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 - بازداشت 2 کارگر حق طلب کارخانه کنتورسازی ایران با حکم دستگاه قضایی

مطالبات به یابی دست برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع -               
 ادامه دارد

استخدامی بالتکلیفی به نسبت پیش دبستانی و سوادآموزی نهضت معلمان اعتراضات سریال ادامه -             
 بابرپایی تجمع دیگرمقابل مجلس

 - پایان اعتصاب 3 روزه رانندگان درمرز باشماق

ایران محصوالت فروش در نام ثبت محرومیت به خودرونسبت خرید متقاضیان اعتراضی تجمع -              
 خودرو مقابل وزارت صنعت

 - بازهم ریزش تونل در معدن کرومیت فاریاب وجان باختن کارگری دیگر

 - جان باختن کارگر یک واحد صنعتی کمال شهر کرج حین کار براثرسقوط درب کرکره ای

 *بازداشت 2 کارگر حق طلب کارخانه کنتورسازی ایران با حکم دستگاه قضایی

بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمع شهریور)بدنبال شب(22             شنبه
تولیدی واحد این طلب حق قزوین،2کارگر استان دادگستری ساختمان مقابل مسئوالن بی تفاوتی و               شغلی

 با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.

 بنابه گزارش رسانه ای شده ،روز یکشنبه 23 شهریور این 2 کارگر معترض با سپردن تعهد آزاد شدند.

شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات سرگیری از رابطه:              درهمین

 و بی تفاوتی مسئوالن با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین

استان دادگستری ساختمان مقابل تجمع با ایران کنتورسازی کارخانه کارگران 22شهریور، شنبه              روز

از ید خلع وخواهان سرگرفتند مسئوالن بی تفاوتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضاتشان                قزوین
 مالک شرکت شدند.



 

و شرکت جدید نیروی جذب به اعتراض تجمع این گفتند:دلیل ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
و وی ید خلع و شرکت مدیریت تکلیف تعیین با رابطه در متعدد مصوبات رغم به مسئوالن                   بی تفاوتی

 بسته ماندن شرکت است.

سوی از صنعتی واحد این کارگران معوقه میلیارد 15 بدهی که گرفت صورت آن از پس تجمع                   این
 سازمان برنامه و بودجه در سفر نوبخت طی روزهای اخیر به کارگران پرداخت شد.

است. گرفته صورت شرکت مدیرعامل ید خلع منظور به عمدتا مدت این طی کارگری                اعتراضات

با همچنان زندان، در حضور وجود با که است فردی اختیار در همچنان تولیدی واحد این                  مالکیت
 امکانات ِویژه از داخل زندان این واحد را مدیریت می کند.

راه کردن پیدا برای قضایی دستگاه مسئوالن منجمله قزوین واستان کشور اول طراز مسئوالن های                 وعده

کنتور مجدد احیای برای وعده ها تحقق منتظر کارگران و نرسیده نتیجه به هنوز مالک ید خلع جهت                   حلی
 سازی هستند.

استخدامی بالتکلیفی به نسبت پیش دبستانی و سوادآموزی نهضت معلمان اعتراضات سریال             *ادامه
 بابرپایی تجمع دیگرمقابل مجلس

اعتراضاتشان سریال درادامه پیش دبستانی و سوادآموزی نهضت شهریور،معلمان 23 یکشنبه            روز
 نسبت به بالتکلیفی استخدامی برای باری دیگردست به تجمع دربهارستان زدند.

مطالبات به یابی دست برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران               *تجمع
 ادامه دارد



مطالباتشان به یابی دست راه در تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 32 یکشنبه                روز
 مبنی بربازگشت بکاروتبدیل وضعیت به تجمعشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.

 

 *پایان اعتصاب 3 روزه رانندگان درمرز باشماق

 شنبه شب (22 شهریور) اعتصاب رانندگان مرزباشماق پس از 3 روز پایان گرفت.

به تعرض و پراکنی سنگ گفت:بدلیل ای رسانه خبرنگار به مریوان شهریور،فرماندار 23 یکشنبه                روز

رانندگان کردستان، اقلیم خاک درداخل مرز سوی آن در صادراتی کاالهای حامل ایرانی               خودروهای
 ایران احساس امنیت نمی  کردند.

عراقی وطرف گرفت قرار رسیدگی مورد طرف دو مسوولین رایزنی در موضوع این افزود:                وی
  پذیرفت کارهای الزم برای تامین امنیت رانندگان ایرانی را انجام دهند.



به ورود از و کرده مثل به مقابله هم عراقی رانندگان ایرانی، خودروهای تردد عدم با کرد: اضافه                    وی
باشماق مرز از کاال صادرات در اختالل موجب امر این که می کردند خودداری کاال حمل برای                  ایران

 شده بود.

داخل در نظر مورد مقصد تا را سوخت و کاالها ایرانی خودروهای کرونا شیوع از پیش شد: یادآور                    وی

محوطه در کاالها شده ایجاد های محدودیت بخاطر و کرونا شیوع از بعد اما می کردند حمل عراق                   خاک
حمل نظر مورد مقصد تا را آن عراقی خودروهای بعد به آن از و می شد جابجا صفر نقطه و                     مرز

 می کردند.

را خود کاالهای ایرانی رانندگان تا گرفت صورت پیگیری هایی و مذاکرات اینکه از بعد کرد: تاکید                  وی

ممانعت ایجاد و عراقی رانندگان اعتراض موجب امر این ببرند مقصد به مستقیم و نکنند تخلیه مرز                   در
 از ورود خودروهای ایرانی شد.

را کاالها دیگر هفته یک تا فعال شد موافقت داشتیم عراقی هیات با که مذاکراتی از بعد گفت: درخاتمه                     او

عبور و ایرانی رانندگان امنیت برای را شرایط و زیرساخت عراقی طرف تا کنند حمل عراقی                  رانندگان
 مستقیم آنها به شهرهای مقصد در عراق فراهم کند.

ایران محصوالت فروش در نام ثبت محرومیت به خودرونسبت خرید متقاضیان اعتراضی              *تجمع
 خودرو مقابل وزارت صنعت

در نام ثبت محرومیت به اعتراض خودروبرای خرید متقاضیان از شهریور،جمعی 23 یکشنبه               روز
 فروش محصوالت ایران خودرو دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت صنعت درتهران زدند.

صنعت وزارت ساختمان مقابل امروز خودرو خرید متقاضیان از شده،جمعی ای رسانه گزارش               براساس
نام ثبت امکان خودرو، ایران محصوالت فروش پیش سایت به مراجعه در که کردند اعالم و                  تجمع

شرکت این قبلی های فروش پیش یا العاده فوق فروش از هیچکدام در که است شرایطی در این و                     ندارند
 برنده قرعه کشی نبوده اند.

محصوالت فروش پیش طرح در نام ثبت برای گذشته روز گفت: باره این در کنندگان تجمع از                   یکی
قبًال شما که عنوان این با سایت در ولی کردم مراجعه خودروسازی گروه این سایت به خودرو                   ایران

 برنده قرعه کشی شده اید، ثبت نام برایم مسدود بود.

عدم جمله از مختلفی دالیل خودرو ایران فروش سایت به کنندگان مراجعه از دسته این به افزود:                   وی

تکمیل فهرست در نامشان که اند کرده اعالم نیز افراد برخی به و است شده اعالم خودرو وجه                    واریز
فروش بعدی مراحل در حضور از دلیل همین به و اند نکرده واریز را خودرو وجه آنها و بوده                     ظرفیت

 مستقیم خودرو محروم می شوند.

گروه این مشتریان با ارتباط مرکز همچنین و خودرو ایران فروش دفتر به امروز صبح داد: ادامه                   وی

رسانی اطالع ایمیل و پیامک طریق از شما شدن برنده گفتند ما به که کردیم مراجعه نیز                   خودروسازی
بودن کذب دهنده نشان ها ایمیل و پیامک پرینت و ندارد صحت موضوعی چنین حالی در است                   شده

 ادعای این خودروساز است.



مرکز به خودروسازان که فهرستی با کشی قرعه برندگان فهرست گویند می برخی کرد: تصریح                 وی
شده ارائه فهرست در شده درج های ملی کد دلیل همین به و است متفاوت کنند می ارسال گذاری                     شماره

 به وزارت صنعت با افرادی که به عنوان برنده نهایی موفق به خرید خودرو می شوند فرق دارد.

ما با مسئولی تاکنون ولی هستیم صنعت وزارت ساختمان داخل حاضر حال در گفت: معترض                 این
 صحبت نکرده است.

 *بازهم ریزش تونل در معدن کرومیت فاریاب وجان باختن کارگری دیگر

استان درشهرمنوجان واقع فاریاب کرومیت معدن تونل های از یکی شهریور، 22 شنبه روز               عص
 کرمان ریزش کرد وجان یک کارگر اهل شهرستان رودان دراستان هرمزگان را گرفت.

فاریاب معدن در گذشته ماه یک طی که است تونل ریزش حادثه دومین این که شود می                   خاطرنشان
 منوجان اتفاق افتاده است.

از وپس مصدوم تونل ریزش براثر فاریاب کرومیت معدن کارگر 99،یک مرداد 28 شنبه سه                 روز
 انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات جانش را از دست داد.

 *جان باختن کارگر یک واحد صنعتی کمال شهر کرج حین کار براثرسقوط درب کرکره ای

کرکره ای درب براثرسقوط کار حین کرج شهر کمال صنعتی واحد یک کارگر شهریور، 22 شنبه                 روز
 یکی از سالن ها وبرخورد با سر وی،در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - ادامه اعتراضات کارگران شهرداری های خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات:

پوچ های وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب -1                 
 مسئوالن یک هفته را پشت سرگذاشت

ها ماه پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری بازنشسته و شاغل کارگران اعتراضی تجمع -2               
 حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو وعده های توخالی مسئوالن

وحق حقوق ماه 7 پرداخت عدم به دراعتراض آزادگان دشت شهرداری کارگران وتجمع               3-اعتصاب
 بیمه  مقابل فرمانداری برای دومین روز

 - اعتراض کارگران داربست بند شرکت گاما نسبت به عدم افزایش حقوق بر مبنای کمپین پنجم

بی تفاوتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات سرگیری از -              
 مسئوالن با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین

بی تفاوتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات سرگیری از -              

 مسئوالن با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین
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بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع ادامه -             
  بکاروتبدیل وضعیت

 - عدم پرداخت 7 ماه حقوق کارگران اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی یاسوج

 - شرکت کمتر از 7 درصد از واجدین شرایط دردور دوم باصطالح انتخابات مجلس اهواز

 - کانون نویسندگان ایران:بیانیه ی صدها تن از سینماگران در اعتراض به سانسور

 - کانون نویسندگان ایران:اعد ام نوید افکاری،جوان معترض

 - روزنامه نگاران  مستقل  ا یران:آن مرد اعدام شد!

سازمان ساختمان مقابل دامی های نهاده وکمبود قیمت به نسبت فارس دامداران اعتراضی تجمع -               
 صنعت، معدن و تجارت استان

کارگرشرکت 19 ومصدومیت مرگ اینبار گرفت قربانی کارگران وآمد رفت سرویس تصادف بازهم -              
 نفت و گاز اروندان

 - مرگ ومصدومیت 2 آتش نشان زابل حین کار اطفاء حریق براثر تصادف

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی در مهرشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع

 *ادامه اعتراضات کارگران شهرداری های خوزستان نسبت به عدم پرداخت مطالبات:

پوچ های وعده و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب -1                 
 مسئوالن یک هفته را پشت سرگذاشت

و حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران شهریور،اعتصاب 22 شنبه                روز
 وعده های پوچ مسئوالن وارد دومین هفته شد.



 

شهر سطح از ها زباله آوری جمع از عبداهللا کوت شهرداری معترض کارگران که است هفته                  یک
 اجتناب می کنند واین اقدام به انباشت زباله درخیبان ها شده است.

 شهردار کوت عبداهللا علیرغم وعده و وعیدهایش نه موفق به شکستن اعتصاب کارگران شده است ونه

سطح از ها زباله آوری جمع مشکل حل منجر کارون شهرستان فرمانداری همکاری با هایش تالش                  
 شهر شده است.

پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب سرگیری  از رابطه:               درهمین
 حقوق در سکوت رسانه ای

پرداخت عدم به دراعتراض عبداهللا کوت شهرداری کارگران است روزی 1399:چند شهریور 19             
 حقوق از جمع آوری زباله ها ازسطح این شهر دراستان خوزستان خودداری می کنند.



 

ها ماه پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری بازنشسته و شاغل کارگران اعتراضی تجمع -2               
 حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو وعده های توخالی مسئوالن

دارشان دامنه اعتراضات درادامه آبادان شهرداری بازنشسته و شاغل کارگران شهریور، 22 شنبه               روز
مقابل جمع مسئوالن توخالی های وعده دیگرو ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم ت به                  نسبت

  ساختمان مرکزی شهرداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

 



پرداخت بر مبنی آبادان شهرداری مسئوالن وعده علیرغم گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
و مطالبات ماه 2 تاکنون ، ماه هر پایان در شهرداری این بازنشستگان و کارگران سنوات حق و                    حقوق

 حق سنوات 200 نفر از کارگران بازنشسته پرداخت نشده است.

و شده پرداخت بازنشستگان مطالبات ماه 2 فقط گذشته ماه چهار در افزودند: معترض                کارگران

مستمری ماه هر آبادان شهرداری بازنشستگان است. کرده تعلل دیگر 2ماه پرداخت در               شهرداری
نیز خود تکمیلی و مستقیم درمان بیمه زمینه در مشکالتی و می کنند دریافت تاخیر با را خود                   بازنشستگی

 دارند.

دریافت را خردادماه و اردیبهشت فروردین، حقوق پایه فقط شهرداری این کارگران کردند: اضافه                آنها
 کرده  و حقوق تیر و مرداد را نیز هنوز دریافت نکرده اند.

 آنها افزودند: عالوه بر حقوق، چند ماه حق بیمه کارگران نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

وحق حقوق ماه 7 پرداخت عدم به دراعتراض آزادگان دشت شهرداری کارگران وتجمع               3-اعتصاب
  بیمه  مقابل فرمانداری برای دومین روز

عدم به اعتراض برای آزادگان دشت شهرداری کارگران ، روز دومین برای شهریور 22 شنبه                 روز

آزادگان دشت فرمانداری ومقابل کردند خودداری کار سر بر رفتن از بیمه وحق حقوق ماه 7                  پرداخت
 در استان خوزستان تجمع کردند.



 

 *اعتراض کارگران داربست بند شرکت گاما نسبت به عدم افزایش حقوق بر مبنای کمپین پنجم

پرداخت عدم و حقوقشان نیافتن افزایش دلیل به گاما شرکت بند داربست شهریور،کارگران 22 شنبه                 روز

خانه راهی و کرده تسویه را قراردادهایشان و کارکشیده از دست همگی پنجم کمپین مبنای بر                  حقوق
 شدند.

 منبع اصلی خبر:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بی تفاوتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات سرگیری              *از
 مسئوالن با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان قزوین

استان دادگستری ساختمان مقابل تجمع با ایران کنتورسازی کارخانه کارگران 22شهریور، شنبه              روز
از ید خلع وخواهان سرگرفتند مسئوالن بی تفاوتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضاتشان                قزوین

 مالک شرکت شدند.



 

و شرکت جدید نیروی جذب به اعتراض تجمع این گفتند:دلیل ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
و وی ید خلع و شرکت مدیریت تکلیف تعیین با رابطه در متعدد مصوبات رغم به مسئوالن                   بی تفاوتی

 بسته ماندن شرکت است.

سوی از صنعتی واحد این کارگران معوقه میلیارد 15 بدهی که گرفت صورت آن از پس تجمع                   این
 سازمان برنامه و بودجه در سفر نوبخت طی روزهای اخیر به کارگران پرداخت شد.

است. گرفته صورت شرکت مدیرعامل ید خلع منظور به عمدتا مدت این طی کارگری                اعتراضات

با همچنان زندان، در حضور وجود با که است فردی اختیار در همچنان تولیدی واحد این                  مالکیت
 امکانات ِویژه از داخل زندان این واحد را مدیریت می کند.

راه کردن پیدا برای قضایی دستگاه مسئوالن منجمله قزوین واستان کشور اول طراز مسئوالن های                 وعده

کنتور مجدد احیای برای وعده ها تحقق منتظر کارگران و نرسیده نتیجه به هنوز مالک ید خلع جهت                   حلی
 سازی هستند.

بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع             *ادامه
  بکاروتبدیل وضعیت

مقابل دیگر تجمعی برپایی با تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 22 شنبه               روز
 فرمانداری شهرستان شوش خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.



 

 *عدم پرداخت 7 ماه حقوق کارگران اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی یاسوج

و کهگیلویه استان در یاسوج عمومی نقل و حمل و اتوبوسرانی کارگران حقوق ماه 7                 خبرکوتاه:
  بویراحمد پرداخت نشده است.

 *شرکت کمتر از 7 درصد از واجدین شرایط دردور دوم باصطالح انتخابات مجلس اهواز

در نفر 476 و هزار 79 که بودند اهواز انتخابیه حوزه در شرایط واجد هزار 206 و میلیون                    یک
 انتخابات شرکت کردند. به عبارتی کمتر از هفت درصد واجدین شرایط شرکت کننده در انتخابات بودند.

476 و هزار 79 اهواز انتخابیه حوزه ماخوده آرای شهریور،کل 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه

احمد به 388رأی و هزار 31 و جویجری شبیب به رأی 671 و هزار 44 تعداد این از که بود                      رأی
  سراج تعلق گرفت.3417 رأی هم شمرده نشد.

 *کانون نویسندگان ایران:بیانیه ی صدها تن از سینماگران در اعتراض به سانسور

«حذف و سانسور» نظام شدن «برچیده خواستار کوتاه بیانیه  ای انتشار با ایران سینماگران از تن 313                
 هر نوع پروانه فیلم سازی» شده اند.

سینماگران «ما است: آمده شده، منتشر سینما» ملی «روز شهریور، ٢١ روز مناسبت به که بیانیه این                   در

  در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلم سازی هستیم.»

«اگر نوشت: توییتی در است آن امضاکنندگان از خود که رسول اف محمد بیانیه این با ارتباط                  در

بدون بتوانند سینماگران که است آن باشد، داشته خاصیت یک ملی" به نام"سینمای روزی               نام گذاری
  هراس از داغ و درفش های رایِج حکومت، خواسته های بنیادی و انباشته شده  خود را طلب کنند.»

 امضاکنندگان بیانیه بر «نه به سانسور» تاکید ورزیده اند.



هرگونه با ایران نویسندگان «کانون دارد: صراحت کانون منشور دوم بند سانسور باره ی               در
یا رسمی به صورت که، است شیوه هایی همه ی امحای خواستار و است مخالف بیان و                سانسوراندیشه

 غیررسمی، مانع نشر و چاپ آرا و آثار می شوند.»

 *کانون نویسندگان ایران:اعد ام نوید افکاری،جوان معترض

1397 تابستان اعتراضات در شرکت سبب به که جوانی افکاری نوید شهریور 22 شنبه امروز                 صبح

به سر زندان در سنگین های حکم با نیز او دیگر برادر دو شد. اعدام قتل اتهام به بود، شده                     بازداشت
 می برند.

شده منتسب اتهام های و دادرسی روند آنها وکیل و افکاری برادران که گرفت انجام شرایطی در او                   اعدام
برادران به مربوط اخبار انتشار از پس کردند. اعالم شکنجه با همراه و شفاف غیر ، ناعادالنه                   را

از موجی ایران خارج و داخل در نوید اعدام بار دو حکم ویژه به آنها سنگین حکم های و                    افکاری
لغو خواستار سیاسی و هنری ورزشی، معروف شخصیت های و چهره ها از بسیاری برخواست.               مخالفت

نوید اعدام حکم شهریور 22 شنبه روز صبح عریان، شتاب زدگی با همه، این با شدند نوید اعدام                   حکم

این با بیست ویکم، قرن در بدانند همه شدم، اعدام .اگر . .» بود: گفته صوتی فایل در پیش تر او شد.                      اجرا
با که حالی در بی گناه انسان یک غیره، و امنیت شورای و ملل سازمان و بشری حقوق سازوکارهای                    همه

 تمام توانش تالش کرد و جنگید، اعدام شده است. . . »

 *روزنامه نگاران  مستقل  ا یران:آن مرد اعدام شد!

اعدام دیگرانی و صالحی مصطفی مثل ماه شهریور دوم و بیست شنبه سحرگاه در امروز افکاری،                  نو ید

محمدی، عباس کریمی، سامان علیپور، هوشمند قربانی، حیدر چون دیگرانی و نشده ختم قائله اما                 شد؛

دیگر و افکاری نوید اعدام از پیش اعدامیان اند. صف در ... و تمجیدی سعید مرادی،                 امیرحسین
تا آمد در نمایش به یک به یک اعدامیان شده بازیگری و کارگردانی شده، ضبط فیلم های هم                   محکومین

و افراد به یکی یکی بگویند، پاسخ نتوانستند ٩۶ ماه دی از بعد هیچگاه که را پرسش هایی                   مسئولیت
  اشخاص نسبت دهند.

کسی «چه می شود: آغاز پرسشی چنین با شد، پخش صداوسیما از که افکاری نوید اجباری اعترافات                  ف  یلم
داشته خاصی مهارت نیست الزم خبرنگاری - بازجو برای باشد؟» پدر این گریه های پاسخگوی                باید

پرسشگری جای به و بفروشید قدرت شیطان به را روحتان ببندید، واقعیت بر چشم است کافی                  باشید؛
گردوخاک چون و کرده توجیه را موجود کثافت جامعه، به زدن تلنگر یا اجتماعی واقعیت های                 درباره

مشترک محصول که افکاری نوید اجباری اعتراف مستند پخش ماجرای در بروبید. فرش               زیر

به نیز اجتماعی های شبکه و ها رسانه در نهادها این گماشتگان دیگر بود، امنیتی نهادهای و                   صداوسیما
و بپردازد ٢٠:٣٠ مخاطبان با تقابل به باید که آنگونه نتواند عمومی افکار تا بودند شده گرفته                   کار

تلگرامی کانال سابق مسئول احمدنیا، علی توییت شود. ارائه مسلط روایت عنوان به رسمی                روایت
» درباره شد عرصه این وارد اطالعات وزارت در ها رسانه گردان مهره توسط که نیوز                  اصالحات

  عمل تطبیق جنسیت محمدرضا فروتن، بازیگر سینما» بخش دیگری از این بازی بود.

هم خبرنگارها بازجو- احتماال یافتند، گردنی طنابشان برای آنها نیست، زنده افکاری نوید دیگر                حاال

نیروهای انداختند دام به در امنیتی نهادهای رویه اما کردند دریافت را خدمتیشان خوش این                 دستمزد



ادامه همچنان قدرت برای قوادی است؛ نشده تمام رسانه ها به امنیتی نیروهای کردن وارد یا                 رسانه ای
  دارد؛ چراکه همچنان در تبعیض، فقر، نابرابری و انواع فساد غوطه وریم.

همین دارند. قرار فقر خط زیر کشور کارگری خانوار میلیون ۴٠ از درصد ٧٠ کارشناسان گفته                  طبق

آبان و دی خیزش های و صنفی و کارگری اعتراضات قالب در را وسیعی اجتماعی تحوالت ساالنه                  امر

اجتماعی مشکالت ریشه و عمق به بی آنکه رسانه ها در خبرنگاران» «بازجو- هنوز اما است زده                 رقم
محکوم یک از وارونه تصاویر باشند، پرداخته خیابان ها در معترض جامعه پایین دهک های و                کارگران

  به اعدام پخش می کنند. وارونگی همه این تصاویر اتفاقًا در سلب مسئولیت مسببین فقر است.

وقتی دارد؛ وجود کشور در تحصیل از بازمانده کودک میلیون ٣ از بیش سرشماری آخرین طبق                  وقتی

کولبری طریق از را روزگارشان کردستان در نفر هزار ٢٠ از بیش رسمی غیر آمارهای                 براساس
میلیون ١٩ حدودًا را کشور حاشیه نشین جمعیت وشهرسازی راه وزارت گزارش اساس بر               می گذرانندو

میلیون ٣.۵ رسمی غیر آمار طبق و ندارند بیمه ساختمانی کارگر هزار ۶٠ از بیش کرده؛ اعالم                   نفر
بر و بیکار میلیون ٣ از بیش آمار مرکز ارقام اساس بر وقتی دارد؛ وجود کشور در بیمه فاقد                     کارگر

اذعان نیز رسمی غیر برآوردهای وقتی و داریم کشور در بیکار میلیون ۶ تا کارشناسان داده های                  اساس

پنهان نظر از بازجوخبرنگار که تصاویری دارد، وجود کشور در کارتن خواب هزار ۵ از بیش که                  دارد
مخالفان اعدام که می شود عرضه وقتی درست وارونه تصاویر این همه ی دارد. وسیعی ابعاد                می کنید،

کنید؛ تصور را اعتصاب بدون معترض، بدون کشوری حال می شود. جرم انگاری اعتراض و               تقدیس
پدران درد کسی فقط جایی چنین یک در است. خبرنگاراِن بازجو و سیستم ایده آِل بهشت که                  جایی

همین تِک به تک پیگیری است، عظیم اعداد همین دنبال به مستقل خبرنگاری اما نمی بیند را                  بی شماری
  چند میلیون نفر زیر خط فقر.

می پرسد دارد، کردن سوال مطلق حق چون که است بخشی بیان آزادی چیز هر از بیش و پ  یش                    سانسور
یک همیشه تحریریه ها خبرنگاران بودند، محق که افرادی این لشگر سال ها این همه می کند. اعدام                 و

  وظیفه خطیر داشته اند، تطهیر سرکوب!

 امروز باید به هر شکلی از سرکوب و اعدام نه گفت!

سازمان ساختمان مقابل دامی های نهاده وکمبود قیمت به نسبت فارس دامداران اعتراضی               *تجمع
 صنعت، معدن و تجارت استان

دامی های نهاده وکمبود قیمت به اعتراض برای فارس استان دامداران از شهریور،جمعی 22 شنبه                 روز

 دست به تجمع مقابل  ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان درکالنشهر شیراز زدند.

در صنعت وزارت پاسخگویی عدم دلیل "به تجمع گفتند:این ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع

چند طی آنها برابر چند گرانی و دامی های نهاده شدید کمبود دستوری، های گذاری قیمت علت                   خصوص
 ماه اخیر و پایین بودن قیمت شیر و گوساله پرواری" انجام شده است.



 

کارگرشرکت 19 ومصدومیت مرگ اینبار گرفت قربانی کارگران وآمد رفت سرویس تصادف              *بازهم
 نفت و گاز اروندان

تصادف بدنبال اروندان گاز و نفت کارگرشرکت کارگران حامل شهریور،اتوبوس 22 شنبه روز               بامداد
 با یک دستگاه تریلر در کیلومتر 15 جاده اهواز به آبادان از جاده منحرف و واژگون شد.

 دراین حادثه راننده اتوبوس و 2 کارگر جانشان را ازدست دادند و16 نفردیگر مصدوم شدند.

 *مرگ ومصدومیت 2 آتش نشان زابل حین کار اطفاء حریق براثر تصادف

 جمعه شب(21شهریور)،یک آتش نشان ایستگاه شماره سه زابل بنام وحید آتشگه ثانی حین کار اطفاء

 حریق در کمربندی آیت اهللا سیستانی در محدوده محل درب قدیم دانشگاه ملی این شهربراثر برخورد یک
 خودرو با وی در دم  جانش را ازدست ویک آتش نشان دیگر مجروح وبه بیمارستان منتقل شد.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی در مهرشهر کرج براثر سقوط از ارتفاع

سقوط براثر کرج شهر مهر در کار نیمه ساختمانی در کار حین س کارگر یک شهریور، 22 شنبه                    روز
 از طبقه نهم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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سفته کارگران،اخذ سلیقه ای اخراج به نسبت تبریز کمپروسورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -             
 ،انعقاد قرارداد سفید وعدم پرداخت 2 ماه حقوق وبرای دفاع از امنیت شغلی

ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -               
 دیگروبی تفاوتی مسئوالن ذیربط

 - پیام یک کارگر اپراتورزیرکوب ماشین آالت راه آهن کرج

 - گزارش کارگران پایپینگ و پروژه ای نفت و گاز کشوردرباره دستاورداعتصاب دامنه دارشان

 - سخنان کولبران زن از دردهای جانکاهشان

چاه اجاره لغوقرارداد برای و کم آبی به نسبت نیشابور جنگل آباد حسین روستای اهالی اعتراضی تجمع -                 
 آب ازطرف آستان قدس رضوی

 - زنده زنده سوختن یک کارگرجوان کارخانه ای در شهرک صنعتی فوالد لنجان  در کوره ذوب ریخته

 گری

بیجار تنگ منطقه در فتح 56 حفاری دکل کاردر حین ایران حفاری ملی شرکت کارگر 2 مصدومیت -                  

 ایالم

سفته کارگران،اخذ سلیقه ای اخراج به نسبت تبریز کمپروسورسازی کارخانه کارگران اعتراضی             *تجمع
 ،انعقاد قرارداد سفید وعدم پرداخت 2 ماه حقوق وبرای دفاع از امنیت شغلی

سلیقه ای اخراج به دراعتراض تبریز کمپروسورسازی کارخانه کارگران شهریور، 18 شنبه سه              روز

به دست شغلی امنیت از دفاع وبرای حقوق ماه 2 پرداخت وعدم سفید قرارداد ،انعقاد سفته                  کارگران،اخذ
 تجمع دراین واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی غراملک تبریز در استان آذربایجان شرقی،زدند.

به خطاب طوماری امضای با کننده تجمع شهریور،کارگران 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                برپایه

 اداره کار شهرستان تبریزخواهان ایجاد تشکل کارگری در کارخانه شدند.

ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری کارگران اعتراضات               *ادامه

 دیگروبی تفاوتی مسئوالن ذیربط

وبی دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری کارگران                اعتراضات
 تفاوتی مسئوالن ذیربط ادامه دارد.

گفتند:حقوق ای رسانه خبرنگار به آبادان شهرداری معترض شهریور،کارگران 21 جمعه             روز

به نیز را مرداد و تیر حقوق و شده پرداخت حقوق پایه صورت به آنها خرداد و اردیبهشت                    فروردین،
 صورت کل دریافت نکرده اند.

 آنها افزودند: همزمان با حقوق، بیمه کارگران هم به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.



به وابسته سازمان های و سه گانه مناطق در کارگران مطالبات از دیگری بخش اینکه بیان با                 آنها
شبکاری ها و تعطیل کاری ها اضافه کاری ها، شامل مطالبات این کردند: اضافه است، قدیمی             شهرداری

 است که از آذرماه سال 97 انباشته شده اند.

چه تا مطالباتشان،افزودند: درپرداخت مکرر تاخیر به اعتراض ضمن آبادان شهرداری کارگران              

مجموعه در که هستیم کارگر نفر 2هزار حدود ما بمانیم؟ خود مطالبات دریافت منتظر باید                 زمانی
ماهه چندین تاخیر با را حقوق مان همیشه کارگر عنوان به اینکه هستیم؛ کار به مشغول آبادان                  شهرداری

 می گیریم،همچنین چندین ماه معوقات بیمه ای داریم که در سوابق بیمه ای ما مشکل بوجود آورده است.

فقط می کنیم شکایت هم مسئولی هر به مشکالت مان زمینه در اینکه بیان با معترض کارگران این از                   یکی

از که همکاران از نفر 60 حدود شاغل کارگران از جدا افزود: نمی کند، اقدامی هیچ و است                   شنونده
 دوسال پیش بازنشسته شده اند منتظر دریافت سنوات پایان خدمت خود هستند.

 *پیام یک کارگر اپراتورزیرکوب ماشین آالت راه آهن کرج

 باسالم وخسته نباشید

قضائیه،استانداری جلومجلس،قوه کنیم،بریم اعتصاب هرچه نداریم راهی ه  یچ تراورس شرکت پرسنل             ما
  وغیره برای ما فایده ای نداره

 فقط یک راه مونده

شرکت دفترمرکزی جلوی بشیم جمع همه شده معین تاریخ دریک بشه رسانی اطالع همکاران عموم                  به

اصلی خیابان تویک ودفترمرکزی تهرانه بیرون،اونجا کنیم پرت دورورش لیسای باکاسه             ومدیرعاملو
  پایتخت سروصداش همه جا شدیدا می پیچه

 بخدا قسم این اخرین راه وتنها راه نجات ماست،

 ازطرف اپراتورزیرکوب شاغل درماشین االت کرج

 21 شهریور

 *گزارش کارگران پایپینگ و پروژه ای نفت و گاز کشوردرباره دستاورداعتصاب دامنه دارشان

نفت پروژه ای و پایپینگ کارگران گزارش ا یران مستقل روزنامه نگاران کانال شهریور، 21 جمعه               روز
زیرمنتشر ومقدمه گاز» و نفت کارگران اعتصاب کمپین درصدی 80 موفقیت عنوان« با کشوررا گاز                 و

 کرد:

از گزارشی کارگران کشور، گاز و نفت کارگران اعتصابی کمپین از مرحله پنجمین اتمام                با

افزایش در درصدی 80 تقریبًا موفقیت های و کرده منتشر خود اعتصابات از دوره این                دستاوردهای
یک از بیش دوره یک از بعد کشور، گاز و نفت صنعت کارگران کردند. منتشر را دوره این                    دستمزدها

کارگران اعتراضی «کمپین قالب در گری مطالبه و کشور نفتی مراکز در هماهنگ اعتصاب                ماهه
گری مطالبه بعدی مراحل درباره تصمیم گیری ضمنی، موفقیت های کسب ضمن پروژه ای» و              پایپینگ

 کمپین را به آینده موکول کرده اند که در این خصوص نیز اطالع رسانی خواهد شد.



مستقل روزنامه نگاران کانال از بنقل کشور گاز و نفت پروژه ای و پایپینگ کارگران گزارش از                 بخشی
 ا یران بقرارزیراست:

را کارگران دیگر که می دهیم هشدار زالوصفت وپیمانکاران شرکت ها به متن دراین پروژه کارگران                ما

شده اند، بکار مشغول کمپین طبق و کردنذ پیشه صبر که عزیزانی همه از ادامه در دهید. فریب                   نمی توانید
 تقدیر و تشکر می کنیم.

 با درود بیکران و عرض ادب و احترام خدمت همه ی عزیزان پروژه ای

نیروهای از بسیاری همکاری با کمپین ها از مرحله پنج طی باشید، داشته توجه عزیزان                برادران

از پیمانکاران و شرکت ها رسیدیم. درصد 80 تقریبًا موفقیت به خوشبختانه پروژه باغیرت و                زحمت کش
پیمانکاران و کارفرمایان هستند. متعجب کارگران همبستگی این از و کرده وحشت کارگران اتحاد                این

دستشان کار حساب که پیمانکاران همه ی بخصوص کنند؛ چپاول نمی توانند را کارگر حق می دانند                دیگر
 آمده که دیگر نمی توانند کارگر را فریب دهند و با حقوِق کم کارگران را مشغول کنند.

است، ما اقوام از پیمانکار فالن یا هست فامیل پیمانکار فالن بگوییم، باید ِکی تا پروژه ای کارگران                   ما
میلیون 104 پراید که زمانه ای در آنهم کنیم، کار کم باحقوق و بیندازیم پایین را سرمان و است ما                     دوست

غذای افتضاح، وضعیت با آمد و رفت سرویس کم، امکانات با خوابگاه باید ِکی تا است؟ شده                   تومان

دیگر و سرویس غذا، خوابگاه، بیمه، حقوق، که دیدید پروژه هر در و جا هر کنیم؟ تحمل را                    بی کیفیت
از دست و باشیم داشته اتحاد کنیم؛ مشورت خود دوستان با سریعًا دارد، نابه سامانی وضعیت کار،                  شرایط

ِکارگر من سازد. فراهم درست برایمان را کارگاهش شرایط کار متصدی تا کنیم اعتصاب و بکشیم                   کار
ظهر 12 ساعت تا صبح 6 ساعت از سه در سه کره یه با و سه در سه مربای یک با چجوری                        پروژه ای

 کار کنم؟ نه دیگر زمان حق خوری شرکت ها وپیمانکاران زالو صفت به پایان رسیده است.

با بعد کمپین های در بازهم و دادیم نشان را خودمان ١٣٩٩اتحاد سال در وپیمانکاران شرکت ها تمامی                   به
 اتحاد بیشتر نشان خواهیم داد.

با کمپین لطف به و عزیزان شما همه ی همیاری و همکاری با و پروژه ها اکثر در عزیزان!                   دوستان

کمپین از قبل که کربن آرگون برق جوشکار مثال عنوان به است. شده موافقت نیروها حقوق                  افزایش
که فیتر شده اند. بکار مشغول تومان یا12میلیون 11 یا 10 با االن بوده، تومان 7میلیون یا 6.5                   حقوقش

تومان میلیون 8 حقوق با االن و کمپین از بعد بوده، مشغول تومان میلیون 6 یا 5.5 حقوق با کمپین از                       قبل
بعد و االن بوده، مشغول تومان میلیون 4.5 یا 4 باحقوق کمپین از قبل که بند داربست شده ؛ بکار                     مشغول

 از کمپین با حقوق 7 یا 7.5 میلیون تومان مشغول بکار هستند.

دیگر و عسلویه در شرجی و گرما در و ازخانواده بدور که عزیزانی تمام از داریم خواهش اینجا                    از

زالو پیمانکاران و شرکت ها و شوند بکار مشغول کمپین ها طبق هستند، بکار مشغول کسور                مناطق
مونتاژکار، فیتر، جوشکار، از اعم پروژه ای اجرایی کارگران حقوق که باشند هوشیار و بدانند                صفت

 داربست بند، مکانیک، انبار دار ، برق کارکمکی و سایر مشاغل پروژه هر سال افزایش خواهد داشت.

 *سخنان کولبران زن از دردهای جانکاهشان

 «گل نیشان گل نیشان اسمر حالم پریشان هرچن کوتمه غریبی ناشکینم عهد و پیمان»



تپه ها و بوته ها درخت ها، میان از صبری رسای و گرم صدای است، وزیدن حال در خنک نسیمی                   
و چای کیلو 30 با هم آن است، سختی سرباالیی می خواند، بریده بریده را ترانه آخر کلمات                   می گذرد،

بارشان تا افتاده اند راه به دوستانش همراه به که است ساعت 5 به نزدیک دارد. کولش روی که                    صابونی
 را تحویل دهند.

مسیر در کولبر ها بخوریم.» چای و کنیم استراحت کمی همیشگی جای شدیم! «خسته می گوید:                 صبری
و نان مقداری و چای کردن درست وسائل شده، ایجاد شکافی که کوه دل در جایی آمدشان، و                    رفت

استراحت بود، خسته و گرسنه و شد رد مسیر آن از کولبری اگر تا می گذراند نشدنی فاسد                   خوراکی های
 کرده و چیزی بخورد. منظور صبری از جای همیشگی، همان شکاف دل کوه است.

 محور خوری آباد، بین سقز و بانه: کولبری شبانه

با که را پولی تمام کنم، کار می توانم کی تا نمی دانم بریده، را امانم کمرم «درد گفت: و کشید آهی                      صبری
و فرش و خانه نکرد، کفایت که پول آن رفت. شوهرم سرطان بیماری سر بودم کرده جمع                   کولبری

را شوهرم جنازه هم سر آخر کردم خرج تهران بیمارستان های توی و فروختم را ندارم و دار و                    یخچال

این و دشت این فقط که آه کوه، و دشت دل به بزنم دوباره و کنم شروع صفر از شدم مجبور دادند.                        تحویلم
من که جایی تا بیوه اند، یعنی هستند، من شبیه کولبر زن های هستند. من صبور سنگ درختان این و                    کوه

است؛ سخت تر می کنیم، کار آباد خوری محور این توی که ما هایی کار ندارند. شوهر کدام هیچ                  می شناسم
نمی توانیم است دشت چون و، است مرزبانی هنگ مراکز از یکی اینجا چون کنیم، کولبری شب                  مجبوریم

و است وسیع خیلی آباد خوری دشت بایستیم. درخت ها پناه در مجبوریم شویم، پنهان صخره ها                 پشت

که می کشد طول هم مقدار همین و برویم می کشد طول 10ساعت تا 8 بین دارد، هم زیادی                   تپه های
با کولبر یک باید اوال دارد، شرایط راحتی هاست. همین به شدن کولبر که نکنید فکر راستی،                  برگردیم.

است مهم هم جثه بدهد، دستت بار و شود جلب اعتمادش بار صاحب که کند معرفیت اعتماد قابل و                     تجربه
برای نمی کند. قبولت نداری را کیلویی 40 بار ساعت 10 حمل توان بداند اگر می کند ورنداز بار                   صاحب

اما داریم، هم ساله 60 و ساله 50 حتی البته دارند سن سال 45 تا 30 بین کولبر زن های که هست                       همین

را بدهی اش پرداخت توان و است بدهکار یا و شده علیل یا مرده، شوهرش یا کولبر زن چون                    خوب،
 ندارد کولبری می کند.»

 اورامانات، محور نودشه به گردنه تته: بین ما تا مرگ فاصله ای نیست

و می کند چرب دارد که روغنی با را زانوهایش دارد. دیابت و سن سال 60 است، شرافت                   اسمش
سال چند شوهرم کنم. کار را تابستان کل مجبورم کنم چه اما نمی شود. پا من برای دیگر پا «این                     می گوید:

خواهرم، همراه به را تابستان کل بیمه ای، نه و دارم مستمری نه گذاشت، تنها بچه 5 با مرا و مرد                      پیش
نودشه در می بافیم. قالی و گلیم یا سجاده هم زمستان در می کنیم. کولبری فامیل زن های بقیه و عمو                    دختر

لواشک و انار رب انار، فصل در کولبر زن های ما هست، انار و گردو درخت ولی نیست، دامداری                    ما

می بریم. فروش برای عراق کردستان به می کنیم خشک و پاک گردو گردو، فصل در یا و می کنیم                   درست
هر که هم اونور از و می بریم محلی خوراکی مواد و عسل و نان اینجا از می کنیم، کولبری دوبار ما                      کال

باشیم، داشته خرجی زمستان برای تا می کنیم کولبری تابستان کل میاریم. فروش برای باشه                چیزی
کنی هم اصرار اگر مرد. و زد یخ سرما توی کولبری زن پیش سال چون نمی دهند، بار زنان به                     زمستان

مادر اگر نه، یا برسی کوه پایین به زنده نیست معلوم برمی داری کول که وقتی می گویند ندارد،                   فایده



پیاده را راه از ساعت 5 بمیرم. که بود نزدیک یکبار هم من می شود؟! چه بچه ها تکلیف بمیرد هم                     خانواده
بود کیلو 40 نزدیک که را بارم شدم مجبور گرفتند، سمتم به را تفنگ هایشان مرزی هنگ که بودم                    آمده

 به پایین دره پرت کنم، داد و فریاد کردم، فهمیدن زن هستم، شلیک نکردن، اما اخطار سختی دادند.

پیدا را بارم تا کنم پیاده روی خار و سنگ بین ساعت 8 دوباره شدم مجبور روز آن فردای اما کردم،                      فرار

مجبوریم و می شویم سرزنش شدت به ببیند آسیب یا شود گم دلیلی هر به بار اگر دهم. تحویل و                     کنم
را کولبر ها چرا نفهمیدم هنوز اما می کنم، کولبری است عمر یک بدهیم. صاحبش به را بار                  خسارت

خبر ما روز و حال از خوب که مرزبانی می کنند بیچاره مان و می گیرند را بارهایمان چرا یا                   می کشند،
 دارد، می داند توقیف بار، ما را به خاک سیاه می نشاند، از کجا پول بیاوریم خسارت بدهیم.

بگیرند، را جانمان دره ها و صخره ها است ممکن کنیم، پیدا نجات هم ماموران دست از اگر                  تازه
مثال یا اشتباه کوچکترین است. معروف آمد و رفت دشواری و ارتفاع شدت از تته به نودشه                   ارتفاعات

 خطای چشم و سر خوردن پا باعث می شود که از کوه پرت شوی یا به درون دره بیفتی.»

 سروآباد، محور شویشه: با بارش از کوه پرت شد و مرد

«شوهرم می گوید: مریم دارد. هموفیلی آن ها از یکی که است فرزند سه مادر و ساله 45 کولبر                   مریم،

پشتوانه بدون بچه، سه و ماندم من مرد. و کرد تصادف سنندج، – مریوان جاده توی 80 سال بود،                     کارگر

عروسمان، وقتا بعضی و خواهر و برادر و من یعنی می کنیم کولبری خانوادگی ما هیچی، و مستمری                   و
چای، سیگار، پوشاک، هست، چیز همه هم بارمان است. فامیلی و خانوادگی صورت به کال                 کولبری

خانه لوازم مثل سنگین خیلی بار های زن کولبر های به بخواهد، کار صاحب که چیزی هر و بچه                   پوشک
است ممکن حتی سنگین بار های این زیر زن ها چون نیست، اخالقی کار این نظرشان به                 نمی دهند،

کار بیشتر بچه هایش خاطر به بود مجبور که زنی تته محور توی افتاد، اتفاق این پیش سال چند                    بمیرند،
پایین به بارش با همراه و نیاورد طاقت راه میان در اما گرفت، سنگین بار بگیرد، بیشتری پول تا                     کند

 دره پرت شد و مرد. در مقابل کاری که انجام می دهیم دستمزدمان کم است.

و ما بین می گوییم/ صخره ها به را دردهایمان کوهستان/ با دلی درد بدهند/ هم جگر خون ما به                    بنویسید

 مرگ فاصله ای نیست/ مرگ، آشنای نزدیک ماست

چند همین ندارند، انصاف هم کار ها صاحب که دارد بستگی هم کار صاحب انصاف به مزد میزان                   البته

تومان 50 زن ها ما موقع آن نشده، زیاد تورم با همراه چرا ما دستمزد کردیم فریاد و داد که بود پیش                       ماه
به دست کولبر ها همه یعنی ما نشدند راضی کار ها صاحب می گرفتند. تومان تا200 100 مرد ها                 و

100هزار تا 80 به را زن ها حقوق شدند مجبور کار ها صاحب اینکه تا نبردیم، بار و زدیم                   اعتصاب
 تومان و مرد ها را به 150 تا 200 تومان افزایش دهند.

زن های همه البته است. نفع مان به می دهند، را دستمزدمان دینار با چون می بریم، کردستان از که                  باری
کردستان از می کنند کار آباد خوری محور توی که زن هایی مثال ببرند بار کردستان از نمی توانند                  کولبر

کار که بارکشی نیست، انسان کار ما کار که بگویم اینطور است، سخت خیلی ما کار نمی برند.                   چیزی

در پیش سال 5 خانواده ام همراه به من است! بهشت کولبری قبلیم، کار با مقایسه در اما نیست،                    انسان
این در حاضرم جهنم! بود، جهنم می کردیم، کار زهرا بوئین نزدیک «شال» در آجرپزی                کوره های

 دره ها پرت شوم و بمیرم، اما به آنجا برنگردم.»



 بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 20 شهریور

چاه اجاره لغوقرارداد برای و کم آبی به نسبت نیشابور جنگل آباد حسین روستای اهالی اعتراضی                 *تجمع
 آب ازطرف آستان قدس رضوی

گذاشتن بنمایش برای نیشابور جنگل آباد حسین روستای اهالی از شهریور،جمعی 20 شنبه پنج                روز
به دست رضوی قدس آستان ازطرف آب چاه اجاره لغوقرارداد برای و کم آبی به نسبت                 اعتراضشان

 تجمع در محل زندگیشان زدند.

به جنگل آباد حسین روستای منطقه دهیار اعتراضی،سه تجمع این شده،بدنبال ای رسانه گزارش                بنابه

معاون حضور با ای جلسه در و شدند حاضر نیشابور فرمانداری محل در روستا اهالی از تن چند                    همراه
دعوی طرح رضوی قدس آستان نماینده و نیشابور ازشهرستان دیگری مسؤوالن و فرماندار               سیاسی

 کردند.

مانده باقی اجاره سال دو مدت از قدس آستان با گو و گفت و رایزنی از پس شد مقرر جلسه                      دراین
 قرارداد 10 ساله اش اجاره یکی از چاه های آب یک سال را کسر کند.

تجمع به روستا میدان در جنگل آباد حسین اهالی فرمانداری درجلسه گیری تصمیم این علیرغم                 اما

آن از تا هستند روستا اهالی به شده، داده اجاره آب چاه واگذاری خواستار و دادند ادامه                   اعتراضیشان
 برای کشاورزی استفاده کنند.

ریخته ذوب کوره در لنجان فوالد صنعتی شهرک در ای کارخانه کارگرجوان یک سوختن زنده                 *زنده

 گری

ریخته ذوب کوره بدرون لنجان فوالد صنعتی شهرک کارخانه دریک کار حین ساله 28 کارگر                 یک

 گری سقوط و زنده زنده سوخت.

بیجار تنگ منطقه در فتح 56 حفاری دکل در کار حین ایران حفاری ملی شرکت کارگر 2                   *مصدومیت
 ایالم

فتح 56 حفاری دکل در کار حین ایران حفاری ملی شرکت کارگر شهریورماه،2 18 شنبه سه روز                   ظهر
 در منطقه تنگ بیجار ایالم دچار حادثه ومصدوم شدند.

به سخیری کریم بنام دستگاه سکوبان کارگران از شهریور،یکی 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 برپایه
قرار (دست) عضو پیوند جراحی عمل مورد بیمارستان به انتقال از وپس دید اسیب دست ناحیه از                   شدت

  گرفت و کارگردیگر بطور جزئی دچار آسیب دید.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 20 شهریورماه 1399
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بخشی به یابی دست پی در روز 3 از پس زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع اعتصاب پایان -                   
 از مطالباتشان

 - پیام کارگران راه آهن خراسان به همکاران اعتصابیشان:با درود به کارگران اعتصابی راه آهن

بازگشت خواهان شوش فرمانداری مقابل تجمع ادامه با تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران -              
 بکاروتبدیل وضعیت شدند

توسط حقوقشان شدن مال لگد به نسبت ارومیه های کارخانه کارگران اعتراض صدای شدن بلند -                
 کارفرمایان علیرغم شاخ وشانه کشیدنشان وانفعال مصلحتی مسئوالن ذیربط

مقابل تحصیلی بالتکلیفی به نسبت نیشابور سرچاه روستای آموزان دانش و والدین اعتراضی تجمع -               

 آموزش وپرورش

 - مسمومیت غذایی 28 کارگرشرکت اکتشافات نفت در منطقه مورموری

 - جان باختن یک کارگر اداره آب و فاضالب شهرستان بانه درحادثه ریزش کانال

 - جان باختن یک کارگرساختمانی 21 ساله در صومعه  سرا براثر برق گرفتگی

 - جان باختن یک کارگر برق کار در رشت براثر برق گرفتگی

بخشی به یابی دست پی در روز 3 از پس زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع اعتصاب                   *پایان

 از مطالباتشان

پرداخت وعدم شغلی امنیت نداشتن به دراعتراض زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع               اعتصاب

از بخشی به یابی دست پی در روز 3 از پس بود شده شهریورآغاز 11 شنبه سه روز از که                      مطالبات
 مطالباتشان خاتمه یافت.

اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره کار روابط شهریور،مدیر 20 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه
افزایش پاداش درصد 80 است شده قرار گفت: کارگران خواسته های از برخی به اشاره با زنجان                  استان

 تولید پرداخت شود، به اضافه اینکه برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود.

هر در نیز شرکتی ونیروهای شود انجام نیز بود نشده واریز که ماه لیست است، قرار افزود:همچنین                   وی
 ماه به ترتیب اولویت سابقه به قرارداد مستقیم با پارس سوئیچ تبدیل شوند.

 اودرخاتمه گفت: هم اکنون این شرکت دارای حدود 350 کارگر است.

امنیت خطرافتادن به دراعتراض زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران وتجمع اعتصاب رابطه:              درهمین
 شغلیشان

برای زنجان اشراق صنعتی شهرک در واقع سوئیچ پارس شرکت کارگران شهریور، 11 شنبه سه                 روز
 دفاع از امنیت شغلیشان دست از کار کشیده وتجمع کردند.



 

یک خبرنگار به زنجان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط رابطه،مدیر               درهمین
به مربوط مسائلی زنجان، سوئیچ پارس شرکت کارگران تجمع و تحصن اصلی دلیل گفت: محلی                 رسانه

 حوزه تولید نبوده است.

  محمد قربانلوافزود: شرکت بزرگ پارس سوئیچ زنجان به هیچ وجه مشکل تولید ندارد.

مربوط موضوع این داشت: بیان استان در صنعتی واحد این کارگران اخیر تجمع و تحصن زمینه در                   وی

 به مسائل کارگری بوده که برطرف شده است.

سهامدار سوئیچ پارس اینکه بیان با زنجان استان تجارت و معدن صنعت، سازمان عمومی روابط                 مدیر

افزود: اند، کرده احداث زنجان یک شماره صنعتی شهرک در هم بزرگی مجموعه که داشته ای                  عمده
که نحوی به شود می منتقل جدید مجموعه این به سوئیچ پارس صنعتی واحد آالت ماشین از سری                    یک

 این واحد جدید هم جزئی از پارس سوئیچ بوده و تقسیم کار صورت می گیرد.

کار به دیگری استان در و خارج زنجان استان از آالت ماشین این که صورتی در گفت: درخاتمه                    وی

 گرفته می شدند باید مورد پیگیری قرار می گرفت اما در داخل استان مورد استفاده قرار گرفته است.

سوء از ناشی سوئیچ پارس کارگران تجمع و تحصن نیزگفت: زنجان سوئیچ پارس شرکت عامل                 مدیر
 برداشت از یک بخشنامه بوده که برطرف شد.

 ولی اهللا بیات افزود: شرکت پارس سوئیچ زنجان تاکنون توقف در تولید یا معوقه ای نداشته است.



بخشنامه یک از برداشت سوء اینکه به اشاره با آنها، از ای عده تحصن و کارگران تجمع زمینه در                     وی
از برخی بخشنامه این شد: یادآور است، بوده زنجان سوئیچ پارس شرکت کارگران اقدام این اصلی                  دلیل

 کارگران را نگران ساخته بود که با قول مساعد مسئوالن برطرف شد.

سرمایه با و فرانسه آلستوم ، ساتكاب شركتهاي همكاري 1355با سال در سویچ               یادآوری:شركت پارس

سكسیونرهاي و كلیدها سازنده بزرگترین و اولین شركت گردید.این تاسیس خصوصي سهامداران              گذاري
منطقه در برق صنعت زمینه در سویچ پارس شركت ،همچنین باشد مي ایران در متوسط و قوي                   فشار

ساخت تكنولوژي به ، سوئد ABB شركت همكاري با سویچ پارس شركت . است شده شناخته                  خاورمیانه
تكنولوژي به آلمان ABB Calor Emag و فرانسه Alstom همكاري با وهمچنین قوي فشار                محصوالت

تولید كارخانه دو شامل سویچ پارس شركت است. یافته دست متوسط فشار محصوالت               ساخت
 محصوالت فشار متوسط و قوي میباشد.

 *پیام کارگران راه آهن خراسان به همکاران اعتصابیشان:با درود به کارگران اعتصابی راه آهن

یک تراورس شرکت که کنیم می اعالم ضمن در و کنیم می اعالم عزیزان این از را خودمان حمایت                      ما

و طرف یک از کاری فشار گرفتیم قرار منگنه زیر حاال که خراسان در خصوصا است ظالم                   شرکت
 فشار بی پولی از طرف دیگر.

اجازه ما به کرونا بدلیل ولی برویم فرمانداری به خود مطالبات برای داشتیم تصمیم ما قبل هفته در                    
 ندادند شاید در هفته آینده جلوی ریل قرار تجمع کنیم تا مسولین بی کفایت راه آهن صدای ما را بشنوند.

  ظلم و ستم دوام ندارد

  با درود بی پایان به کارگران زاگرس،لرستان،اراک،کرج،زاهدان و همه مناطق راه آهن

  درپایان شورای کارگری دراینجا مثل ماست است فقط وعده های توخالی برای سفره خالی می دهند .

بازگشت خواهان شوش فرمانداری مقابل تجمع ادامه با تپه هفت اخراجی غیرنیشکری              *کارگران
 بکاروتبدیل وضعیت شدند

فرمانداری مقابل تجمع ادامه با تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 20 شنبه پنج                روز
 شهرستان شوش خواهان بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.



 

توسط حقوقشان شدن مال لگد به نسبت ارومیه های کارخانه کارگران اعتراض صدای شدن                *بلند

 کارفرمایان علیرغم شاخ وشانه کشیدنشان وانفعال مصلحتی مسئوالن ذیربط

شدن مال لگد به نسبت را اعتراضشان ارومیه های کارخانه شهریور،کارگران 20 شنبه پنج                روز

ای رسانه ذیربط مسئوالن مصلحتی وانفعال کشیدنشان وشانه شاخ علیرغم کارفرمایان توسط              حقوقشان
 کردند.

که می کنند عنوان و بوده ناراضی موجود وضعیت از ارومیه در تولیدی واحدهای روزهاکارگران                این
 هیچ کسی به فکر کارگران نیست و مجبور به قرارداد سفیدامضاء شده اند.

اکراه ضمن می رویم، مشکالت شان و دل ها درد شنیدن برای تولیدی واحدهای کارگران سراغ به                وقتی

محل و نام ذکر به عالقه ای بیکاری، مشکالت و اخراج از نگرانی و آن عوارض دلیل به مصاحبه                    از

خودشان گفته به که مشکالتی از برخی به نمی شود، فاش شان نام اینکه از اطمینان با اما ندارند،                    کار
 گریبان گیر اکثر کارگران است، اشاره می کنند.

شغلی امنیت گفت: واحد این در خود مشکالت به اشاره با ارومیه در غذایی صنایع کارگران از                   یکی
از مبادا که کرد اعتراضی نمی توان کارخانه در مشکالتمان زمینه در و است کارگران دغدغه                 مهمترین

 محل کارمان اخراج کنند.

شدن خراب مانند موارد برخی دلیل به یا و بوده تعطیل روزها اکثر کرونا ایام در ویژه به افزود:                     وی

سخت روزها این در معاش امرار واقعا و می شوند جریمه مشمول کارگران کار، حین در                 دستگاه ها
 است.



که حالی در نیست کارگران فکر به هیچ کسی گفت: ناراحتی با شرکت این کارگران از دیگر                  یکی
بر را خانواده هایمان معیشت ما که است شکلی به زندگی شرایط و نبوده بردار شوخی کارگران                  معیشت

 قراردادهای کاری ترجیح می دهیم و نمی توانیم حقوقی که طبق قانون کار است را تحمل کنیم.

شرایط خاطر به که بزرگم فرزند خصوص به هستم خود بچه های و زن شرمنده من کرد: بیان                   وی

باشد داشته لپ تاپ یا و گوشی باید حتما و بخواند درس مجازی صورت به خانه در است مجبور                    کرونایی
 که متاسفانه نتوانستم گوشی تهیه و در اختیار پسرم قرار دهم.

نگرفتن دلیل به بار چندین گفت: خود کاری مشکالت خصوص در شوینده تولیدی شرکت یک                 کارگر

کارگران از که داده اند قول هربار رفته ایم که اعتراض برای مختلف سازمان های و ادارات به                حقوق
 حمایت می کنند اما متاسفانه در حد شعار باقی مانده و هیچ حمایتی از کارگران نشده است.

سال گفت: خود کار محل وضعیت از تاسف ابراز با ارومیه تولیدی واحد یک کارگران از دیگر                   یکی
 گذشته به دلیل مریضی شوهرم مجبور به کار شدم.

در فقط متاسفانه که دادم ترجیح شرکت ها در کار به را مردم خانه های در کار نخست وهله در افزود:                     وی
مجبور معیشتی سخت شرایط دلیل به اما کنم کار می توانستم روز دو یکی هفته ای هم آن ماه ها از                    برخی

 شدم  در یکی از شرکت تولیدی واقع در جاده  چست فرم پر کرده و مشغول به کار شوم.

و گذاشتند میز روی امضا برای را سفید ورقه یک شرکت به ورود محض به گفت: ادامه در کارگر                     این
 من بدون اینکه سوالی بپرسم برگه را امضا و آغاز به کار کردم.

شوهرم درمان فقط ذکرم و فکر و نداشتم چاره ای اما بودم پشیمان سفید برگه امضای از داد: ادامه                    وی

فقر زیرخط و کار قانون مغایر نمیر و بخور حقوق با نداشتم پس راه اینکه به توجه با بنابراین و                      بودم
 دل خوش بودم چون هرچند ماه یک بار چیزی عایدم می شود.

موقتم قرارداد مدت هم دیگر سوی از و نکرده  دریافت حقوقی که است ماهی چند متاسفانه افزود:                   وی

پرویی با کارفرما کرده ام اعتراض که هربار چون ندارم را خود معوقات درخواست حق حتی و شده                   تمام
 تمام گفته است که اگر دوست نداری کار کنی می توانی رفع زحمت کنی.

از یکی گفت: حقوق بدون اجباری مرخصی از گالیه با ارومیه تولیدی واحد کارگران از دیگر                  یکی

بدون و اجباری مرخصی یا و کارگاه تعطیلی هستیم درگیر آن با اخیر های سال در که هایی                    موضوع
 حقوق کارگران است.

مردمی نهادهای فقدان و دولت سوی از کار، قانون در جدی حمایت نبود متاسفانه افزود: کارگر                  این

نیروی از بیمه و قرارداد بدون بدهند اجازه خود به کارفرمایان از بسیاری که شده سبب کارگران                   حامی
 کارگران بهره بگیرند.

مقابل تحصیلی بالتکلیفی به نسبت نیشابور سرچاه روستای آموزان دانش و والدین اعتراضی               *تجمع
 آموزش وپرورش

بینالود دهستان و مرکزی بخش در سرچاه روستای دانش آموزان و شهریور،والدین 20 شنبه پنج                روز
تجمع به دست آموزان دانش تحصیلی بالتکلیفی به و درس کالس های تشکیل عدم به اعتراض                 برای

 مقابل آموزش وپرورش شهرستان نیشابور زدند.



 

روستا اینترنت گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به دراین باره روستا این آموزان دانش والدین از                 یکی
آموزان دانش و ندارند را مدرن تجهیزات تأمین توانایی مالی نظر از نیز مردم و است ضعیف                   به شدت

 نمی توانند در کالس های آنالین شرکت کنند به همین دلیل کالس های حضوری برای ما بهتر است.

داریم دبیرستانی پسر دانش آموز 20 کرد: تصریح مدارس شروع از هفتگی یک گذشت به اشاره با                  وی
 که همگی در رشته انسانی درس می خوانند و طی این هفته هیچ کالسی برای آن ها برگزار نشده است.

است نشده برگزار گذشته هفته یک طی حضوری کالس های گفت: درتجمع حاضر والدین از دیگر                 یکی
 و بچه ها صبح که به مدرسه می روند سریع برمی گردند و این بالتکلیفی برای دانش آموزان سخت است.

که بروند تحصیل ادامه برای همت آباد یا فیروزه نیشابور، به باید آموزان دانش می گویند افزود:                 وی
ما آموزان دانش برای آمد و رفت هم باز ولی است مسیر نزدیک ترین کیلومتری فاصله40 با                  همت آباد

 مشکل است.

گرانی این با را بچه ها نمی توانیم نیاید روستا به معلم اگر کرد: اضافه اقتصادی مشکالت به اشاره با                    وی

 به نیشابور یا جاهای دیگر برای تحصیل بفرستیم.

به معلم آمدن که است مدیر جابجایی مدرسه این مشکل گفت: نیشابور آموزش وپرورش متوسطه                معاون
 این مدرسه درگرو این جابجایی است.

 *مسمومیت غذایی 28 کارگرشرکت اکتشافات نفت در منطقه مورموری

منطقه در مستقر نفت اکتشاف شرکت نگاری لرزه مرکز کارگر شهریور،28 20 شنبه پنج                ظهرروز

و دهلران درمانی مراکز به غذایی مسمومیت براثر آبدانان شهرستان توابع از مورموری شهر                دالپری
 آبدانان منتقل شدند.



است رضایتبخش شدگان مسموم عمومی حال اینکه به اشاره با ایالم استان پزشکی علوم دانشگاه                  رئیس
نفر 7 و دهلران بیمارستان در افراد این از 21نفر تعداد حاضر حال در گفت: ای رسانه خبرنگار                    به

اکنون هم افراد این عمومی حال و دارند قرار درمان تحت مورموری بخش درمانگاه در نیز                  دیگر
آنان سالمت از کامل اطمینان از پس یقینًا و است جریان در آنان به دهی خدمات روند و بوده                     مناسب

 ترخیص خواهند شد.

اندیمشک غربی شمال کیلومتری 80 و دهلران شرقی جنوب کیلومتری 30 فاصله در دانا نفتی                 میدان

سروک) و ایالم سازند های (شامل بنگستان مخزن و آسماری مخزن میدان این اصلی مخازن و دارد                  قرار
 است.

 این میدان نفتی سال 1386 کشف و تولید نفت از آن سال 1393 آغاز شد.

 *جان باختن یک کارگر اداره آب و فاضالب شهرستان بانه درحادثه ریزش کانال

فاضالب در کار حین سقز شهرستان اهل ش  یخی خالد ب  نام بانه شهرستان فاضالب و آب اداره کارگر                    یک
 محله ی گلستان براثر ریزش کانال جان خودرا ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگرساختمانی 21 ساله در صومعه  سرا براثر برق گرفتگی

صومعه  زرمیخ گوراب منطقه در واقع درساختمانی باالبر کاربا حین ساله 21 کارگرساختمانی یک                یک

 سرا دراستان گیالن براثر برق گرفتگی در دم جان باخت.

 *جان باختن یک کارگر برق کار در رشت براثر برق گرفتگی

حمیدیان شهرک دانشجو خیابان در واقع ساختمان یک بام پشت در کار کارحین برق ساله 46 کارگر                   یک

 رشت  دچار برق گرفتگی شد و بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 19 شهریور ماه 1399

 - کارگران خوزستان در کف خیابان در راه دستیابی به مطالبات:

حقوق ها ماه پرداخت عدم به اعتراض در آبادان وفاضالب آب شرکت کارگران تجمع و اعتصاب -1                 
 وحق بیمه  مقابل ساختمان اداره امور آبفا

 2- تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری اللی نسبت به عدم پرداخت 12 ماه حقوق

در حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب سرگیری از -3               
 سکوت رسانه ای

مقابل بیمه وحق حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت سوسنگرد شهرداری کارگران اعتراضی تجمع -4                

 فرمانداری شهرستان دشت آزادگان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع ادامه -5             
 بکاروتبدیل وضعیت

 6- اعتصاب و تجمع  کارکنان دانشگاه چمران اهواز دراعتراض به کاهش حقوق وافزایش ساعت کار

 - ادامه اعتراضات معلمان نهضت سوادآموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل مجلس

توسط حقوقشان پایمالی به نسبت برفاب کارخانه اخراجی کارگر از900 بیش دار دامنه های کنش -                
 کارفرمایان زیرسایه بی تفاوتی مسئولین ذیربط

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری بناب

 - جعفر عظیم زاده با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد

  - راِز بازگشایی اجباری مدارس

سد ساختن برای اراضیشان تملک مطالبات پرداخت عدم به نسبت سرخ تنگ اهالی اعتراضات ادامه -                
 تنگ سرخ وعدم گاز رسانی با تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

شرب آب نداشتن به نسبت ماهیدشت بخش چقانرگس روستاهای های دهستان اهالی اعتراضی تجمع -               

 مقابل استانداری کرمانشاه

  - تجمع اعتراضی دامداران یزد نسبت به کمبود،گرانی ونحوه توزیع نهاده های دامی مقابل استانداری

 - جان باختن کارگر نوجوان تعمیرگاه خودروحومه پاوه بر اثر خارج شدن ناگهانی جک

 *کارگران خوزستان در کف خیابان در راه دستیابی به مطالبات:

حقوق ها ماه پرداخت عدم به اعتراض در آبادان وفاضالب آب شرکت کارگران تجمع و اعتصاب -1                 
 وحق بیمه  مقابل ساختمان اداره امور آبفا

عدم به اعتراض برای آبادان وفاضالب آب شرکت کارگران از شهریور،جمعی 19 چهارشنبه               روز
 پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه  دست از کار کشیده ومقابل اداره امور آبفا این شهرستان اجتماع کردند.

بیمه حق تاکنون جاری سال ابتدای از گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
و اول ماهه سه حقوق از بخشی اینکه ضمن نشده واریز اجتماعی تامین به آبادان شهری آبفای                   کارگران

 سه ماه دوم سال جاری نیز هنوز پرداخت نشده است.

کودک درمان برای اش خانواده و خود درمانی بیمه دفترچه اعتبار نشدن تمدید دلیل به که کارگر                   این

بیمه خدمات از نمی توانیم بیمه حق نشدن پرداخت به توجه افزود:با است شده مواج مشکل با                  بیمارش
 درمانی استفاده کنیم.

عقب ، زندگی مخارج باالی هزینه و گرانی وضعیت با گفت: آبادان شهری آبفا کارگران از دیگر                   یکی
 افتادن حقوق ، زندگی کارگران شاغل در آبفای شهری آبادان را با مشکل مواجه کرده است.



 

 2- تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری اللی نسبت به عدم پرداخت 12 ماه حقوق

یک پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای اللی شهرداری کارگران جاری هفته                طی
 سال حقوق درسطح این شهر دراستان خوزستان دست به تجمع وتظاهرات زدند.

در حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتصاب سرگیری از -3               
 سکوت رسانه ای

زباله آوری جمع از حقوق پرداخت عدم به دراعتراض عبداهللا کوت شهرداری کارگران است روزی                 چند
 ها ازسطح این شهر دراستان خوزستان خودداری می کنند.



 

مقابل بیمه وحق حقوق ماه 7 پرداخت عدم به نسبت سوسنگرد شهرداری کارگران اعتراضی تجمع -4                
 فرمانداری شهرستان دشت آزادگان

حقوق ماه 7 پرداخت عدم به اعتراض برای سوسنگرد شهرداری کارگران شهریور، 19 چهارشنبه                روز
 وحق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان دراستان خوزستان زدند.



 

بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع ادامه -5             
 بکاروتبدیل وضعیت

فرمانداری مقابل تجمعشان به تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 19 چهارشنبه              روز
 شوش برای بازگشت بکاروتبدیل وضعیت ادامه دادند.



 

 6- اعتصاب و تجمع  کارکنان دانشگاه چمران اهواز دراعتراض به کاهش حقوق وافزایش ساعت کار

به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای اهواز چمران دانشگاه کارکنان شهریور، 19 چهارشنبه               روز
 کاهش حقوق وافزایش ساعت کاردست از کارکشیدند ودر محوطه دانشگاه تجمع کردند.



 

 *ادامه اعتراضات معلمان نهضت سوادآموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع مقابل مجلس

مجلس مقابل دیگر تجمعی برپایی با سوادآموزی نهضت معلمان از شهریور،جمعی 19 چهارشنبه               روز
 لعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی بنمایش گذاشتند.



 

1392 سال از سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان جزو که معلمان شده،این ای رسانه گزارشات               برپایه
 به بعد هستند خواستار استخدام و جذب در آموزش و پرورش همچون سایر معلم ها در سال های قبل شدند.

توسط حقوقشان پایمالی به نسبت برفاب کارخانه اخراجی کارگر از900 بیش دار دامنه های                *کنش
 کارفرمایان زیرسایه بی تفاوتی مسئولین ذیربط

شدند اخراج کار از بختیاری و چهارمحال دراستان برفاب کارخانه کارگر 900 از بیش 1395                 سال

شغلی بالتکلیفی مشکل با کردن نرم پنجه و دست عین گذشته سال 4 طی کارگران این های                   .کنش
 ومعیشتی،برای پرداخت مطالبات برحقشان وافشای بی تفاوتی مسئولین ذیربط کماکان ادامه دارد.

از که کارگرانی ما اکثر گفت: خبرنگاران به اخراجی کارگران این از یکی شهریور 19 چهارشنبه                  روز
شویم؟ استخدام می توانیم کجا سن این با االن داشتیم کار سابقه سال 10 باالی شده ایم اخراج شرکت                   این

 چه کسی جوابگوی زن و بچه ما ست؟

 او ادامه می دهد: مطالبه اصلی ما از اداره کار است که جوابگوی ما کارگران بی پناه باشد.

عده یک برای قانون این چرا باشد. یکسان همه برای باید دارد وجود قانونی اگر می کند: اضافه                   وی
 خوب عمل می کند اما برای یک عده فقط ضرر است.

از است کرده تعیین قانون که حدودی اساس بر را کارگران حقوق و حق باید کار اداره                   اوگفت:

 صاحب کاران بگیرد، اما متاسفانه این عزم در اداره کار و مدیرانش دیده نمی شود.

مالی پشتوانه شده ایم اخراج که کارگرانی ما از هیچ کدام کرد: اضافه برفاب کارخانه اخراجی کارگر                 این

بزرگ شرکت یک ما طرف کند، دفاع ما حقوق از بتواند تا بگیریم را وکیل حتی بخواهیم که نداریم                     قوی



خود نفع به را رای می توانند و دارند کارکشته ای و خبره وکیل های آن ها طبیعتا" پس هستند مسئولین                   و
 صادر کنند.

ما به را حق آن ها از برخی گذاشتیم. مسئولین دیگر و کار اداره مسئولین با متعددی جلسات افزود:                    وی

حق به نمی گذارند مداوم پیگیری سال 3 وجود با که است پرده پشت دست هایی متاسفانه اما                  می دهند
 خودمان برسیم و صدای ما را کسی بشنود.

باید که است مظلوم کارگر این هم باز و داده اند ترجیح کارگر بر را کارفرما همیشه اینکه به اشاره با                      او
رونق نمی تواند تولیدی هیچ و کند کاری نمی تواند هم مهندسی نباشد کارگر اگر کرد: بکشد،اضافه                 کنار

 بگیرد.

گونه ای به اخراج شدن شان از بعد کارگر نفر هزار این از هرکدام برای داد: ادامه اخراجی کارگر                  این

سکته عده ای شد، کشیده طالق به کار و کرند پیدا اختالف همسرشان با آن ها از خیلی آمد، پیش                    مشکلی
 کردند و برخی دچار افسردگی شدند؛ اما حتی یک نفر هم از احوال شان در این مدت جویا نشد.

از شرکت این متاسفانه می دهد: ادامه و می گوید سندها برخی امضای به کارگران کردن اجبار از                  وی
هم ما و ندارد کارخانه به ارتباطی افتاد اتفاقی کار ادامه در اگر که گرفتند اعتراف کارگران ما                    بسیاری

را کار سختی حتی بلکه شدیم اخراج تنها نه ولی نکنند. اخراج مان اینکه ترس از بودیم امضا به                    مجبور
 هم به ما ندادند.

اما شدند عضو قطع هم کارگر چند و فوت کار حین در نفر چندین کارخانه این در گفت: همچنین                     وی
 سختِی کار به هیچ کدام تعلق نگرفت.

در که افرادی از یکی می گوید: و می کند اشاره خبرنگاران با جلسه در حاضر کارگران از یکی                   اوبه
و می کند گیر دستگاه در دستش نیم و 11 ساعت که است جوان این داد دست از را خودش دست کار                       حین

اخراجش حکم کارخانه، در دستش قطع شدن از پس ساعت نیم یعنی 12 ساعت روز همان و می شود                   قطع
 را به دستش می دهند؛ حاال دو درد قطعی دست و اخراج شدن از کار را با خود یدک می کشد.

کار حین در که است کارگرانی از دیگر یکی وی می گوید: و می کند اشاره کارگران از دیگر یکی به                     او
این همشهری های از نفر 21 رسیدگی جای به شرکت اما کرد شکایت شرکت از شد، معیوب                  پایش

این می شوید. اخراج شما همه ندهد رضایت کارخانه به معیوب کارگر چنانچه که کرد تهدید را                  کارگر
اخراج شرکت، به رضایت دادن از پس ساعت 24 کارگران، بقیه سرنوشت از نگرانی دلیل به                  کارگر

 می شود.

یک از را دردی مسئولی هیچ چرا برسند؟ خودشان حق به نمی توانند کارگران چرا می دهد: ادامه                  وی

 کارگر دوا نمی کند و هرکس حرف خودش را می زند؟

به حاضر حتی نشد، داده هم کار ضمانت بلکه نگرفت تعلق کار سختی ما به تنها نه متاسفانه گفت:                     او
 بستن قرداد یک ساله هم نبودند و اکثر قراردادها سه ماهه و یک ماهه میبستند.

هم زمان نفر هزار می شود مگر شده اند؛ اخراج اعتیاد علت به کارگران اکثر می گویند کرد: اضافه                 وی
 اعتیاد داشته باشند؟



را اعتیاد عدم برگه و دادیم اعتیاد عدم آزمایش همه شد عنوان ما اخراج دلیل اعتیاد اینکه از بعد                     اوافزود:
 زمینه پرونده کردیم اما متاسفانه بازهم به همان تست اولیه عدم اعتیاد استناد کردند.

دردی و بپاشد هم از خانواده  چندین شد موجب زدند کارگران از بسیاری به که بزرگی تهمت داد:                    اوادامه

 دیگر بر دوش کارگران اخرج شده گذاشته شود.

می کند صادر قوانینی اوقات گاهی اما است کارگران امور متصدی کار اداره افزود: اخراجی کارگر                 این

 که همه آن به ضرر کارگر تمام می شود.

کار، سختی می خواهیم مربوطه مسئوالن از می کند: بیان مورد 3 در را اخراج شده کارگران مطالبات                 او

متاسفانه اما بگیرد تعلق اخراجی کارگران ما به کار قانون 20 ماده اعمال و مشاغل طبقه بندی                  طرح
 هیچ کدام از این بندها برای ما اجرا نشده است.

کارفرما اکثرا" که هیئتی رای به تنها بلکه نشد اعمال ما برای قانون 3 این از هیچ کدام تنها نه افزود:                      وی
 هستند و خودشان مشاغل بزرگی دارند و نمی توانند ما را درک کنند اکتفا می کنند.

و می گیرند بیمه متفاوت محل دو از دست اندرکاران همین از برخی می داد، نشان که داد ارائه                  اوسندهایی

 حدود 36 سال نیز شاغل هستند، این در حالی است که افراد بازنشسته حق ندارند سمتی داشته باشند.

45 همان حقوق و حق کنید. انتخاب را یکی می بایست که دارید راه دو تنها است: شده گفته کارگران                     به

دو هر از می توانند قانون طبق اخراجی کارگران که است حالی در این و بیکاری بیمه دریافت یا                    روز
 مورد استفاده کنند.

 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری بناب

 خبرکوتاه:3 ماه حقوق کارگران شهرداری بناب در  استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است.

 *جعفر عظیم زاده با تشخیص پزشک زندان به داخل بند برگردانده شد

اولین زمان از اینکه به توجه با پزشک و شده معاینه زندان پزشک توسط زاده عظیم جعفر                   امروز

مساعد را او عمومی حال و میگذرد یکماه از بیشتر اوین زندان در جعفر کرونای به ابتال                   تشخیص
 ارزیابی میکند، انتقال جعفر به بند عمومی را بالمانع دانسته و او به داخل بند برگردانده میشود.

زندان امن بند ٢ قرنطینه در کرونا به مبتال زندانی ١۴ تا ١٢ حدود اکنون هم که است ذکر به                      الزم
 رجایی شهر نگهداری میشوند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٩/۶/٩٩

  *راِز بازگشایی اجباری مدارس

  جعفر ابراهیمی

در حاکمیت ارکان و ندارد وجود شفافیت چراکه درآید راز یک به صورت می تواند واقعه ای هر ایران                  در
خود از مسئولیت سلب با و میزنند کاری هر به دست همه جانبه سرکوب مدد به و عمومی نظارت                    فقدان

و والدین عهده بر کودکان و مدرسه مورد در و خانواده ها / مردم عهده به را خود وظایف                    می کوشند
ملزم همه و می شود کرونا و بوق در مدارس حضوری بازگشایی که است اینگونه بگذارند.                 معلمان



بازگشایی بعدازاین روز دو تنها و بفرستند کرونا میِن میداِن روی و نام ثبت را خود فرزندان                   می شوند
از بعد که می کند اظهار و می آید میدان به آموزش وپرورش بی لیاقت واقعًا وزیر ، سرتاسری و                  اجباری

  بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست.

پیدا دست شهودی و کشف چه به مدارس بازگشایی از پس روز دو وزیر که است این اساسی سؤال                     حال

دوشنبه تا شنبه از به عبارت دیگر می گوید سخن آموزان دانش حضور بودن الزامی غیر از که است                  نموده
کرده تغییر حکومت و دولت وزیر، نظر که است روی داده جدیدی اتفاق چه شهریور 17 تا 15 از                    یعنی

مدارس بازگشایی راز شاید تا می کنیم بررسی را فرضیه ها برخی پرسش این به پاسخ برای                 است؟!؟
 آشکار گردد.

و باز را مدارس که کشورهایی وضعیت و است شده جهانی تجربه متوجه روز دو این طی وزیر                     شاید
این نمی رسد نظر به اما است خورده گوشش به چیزی یا است داده قرار موردمطالعه را بستند                   سپس

همان در باید را بررسی این کند استفاده دیگران تجربه از وزیر بود قرار اگر باشد درست                   فرضیه
شده امتحان راه و می داد انجام می رسید گوش به آلمان مانند کشورهایی از نگران کننده اخبار که                  روزها

جهانی تجربه های از درس آموزی از خبری کمتر ما حاکمیتی ساختار در سویی از نمی کرد. امتحان                 را

تا ریز کار دستور در همه جانبه سازی پولی و خصوصی سازی سیاست های امروز اال و دارد                 وجود
 درشت مسئوالن قرار نمی گرفت سیاستی که با خود جز فقر و فالکت به بار نیاوِرده است.

مانند مستقل و تخصصی نهادهای علمی و کارشناسی توصیه های به وزیر که است این دیگر                 احتمال

بازگشایی از قبل علمی نهادهای این چراکه است بعید هم این که است گوش داده پزشکی و علمی                   نهادهای

زنگ اندرونی از که مدرسه از نه بار این بنفش رئیس جمهور ولی کردند توصیه کافی به اندازه                  مدارس
حاضر آموزان دانش و معلمان بین در نمادین به صورت نشد حاضر حتی و درآورد صدا به را                   مدرسه

  شود

رسیده اند جمع بندی این به و داده اند انجام جدی تحقیق و پیمایش روز سه دو در که است این دیگر                     احتمال

آموزش از مجازی فضای در ولی شوند حاضر مدارس در الزامی صورت به نباید آموزان دانش                  که
بعید باشد علمی بررسی یک روی از تصمیم این که احتمال این اما شد خواهند بهره مند معلمان                   حضوری

پژوهش و تحقیق از فهمی چه کرده اند اداره خانی» «حسینقلی شیوه به را مملکت که کسانی چون                   است
  دارند.

در را پاسخ نگارنده نظر به چیست؟ تصمیمات این راستین علت پس نباشد درست فوق احتماالت                  اگر
اگر که کنیم فرض این گونه است بهتر منظور این برای جست. باید شدند پر روزها این که                   حساب هایی

آموزش بخش در خود بودجه کمبود دولت می آمد آموزشی بنگاه های سر بالیی چه نمی شدند باز                 مدارس
نمایند؟ خالی شهریه اسم به را مردم جیب می توانستند چگونه عبارتی به یا می کرد؟ تأمین چگونه                  را

بازگشایی و کرده اند درک را دولت شامورتی بازی این به درستی آموزان دانش حتی و والدین                امروز

کودکان، برای جانی عواقب به توجه بدون که می دانند آموزشی کاله برداری یک را مدارس                اجباری
بازگشایی راز اصل در فرستادند کرونا مین میدان به را معلمان و سرزمین این فرزندان چگونه                  مسئوالن

نقطه ای دقیقا و نیست مدیریت سو و بی کفایتی از ناشی اصًال و است سیاسی اقتصاد مسئله یک                   مدارس
 است که می توان با آن  جیب را خالی نمود.



و می خوانیم که گردد می قابل بررسی سیاسی اقتصاد جنبه از بیشتر وقتی مدارس اجباری بازگشایی                 
و هستند آموزش وپرورش در ذی نفوذ افراد غیرانتفاعی مثًال یا پولی مدارس صاحبان اکثر               می دانیم

  اقتصاد شبکه مافیاِی آموزش بیش از بودجه ساالنه بخش آموزش است.

مدارس صاحبان و دولت انباشته حساب های ارقام و آمار در باید را مدارس بازگشایی رمز                 آری
 خصوصی باید جستجو نمود نه در هیچ جای دیگر.
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سد ساختن برای اراضیشان تملک مطالبات پرداخت عدم به نسبت سرخ تنگ اهالی اعتراضات                *ادامه
 تنگ سرخ وعدم گاز رسانی با تجمع مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

پرداخت عدم به نسبت اعتراضاتشان درادامه بویراحمد اهالی از شهریور،جمعی 19 چهارشنبه              روز

استانداری مقابل تجمع به دست رسانی گاز وعدم سرخ تنگ سد ساختن برای اراضیشان تملک                 مطالبات
 کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج زدند.

 

شده تخریب سد حوزه های زمین گفت:مدتهاست محلی رسانه خبرنگاریک به درتجمع ازحاضرین               یکی
زمین فروش با و نیست فعالیتی هیچگونه جوابگوی کم پول این و شده پرداخت ما به ناچیزی مبلغی                    و

 ها و خانه های مسکونی و قبرستان ها عمال مکانی برای اسکان نداریم.

آن گذاری لوله و پیگیری قول گذشته سالیان از که حومه و سرخ تنگ و گنجگان روستای به رسانی                     گاز
 انجام یکی دیگر از مطالبان این اهالی بود .



 

اراضیشان تملک مطالبات پرداخت عدم به نسبت سرخ تنگ باغداران اعتراضی تجمع رابطه:               درهمین
 برای ساختن سد تنگ سرخ

عدم به اعتراض در بویراحمد شهرستان سرخ تنگ منطقه شهریور،باغداران 15 شنبه روز               صبح
پرداخت وخواهان زدند سرخ تنگ سد درکارگاه تجمع به دست اراضیشان تملک مطالبات               پرداخت

 مطالباتشان ازطرف وزارت نیرو وپاسخگویی مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.

تنها نه اعتباری مشکالت دلیل به اما گذرد می سد این زنی کلنگ از سال حدود10 شودکه می                    خاطرنشان

است نشده پرداخت هم منطقه باغات برخی تخریب و تملک به مربوط مطالبات بلکه نرسیده سرانجام                  به
 و بسیاری از باغداران منطقه با از دست دادن باغات و اراضی خود دچار مشکالت معیشتی شده اند.

شرب آب نداشتن به نسبت ماهیدشت بخش چقانرگس روستاهای های دهستان اهالی اعتراضی               *تجمع

 مقابل استانداری کرمانشاه

نداشتن به اعتراض برای ماهیدشت بخش نرگس چقا روستاهای های دهستان اهالی از جمعی گذشته                 هفته

 آب شرب دست به تجمع مقابل استانداری کرمانشاه زدند.



 

کبود" چقا و نقدلی چقا جوره، درویش، چقا "دو روستاهای اهالی از شهریور،یکی 19 چهارشنبه                 روز
ما روستای چهار که است 15سال حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به نرگس" "چقا دهستان توابع                  از

 مشکل آب آشامیدنی دارد.

فرماندار از و کردیم تجمع فرمانداری درب 93 سال کرد: است،اضافه حق به ما مطالبه اینکه بیان با                    وی

این رفع جهت اقدامی مسئوالن از هیچکدام متأسفانه اما کردیم پیگیری درخواست هم وقت نمایندگان                 و
  موضوع انجام ندادند.

وجود با تجمع، این برگزاری از هفته یک حدود گذشت از شده،پس ای رسانه گزارش                 براساس
 پیگیری های مستمر هیچ گونه جواب قانع کننده ای از طرف مسئوالن ذیربط داده نشده است.

  *تجمع اعتراضی دامداران یزد نسبت به کمبود،گرانی ونحوه توزیع نهاده های دامی مقابل استانداری

نهاده توزیع ونحوه کمبود،گرانی به اعتراض برای یزد دامداران از شهریور،جمعی 19 چهارشنبه               روز
 های دامی دست به تجمع مقابل استانداری یزد زدند.



 

 *جان باختن کارگر نوجوان تعمیرگاه خودروحومه پاوه بر اثر خارج شدن ناگهانی جک

واقع تعمیرگاهی در سنگین خودروی یک تعمیر کار حین شریفی  (محمد) هژار بنام ساله 18 کارگر                  یک

روی خودرو وافتادن جک ناگهانی شدن خارج اثر بر پاوه شهرستان نوسود بخش نیسانه روستای                 در
 سرش در دم جان خود را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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را ها شب طلبی حق راه در کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان -               
 درپارک های پایتخت به سحر می رسانند وروزها دربهارستان تجمع می کنند

 - چه خبرها ازهفت تپه و کارگرانش؟

 +نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت نیشکر هفت تپه:قرارداد واگذاری فسخ شود

 +تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق ادامه دارد

 +بخشی از یک گزارش رسانه ای شده با عنوان«  ادامه اعتراض کارگران بخش صنعت هفت تپه»

مقابل شهر جوانان واشتغال شغلی ازامنیت دفاع برای ریگان مشارکتی مدارس معلمان تجمع -              
  فرمانداری

 - خاتمه این دور از اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشوردرتهران بدنبال وعده و وعیدها

 - گزارشی  درباره 2 تجمع 15 شهریور کارگران بازنشسته تبریز

 - جعفر عظیم زاده به علت اعالم قطعی ابتال به کرونا به بند امن زندان رجایی شهر انتقال داده شد

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


را ها شب طلبی حق راه در کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون               *پذیرفته نشدگان
 درپارک های پایتخت به سحر می رسانند وروزها دربهارستان تجمع می کنند

 

دیگر شبی کردن سپری از پس کشور سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون              پذیرفته نشدگان
عزم تا کردند تجمع دربهارستان متوالی روز سومین شهریوربرای 18 شنبه تهران،سه های پارک                در

 راسخشان برای احقاق حقوشان مبنی برپایان دادن به بالتکلیفی استخدامییشان را بنمایش بگذارند.

 



 

نمایندگان شهریور شنبه18 روزسه جلسه برگزاری از ای، رسانه خبرنگار با گفتگو طی کنندگان                تجمع
وضعیت درخصوص بود قرار جلسه این در کردند واضافه دادند خبر وپرورش آموزش وزیر با                 مجلس

 استخدام نهضتی های جا مانده از آزمون تصمیماتی گرفته شود که به جایی نرسید.

از ما که است روزی سومین امروز گفت: تجمع در حاضر سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان از                 یکی

مجلس مقابل خواسته هایمان مطالبه برای و کشیده ایم دست کشور مختلف مناطق در خود زندگی و                 کار
 تجمع می کنیم تا شاید به مشکالتمان رسیدگی شود.

پاسخ برای وپرورش آموزش وزیر سه شنبه امروز هستیم، تهران در که شبانه روز سه از بعد افزود:                  او
نهضت آموزش دهندگان استخدام و فرهنگیان دانشگاه وضعیت مدارس، زودهنگام بازگشایی وضعیت             به

گرفته تصمیماتی و صحبت ها نخست مورد دو درباره امروز درجلسه اما شد مجلس وارد                سوادآموزی
 شد اما درباره وضعیت استخدامی نهضتی ها هیچ تصمیمی گرفته نشد.

نهضت در آموزش کار سابقه سال 15 تا 14 ما از کدام هر اینکه بیان با معترضان از دیگر                     یکی
نهضتی ها اعتراضی جمعیت به توجه بدون وزیر آقای امروز کرد: تاکید ادامه در داریم، را                 سوادآموزی

 از کنارمان گذشت و وارد ساختمان مجلس شد و بعد از جلسه، ساختمان مجلس را ترک کرد.

که روزی سه این در افزود: آمده، تهران به خوزستان استان از که سوادآموزی نهضت آموزشیار                  این

به کسی دادیم، اطالع مطبوعات و مسئوالن همه به رسانه طریق از آنکه وجود با هستیم تهران                   در
 سراغ مان نیامد.



گذرانده ایم تهران در را روز سه سختی تحمل با که ما گفت: خاتمه در آموزی سواد نهضت آموزشیار                    این
ادامه خود تجمع به نبریم شهرمان به فرزندان مان و همسر برای کننده ای قانع جواب که زمانی                  تا

 می دهیم.

 *چه خبرها ازهفت تپه و کارگرانش؟

 +نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت نیشکر هفت تپه:قرارداد واگذاری فسخ شود

شرکت از محاسبات دیوان تفحص و تحقیق نتیجه کشور محاسبات دیوان شهریور،سایت 17 دوشنبه                روز
 نیشکر هفت تپه را باعنوان«  قرارداد واگذاری فسخ شود»منتشرکرد.

 بخش هایی ازاین گزارش بقرارزیراست:

واگذاری روند عملکرد، از تفحص و تحقیق بر مبنی کشور محاسبات دیوان کل رئیس دستور راستای                  در
صورت انحرافات و تخلفات پیرو و تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت واگذاری از بعد وضعیت                   و

عدم واگذاری، پایه قیمت اعتبار انقضای گذاری، قیمت در ابهام نظیر مذکور شرکت واگذاری در                 گرفته
مصوبه در تأکید رغم علی سازی خصوصی سازمان توسط خریداران مدیریتی اهلیت پایش و                احراز

قانون اصل(۴۴) کلی های سیاست اجرای عالی شورای ١٣٨٨/٨/١۶ مورخ ۶٣/٢/١٢٠۶٩۶             شماره

و کنترلی سهام خرید متقاضی و استراتژیک مشتریان انتخاب روش دستورالعمل با مغایرت در و                 اساسی
های سیاست در مندرج واگذاری اهداف تحقق عدم واگذاری، هیات ١٣٩٣/۵/٢۵ مصوب              مدیریتی

بنگاه های کارایی ارتقاء بویژه، اساسی قانون اصل(۴۴) کلی های سیاست موضوع رهبری              ابالغی
بار از کاستن اقتصاد، در رقابت پذیری افزایش فناوری، و انسانی و مادی منابع وری بهره و                  اقتصادی

تعهدات ایفای در خریداران بدعهدی به توجه با و اشتغال عمومی سطح افزایش و دولت مدیریتی و                   مالی

میلیارد ۶٧۴ بمبلغ قرارداد معوق اقساط پرداخت تعهدات ایفای عدم جمله از واگذاری قرارداد در                 مندرج
٣٣٣٧ مبلغ به سود احتساب با ایران صنایع نوسازی گسترش سازمان بدهی پرداخت باز عدم                 ریال،

عدم و یورو میلیون ٩/٩ و دالر میلیون ۴٩ میزان به دریافتی دولتی ارز تعهدات رفع عدم ریال،                    میلیارد
و دریافتی تسهیالت بابت ایدرو تخصصی مادر شرکت صادره تضامین و تعهدات جانشینی جهت                اقدام

بحران ایجاد به منجر که نیشکر صنعت اهداف از خارج فعالیت به شرکت مالی منابع دادن سوق                   همچنین

مقررات استناد به سازی خصوصی سازمان است، گردیده اجتماعی سرمایه به آسیب و کارگری                های
دیوان باشد. می آن مجدد تکلیف تعیین و قرارداد فسخ به مکلف منعقده قرارداد مفاد و                  موضوعه

امور وزارت به را سازی خصوصی سازمان توسط قرارداد فسخ تکالیف و تخلفات مراتب                محاسبات
 اقتصادی و دارایی اعالم و پیگیری الزم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

 +تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق ادامه دارد

شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمع بابرپایی گذشته روزهای شهریورماه،همچون 18 شنبه سه              روز

 خواستار بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.



 

 +بخشی از یک گزارش رسانه ای شده با عنوان«  ادامه اعتراض کارگران بخش صنعت هفت تپه»

کار نیز سه شنبه امروز خود، گذشته روز دو اعتراضات ادامه در تپه هفت نیشکر صنعت بخش                  کارگران
 در کارخانه را متوقف کردند.

کارفرما بی توجهی آنچه به انتقاد در و گذشته روز دو صنفی تجمعات ادامه در تپه هفت نیشکر                   کارگران
کارخانه داخل در فعالیت شهریورهمچنان 18 امروز صبح می خوانند، خود مزدی مطالبات وضعیت               به

 را متوقف کردند.

گذشت از بعد گفت: صنعت بخش کارگران اعتراض تشریح در تپه هفت نیشکر مجتمع کارگران از                  یکی

پرداخت به بی توجهی  با وقتی مزدی، مطالبات وصول برای کارگران اعتراض از روز               چندین
شاید تا کنیم متوقف را کارخانه در کار شانزدهم روز از شدیم ناچار شدیم، روبرو                 مطالبات مان

 صدای مان به گوش مسئوالن برسد.

در را خود جاری سال ماه مرداد و خرداد به مربوط مزدی مطالبات از ماه دو کارگران وی؛ گفته                     به

بپردازد کارگران به حقوق ماه یک گذشته روال طبق کارفرما شهریور دهم بود قرار که طلبکارند                  حالی
 اما در ادامه کارگران درباره نحوه محاسبات حقوقی در ایام اعتراض با کارفرما اختالف نظر پیدا کردند.

اعتراض روزهای در که کارگرانی به گفته کارفرما از نقل به شرکت مالی مسئول گفت: کارگر                  این
آنها اضافه کاری های میزان از و نمی شود پرداخت کامل حقوق نکرده اند کار و بوده خود مطالبات                 پیگیر

متوقف را کارخانه در کار کارفرما ادعای به واکنش در کارگران که درحالی ست این شد. خواهد                  کسر

در دور سالهای از که عرفی و قانون طبق کارفرما و است قانونی آنها مطالبه گری که معتقدند و                    کرده اند



اعتراض روزهای در آنها اضافه کاری همراه به کامل حقوق پرداخت به موظف بوده، حاکم تپه                 هفت
 است.

مالی منابع کمبود کارفرما و گذشته کارگران حقوق پرداخت موعد از روز حاضر8 حال در وی؛ گفته                   به

 را دلیل پرداخت نکردن حقوق ها عنوان می کند.

مقابل شهر جوانان واشتغال شغلی ازامنیت دفاع برای ریگان مشارکتی مدارس معلمان              *تجمع

  فرمانداری

دفاع برای کرمان دراستان ریگان مشارکتی مدارس معلمان از شهریور،جمعی 18 شنبه سه               روز
 ازامنیت شغلی واشتغال جوانان شهر دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.

 

استان پرورش و آموزش کل اداره که بوده دلیل این به تجمع این محلی،علت خبری منبع یک گزارش                    به

عنوان به آباد عنبر و جیرفت های شهرستان از معلم سرباز و شرکتی نیروی 51 دارد قصد                   کرمان
 سهمیه شهرستان ریگان بکار گیرد.

حق های نیروی قالب در هاست سال که هستند ریگان در زیادی بومی معلمان گزارش،                 بنابهمین
 التدریس، مشارکتی و پیش دبستانی با حقوق ناچیز در حال خدمت هستند.

 *خاتمه این دور از اعتراضات کارگزاران مخابرات روستایی کشوردرتهران بدنبال وعده و وعیدها

ازاعتراضاتشان دور این کشوربه روستایی مخابرات شهریور،کارگزاران 17 شنبه سه روز             عصر
 درتهران پس از 2 روز بدنبال وعده و وعیدها،خاتمه دادند .



از که روستایی مخابرات کارگزاران گذشته، شهریور،روز 18 بتاریخ شده ای رسانه گزارش               برپایه
دادند خاتمه خود تجمع به بودند، آمده تهران به خود جمعی حقوق و حق پیگیری برای کشور استان                    هفده

 و نمایندگان آنها در جلسه ای در شرکت کردند.

و صنعت کمیسیون در مجلس رئیس نایب حضور با گفت:جلسه جلسه در حاضر کنندگان تجمع از                  یکی

و کار وزارت عدالت، دیوان نمایندگان مجلس، نمایندگان و ارتباطات کمیته رئیس حضور با و                 معدن
 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

و رفاهیات و مزد پرداخت در تبعیض رفع آن مهمترین که را خود مطالبات جلسه این در ما افزود:                     وی

  تبدیل کارگر دائم به رسمی شدن است، مطرح کردیم؛

 نمایندگان مجلس و نمایندگان وزارت کار نیز خواستار پایبندی مخابرات به توافقنامه سال قبل شدند.

یک و روستایی مخابرات کارگزاران ازسوی مشاغل طبقه بندی طرح کارشناس یک شد قرار نهایت                 در
با تا کند تعیین کار وزارت هم کارشناس یک شود، معرفی کار وزارت به کارفرما ازسوی                  کارشناس

گروه از شود استخراج آنچه و بگیرد صورت شغل پایه تعیین و شغلی ارزیابی کارشناس؛ سه                  حضور
دعوا طرح دیوان در دیگر و کنند قبول کارفرما و کارگران کنند، تصمیم گیری که گروهی هر تا                   شش

 نشود.

 *گزارشی  درباره 2 تجمع 15 شهریور کارگران بازنشسته تبریز

همراه به تبریز) گلکار (خیابان مرکزی بیمه جلو پیش روز چند فراخوان طبق ١٠صبح ساعت                 از

خود با بازنشستگان بیشتر شد. آغاز تجمع تراکتورسازی و سازی سرم داروسازی، از هایی                بازنشسته

بازنشسته رفته رفته گرفت. قرار مردم و عابرین توجه مورد کم کم شعارها که بودند آورده پالکارد و                    بنر
تامین سازمان کارکنان از اینکه تا گرفت باال ها اعتراض بودند. آمده ٢٠٠نفری مجموع در و آمده                   ها

سمساری آمدن خواستار ها بازنشسته کردند. هدایت نمازخانه به را همه آمدند. گفتگو برای                اجتماعی
و کرد بازنشستگان معیشتی مشکالت از همدردی ابراز و آمد زیاد قوس و کش از بعد شدند.                   مدیرکل

امضای با وار خالصه مطالبات نوشتن بدنبال شد راضی باالخره تا نمود می دعوت آرامش به را                   همه

وقت اسرع در اجتماعی تامین رییس ساالری برای زده شماره دبیرخانه طریق از خودش و                 نمایندگان
  بفرستد.

تجمع زمان هم منجم بلوار در بازنشستگان کانون جلو بازنشستگان از بخشی که رسید خبر میان این                   در

در نشستن به دعوت کانون کارمندان نیز آنجا در شدند. روانه آنجا به بازنشستگان از بخشی اند.                   کرده
 سالن کانون کردند تا رییس کانون حاج کریم صادق زاده بیاید که همه گفتند ما بیرون منتظریم.

بازنشستگان از صادق زاده کریم حاج رسید. بعدازظهر یک ساعت در رییس تلفنی تماس چند با                 لذا
که کنید صحبت تریبون پشت بیایید است پر تان همه دل گفت رییس بروند. اجتماعات سالن به                   خواست

اگر اینکه و شد صحبت ها زمینه همه در کانون عملکرد از کردند. صحبت بازنشستگان یک به                   یک

با انتخابات همچنین غیره. و ندارند ای قاطعانه پیگیری متاسفانه می کند اقدام و می نویسد نامه                 کانون
گردانید می را مختلف پست چند چگونه ٦٥ باالی سن با شما آیا می افتد اتفاق بازی باند همیشگی                    چرخه

ایشان دهید؟ نمی میدان جوانان به چرا معطلند؟ ول بیکار کارشناس حد در مستعد جوانان حالیکه                  در
 گفت انتخابات آزاد است بیایید شرکت کنید.



پاسخ بیایید. صحنه به انتخابات موقع لذا کنم صحبت حتا تریبون این پشت ندارم حق من انتخابات بودن                    با
 های حاج کریم قانع کننده نبود و کارگران سالن را ترک کردند.

و صنفی شعارهای دادن خواستار دخالت، بدون انتظامی نیروی کلن بود. چنین محل دو در ها تجمع                   این

 معیشتی بودند که تشکر از رفتار آنها شد.

 برگرفته ازکانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *جعفر عظیم زاده به علت اعالم قطعی ابتال به کرونا به بند امن زندان رجایی شهر انتقال داده شد

کرونای تست اینکه اعالم با رفته و بند داخل به زندان مأمورین شهریور ١٧ دوشنبه بامداد ٢                   ساعت
دیگر شدید مخالفت با که داشتند را انفرادی به وی انتقال قصد است مثبت قطعیت به زاده عظیم                    جعفر

  زندانیان سیاسی بند ، موفق به چنین کاری نشدند.

در زندان رئیس که میشوند وی با حضوری مالقات به موفق جعفر خانواده دوشنبه صبح ٨                  ساعت

نگه جدا زندانیان دیگر از باید پس است مثبت کرونا تست چون که میکند اعالم جعفر به خانواده                    حضور
 داشته شود و پس از آن جعفر عظیم زاده را به بند امن ( قرنطینه ٢ ) زندان منتقل کرده اند.

می توانند جمعی صورت به بند در بیمار زندانیان میشوند. نگهداری کرونا به مبتال زندانیان بند، این                   در
دسترسی هست دیگر زندانیان برای که امکاناتی سایر تلفن  و فروشگاه، هواخوری، به و باشند ارتباط                  در

 دارند و تخت هر زندانی در اتاقی به صورت جداگانه قرار دارد.

شده مبتال بیماری به بود محبوس اوین زندان در که زمان همان از زاده عظیم جعفر که است ذکر به                      الزم

را تست جواب بعدتر و مثبت را او تست یکبار دروغ، اعالم با اوین زندان پزشک و مسئولین اما                     بود
 منفی اعالم کرده بودند و در برنامه ٢٠:٣٠ صداوسیما به دروغ منکر وجود بیمار کرونایی در بند شدند.

به بدنش نیز غذا اعتصاب روز ٢١ مدت طی و است شده مبتال بیماری به جعفر که است طوالنی                     مدت
 شدت ضعیف گشته و جانش در خطر جدی قرار دارد.

در کرونا شیوع درباره دقیق اخبار انتشار از مانع مسئولین و است فاجعه آمیز بسیار زندان ها                 وضعیت

 زندانها میشوند. با این رویه، زندانهای کشور دارد به قتلگاهی برای زندانیان تبدیل میشود.

و غذا اعتصاب از پس او جسمی ویژه شرایط و کرونا به زاده عظیم جعفر ابتالی قطعی اعالم به توجه                      با

وی فوری آزادی خواهان ما بود شده مبتال آنها به پیشتر از که گوارشی و ریوی قلبی، بیماریهای                    همچنین
 و انجام مراحل درمانی او در بیمارستانی خارج از زندان هستیم.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٨ شهریور ٩٩

akhbarkargari2468@gmail.com 
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سازی همسان حقوق،عدم پایین سطح به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی تجمع -              
 حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه مقابل مجلس برای دومین روز متوالی

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضی روزتجمع دومین -          

 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی مسئوالن

نامه شیوه تصویب روند به نسبت کشور نفت صنعت بازنشسته کارگران دوباره اعتراضی تجمع -               

 صندوق بازنشستگی و حضور غیرنفتی ها در این صندوق مقابل وزارت نفت

 - اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران 4 واحد صنعتی وخدماتی ماهشهربرای دومین روز متوالی:

به اجباری انتقال به دراعتراض بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران وتجمع اعتصاب ادامه -1              

 شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر

عدم به دراعتراض فرمانداری ماهشهرمقابل شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب روز دومین -2            
 پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل

 3- ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان واعتراضات اعتصاب ادامه -4             

 پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران

حقوق پرداخت عدم به دراعتراض آندیمشک آهن راه تراورس کارخانه کارگران روزاعتصاب دومین -              
 ومطالبات وشرایط بد کاری

زیان و سخت مشاغل قانون حقوق،مشمول نازل سطح به نسبت اصفهان نشانان آتش اعتراضی تجمع -                
 آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت برای دومین بار درفصل تابستان

 - ادامه تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار

 - کانون نویسندگان ایران:  بازداشت یک نویسنده برای اجرای حکم

 - بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت سال تحصیلی جدید(1400-1399)

شده خرید پیش خودروهای تحویل عدم به نسبت فردا ایرانیان شهرخودرو خریداران اعتراضی تجمع -               
  مقابل ساختمان  فدراسیون فوتبال

 - جان باختن یک کارگر جوان در ایالم بر اثر برق گرفتگی

سازی همسان حقوق،عدم پایین سطح به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی              *تجمع
 حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه مقابل مجلس برای دومین روز متوالی

کشور استان 15 از روستایی مخابرات کارگزاران متوالی، روز دومین برای شهریور 17 دوشنبه                روز
و لرستان خوزستان، همدان، گیالن، قزوین، جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان              ازجمله

همسان حقوق،عدم پایین سطح به نسبت را اعتراضشان تا زدند مجلس مقابل تجمع به دست                 هرمزگان
 سازی حقوق وعدم پرداخت ماه ها حق بیمه بنمایش بگذارند.



وعزم خشم ایران مخابرات شرکت مدیرعامل صدری با روبروشدن هنگام معترض کارگران              این
 راسخشان را در راه احقاق حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند وخواهان پاسخگویی روش وی شدند.

 

و حقوق همسان سازی روستایی، مخابرات کارگزاران این اصلی شده،خواسته ای رسانه گزارش بنابه               
 رفاهیات آنها با سایر کارگران رسمی مخابرات است.

خصوصی سازی از بعد و قبل کارگزاران از تعدادی برای بیمه حق می گویند آنها مطالبات این کنار                  در

 پرداخت نشده است.

حقوقی رابطه برقراری و آنها با تبعیض آمیز برخورد پایان خواستار که می گویند مخابرات کارگران                این

قانون کف حقوق هنوز کاری، ساله 25 باالی سابقه وجود با آنها اکثر هستند. آنها با قرارداد بر                    مبتنی
 کار را  از مخابرات دریافت می کنند.

مخابرات مراکز در مخابرات شرکت خصوصی سازی از قبل روستایی مخابرات کارگزاران             این
اما دارند مخابرات شرکت با رسمی و دایمی قرارداد نیز حاضر حال در و بودند کار به مشغول                    روستایی

کارگزاران این نمی شود. آنها مشمول دایمی، کارمندان سایر با برابر رفاهی مزایای و حقوق                هنوز
مخابرات شرکت رسمی کارکنان سایر با مزایایشان و حقوق همسان  سازی خواستار روستایی،              مخابرات

 و صدور حکم کارگزینی برای همه کارگزاران، بعداز گذشت این همه سال هستند.

پرداخت در تبعیض به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی تجمع رابطه:              درهمین

 حقوق ومطالبات مقابل مجلس

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان ازجمله کشور استان 15 از روستایی مخابرات              کارگزاران

تابابرپایی اند رسانده تهران به خودرا هرمزگان و  لرستان خوزستان، همدان، گیالن، قزوین،               جنوبی،



پرداخت در تبعیض به نسبت را اعتراضشان صدای مجلس شهریورمقابل 16 شنبه درروز دیگر                تجمعی
 حقوق ومطالبات بیشتر منعکس کنند.

 تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند: قرارداد دائم شده ایم اما هنوز تبعیض وجود دارد.

اعتراضی تجمع این با ارتباط در ایران) مخابرات ملی شرکت المللی بین امور و ارتباطات                 مدیرکل
 گفت:موضوع باید بررسی شود و اگر  واقعًا تبعیضی وجود داشته باشد، رفع خواهد شد.

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضی روزتجمع          *دومین
 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی مسئوالن

کشوردر سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون شهریور،پذیرفته نشدگان 17 دوشنبه           روز

بالتکلیفی به اعتراض برای مجلس مقابل تجمعشان به درتهران خانوادگیشان اقامت روز              دومین
 استخدامی و وعده های توخالی مسئوالن ادامه دادند.

 

دیروز، تجمع ادامه در گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض سوادآموزی نهضت آموزشیاران از                یکی

در خانواده هایشان همراه به را گذشته شب سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان و آموزشیاران از               تعدادی
تجمع به آفتاب طلوع با امروز صبح و کردند سپری مجلس ساختمان حوالی پارک و                 خیابان

 اعتراضی شان ادامه دادند.



 

در ساله 15 تا 10 سوابق با که می دهند تشکیل افرادی را سوادآموزی نهضت آموزشیاران داد: ادامه                   وی
 مناطق محروم کشور خدمت کرده اند.

نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان از گروه این اعتراضی افزود:تجمعات درخاتمه             او
 سوادآموزی تا مشخص شدن وضعیت شغلی  آنها ادامه پیدا خواهد کرد.

 درهمین رابطه:

کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات          1-ازسرگیری
 به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی بهارستان نشینان با تجمع مقابل مجلس

تجمعی برپایی با تا آمدند پایتخت به هم کشور سوادآموزی نهضت شهریور،آموزشیاران 16 شنبه                روز
بهارستان توخالی های وعده و استخدامی بالتکلیفی به کشورنسبت را اعتراضشان مجلس مقابل               دیگر

 نشینان بنمایش بگذارند.



 

شده اند،به تهران عازم خود شغلی وضعیت پیگیری برای کشور مختلف نقاط از که کنندگان                تجمع
نقاط در شغلی فعالیت سال 15 تا 10 از پس که هستیم نفر هزار 6 حدود گفتند: ای رسانه                     خبرنگار

آزمون در نشدن پذیرش از بعد سوادآموزی، نهضت آموزش دهنده و آموزش یار عنوان به کشور                محروم
عنوان به پرورش و آموزش سازمان حال عین در و داده ایم دست از را شغلمان ماه تیر بیستم                    استخدامی

بخشنامه ای نیز اخیرا و است کرده اعالم آزمون در قبولی را ما فعالیت ادامه مالک نهضتی ها ما                   متولی

ارسال نشده اند، پذیرفته آزمون در که نهضتی هایی کار ترک  برای شهرستان ها و استان ها دفاتر همه                 به
 کرده است.

با مقایسه و سوادآموزی نهضت آموزشیاران آزمون خواندن ناعادالنه با آموزشیاران این از               یکی
دانشگاه وارد آزمون بدون گروها این همه گفت: معلمان، سرباز و دبستانی پیش حق التدریس                نیروهای

برگزار آزمون فعالیت ادامه برای و نیامد وجود به شرایطی چنین آموزشیاران برای اما شدند؛                 فرهنگیان
آزمون االن باید چرا خدمت سال 15 تا 14 از بعد نهضتی یک از می شود. محسوب تبعیض این                    کردند.

فعلی شرایط در امروز تا نگرفتند آزمون ما از بکارمان شروع بدو از چرا شود؟ گرفته                   استخدامی
 اقتصادی کشور، مشکالتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟

وزارت در سوادآموزی نهضت در کار سال 2 از پس بودند گفته ما به بکارمان شروع بدو در افزود:                     او
 آموزش و پرورش استخدام می شویم اما حاال بعد از 14 سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.

را آزمون و.. حق التدریسی ها معلمان، سرباز مثل گروه ها سایر برای اینکه بیان با آموزش دهندگان                این
می داشتند؛ روا تبعیض نهضتی آموزش دهندگان مورد در نباید افزود: ادامه در کرده اند،              حذف
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و کرده اند کار کشور روستایی و دورافتاده مناطق در دستمزد کمترین با سالها نهضت                آموزش دهندگان
را ما و بگیرند ما از را شغلمان خدمت سالها از بعد اینکه نه داشتند مسئوالن از را بیشتر توجه                      استحقاق

 به حال خود رها کنند.

ما به مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از دادیم انجام ماه مرداد در که قبلی تجمعات در اینکه بیان با                      او

پذیرفته نهضتی نفر هزار شش جذب طرح موضوع محرم ماه تعطیالت از بعد اینکه برای شد داده                   وعده
 نشده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری کنند.

در ما همکاران از درصد 70 حدود اینکه وجود با گفت: تجمع در حاضر معترضان از دیگر                   یکی

صالحیت ارزیابی برای خوبی مالکی آزمون این شدند، پذیرفته قبولی نمره کسب با ماه تیر 20                  آزمون
 استخدام نهضتی ها نبود.

فعالیت به شروع استخدامی آزمون در شده پذیرفته همکاران جدید تحصیلی سال شروع با وی؛ گفته                  به
 کرده اند.

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان روزه چند تجمع موقتی پایان -2            
 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون مرداد،پذیرفته نشدگان 29 چهارشنبه روز           عصر
ودرپارک مجلس مقابل روزییشان وشبانه اعتراضی  تجمعات به نشین بهارستان چند وعده بدنبال               کشور

 بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند.

برخی طرف از که یافت خاتمه آن از پس ما گذشته روز چند تجمع گفتند: ای رسانه خبرنگار به                     آنها
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای پیگیری مشکالت ما وعده اصالح طرح استخدامی را داده اند.

وعده آنها درنهایت و شد صحبت  آنها با مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از گذشته افزودند:روز                  آنها
 دادند موضوع طرح  جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

به که معترضان همه اساس برهمین گفتند: ادامه در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و               آموزش دهندگان
به خود شغلی وضعیت به رسیدگی برای کشور مختلف شهر های از پذیرفته نشدگان همه جانب از                 نیابت

 تهران آمده بودند، به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

وضعیت  پیگیری برای سایرین از نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در گفتند: خاتمه در                   آنها

شهریور 18 یا 17 حدود محرم ایام از بعد شده مقرر معلوم قرار از مانده اند. باقی تهران در ما                     استخدامی
 طرح اصالح جذب آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

نامه شیوه تصویب روند به نسبت کشور نفت صنعت بازنشسته کارگران دوباره اعتراضی               *تجمع
 صندوق بازنشستگی و حضور غیرنفتی ها در این صندوق مقابل وزارت نفت

انعکاس برای کشور نفت صنعت بازنشسته کارگران از دیگر،جمعی باری برای شهیور 17 دوشنبه                روز

حضور و بازنشستگی صندوق نامه شیوه تصویب روند به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر               هرچه
 غیرنفتی ها در این صندوق دست به تجمع مقابل وزارت نفت درپایتخت زدند.



اعتراض دلیل به بود شده برگزار نیز این از پیش که تجمع شده،این ای رسانه گزارش                  برپایه
دارایی اقتصاد وزیر حضور صنعت، بازنشستگی صندوق نامه شیوه تصویب روند نوع به               بازنشستگان

همچنین و صندوق غیرنفتی اعضای عنوان به صندوق این در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت                  و
 برخی کسورات کمک معیشتی آنها انجام شده بود.

بازنشستگان نماینده اظهارات انسانی منابع امور در نفت وزیر معاون مینو فرزین تجمعات این ادامه                 در
 را مورد بررسی قرار داده و قول مساعدت پس از بررسی بندهای مختلف این اعتراض را داد.

 *اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران 4 واحد صنعتی وخدماتی ماهشهربرای دومین روز متوالی:

به اجباری انتقال به دراعتراض بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران وتجمع اعتصاب ادامه -1              
 شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر

عدم به دراعتراض فرمانداری ماهشهرمقابل شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب روز دومین -2            
 پرداخت حق طرح طبقه بندی مشاغل

 3- ادامه اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری بندر امام دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

اقتصادی ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان واعتراضات اعتصاب ادامه -4             
 پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران

ماهشهربه وخدماتی صنعتی واحد 4 کارگران متوالی، روز دومین برای شهریور 17 دوشنبه               روز
 اعتصاب وتجمعاتشان در راه دست یابی به مطالباتشان ادامه دادند.

اند زده اعتصاب به دست روز دریک همزمان ماهشهر وخدماتی صنعتی واحد 4 که است بار اولین                   این

 وهمچنین به اعتراضشان برای دومین روز متوالی ادامه داده اند.

پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران وتجمع اعتصاب روز، دومین شهریوربرای 17 دوشنبه             روز

شهرداری کارگران ماهشهر، غیرصنعتی عملیات شرکت به اجباری انتقال به دراعتراض             بندرامام
امام بندر شهرداری کارگران مشاغل، بندی طبقه طرح حق پرداخت عدم به دراعتراض               ماهشهر

ویژه منطقه کارگران آمد و رفت سرویس های رانندگان و ومطالبات حقوق پرداخت عدم به                دراعتراض
 اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از طرف پیمانکاران ادامه پیدا کرد.

حقوق پرداخت عدم به دراعتراض آندیمشک آهن راه تراورس کارخانه کارگران روزاعتصاب              *دومین
 ومطالبات وشرایط بد کاری

به آندیمشک آهن راه تراورس کارخانه کارگران متوالی، روز دومین برای شهریور 17 دوشنبه                روز
 اعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات وشرایط بد کاری ادامه دادند.

نامطلوب شرایط بدلیل اندیمشک تراورس کارخانه کارگران که است روز منتشره،دو گزارش              بنابه
و .. شیر و نهار .. و حقوق پرداخت آنان های خواسته .. اند زده اعتصاب به دست .. حقوقی و                       کاری

  لباس و دستکش است .

ماه 3 تقریبا و اند گرفته حقوق ماه اردیبهشت تا اندیمشک تراورس کارخانه گزارش،کارگران بهمین                 بنا
 حقوق نگرفته اند .



و کند تسویه بیاید .. است ناراضی کاری شرایط از کسی اگر گفته معترض کارگران به مربوطه                   مسئول
  تمام حقوق و مزایایش را یکجا به او بدهند..

زیان و سخت مشاغل قانون حقوق،مشمول نازل سطح به نسبت اصفهان نشانان آتش اعتراضی                *تجمع

 آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت برای دومین بار درفصل تابستان

نازل سطح به اعتراض برای جاری، سال تابستان درفصل بار دومین برای شهریور 17 دوشنبه                 روز

شهر شورای ساختمان مقابل وضعیت تبدیل وعدم آورنشدن زیان و سخت مشاغل قانون ،مشمول                حقوق
 اصفهان جمع کردند.

دست رابطه درهمین اصفهان نشانان آتش از جمعی هم تیرماه99 23 روزدوشنبه که است آوری یاد                  قابل
 به تجمع مقابل ساختمان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی این کالنشهر زده بودند.

خبرنگار به اصفهان شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مدیرعامل تیرماه، 24 شنبه                روزسه
متناسب دارند که شغلی سختی با ها آن حقوق میزان که هستند معتقد پرسنل از برخی بود: گفته ای                     رسانه

 نیست و از طرفی هم حدود 140 نفر از پرسنل ما با شرکت ها قرارداد دارند و تبدیل وضعیت نشده اند.

 وی افزود:آتش نشانان حاضر درتجمع طی نشستی خواسته ها و مشکالت خود را منتقل کردند.

 *ادامه تجمع کارگران غیرنیشکری  اخراجی هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار

فرمانداری مقابل تجمع ادامه با تپه هفت غیرنیشکری اخراجی کارگران شهریور، 17 یکشنبه               روز
 شوش خواستار بازگشت بکاروتبدیل وضعیت شدند.



 

 *کانون نویسندگان ایران:  بازداشت یک نویسنده برای اجرای حکم

ماه ٢٧ حکم اجرای برای ایران نویسندگان کانون عضو و دادگستری وکیل نویسنده، پورفاضل،                گیتی
 حبس به زندان اوین منقل شد.

از یکی پورفاضل شد. بازداشت اوین دادسرای به مراجعه از پس شهریور ١۶ یکشنبه روز نویسنده                  این
 امضاکنندگان نامه ی موسوم به ١۴ نفر است.

جمهوری رهبر استعفای خواستار بیانیه ای در زنان حوزه کنشگران از نفر ١۴ گذشته سال                مرداد
گیتی شدند. محاکمه سپس و بازداشت امضاکنندگان از بسیاری بیانیه این انتشار پی در شدند.                 اسالمی

درازا به گذشته سال آبان اواخر تا که شد بازداشت بیانیه این انتشار از هفته چند فاصله به نیز                     پورفاضل
 کشید.



و کشور» امنیت علیه تبانی و «اجتماع اتهام های بابت تهران اسالمی انقالب دادگاه ٢۶ شعبه در                  او
به تجدیدنظر دادگاه در حکم این که شد محکوم زندان ماه دو و سال چهار به نظام» علیه تبلیغی                     «فعالیت

 دو سال و سه ماه زندان تعزیری کاهش یافت.

 *بیانیه کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز به مناسبت سال تحصیلی جدید(1400-1399)

  همکاران گرامی، دانش آموزان عزیز و اولیاء محترم

آموزان دانش همت و گرامی همکاران تالش با ها محرومیت و ها محدودیت همه با گذشته تحصیلی                   سال
 عزیز  به پایان رسید .

روش هیچگونه و دارد ادامه کرونا بیماری که حالی در هستیم تحصیلی جدید سال آستانه در                  اکنون

حضور عدم آن گسترش از پیشگیری راه تنها و . ندارد وجود آن برای نیز موثر درمانی و                    تشخیصی
 در اجتماعات است .

ذیل شرح به را خود های خواسته ، ها ان های خانواده و آموزان نش دا ، همکاران سالمت حفظ جهت                       لذا
 اعالم می داریم .

مهمانی ، ها همی دور برگزاری شاهد هم هنوز #لرستان استان فرهنگی های ویژگی به توجه با -1                  
این مکمل هم مدارس حضوری بازگشایی گونه هر و باشیم می ترحیم و عروسی مراسم ، جمعی                   های

 روند بوده و سالمت مردم را به مخاطره می اندازد .

نسبت تصمیم گونه هر از کنیم می خواست در ای منطقه مسئوالن و لرستان پ آ محترم کل مدیر از                      لذا

صورت مجازی طریق از صرفا آموزش و نمایند داری خود تحصیلی سال طول در حضوری آموزش                  به
 گیرد .

به که روزی پانزده است الزم شهریور پانزدهم از تحصیلی سال آغاز بر وزارت تصمیم به توجه با -2                   
 سال تحصیلی اضافه شده برای معلمان اضافه تدریس پرداخت شود .

در و گرفته قرار آموزان دانش و معلمان اختیار در مجازی آموزش جهت الزم امکانات داریم انتظار -3                  

در رایگان صورت به وسیله این نیستند تاب لب تهیه به قادر آموزان دانش که روستایی و محروم                    مناطق
 اختیار آن ها قرار گیرد .

اوری یاد .لذا هستند دربند هم هنوز صنفی فعاالن از جمعی که هستیم آن شاهد کرونا گسترش از بعد -4                    
که تهدیدی هر کنیم می اعالم و است زندانی معلمان آزادی فرهنگیان درخواست مهمترین کنیم                 می

  سالمت آن ها را به مخاطره اندازد .مسئولیتش به عهده مسولین ذیربط می باشد

  کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

٩٩/۶/١۶ 

شده خرید پیش خودروهای تحویل عدم به نسبت فردا ایرانیان شهرخودرو خریداران اعتراضی               *تجمع
  مقابل ساختمان  فدراسیون فوتبال



بنمایش برای فردا ایرانیان شهرخودرو مجموعه خریداران از شهریور،تعدادی 17 دوشنبه روز              صبح
ساختمان مقابل تجمع به دست شده خرید پیش خودروهای تحویل عدم به نسبت اعتراضشان                گذاشتن

 فدراسیون فوتبال در خیابان سئول تهران زدند.

شهرخودرو تیم همینطور و شرکت این مالک علیه شعار سردادن شده،با ای رسانه گزارشات                براساس

فرهاد سیاست به نسبت شده، خرید پیش خودروهای تحویل در شرکت این عملکرد به نسبت                 مشهد
 حمیداوی، مالک تیم شهرخودرو اعتراض کردند.

ایران فوتبال انتقاالت و نقل در باشگاه این اخیر خریدهای علت به معترضان گزارشات                بنابهمین

 ناراضی هستند.

 *جان باختن یک کارگر جوان در ایالم بر اثر برق گرفتگی

برق قوی فشار کابل با برخورد بدنبال ایالم درشهر واقع آپارتمان یک در کار حین ساله 19 کارگر                    یک
 دچار برق گرفتگی شد ودردم جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 16 شهریورماه 1399

ومطالبات حقوق پرداخت در تبعیض به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی تجمع -              
 مقابل مجلس

کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات ازسرگیری -          
 به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی بهارستان نشینان با تجمع مقابل مجلس

شرکت به اجباری انتقال به دراعتراض بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران وتجمع اعتصاب -              

 عملیات غیرصنعتی ماهشهر

 - چه خبرها از هفت تپه و کارگرانش؟

خوزستان واستانداری شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمعات             +ادامه
 برای احقاق حقوق

 + گزارشی تحت عنوان موج دوم اعتصاب کارگران هفت تپه و ورود ماشین یگان ویژه

  +اعتراض کارگران بخش صنعت هفت تپه درباره نحوه محاسبه حقوق در روزهای اعتصاب

 +عدم پرداخت حقوق تیر ماه  کارگران هفت تپه علیرغم وعده و وعیدها

 - اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری ماهشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری
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 - اعتراض کارگران راه آهن شاهرود نسبت به لگدمال شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری

 - گزارشی درباره تجمع اعتراضی 15 شهریورکارگران بازنشسته تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی

ایران مدارس گشایی باز مناسبت به ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای ی بیانیه -               
  شهریور 1399

در انفرادی سلول به او انتقال چرایی گزارش و زاده عظیم جعفر اعتراضی غذای اعتصاب پایان -                 
 زندان رجایی شهر

خفگی 2و شماره تونل ریزش حادثه در کرمان هجدک سنگ زغال معدن کارگر 5 ومصدومیت مرگ -                 
 ناشی از انسداد مسیر خروجی معدن

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی در آران و بیدگل براثر سقوط از ارتفاع

ومطالبات حقوق پرداخت در تبعیض به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی              *تجمع
 مقابل مجلس

خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان ازجمله کشور استان 15 از روستایی مخابرات              کارگزاران
تابابرپایی اند رسانده تهران به خودرا هرمزگان و لرستان خوزستان، همدان، گیالن، قزوین،               جنوبی،

پرداخت در تبعیض به نسبت را اعتراضشان صدای مجلس شهریورمقابل 16 شنبه درروز دیگر                تجمعی
 حقوق ومطالبات بیشتر منعکس کنند.

 تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند:  قرارداد دائم شده ایم اما هنوز تبعیض وجود دارد.

اعتراضی تجمع این با ارتباط در ایران) مخابرات ملی شرکت المللی بین امور و ارتباطات                 مدیرکل
 گفت:موضوع باید بررسی شود و اگر  واقعًا تبعیضی وجود داشته باشد، رفع خواهد شد.

کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات          *ازسرگیری
 به بالتکلیفی استخدامی و وعده های توخالی بهارستان نشینان با تجمع مقابل مجلس

تجمعی برپایی با تا آمدند پایتخت به هم کشور سوادآموزی نهضت شهریور،آموزشیاران 16 شنبه                روز
بهارستان توخالی های وعده و استخدامی بالتکلیفی به کشورنسبت را اعتراضشان مجلس مقابل               دیگر

 نشینان بنمایش بگذارند.



 

شده اند،به تهران عازم خود شغلی وضعیت پیگیری برای کشور مختلف نقاط از که کنندگان                تجمع
نقاط در شغلی فعالیت سال 15 تا 10 از پس که هستیم نفر هزار 6 حدود گفتند: ای رسانه                     خبرنگار

آزمون در نشدن پذیرش از بعد سوادآموزی، نهضت آموزش دهنده و آموزش یار عنوان به کشور                محروم
عنوان به پرورش و آموزش سازمان حال عین در و داده ایم دست از را شغلمان ماه تیر بیستم                    استخدامی

بخشنامه ای نیز اخیرا و است کرده اعالم آزمون در قبولی را ما فعالیت ادامه مالک نهضتی ها ما                   متولی

ارسال نشده اند، پذیرفته آزمون در که نهضتی هایی کار ترک  برای شهرستان ها و استان ها دفاتر همه                 به
 کرده است.

با مقایسه و سوادآموزی نهضت آموزشیاران آزمون خواندن ناعادالنه با آموزشیاران این از               یکی
دانشگاه وارد آزمون بدون گروها این همه گفت: معلمان، سرباز و دبستانی پیش حق التدریس                نیروهای

برگزار آزمون فعالیت ادامه برای و نیامد وجود به شرایطی چنین آموزشیاران برای اما شدند؛                 فرهنگیان
آزمون االن باید چرا خدمت سال 15 تا 14 از بعد نهضتی یک از می شود. محسوب تبعیض این                    کردند.

فعلی شرایط در امروز تا نگرفتند آزمون ما از بکارمان شروع بدو از چرا شود؟ گرفته                   استخدامی
 اقتصادی کشور، مشکالتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟

وزارت در سوادآموزی نهضت در کار سال 2 از پس بودند گفته ما به بکارمان شروع بدو در افزود:                     او
 آموزش و پرورش استخدام می شویم اما حاال بعد از 14 سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.

را آزمون و.. حق التدریسی ها معلمان، سرباز مثل گروه ها سایر برای اینکه بیان با آموزش دهندگان                این
می داشتند؛ روا تبعیض نهضتی آموزش دهندگان مورد در نباید افزود: ادامه در کرده اند،              حذف



و کرده اند کار کشور روستایی و دورافتاده مناطق در دستمزد کمترین با سالها نهضت                آموزش دهندگان
را ما و بگیرند ما از را شغلمان خدمت سالها از بعد اینکه نه داشتند مسئوالن از را بیشتر توجه                      استحقاق

 به حال خود رها کنند.

ما به مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از دادیم انجام ماه مرداد در که قبلی تجمعات در اینکه بیان با                      او

پذیرفته نهضتی نفر هزار شش جذب طرح موضوع محرم ماه تعطیالت از بعد اینکه برای شد داده                   وعده
  نشده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری کنند.

در ما همکاران از درصد 70 حدود اینکه وجود با گفت: تجمع در حاضر معترضان از دیگر                   یکی

صالحیت ارزیابی برای خوبی مالکی آزمون این شدند، پذیرفته قبولی نمره کسب با ماه تیر 20                  آزمون
 استخدام نهضتی ها نبود.

فعالیت به شروع استخدامی آزمون در شده پذیرفته همکاران جدید تحصیلی سال شروع با وی؛ گفته                  به
 کرده اند.

نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان روزه چند تجمع موقتی پایان رابطه:             درهمین
 سوادآموزی کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون مرداد،پذیرفته نشدگان 29 چهارشنبه روز           عصر
ودرپارک مجلس مقابل روزییشان وشبانه اعتراضی  تجمعات به نشین بهارستان چند وعده بدنبال               کشور

 بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند.

برخی طرف از که یافت خاتمه آن از پس ما گذشته روز چند تجمع گفتند: ای رسانه خبرنگار به                     آنها
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای پیگیری مشکالت ما وعده اصالح طرح استخدامی را داده اند.

وعده آنها درنهایت و شد صحبت  آنها با مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از گذشته افزودند:روز                  آنها
 دادند موضوع طرح  جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

به که معترضان همه اساس برهمین گفتند: ادامه در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و               آموزش دهندگان
به خود شغلی وضعیت به رسیدگی برای کشور مختلف شهر های از پذیرفته نشدگان همه جانب از                 نیابت

 تهران آمده بودند، به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

وضعیت  پیگیری برای سایرین از نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در گفتند: خاتمه در                   آنها

شهریور 18 یا 17 حدود محرم ایام از بعد شده مقرر معلوم قرار از مانده اند. باقی تهران در ما                     استخدامی
 طرح اصالح جذب آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

شرکت به اجباری انتقال به دراعتراض بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران وتجمع              *اعتصاب
 عملیات غیرصنعتی ماهشهر

خلیج هلدینگ مجموعه زیر بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران شهریور، 16 یکشنبه              روز

غیرصنعتی عملیات شرکت به اجباری انتقال به نسبت دارشان دامنه های کنش درادامه               فارس
 ماهشهر،دست از کار کشیدند وتجمع کردند.



مقابل تجمع به دست با فردا خواستشان به مشخص پاسخگویی عدم کردند،درصورت اعالم کنندگان                تجمع
 فرمانداری ماهشهرخواهند زد.

 

پیگیری های و ماه 7 گذشت از بعد گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
سوی از واکنشی و جواب هیچ متأسفانه اما کشور، حتی و استان شهرستان، سطح در گرفته                  صورت

 مسئوالن دیده نشده است.

صنعتی غیر عملیات شرکت پوشش زیر رفتن و کارگران جابه جایی دلیل به تنها اعتراض این افزود:                  وی

بردن پیش در که است ناکارآمد و ورشکسته خصوصی شرکت یک صنعتی، غیر عملیات چراکه                 است،
کارگران حمایت و خرج پس از و است شده ظاهر ضعیف داده شده اختیارات و شده محول                  وظایف

 خودش هم بر نمی آید و آن ها هم از این موضوع ناراضی و گالیه مند هستند.



نیست صحیح قانون ها از برخی متأسفانه اما باشد قانونی موضوع این شاید داد: ادامه معترض کارگر                  این
حال در کارگران شرایط گرفتن نظر در بدون هم مسئله این و می کند سخت تر را کارگران شرایط                   و

 اجرایی شدن است و هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی و تشریح موضوع نیست.

سود به تنها و است ناکارآمد اقدام، و قانون این افزود: امام، بندر پتروشیمی اجتماعی خدمات                  کارگر

و شد خواهند اخراج کارگران از ای قابل توجه تعداد طرح، این با است. آن ها سرمایه های و                  مسئوالن
و می شود حذف چندساله این کاری سوابق تمام آن، از مهم تر و ندارد وجود حقوق ها پرداخت در                   تضمینی

 باید از صفر شروع کنیم.

پتروشیمی مدیرعامل شخص سلیقه و تصمیم این کرد: اشاره ادامه در معترض کارگران از دیگر                 یکی

مجتمع در که خدماتی کارگران نمی شود، خدماتی کارگران همه شامل هم طرح این چراکه است امام                  بندر
شهر در خدماتی کارگران برای فقط تصمیم این و نمی شوند طرح این شامل می کنند فعالیت                 پتروشیمی

 گرفته شده است تحت عنوان کارگران بیرون از ِفنس.

مدیرعامل چراکه کند، تحمیل را طرح این می خواهد امام، بندر پتروشیمی مدیرعامل کرد: اضافه                وی

و ندارد جدید نیروی به نیازی و نیست اتفاق این به راضی است کرده عنوان غیرصنعتی عملیات                   شرکت
وارد که فشارهایی با که داشته اذعان و ببرد پیش را شده محول کارهای می تواند پرسنل تعداد همین                    با

 کرده اند، به صورت اجباری پذیرای این طرح شده است و اصًال توانایی صرف هزینه را ندارد.

پیدا حضور پتروشیمی مدیرعامل تأمین، شورای حتی و شده گرفته که جلساتی در گفت: کارگر                 این

نخواهد اتفاق طرح این که کرد اعالم داشته ایم، وی با اول ماه های در که جلسه ای اولین در و است                     نکرده
و بوده کارگران دادن فریب جهت جلسه صحبت های همه که درحالی می کند دفاع کارگران از و                  افتاد

و ندارند سهمی نفر 300 این فقط و داشت خواهند سهم بورس در پتروشیمی پرسنل همه نداشته.                   صحت
 این طرح هم بدون شک منافعی به دنبال خواهد داشت.

و کردند برگزار جلسه پتروشیمی مسئوالن بود، آمده ماهشهر بندر به مجلس رئیس که افزود:روزی                 او
نکنند، دیدار او با یا و نکنند تجمع قالیباف حضور در کارگران که بود دلیل این به صرفًا نشست                     این

جلسه برگزاری کردند اعالم پتروشیمی مدیران بلکه نداشت نتیجه ای و خروجی نه تنها جلسه این                چراکه
 و این توضیحات بر عهده ما نیست و باید با پیمانکار صحبت کنید.

روزی تا و هستند تصمیم گیرنده خلیج فارس هلدینگ و امام بندر پتروشیمی مدیرعامل گفت: پایان در                 وی
 که این موضوع برطرف نشود دست از اعتصاب نخواهیم کشید.

انتقال به نسبت بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران دار دامنه های کنش رابطه:               درهمین
 اجباری به  شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر

برای فارس خلیج هلدینگ مجموعه زیر بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران های              کنش

پیش ها ماه از ماهشهرکه غیرصنعتی عملیات ورشکسته شرکت به اجباریشان انتقال از               جلوگیری
 آغازشده است کماکان ادامه دارد.

ابالغیه یک بندرامام، پتروشیمی شرکت جدید مدیرعامل کارآمدن روی از پس ماه چند تنها 1397                 سال
با ای ابالغیه می شود. شرکت این زیرمجموعه اجتماعی خدمات کارگران میان در ناآرامی ایجاد                باعث

خداحافظی مجموعه این با بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات های مجموعه قراراست که مضمون               این



به خدماتی مجموعه های این می شود تاکید حال درعین گردد. واگذار دیگری به آنان فعالیت ادامه و                  کنند
شرکت نهایت در می گردند. واگذار مکان ها این در فعال انسانی نیروی همراه به جمله از کامل                  طور

گرفته نظر در امالک واگذاری برای بندرامام اصلی گزینه عنوان به ماهشهر غیرصنعتی               عملیات
بخشی در و اشاره واگذاری نحوه این علت به ربیعی به ای نامه یک طی رستمی اساس برهمین                    می شود.

همچنین و معامالتی بهای باالی ارزش دلیل به امالک این از بخشی که می کند تاکید عینا نامه این                    از

حقوقی و حقیقی اشخاص به آن واگذاری امکان مختلف بخش های در توجه قابل انسانی نیروی                 اشتغال
واگذاری جهت بندرامام اول گزینه ماهشهر غیرصنعتی عملیات شرکت اساس برهمین و نشده               میسر

 امالک مورد نظر تعیین می گردد.

برخی اجباری انتقال از شرکت ها این از برخی کارگری فعاالن که شد کننده نگران مساله این زمانی                   اما

پرده ماهشهر غیرصنعتی عملیات شرکت به شده منحل زیرمجموعه شرکت های از یکی کارکنان               از
 برداشتند.

آستانه در را آن باید بندرامام، پتروشیمی اجتماعی خدمات کارگران نمایندگان اذعان به که                شرکتی

 ورشکستگی دانست.

خدمات بخش کارگر 300 از بیش انتقال شدن جدی با گذشته سال ماه بهمن از گزارش، این                   براساس

موضوع امر این با کارگران این مخالفت و ماهشهر غیرصنعتی عملیات شرکت به خوارزمی                اجتماعی
داشته سعی کارگران و شده کشانده ماهشهر رسمی و اداری نهادهای تمامی به مختلف نامه های قالب                   در

یک به نمایندگانشان گفته به که کارگر تعداد این انتقال به نسبت را بندرامام پتروشیمی مسووالن تا                   اند

میان دراین اما کنند. منصرف اند، گرفته قرار بازنشستگی آستانه در تعداد این نفراز 120 خبری،                  منبع
بندرامام پتروشیمی عمومی روابط و انسانی نیروی نماینده با تنها البته گرفته صورت مذاکرات رغم                 علی

این باید زودی به ظاهرا و نبرده جایی به راه هنوز ماهشهر فرمانداری در جلسه 2 حداقل برگزاری                    و
سابقه پتروشیمی، این کارگری نمایندگان از یکی اذعان به که کنند کوچ شرکتی به اجبار به                  کارگران

 بسیار نامناسبی را در میان کارگران منطقه به نام خود ثبت کرده است.

نیز جذاب ظاهر به پیشنهاد یک فارس خلیج هلدینگ نهایت در البته و بندرامام پتروشیمی میان این در                    اما

گفته به هم آن و داشته کنند کوچ غیرصنعتی عملیات شرکت به اجبار به قراراست که کارگرانی                   برای
حقوق پرداخت تضمین بندرامام، پتروشیمی مجتمع اجتماعی خدمات کارگران حقوقی نماینده های از              یکی

از ناشی تاخیر و خود حقوق دریافت به نسبت کارگران تا بوده شرکت این به انتقال اول سال طی                     آنان

کارگران نماینده این بین دراین اما نباشند. نگران غیرصنعتی عملیات شرکت کارکنان معوق               حقوق های
سال حقوق پرداخت تنها هلدینگ که می شود متذکر و می گوید سخن پیشنهاد این با کارگران مخالفت                  از

در ضمانتی و شد نخواهد ختم یکسال به قطعا شرکت دراین آنان کار سابقه اما می کند تضمین را                    اول
 خصوص سال های آتی وجود ندارد.

عملیات شرکت به اجتماعی خدمات کارکنان از نفر 300 حدود انتقال خبر گذشته سال اواخر نهایت                  در
نمایندگان ارسالی نامه های بنابر می پردازند. مخالفت به امر این با کارگران و می گیرد قوت                غیرصنعتی

تر جدی با گذشته ماه دی از کشوری، و استانی مقامات به بندرامام پتروشیمی اجتماعی خدمات                  کارگران
از و شده آغاز نگاری ها نامه ماهشهر غیرصنعتی عملیات شرکت به کارگران این اجباری انتقال                 شدن

این با مذاکره میز پشت بندرامام مدیرعامل اما گالیه ها افزون روز افزایش رغم علی کنون تا                  آنزمان



این انسانی نیروی و عمومی روابط مدیر تنها مجتمع دراین شده برگزار جلسه 2 طی و ننشسته                   کارگران
دیگر ازسویی اند. نیامده پایین خود موضع از هیچکدام البته و اند شده حاضر کارگران میان در                   مجموعه

از یکی جاییکه تا نکرده موضوع این حل به کمکی نیز فرمانداری در کارگری جلسات                 برگزاری
شد متذکر حال درعین و خبرداد اعتصاب برای نفری 300 جمع این تصمیم از کارگری                 نمایندگان

اعتصاب به تصمیم کارگران این شهریور روزسوم که اند شده مطلع آنکه از پس فرمانداری                 مسووالن

بر سعی جلسه این در هلدینگ نماینده دعوت و جاری روز در دیگر ای جلسه برگزاری با بازهم                    دارند
پایین خود موضع از عنوان هیچ به کارگران دارد تاکید حال عین در کارگران نماینده دارند. موضوع                   حل

وی کرد. نخواهند قبول عنوان هیچ به را ماهشهر غیرصنعتی عملیات شرکت به انتقال و آمد                  نخواهند
که ماهشهر در فارس خلیج هلدینگ اقدام این سیاسی و اجتماعی ناخوشایند عواقب به نسبت حال                  درعین

و کرد نگرانی ابراز داد خواهد قرار شعاع تحت را ماهشهری خانوار هزار 2 و کارگر 300 نوعی                    به
و ستادی نیروهای از تن 60 تا 50 قراراست اقدام دراین که می شود تشدید زمانی نگرانی ها داشت:                   تاکید

سابقه حالیکه در گردند تعدیل اند شده استخدام گذشته سال های طی که نیز مجتمع دراین فعال ای                   پروژه
 نیروهای پروژه ای این مجتمع بیش از شش سال تخمین زده می شود.

این عواقب کشوری، و استانی مقامات به ارسالی مختلف های نامه در کارگران نمایندگان اظهارات                 بنابر

و استان و شهر یک کل و دارد صنعت یک خانواده به نسبت تری گسترده ابعاد فارس خلیج هلدینگ                     اقدام
 البته کشور را در برمی گیرد.

قرار پتروشیمی مجتمع میز روی کارگران نمایندگان ازسوی پیشنهاداتی نماینده ها، همین از یکی گفته                به

 گرفته که با هیچ کدام موافقت نگردیده است.

که دارند سال 25 باالی ای سابقه نفر 120 نظر مد انتقالی های تعداد از کارگران نماینده این گفته                    بنابه

به افراد مابقی و بگیرد صورت افراد این بازنشستگی به  بخشیدن سرعت جهت همکاری اند داده                  پیشنهاد
 فازهای مختلف پتروشیمی بندرامام منتقل گردند.

پتروشیمی ترک به حاضر عنوان هیچ به کارگران این اینکه است. روشن کامل موضوع یک                 حال
 بندرامام نیستند و ازسویی دیگر هلدینگیها به شدت در پی تحقق چنین تصمیمی هستند.

 *چه خبرها از هفت تپه و کارگرانش؟

خوزستان واستانداری شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمعات             +ادامه
 برای احقاق حقوق

فرمانداری مقابل تجمعاتشان به تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 16 یکشنبه              روز
 شوش واستانداری خوزستان برای احقاق حقوشان مبنی بر بازگشت بکاروتبدیل وضعیت ادامه دادند.



 

 + گزارشی تحت عنوان موج دوم اعتصاب کارگران هفت تپه و ورود ماشین یگان ویژه

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران:

در شرکت شد،کارگران آغاز تپه هفت کارگران اعتصاب دوم 1399موج شهریورماه 16 یکشنبه               امروز
 محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

کاری اضافه کردن حقوق،قطع فیشهای دادن از تپه،دروغ هفت مدیرعامل اسدبیگی دروغهای علت                به
 کارگران،امروز کارگران شرکت هفت تپه اعتصاب جدیدی را آغاز کردن.

عزیز نیست،همکاران مشخص ویژه یگان ورود دلیل شد،اما شرکت وارد هم ویژه یگان ماشین                همچنین
 باهم در کنار هم باشید مثل همیشه،زنده باد هفت تپه،

  +اعتراض کارگران بخش صنعت هفت تپه درباره نحوه محاسبه حقوق در روزهای اعتصاب

 بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 16 شهریور:

خبر خود (16شهریورماه) امروز صبح اعتراض از تپه هفت نیشکر مجتمع صنعت بخش               کارگران

کار دارند، اعتراض ایام در کارفرما با خود حقوق محاسبه سر بر که نظری اختالف دلیل به آنها                    دادند.
 در کارخانه را متوقف کرده اند.



بخش کارگران کار توقف از شهریور)، ١۶ (یکشنبه امروز تپه هفت نیشکر مجتمع در کارگری                 منابع
حقوق محاسبه سر بر کارفرما با که نظری اختالف به اعتراض در داشتند اظهار آنها دادند. خبر                   صنعت

 کارگران در ایام اعتراض دارند، دست از کار کشیده اند.

حقوق ماه دو درحالی گفتند: خود مزدی مطالبات پرداخت در کارفرما بی توجهی به اشاره با                 کارگران

و نکرده واریز کارگران حساب به پولی هنوز کارفرما که داریم قرار ماه سومین آستانه در و                   طلبکاریم
مستحق نکرده اند، کار و نبوده حاضر خود کار محل در اعتراض روزهای در که کارگرانی است                  گفته

این به کارگران مقابل در شد. خواهد کسر آنها اضافه کاری های و حقوق و نیستند کامل حقوق                  دریافت
 موضوع  واکنش نشان دادند و با کار نکردن در بخش صنعت به رای کارفرما اعتراض کردند.

همانند باید کارفرما بوده؛ تپه هفت در که عرفی طبق شدند: مدعی خصوص این در تپه هفت                   کارگران
می کنند مطالبه گری قانونی صورت به شده ایجاد مشکالت دلیل به کارگران که زمانی در گذشته                 سالهای

 و در این ایام امکان کار کردن نیز ندارند، حقوق کامل بپردازد.

 +عدم پرداخت حقوق تیر ماه  کارگران هفت تپه علیرغم وعده و وعیدها

شهریور،با 10 تاریخ تا تپه هفت کارگران ماه تیر حقوق پرداخت بر مبنی وعیدها و وعده                  علیرغم

 گذشت حدود یک هفته از این تاریخ کماکان حقوق تیرماه کارگران این مجتمع پرداخت نشده است.

 *اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری ماهشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

از دست مطالبات پرداخت عدم به اعتراض برای ماهشهر شهرداری کارگران شهریور، 16               روزیکشنبه

 کارکشیده و مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان اجتماع کردند.

 *اعتراض کارگران راه آهن شاهرود نسبت به لگدمال شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری

لگدمال به نسبت را اعتراضشان شاهرود راه آهن فنی ابنیه خطوط شهریور،کارگران 16 یکشنبه               روز
 شدن حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری رسانه ای کردند.

به تاخیر ماه دو الی یک با را حقوق مان از درصد 50 پیمانکار ماه هر گفتند: ای رسانه خبرنگار به                      آنها

بوجود هستیم، حداقل بگیر که ما برای را زیادی مشکالت موضوع این که می کند واریز کارگران                 حساب
 آورده است.

افزودند: خود مطالبات درباره نمی دهد، را زندگی مان معاش کفاف ما ماهانه دریافتی اینکه بیان با                 آنها
کردن رسانه ای بدهند انجام می توانند خود معوقه مطالبات پیگیری در فنی ابنیه کارگران که کاری                 تنها

 مشکالتشان است تا شاید صدایشان به گوش مسئوالن باالدستی برسد.

یک مسئولیت تحت شاهرود ناحیه در مشهد به تهران ریلی محور در نفر 200 حدود کارگران، گفته                   به

کنند دریافت تاخیر بدون و کامل را خود حقوق منتظرند ماه هر آنها و هستند کار مشغول پیمانکار                    شرکت
 اما تقریبا از یک سال پیش هر ماه نیمی از حقوق خود را با تاخیر یک الی دو ماهه دریافت می کنند.

برخی و بیمه ای مشکالت درباره می کند، نگران را آنها حقوق چکانی قطره پرداخت اینکه بیان با                  آنها
برخی پرداخت تکمیلی، بیمه و اجتماعی تامین بیمه حق پرداخت زمینه در ما گفتند: خود دیگر                  مطالبات

 مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم.



بیمه پوشش تحت را کارگران همه کارفرما آنکه باوجود گفتند: خود تکمیلی بیمه مشکالت تشریح در                  آنها
خدمات از کارگران اما می شود کسر تکمیلی بیمه بابت آنها حقوق از مبالغی ماه هر و داده قرار                    تکمیلی

بهره مند می شود، عنوان بیمه گر شرکت حساب به تکمیلی بیمه حق نشدن واریز آنچه دلیل به تکمیلی                  بیمه
تکمیلی بیمه دریافت از تکمیلی بیمه خدمات شرایط از نارضایتی دلیل به نیز آنها از برخی و                   نیستند

 صرف نظر کرده اند.

کار کفش و لباس که است سال دو حدود گفتند: نیز کار وکفش لباس دریافت درباره فنی ابنیه                    کارگران

با دیگر برخی و کنند هزینه جیب از کفش و لباس تهیه برای ناچارا همکاران برخی نکرده ایم.                   دریافت
 همان لباس و کفش های کهنه و مستهلک به فعالیت شغلی روزانه خود ادامه می دهند.

مکاتباتی حال عین در گرفت صورت تجمعاتی مختلف استان های در گذشته ماه های در کردند: تاکید                 آنها
و نداشته نتیجه ای هیچ مکاتبات و اعتراضات این ولی شد انجام ذیربط مقامات دیگر و دولتی مسئوالن                   با

 به جایی نرسیده است. با ادامه این شرایط کارگران نمی دانند صدایشان را به گوش چه کسی برسانند.

موجب فنی، ابنیه کارگران میان در نارضایتی از حجم این اینکه بیان با پایان در فنی ابنیه                   کارگران

راه آهن فنی ابنیه کارگران خواسته های به اگر که بدانند باید مسئوالن و دولت افزودند:                نگرانی ست،
 ترتیب اثر داده نشود، مشکالت حادتر خواهد شد.

 *گزارشی درباره تجمع اعتراضی 15 شهریورکارگران بازنشسته تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی

حدود تا نفرات تعداد تدریج به ولی بود کم خیلی عده ابتدا بودم حاضر محل در صبح ده ساعت                     راس
 پنجاه نفر رسید.

  اکثریت بازنشستگان و مستمری بگیران شامل سه دسته بودند:

 - بازنشستگان سخت و زیان آور

بسیار معیشتی وضعیت و گیرند نمی هم را مستمری حداقل که سال بیست از کمتر سابقه با بازنشستگان -                   
 بدی دارند

 - بازنشستگان از کارافتاده و معلول

سابقه سال 35 ی بازنشسته مثال برای نشده محاسبه آنها آور زیان و سخت سالهای که می گفتن اول                    گروه

 23 سال سابقه محاسبه شده.

اضافه یکسان به همه به باید بودند معتقد و بودند معترض شان زندگی سختی و قضیه کل به دوم                     گروه
 می شد.

کار سال سی وگرنه شدیم افتاده کار از بیماری یا حادثه اثر در ما گفتن می اول گروه مثل هم سوم                       گروه
 می کردیم و حق بیمه می دادیم به همین دلیل باید حداقل 2800000 تومان ( سی روز ) را بگیریم.

 برخورد مامورین و لباس شخصی ها بسیار مودبانه بود. از تظاهرات جلوگیری جدی نکردند.

نباشد. شکنانه ساختار و باشد گرانه مطالبه و مدنی شعارشان که داشتند توجه نیز                تظاهرکنندگان
 دستگیری نداشتیم فقط پالکارد ها را جمع کردن .



را او و است خبرنگار نامبرده گفتند تظاهرکنندگان که ببرند را نفر یک ( موبایل ) دوربین خواستند                    می
 داخل جمعیت کردند و مانع شدند.

ورودی در سمت به را تظاهرات و نپذیرفتند تظاهرکنندگان ولی شد اعالم تظاهرات ختم 11 ساعت                  در

ورودی در شتابان سازمان حراست که ، پاسخگو پاسخگو ساالری ساالری شعار با دادند شکل                 سازمان
 را بست.

مدیران از تا کنید وصبر شوید حیاط داخل لطفًا بگوید انتظامات که شد باعث تظاهرکنندگان محکم                   عزم
 سازمان برای پاسخگویی به شما بیایند که مردم اصرار داشتند خود ساالری باید بیاید.

 مدیر بی کفایت       استعفا استعفا

 ساالری ساالری      عدالت، عدالت

ها سئوال جواب اجتماعی تأمین اجتماعات سالن در که پذیرفتند مردم تنش، پر دقایقی از بعد صورت                   بهر
 را بگیرند.

  اما در داخل سالن طوفانی بر پا بود. معترضان خشمگین حق خود را می خواستند.

مسئوالن از یکی اسدی و ( بازنشستگان سراسری کانون رییس ) بیات و ها مستمری مسئول                  حیدری

 کانون سراسری برای جوابگویی حضور داشتند.

 مردم یک به یک خواسته های خود را می گفتند . برگزیده ای از خواسته ها را در ادامه می خوانید:

 خواهران و برادران

این و کرده پرداخت بیمه سال 12 حاال تا پسرم و سال 30 هم من ، پرداخت بیمه حق سال 30 من                        پدر
شما بنابراین اند. نیامده دنیا به هنوز که هستند کودکانی شما طلبکاران و است النسلی بین صندوق                   یک

حضور و سازمان شورایی اداره ، شفافیت خواهان ما بفروشید. بورس در را کارگران سهام ندارین                  حق
 نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان در هیات مدیره و بازرسین سازمان هستیم.

به قوانین اجرای همچنین و تبعیضات رفع خواستار ما نباشد. حصول قابل که نیست چیزی ما                  مطالبات
 شرح ذیل می باشیم:

 1- اجرای صحیح ماده 96 و افزایش پایه حقوق همه سطوح تا 41 درصد مطابق تورم پایان سال98.

مسکن قیمت اینکه به توجه با مسکن حق افزایش مزایا، سایر خصوص در 44 و 111 ماده اجرای -2                   
 بسیار افزایش یافته و کمک هزینه معیشتی و حق اوالد.

 3- اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم و نه بیمه تکمیلی

 4- اجرای صحیح و کامل همسان سازی حقوق بر اساس حق بیمه پرداختی و سنوات خدمت.

 5- عمل کردن به ماده 69 مصوب در سال 87

استان (بازنشستگان جنگی مناطق در شاغلین مطابق بازنشستگان به جنگی منطقه حق پرداخت -6              

 کرمانشاه و سایر استانهای منطقه جنگی).



 7- عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران هم برابر با عیدی شاغلین بایستی باشد.

پرداخت بیمه حق دیگران از بیش را حقوقشان درصد 4 ماه هر آور زیان و سخت بازنشستگان -8                  
محاسبات در الزمست اید کرده محسوب سابقه سال بیست را سابقه سال 30 شخص شمایان ولی                  کرده اند

 تجدید نظر کنید.

برای مجدد اعتراض و تجمع حق نشود داده اثر ترتیب فوق های خواسته به صورتیکه در -9                 

 بازنشستگان محفوظ می باشد.

 یکی دیگر از بازنشستگان گفت شما نماینده ما نیستید. شما باید با باالییها صحبت کنید نه با ما.

 وسط صحبت حیدری عده ای بعنوان اعتراض جلسه را ترک کردند.

سازی متناسب ی بودجه دولت از دریافتی طلب سوم یک اینکه و فرمول توضیح به کرد شروع                   حیدری
 بوده که معترضین از حقایق و وضع زندگی شان برایش تعریف کردند.

 بیات پذیرفت که بازنشستگان کارهای سخت و زیان آور را فراموش کرده اند.

تامین جامع ساختار قانون اجرای خواهان مبسوطی سخنان در بازنشستگان از دیگر              یکی
بیمه به نه و درمانی بیمه وظایف انجام و اجتماعی تامین اموال غارت و دزدی از                  اجتماعی،جلوگیری

 تکمیلی شد.

  منبع اصل خبر:شبکه های اجتماعی

ایران مدارس گشایی باز مناسبت به ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای ی               *بیانیه

  شهریور 1399

     هموطنان ارجمند، خانواده های گرامی ، دانش آموزان عزیز

که میدانیم ما اند، شده خسته کشور بامسئولین طرفه یک گفتگوی از ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای                  
 قدرتمداران حاکم نیز، یارای شنیدن فریاد عدالتخواهی مردم را ندارند.

بدان آنچه بشود. ایران مردم خرج که است، نمانده چیزی حاکمیت ی درخزانه که میدانیم ما ی همه                    

 رسیده ایم این است که چشم امیدمان را از حاکمان بی مسئولیت بریده، وبه خویشتن خود بازگردیم.

  که گفته اند: کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من

بی و بیداد سال 40 رهآورد که یمان دردها از بربخشی مرهمی، یافتن برای که شدیم برآن رو این از                      
 تدبیری است، با شما سخن بگوییم.

برای حتی ، فرزندانمان پرورش و آموزش برای امروز، و گذشته های دولت که میدانیم معلمان ما                   

  جان آنان نیز هیچ ارزشی قائل نبوده ونیستند.

پیچیده، های ریزی برنامه با و کرده تلقی مصرفی ای وزارتخانه را پرورش و آموزش حاکمان،                  

به خود، برای را (آزاد) پولی مدارس حتی و نموده فراهم مردم ازجیب آنرا های هزینه درصد                   صد
 بنگاهای در آمدزایی تبدیل کرده است، تا آنرا خرج هزینه های غیر عقالنی حاکمیت کنند.



، (تبلت آموزشی ابزارهای کم دست ، جهان کشورهای بیشتر مانند دارند، وظیفه حاکمان مامیدانیم                 
دانش برای بحرانی ی مرحله این در را مجازی) فضای سایرابزارهای و سرعت پر کارت،اینترنت                 سیم

و گچ گاز، برق، آب، ی هزینه پرورش و آموزش مدیران شوربختانه اما کنند، فراهم معلمان و                   آموزان
 گازوئیل مدرسه را هم از جیب مردم فراهم می کنند.

را مردمی" "کمکهای نام به پول پرداخت توان مردمش که محرومی مناطق پرورِش و آموزش میدانیم                  ما
  ندارند، فرزندانشان یا از سرما میلرزند ، یا از گرما می پزند، یامی سازند و می سوزند.

  ما میدانیم که هیچ مسئولی نگران جان هیچ شهروند ایرانی نیست .

کند، می دریغ نیز سرزمین این فرزندان برای سنج، تب یک کردن هزینه از دولت که میدانیم ما                    
 وهرگز به غربالگری دانش آموزان ومعلمان و مرتبطین با آنان نخواهد پرداخت.

کمترمدرسه است، بهره بی تهویه سیستم کمترین ازداشتن ثروتمند، سرزمیِن این مدارس که میدانیم ما                 
فراهم از پرورش و آموزش باشد؛ مند بهره هم سقفی ی پنکه یک از حتی که شود، می یافت ایران در                       ای

 کردن کمترین مواد شوینده و ضد عفونی کننده نیز ناتوان است.

وسازمان جهان دانشمندان های توصیه با حاکم، سیاسیون تحکمات و دستورات که میدانیم ما ی همه                  

می استفاده پزشکی علم تکنیکهای ترین تازه از که کرونا، با مبارزه ملی ی کمیته و ایران، پزشکی                    نظام
  کند، درتضاد آشکاراست.

نخواهد حاکمان پشتیبانی به امیدی هیچ شود، گرفتار کرونا به ای خانواده از تن یک اگر که میدانیم ما                     

شکل هر به فرزندانشان و خود جان انداختن خطر به از ایران مردم که است شایسته رو این از                     داشت،
  ممکن پرهیزنمایند.

از خارج را کیفیت با آموزشی محتوای تولید ، ایران فرهنگیان صنفی تشکلهای هماهنگی شورای                 
کرونا، دوران در را نوجوانان و جوانان تحصیل ی ادامه ی چاره راه و ، دانسته معلمان و مدرسه                     توان

  فراهم کردن بسته های آموزشی( سی دی، رم، فلش و.... ) همچنین آموزشهای تلویزیونی میداند.

درسی اشکال رفع برای فقط درس ی کالسها فضای از کند، می پیشنهاد هماهنگی شورای                 همچنین

بهره درس کالس هر در آموزان دانش چهارم یک روزانه آمار با آنهم مستمر، آزمونهای                 وبرگزاری
 برداری شود.

 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 15 شهریور 1399

زندان در انفرادی سلول به او انتقال چرایی گزارش و زاده عظیم جعفر اعتراضی غذای اعتصاب                  *پایان

 رجایی شهر

از وحشیانه انتقال دنبال به و مرداد 26 روز از که ایران کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده عظیم                    جعفر

ظهر بود زده اعتراضی غذای اعتصاب به دست شهر رجایی زندان در انفرادی سلول به اوین                  زندان
اعتصاب به شهر رجایی سیاسی زندانیان عمومی بند به انتقال و روز ٢٠ از پس ، شهریور 15                    دیروز

 غذا پایان داد.



اعتصاب پایان برای زندان مسئولین که صحبتی و مذاکره ساعت یک از بیش از پس دیروز زاده                   عظیم
و دوستانم و خانواده دربرابر فقط من داشت: اظهار اعتصاب پایان قبول مورد در بودند داده                  ترتیب

اعتصاب به و میاورم فرود تسلیم سر احترام با اند شده اعتصابم پایان خواهان که شریفی انسانهای                   تمامی
 پایان میدهم اما حق خود میدانیم که این اعتراض را به اشکال دیگری ادامه دهم .

و روحی سیستماتیک های فشار اعمال هدف با انفرادی سلول در غذا اعتصاب روز ٢٠ مدت در                   او
( شد انجام اعتصاب پایان هدف با مامور حضور در مالقاتش دو ) تلفن،مالقات هواخوری، از                  روانی

 تلویزیون، روزنامه، قلم و کاغذ و عینک و کتاب محروم بوده است.

مسئوالنه غیر تماما انتقال برابر در ایستادگی پی در مرداد 22 مورخه چهارشنبه روز زاده عظیم                  جعفر

عدم دلیل (به موفق نا و روزه ٣ تالش دنبال به سپس و هشت بند به اوین مرکزی بهداری از خطرناک                       و
صدای با صوتی پیام یک فرستادن برای دوستان) و خانواده توسط صدایش تلفنی ضبط امکان                 وجود

برنامه کذب سراسر اخبار مورد در افشاگری و اوین زندان هشت بند در کرونا واقعیت مورد در                   خودش
قلبی حاد بیماری دروغین (اعالم جنایتکارانه شگردی با زندان این در کرونا با رابطه در 20:30                  خبر

منتقل شهر رجایی زندان در انفرادی سلول به مرداد 26 یکشنبه روز ظهر از بعد زندان) پزشک                   توسط
 شد.

و جعفر انتقال از پس روز (چهار مرداد 22 چهارشنبه روز حوالی زاده، عظیم خانواده اظهارات بر                   بنا
و زاده عظیم با دیداری طی اوین بهداری رئیس جعفری دکتر زندان) بهداری قرنطینه به دیگر نفر                   یازده

به بودند) بازگردانده بند به را نفر ١٢ از سیاسی زندانی یک و عادی زندانی ٣ قبل (روز عبدی                     اسماعیل

از دستورالعمل این دنبال به گردید. باز خود بند به باید و است منفی نیز نفر دو شما تست کرد اعالم                       آنان
داشت: اظهار او به خطرناک تصمیم این برابر در تندی گیری موضع با زاده عظیم جعفری، دکتر                   سوی

مثبت تان تست گفتید ما به پیش روز ۴ که بودید شما این نیامدیم، اینجا خودمان پای با که ما دکتر                       آقای
مغشوش تان تست گفتید و کردید عوض را حرفتان بعدش روز دو که بماند شوید، قرنطینه باید و                    است

 بود و االن بی آنکه از من تست دوباره ای گرفته باشید می گویید تستم منفی است؟!

من از اگر حتی گذشته این از بازگردم. بند به باید گویید می من به که اید آورده کجا از شما را منفی                         این

پنج با است روز ۴ االن من است، منفی شما تست گفتید می مستندا و بودید گرفته مجدد تست پیش روز ۴                      
١۶ فرزند اگر حتی دکتر! آقای ، است مثبت آنها تست جواب گفتید االن همین شما که ام سفره هم                      نفری

به شما آنوقت بمانید، قرنطینه در اینجا باید شماها گفت خواهد حتما باشد آگاه واقعیتها این به هم من                     ساله

چهار میان به باید گویید می ما به انسانی و پزشکی موازین کدام براساس و چگونه پزشک یک                    عنوان
 صد انسان در بند هشت بازگردیم .

دکتر برابر در عبدی اسماعیل همچنین و جعفر سوی از ایستادگی این دنبال به اظهارات،                 بنابراین

و پروژه میانه در نفر ۵ به نفر ١٢ از کرونا به مبتال زندانیان آمار کردن کم پروژه شکست و                      جعفری

در کرونا مورد در خودش صدای با صوتی فایل فرستادن برای زاده عظیم که ناموفقی و روزه ٣                    تالش
انجام مرداد 25 شنبه روز تا (20:30 خبر کذب اخبار از (پس مرداد 23 پنجشنبه روز از اوین                    زندان

قرنطینه زندانیان نفره ٨ جمع در حضور با اوین زندان رئیس مرداد 26 یکشنبه روز ظهر حوالی                   داد،
برایتان بگذارید کنار را تلفن و کاغذتان و قلم اگر شما داشت: اظهار زاده عظیم جعفر به صراحتا                    شده

جنایت شگرد با او زاده، عظیم به اظهارات این از پس ساعت پنج چهار، دقیقا و ؟! شود می بهتر                      خیلی



انتقال این گردید. منتقل شهر رجایی زندان در انفرادی سلول به اش قلبی بیماری شدن حاد                  کارانه
در جعفر از بینی و حلق راه از که کرونایی تست مرداد، 28 روز که گرفت صورت حالی در                     وحشیانه

زندان این عفونی های بیماری متخصص پزشک سوی از شد گرفته شهر رجایی زندان انفرادی                 سلول
 مثبت اعالم گردید.

شهر، رجایی زندان مسئولین به مکتوب صورت به را خود غذای اعتصاب دالیل زاده عظیم                 جعفر
این در پردازی دروغ و اوین زندان در کرونا بهداشتی های پروتکل مطلق رعایت عدم به                  اعتراض

انسان جان انداختن خطر به در مشارکت عین که 20:30 خبر برنامه و زندان مسئولین سوی از                   مورد
در کارانه جنایت شگردی کارگیری به و انفرادی سلول به انتقال همچنین و آنهاست از حیات سلب و                    ها

 پروسه این انتقال اعالم کرده بود.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ١۶ شهریور ٩٩

خفگی 2و شماره تونل ریزش حادثه در کرمان هجدک سنگ زغال معدن کارگر 5 ومصدومیت                 *مرگ
 ناشی از انسداد مسیر خروجی معدن

بخش در واقع هجدک سنگ زغال معدن 2 شماره تونل ریزش حادثه شهریور، 16 یکشنبه روز                  صبح
های کارگربنام 4 مرگ به منجر معدن، خروجی مسیر انسداد از ناشی وخفگی کرمان راور                 کوهسار

با دیگر کارگر 1 مصدومیت و رامشک میثم و دورانی امیررضا گلستانی، مصطفی حسینی،                رحیم
 وضعیت وخیم شد.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی در آران و بیدگل براثر سقوط از ارتفاع

روستای در واقع ساختمان یک دربام حین افغانستان تبعه ساله 45 کارگر شهریور،یک 16 یکشنبه                 روز
 محمدآباداز توابع شهرستان آران و بیدگل دراستان اصفهان درپی سقوط در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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وعده و معیشتی اسفبار وضعیت به نسبت اجتماعی تامین بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی تجمع -               
 های توخالی مسئوالن

 +گزارش تصویری

 - گزارش سی وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

مقابل تجمع برپایی با بکار بازگش برای تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران های کنش ادامه -                
 فرمانداری شوش واستانداری خوزستان

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بالتکلیفی به نسبت کرمان ای منطقه برق ورزشی فرهنگی، مجموعه کارگران اعتراضی تجمع -              
 معیشتی وشغلی مقابل ساختمان اداری برق منطقه ای کرمان

 - احضار، تهدید، ارعاب و فشارهای روحی و روانی فعاالن صنفی در اورژانس ١١۵

ساختن برای اراضیشان تملک مطالبات پرداخت عدم به نسبت سرخ تنگ باغداران اعتراضی تجمع -               
 سد تنگ سرخ

مبارزات از پشتیبانی و اعدام احکام سیاسی،لغو زندانیان از دفاع برای درپاریس تجمع برگزاری -               
 کارگران در ایران

وعده و معیشتی اسفبار وضعیت به نسبت اجتماعی تامین بازنشسته کارگران سراسری اعتراضی               *تجمع

 های توخالی مسئوالن

به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای اجتماعی تامین بازنشسته کارگران شهریور، 15 شنبه               روز

اجتماعی تامین سازمان مقابل تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده و معیشتی اسفبار                وضعیت
 درتهران واداره کل تامین اجتماعی در مراکز استان ها ونیز تعدادی ازشهرستان ها زدند.

 +گزارش تصویری:

 آذربایجان شرقی – تبریز:

 تبریز:



 

 آذربایجان غربی – ارومیه:

 البرز – کرج:

 کرج:



 

 تهران – تهران:

 تهران:



 

 خراسان رضوی – مشهد ونیشابور:

 مشهد:



 

 خوزستان – اهواز وشوش:

 اهواز:



 

 شوش:

 



 کرمان – کرمان:

 کرمان:

 

 گیالن – رشت:

 

 مرکزی – اراک :

 *گزارش سی وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

ایران،اعتراض فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی شهریورکانال 15 شنبه روز گزارش            به

 سراسری برای افزایش دستمزد برای سی وششمین روز متوالی ادامه پیدا کرد.

 درادامه این گزارش درباره دسیسه های کارفرمایان آمده است:



افتاده طمع به بخشی اند، خورده کارگران اعتصاب از ها شرکت و پیمانکاران که ای ضربه به توجه                    با
ادامه خود شرافتی بی به تا کنند کم قیمت با کار به وادار را آنان و کرده خراب را کارگران روحیه تا                        اند

 دهند. به عنوان نمونه به این آگهی کار توجه کنید:

لیسانس فوق و لیسانس - اکسیژن مخازن من تست برای مکانیک دیپلم فوق و دیپلم همکاری به                   «دعوت

نیروی - تست فول و زن تک و کمکی جوشکار - تراشکاری دستگاه اپراتور - فنی دفتر برای                    مکانیک
شیروانی اقای ٢٠ داخلی ٠٣١٩۵٠٢١٣٣۵ شماره با لطفا پایپینگ. نیروی - کاری مونتاژ زمینه در                 فنی

 هماهنگی گردد»

زنگ بهم بشنوید:« کارگر زبان از را بعدش کشانند می اصفهان کمشچه صنعتی شهرک به را                  کارگر

گفت میخوره؟ بدرد دارم مکانیک لیسانس بله گفتم داری مدرک پرسید بعد نیازداریم فیتر که گفتن                  زدن
فیترم. من هست ای کاردیگه ورق کار مونتاژ گفتم کنی مونتاژ ورق باید گفتن بهم اصفهان امدم االن                    بله.

تصفیه. وگرنه کارکن بودی خوب اگه کارکن برامون ماه یک میکنه. هم مونتاژ برامون داریم فیتر                  میگه
اما میگرفتم ۴۵٠٠ روز ٢۴ گفتم بود؟ چقدر حقوقت بودی که جایی اخرین گفت چند؟؟ حقوق                  گفتم

نه گفتم میدیم. بهت تومن ١٧٠ روزی ما گفت بود دریافتیم میلیون ٧ سنوات عیدی و کاری                   بااضافه

بگید باید میخواهید مخزن مونتاژکار اگه شما اقا گفتم زدم زنگ شیروانی به کمه. خیلی حقوقتون                  نمیخوام
یاد کاردیگه یک داره عیبی چه گفت کنید. مونتاژ باورق بگید نفربیاد بعدش فیترمیخوام بگید اینکه                  نه

شهر داخل نیستید کارکن شما گفت هدردادی. وقتم . کردم اینقدرهزینه خدا و میدونی خودت                 بگیری.گفتم
گفتم بهش وقتی نیست گیری شهردندون انقدرهم اصفهان شده بزرگ خودم من گفتم کارکنید خوبی این                  به

 خیر نبینی زورش امد تلفن قطع کرد»

مقابل تجمع برپایی با بکار بازگش برای تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران های کنش                *ادامه
 فرمانداری شوش واستانداری خوزستان

برای دارشان دامنه های کنش درادامه تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شهریور، 15 شنبه                روز

اهواز کالنشهر در خوزستان واستانداری شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمع به دست بکار               بازگشت
 زدند.



 

بالتکلیفی به نسبت کرمان ای منطقه برق ورزشی فرهنگی، مجموعه کارگران اعتراضی              *تجمع
 معیشتی وشغلی مقابل ساختمان اداری برق منطقه ای کرمان

بنمایش برای کرمان ای منطقه برق ورزشی فرهنگی، مجموعه کارگران شهریور، 15 شنبه               روز
برق اداری ساختمان مقابل تجمع به دست وشغلی معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان               گذاشتن

 منطقه ای کرمان زدند.



 

مقابل امروز که افرادی همه گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                 یکی
از برخی حتی دارند کار سابقه سال 10 از بیش اند، کرده تجمع کرمان ای منطقه برق اداری                    ساختمان

 آن ها نزدیک به 30 سال سابقه کار دارند.

و داشت قرار ای منطقه برق نظر تحت برق اداره ورزشی فرهنگی، مجموعه این از پیش افزود:                   وی

صورت به و شده واگذار خصوصی بخش به مدتی از پس اما کرد می پرداخت را ما مزایای و                     حقوق
 خودگردان اداره شد.

کارگران مزایای و حقوق مسئوالن توجهی کم و مدیرعامل تعویض از پس داد: ادامه معترض کارگر                  این
 این بخش از اسفندماه 98 پرداخت نشده و موسسه را تعطیل کردند.

و بود کارکنان حقوق پرداخت عدم و مجموعه تعطیلی برای بهانه بهترین کرونا شیوع کرد: اضافه                  وی

 اکنون 40 نفر پرسنل این مجموعه بدون حقوق و بیمه بالتکلیف مانده اند.

گردد برمی عادی حالت به شرایط کنید صبر ماه 3 گفتند کارکنان به مسئوالن گفت: کارگرهمچنین                  این

 اما گشایشی حاصل نشد و اکنون با گذشت چندین ماه همچنان بالتکلیف هستیم.

و شود حل مجموعه داخل تا کردیم صبر ماه هفت کنند، می تعلل پاسخگویی برای مسئوالن افزود:                   وی
 هیچ کس اعتراض نکرد اما بیش از این صبر فایده ندارد و حقوق خود را مطالبه می کنیم.

نه و کنند می تمدید را قراردادها نه رسیده پایان به ما قراردادهای مهلت گفت: معترض کارگر                   این
 اخراجمان می کنند تا دنبال کار دیگری باشیم.



برای عجیبی پافشاری ای منطقه برق مدیرعامل مجموعه، این مدیر کفایت بی وجود با داد: ادامه                  وی
 ابقای مدیر دارد و پاسخگوی حق ضایع شده کارکنان نیست.

شدیم خود مطالبات خواستار و فرستادیم نامه ارگان 12 به کرد: خاطرنشان پایان در معترض کارگر                  این

 اما هیچ یک از مسئوالن حتی شنوای درداهای کارگران در این شرایط سخت اقتصادی نشدند.

 *احضار، تهدید، ارعاب و فشارهای روحی و روانی فعاالن صنفی در اورژانس ١١۵

اورژانس مسئولین توسط همچنان قانونی های فعالیت وجود با ١١۵ پزشکی فوریتهای در صنف  ی                فعاالن
 کشور با تهدید و ارعاب روبرو هستند.

چهارچوب در ما فعالیتهای گوید: می ایران کارگران آزاد اتحادیه با گفتگو در صنفی فعاالن این از                   یکی

نمی بر نیز را کشور رسمی قوانین که مسئوالنی اما ، ایم نخواسته قانون از فراتر چیزی و بوده                     قانون
 تابند سعی در ایجاد خفقان با ایجاد فضای تهدید و ارعاب دارند.

است. آورده فراهم را قوانین اجرای عدم های زمینه کشور، اورژانس راس در یافته سازمان فساد                  وجود
ریاست همزمان بطور و سال ۵ مدت به کشور اورژانس سازمان رئیس کولیوند پیرحسین                دکتر

بر بودن شغله دو این که دارد برعهده را شهید بنیاد به وابسته االنبیا خاتم بیمارستان و کشور                    اورژانس

حقوق استرداد و خدمت از انفصال قوانین، همین مطابق و باشد می مجلس مصوب صریح قوانین                  خالف
متخلفی چنین با برخورد عدم علت اما باشد. می تخلف این مجازات کمترین مشاغل از یکی از                   دریافتی

، احمر هالل زیارت و حج اداره بر ریاستشان زمان در بخصوص ایشان که نیست این جز                   چیست؟
و فرستاد می تمتع حج به امدادگر عنوان به پرستاران و پزشکان بجای را حکومتی و امنیتی                   مسئولین

وظیفه به ماموریت طول در تنها نه آنها که حالی در نمود می لحاظ هم ماموریتی حقوق یک                    برایشان

آنها به تمتعی حج المال، بیت جیب از که اند شده کسی وامدار اکنون بلکه کردند نمی عمل خود                     محوله
 اهدا نموده که دیگران شاید بیش از ١٠ سال باید با هزینه گزاف و در نوبت آن می ایستادند.

کشور اورژانس کارکنان خواسته بزرگترین به وری بهره ارتقاء قانون اجرای که فضا یی در و                 حال

ارتباط با کشور اورژانس حراست رئیس اصفهانی محمدطاها بنام فردی همراهی با کولیوند شده،                تبدیل

و اطالعات وزارت به صنفی فعاالن احضار با و حکومتی و امنیتی نهادهای در وامدار دوستان همان                   با
 تهدید و ارعاب سعی در جلوگیری از اجرای قانون را دارد.

کسب بدون و سنجش سازمان ریاست با البی با را دخترش فرزند دو قانون خالف بر خود که                    فرد ی

باشد می هایی میوه از استفاده حال در همچنان نموده تحصیل به مشغول پزشکی رشته در نمره                   حدنصاب
 که سالها پیش تخم درختانش را کاشته بود.

باید حاکمیتی مشاغل کارکنان و است حاکمیتی مشاغل جزو ١١۵ اورژانس گوید می صنفی فعال                 ا ین
صابریان و حراست مسئول اصفهانی آقایان مرکزی هسته با کولیوند تیم باشند. داشته مرتبط                مدارک

غیر مدارک با را ارگانها دیگر و بهداشت وزارت مسئوالن فرزندان از بسیاری تهران اورژانس                 رئیس

تهران اورژانس در شهر گلریزان شرکت طریق از و استخدامی های آزمون در شرکت بدون و                  مرتبط
پوشاندن با حتی ایشان است. بوده افراد نمودن وامدار راستای در نیز ها استخدام این و اند نموده                    استخدام

گشاد کالهی رهبری، مراسمات در امداد برای آنها از استفاده و خدماتی نیروهای تن بر پرستاران                  لباس



کولیوند از حال است. موجود سایتها در آن تصاویر و اسناد که گذارد می کشور مقام ترین عالی سر                     بر
 چه انتظاری می توان داشت که مدافع حقوق زیردستان خود باشد.

در و کند می خود با همسویی عدم صورت در رویشان از شدن رد به تهدید را صنفی فعاالن                     کول  یوند

را قانونی اینکه از حتی ایشان دهد. می نشان را خود درونی خواسته این ایذایی حرکتهای با نیز                    عمل

در قانون این گذاشت نخواهد گوید می رسما اورژانس کارکنان حضور در و ندارد ابایی نکند                  اجرا
و پزشکی فوریتهای شغل بودن فرسایشی و سختی علت به قانون این مطابق گردد. اجرایی                 اورژانس

 متناسب با سنوات خدمتی افراد ساعات کار کاهش می یابد.

سوی از ذینفع نفر هزار ١٧ با ایران پزشکی فوریتهای انجمن ، فرد این گسترده های الب  ی با                    حال

در نفوذ و گری البی شود. می تهدید نیز امنیتی نهادهای سوی از و نشده مجوز تمدید کشور                    وزارت
حذف نهادها برخی اولویت از قانون و حق از دفاع تا شده موجب باشند قانون طرفدار باید که                    نهادهایی

 گردد.

سد ساختن برای اراضیشان تملک مطالبات پرداخت عدم به نسبت سرخ تنگ باغداران اعتراضی                *تجمع
 تنگ سرخ

عدم به اعتراض در بویراحمد شهرستان سرخ تنگ منطقه شهریور،باغداران 15 شنبه روز               صبح

پرداخت وخواهان زدند سرخ تنگ سد درکارگاه تجمع به دست اراضیشان تملک مطالبات               پرداخت
 مطالباتشان ازطرف وزارت نیرو وپاسخگویی مسئوالن استان کهگیلویه و بویراحمد شدند.

تنها نه اعتباری مشکالت دلیل به اما گذرد می سد این زنی کلنگ از سال حدود10 شودکه می                    خاطرنشان

است نشده پرداخت هم منطقه باغات برخی تخریب و تملک به مربوط مطالبات بلکه نرسیده سرانجام                  به
 و بسیاری از باغداران منطقه با از دست دادن باغات و اراضی خود دچار مشکالت معیشتی شده اند.

مبارزات از پشتیبانی و اعدام احکام سیاسی،لغو زندانیان از دفاع برای درپاریس تجمع               *برگزاری
 کارگران در ایران

 گزارش و دوتصویر دریافتی:

مبارزات از پشتیبانی و اعدام احکام سیاسی،لغو زندانیان از دفاع در گردهمایی سپتامبر پنجم شنبه                 روز
 کارگران در ایران برگزار شد.

پشتیبانی با پاریس - ایران در عقیدتی و سیاسی زندانیان از دفاع انجمن دعوت به که گردهمایی این                    در
پاریس، ایران کارگران از حمایت در الملل بین اتحاد و فرانسه ایران کارگران با سوسیالیستی                 همبستگی

 برگزار شد بیانیه این فراخوان قرائت گردید.

اسفناک وضعیت اعدام و شکنجه و زندان حربه بواسطه اسالمی جمهوری سرکوبگری دهه               چهار

چنین در است. کرده فلج را اقتصادی و اجتماعی،سیاسی های حوزه حاکمان، غارت و دزدی و                  اقتصادی
 وانفسایی باید حامی مبارزین و مدافع  حقوق مردم و زحمتکشان جامعه بود.

باید آزاد سیاسی زندانی شعارهای گردید برگزار کننده شرکت ها ده حضور با که مراسم این                  در
ستمگر بر مرگ اسالمی، جمهوری بر مرگ ستوده، نسرین و زاده عظیم جعفر اعدام،آزادی                گردد،لغو

 چه شاه باشه چه رهبر از سوی شرکت کنندگان سرداده شد.



 

گروه جوانان سوی از کرد" خواهیم غرق آبان خون در اسالمی "جمهوری محتوای با نیز                 شعاری
 کلکتیو 98 در مراسم به نمایش درآمد.
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 اخباروگزارشات کارگری 14 شهریورماه1399

 - گزارش سی وپنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 - تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه رامین اهواز نسبت به خصوصی سازی

دبستانی پیش مربیان و التدریس حق معلمان سوادآموزی، نهضت آموزشیاران اعتراضی تجمع -             
 شهرستان های شوشتر و گتوند نسبت به عدم تبدیل وضعیت همزمان با سفر قالیباف

 - فراخوان تجمع کارگران قرارداد موقت صنعت نفت برای دست یابی به مطالباتشان  مقابل وزارت نفت

 - بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون شرایط بازگشایی زودهنگام و عجوالنه مدارس

  - بازگشائی مدارس و مسئولیت نهادهای در قدرت:

 "حفظ جان و سالمتی دانش آموزان و آموزش رایگان  و با کیفیت دو خواسته مهم خانواده ها ست".
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 - کانون نویسندگان ایران: سه گام در سرکوب آزادی بیان معترضان

 - بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تشدید شرایط بحرانی جعفر عظیم زاده

  - جان باختن یک کارگردر پیشوا بر اثر برق گرفتگی

 - مرگ ومصدومیت 3 کارگرساختمانی حین کار درسنندج

 *گزارش سی وپنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 روزجمعه 14 شهریور،  کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران طی گزارشی از ادامه
 اعتراض سراسری برای افزایش دستمزد برای سی وپنجمین روز متوالی خبرداد .

به و خوردند کارگران هماهنگ اعتصاب از سختی ضربه پیمانکاران و گزارش،کارفرماها              بنابهمین
 همین خاطر از گذاشتن آگهی کار در گروه های کارگری خودداری می کنند چون می دانند:

  1- کارگران در این گروه ها با هم متحد شده و کمتر از قیمت مصوب کمپین کار نخواهند کرد

   2- نمی خواهند این گروهها رشد و اعتبار بیشتری بیابند.

ببرند. باال را ها حقوق اند گشته مجبور اما دادند نشان که سختی جان تمام با افزود،کارفرماها منبع                    این

ما به برادران این تا شد، انجام حقوق افزایش هم نپیوستند ما به هم کارگرمان برادران که هایی پروژه                     در
 نپیوندند که این هم پیروزی ماست.

 *تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه رامین اهواز نسبت به خصوصی سازی

جاده 20 کیلومتر در واقع اهواز رامین نیروگاه کارگران از شهریور،جمعی 14 روزجمعه               طهر
دست خصوصی بخش به واگذاری به نسبت اعتراضان گذاشتن بنمایش برای ویس شهر -                مسجدسلیمان

 به تجمع در مصلی نمازجمعه کالنشهر اهواز زدند.



 

دبستانی پیش مربیان و التدریس حق معلمان سوادآموزی، نهضت آموزشیاران اعتراضی             *تجمع
 شهرستان های شوشتر و گتوند نسبت به عدم تبدیل وضعیت همزمان با سفر قالیباف

معلمان سوادآموزی، نهضت آموزشیاران از قالیباف،جمعی باسفر همزمان شهریور 13 شنبه پنج              روز
صدای بیشتر هرچه انعکاس برای گتوند و شوشتر های شهرستان دبستانی پیش مربیان و التدریس                 حق

 اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع زدند.



 

می تشکیل بانوان را ها آن قالب که کنندگان شهریور،تجمع 14 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه
اجرای استخدامی، وضعیت تبدیل دبستانی، پیش مربیان استخدام پالکاردهایی داشتن دست در با که                دادند

ها آن مطالبه ترین مهم قانون، مشمول دبستانی پیش مربیان شدن التدریس حق بر مبنی مجلس                  مصوبه
 بود.

و بود بازنشسته فرهنگیان استخدام و کارگیری به کنندگان، تجمع اعتراضی تجمع دالیل از دیگر                  یکی
 نسبت به جایگزین کردن نیروهای بازنشسته بجای خود معترض بودند.

 *فراخوان تجمع کارگران قرارداد موقت صنعت نفت برای دست یابی به مطالباتشان  مقابل وزارت نفت

حق صدای انعکاس و مطالباتشان به یابی دست برای دارند نظر در نفت صنعت موقت قرارداد                  کارگران
 طلبیشان دست به تجمع مقابل درب اصلی وزارت نفت بزنند.

 بنابه گزارش رسانه ای شده خواسته های کارگران قرارداد موقت صنعت نفت بقرارزیراست:

 ١-تبدیل وضعیت به (قرارداد مدت معین) همانند سایر وزارت خانه ها

٢٩ ماده ٣ تبصره و اداری نظام کلی های سیاست ۶ بند مطابق مشابه مشاغل در حقوق سازی                    ٢-همسان
 برنامه ششم توسعه اقتصادی

 ٣-رهایی از برخورد دوگانه با موضوع کارمندی و اجرای کامل آیتم های کارمندان نفت

 ۴-ایجاد نظام ارتقاء جهت افزایش انگیزه کارکنان  و میل آنها به کار و تغییر جایگاه سازمانی



 *بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون شرایط بازگشایی زودهنگام و عجوالنه مدارس

و زودهنگام بازگشایی شرایط پیرامون تهران معلمان صنفی کانون بیانیه شهریور، 14 جمعه               روز
 عجوالنه مدارس بشرح زیر منتشر شد:

برای شده ای تثبیت شرایط هنوز که شده اعالم ١۴١٣٩٩-٠٠ تحصیلی سال شروع ١۵شهریور حالی                در
و منتشر وپرورش آموزش مسئولین سوی از مختلفی اخبار روزانه است. نشده فراهم آغاز                این

این آشفته ی ساختار از حکایت خود که می شود بیان مدارس بازگشایی برای مختلفی               سناریوهای
 وزارتخانه دارد.

مدرسه در الزاما دانش آموزان و معلمان و شود باز شهریور ١۵ در مدارس که است این سناریو                   آخرین
و (سفید گانه سه شرایط در را آموزش وضعیت که می شود منتشر نامه ای شیوه داشت. خواهند                  حضور

پیشبرد در چیست، شیوه نامه اجرایی ضوابط و شرایط کنند بیان آنکه بدون می کند، تشریح ( قرمز و                   زرد
است،مدارس شده گرفته نظر در مدارس بهداشتی شرایط ارتقای برای امکانات یا بودجه کدام آن                 اهداف

اختیار در امکاناتی چه و شده اند مجهز مدرن و تازه امکانات کدام به سالم و ایمن فضایی ایجاد                    برای

کشور روزهای این آموزش اهداف پیشبرد در تا گرفته قرار مدارس کادر و معلمان و آموزان                  دانش
سفید،حضور مناطق در آموزان دانش دائمی حضور از صحبت همچنین کنند؟! عمل کارآمدتر و                موثر

این است. قرمز مناطق در مجازی آموزش و زرد مناطق در دانش آموزان شده گروه بندی و فرد و                   زوج
و مختلف مناطق وضعیت از بهداشت وزارت روزانه آمار به تنها نه وزیر که دارد آن از نشان                    روش

و معلم کمبود دلیل به وی، متبوع وزارتخانه در که داند نمی بلکه نمی کند توجهی بهداشتی                  پروتکل های

با می توان را مدارس امکانات و می کند تدریس مدرسه چند در معلم هر حقوق، بودن پایین                  جبران
مدارس اگر نیست متوجه و ندارد خبر درس کالسهای در جمعیت باالی تراکم از شمرد! دست                  انگشتان

هم اطراف خیابانهای است؛ سهل که مدارس فضای کنند رعایت را اجتماعی گذاری فاصله                بخواهند
 جوابگو نخواهد بود.

مسئولیت معمول طبق و است نامفهوم و گنگ وزارت سوی از شده اعالم گروه بندِی زرد، شرایط                  در
نهاد یک حد در وزارتخانه نقش همچنان تا گرفته قرار مدارس کادر و معلم دوش بر آن                   اجرای

نبود است. دیگری حدیث خود مدارس بهداشتی امکانات وضعیت میان این در شود. حفظ                میرزابنویس
تهویه کالس ها، و بهداشتی سرویس های کردن ضدعفونی برای بهداشتی شوینده مواد نبود مایع،               صابون

و ماسک چون لوازمی تهیه در خانواده ها مالی فقر مهمتر همه از و کارگاه ها و کالس ها                  نامناسب

معلمان دائمی حضور نداند که کیست است. علی حده قصه ای فرزندان، برای ضدعفونی ژل و                دستکش
طور به که دانش آموزانی برای بلکه می اندازد خطر به را خانواده شان و معلمان جان تنها نه مدارس                   در

 زوج و فرد به مدرسه مراجعه می کنند نیز خطرآفرین خواهد بود.

پس از مالی، امکان چه با معلمان نمی دهد توضیح اما می شود اعالم مجازی آموزش قرمز وضعیت                   در

تهیه هزینه وزارتخانه؛ مالی حمایت کدام با بربیایند؟ است، شده برابر چندین که اینترنت بسته های                 هزینه
 گوشی یا تبلت یا لپتاپ را - که امکان ضبط ویدیوی آموزشی را داشته باشد- بپردازند؟

است اینترنتی همان منظور ظاهرا کنند . استفاده مدرسه امکانات و اینترنت از معلمان که است شده                  گفته

که نیز آموزشی ویدیوی تهیه امکانات قطع.  مواقع اغلب در هم و است کم سرعتش هم مدارس در                    که

وزارت شود. استفاده کار برای نباید و است شخصی وسیله یک که است معلم گوشی همان به                   محدود



الکترونیکی امکانات رایگان، اینترنت بر عالوه مجازی آموزش برای است موظف وپرورش              آموزش
دوربین توسط تصویربرداری امکان آموزشی فیلم های تهیه برای همچنین و دهد قرار معلمان اختیار                در

ناگهانی وضعیت دلیل به گذشته ماه هشت در معلمان کند. فراهم معلمان برای را کالسی استودیوهای                  و
در را کشور آموزش بیمار جان مهربانانه، و ایثارگرایانه شخصی؛ محدود امکانات با و جان و دل                   از

فرصت که ماهی هشت در دولت و وزیر آموزشی، فرادستان اما داده اند؛ نجات کرونا ویروس                 مقابل

و ُپستها پس در و کنند خالی مسئولیت بار زیر از شانه گذشته چون تا گذاشتند دست روی دست اند                      داشته
  نامها فقط شیوه نامه هایی را منتشر کنند که خودشان به آن عمل نمی کنند.

به توجه بود.با خواهد حضوری عشایری و روستایی مدارس کالس های که است شده اعالم میان این                  در

آنجا به کرونا که هست ایران در نقطه ای آیا که پرسید محترم وزیر از باید بهداشت، وزارت                   اعالمیه های

این برای عشایری، و روستایی مناطق دانش آموزان و معلمان جان و سالمتی اساسا آیا باشد؟                 نرفته
از بیش گذشته تحصیلی سال در که را تکان دهنده خبر این بیفزایید اینها همه به دارد؟ اهمیتی                   وزارتخانه

تحصیل از اینترنت، و هوشمند تبلت و گوشی به دسترسی عدم دلیل به دانش آموز میلیون ٣.۵                
هم گذشته سالیان در که ثابت رویه ای طبق مشکل، این رفع برای وپرورش آموزش وزارت                 بازمانده اند.

طریق از را وزارتخانه این کمبودهای است قرار هم باز و است رفته مردمی پویش های سراغ به                   داشته،

مسئله این البته دولت. پشتوانه و حمایت و بودجه افزایش راه از نه و کند برطرف خّیرمآبانه                   فعالیت های
نه و می شود مجازی آموزش برای الکترونیک لوازم تهیه خرج نه که پرورش و آموزش بودجه                  که

آموزان، دانش نیاز مورد لوازم تهیه خرج نه و کشور مدارس کل برای بهداشتی امکانات تهیه                  صرف
بدهند. پاسخ را آن باید مسئوالن که است پرسشی خود می شود؛ خرج صورتی چه به و کجا در                    دقیقا

تامین در خود قصور و اشتباه سیاست های پاسخگوی باید حال، و گذشته مجلس های و دولت ها                 همچنین
 بودجه ی مورد نیاز آموزش و پرورش باشند.

مدارس بازگشایی برای را خود قطعی تصمیم وپرورش آموزش وزارت که است شرایط این در                 متاسفانه
قرمز وضعیت از هنوز و است ندیده را آن سوتر خود، تجمالت از پر اتاق از وزیر گویی و کرده                     اعالم

  شهرهای خرد و کالن بی خبر مانده است.

خطر به و مدارس بازگشایی شرایط این از خود شدید نگرانی ابراز ضمن تهران معلمان صنفی                  کانون

به نسبت متبوعش وزارتخانه و وزیر که می دهد هشدار دانش آموزان؛ و معلمان سالمتی و جان                 افتادن
عملکرد با رقابت در کاذب هیجانی فضای ایجاد جای به و بیندیشند دیگر بار آن عواقب و قضیه                    این

اولویت در را معلم میلیون ١.۵ از بیش و آموز دانش میلیون ١۵ از بیش سالمتی وزارتخانه ها،                   دیگر

شرایط این در ناگوار اتفاق گونه هر مسئول که می کند اعالم تهران معلمان صنفی دهد.کانون                 قرار
 وزارت آموزش وپرورش است.

 کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

١٣٩٩/۶/١۴ 

   *بازگشائی مدارس و مسئولیت نهادهای در قدرت:

 "حفظ جان و سالمتی دانش آموزان و آموزش رایگان  و با کیفیت دو خواسته مهم خانواده ها ست".



ایمنی لحاظ به مدارس، نابسامان وضعیت که شود می آغاز حالی تحصیلی1399--1400در              سال
شهرها حاشیه در آموزی دانش جمعیت مشکالت است. بسیارپایین آموزشی استانداردهای و              ساختمان

به برسد چه ندارد وجود ای مدرسه و کالس اصال که کشور از مناطقی در است. توجیه غیرقابل و                     فجیع
 اینترنت!

با بلکه نشده اجرایی تنها نه سال ۴٠ این طی در ، حکومت های وعده از استاندارد و رایگان                     آموزش
تبعیض و غارت زمینه عمال ، فرزانگان و نخبگان و امنایی هیئت و انتفاعی غیر مدارس                  گسترش

مدارس نیاز مورد گچ خرید کفاف دولتی مدارس سرانه بودجه است. کرده نهادینه را آموزشی                 فضای
  را هم نمیدهد . مردم شاهد  " کاریکاتوری از آموزش رایگان " هستند.

ای شده تعریف و معین جایگاه فاقد ایران اجتماعی نقشه در آموز، دانش میلیون نیم و ٣ حدود در                     جمعیتی
بند نیم سیستم با را آموزان دانش این ارتباط عمال کرونا، اپیدمیک دلیل به قرنطینه شرایط .تحمیل                   هستند

از بیش سالمتی حفظ برای تضمینی هیچ آموزشی:« مسئوالن گفته طبق است. کرده قطع هم                آموزشی
وقتی بینند. می شاد" "شبکه از استفاده و دور راه از آموزش را چاره تنها ندارد» وجود دانش                    15میلیون

آموزش، ابزار عنوان به کامپیوتر و تبلت و اینترنت داشتن باشد، نظر مد دور راه از و مجازی                    آموزش

دیگر و روحانی دولت اما گیرد. قرارمی رایگان تحصیل مقوله ذیل در و بود خواهد ای پایه و اولیه                     نیاز
خانواده عهده به را نیازها این تامین و ندارند قبول را دیگر ابزار و اینترنت بودن رایگان                   حکومتیان

  هایی گذاشته اند که در تامین نان شبشان هم  ناتوان هستند.

بحرانی شرایط این در آموزان دانش اولیای عنوان به کارگران و کارمندان بازنشستگان، معلمان،                ما

همه و نموده ابراز مناسب آموزشی امکانات تامین عدم و فرزندانمان سالمتی به نسبت را خود                  نگرانی
 نهادهای در قدرت را در یک کلیت مسئول عواقب آن می دانیم.

شوند. متحمل فرسا طاقت هزینه و وقت صرف با را آموزان دانش آنالین تحصیل مسئولیت نباید                  معلمان

تامین گذارد. می معلمین دوش بر را زیادی مخارج و زمان آنالین تدریس برای آموزشی برنامه                  تهیه
 اینترنت رایگان و  وسایل ارتباط جمعی ( گوشی و تبلت) باید به عهده  آموزش و پرورش باشد .

از بیش فرزندانمان سرنوشت و جان و زندگی با که میدهیم هشدار مسئولین به متن، این امضای با                    ما
 پیش بازی نکنید.

 آموزش رایگان؛ استاندارد و فارغ از همه نوع تبعیض خواسته بر حق ماست.

  امضا کنندگان  :

6-منیژه لطفی 5-مهناز حسنی 4-'اعظم ناصحی امید -3 نورایی محسن -2 زادی فرح محبوبه -1                 

12-فرهاد باوی 11-نرگس شاهپری 10-حسین فوالدی 9-مریم دزفولی 8-راضیه 7-مینوخدیو            فروزنده
-18 زمانی 17-واله خوشنویس 16-زهره یزدانی 15-نصرت شجری 14-رحیم مینائی 13-کاظم             یثربی

-23 عسگری هما -22 سلیمانی ملیحه -21 اصفهانی سعید -20 امیری رحیم -19 نورایی                پویان

تهمینه -28 موسوی 27-خدیجه نجفی بیژن -26 توانا علی -25 سلطانی زهرا -24 شوشتری                مهناز
امید -33 فرهی 32-جمشید طالبی 31-شهین قربانی مهناز -30 پازتاریان -سارا 29              خسروی

شهال -38 بابازاده 37-حسین مختاری منصور -36 زحمتکش فرح -35 خسروی ناصر -34               تهرانی
صفری یعقوب -44 صفری 43-ژاله طاهری 41-مریم راجی فرزانه -40 زاده کاظم مینا -39                بابایی



پروین -48 روحزاد ژاله - 47 ایران مکانیک فلزکار کارگران سندیکای - 46 زاده طالب                 45-مریم
نادر - 53 رفیعی محمد -52 خدایاری نسرین - 51 فروزانفر کبری -50 محمدی فوالد - 49                   شایگان

روح - 58 ایلکایی لی لی - 57 علمداری باهره - 56 سلیمان شکوفه -55 کوبه باد فهیمه - 54                      رفیعی
فلزکار نشستگان باز -61 سوزنی بافنده نشستگان باز - 60 ابراهیمی جعفر - 59 پور مهدی                  اهللا

خرمی نرگس -65 راده خباز شهال -64 آزاد پروین -63 بازنشستگان اتحاد گروه - 62                 مکانیک

سندیکای -70 ایران بازنشستگان اتحاد - 69 وفایی زهرا -68 محدث -67 شکار میر وحید -66                
-74 کبریایی آمته -73 دوست اقدام عالیه -72 کارگری همبستگی شورای - 71 البرز استان                 نقاشان

-79 ویژه یداهللا -78 جواهری محمد -77 زنده روح جمیله -76 احمدی شیرین -75 سرحدی                 فریدون
کودکان آموز سواد معلمان از تعدادی - 81 رحیمی اهللا عین - 81 خدادادی ابراهیم - 80 گلی                    علیرضا

عادله - 86 یوسفی شهال - 85 پرواز رویا -84 کریمی صدیق - 83 محبوبی مهران -82 خیابان و                     کار
شهروندی توران -91 ایرانی بانو -90 محمدی عباس -89 سعیدی مهندس -88 زارع امیر -87                 المعی

فروتن شهناز -96 کبریایی طاهره -95 نخستین 94-پروین زاده خلیل سیروس -93 صدقی جمشید -92               

رحمان - 101 روشنی یاری -100 زاده ابراهیم بهنام - 99 قنبری رضا - 98 قنبری معصومه -97                  
عزیزی عزیز - 104 کودک کار لغو –فعالین 103 کرمانشاه مکانیک و برق انجمن - 102                  بیگی

زاده ابراهیم عیسی -108 رشیدی شیوا -107 آبادی فخر علیزاده مهدی -106 بیگی آقا منوچهر - 105                 
صوفی سرشت پاک عبدالرضا -112 کریمی مسلم - 111 دانشور مریم - 110 خسرویان                109مرضیه

مریم - 117 محمدی نرگس -116 بارانی حمید -115 جوکاری فارسی منصوره -114 فالح                113-رضا

کیخسروی مینو -121 علی پور محمد 120 سرمدی یاسر -119 شکوهی رعنا -118 محمدی                پور
-125 رضایی حسین -124 پریچهرعزیزی - 124 حیدرزاده 123-مهرنوش هاشمی الدوز -122            

-129 عاقبت خوش مژگان -128 امیری عالیه -127 لنگرودی بهشتی محمود رضایی126-              عبداهللا
 ملیحه کریم الدینی  130- مهرداد باغشنی 131- مسعود زارع ازعندی 132 - محمد علی زحمتکش

 *کانون نویسندگان ایران: سه گام در سرکوب آزادی بیان معترضان

 نــظــــر بــر خــبــــر

 سه گام در سرکوب آزادی بیان معترضان

یک گذراندن از پعد و بازداشت ٩٧ مرداد اعتراضات از پس برادر، سه ، افکاری حبیب و وحید                    نوید،

حبیب و وحید و زندان سال ۶ و اعدام بار دو به نوید شدند. محاکمه دادگاه در طوالنی بازجویی                     دوره 

در اخیرا آنها به مربوط اخبار شده اند. محکوم شالق ضربه ده ها تحمل و زندان سال ٨١ به                   مجموعا
یک قتل در مشارکت بر مبنی آنها اعترافات می گویند افکاری برادران است. شده منتشر مجازی                 فضای

که کسانی همه ی از ویدیویی در نیز جوان سه این مادر است. شده گرفته شکنجه فشار زیر امنیتی                    مامور
 صدایش را می  شنوند خواسته است کمک کنند تا احکام پسرانش لغو شود.

و کرده  شرکت می شود، افزوده آن ابعاد بر روز هر که اسفناکی معیشتی وضع به اعتراض در برادر                    سه
بازداشت است. شهروند هر و انسان پایه ای حق و بیان آزادی از بخشی اعتراض شده اند.                 بازداشت

 شهروند معترض گام نخست در سرکوب آزادی بیان اوست.

مورد کشیده، درازا به سال دو که دادرسی ای روند و بازجویی ها جریان در که گفته اند متهم جوان سه                    

آنها ادعای فقط این شده اند. خویشان و خویش علیه اعتراف به ناچار و گرفته  قرار شدید                  شکنجه های



فشار زیر گفتن سخن از اجباری"، "اعترافات از بسیار بازداشت شدگانی اخیر دهه ی چند در                نیست.
هتک و شدید رنج از گذشته ستمگرانه رفتار نوع این در نوشته اند. و گفته آنجا و اینجا خویش                    علیه

زیرپا ندارد، قبولشان که بزند حرفهایی می کنند وادارش وقتی او بیان آزادی حق بازداشتی،                حرمت
سلب او از که کسی سخنان اصوال است. معترضان بیان آزادی سرکوب در دوم گام این می شود؛                   گذاشته

  اختیار شده است اعتبار ندارد، حتی اگر علیه خودش باشد.

دیگر نوشته هایی در نیز پیش تر است. اعدام حکم خاصه و حکم صدور بیان آزادی سرکوب در سوم                   گام

و رعب ایجاد برای زیرا است؛ بیان آزادی ضد اقدامی ایران در اعدام که کرده ایم اشاره دست این                    از
 وحشت در دل و ذهن مردم  ، برای زدن قفل خاموشی بر زبان  ها و زبانه های اعتراض  انجام می گیرد.

می شد. اجرا و صادر آسان و سریع فراوان، اعدام حکم که نیست ۶٠ دهه ی مانند جامعه کنونی                   شرایط
یا "قتل" اتهام عمومی افکار در اعدام احکام دادن جلوه موجه برای حاکمان که است همین                  سبب

محاکمه باید باشد داده انجام قتلی کس هر بی تردید می دهند. نسبت محکومان به را آن همردیف                  اتها م های
باید است، مربوط مردم اعتراض همچون عمومی امر به که هنگامی آن هم محاکمه، اما شود؛ مجازات                  و

پذیرش قابل صورت این غیر در بگیرد. انجام عادالنه کلمه وسیع معنای به و جامعه، چشم مقابل                   علنی،

حکم به باشد، شده ثابت تمامی به شفاف کامال دادرسی روند در اگر حتی قتل" "اتهام همچنین                   نیست.
"اعدام فریاد با نفر میلیون ها اخیر هفته های همین در که ویژه به نمی دهد شرف و مشروعیت                  اعدام

گوش به مجازی فضای در آن پژواک هنوز و کرده اند اعالم را خود مخالفت اعدام" به "نه و                    نکنید"
ساله ی ۴٠ تالش نافی این و شود عمومی فرهنگ از جزیی که می رود اعدام حکم با مخالفت                   می رسد.

با مخالفت معترضان، بازداشت با مخالفت است. اعدام حکم از هراس حربه ی ساختن برای                حاکمان
 اعترافات اجباری و مخالفت با اعدام صورت های مختلف یک خواست است: خواست  آزادی بیان

 *بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تشدید شرایط بحرانی جعفر عظیم زاده

به انتقالش پی در مرداد ٢۶ روز از ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت رئیس زاده عظیم                   جعفر

پشت را خود غذای اعتصاب روز بیستمین امروز و است زده غذا اعتصاب به دست شهر رجایی                   زندان
 سر میگذراند.

از قبل هفته از زاده عظیم جعفر است کرده درز بیرون به زندان داخل از که شده منتشر اخبار                      طبق
پس هم را آب معده اش اما میخورد آب تنها که است روز سه و است نموده خودداری نیز قند                     خوردن

 میزند.

با خانواده مالقات برای زندان ها بر ناظر دادیار موافقت برای وی همسر تالش های نیز اخیر هفته ی                  در

و می دهند جعفر به تلفن اجازه نه مسئولین و است مانده نتیجه بی خانواده با جعفر تلفنی تماس یا و                      جعفر
 نه اجازه مالقات خانواده با او.

روزنامه، کتاب، هواخوری، زندان( امکانات تمام از محروم انفرادی سلول در کماکان زاده عظیم                جعفر

به درمان برای و گردد آزاد سریعًا بایست در حالیکه است محبوس مالقات) و تلفنی                تلویزیون،تماس
 بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود.

کارگران نفره هزار چهل اعتراض سازماندهی و کارگری صنفِی فعالیتهای بخاطر زاده عظیم               جعفر
محکوم زندان سال شش به قضاییه قوه توسط و دستگیر امنیتی نهادهای توسط دستمزدها افزایش                 برای



آزاد بایست ٩٨ اسفند ٢٨ در تاریخ زندانیان آزادی بخشنامه و کرونا بیماری شیوع آغاز با                 گردید.
مجددی سازی پرونده به اقدام گردد وی آزادی از مانع اینکه بخاطر سپاه اطالعات حفاظت اما                  میگردید

نگه زندان در را او کماکان و شد محکوم مجدد حبس ماه ١٣ به ماه اردیبهشت در که نمودند او                      علیه
نابودی قصد به و کنند خفه را زندانی کارگر این اعتراض صدای اینکه اقدام  برای این دنبال به                    داشتند.

نموده منتقل شهر رجایی زندان به را جعفر بیمارستان، به او انتقال اعالم با و فریبکارانه اقدامی در                    او،
 و  در سلول انفرادی محبوس کردند.

جامعه  و تا کنند منتقل عمومی بند به را جعفر که نیستند حاضر حتی زندان مسئولین و امنیتی                    نهادهای
بر بیشتر را ما اقدامات این تمام دارند. نگه کارگری فعال این وضعیت از کامل بیخبری در را                    خانواده

 این باور استوار میکند که نهادهای امنیتی درصدد ُکشتن جعفر عظیم زاده هستند.

خواهان زاده عظیم جعفر بحرانی شرایط تشدید از شدید نگرانی اعالم با ایران کارگران آزاد                 اتحادیه
 آزادی فوری و بی قید و شرط وی و بستری او در بیمارستانی خارج از زندان برای مداوا است.

دیگر همراه به ما قطعًا یابد ادامه زاده عظیم جعفر حق در ناحق روند این چنانچه می کنیم اعالم                    همچنین

چه جامعه و سطح در چه باشد ممکن که طریقی هر به و نشست نخواهیم ساکت آزادیخواهان و                    کارگران
 در سطح بین المللی دست به اقدامات اعتراضی خواهیم زد.

 جان جعفرعظیم زاده درخطراست

 جعفرعظیم زاده آزاد باید گردد

 آزادش کنید

 اتحادیه آزاد کارگران ایران - چهاردهم شهریور نود و نه

  *جان باختن یک کارگردر پیشوا بر اثر برق گرفتگی

واقع ساختمانی در میلگرد جابجایی کار حین ساله کارگر30 شهریور،یک 14 جمعه روز               ظهر
دم در قوی فشار کابل با میلگرد برخورد بدلیل تهران دراستان پیشوا شهرستان خرداد 15                 درشهرک

 جانش را ازدست داد.

 *مرگ ومصدومیت 3 کارگرساختمانی حین کار درسنندج

آوار زیر سقف ریزش براثر سنندج عباس آباد محله در واقع درساختمانی کار حین ساختمانی کارگر 3                
 گرفتار شدند وبکنفرشان در دم جان باخت و 2 کارگردیگر جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 13 شهریورماه 1399

 - بازگشت اخبار کارگران هفت تپه به صدراخبار کارگری رسانه ها،اما؟؟!!!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


  1- تقاضا ی حضوری دو کارگر هفته تپه از قالیباف برای دیدار از مجتمع

با بکار بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع -2              
 «پالکاردی عجیب وغریب»

 3- اعتصاب چند ساعته تعدادی از کارگران هفت تپه بدلیل کم کردن اضافه کار روی تایم شیت

حقوق ماه 7 پرداخت عدم به دراعتراض شهرباشت بیمارستان شرکتی کارکنان وتجمع اعتصاب -              
 ومطالبات دیگرمنجمله حق الزحمه کرونا مقابل فرمانداری

 -اخبار نوزدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

 - روزنامه نگاران  مستقل  ا یران:

از ممنوعیت سال ٢ تعزیری، حبس ٩ماه و ۴سال به شرق روزنامه سابق خبرنگار مساعد،                 محمد

  خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد

 - تجمع  اعتراضی دامپرواران جوین نسبت به افزایش سرسام آور  قیمت نهادهای دامی مقابل فرمانداری

کووید- پاندمی دوران در آموزش مشکالت به نسبت تبریز علوم پزشکی دانشجویان اعتراضی تجمع -              

  19 مقابل  وداخل ساختمان آموزش کل دانشگاه

  - جان باختن یک کارگرمقنی در محله دزاشیب تهران  در حادثه ریزش چاه

 *بازگشت اخبار کارگران هفت تپه به صدراخبار کارگری رسانه ها،اما؟؟!!!

  1- تقاضا ی حضوری دو کارگر هفته تپه از قالیباف برای دیدار از مجتمع

کارگر چند میانرود پل پروژه  از وبازدید شوش به قالیباف سفر با همزمان شهریور 13 شنبه پنج                   روز

سرشناس چهره این از دونفرشان ها دررسانه منتشره ویدئو وبراساس رفتند قالیباف دیدار به تپه                 هفت
که کردند تقاضا اسالمی جمهوری حاکمیت ساله چهل حیات درتاریخ طلبانه حق های جنبش                سرکوبگر

گوش کارگران های حرف وبه دیدار مجتمع از ازکارفرما ید وخلع تپه هفت کارگران مشکالت حل                  برای
کارگران اعتراض صدای خواباندن برای حاکمیت مختلف های جناح تفاوق چارچوب در نامبرده اما                کند

اش شده تعیین پیش از های برنامه به مجتمع این کارگران از تعدادی ویا... توهمات علیرغم تپه                   هفت
 ادامه داد.



 

با بکار بازگشت برای شوش فرمانداری مقابل تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران تجمع -2              
 «پالکاردی عجیب وغریب»

به تپه هفت اخراجی غیرنیشکری کارگران شوش، به سفرقالیباف با همزمان شهریور 13 شنبه پنج                 روز
 تجمعشان مقابل فرمانداری شوش برای بازگشت بکار ادامه دادند.

نداشتند دردست را بکارشان بازگشت خواست بر مبنی گذشته روزهای پالکارد کنندگان              امروزتجمع

 وپالکارد دیگری در ستایش قالیباف این مقام ضد کارگری حاکمیت را بنمایش گذاشتند.

 +گزارش رسانه ای شده درباره اعتراضات دامنه دار کارگران غیرنیشکری نسبت به اخراج ازکار:

زمین های در چغندر هکتار هزار به نزدیک سال پنج حدود که نیشکری غیر کارگران از نفر 116                 
 مختص نیشکر کشت می کردند، چند ماهی می شود که اخراج شدند.

اول روز از هم ما گفت: ای رسانه خبرنگار به اخراجی کارگران ازاین شهریوریکی 13 شنبه پنج                   روز

فصل تمام سال چند حدود و نیستید» فصلی «شما گفتند ما به بودیم. کرده اعتصاب هفت تپه کارگران                   با

برداشت از بعد ولی دادند شدن قراردادی قول ما به همچنین و شد واریز هم بیمه ما برای و                     کارکردیم
 چغندر به جای قرارداد اخراجمان کردند.

و شود وضعیت تبدیل باید شود پرداخت بیمه برایش و کند کار جایی ماه 6 که کسی کار قانون                     طبق

 قرارداد با کارگر بسته شود.

کرده اعتصاب حقوقشان احقاق برای هفت تپه کارگران با همراه اول روز از کارگران این افزود:                 وی

کارگران مشکل حل از بعد و نبودند نمایان زیاد هفت تپه نیشکری کارگران کثرت خاطر به ولی                  بودند
 نیشکری هفت تپه، مشکل ما حل نشد.



 وی افزود: متأسفانه تاکنون هیچ مقام مسئول محلی و استانی جواب قانع کننده ای به ما نداده است.

 3- اعتصاب چند ساعته تعدادی از کارگران هفت تپه بدلیل کم کردن اضافه کار روی تایم شیت

 پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران:

 امروز 5شنبه کارگران شرکت هفت تپه بخاطر اضافکاری و کم کردن اضافکار روی تایم شیت،

این آیا که شنبه، روز برای افتاد گیری تصمیم و نتیجه کردند،و اعتصاب ساعاتی خود، کار محل                   در
دوم موج رفتارها و کارها این با میخواهد باز اینکه یا دارد، پایانی تپه هفت مدیرعامل بازیهای                   شطرنج

  اعتصاب راه بندازه،

با هم، کنار باشید،باهم هست،هوشیار تپه هفت مدیرعامل جدید بازی هم این عزیزم، همکاران و                 دوستان
  اتحاد باشیم،

 زنده باد کارگران هفت تپه،

حقوق ماه 7 پرداخت عدم به دراعتراض شهرباشت بیمارستان شرکتی کارکنان وتجمع              *اعتصاب
 ومطالبات دیگرمنجمله حق الزحمه کرونا مقابل فرمانداری

اعتراضشان صدای انعکاس برای شهرباشت بیمارستان شرکتی کارکنان شهریور، 12 چهارشنبه             روز

مقابل کشیدند کار از دست کرونا الزحمه حق دیگرمنجمله ومطالبات حقوق ماه 7 پرداخت عدم به                  نسبت
 فرمانداری این شهر در استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع کردند.

پذیرفتن و خدمات ارائه و کرونایی بخش در ناپذیر خستگی  تالش ماه 6 از پس کنندگان، تجمع گفته                    به

هنوز حقوق مان طرفی از و دادند ما به کرونا پاداش تومان هزار 100 فقط جسمی، و جانی                   آسیب های
 پرداخت نشده است.



 

 تجمع کنندگان به خبرنگاران گفتند: مدت 7 ماه است که مبلغی دریافت نکرده  اند.

آسیب های پذیرفتن و خدمات ارائه و کرونایی بخش در ناپذیر خستگی  تالش ماه 6 از پس افزودند:                   آنها
 جانی و جسمی، فقط 100 هزار تومان پاداش کرونا به ما دادند.

 *اخبارنوزدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

غذای اعتصاب ادامه در زاده ،عظیم کارگران آزاد اتحادیه کانال شهریور 13 شنبه پنج روز گزارش                  به

به پیش روز سه از وی معده می نوشد. آب تنها و کرده امتناع نیز قند خوردن از پیش هفته یک از                       خود
  صورت مداوم آب را نیز پس می زند و با هر بار نوشیدن آب دچار استفراغ می شود.

زندان به و کند پر غذایش اعتصاب خصوص در باید روزانه صورت به که برگه ای در زاده                   عظیم
 تحویل دهد، گفته است که قند را حذف کرده و مدام حالت تهوع دارد.

شهر رجایی زندان به زاده عظیم جعفر انتقال برای امنیتی نهادهای ربایی آدم ایران کارگران آزاد                  اتحادیه

چنانچه و دارند را او قتل قصد قطعًا امنیتی نهادهای که میکند اعالم جامعه به و مینماید محکوم قویًا                     را

تحت یا و است گرفته صورت امنیتی نهادهای توسط مستقیمًا یا دهد روی جعفر سالمت برای اتفاقی                   هر
 شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کرده اند.

از جانباختگان و زندانیان های خانواده مدنی، و اجتماعی و صنفی فعالین از نفر ۵٠٠ از بیش                   +بیانیه

 ایران ،  در حمایت از اعتراض جعفر عظیم زاده



  جان جعفر عظیم زاده فعال کارگری در خطر است

فعالین المدت طویل حبسهای و اجباری شکنجه،اعترافات ، دستگیری ، فشار شاهد ما که                دیریست
  کارگری، کودکان، زنان و دانشجویان و سایر فعالین مدنی هستیم.

  سالهاست مردم با گرانی و فقر دست و پنجه نرم میکنند.

پرداخت خواست جرم به را جامعه دیگر اقشار و پرستاران بازنشستگان، معلمان، و کارگران                سالهاست
  حداقل دستمزد و حقوق پایه ای شان دستگیر میکنند، شالق میزنند و به زندان میاندازند.

شده تعیین دستمزد حداقل به اعتراض در ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیئت دبیر زاده عظیم                  جعفر
حداقل تعیین به امضا هزار چهل اعتراضی طومار آوری جمع جرم به و کشور اقتصادی مسئوالن                  توسط

  دستمزد به پنج سال زندان با اتهامات امنیتی روبرو شد.

و صنفی فعالین فعالیتهای کردن امنیتی علیه و گذاشت را جانش و جسم سالمت ٩۵ سال در نیز قبال                     او
  اجتماعی ۶٣ روز  دست به اعتصاب غذا زد.

  امروز جعفر عظیم زاده مجددا در زندان است.

و هشدارها به تنها نه زندانیان، تمام آزادی خواست و کرونا شیوع بدو در وی اخطارهای وجود                   با

صادر و تشکیل جدید حکم و پرونده وی برای و شد مخالفت او مرخصی با بلکه نشد توجه وی                     خواست
  نمودند

اطالع بدون اما میشد، منتقل بیمارستان به باید و بود شده مبتال کرونا به اوین زندان در زاده                    جعفرعظیم
  قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان او را به سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج انتقال دادند.

از خانواده داشتن نگه بیخبر ، کرج شهر رجایی زندان به ناگهانی انتقال به اعتراض در زاده                   جعفرعظیم
  وضعیت او و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در زندانها برای مقابله با کرونا

  از یکشنبه ٢۶ مرداد دست به اعتصاب غذا زده است.

مدنی، و اجتماعی و صنفی فعالین زندان و بازداشت کردن محکوم ضمن نامه این کنندگان امضا                  ما
آزادی و درمان جهت بیمارستان به زاده عظیم جعفر شرط و قید بدون و سریعتر چه هر انتقال                    خواستار

 وی میباشیم.

 ١٣ شهریور ٩٩

 اسامی:

کریم مصطفی مادر ) بیگي كریم محمد و اكملي شهناز - ( زاده عظیم جعفر همسر پور( رحیم                    اکرم
بهنود (والدین گلستانی حوری و رمضانی جعفر - ( تاجمیر امیرارشد (مادر فر مهین -شهین                 بیگی)

احترام - خواستار) هاشم همسر ) فرد مالکی -صدیقه ( عبدی اسماعیل (همسر -منیرعبدی (                 رمضانی
آدینه - زحمتکش علی -محمد زاده قاسم عزیز - لنگرودی بهشتی -محمود خداجو) ناهید                شکوری(مادر

سعید - مظلوم فرنگیس - دهقان معصومه - صمیمی کیوان - ابراهیمی جعفر - لطفی اسکندر -                   بیگی

شریف - محمدی پروین - جوادی نسرین - خداجو ناهید - پور راحمی راحله - مردانی اهللا روح -                     شیرزاد



یزدی اکبر - میربهاری حسین - رنگریز -عاطفه زمانی واله - نیا صالح مظفر امانی- شیث - پناه                    ساعد
مرادی جوانمیر - فخیمی اسداهللا - خانپور حوریه - زاده عظیم لیال - پورفاضل گیتی - قاسمی مهرانه -                   

-افسانه انتصاری -شهال محمدی عسل - چمنی امیر - امیرقلی امیر - الهیاری ساناز - اسدالهی آنیشا -                  
احمدی هادی مسعودی-سید نگار - فرد محمدی امیرحسین - شجیراتی -پیمان سالمی -سرور زاده                عظیم

- سلیمانی هادی - کریمی رفیق - چتانی طیب - احمدی اهللا لطف شیخی- فرهاد - رضایی سعید -                   

رادا - عزیزی ثریا - زاده قادر سروه فخری- مهدی -- فتحی رحمان - محمدی فریده - سلیمانی                    رزگار
- قربانی -الیاس ملکی فاطمه - رحمانی جلیل - رسولی فایق - شاپرک حسین - نظری حق رضا -                     مردانی

- منصوری نرگس - عبدوس احترام - قربانی حسن - حاتمی فرح - جعفری شکوه - قادرنیا                   فرح
گندم مهرشاد - واش گندم رویا - اسانلو فرشته - نوریزاد محمد - حیدری مریم - الدینی کریم                    ملیحه

- بهاری نادیا - بهاری معصومه - بهاری_ مریم - نعمتی فاطمه - معین محمد - واش گندم مهسا -                      واش
عباس - بین جهان شهال - رفیعی زهرا - فتحیان فرشاد - قربانی حیدر - قربانی گالله - بهاری                     نینا

حسین - کاظمی حسن - محمدحسینی سیران - محمدخاکساری - پور رحیم جواد - شاهرودی                 واحدیان

صفیار - داودی مرجان - حیدری پور زارع رقیه - ازغندی زارع مسعود - سپهری زینب -                   فرزین
- بهاری مونا - بهاری ناهید - باقری یداله - باقری سکینه - ویسی مراد ارزو - یوسفی شهاب -                      قربانی

-سارا اثباتی سونیا - ثانی جاللی -شادیه میرشکار وحید - قائمی مجید - میرشکار وحید - بهاری                   هایده
شاهرخی محمد - میثمی شاهین - صداقت امین - رستمی نسرین - آزار بی حمید - ناظمی -پوران                    ملک

- باقری جوانه - باقری سپیده - روزیخواه لطیف - بختیاری لعبت - زرغامی حمید - اقایی اسماعیل -                   

هاوژین - شریفه آرمین - قربانی شیوا - ویسی اهللا بو شب - محمدی ایوب - کریمی رامین - باقری                      بهاران
- احمدی انار - کهزاد عرفان - بداغ نژاد قلی آیدین - کریمی وحید - شیخی سعید - حسینی مهران -                       لطیفی

- نادری سعید - الهیاری پرویز - شیخی آزاد - محمدی شهرکی سعید - تمجیدی عاطفه - رادمنش                    سیما
- داوری محمد - مرادی باسط - قادرنژاد سامان - آشوری شبنم - میرزا صوفی رحمان - فکور                    کامیار

نیلوفر - فر مهدوی محمد - دهقانی افسون - احمدی میر فاطمه - پور نوری نوذر امیر - رادمنش                     اسرین

رحمانی پپوران - میرکی توفیق - مشیرپناهی رحیمه - نبوی اسرین - نبوی روژین - کمالی ماریا -                    فتحی
- مرادی هیوا - بهداروند شهرام علی - زاده، یوسف  لونا - خرمی نرگس - آرامش نگین - بیگناه مهدیه -                     

مهدی - زمانی صالح - اسدالهی علی - آقایی فردین - زمانی هوشیار - رحیمی دلنیا - مردوخی                    زبیر
مرضیه - گلرخ طاها - بهاری ابی - نعمتی رضا - شریفه رضا - اسدی ندا - گودرزی همایون -                      غفاری

- مروت سونا - محمدی ایرج - قانعی عرفان - زمانی تمید - رحیمی عارف - بارانی فاطمه -                     درود

- محمدی سهیال - محمدی اقبال - احمدی رضا - مروت مهرداد - مروت اکبر علی - زمانی                    کیومرث
- حیدریان کژال - عبدی معصومه - کریمی بیان - صادقی اواره - اسدی مهری - اسدی                   غالمرضا

شعبانی احمد - قربانی میالد - سوادکوهی احمد فخرالدین - میرزا صوفی رحمان - نژاد عبدی                  مهرداد
صالحی پرویز  - صداقت رضا - آدینه علیرضا - بوربور سام - برهان مریم - فتاحی اسماعیل -                    فرد

- صدیق احسان - باقری ساناز - زارعی فاطمه - آقایی افشین - آقایی بهار - آقایی اندام گل - آقایی فریبا -                       
نبی حسین امیر - قربانی الیاس - رضایی زهرا - کریمی خلیل - عسگری معصومه - ناظمی                   پوران

- معینى آزاده - معینى فرزام - معیني، پدرام - شفاعت امید نرگس - بابایی حیدر - فتحی اشکان -                      زاده

- شقاقی الدین محب - حسینی عنایت - قربانی شادی - اخوان فوزیه - معینى عزیزاله - معینى                    روزبه
پرهام - غفاری مستانه - شریفی محراب - شریفی هیبت - فرزانه نریمان - فرزانه نوید - شجاعی                    فریدون

- رستمی شریفه - رستمی توفیق - رستمی قادر - هدایتی فرهاد - قاسمی نادر - شریفان هادی -                     غفاری
شهریار - غالمی خسرو - نسیمی بهرام - لطیفی فریدون - ثروتی شراره - ثروتی آرزو - ثروتی                    آفاق



اهللا رحمت - خدیور احسان - برهائی حسین - شکیبا فرهاد - خجسته مریم - خجسته عرفان -                    منطقی
- رعدی شاهد - آراسته امجد - حسینی گالله - حسینی زهرا - حسینی اسماعیل - فراهانی شکوه -                     فرهادی

- شرفی مهرانه - حیدری فخری - حیدری سیروس - شوقی امین محمد - همتی جلیل - همتی                    جالل
نسرین - غالمی برهان - غالمی مصیب - رشیدی پروانه - قربانی مریم - طالبی افسانه - شرفی                    مهتاب

- حسنی هاجر - روشن شیرین - روشن حسن - اقایی مهدیه - اقایی هدایت - اشتیاق شروین -                     عندلیبی

- خطیبی پونه - جانی بابا پرویز امیر - دوستی شوقیه - دوستی انور - کرامتی مهدی - حسامی منیر                      ماه
- یزدی جعفری -کمال سپهری حسین محمد - سپهری -فاطمه تنومند محسن - اقایی ترانه - خطیبی                   هاشم

بداقی پیر هیراد - قنواتی اسماعیل - خدا عبد شیدا - قانعی حجت - حسینگو وحید - ساعد                    رامان
- پور نقشی مریم - یوسفی سیروان - مرتضوی علی - پورهاشم سایه - نظری علی - یوسفی                    -مرتضی

احسان - مرندی -دنیا زیبایی -رها پور حسین -محمد تیموری محمد - پور علی -زهرا اندرزگو                  پارسا
شیوا - عمرانی سحرناز - رحمانی ژاله - صالحی فهیمه - شریفی مرتضی - جلیلی ستاره -                   رضایی

نسرین - خدادادی شراره - ویسی انتها - مقدم وفا - بحرینی صنعان - لطیفی ساالر - زاده                    موسی

- لطفی توران - لطفی کیوان - خدایاری نسترن - خدایاری کاوه - رستمی شورانگیز -                  سمندری
نبی - فرهادی -عتیه شریفی ثریا - راستبین مجتبی - حقیقی عسکر - زمانی مهدی -                  هاشم مرادیان

-پوپک متین -زهره متین -بهاره رستمی مجید - مخبری فاطمه - مخبری -حدیث اشتیاق شراره -                  محسنی
مرادی شادی-علی -صباح شادی -جعفر رحمانی خلیل زاده- شاپسند هستی - سلیمی -زاهد               عسکری

-عبداهللا پرویزی -لقمان احمدی اهللا -سیف شادی کوئیک-امید -پوریا محمدی -پوریا پرویزی              -محمد

عزیزی- رستمی-عطا کوهی-پردیز فخرالدین رضایی- پشابادی-علی محمدی-صابر -محسن          صادقی
عطایی-حسین -عزیز قناتی -فردین قناتی رجبی-مسعود محمدی-یزدان عزیزی-سیروان          عادل

-محمد یوسفی رحمانی-رضا قربانی-معصومه قیطاسی-افسانه آبادی-ظفر خمیس         تیموری-رسول
شاه -ربیع مجیدی -سوران رمضانی آرش - محمودی ویسی-بهار رستمی-اردشیر صباح             عزیزی-

- احمدی واحدی-مسعود سیامک رنجبری- قربانی-کاوه ویسی-انور قره -علیرضا فاتحی -جبار             محمدی

-میالد قربانی محمد کوهی- -امید نعمتی شادی-عبداهللا شادی-ادریس -سیروس فتحی -عادل کریمی              ناظم
قبادی- شورانگیز امامت- محسن زردویی- ایرج محمودی- شادی-فرشید روحانی-ارسالن           قربانی-فاتح

- ویسی هاشم صداقت- قاسم غفاری- یداهللا نوبری- هدایت اغاسی- مهشید سهیلی- فاطمه - فدوی                 خالد
- هاشمی نازنین - عشقی خسرو صادقی،- منور - تباک اسماعیل آورزه- شادی - اورزه الدین                  محی

- بلندی عطااهللا بلندی- عفت - شیرازی سهراب اهی- نریمان اهی- پدرام - خدیور مهدی هاشمی-                  مسعود

دشتی مجید - اراسته بهادر - اراسته محمد - اراسته شریف یونسی- مریم - فتاحی هیبت - فرجی                    شکوفه
- دوست خدا فوزیه اعظمی- شهال اعظمی- ثریا پناهی- نسترن ذوقی- فتاحی-رامان خرمالی-فریاد               -اهو

سرور بهرامی- علی بهرامی- افسانه - بهادری مریم یاری- عصمت - ارشدی فریبا - دوست خدا                  مهناز
عطاران- پونه - عطاران ساناز محرابی- شهین تورانی- عدنان تورانی- جلیل اشتیاق- صحرا -                کاوه

سومیه عنایتی- زهرا چهرازی- مهدی روشن- مصطفی - فرهادی پیمان فرهادی- نازی - فرهادی                نگین
قمری- نسیم  برزنجه- فاروق - برزنجه هما خرسندی- تیمور - لطیفی عباس - خدیور منصوره -                  عنایتی

اسیه - نوبخت بابک نوبخت- فرانک شهیدی- افاق شفاعت- امید تارا یاوری- برهان - زاده محرم                  صادق

هادی مدرسی- شیدا - احمدی -منیر صلواتی فرزاد - قدردان  مجید قدردان- محبت - وردی قادر                  وردی-
مدرسی- شروین - فراهانی بهناز خدری- مجتبی بحیرایی- فتاح - ختمی شیوا ختمی- بهنام  -                 خوشنود

خدابنده عادل - خدابنده افسر - قداست روئیا قداست- منیژه قداست- عسکر بوبان - یاور - عدالتخواه                  نجیبه
مظفر اقاخانی- حدیث - اقاخانی پرستو - جاللی داریوش - خدابنده اسد - حجتی پری شاه حجتی- رسول -                   



پیام  - شهیدی مهناز - راستین علی - محمودی ترانه - پرند سارا - نفیسی رعنا - فراست راحله                     ندیمپور-
محترم شاکری- حسین - شاکری مهناز - دوستی محمد گل - یونسی پرشنگ - تیموری لهراسب                  وردی-

 رشیدی

 *روزنامه نگاران  مستقل  ا یران:

از ممنوعیت سال ٢ تعزیری، حبس ٩ماه و ۴سال به شرق روزنامه سابق خبرنگار مساعد،                 محمد

  خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شد

به جهت دهی و کنترل برای قضاییه قوه اصلی ابزارهای از یکی خبرنگاران برای مدت طوالنی                  احکام

به عمومی ها روابط فساد و باالدستی نهادهای شدید کنترل تحت مطبوعات تنها نه است. بوده                 رسانه ها
از اخبار انعکاس برای مسئوالنه که خبرنگارانی حتی بلکه رسیده، اجتماعی اعتبار از حد                پایین ترین

دور جامعه به خبررسانی و خبر حیطه از کردند،سال ها تالش خود شخصی صفحات و مطبوعات                 طریق
 می کند.

توقیف همچون مراقبتی احکام با باید محکومیتش گذراندن از پس خبرنگار که است نحوی به جدید                  احکام
  لوازم ارتباطی و ممنوعیت خبرنگاری، در شکنجه سفید سپری کند.

احکام لغو برای روزنامه نگاران امضای ۵٠٠ از بیش به چگونه قضاییه قوه که نکرده ایم فراموش                 هنوز
اجازه خبرنگاران ما گذراند. اوین در را ماه چندین کاظمی مسعود و کرده بی اعتنایی خبرنگار                 دو

 نخواهیم داد چنین احکامی ضد آزادی بیان و امنیت مان صادر شود.

 *تجمع  اعتراضی دامپرواران جوین نسبت به افزایش سرسام آور  قیمت نهادهای دامی مقابل فرمانداری

قیمت آور سرسام افزایش به اعتراض برای جوین دامپرواران از شهریور،جمعی 13 شنبه پنج                روز

 نهادهای دامی مقابل فرمانداری این شهرستان در استان خراسان رضوی اجتماع کردند.

در دامی نهادهای قیمت آور سرسام گرانی گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر دامداران از                  یکی

صنعت فعاالن به تحملی غیرقابل مضاعف فشار و سخت شرایطی سبب هستند نیز کمیاب که                 حالی
  دامپروری شده است.

به رو دامی نهاده های قیمت افزایش روند تداوم صورت در جوین گاوداری صنعت افزود:                وی
  ورشکستگی و تعطیلی خواهد رفت.

23 از دامی کنسانتره کیلوگرم هر قیمت اخیر ماه های ظرف داد: ادامه گاو صنعتی پرورش دهنده                این

هر مصوب نرخ دام خوراک عنوان به که سویا خرید قیمت و است یافته افزایش ریال هزار 40 به                     هزار
 کیلوگرم 27 هزار دارد نیز در بازار آزاد به 150هزار ریال رسیده است.

کووید- پاندمی دوران در آموزش مشکالت به نسبت تبریز علوم پزشکی دانشجویان اعتراضی              *تجمع
  19 مقابل  وداخل ساختمان آموزش کل دانشگاه

داخل و مقابل تجمع با تبریز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از شهریور،جمعی 13 شنبه پنج                 روز
حقوق مطالبه  و 19 کووید- پاندمی دوران در آموزش مشکالت به دانشگاه کل آموزش                ساختمان

 دانشجویی دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه اعتراض کردند.



 

 



اصرار با ساختمان، محوطه ی در حضور از پس معترض شده،دانشجویان ای رسانه گزارش               بنابه
آموزشی معاون تقی زادیه دکتر حضور در و یافتند حضور معاونت دفتر کنفرانس اتاق در                مسئولین،

و مطرح را خود مطالبات حراست، نمایندگان از نفر دو و آموزشی معاون مشاور حنایی دکتر                  دانشگاه،
 پیشنهاداتی را برای بهبود اوضاع آموزشی دانشگاه ارائه نمودند.

بررسی جهت حاضرین، از نمایندگی به دانشجویان از تعدادی که شد مقرر گفت  وگوها، پایان                در
و آموزشی معاونت مسئولین حضور با جلسه ای در دانشجویان، پیشنهادات شدن اجرایی              راهکارهای

 دکتر دهقان مدیر دانشجویی دانشگاه، حضور یابند.

  *جان باختن یک کارگرمقنی در محله دزاشیب تهران  در حادثه ریزش چاه

حال در ساختمان یک در چاه احداث کار حین در مقنی کارگر شهریور،یک 13 شنبه پنج روز                   ظهر

خاک از زیرتلی چاه های دیواره ریزش براثر پایتخت فالحی خیابان دزاشیب محله در واقع                 ساخت
 محبوس وجانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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