی  ومستاجری چه خاکی تو سرمون کنیم؟

  شرکت های قرار دادی خیانت می کنند راه آهن حمایت می کند

 دولت چشم پوشی می کند قضاییه بی خیالی می کند

  *حکم اعدام برای معترضان به فقر و فالکت و ایجاد ارعاب عمومی را محکوم می کنیم!

 بیانیه چهار تشکل مستقل

شدن قربانی به منجر آبانماه در فرودستان قیام دستگیرشدگان برای اعدام احکام صدور برابر در                 سکوت
از تن صدها آبانماه سراسری اعتراضات در شد. خواهد قیام این در کنندگان شرکت از بیشتری                  تعداد
از تن هزار هشت از بیش و جانباختند هدفمند، شلیک با روزافزون فالکت و گرانی فقر، به                   معترضین
این به حکومت پاسخ شدند. زندانی و بازداشت فرودست، زحمتکشاِن محله های از عموما               معترضین،
کارگران، برای اسف بار شرایط تغییر برای ناچیزی گام هیچ و بود حداکثری خشونت تنها                اعتراض
و داران سرمایه منافع حفظ برای قدرت صاحبان که بود آشکار نشد. برداشته فرودستان و                 مزدبگیران
نطفه در اعتراضی هر کردن خفه قصد عمومی ارعاب جو ایجاد با بادآورده و رانتی ثروت های                  صاجبان
زحمت کشان و کارگران معیشت افزون روز اسفبار شرایط بهبود برای اقتصادی برنامه هیچ و دارند                 را

 و مردم فرودست ندارند.

حکم برای شان که جوانی سه رجبی محمد و تمجیدی سعید مرادی، امیرحسین از را خود حمایت قویا                   ما
می کنیم، اعالم است، شده صادر اعدام حکم برایشان که ٩٨ آبان ماه معترضین دیگر و شده صادر                  اعدام
خواهان و کرده محکوم شدیدا را معترضان بر امنیتی و پلیسی فشارهای انواع و زندان بستن، گلوله به                    ما
همه تحریم بهانه به نمی شود هستیم. ٩۶ ماه دی آن از پیش تر و ٩٨ آبان دستگیرشدگان فوری                   آزادی



فرصتی تحریم  ها همین حال همان در و گردد فرودستان و مزدبگیران کارگران، متوجه اقتصادی                فشار
و قوانین و کشور اداره روش های  باشد. آقازاده ها و مسئولین سرمایه داران، بیشتر مال اندوزی               برای
برعکس و شده کاسته کارگر طبقه به وارده فشارهای از که یابد تغییر گونه ای به فورا باید                   مصوبات
این مسئول که حکومتی مقامات و خصوصی، و دولتی داران سرمایه مرفه، اقشار به بحران                 فشار
اینست پایینی ها، به معیشتی طاقت فرسای فشار و باالیی ها در گسترده فساد شود. منتقل هستند،                وضعیت
است. نداشته ای نتیجه اختالس و سوداگری گرانی، بیکاری، جز که حاکم، نظام اقتصادی سیاست                 نتیجه

  ایجاد این تغییر فقط به دست کارگران و زحمتکشان ممکن است.

 سندیکای کارگران نی شکر هفت تپه

 کانون صنفی معلمان اسالم شهر

 انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ١٢ تیر ٩٩

 *احضار ملیحه جعفری برای تحمل 6 ماه حبس

6 حبس اجرای برای تهران دانشگاه زیبای هنرهای پردیس عروسکی نمایش دانشجوی جعفری               ملیحه
 ماهه مربوط به آبان ماه 98 به به دادسرای امنیت تهران «مقدس» احضار شد.

برای تبانی و اجتماع اتهام به بود شده بازداشت دانشگاه از خروج هنگام 98 آبان که جعفری                   مل  یحه
شعبه دادگاه 33 ناحیه تهران انقالب و عمومی دادسرای سوی از کشور داخلی امنیت علیه جرم                  ارتکاب

 26 محکوم  شد به:

 1- شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی،

خانواده و زنان اجتماعی فرهنگی شورای نظر تحت ماه 2 مدت به رایگان عمومی خدمات ارائه ی -2                 
  وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی،

شورای نظارت تحت دست نویس صفحه ی نود در آن آثار و اسالمی حجاب پیرامون پژوهش -3               
 فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی

صورت به سفیر» «خاطرات و قیامت» در دقیقه «سه فروش»، فالفل «پسرک کتاب از رونویسی -4                
 دست نویس در مدت سه ماه!

 *دادگاه تجدید نظر4 ماه حبس  عادل  گرج  ی را به یک سال افزایش داد

فعالیت دلیل به مرکز، تهران آزاد دانشگاه معماری و هنر دانشکده نمایش رشته دانشجوی گرج  ی                 عادل
 صنفی در دانشگاه، با ابالغ شعبه 36  دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه طی حکم این که بود شده محکوم حبس ماه چهار به بدوی دادگاه طی وی که شود می                     خاطرنشان
 تجدیدنظر به یک سال افزایش یافت.

 منبع اصلی 2 خبر باال :کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور



 *علیرغم وعده و وعیده ها بی آبی در 18 روستای ضلع غربی غیزانیه اهواز ادامه دارد

که دارند آب ساعت 4 الی 3 آن هم هفته در بار دو تنها می گویند: غیزانیه غربی ضلع روستای 18                     اهالی
 معتقدند برای رفع آن، نیاز به نصب پمپ جدید و قوی در مسیر خطوط انتقال آب است.

مسیر در زیادی پروژه های می برد. رنج بی آبی از سال هاست اهواز بخش بزرگ ترین به عنوان               غیزانیه
بی آبی مشکالت با زیادی روستاهای هنوز حاضر حال در ولی شد انجام روستاییان آب وضعیت                 بهبودی

 دست وپنجه نرم می کنند.

نیازمند که هستند محروم پایدار آب از غیزانیه بخش غربی ضلع روستای روستاها،18 این اهالی گفته                  به
 نصب پمپ جدید در مسیر خطوط انتقال تأسیسات یادگار  امام شهرستان کارون است.

داشتیم مسئولین با که صحبت هایی طی گفت: ای رسانه خبرنگار به دراین باره روزنه روستای                دهیار
پمپ یک پیش روز چند است. نشده نصب آب فشار تقویت برای خطوط مسیر در پمپی هیچ شد                    گفته

 سوخته را تعویض کردند که توانایی پمپاژ آب به روستاها را ندارد.

در و نیست حل قابل تأسیسات، در موجود وضعیت به توجه با شما آب مشکل گفتند ما به افزود:                     وی
 صورتی آب به روستاها می رسد که چند پمپ جدید با قدرت پمپاژ باال نصب شود.

به دومی خط باید کارون، شهرستان امام یادگار تأسیسات تا خسروی روستای ایستگاه از داد:                 اوادامه
روستاها باقی از آن مجاور روستای 6 و روزنه آِب تا شود کشیده روستاها برای کیلومتر 7 تقریبًا                    طول

 جدا شود.

مسیر سه یعنی خسروی و ُحفیره است، روستا پنج شامل خود که ام الطرفه روستاهای آب باید افزود:                   وی
 آب قطع شود تا آب به سمت روزنه و روستاهای مجاورش روانه شود.

از بیش امام، یادگار تأسیسات با دیگر روستای 6 و روزنه روستای فاصله ی کرد: اضافه پایان در                  وی
 30 کیلومتر بوده که باید 2الی سه روز آب پمپاژ شود تا آب نسبتا ً خوبی به اهالی برسد.

 *جان باختن یک کارگر سنگبری نی ریزبدنبال گیر کردن دستش در دستگاه سنگ خردکنی

دستگاه ها از یکی زنجیر و دنده چرخ با کار حین ساله 40 کارگر تیر،یک 12 شنبه پنج روز                    صبح
قطع شانه از را وی دست و شده روشن دستگاه فارس،ناگهان ریزدراستان نی شهرستان سنگبری                 دریک
خارجی و داخلی شدید خونریزی و سینه قفسه و گردن و سر ناحیه از دیدگی آسیب کارگربدلیل                   کرد.این

 در دم جانش را ازدست داد.

 *مرگ ومصدومیت 3 کارگرحین کاردر کوه  پارک مشهد در حادثه سقوط تانکر آب

پل حوالی در پارک کوه میانی آیلند در کارگران از تعدادی که حالی تیر،در 12 شنبه پنج روز                    صبح
بخش پیمانکار به متعلق آب حمل تانکر بودند، آیلند سازی ایمن تجهیزات نصب مشغول                هاشمیه
که می کند برخورد کارگران از نفر 3 با مسافتی گذراندن از پس و شده فنی نقص دچار                   خصوصی

 یکنفرشان دردم جانش را ازدست داد و2 کارگر دیگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -               
 شوش

 - کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان:

 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد

 - وعده پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه چوب اسالم بدنبال اعتصاب وتجمع اعتراضی

تعیین عدم بدلیل وشعیتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک آذرآب کارخانه کارگران اعتراضات ادامه -               
 تکلیف با مالکیت وسهامداران شرکت

 تبرئه 15 کارگر حق طلب کارخانه آذرآب  از اتهام تبلیغ علیه نظام

منطقه سازمان طرف از سواحل فروش به اعتراض در قشم سوزا شهر اهالی انسانی زنجیره تشکیل -                 
 آزاد قشم

درآمدشان وکاهش مرغ قیمت شدن گران به اعتراض برای مریوان ها فروشی مرغ صاحبان اعتصاب -                
 برای چهارمین روزمتوالی

2 حال وخامت - گازگرفتگی براثر غرب گیالن سرتیتان منطقه معدن کارگریک 7 ومصدومیت مرگ -                
 کارگر مصدوم

 - جان باختن یک کارگر مجتمع دامداری و کشاورزی روستای دیزج شاهرود

شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               *ادامه
 شوش

فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیرماه، 13 جمعه                روز
خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با ومعیشتشان شغلی بالتکلیفی به دادن خواستارپایان شوش               شهرستان

 سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان را بنمایش بگذارند.

بیماری به مجتمع این کارگران از تعدادی اجتماعی های وشبکه ها رسانه در منتشره گزارشات به                  بنابه
قرار بیماری این به ابتال معرض در دیگری کارگران ویروس این شیوع وبا اند شده مبتال 19                   کووید

 دارند.

تپه هفت کارگران جان با کردن بازی درحال تفاوتی بی با کارش وزارت و دولت و شرکت                   کارفرمایان
 وخانواده هایشان هستند.



با باید وشغلی معیشتی بالتکلیفی یافتن ادامه با گرسنگی با نبرد درحین ها ای تپه هفت کالم!                   جان
 بیماری کووید 19 هم دست وپنجه نرم کنند.

وکشوردرباره شهرستان،استان منصبان صاحب از ونقیضی ضد خبرهای وجمعه شنبه پنج             روزهای
وجناحی شخصی تبلیغی جنبه بیشتر که شد ای رسانه تپه هفت کارگران ماه فروردین حقوق                 پرداخت
از بخشی ماه فروردین حقوق فقط که شد روشن درنهایت و شد روبرو کارگران اعتراض با که                   داشت

 کارگران این مجتمع پرداخت شده است.

 کانون انجمن های کارگران ساختمانی کردستان:

 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد

ایران سراسر اعتصاب این آوازه گذاشت. سر پشت را خود روز هفدهمین تپه هفت کارگران                 اعتصاب
هزار پنج متحدانه حرکت احترام و عزت به که کیست است. فراگرفته را ایران خبری و سیاسی                   فضای
بیان و اعتراض رسای صدای تپه هفت نیاید؟ وجد به تپه هفت عادالنه و حق بر خواستهای و                    کارگر
از کوهی مقابل در آنها اند. افتاده جلو تپه هفت کارگران است. ایران کارگر طبقه کل مطالبات                   روشن
جز چیزی راه این میدهند. نشان را راه دولت و کارفرما طرف از کارگری ضد های سیاست و                    توطئه
کارگر میلیونها امروز نیست. مطالبات سر بر سرسختی و کارگران میان وحدت بر پافشاری و                 درایت
در را خود اعتراض کارگاهها و معادن تا ها سازی خودرو و نفت صنعت از تولیدی، واحد هزاران                    در

  اعتصاب هفت تپه باز میشناسند، از  این اعتصاب نیرو میگیرند و دلشان برای پیروزی آن میتپد.

معنایی کارگران سرنوشتی هم به است. گذاشته هم دست در را ایران کارگران دست تپه هفت                  اعتصاب
روی بخصوص سرنوشتی، هم برای و بفشاریم را تپه هفت دست آنست وقت است. بخشیده زمینی و                   زنده

 زمین سفت مبارزاتی و عملی سهمی شایسته ادا کنیم.

را تپه هفت در پیروزی هستیم. مبارزه این از بخشی میکنم اعالم ساختمانی، استادکاران و کارگران                  ما
انواع قالب در را خود توان تمام ما نگریم. می ایران کارگر طبقه کل برای و خود پیروزی معنای                     به
معاصر تاریخ انداخت. خواهیم بکار نیشکر اعتصاب برای و... مالی های صندوق و حمایتی های                 کمپین
واماندند. یکدیگر با اتحاد و همبستگی از که است مبارزاتی و ازاعتصابات مملو ایران در کارگر                  طبقه
در کارگری های بخش همبستگی ابتکارات از دریایی سرمنشاء که آنست شایسته و باید میتواند، تپه                  هفت

 سراسر ایران شود.

 بگذار همه دنیا بدانند که طبقه کارگر ایران اعتصاب و حق طلبی هفت تپه خود را تنها نمیگذارد.

 *وعده پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه چوب اسالم بدنبال اعتصاب وتجمع اعتراضی

تالش به انزلی جاده 60 کیلومتر گیالن در واقع اسالم چوب کارخانه کارگران تیرماه، 12 شنبه پنج                   روز
عرضه و تولید واحد این ودرمحوطه کارکشیدند از دست حقوق بموقع پرداخت به اعتراض                برای

 فرآوردهای چوبی و مبلمان تجمع کردند.



 

پرداخت از ای صدوراطالعیه با اسالم چوب صنایع شرکت عموم  ی کارگران، روابط این اعتراض               بدنبال
 حقوق کامل خردادماه کارگران تا پایان هفته آتی خبرداد.

تعیین عدم بدلیل وشعیتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک آذرآب کارخانه کارگران اعتراضات               *ادامه
 تکلیف با مالکیت وسهامداران شرکت

 تبرئه 15 کارگر حق طلب کارخانه آذرآب  از اتهام تبلیغ علیه نظام

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان اراک آذرآب کارخانه تیر،کارگران 12 شنبه               روزپنج
 بدلیل عدم تعیین تکلیف با مالکیت وسهامداران شرکت،ابرازکردند.

اردیبهشت های ماه حقوق نشدن پرداخت و صنعتی واحد این بودن تعطیل ازنیمه حاکی خبرها                 آخرین
 وخرداد ماه کارگرانش می باشد.



از نفر 15 برائت حکم گفت: خبرنگاران به مرکزی استان دادگستری کل رییس تیر، 13 جمعه                  روز
 کارگران شرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد.

 بدینترتیب پرونده این 15 آذرآبی حق طلب در دادگاه انقالب مختومه شد.

صنایع شرکت کارخانه،مدیرعامل فعلی وضعیت به نسبت واعتراضاتشان آذرآبی نارضایتی            بدنبال
بدهکاری  دلیل به تولیدی واحد این بانکی حساب های تمامی گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به                 آذرآب
برای شخصی حساب های از اکنون و شده مسدود خدماتی نهادهای برخی و بانک ها سوی                از

 پرداختی های شرکت استفاده می شود که این مهم غیرقانونی است.

که است جریان در تولیدی واحد این اسبق مدیریت با آذرآب صنایع شرکت بین قضایی پرونده افزود:                   وی
 از دستگاه قضایی استان انتظار می رود نسبت به تعیین تکلیف آن بیش از پیش تالش کند.

نسبت متفاوت شرایطی آذرآب صنایع شرکت گفت: نیز مرکزی استاندار اقتصادی امور هماهنگی               معاون
از بتوان تا دارد جدید های فناوری به نیاز بالنده، تولید خط وجود با و دارد مرکزی استان صنایع دیگر                      به

 تمام ظرفیت این واحد تولیدی بهره برد.

اعتقاد به که است تولیدی واحد این عمده سهامدار آذرآب صنایع شرکت اصلی مشکل کرد: اضافه                  وی
به آذرآب اصلی سهامدار عنوان به کشاورزی بانک مرکزی، استان صنعتی دستگاه های و ارشد                مدیریت
ملی سطح در وقت اسرع در باید مهم این و نیست تولیدی واحد این برای مطمئنی مالک عنوان                    هیچ

 مرتفع شود.

منطقه سازمان طرف از سواحل فروش به اعتراض در قشم سوزا شهر اهالی انسانی زنجیره                 *تشکیل
 آزاد قشم

تشکیل با هرمزگان استان در قشم شهرستان توابع از سوزا شهر اهالی از تیر،جمعی 13                 روزجمعه
ِمسن روستا و سوزا شهر بین سواحل فروش به به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با انسانی                  زنجیره

 از طرف سازمان منطقه آزاد قشم،خواهان  حذف قرارداد فروش سواحل شدند.

درآمدشان وکاهش مرغ قیمت شدن گران به اعتراض برای مریوان ها فروشی مرغ صاحبان                *اعتصاب
 برای چهارمین روزمتوالی

کردستان دراستان مریوان ها فروشی مرغ صاحبان روزمتوالی، چهارمین برای تیر 13 جمعه               روز
خودداری را هایشان مغازه بازکردن از درآمدشان وکاهش مرغ قیمت شدن گران به اعتراض                برای

 کردند.

به را مردم و شده ایجاد شود ارزان مرغ تا نخرید مرغ هفته یک پویش مریوان اجتماعی های شبکه                     در
 عدم خرید مرغ تشویق می کنند تا قیمت این کاالی اساسی کاهش پیدا کند.

2 حال وخامت - گازگرفتگی براثر غرب گیالن سرتیتان منطقه معدن کارگریک 7 ومصدومیت                *مرگ
 کارگر مصدوم

استان در غرب گیالن سرتیتان منطقه معادن از یکی گازگرفتگی تیر،درحادثه 13 جمعه روز                ظهر
 کرمانشاه یکی از کارگران بنام جواد ثابتی نیا براثر خفگی جانش را از دست داد .



 

مرادی مسلم ولیان، شاه عباس ملکی، محمد شکری، محمدرضا نجفی، کیومرث های بنام دیگر کارگر 6                
منتقل گیالنغرب و قصرشیرین بیمارستان های به و گازی مسمومیت دچار حادثه دراین منفرد اکبر                و

 شدند  ودونفرشان بدلیل وخامت حال از طریق بالگرد به بیمارستان های کرمانشاه منتقل شدند.

 *جان باختن یک کارگر مجتمع دامداری و کشاورزی روستای دیزج شاهرود

وتبعه شاهرود دیزج روستای کشاورزی و دامداری مجتمع کارگر یک تیر،جسد 13 جمعه روز                ظهر
 افغانستان پس از 20ساعت در استخر کشاورزی این مجتمع پیدا شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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یا تومانی میلیون 5 نقدی جریمه پرداخت حکم شدن اجرایی قضائیه!!»با قوه اسالمی رأفت «نمایش -                
  21 ماه حبس برای 4 کارگر حق طلب دیگرمعدن طالی آق دره در پی شکایت دادستان

 - عقب نشینی جمهوری اسالمی از احکام  حبس، شالق و بیگاری برای کارگران آذرآب

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -               
 در سطح شهر شوش

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


های وعده و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت سخت سی شهرداری کارگران دار دامنه های کنش -                   
 پوچ مسئوالن

 - اعتراض مربیان پیش دبستانی نسبت به بالتکلیفی استخدامی

 - عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران سدهای سیکان دره شهرو گالل و شبکه میمه

 - اعتصاب تاکسی داران شهریاسوج دراعتراض به نرخ پایین کرایه

شهرک کارگران وآمد رفت دوسرویس شدن شاخ به شاخ حادثه در کارگر 14 ومصدومیت مرگ -                
 صنعتی مامونیه

 - مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگر درحادثه ریزش آوار ساختمان شهر قدس

یا تومانی میلیون 5 نقدی جریمه پرداخت حکم شدن اجرایی قضائیه!!»با قوه اسالمی رأفت                *«نمایش
  21 ماه حبس برای 4 کارگر حق طلب دیگرمعدن طالی آق دره در پی شکایت دادستان

4 برای حبس ماه 21 یا تومانی میلیون 5 نقدی جریمه دادستان شکایت گذشته،بدنبال روزهای                 طی
قضائیه!!بنمایش قوه اسالمی دیگررأفت بار تا شد اجرایی دره آق طالی دیگرمعدن طلب حق                کارگر

 گذاشته شود.

مرحله به آق دره اهالی از دیگر نفر سه حکم این، از تیر،پیش 14 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                     بنا
 اجرا رسیده بود که با کمک خیرین، 15 میلیون تومان جریمه آن سه نفر پرداخت شد.

کار اداره ندارند. بساط در آه و بیکارند قبلی نفر سه همان مانند نیز نفر 4 دره،این آق اهالی گفته                      بنابه
 وعده داده بود که مشکل  آنها را حل کند اما از قرار معلوم این وعده هم توخالی درآمد.

و نیست شاکی پرونده متهمان از دیگر معدن کارفرمای اینکه یادآوری با دره آق طالی معدن                  کارگران
به دست فعاالن و خیرین کردند:بازهم است،اضافه شده صادر مدعی العموم شکایت بابت جریمه ها               این

 کار شده اند و قرار است جریمه این 4 نفر راتا روز یکشنبه 15 تیر بپردازند.

 درهمین رابطه:

21 متحمل باید تومان میلیون 5 نداشتن و قضایی دستگاه حکم پی در دره آق طلب حق اهالی از نفر 7                     
 ماه حبس شوند

برای طال معدن مقابل بهارسال96 در تجمعشان آق دره بدنبال ازاهالی نفر 7 برای قضایی                دستگاه
درحالیکه آنهم صادرکرد. تومانی میلیون 5 نقدی جریمه پرداخت یا زندان ماه بر21 مبنی حکمی                 اشتغال

 دیگر کارفرمای معدن شاکی نیست و شاکی پرونده مدعی العموم است.

مالی وضعیت در محکومان، این همه است.اما شده اجرایی آنها از نفر سه حکم نفر، هفت این                   از
 نامناسبی بسر می برند و پولی ندارند که بتوانند جریمه زندان را بپردازند.

هفت این از یکی فقط گفت: ای رسانه خبرنگار به آق دره معدن کارگران از خرداد،یکی 26 دوشنبه                   روز
دیگران و است چوپان دیگر یکی کرده. رها را کار آمده، حکمش وقتی از که می کرد کار معدن در                     نفر

 بیکارند.



  کارگر حق طلب بیکار معدن طالی آق دره برای تحمل 21 ماه حبس راهی زندان شد

 این کارگر تازه داماد قادر به تامین حتی 5 میلیون تومان برای جلوگیری از زندانی شدن نیست

قوه حکم به بنا دره، آق طالی بیکارمعدن طلب حق کارگر نیکزاد خرداد،داریوش 21 چهارشنبه                 روز
 قضائیه وبدلیل عدم تامین جریمه 5 میلیون تومانیبرای تحمل 21 ماه حبس راهی زندان شد.

96 بهار در آق دره پرونده متهمان از نیکزاد 21خرداد،داریوش بتاریخ شده ای رسانه گزارش               بنابه
برایشان که کردند اعتراض و تجمع کار، درخواست با محلی مردم و کارگران از تعدادی زمان                  است.آن
بپردازد. نقد پول تومان میلیون 5 آن معادل می تواند که دارد زندان ماه 21 حکم شد.نیکزاد درست                   پرونده
زندان به انتقال درحال بکشد!نیکزاد حبس و میله ها پشت برود باید دلیل همین به بپردازد، که ندارد                   اما

 است، آنهم فردای روز عروسی!

از شرکت پیش ماه هشت هفت، دیگرگفت: نفر هفت و نیکزاد پرونده با ارتباط در آق دره                  کارفرمای
شاکی شرکت االن بنابراین داد. رضایت و دادگستری رفت شرکت وکیل و کرد صرفنظر خود                 شکایت
برخی حتی بریده اند. جرم عمومی جنبه بابت را ماه این21 است. وسط مدعی العموم پای و نیست                  پرونده
سر دوباره گرفتیم پس را شکایت وقتی می کردند، کار شرکت در شکایت جریان از قبل که کارگران                   از

 کار بازگشتند و در معدن کار می کنند.

  *عقب نشینی جمهوری اسالمی از احکام  حبس، شالق و بیگاری برای کارگران آذرآب

از نفر چهل از بیش برای بیگاری ماه یک و شالق ضربه َحبس،٧۴ سال یک حکم صدور از                    پس
انعکاس و شدن ای رسانه و خرداد ٢۶ تاریخ در اراک کیفری دادگاه توسط آذرآب کارخانه                  کارگران
به سابقه کم بطور انسانی، ضد حکم این صدور به واکنش در قضائیه قوه مقامات خبر، این                   گسترده
سرکوب شدیدا و فاسد سراپا نهاد این در ساختاری گسیختگی از حاکی که افتادند گویی دروغ و                   تناقض

  گر است.

اساسا را موضوع اطالعاتی، و امنیتی های نهاد به وابسته های رسانه در ابتدا قضائیه، قوه                  مسئولین
: نوشت مرکزی استان دادگستری کل رئیس از نقل به ایرنا ماه، تیر ۴ چهارشنبه روز کردند:                   انکار
یک است". نشده صادر آذرآب کارگران پرونده در اجرایی نقدی جزای ریال یک و روزحبس یک                  "حتی
یک "حتی کرد: اعالم قضاییه قوه رسانه مرکز از نقل به فارس خبرگزاری تیر ۵ شنبه پنج بعد،                    روز
این در منتشره خبر و نشده صادر آذرآب کارگران پرونده در اجرایی نقدی جزای ریال یک و حبس                    روز
نقل به نیز پاسداران سپاه به وابسته خبرگزاری تسنیم، روز همان در درست گردد". می تکذیب                  خصوص
تیر ۶ جمعه بعد، روز یک کرد. تکذیب مضمون همان با را خبر مرکزی استان دادگستری کل رئیس                    از
مجازات گونه گفت":هیچ عطریاس روزنامه با گفتگو در مرکزی استان کل دادگستری رئیس               بازهم

 اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است".

بیان با کردند تالش دستگاه این مسئوالن است. "اجرایی" کلمه همان ها تکذیب این همه در نهفته                    رمز
راه حال همان در و است، کذب خبر و نشده برگزار دادگاهی هیچ اصوال که کنند وانمود "اجرایی"                    کلمه
حکم و برگزار دادگاهی اند نگفته که کنند ادعا و بگذارند باز گویی دروغ اتهام از خود فرار برای                     را
دو این طرح با خروس دم اما نیست. "اجرایی" شده صادر حکم اند گفته بلکه نشده، صادر                   مجازات
از خبر دوما، و شده؟ صادر چه برای نیست "اجرایی" که حکمی اوال زند: می بیرون بالفاصله                   پرسش،



است. نظر تجدید قابل حکم و بوده بدوی کرده، صادر را حکم که دادگاهی که بود این نیز اول                     همان
  بنابراین گفتن اینکه خبر کذب است، چیزی جز دروغ گویی آشکار نیست.

در نظر تجدید کشیدن میان به با شد مجبور مرکزی استان دادگستری کل رئیس تیر، ٩ روزدوشنبه                   اما
آذرآب کارگر ۴١ پرونده موضوع گفت:"پیگیر ایسنا به او بیاورد؛ هم به را قضیه ته و سر                   حکم،
حکم نیز سرانجام و شد". خواهد تجدیدنظر خصوص این در و نیست قطعی شده، عنوان رای                  هستم،
اعالم مرکزی استان دادگستری کل رئیس تیر، ١٠ شنبه روزسه و گردید اعالم تعلیقی بدوی،                 دادگاه
بررسی مورد دیگر بار پرونده این که داشتند تعلیقی محکومیت بدوی درمرجع آذرآب "کارگران                کرد:
"تبلیغ جداگانه اتهامات مورد در همچنین او شد". کارگران تمامی تبرئه به اقدام نهایت ودر گرفت                  قرار
از نفر ١۵ برائت "حکم که کرد اعالم بود، شده داده نسبت کارگران این از از تعدادی به که نظام"                      علیه

  کارگران شرکت آذرآب اراک از اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شد".

حکم و کرد نشینی عقب رژیم، قضایی دستگاه گویی، تناقض و دروغ هفته یک از بعد ترتیب این                    به
از حاکی آور، افتضاح های گویی دروغ و تناقض این گرفت. پس را آذرآب کارگران علیه شده                   صادر
رفته فرو آن در که است باتالقی در اسالمی جمهوری رژیم کلی بطور و قضایی سیستم زدن پا                    دست
حامی را خود که کند می تالش سویی از نشسته، آن راس بر که کشی آدم ریاست به قضائیه قوه                      است.
رژیم، کلیت بقای برای که داند می خود وظیفه دیگر سوی از و بزند جا "عدالت" طرفدار و                    کارگران
از نفر سه برای اعدام حکم کند. صادر معترض، صدای هر برای اعدام و زندان شالق،                  احکام
نمونه است. "عدالت" مدعی سرکوبگر دستگاه این جنایتکارانه اقدامات آخرین از ٩٨ ماه آبان                معترضان
جمله از حاکمیت، این های نهاد دیگر مانند که دستگاهی است. اقتصادی فساد با مبارزه ادعای                  دیگر
است، گرفته فرا اختالس و فساد را سراپایش جمهوری، ریاست و نظام این رهبری کنترل تحت                  نهادهای

  مدعی است که قصد دارد دزدان و چپاول گران ثروت عمومی را محاکمه و مجازات کند.

کارگران علیه صادره احکام با رابطه در قضائیه قوه مسثوالن برانگیز چندش های گویی دروغ و                  تناقض
و خشم کشاندن راهه بی به و کنترل برای قضائیه قوه که دارد ای دوگانه وظیفه همین در ریشه                     آذرآب
که است سالخی قضائیه قوه است. کرده تعریف خود برای حاکمیت کل از مردم و کارگران عظیم                   نفرت
رژیم های ارگان دیگر و دستگاه این که را خونی سیل همگان، تا کوشد می اخیر دوره در                    بخصوص
سر از و بیهوده تالشی است؛ ناشدنی این و ببینند. شفقت و ترحم های اشک کنند، می و اند کرده                      جاری

  استیصال و در همان حال انزجار آور است.

شد مواجه ایران در کارگری مستقل های تشکل اعتراض با آذرآب کارگران علیه شالق و زندان                  حکم
بین اتحاد کرد. برمال بیش از بیش را دستکاه این دروغ ادعاهای و کرد پیدا گسترده بسیار                   ،انعکاس
از ژوئن ٢۵ در فراخوانی انتشار با فوق حکم صدور از بعد ایران در کارگران از حمایت در                    المللی
برای شده صادر احکام به نسبت که کرد خواست در جهان سراسر در کارگری های تشکل و                   کارگران
"فدراسیون جمله از فراخوان، این بدنبال کنند. اعتراض اسالمی جمهوری رژیم به آذرآب               کارگران
کشور ١۴٠ در را تولید و انرژی معدن، بخشهای در صنعتی کارگر میلیون ۵٠ که اینداستریال"                  جهانی
لغو خواهان و کرد محکوم بشدت را حکم این ژوییه اول در ای بیانیه انتشار با کند، می نمایندگی                     جهان
آمده چنین اینداستریال کل دبیر معاون اوزکان، کمال از نقل به بیانیه این از بخشی در شد. آن                    فوری
رحمانه بی حمله مورد خود اولیه حقوق برای ایستادگی دلیل به ایران در کارگران دیگر بار "یک                   است:
های دستمزد و گردد لغو باید آنها علیه اتهامات همه شوند، آزاد فورا باید آذرآب کارگران اند. گرفته                    قرار
که خواهیم می ایران اسالمی جمهوری دولت از دیگر بار ما شود. پرداخت تاخیر بدون باید آنان                   معوقه



به ما دهد. خاتمه کارگری مستقل سندیکاهای و کارگری فعاالن کارگران، سرکوب و ها بازداشت                 به
  ویژه خواهان الغای مجازات ضد انسانی اعدام هستیم".

اعالم آذارآب، کارگران علیه زندان و شالق احکام لغو خبر از خوشحالی ابراز ضمن المللی بین                  اتحاد
قابل و نبوده شفاف قضائیه قوه جمله از اسالمی جمهوری مقامات اظهارات و تصمیمات که کند                  می
می رسیده گزارشات برخی به بنا آذرآب کارگران علیه اجباری بیگاری حکم جمله از نیستند؛                 اعتماد
کارگران تمامی برای نظام" علیه "تبلیغ اتهام آیا که نیست روشن همچنین باشد. اجرا قابل کماکان                  تواند

 آذرآب لغو شده است یا نه.

ریشه و علت شده، یاد احکام لغو چگونگی باره در المللی بین سطح در که دانیم می خود وظیفه                     ما
کارگر و گرانه سرکوب سیاستهای باره در کلی بطور و قضایه قوه مسثولین های گویی دروغ و                   تناقض
فریب نقش به همچنین ما رابطه این در کنیم. روشنگری و رسانی اطالع اسالمی، جمهوری رژیم                  ستیز
کار اسالمی "شورای مشخص مورد این در و کلی بطور کار، اسالمی شوراهای کارگری ضد و                  کارانه
به ربطی حکومتی ساز دست تشکل این که تاکید این با کرد؛ خواهیم اشاره آذرآب" صنایع                  شرکت
مهار برای تالش جز کاری مدت، این تمام در و ندارد آذرآب کارگران طبقاتی منافع و                  کارگران
قضاییه قوه و حکومت از مجیزگویی و قضایی و امنیتی نهادهای با همکاری کارگران،                مبارزات
های تشکل دیگر و کار" اسالمی "شورای عملکرد و ماهیت است. نداده انجام اسالمی                جمهوری
طرد کارگران صفوف از کلی بطور تشکالت این و افشا همچنان باید حکومت به وابسته                 "کارگری"
مستقل های تشکل به چیز هر از پیش خود اهداف و ها خواست به رسیدن برای کارگران                   شوند.

  کارگری، همبستگی سراسری طبقاتی در ایران و جهان نیاز دارند.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 سوم ژوئیه ٢٠٢٠

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               *ادامه
 در سطح شهر شوش

فرمانداری مقابل تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان تیر،به 14              روزشنبه
به اعتراض ضمن شعارهایی وسردادن سخنرانی ایراد وبا دادند ادامه شوش شهر سطح در                وراهپیمایی
وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت بر مبنی هایشان خواسته برتحقق ها رسانه از وبرخی وسیما                  صدا
بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به                دادن

 همکاران حق طلب اخراجیشان پای ورزیدند.

های وعده و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت سخت سی شهرداری کارگران دار دامنه های                   *کنش
 پوچ مسئوالن

دامنه های کنش از بویراحمد و کهکیلویه استان در سخت سی شهرداری کارگران تیر، 14 شنبه                  روز
برای بارها وافزودند: خبردادند مسئوالن پوچ های وعده و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت                  دارشان
پاسخ تاکنون اما کرده ایم، مراجعه سخت سی شهر شورای و شهردار دفتر به خود مطالبات                 دریافت
است قرار زمانی چه نیست مشخص مسئوالن سوی از شده داده وعده های عالرغم و نگرفته ایم                 روشنی

 شهرداری، مطالبات ما را پرداخت کنند.



حقوق ماه 8 پرداخت عدم از ای، رسانه خبرنگار با گفتگو در سخت سی شهرداری کارگران از                   جمعی
 کارگران این شهرداری خبردادند.

کارگران، سوی از موضوع این پیگیری دادند:با نفراست،ادامه حدود80 تعدادشان باذکراینکه             آنها
و اردیبهشت به مربوط حقوق ماه دو شهرداری حساب های شدن باز صورت در بود کرده وعده                  کارفرما

 خرداد کارگران را پرداخت می کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

احتساب با سخت سی شهرداری کارگران حاضر حال در کردند: تصریح خود مطالبات درباره                کارگران
 تیر ماه حدود 8 ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است.

و نشده پرداخت گذشته سال ماه آبان از ما مزدی مطالبات کردند: تاکید سخت سی شهرداری                  کارگران
سال نوروز تعطیالت در را خود ماه آبان حقوق ماه یک فقط هستیم، ماه تیر میانی روزهای در که                     حال

 جاری دریافت کرده ایم و در مورد سایر مطالبات مزدی مان شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم.

 *اعتراض مربیان پیش دبستانی نسبت به بالتکلیفی استخدامی

به اعتراض با شده اند کار به مشغول 92 سال از بعد که دبستانی پیش مربیان از تیر،جمعی 14 شنبه                     روز
 بالتکلیفی استخدامی،خواهان جذب در آموزش وپرورش شدند.

به می توانیم و هستیم کار سابقه و تحصیلی مدارک دارای ما گفتند:بیشتر ای رسانه خبرنگار به                  آنها
 عنوان معلم باکیفیت در ساختار آموزش و پرورش کشور جذب شویم.

دست مشکالتی چنین با کشور آموزشی نیروهای نباید خود،افزودند: شغلی بالتکلیفی از انتقاد با                مربیان
 و پنجه نرم کنند و دچار گرفتاری های بسیار باشند.

 *عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران سدهای سیکان دره شهرو گالل و شبکه میمه

 ماه ها حقوق کارگران سدهای سیکان دره شهرو گالل و شبکه میمه دراستان ایالم پرداخت نشده است.

معوقه مطالبات از بخشی پرداخت وعده ایالم ای منطقه آب مدیرعامل تیر شنبه14 روز رابطه                 درهمین
 این کارگران طی روزهای آینده را داد.

سد مطالبات ماه پنج آتی روز چند تا کرد: عنوان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل دیدار در                    وی
 سیکان مستقیمًا به حساب کارگران واریز خواهد شد.

 وی افزود: مطالبات دو ماه کارگران سد گالل و شبکه میمه نیز پرداخت می شود.

 *اعتصاب تاکسی داران شهریاسوج دراعتراض به نرخ پایین کرایه

به نسبت اعتراض برای بویراحمد و کهکیلویه استان در شهریاسوج داران تاکسی تیر، 14 شنبه                 روز
 نرخ پایین کرایه دست از کارکشیدند وبا توقف خودروهایشان تجمع کردند.



 

 



شهرک کارگران وآمد رفت دوسرویس شدن شاخ به شاخ حادثه در کارگر 14 ومصدومیت                *مرگ
 صنعتی مامونیه

مامونیه صنعتی شهرک کارگران وآمد رفت دوسرویس شدن شاخ به شاخ پی تیر،در 14 شنبه روز                  صبح
یک جاده مرکزی،در دراستان مأمونیه ازشهر كیلومتري 5 حدودًا درفاصله و زرندیه درشهرستان               واقع
در نیز نفر 2 و درمانی مراکز به نفرشان 11 که مصدوم 13نفردیگر و داد ازدست خودرا                   کارگرجان

 محل درمان شدند.

خودروی دریافتی، گزارش بر بنا گفت: حادثه این خصوص در نیز مرکزی استان راه پلیس                 رئیس
در نیز اتوبوس خودروی و بوده صنعتی شرکت به کارگران انتقال حال در کارگران حامل                 مینی بوس

 مسیر برگشت از شهرک صنعتی و خالی از مسافر بوده است.

 *مرگ ومصدومیت شدید 2 کارگر درحادثه ریزش آوار ساختمان شهر قدس

دراستان شهرقدس طالقانی خیابان در تخریب حال در ساختمان ریزش حادثه تیر،در 14 شنبه                روز
 تهران،یک کارگر جانش را ازدست داد وکارگردیگری دچار مصدومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 15 تیر ماه 1399

وشغلی، معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات -              
کشی وقت و عیدها و وعده دادن با کارفرمایان طرف از هایشان وخانواده کارگران گیری                 گروگان

 مسئوالن طراز اول شهرستان،استان وکشور ادامه دارد

درپرداخت دیرکرد و سنوات قسطی پرداخت به نسبت واحد شرکت رانندگان بازنشسته اعتراضی تجمع -              
 سنوات

محوطه در بیمه حق ها ماه پرداخت عدم به تبریزنسبت شهرداری خدماتی کارگران اعتراضی تجمع -                
 ساختمان شهرداری

 - ادامه کنش های دامنه دارکارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

 - ادامه اعتراضات کارگران شهرداری کالله نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

 - اعتراض کارگران شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق و5 ماه حق بیمه

ادامه پرورش و آموزش دولتی سیستم در جذب عدم به نسبت خصوصی مدارس معلمان اعتراضات -                
 دارد

دولت های وعده درآمدن توخالی به نسبت تهران بارهای وانت صاحبان روزانه اعتراضی تجمعات -               
 مقابل ساختمان اتحادیه حمل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - تجمع کسبه پارکینگ پروانه مقابل شهرداری منطقه 12تهران

معاونت مقابل آموزشی برنامه به نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اعتراضی تجمع -              
 آموزش

 - مرگ ومصدومیت 2 کارگرجوان در میدان میوه و تره بار بزرگ تهران براثر تصادف

 - مسمومیت گازی 70 کارگرپتروشیمی کارون ماهشهر براثر نشت گاز کلر

 - مسمومیت بیش از 100کارگر کارخانه سایپا سیتروئن کاشان

وشغلی، معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران              *اعتراضات
کشی وقت و عیدها و وعده دادن با کارفرمایان طرف از هایشان وخانواده کارگران گیری                 گروگان

 مسئوالن طراز اول شهرستان،استان وکشور ادامه دارد

بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات تیر، 15 یکشنبه                روز
کارگران گیری گروگان شوش، شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با وشغلی               معیشتی
اول طراز مسئوالن کشی وقت و عیدها و وعده دادن با کارفرمایان طرف از هایشان                 وخانواده

 شهرستان،استان وکشورادامه پیدا کرد.

 

مبنی هایشان خواسته برتحقق شرایطی در گذشته روزهای همچون ها ای تپه تیرهفت 15 یکشنبه                 امروز
خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت                  بر
سردادن با اخراجیشان طلب حق همکاران بکار وبازگشت شرکت وسهامداران            سازی
شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با سخنرانی وایراد پالکاردها             شعارها،برافراشتن



تپه هفت مدیران و کارفرمایان وعیدهای و وعده تحقق از خبری یکطرف از که ورزیدند اصرار                  شوش
حل راه هایشان وخانواده کارگران گیری گروگان ادامه با شرکت این ارزی های اختالس متهمین تا                  نشد
اول طراز مسئوالن دیگر طرف واز کنند پیدا دادگاهیشان مشکالت کردن مرتفع برای وبستی بند                 یا
ماجرا این پرده پشت وسئواالت ابهامات بر تا دادند ادامه خود کشی وقت وکشوربه                شهرستان،استان

 بیافزایند؟؟!!!

درپرداخت دیرکرد و سنوات قسطی پرداخت به نسبت واحد شرکت رانندگان بازنشسته اعتراضی              *تجمع
 سنوات





تجمع ، تیرماه پانزدهم حومه:امروز و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرام               کانال
درپرداخت دیرکرد و سنوات قسطی پرداخت به اعتراض در واحد شرکت رانندگان بازنشسته              اعتراضی

  سنوات

ورانندگان کارگران جیب از همیشه دارد بودجه کمبود که هرکجا واحد شرکت مدیریتی بخش                متاسفانه
 زحمت کش هزینه میکند .

مشاغل قوانین براساس فرسا طاقت کار سال بیست گذراندن از بعد واحد شرکت کش زحمت                 رانندگان
یکماه کار، سال هریک براساس که کاریشان سنوات و شوند بازنشسته باید آور وزیان سخت                 کارهای

 آخرین دستمزد وحقوق میباشد  باید ازسوی کارفرمادر حین تسویه حساب پرداخت شود .

مدیر سوی از شان بیمه حق ۴درصدر پرداخت عدم رانندگان بعلت این از زیادی بسیار تعداد                 متاسفانه
اما ، گردید پرداخت ۴درصد این تجمع و اعتراض بار چندین از پس که بودند بالتکلیفی در ماهها                    عامل
سوی از بازنشستگی از بعد ماهها تنها نه است مهم بسیار معیشتی سخت شرایط این در که سنوات                    حق
می وارد کارگران این به زیادی های لطمه سنوات حق کردن اقساطی با بلکه نگردیده پرداخت                  مدیریت

  کند

آخرین براساس و یکجا بطور قانون طبق باید سنوات حق میدارد اعالم واحد شرکت کارگران                 سندیکای
 حقوق ودستمزد پرداخت گردد.

محوطه در بیمه حق ها ماه پرداخت عدم به تبریزنسبت شهرداری خدماتی کارگران اعتراضی                *تجمع
 ساختمان شهرداری

شهرداری خدماتی کارگران از تبریز،جمعی شهر شورای علنی نشست با همزمان تیر 15 یکشنبه                روز
محوطه در تجمع به دست بیمه حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس                  تبریزبرای

 ساختمان شهرداری این کالنشهر زدند.



 

ماهیانه حقوق از تبریز شهرداری خدماتی کارگران بیمه حق وجودیکه خبری،با منبع یک گزارش به                 بنا
برای کارگران این دلیل وبهمین شود نمی واریز اجتماعی تامین سازمان حساب به اما شود می کم                   آنها

 تمدید و تعویض دفترچه های درمانی خودبا  مشکل روبرو هستند.

وعده تبریز شهرداری معترض کارگران حضوردرجمع با تبریز شهر شورای رئیس گزارش              بنابهمین
 داد مشکلشان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 *ادامه کنش های دامنه دارکارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

نسبت دارشان دامنه های کنش ادامه از گیالن دراستان لوشان شهرداری تیر،کارگران 15 یکشنبه                روز
کارشهرستان واداره فرمانداری مقابل مکرر تجمعات جمله از حقوقشان ها ماه پرداخت عدم               به

 رودبار،دفتربهارستان نشین رودباری و....وهمچنین رسانه ای کردن مطالباتشان خبردادند.

ماه شش لوشان شهرداری اینکه،کارگران به اشاره با لوشان شهرداری معترض کارگران از               یکی
را ما از مشکلی مطالباتمان کردن رسانه ای گفت:مگر ای رسانه خبرنگار طلبکارند،به مزدی               معوقات
اطالع وجود با کرده ایم. رسانه ای خبرگزاری ها طریق از را مشکالت مان موضوع بارها می کند؟               حل

 همه مسئوالن هیچ اتفاقی نمی افتد.

ماه مهر ابتدای از کرد: تصریح ادامه در نمی سوزد، کارگران حال به کسی دل اینکه بیان با کارگر                    این
به شهردار گذشته سال ماه شهریور می شود. مدیریت سرپرست طریق از لوشان شهرداری گذشته                سال
محروم شهرداری در فعالیت انجام از موقتا مالی تخلفات دلیل به شهر شورای اعضای از نفر سه                   همراه
از اما می شد پرداخت تاخیر ماه تاسه دو با معموال کارگران حقوق گذشته سال چند طول در                   شده اند.



دریافت که حقوقی آخرین و گرفته ایم حقوق یک ماه هر می شود اداره سرپرست با شهرداری که                  زمانی
ماه شش با ماه) تیر (دوازدهم گذشته هفته پنجشنبه روز در که بود 98 سال ماه دی به مربوط                     کرده ایم

 تاخیر به حساب کارگران واریز شد.

اقدامی هیچ و است شنونده فقط می کنیم شکایت هم مسئولی هر به مشکالت مان زمینه در افزود:                  وی
افزایش طعم هنوز اما جاری(99)می گذرد سال آغاز از 105روز (15تیرماه) یکشنبه امروز              نمی کند.
ماه شهریور و مرداد را گذشته سال اسفند و بهمن حقوق اگر رویه این با نچشیده ایم. را ساالنه                    حقوق

 بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه پرداخت می شود.

به هرچه نداریم. حامی هیچ کارگران ما متأسفانه گفت: نیز لوشان شهرداری کارگران از دیگر                 یکی
 شورای شهر اعتراض می کنیم، فایده ندارد و کسی به دادمان نمی رسد!

واحدها بقیه هستیم. نفر 20 حدود واحد این در داشت: اظهار می کند، کار خدماتی واحد در که کارگر                    این
 مثل فضای سبز و آتش نشانی که تعداشان به 50 تا 60 نفر می رسد نیز مشکل مشابه ما را دارند.

مطالبات مالی ناتوانی دلیل به شهرداری دارند: انتقاد خود بازنشستگی شرایط از همچنین کارگران                این
 کارگرانی که به مرور بازنشسته می شوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت می کند.

 *ادامه اعتراضات کارگران شهرداری کالله نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق

از حقوقشان ماه پرداخت عدم به نسبت گلستان دراستان کالله شهرداری کارگران اعتراضی               تجمعات
 طرف شرکت های پیمانکاری پردیس نیرو و پسماند ادامه دارد.

پیمانکاران از کالله شهرداری کارگران طلب احتساب با محلی، خبری منبع یک تیر 15 گزارش                 به
پیمانکاران از تومان میلیون 800 از بیش کارگران این گلستان، استان پسماند و نیرو پردیس                 شرکت
گلستان پسماند پیمانکاری شرکت مدیرعامل ی وعیدها و وعده وعلیرغم دارند طلب کالله               شهرداری
ماهیانه وحقوق کارگران این گذشته کارمطالبات اداره ودخالت کارگران این اعتراضی تجمعات              بدنبال
محتاج خود شب نان به هایشان وخانواده کالله شهرداری کارگران و است نشده پرداخت شان جدید                  سال

 هستند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکل بی پولی برای تامین هزینه مایحتاج زندگیشان هستند.

 *اعتراض کارگران شهرداری سراوان نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق و5 ماه حق بیمه

به نسبت را اعتراضشان بلوچستان و سیستان دراستان سراوان شهرداری کارگران تیر، 15 یکشنبه                روز
 عدم پرداخت 2 ماه حقوق و5 ماه حق بیمه رسانه ای کردند.

 آنها به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند:  حق بیمه تأمین اجتماعی آنها از بهمن ماه واریز نشده است و

 حقوق ماه های اردیبهشت وخردادشان هم تابه امروزیکشنبه 15 تیر پرداخت نشده است.

این که نیست روشن شهرداری این ذیربط مسئولین به آنها مکرر مراجعات افزودند:درپی               آنها
 مطالباتشان کی پرداخت خواهد شد.

ادامه پرورش و آموزش دولتی سیستم در جذب عدم به نسبت خصوصی مدارس معلمان                *اعتراضات
 دارد



در جذب عدم به نسبت را اعتراضشان خصوصی مدارس معلمان دیگر، باری برای تیر 15                 روزیکشنبه
 سیستم دولتی آموزش و پرورش رسانه ای کردند.

سیستم در خود جذب عدم به اعتراض با کشور خصوصی بخش مدارس در شاغل آزاد ازمعلمان                  جمعی
و آموزش وزارت مسئوالن که شرایطی در گفتند: ای رسانه خبرنگار به پرورش، و آموزش                 دولتی

 پرورش از کمبود نیروی انسانی انتقاد دارند، خیلی ساده می توان  نیروهای آزاد را جذب سیستم کرد.

پاره وقت بیمه با و کارگری حقوق حداقل از کمتر با که غیرانتفاعی مدارس در شاغل افزودند:معلمان                  آنها
پرورش و آموزش که هستند کارآمدی و متخصص تحصیلکرده، نیروهای هستند، کار به               مشغول

 می تواند از آنها در بدنه خود استفاده کند.

دولت بدنه جذب خصوصی، بخش در کار سال چند از بعد آزاد نیروهای اگر کردند: اضافه معلمان                   این
 شوند، مدارس غیرانتفاعی می توانند خالء نیروی خود را از معلمان تازه نفس و جدید پرکنند.

با و سریع خصوصی سازی در دولتی معلمان و آنها میان حقوق تبعیض ریشه که دارند قبول آزاد                   معلمان
بسپارند، خصوصی سودجوی بخش به تعهدی هیچ بدون را معلمان زمانی که تا و است آموزش                 شتاب

 وضعیت همینگونه خواهد بود.

دولت های وعده درآمدن توخالی به نسبت تهران بارهای وانت صاحبان روزانه اعتراضی               *تجمعات
 مقابل ساختمان اتحادیه حمل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای تهران بارهای وانت صاحبان بارها گذشته روزهای               طی
بار حمل اتحادیه ساختمان مقابل کرونایی تسهیالت برپرداخت مبنی دولت های وعده درآمدن               توخالی

 سبک شهری و پیک موتوری تهران

پرداخت اجرای عدم به تهران موتوری پیک و شهری سبک بار حمل اتحادیه تیر،رئیس 15 یکشنبه                  روز
هم مورد یک حتی اتحادیه، عضو 10هزار از گفت: و کرد اشاره وانت رانندگان به کرونایی                  تسهیالت

 تسهیالت کرونای دولت را دریافت نکرده است.

رانندگان به وام تسهیالت ارائه کرد:موضوع اضافه نکرده عمل خود تعهدات به دولت اینکه بیان با                  وی
وضعیت از خبری هیچ تا کنون اما شد؛ اعالم پیش ماه سه کرونا، ویروس از شده ایجاد مشکالت دلیل                    به
خواهان و می کنند مراجعه ذی ربط اتحادیه های به ذی نفع افراد تمام سو دیگر از ندارد. وجود آن                  اجرای
اعالم شدن تایید صرف به و امکانات بدون را طرحی نباید دولت من اعتقاد به هستند. آن شدن                    اجرایی
عده تجمع شاهد روز هر بپردازند. مرتبط سازمان های دیگر و اتحادیه ها باید را آن تبعات چراکه                  کند،

 کثیری از این افراد هستیم که دولت به آنها وعده داده و اتحادیه باید پاسخگو باشد.

 *تجمع کسبه پارکینگ پروانه مقابل شهرداری منطقه 12تهران



 

زدند 12 منطقه شهرداری مقابل تجمع به دست پروانه پارکینگ ازکسبه تیر،جمعی 15 یکشنبه                روز
 ضمن اعتراض به انتقال محل کسب و کارشان به پارک شهر خواستار بازگشایی پارکینگ پروانه شدند.



 

معاونت مقابل آموزشی برنامه به نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان اعتراضی              *تجمع
 آموزش



مقابل تجمع برپایی با آموزشی برنامه به نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از                جمعی
 معاونت آموزش خواهان حذف ترم شدند.

در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی 200 تیر، 15 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                برپایه
برگزاری شیوه و عملی دروس آموزش به نسبت دانشگاه آموزش معاونت بی برنامگی به               اعتراض
جمعی دسته صورت به نهایت در و کرده اند تجمع دانشگاه این آمورشی معاونت ساختمان مقابل                 امتحانات

 درخواست حذف ترم کردند.

بارها هستند، دانشگاه پزشکی فیزیوپات رشته 96 و 95 سال های ورودی  که دانشجویان               نمایندگان
برگزاری نحوه و عملی دروس ارائه برای دانشگاه نامناسب برنامه ریزی به نسبت را خود                اعتراض

 امتحانات مطرح کرده بودند.

خواسته حداقل دهد، قرار دانشجویان اختیار در را کافی مطالعه فرصت که منطقی» امتحانی                «برنامه
در تحصیل ادامه به را ترم حذف و است نشده محقق تاکنون خودشان گفته به که بوده دانشجویان                    این

 شرایط موجود ترجیح داده اند.

تجمع دانشگاه آموزش معاونت مقابل دانشجویان که روزی گفت: دانشجویان از یکی رابطه               درهمین
دانشجویی معاون همچنین و آموزش معاونت  رئیس، با دانشجویی تشکل های دبیران بود قرار               کردند،

 فرهنگی دانشگاه جلسه ای در قالب وبنیار برگزار شود که به خاطر تجمع دانشجویان کنسل شد.

است، بوده دروس ارائه زمانی فشردگی خاطر به دانشجویان اعتراض اینکه به اشاره با ادامه در                  وی
معاون صبری محمدرضا دانشگاه، آموزش معاونت مقابل در دانشجویان نفری 200 تجمع از بعد                گفت:

 آموزش دانشگاه استعفا داد که البته تااین لحظه در جریان نتیجه این استعفا قرار نگرفتیم.

 *مرگ ومصدومیت 2 کارگرجوان در میدان میوه و تره بار بزرگ تهران براثر تصادف

محوطه در عقب دنده با حرکت علت به نیسان وانت دستگاه یک تصادف تیر)،درحادثه شب(14                 شنبه
ساله کارگر25 ویک داد ازدست را جانش دم در ساله 23 کارگر یک تهران بزرگ تره بار و میوه                    میدان

 مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد.

 * مسمومیت گازی 70 کارگرپتروشیمی کارون ماهشهر براثر نشت گاز کلر

مخزن این جوینت فلکسیبل ایزوتانک، مخزن از کلر تخلیه عملیات حین تیر،در 14 شنبه روز                 عصر
  دچار پارگی شده و باعث انتشار گاز کلر به بیرون شد و70 کارگر بدلیل استنشاق گاز کلر مسموم وبه

  به درمانگاه های منطقه منتقل شدند.

تعداد و شده مرخص مصدومان اکثر حادثه، بروز از پس ساعت شده،یک ای رسانه گزارشات                 براساس
 اندکی از آنها به جهت نیاز به اکسیژن درمانی و ادامه مراقبت، به بیمارستان ماهشهر منتقل شدند.

 *مسمومیت بیش از 100کارگر کارخانه سایپا سیتروئن کاشان

جاده 14 كیلومتر در واقع کاشان سیتروئن سایپا کارخانه 100کارگر از بیش تیر، 15                روزیکشنبه
 اردستان دچار مسمومیت وبه مراکز درمانی منتقل شدند.



مواجه بیماری این با سایپا شرکت کارکنان از نفر 100 از بیش گفت: کاشان بهداشت مرکز                  رییس
 شده اند، این مهم بیانگر آن است که مسمومیت غذایی درصد قابل توجهی از افراد را درگیر کرده است.

جواب هنوز اما بود غذایی مسمومیت بیانگر شرکت، این بیماران اولیه بررسی و شرایط کرد: تاکید                  وی
 آزمایش ها و بررسی ها تکمیل نیست.

به بیماری این بیشتر بررسی برای پزشکی تیم یک امروز افزود: کاشان شهرستان بهداشت مرکز                 رییس
 شرکت سایپا سیتروئن اعزام شد که با همکاری این شرکت وضعیت بیماران در حال بررسی است.

که کسی یا بستری افراد برخی چون کرد، اعالم دقیقی رقم حاضر حاضر در نمی توان کرد: تصریح                   وی
 به دل درد گرفتار شده و یا سرم تزریق کرده را نمی توان جزو این آمار برشمرد.
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