
 اخباروگزارشات کارگری 11 آبان ماه 1399

 - کارگر اخراجی خودسوزی کرده معدن شن و ماسه شباب رودبار در بیمارستان جان باخت

 

به اعتراض در فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران وتجمع اعتصاب روز دومین -              

 تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش

 تهدید کارگران حق طلب برای ایجاد تفرقه وبه شکست کشاندن اعتصاب

تجمع برپایی با همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات ادامه -                

 در شرکت ومقابل دادگستری شهرستان شوش

  - اعتصاب رانندگان بخش توزیع شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان دراعتراض به نرخ کرایه

رودبار رستم آباد و آباد رحمت خورگام، و نوده فاراب، عمارلو، مناطق اهالی دار دامنه های کنش -                 
 وکارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود در راه دست یابی به کار

 - ادامه اعتراضات کارگران راه آهن(شرکت تراورس)نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران

پاسخگویی وعده نیرودرپی وزارت مقابل اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضی تجمع پایان -              
 به مطالباتشان

به آینده هفته در مطالباتشان پرداخت وعده بدنبال اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران -                
 تجمعات اعتراضیشان خاتمه دادند.

 - پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه چمران اهوازبدنبال تجمع اعتراضیشان

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

کرونایی بحران شرایط این در شهرداری کارکنان و واحد شرکت کش زحمت پرسنل بین تبعیض                 به
 پایان دهید

 - احضار حیدر قربانی به دادگاه

 - آزادی موقت آرمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی

کانون عضو نویسنده ی سه شرط و قید بی و فوری آزادی برای قلم جهانی انجمن کارزارجهانی -                 

 نویسندگان ایران

خانه وتخریب الزهرا دانشگاه توسط اراضیشان تصرف به نسبت ونک ده اهالی اعتراضی تجمع -               
 هایشان مقابل قوه قضائیه

 همراه با  تاریخچه ای درباره گرفتاری 90خانوار ده ونک

 - جان باختن کارشناس اورژانس 115 شاهرود بر اثر واژگونی آمبوالنس

 - جان باختن یک کارگر دراراک براثر سقوط از داربست



 - زنده به گور شدن یک کارگر جوان درحکیمیه تهران زیرتلی از آوار

  - مرگ ومصدومیت 2 کارگر  کوره آجرپزی دشت زحمتکشان زنگی آباد کرمان در حادثه ریزش کوره

 *کارگر اخراجی خودسوزی کرده معدن شن وماسه شباب رودبار در بیمارستان جان باخت

شن معدن کرده خودسوزی اخراجی کارگر بهبودی حمیدرضا(صابر) آبان، 11 یکشنبه روز              صبح

رشت والیت سوختگی و سوانح بیمارستان در مرگ با جدالش روز چهارمین رودباردر شباب                وماسه
 جانش را ازدست داد.



 

 یادآوری: خودسوزی کارگرجوان اخراجی یک شرکت  شن و ماسه رودبارمقابل معدن

عدم به رودباردراعتراض ماسه و شن شرکت یک اخراجی ساله 32 کارگر آبان،یک 8 شنبه پنج                  روز
 تمدید قراردادش وادامه بیکاریش دست به خودسوزی مقابل معدن زد.

 این کارگراهل روستای گنجه رودباردراستان گیالن دچار سوختگی شدید وبه بیمارستان منتقل شد.



به اعتراض در فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران وتجمع اعتصاب روز              *دومین
 تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش

 تهدید کارگران حق طلب برای ایجاد تفرقه وبه شکست کشاندن اعتصاب

فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران متوالی، روز دومین برای آبان 11 یکشنبه               روز
 به اعتصاب وتجمعشان در اعتراض به تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش ادامه دادند.

شرکت مدیران طرف از اعتصاب کشاندن شکست وبه تفرقه ایجاد برای طلب حق کارگران از                 تعدادی
 مورد تهدید قرار گرفتند.

دست اعتراض روز دومین در تعمیراتی  واحدهای کارگران محلی،درحالی خبری منبع یک گزارش               بنابه
عمومی روابط آبان) 10 گذشته(شنبه روز که زده اند شرکت این مرکزی کارگاه مقابل تجمع                به

 پتروشیمی فن آوران اخبار منتشر شده در رابطه با اعتراضات کارگری را تکذیب کرده بود.

مدیر کرد: خوانده،اضافه شرکت این “دروغگویی”مسئولین آنچه از تاسف ابراز با کارگران از               یکی

می گیرد قرار مرفهین طبقه در پرداختی مزایای  و حقوق در که افرادی ست جمله از خود عمومی                  روابط
 و حتی ساکن شهر ماهشهر نیست.

بی تاکنون اعتراضات و است نفر 180 از بیش شرکت تعمیراتی  واحدهای کارگران شمار افزود:                 وی
 نتیجه مانده است.

به اعتراض در فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران وتجمع رابطه:اعتصاب             درهمین
 تبعیض در پرداخت حقوق وسطح نازلش

تبعیض به اعتراض برای فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران آبان، 10 شنبه               روز

ویژه منطقه دربندرامام، واقع تولیدی واحد ودراین کشیدند کار از دست نازلش وسطح حقوق پرداخت                 در
 اقتصادی پتروشیمی ماهشهرتجمع کردند.



 

از شرکت محوطه در کنندگان تجمع گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به اعتصابی کارگران از                 یکی
ردیف و شغلی خدمات در تبعیض  رفع و خود نابسامان وضعیت به توجه خواستار پتروشیمی این                  مدیران

 های استخدامی شده اند.

متفاوت قراردادی عناوین با که دارد شاغل نیروی 800 از بیش فناوران افزود:پتروشیمی               وی

باعث موضوع همین و دارد وجود بسیاری تفاوت های آنها به خدمات ارائه در و شده اند                 بکارگیری
 شکاف عمین  در ارائه خدمات و حقوق و مزایا شده است.

و کافی مزایای و حقوق با برخی اما می کنند کار هم کنار و واحد یک در نفر چند کرد:گاها اضافه                      وی
 نیروی دیگر حتی از خدمات اولیه رفاهی محروم است.

گذاری سرمایه شرکت زیرمجموعه شرکت های از فناوران شودکه،پتروشیمی می نشان            خاطر

71 از بیش با (شستا) اجتماعی تأمین گذاری سرمایه وشرکت است تامین(تاپیکو)              نفت،گازوپتروشیمی
 درصد سهامدار اصلی هلدینگ تاپیکواست.

تجمع برپایی با همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات                *ادامه
 در شرکت ومقابل دادگستری شهرستان شوش

اعتراضاتشان ادامه در تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از آبان،تعدادی 11 یکشنبه روز                صبح
وسردادن شوش شهرستان دادگستری ومقابل شرکت در تجمع برپایی با همکارانشان بازداشت به               نسبت

 شعار«کارگر زندانی آزادباید گردد»خواستار آزادی 4 کارگر زندانی هفت تپه شدند.



 

وابراهیم ممبینی حمید حیوری، بهمنی،مسعود یوسف های بنام تپه هفت کارگر 4 که، است آوری یاد                  قابل
حق پرداخت عدم به نسبت کارگران از تعدادی 8 شنبه پنج روز اعتراضی تجمع در منجزی                  عباسی



ویژه ویگان انتظامی نیروهای دخالت با مجتمع دراین همکارشان 17 ومرداد تیر های ماه کاری                 اضافه
 بازداشت شدند و کماکان درزندان فجر شهرستان دزفول درحبس بسر می برند.

مدیریت دفتر مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از جمعی هم آبان) 10 و وشنبه(9 جمعه روزهای                   طی

 شرکت و پلیس امنیت شوش خواهان آزادی 4 همکارشان شده بودند.

  *اعتصاب رانندگان بخش توزیع شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان دراعتراض به نرخ کرایه

نرخ به دراعتراض هرمزگان استان گاز ایران پرسی شرکت توزیع بخش رانندگان اعتصاب               بدنبال
در گاز شرکت و شهر سطح گاز های جایگاه تمام تعطیلی موجب است آغازشده گذشته هفته از که                    کرایه

 بندرعباس شد.

یا گاز سیلندرهای نبود با رابطه در هرمزگان استان گاز شرکت عمومی روابط آبان، 11 یکشنبه                  روز

شده بندرعباس شهر ویژه به هرمزگانی شهروندان اعتراض سبب نامناسب توزیع و آن               کمبود
فضای و محافل بعضی در هرمزگان استان حتی و بندرعباس شهر در روزها کرد:این                است،اعالم

شود می تلقی گاز کپسول توزیع و تولید متولی عنوان به هرمزگان استان گاز شرکت اسم                  مجازی
پخش شرکت توسط که است نفتی فرآورده های و محصوالت از یکی مایع گاز کپسول های که                 درحالی

اداره نظر زیر خصوصی شرکت های توسط نیز آن توزیع و تحویل کنندگان توزیع به نفتی                 فرآورده های
 کل صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد.

به گاز ایران پرسی شرکت های راننده گذشته هفته که است حالی در شده،این ای رسانه گزارش                   برپایه
تعطیلی سبب امر همین و زده اعتراض به دست مدیریت عدم و ها کرایه قیمت بحث در مشکالت                    دلیل

 تمام جایگاه گاز سطح شهر و شرکت گاز در بندرعباس شد.

کپسول توزیع زمینه در مشکلی پنجشنبه روز فقط افزود: اتفاقات، این به واکنش در بندرعباس                 فرماندار
 ایجاد شده بود که با پیگیری های انجام شده رفع شد.

رودبار رستم آباد و آباد رحمت خورگام، و نوده فاراب، عمارلو، مناطق اهالی دار دامنه های                 *کنش
 وکارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود در راه دست یابی به کار

اهالی همراهی با شده بیکار کارگران معدن، تعطیلی از سنگرود:پس سنگ زغال معدن سابق                کارگر

دولتی مختلف نهادهای به بارها خود؛ کارسابق محل به بازگشت و معدن احیای برای همجوار                 روستاهای
وزارت به نهایت در . و. تولید تهیه شرکت معادن، نوسازی و توسعه سازمان تهران، و گیالن استان                    در

 صمت مراجعه کرده اند اما هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.

از نمایندگی به (سنگرود) غربی البرز سنگ زغال معدن قدیمی کارگران از آبان،تعدادی 10 شنبه                 روز

رفِع و مشکالت حل خواستار معدنی، واحد این همجوار روستاهای و شهر اهالی از نفر هزار 20                   حدود
 موانع راه اندازی این واحد تولیدی برای اشتغال جوانان بیکار منطقه شدند.

معدنی واحد بزرگترین گفت: ای رسانه خبرنگار به سنگرود سنگ زغال معدن سابق کارگران از                 یکی

به لوشان جاده 20محور کیلومتر حدفاصل رودبار شهرستان ارتفاعات در گیالن استان سنگ زغال                تولید

سنگرود»شهرت سنگ زغال «معدن نام به که معدنی واحد این فعالیت سالهاست که دارد قرار                 جیرنده
 دارد به بهانه غیراقتصادی بودن، متوقف شده است.



متوقف از بعد و قبل (سنگرود) غربی البرز زغالسنگ معدن کارگران از زیادی تعداد اینکه بیان با                   او
آن نهایت در افزود: ادامه در شده اند، بازخرید و بازنشسته تعدیل، مرحله چند طی تولیدی فعالیت                  شدن

برای که ماندند باقی 83کارگر حدود معدنی واحد این 370کارگر حدود مجموع از ماه93) (دی                 زمان
به دیگر نفر 51 و مازندران «گلرود» معدن به نفر 32 بازنشستگی شان برای بیمه ای سوابق                 پرکردن

واحدهای از که طبس پرورده سنگ زغال معدن کیلومتری 35 در سنگ زغال تولید کارگاه                 یک

شمار فعالیت هنوز که شدند منتقل می شود، محسوب ایران معادن نوسازی و توسعه سازمان                زیرمجموعه
 زیادی از آنها در این معادن ادامه دارد و بازنشسته نشده اند.

احیای برای همجوار روستاهای اهالی همراهی با شده بیکار کارگران طوالنی مدت این افزود:در                وی

تهران، و گیالن استان در دولتی مختلف نهادهای به بارها خود؛ کارسابق محل به بازگشت و                  معدن

اما کرده اند مراجعه صمت وزارت به نهایت در . و. تولید تهیه شرکت معادن، نوسازی و توسعه                   سازمان
 هنوز به نتیجه ای نرسیده اند.

سنگ ها ذغال مرغوب ترین و بهترین از انبوهی دارای غربی البرز سنگ زغال معدن افزود: کارگر                 این

 است اما متاسفانه سالهاست که بدلیل بی توجهی مسئوالن وقت از فعالیت باز ایستاده است.

اسناد و قدیمی نقشه های اساس بر که شد انجام زمان آن حالی در سنگرود معدن انحالل کرد: اضافه                    او

 مربوط به کارشناسان آن دوره این واحد معدنی 40 تا 60 سال آینده ذغال سنگ قابل استخراج دارد.

تنها معدن این گفت: معدنی واحد این توصیف در سنگرود معدن قدیمی کارگران از دیگر یکی ادامه                   در

بر بالغ زمانی و بود گیالن رودبار شهرستان در «خورگام» و «فاراب» منطقه دو اقتصادی عطف                  نقطه
کار معدن این در تفریحی رفاهی، امکانات همه با سازمانی خانه های در کارگر 500 و هزار 3                 

این بلکه یافت تقلیل کارگر 370 به مرور به کارگران تعداد تنها نه آن خصوصی سازی با اما                   می کرده اند
تیرماه یکم انفجار حادثه جریان در حال عین در شد. غارت مختلف بهانه های به امکاناتش همه با                   معدن

جدی سوختگی دچار دیگر نفر 50 و کشته 20کارگر تعداد که سنگرود سنگ زغال معدن 1376                  سال
 شدند، مردم منطقه هنوز داغدار این اتفاق تلخ هستند.

باقی نگهبانی پست چند با اداری ساختمان یک جز چیزی اکنون هم سنگرود معدن از اینکه بیان با                    او

سنگرود معدن تعطیلی از بعد آن همجوار اهالی و کارگران زندگی شرایط درباره ادامه در است،                  نمانده
صدمات معدن تعطیلی شد. سخت بسیار تعطیلی از بعد معدن این کارگران زندگی و کار شرایط                  گفت:

عمده که معدن کارگران بی پولی و معدن تعطیلی کرد. وارد آن ها خانواده های به را ناپذیری                 جبران
اطراف شهرهای به را خود کار و کسب اصناف، و کسبه از بسیاری شد سبب بودند، منطقه این                    ساکنان

مهاجرت ناچار کارگران و شدند تعطیل یک به یک هم مدارس روستاها، سکنه شدن خالی با دهند.                   انتقال
 اجباری را به نزدیک ترین شهرها در پیش گرفتند.

سیمان سنگرود، معدن صنعتی واحد سه طریق از گذشته سالهای در مردم اشتغال کرد: اضافه کارگر                  این
در هم زندگی صنعتی، واحد سه این تعطیلی با حاال اما می شد تامین داماش معدنی آب کارخانه و                    لوشان

 این منطقه در حال از بین رفتن است.

و سنگرود سنگ زغال معدن احیای به مسئوالن بی توجهی از تاسف ابراز با غربی البرز کارگر                  این

شده، ایجاد عمارلو محروم مردم اهالی و کارگران برای معدن این تعطیلی نتیجه در که معیشتی                  مشکالت
تعطیلی از بعد سال ها دلیل همین به است زیادی زیرزمینی و رو معادن دارای عمارلو منطقه                  افزود:



فاراب سیمان نام به سیمان کارخانه یک آهک سنگ عظیم معدن یک کنار در شد قرار سنگرود                   معدن
در غیرمعدنی مکان یک در کارخانه کارشناسی بدون و مسئوالن برخی نفود با متاسفانه اما شود                  ساخته

مشکالت دچار تولید اولیه مواد تامین در واحد این اکنون هم و شد ساخته گیالن استان در دور نقطه                     یک
 فراوانی است.

و 3هزار اشتغال ظرفیت با و بود رودبار منطقه صنعتی قطب سنگرود معدن که آنجا از گفت: کارگر                    این
رستم آباد و آباد رحمت خورگام، و نوده فاراب، عمارلو، آن، منطقه ی پنج و شهرستان کل در نفری 500                  

چه هر آن، احیای و معدن این فعالیت گیری سر از برای داریم درخواست مسئوالن از می داد، پوشش                    را
 سریعتر چاره اندیشی کنند.

 *ادامه اعتراضات کارگران راه آهن(شرکت تراورس)نسبت به پایمالی حقوقشان با افشای مدیران

کارگران ما رفته دست از حقوق میتواند انقالبی حرکت یک فقط تراورس: شرکت کارگران از                 جمعی
 مظلوم را زنده کند.

 معینی کیست؟!

خوبی به را آن دروغین و پوچ تبلیغات فقط مدیریت اصول از و است ادعا خدای که الحال معلوم                     فرد ی
 درک کرده است...

 اما کجا بود و به کجا رسید ، نیز خود حکایتی دارد بس قابل توجه!

در داشتند که هایی رانت با تنها و تنها میدانند... را مدیریت اصول نه و دارند کاری سواد نه شخص                      این

پیش آهن راه فنی معاونت تا ، نمایی سیاه و عزاداری مراسم برگزاری با شدندو آهن راه وارد برهه                     یک
 رفتند.

حق به که تراورس شرکت داشتند را آهن راه فنی معاونت و خط کل اداره تصدی که زمان  ی                    در
فاسد هلدینگ به ممکن، نرخ ترین پایین با را بود آسیا غرب منطقه در ریلی شرکت                  بزرگترین

هدر به را ایران ملی های سرمایه و ریلی متخصص و کارگر هزاران و فروخت آریا                  امیرمنصور
  دادند!!....

مجموعه وارد آالتی مملکت،ماشین این ثروت دالر میلیاردها خروج با خط کل اداره بر تصد ی زمان                  در
هیچگونه که ریلتراش و ساب ریل مانند هایی ماشین ماند. بالاستفاده آنها از بسیاری که نمودند آهن                   راه

 بازدهی مناسبی در کار نداشته و ندارند!

زرنگتر بسیار و میشد مرزی برون معامالت وارد خود شیرینی و پورسانت گرفتن منظور به فقط                  ایشان
 از این حرفها هستند!

از غیر جاهایی در را تومان میلیاردها و رفتند خارجه سفرهای به آن با و برداشتند را کارگران پول                     حتی
مانند اطرافیانی و خانواده و خود برای تراورس شرکت اعتبار با نمودند... گذاری سرمایه مفید                 کار

مشغول شهر باالی در سازی برج به اینک و اند گرفته وام تومان میلیاردها ادب! بی و بیسواد ی                     قلیزاده
 هستند!!

 قوه ی قضاییه باید وارد شوند!



 تبلیغات و شعارهای ایشان دیگر کارساز نخواهد بود!

 میلیاردها تومان بیمه معوقه

 میلیاردها تومان مالیات معوقه

 و میلیاردها تومان مطالبات کارگران زحمتکش راه آهن...

فروشندگان و کنندگان پرداخت با تبانی و دریافتی ی قرضه اوراق فروش از ضرر تومان میلیاردها                  و
 اوراق....

 و اینها... تنها گوشه ای از سوءمدیریت ایشان است!

 کسی  که خود را برترین میداند و همه را احمق!!

همچنان ایشان تبلیغاتی دستگاه ولی تعطیل... را آنها عمال" و کردند نابود کلی به را تراورس                  کارخانجات
 فعال و مشغول به دروغ پردازی است!

 آیا زمان آن نرسیده که قوه قضاییه ورود کنند و تخلفات ایشان و تیمش را بررسی نمایند؟!!

 آیا انتخاب مدیرعاملی ایشان از طرف گروه آریا منصور، پاداش واگذاری شرکت به آنها بوده است؟!

 تا جایی که میتوانید این همه ظلم و هدر رفتن منابع را به اطالع مقامات برسانیم... و انتشار دهیم...

 فقط یک حرکت انقالبی میتواند حقوق از دست رفته ما کارگران مظلوم را زنده کند...

پاسخگویی وعده نیرودرپی وزارت مقابل اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضی تجمع              *پایان
 به مطالباتشان

مقابل وضعیت تبدیل عدم به اعتراض برای آبان 10 شنبه روز اهوازکه وفاضالب آب شرکت                 کارگران
از کارگران وضعیت تبدیل بر مبنی مطالباتشان به پاسخو.یی وعده درپی بودند کرده نیروتجمع                وزارت

وزارت مسئوالن جانب از مطالبات موقع به پرداخت و شغلی امنیت تامین مستقیم، قرارداد به                 پیمانی
 نیرو راهی محل کار وزندگیشان شدند.

سخنان به دادن گوش با وفاضالب وآب نیرو وزارت گفتند:مسئوالن ای رسانه خبرنگار به                آنها
وزارت مشترک جلسات در را کارگران خواسته های پیگیری وعده پیمانکاری کارگران ما              ومشکالت

 نیرو و آب وفاضالب دادند.

و شغلی امنیت تامین مستقیم، قرارداد به پیمانی از کارگران وضعیت تبدیل ما خواسته افزودند:                 آنها
 پرداخت به موقع مطالبات است که مسئوالن استانی به این موضوعات بی اعتنا هستند.

وضعیت تبدیل بخشنامه نشدن اجرا ما مطالبات اصلی دادند:بخش ادامه اهواز آبفای طلب حق                کارگران

وزارت مسئوالن گفته اساس بر که بود اهواز وفاضالب آب پیمانکاری 1400کارگر حدود               استخدامی
آبفای کارگران شامل و است روستایی فاضالب و آب پیمانکاری کارگران به مربوط بخشنامه این                 نیرو

قرار و پیمانکاری کارگران بین رو پیش ماه های در استخدامی آزمون است قرار حال عین                 نمی شود.در
 داد موقت برگزار شود.



وضعیت تبدیل عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضات ادامه رابطه:               درهمین
 مقابل وزارت نیرو

تجمع با تا رساندند تهران به اهوازخودرا وفاضالب آب پیمانی ازکارگران آبان،جمعی 10 شنبه                روز

شرکت کارگراین 1400 وضعیت تبدیل عدم به نسبت را اعتراضشان نیروصدای وزارت ساختمان               مقابل
 از پیمانی به قرارداد مستقیم،هرچه بیشتر منعکس کنند.

 

تبدیل گفت: ای رسانه خبرنگار به نیرو وزارت مقابل اعتراضی درتجمع حاضر کارگران از                یکی

دنبال آن را سال هاست که است مطالبه ای مستقیم قرارداد به پیمانکاری کارگر از استخدامی                وضعیت
بر مبنی کشور آبفای مهندسی سازمان سوی از بخشنامه صدور عالرغم جاری سال اینکه تا                 می کنیم.

قانونی تکلیف این اهواز آبفای مدیریت متاسفانه مستقیم، قرارداد به پیمانکاری کارگران وضعیت               تبدیل
 را اجرا نمی کند.

20 تا 15 کاری سوابق با پیمانکاری شرکت چند واسطه به نفر 1400 حدود اهواز آبفای در افزود:                    وی
را زندگی شان کفاف می کنند دریافت واسطه ای شرکت های از آن ها که حقوقی کارند. مشغول               ساله

و مستقیم قرارداد نیروهای برخی با آن ها حرفه میان که نزدیکی تشابه وجود با حال عین در                   نمی دهد
نیست. مقایسه قابل وجه هیچ به می شود پرداخت آن ها به که دستمزدهایی دارد، وجود رسمی                 حتی

 بنابراین تصمیم به تبدیل وضعیت استخدامی خود گرفتند.

را خود استخدامی وضعیت تبدیل مسئله بارها کارگران اینکه بیان با اهواز آبفای پیمانکاری کارگر                 این

آبفای با اهواز آبفای بر عالوه این باره در کرد: اضافه کرده اند، مطالبه خوزستان آبفای و اهواز آبفای                   از



اتفاقی صورت به اینکه تا است. بوده پیگیری وعده آن نتیجه که دادیم انجام نامه نگاری هایی هم                  خوزستان
تبدیل بخشنامه صدور متوجه می کردند پیگیری تهران آبفای در را مطالباتمان که همکاران               برخی

 وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری شدند که آبفای اهواز در ابتدا آن را انکار می کرد.

اداره اما می گذرد سرنوشت ساز و مهم بخشنامه این ابالغ از ماه 4 حدود حاضر حال داد:در ادامه                   او
 آبفای اهواز هیچ اقدامی برای اجرای آن نمی کند.

به استانی مسئوالن بی توجهی به واکنش در گفت: تهران در حضورشان علت با ارتباط در کارگر                  این
 مطالباتمان تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و اعتراض مان را به گوش مسئوالن باال دستی برسانیم.

است،همچنین مشکالتشان به کشور فاضالب و آب و نیرو وزارت مسئوالن رسیدگی خواستار که                او
تجمع بار چندین خواسته هایشان تحقق برای گذشته سال دو الی یک طی در اهواز آبفای کارگران                  گفت:

 اعتراض بر پا کرده اند که در هر نوبت با بی توجهی مسئوالن روبرو شدند.

حضور تهران در امروز صبح از که اهواز آبفای کارگران همه شک بدون اینکه بیان با کارگر                   این

به سفر از پیش اهواز فاضالب و آب کارگران داد: هستند،ادامه مسئوالن موافق پاسخ منتظر                 دارند،
بی تفاوتی دلیل به اما داده اند انجام مطالباتشان با مرتبط نهادهای ازسوی زیادی پیگیری های               تهران

 مسئوالن استانی ناچار شده اند اعتراض خود را به تهران انتقال دهند.

و آب ایستگاه های اپراتوری تلمبه چی، کار به مختلف پیمانکاری های حضور واسطه به سال ها گفت:                وی

تبدیل بخشنامه می خواهیم و کرده خسته مان پیمانکاران با کار اما داشته ایم اشتغال غیره… و                فاضالب
 وضعیت کارگران پیمانکاری عملی شود.

پیمانی کارگران کاری قراردادهای وضعیت تبدیل بخشنامه گفت: پایان در اهواز آبفای پیمانی کارگر                این
 به آینده شغلی ما سر و سامان می دهد و ما به هیج وجه از این مطالبه ی خود کوتاه نخواهیم آمد.

مطالبات پرداخت وعده بدنبال اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضی تجمعات               خاتمه

 در هفته آینده

به آینده هفته در مطالباتشان پرداخت وعده بدنبال اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه                *کارگران

 تجمعات اعتراضیشان خاتمه دادند.

گفت:به ای رسانه خبرنگار به اروند آزاد منطقه گذاری سرمایه و اقتصادی آبان،معاون 11 یکشنبه                 روز
 پیمانکار مربوطه برای پرداخت مطالبات کارگران بر اساس قوانین اداره کار تذکر داده شد.

 اوافزود: چنانچه این پیمانکار تا یک هفته آینده به تعهداتش عمل نکند، پیمانکار جدید تعیین خواهد شد.

نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات ادامه رابطه:                درهمین

سازمان مقابل تجمع با مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت وعدم                 حقوق
 منطقه آزاد اروند

به نسبت اعتراضاتشان+ درادامه اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران آبان، 10 شنبه                روز
به دست مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت وعدم حقوق نازل                 سطح

 تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد اروند،زدند.



 

عقد و پیمانکار نظر زیر از شغلی وضعیت سازی خارج گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
مالی وضعیت به مسئوالن رسیدگی و اروند آزاد منطقه صنعتی تجاری سازمان نظر زیر جدید                 قرارداد

 از خواسته هایی است که از مسئوالن می خواهیم به آنها رسیدگی کنند.

 *پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه چمران اهوازبدنبال تجمع اعتراضیشان

پرداخت اهواز،حقوقشان چمران دانشگاه کارکنان از آبان،جمعی 10 شنبه روز اعتراضی تجمع              بدنبال

 شد.

دانشگاه شرکتی نیرو های اعتراض پی در اهواز چمران دانشگاه عمومی آبان،روابط 11              روزیکشنبه

نیرو های حقوق قبل هفته چهارشنبه روز کرد: اعالم مطالباتشان نشدن پرداخت بر مبنی اهواز                چمران
ماهیانه حقوق نیرو ها از درصد 20 حدود برای اما شد، پرداخت اهواز چمران شهید دانشگاه                 شرکتی

 واریز نشد.

ماه آبان 8 پنجشنبه روز اما می شود، پرداخت کارکنان حقوق ماه هر ششم تا سوم از عادی روال                    طبق

و برطرف شنبه روز که شد ایجاد اهواز چمران شهید دانشگاه حقوق پرداخت بانکی سیستم در                  اشکالی
 پول به حساب آن ها واریز شد.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

کرونایی بحران شرایط این در شهرداری کارکنان و واحد شرکت کش زحمت پرسنل بین تبعیض                 به
 پایان دهید



اجرایی دستگاه های تمامی شده داده دستور تهران، در کرونا ویروس به مبتالیان شدید افزایش به توجه                  با
هیچ واحد، شرکت مدیریت و شهری مدیریت متاسفانه اما بکاهند خود کارکنان درصد پنجاه از تهران                  در

باید همچنان حفاظتی امکانات هیچ با زحمت کشان این و نداده اند انجام شاغل رانندگان تعداد در                 کاهشی
می بحرانی شرایط این در آرتی بی خطوط کردن مدیریت اینگونه صورتیکه در باشند. داشته                 اشتغال

 تواند باعث افزایش شیوع این بیماری در بین رانندگان و مسافران  گردد.

حفاظت امکانات هیچ واحد شرکت مدیرعامل و شهرداری مدیریت ازسوی تنها نه که دارد تاسف                  جای

بلکه نشده گرفته درنظر عزیزان این برای دستکش) و کننده عفونی ضد مواد و ماسک قبیل (از                   بهداشتی
واحد، شرکت رانندگان و عمومی نقل و حمل زحمت کش پرسنل کردن کم  و دورکاری جهت هم                  تدابیری

 در این شرایط حساس و بحرانی از سوی شهرداری صورت نگرفته است.

فکر به که همانگونه می کند تاکید واحد شرکت و شهرداری مدیریت به واحد شرکت کارگران                 سندیکای

کردن کم  مانند امکانات تمام از و هستید کرونا بیماری به نشدن مبتال برای خود مدیران و اداری                    پرسنل
است بهتر می کنید. استفاده و... ضدعفونی مواد گذاشتن دراختیار و کارکنان کاری ساعات و                پرسنل

و بهداشتی اقالم تهیه جهت در بیشتر حفاظت جهت تدابیری و بردارید پرسنل بین تبعیض از                  دست

را واحد شرکت کارگران اکثریِت که خدماتی کارگران و تعمیرگاه ها کارگران و رانندگان  برای                حفاظتی
بحرانی شرایط دراین کارکرد برای را کارانه ای یا و پاداش باید حتی و دهید اختصاص می دهند                  تشکیل

 برای این کارگران و رانندگان در نظر بگیرید.

مدیریت همیشه متاسفانه اما می شوند محسوب شهرداری کارکنان از هم واحد شرکت وکارگران               رانندگان

کارکنان سایر با واحد شرکت رانندگان و کارگران به نسبت بسیاری تبعیض شهرداری و واحد                 شرکت
و رانندگان برای حداقلی امکانات و تدابیر هیچگونه بحرانی شرایط در و است شده قائل                 شهرداری

شهرداری پرسنل بین تبعیضات این همچنان و است نشده گرفته درنظر مدیریت سوی از                کارگران
 وشرکت واحد وجود دارد.

 *احضار حیدر قربانی به دادگاه

دو کیفری دادگاه ١٠١ شعبه توسط ایران کارگران آزاد اتحادیه عضو و ساختمانی کارگر قربانی                 حیدر

به رسیدگی جهت دقیقه ٨:٣٠ ساعت آذرماه یکم روز در که است نموده دریافت ابالغیه ای قدس                  شهر
 اتهامات در آن شعبه حاضر گردد.

پس و شد دستگیر شخصی اش منزل در اطالعات وزارت مأمورین توسط خرداد ١٨ روز قربانی                 حیدر

 از ٢٣ روز بازداشت با قرار وثیقه ٢۵٠ میلیون تومانی موقتًا آزاد گردید.

مشغول ساختمانی کار به نوجوانی دوران همان از است دختر فرزند یک دارای و متأهل که قربانی                   حیدر

به و است برخوردار نبوده پشتوانه ای هیچگونه از ساختمان کارگری بودن موقت و فصلی دلیل به و                  بوده
کارگران آزاد اتحادیه و ساختمانی و فصلی کارگران صنفی انجمن در عضویت طریق از دلیل                 همین

وزارت اکنون اما است. بوده صنفی هایش هم دیگر و خود بیمه ای و صنفی مطالبات پیگیر                 ایران

طریق این از تا است کرده روبرو امنیتی واهی اتهامات با را کارگری و صنفی فعالیتهای این                   اطالعات
 ضدیت خود را با طبقه کارگر ایران سرکوبگرانه تر نشان دهد.



دشمنی معنای به مطالباتی و صنفی فعالیتهای جرم به تنها آنهم قربانی حیدر جمله از کارگرانی                  سرکوب
تمامی حالیکه در است. کشور در ساختمانی کارگر میلیونها بسا چه و هزاران با امنیتی نهادهای                  آشکار

کارگران مطالبه گری و خواهی سهم کوچکترین اما میشود انباشته کارگران دوش بر جامعه               ثروتهای
با را کارگران قضایی سازیهای پرونده با و شده قلمداد امنیتی ترفند، نوع هزار با امنیتی نهادهای                   توسط

 احکام ظالمانه زندان روبرو میکنند.

و مینماید محکوم قویًا را قربانی حیدر قضایی تعقیب تداوم و احضار ایران کارگران آزاد                 اتحادیه
 خواستار رفع تعقیب قضایی از این فعال کارگری است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١١ آبانماه ٩٩

 *آزادی موقت آرمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه 100 میلیون تومانی

اهل موسیقی پژوهش گر و فیلم سازی دانش آموخته کارگری، فعال اسماعیلی آبان،آرمان 3 شنبه روز               
شهر زندان از موقتا تومانی میلیون 100 وثیقه قرار تودیع با بازداشت هفته سه از پس                  الهیجان،

 الهیجان آزاد شد.

 

بدون پدری اش منزل در سپاه» «اطالعات ماموران توسط ماه مهر 10 پنج شنبه روز اسماعیلی                آرمان

تلفن جمله از وی شخصی وسایل برخی منزل، تفتیش از پس ماموران بود. شده بازداشت حکم                  ارائه
 همراه او و اعضای خانواده، لپ تاپ، کتاب ها و ابزار کارش را هم ضبط کرده بودند.

کانون عضو نویسنده ی سه شرط و قید بی و فوری آزادی برای قلم جهانی انجمن                 *کارزارجهانی
 نویسندگان ایران

 کانون نویسندگان ایران:

برای است خواسته جهان کشور ١٠٠ در خود شعبه ی ١۵٠ از راهکارهایی ارائه ی با قلم جهانی                  انجمن
قلم جهانی انجمن کنند. اقدام باژن کیوان و (مهابادی) خندان رضا آبتین، بکتاش زندان حکم های                 لغو



خواهان فوری، اقدام شبکه ی تشکیل با و دانسته بیان آزادی حق نقض را نویسنده سه این علیه                   اتهامات
  آزادی آنها از مقامات ایرانی شده است.

رضا آبتین، بکتاش احضار به اعتراض در بیانیه ای قلم جهانی انجمن جاری سال می ٢١ در نیز،                   پیشتر

این برابر در فوری اقدام به را خود اعضای و بود کرده منتشر زندان به باژن کیوان و (مهابادی)                     خندان
 احکام فراخوانده بود.

 

به را آن ایران نویسندگان کانون انتشارات کمیسیون مترجمان گروه و است انگلیسی زبان به پن                  فراخوان
 فارسی برگردانده است.

نویسندگان کانون عضو نویسنده ی سه باره ی در (PEN International) قلم جهانی انجمن              فراخوان
 ایران

 ایران: نویسندگان بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن در زندان

02/2020 

 شبکه ی اقدام فوری

خاطر به باژن کیوان و مهابادی خندان رضا آبتین، بکتاش ایرانی، نویسنده ی سه ٢٠٢٠ سپتامبر ٢۶                  در
باور این بر قلم جهانی انجمن شدند. اوین روانه ی خود، زندان احکام تحمل برای انتقادی شان                 نوشته های

از آن ها آزادی خواهان ترتیب این به و است بیان آزادی حق نقض نویسنده، سه این علیه اتهامات که                     است
 مقامات ایرانی شده است.

این باره در قلم، بین المللی انجمن دربنِد نویسندگان کمیته ی رئیس ،(Salil Tripathi) تریپاتی              سلیل
محکوم و محاکمه نمی بایست هرگز باژن کیوان و (مهابادی) خندان رضا آبتین، «بکتاش               می گوید:

زندانی نباید وجه هیچ به است شده شایع ایران در ١٩ کووید که کنونی شرایط در خاصه و                    می شدند
آزارقرارگرفته اند. و تعقیب تحت ایران در وقت دولت های مستمر نقد دلیل به صرفًا نویسندگان این                 شوند.

زمان در است. مخالف نویسندگان مزار سر بر حضور نویسندگان این اتهام های از یکی که آن                  شگفت

حفظ باید ایران دولت اولویت است، گذاشته ایران اوضاع بر جدی تأثیری که ویروسی عالمگیر                 شیوع
 سالمت عمومی باشد نه مرعوب ساختن و به زندان افکندن نویسندگان.»

 

 لطفًا اقدام کنید و با عنایت به نکات زیر لغو احکام زندان نویسندگان نام برده را درخواست کنید:

کیوان و مهابادی خندان رضا آبتین، بکتاش نویسندگان، علیه اتهامات فسخ به ایران مقامات                 ●واداشتن

است (ICCPR) سیاسی و مدنی حقوق بین الملل میثاق 10 ماده ی از آشکار تخلف محکومیت ها، این                 باژن.
 که ایران یکی از اعضای آن است؛

  فراخوان برای آزادی فوری و بی قید و شرط آنها؛



پایان نویسندگان آزار و اذیت برای قضایی نظام از سوِء استفاده به بخواهید ایران دولت مقامات                   ●از
بی را شده اند افکنده زندان به بیان و عقیده آزادی حق از استفاده برای صرفًا که کسانی تمام و                     دهند

 درنگ آزاد کنند. درخواست های خود را برای مقامات زیر در ایران بفرستید:

 • رئیس قوه ی قضائیه ی جمهوری اسالمی ایران، حجت االسالم ابراهیم رئیسی

قضائیه قوه ی عمومی روابط ،۴ شماره عزیزی، بست بن عصر، ولی خیابان تهران، ایران،                نشانی:

 جمهوری اسالمی ایران

iran@un.int  :ایمیل 

 توییتر: @Iran_UN (انگلیسی)

 • رئیس جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی

 نشانی: ایران، تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، دفتر رئیس جمهوری اسالمی ایران

media@rouhani.ir :ایمیل 

 توییتر: @HassanRouhani (انگلیسی) و @Rouhani_ir (فارسی)

کنید: ارسال خودتان کشور در ایران سفارت به را درخواست ها رونوشت             لطفا
https://embassy.goabroad.com/embassies-of/iran 

مطلع کردید، دریافت که پاسخ هایی و خود اقدامات از یک هر از را قلم بین المللی انجمن                  خواهشمندیم
 کنید.

رضا آبتین، بکتاش از را خود اطالعات هرگونه که می شود دعوت قلم جهانی انجمن اعضای از                  همچنین

به جمعی رسانه های طریق از را خود مراکز مبارزاتی کارزارهای و باژن کیوان و مهابادی                 خندان
 اشتراک بگذارند.

 اعضا دعوت می شوند به:

خندان رضا آبتین، بکتاش پرونده ی بر تأکید با محلی یا ملی مطبوعات در نظرها و مقاله انتشار ●                  
 مهابادی و کیوان باژن و مورد آزادی بیان در ایران؛

فعالیت های و باژن کیوان و مهابادی خندان رضا آبتین، بکتاش درباره ی اطالعات گذاری اشتراک                 ●به
 کارزاری خود از طریق رسانه های اجتماعی.

 لطفًا انجمن جهانی قلم را از فعالیت های خود مطلع سازید.

خانه وتخریب الزهرا دانشگاه توسط اراضیشان تصرف به نسبت ونک ده اهالی اعتراضی               *تجمع
 هایشان مقابل قوه قضائیه

 همراه با  تاریخچه ای درباره گرفتاری 90خانوار ده ونک



گذاشتن بنمایش برای تهران شمیران منطقه های محله از ونک ده اهالی از آبان،جمعی 11 یکشنبه                  روز
تجمع به دست هایشان خانه وتخریب الزهرا دانشگاه توسط اراضیشان تصرف به نسبت               اعتراضشان

 مقابل قوه قضائیه زدند وخواهان برکناری مسئولین وتیم حقوقی دانشگاه الزهرا شدند.

 

 

 خالصه ای از گزارشات رسانه ای شده درباره گرفتاری 90خانوار ده ونک:

توسط ونک 5 شماره کارخانه عنوان تحت کارخانه ای ونک ده در که بود رضاخان زمان در 1317                   سال
 آلمانی ها ساخته شد وبعدها کاربری این کارخانه تغییر کرد و تبدیل به کارخانه تجهیزات ایمنی راه ها شد.

 سال 1320 منازلی در کنار کارخانه ساخته ودراختیار کارگران کارخانه قرار گرفت.

حقوق از ماهانه شد قرار شود. مشخص تکلیف شان تا کردند سند تقاضای کارگران دوم، پهلوی زمان                  در

اسناد این ثبت اما شود، ساکنان نام به خانه ها تملیک، شرط به اجاره صورت به تا شود کسر                    کارگران
کارها و نپذیرد تحقق سند ثبت تا شد علت بر مزید هم ساکنان مالی ناتوانی و شد بوروکراسی چرخه                     وارد

 به بعد از سال 1357موکول شود.

شد. شهری منطقه به تبدیل ونک ده و منتقل کرج به راه ها ایمنی تجهیزات کارخانه ،57 سال از                    بعد

هم متروکه کارخانه بازمی گشتند. کرج از شب و می رفتند کارخانه به سرویس با صبح به صبح                  کارگران
اسناد خواهان پس دوباره شد.اهالی شهرسازی و راه وزارت به وابسته راه آهن عالی مدرسه به                 تبدیل

 خانه ها شدند.

ازای در اهالی می شد. پخش نداشتند، خانه ای که اهالی میان و بود بیابانی ونک ده زمین های 57                   سال

که کارخانه اطراف خانه های اهالی می کردند. دریافت متری 250 زمین های تومان، هزار 10               حدود
دریافت سنددار زمینی زمین ها، آن بین از مردم سایر مانند کردند تالش بودند، نیافته دست سندی به                   هنوز

اطراف خانه های شد؛ گفته آنان به کردند، مطرح را خود تقاضای زمین تقسیم شورای به وقتی اما                   کنند،



مانده آنجا از و رانده اینجا از آنان و ندارید حقی زمین ها سایر از بنابراین و شماست به متعلق                     کارخانه
 شدند.

 

بودند. ساکن شهامتی شهید کوچه و امامزاده کوچه در که بود میان در خانوار 90 گرفتاری از                   صحبت
.اکثر نگرفت صورت کار این هم جنگ دوران در می شد. داده سند خانوار هر به و انجام تفکیک کار                     باید

  اهالی نتوانستند؛ هزینه های الزم را پرداخت کنند و به همین دلیل ثبت سند انجام نشد.

در شد. تاسیس بود، قبرستان ابتدا در که مکانی در و کارخانه نزدیک الزهرا دانشگاه 1343 سال                   حدود

مدرسه الحاق و شد الزهرا دانشگاه رییس رهنورد، زهرا اصالحات، دولت زمان در و 1382                 سال
از استفاده حق سند یک به او یابی دست با شد. خواستار آن توسعه منظور به را دانشگاه به                     راه آهن

داده الزهرا دانشگاه به هستند، واقع محصور زمین در که متعلقات و انبار اضافه به کارخانه                  زمین های
این به و می شد وصل کارخانه به دانشگاه اصلی محل از که شد زیرگذر یک دارای الزهرا دانشگاه                    شد.

الحاق دانشگاه به هم را خانه ها تا داد درخواست رهنورد سال یک از پس یافت. توسعه دانشگاه                   صورت
 کند و اهالی از حدود سال1383 دادگاهی شدند.

و کارخانه ثبتی پالک که داد درخواست دانشگاه به خانه ها الحاق درخصوص بهانه این به رهنورد                  زهرا

ربطی و جداست درحقیقت ثبتی پالک های که بودند عقیده این بر اهالی که درصورتی است، یکی                  خانه ها
و شد تعیین اجرت المثل وبرایشان گرفت تعلق الزهرا دانشگاه به نیز خانه ها ندارد.سرانجام کارخانه                به

 هر خانوار ملزم به پرداخت آن شد .

تخریب خانه ها از بخشی و شد صادر 1397 مرداد 27 تاریخ در خانه ها قمع و قلع حکم                   سرانجام

با را خانه ها و شد آورده بیرون اثاث ها بودند، خواب مردم بچه و زن که صبح نیم و 6                     شد.ساعت
  بولدوزر تخریب کردند.

که 97بود سال مهر اواخر کردند. تخریب را خانه ها از دیگر دسته ای و آمدند بعد روز 10تا15                   حدود

تقریبا خانوار، 90 واز کشیدند. دیوار خانه سه درب جلوی ساکنان، توسط خانه ها تخلیه از پس و                   آمدند

ودونفر سکته نفر سه ها درگیری این جریان ودر شود ملحق دانشگاه به تا شده گرفته خانوار 28                    خانه
از و می کند سکته می شود، مواجه خانه اش روبه روی دیوارکشی با وقتی ساله 65 حدودا زنی                 ازجمله

 دنیا می روند.

های کنش و ها خانه بعضی وتخریب اراضی تصاحب برای الزهرا دانشگاه تالش گذشته سال دو                  طی

سر حفظ برای قدرت ومراکز دانشگاه این مقابل اعتراضی تجمعات برپایی ازجمله ونک ده                اهلی
 پناهشان ادامه دارد.

 *جان باختن کارشناس اورژانس 115 شاهرود بر اثر واژگونی آمبوالنس

از آمبوالنس واژگونی اثر بر که شاهرود 115 اورژانس کارشناس فرهمند آبان،محمد 10 شنبه                روز
 سیزده روز پیش در بیمارستان به حالت کما بستری بود جان خود را از دست داد.

و سن سال 25 فرهمند گفتند: ای رسانه خبرنگار به باخته جان کارگر این آبان،همکاران 11 یکشنبه                   روز
 دارای 2 فرزند پسر است و سابقه همکاری وی با اورژانس حدودا 5 سال می رسد.



انجام ، استاندارد و کافی تجهیزات کمبود اورژانس همکاران مرگ اصلی دالیل از افزودند:یکی                آنها
می شود تحمیل آنها به مسئوالن برخی اجبار و معیشتی تنگنای اثر در که است سنگین و فشرده                   شیفت های

 چرا که برخی مسئوالن هیچ درکی از سختی کار ماموران اورژانس ندارند.

و اثر بر بیمار انتقال حین 115شاهرود اورژانس کارشناسان نفراز دو ماه، 27مهر روز معلوم قرار                  از

بنام آن ها از یکی که شدند حادثه آزادشهردچار به شاهرود محور 32 کیلومتر در آمبوالنس                 اژگونی
 «متین بحری»به همراه بیمار در محل حادثه جان باختند.

 *جان باختن یک کارگر دراراک براثر سقوط از داربست

شهرستان های محله از یكي در کاره نیمه کاردرساختمنی حین ساله 35 کارگر آبان،یک 10 شنبه                  روز
 اراك، بر اثر سقوط از داربست در دم جان. باخت

 *زنده به گور شدن یک کارگر جوان درحکیمیه تهران زیرتلی از آوار

محله در ساختمان تخریب کار حین افغانستان تبعه ساله 21 میهمان کارگر آبان،یک 11 یکشنبه                 روز
 حکیمیه  براثر فروریختن سقف طبقه اول زیرتلی از آوار گرفتار وزنده به گور شد.

  *مرگ ومصدومیت 2 کارگر  کوره آجرپزی دشت زحمتکشان زنگی آباد کرمان در حادثه ریزش کوره

آباد زنگی زحمتکشان دشت آجرپزی کوره کارگاه در کوره ریزش آبان،براثر 11 یکشنبه روز                ظهر

یمارستان وبه مصدوم ساله 25 کارگر ویک داد ازدست را جانش دم در ساله کارگر37 یک                  کرمان
 منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 10 آبان ماه 1399

 - کارگران خوزستان دراعتراض:

وزارت مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضات ادامه -1               

 نیرو

در تبعیض به اعتراض در فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران وتجمع اعتصاب -2              

 پرداخت حقوق وسطح نازلش

همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از جمعی اعتراضات ادامه -3               
 مقابل دفتر مدیریت شرکت

وعدم حقوق نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات ادامه -4                

آزاد منطقه سازمان مقابل تجمع با مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش                 پرداخت
 اروند

 5- ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان دانشگاه چمران اهوازنسبت به سطح پایین حقوق وشرایط کاری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


تعیین عدم بدلیل شغلی بالتکلیفی به نسبت مغان صنعت و کشت دارکارگران دامنه اعتراضی تجمعات -                
 تکلیف با مالکیت شرکت پس از ابطال واگذاری مقابل اداره مرکزی

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

 وعیدها کماکان ادامه دارد

 - لگدمالی حقوق کودکان وزنان کارگر جنوب کرمان(10 تا 60 سال) زیر سایه سکوت مسئولین ذیربط

 - خودسوزی کارگرجوان اخراجی یک شرکت  شن و ماسه رودبارمقابل معدن

 *کارگران خوزستان دراعتراض:

وزارت مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت اهواز وفاضالب آب شرکت کارگران اعتراضات ادامه -1               
 نیرو

تجمع با تا رساندند تهران به اهوازخودرا وفاضالب آب پیمانی ازکارگران آبان،جمعی 10 شنبه                روز
شرکت کارگراین 1400 وضعیت تبدیل عدم به نسبت را اعتراضشان نیروصدای وزارت ساختمان               مقابل

 از پیمانی به قرارداد مستقیم،هرچه بیشتر منعکس کنند.

 

تبدیل گفت: ای رسانه خبرنگار به نیرو وزارت مقابل اعتراضی درتجمع حاضر کارگران از                یکی

دنبال آن را سال هاست که است مطالبه ای مستقیم قرارداد به پیمانکاری کارگر از استخدامی                وضعیت

بر مبنی کشور آبفای مهندسی سازمان سوی از بخشنامه صدور عالرغم جاری سال اینکه تا                 می کنیم.



قانونی تکلیف این اهواز آبفای مدیریت متاسفانه مستقیم، قرارداد به پیمانکاری کارگران وضعیت               تبدیل
 را اجرا نمی کند.

20 تا 15 کاری سوابق با پیمانکاری شرکت چند واسطه به نفر 1400 حدود اهواز آبفای در افزود:                    وی

را زندگی شان کفاف می کنند دریافت واسطه ای شرکت های از آن ها که حقوقی کارند. مشغول               ساله

و مستقیم قرارداد نیروهای برخی با آن ها حرفه میان که نزدیکی تشابه وجود با حال عین در                   نمی دهد
نیست. مقایسه قابل وجه هیچ به می شود پرداخت آن ها به که دستمزدهایی دارد، وجود رسمی                 حتی

 بنابراین تصمیم به تبدیل وضعیت استخدامی خود گرفتند.

را خود استخدامی وضعیت تبدیل مسئله بارها کارگران اینکه بیان با اهواز آبفای پیمانکاری کارگر                 این

آبفای با اهواز آبفای بر عالوه این باره در کرد: اضافه کرده اند، مطالبه خوزستان آبفای و اهواز آبفای                   از
اتفاقی صورت به اینکه تا است. بوده پیگیری وعده آن نتیجه که دادیم انجام نامه نگاری هایی هم                  خوزستان

تبدیل بخشنامه صدور متوجه می کردند پیگیری تهران آبفای در را مطالباتمان که همکاران               برخی
 وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری شدند که آبفای اهواز در ابتدا آن را انکار می کرد.

اداره اما می گذرد سرنوشت ساز و مهم بخشنامه این ابالغ از ماه 4 حدود حاضر حال داد:در ادامه                   او
 آبفای اهواز هیچ اقدامی برای اجرای آن نمی کند.

به استانی مسئوالن بی توجهی به واکنش در گفت: تهران در حضورشان علت با ارتباط در کارگر                  این
 مطالباتمان تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و اعتراض مان را به گوش مسئوالن باال دستی برسانیم.

است،همچنین مشکالتشان به کشور فاضالب و آب و نیرو وزارت مسئوالن رسیدگی خواستار که                او

تجمع بار چندین خواسته هایشان تحقق برای گذشته سال دو الی یک طی در اهواز آبفای کارگران                  گفت:
 اعتراض بر پا کرده اند که در هر نوبت با بی توجهی مسئوالن روبرو شدند.

حضور تهران در امروز صبح از که اهواز آبفای کارگران همه شک بدون اینکه بیان با کارگر                   این
به سفر از پیش اهواز فاضالب و آب کارگران داد: هستند،ادامه مسئوالن موافق پاسخ منتظر                 دارند،

بی تفاوتی دلیل به اما داده اند انجام مطالباتشان با مرتبط نهادهای ازسوی زیادی پیگیری های               تهران
 مسئوالن استانی ناچار شده اند اعتراض خود را به تهران انتقال دهند.

و آب ایستگاه های اپراتوری تلمبه چی، کار به مختلف پیمانکاری های حضور واسطه به سال ها گفت:                وی
تبدیل بخشنامه می خواهیم و کرده خسته مان پیمانکاران با کار اما داشته ایم اشتغال غیره… و                فاضالب

 وضعیت کارگران پیمانکاری عملی شود.

پیمانی کارگران کاری قراردادهای وضعیت تبدیل بخشنامه گفت: پایان در اهواز آبفای پیمانی کارگر                این

 به آینده شغلی ما سر و سامان می دهد و ما به هیج وجه از این مطالبه ی خود کوتاه نخواهیم آمد.

در تبعیض به اعتراض در فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران وتجمع اعتصاب -2              
 پرداخت حقوق وسطح نازلش

تبعیض به اعتراض برای فناوران پتروشیمی شرکت تعمیراتی واحدهای کارگران آبان، 10 شنبه               روز

ویژه منطقه دربندرامام، واقع تولیدی واحد ودراین کشیدند کار از دست نازلش وسطح حقوق پرداخت                 در
 اقتصادی پتروشیمی ماهشهرتجمع کردند.



 

از شرکت محوطه در کنندگان تجمع گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به اعتصابی کارگران از                 یکی
ردیف و شغلی خدمات در تبعیض  رفع و خود نابسامان وضعیت به توجه خواستار پتروشیمی این                  مدیران

 های استخدامی شده اند.

متفاوت قراردادی عناوین با که دارد شاغل نیروی 800 از بیش فناوران افزود:پتروشیمی               وی

باعث موضوع همین و دارد وجود بسیاری تفاوت های آنها به خدمات ارائه در و شده اند                 بکارگیری
 شکاف عمین  در ارائه خدمات و حقوق و مزایا شده است.

و کافی مزایای و حقوق با برخی اما می کنند کار هم کنار و واحد یک در نفر چند کرد:گاها اضافه                      وی
 نیروی دیگر حتی از خدمات اولیه رفاهی محروم است.

گذاری سرمایه شرکت زیرمجموعه شرکت های از فناوران که،پتروشیمی است یادآوری            ابل

71 از بیش با (شستا) اجتماعی تأمین گذاری سرمایه وشرکت است تامین(تاپیکو)              نفت،گازوپتروشیمی
 درصد سهامدار اصلی هلدینگ تاپیکواست.

همکاران بازداشت به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از جمعی اعتراضات ادامه -3               
 مقابل دفتر مدیریت شرکت

نسبت اعتراضشان درادامه تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از جمعی آبان، 10 شنبه                روز
آنها آزادی وخواستار زدند شرکت مدیریت دفتر مقابل تجمع به دست همکارانشان از چهارنفر                بازداشت

 شدند.



 

 

وابراهیم ممبینی حمید حیوری، بهمنی،مسعود یوسف های بنام تپه هفت کارگر 4 که شود می                 خاطرنشان
حق پرداخت عدم به نسبت کارگران از تعدادی 8 شنبه پنج روز اعتراضی تجمع در منجزی                  عباسی

ویژه ویگان انتظامی نیروهای دخالت با مجتمع دراین همکارانشان 17 ومرداد تیر های ماه کاری                 اضافه

اخرین بنابر و شوش شهرستان آگاهی بازداشتگاه به وسپس تپه هفت پاسگاه به ابتدا و و شدند                   بازداشت
 گزارشات منتشره،روز شنبه 10 آبان، زندان فجر شهرستان دزفول منتقل شدند.

واعالم همکارانشان بازداشت به دراعتراض تپه هفت کارگران از هم،تعدادی آبان 9              روزجمعه

 همبستگی با آنها مقابل پلیس امنیت شوش تجمع کرده بودند.



وعدم حقوق نازل سطح به نسبت اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران اعتراضات ادامه -4                
آزاد منطقه سازمان مقابل تجمع با مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش                 پرداخت

 اروند

به نسبت اعتراضاتشان+ درادامه اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران آبان، 10 شنبه                روز

به دست مستقیم قرارداد به پیمانی از وضعیت تبدیل وعدم بموقعش پرداخت وعدم حقوق نازل                 سطح
 تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد اروند،زدند.

 

عقد و پیمانکار نظر زیر از شغلی وضعیت سازی خارج گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
مالی وضعیت به مسئوالن رسیدگی و اروند آزاد منطقه صنعتی تجاری سازمان نظر زیر جدید                 قرارداد

 از خواسته هایی است که از مسئوالن می خواهیم به آنها رسیدگی کنند.

 +تجمع اعتراضی کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران آبان، 6 شنبه سه                 روز

فارس- خلیج غربی شمال در واقع  منطقه این تعاونی شرکت مقابل حقوق بموقع پرداخت عدم به                  نسبت
کارون،تجمع و اروند رودخانه دو تالقی محل در و مینو)- مینوشهر(جزیره و خرمشهر آبادان،                شهرهای

 کردند.



 

 5- ادامه تجمعات اعتراضی کارکنان دانشگاه چمران اهوازنسبت به سطح پایین حقوق وشرایط کاری

حقوق پایین سطح به نسبت اعتراضاتشان اهوازدرادامه چمران دانشگاه کارکنان آبان، 10 شنبه               روز
 وشرایط کاری،برای باری دیگردست به تجمع دراین واحد آموزش عالی در استان خوزستان زدند.

وافزایش حقوق کاهش به دراعتراض اهواز چمران دانشگاه کارکنان تجمع و رابطه:اعتصاب همین               در
 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.

تعیین عدم بدلیل شغلی بالتکلیفی به نسبت مغان صنعت و کشت دارکارگران دامنه اعتراضی                *تجمعات
 تکلیف با مالکیت شرکت پس از ابطال واگذاری مقابل اداره مرکزی

به مرتبط ورانندگان مغان صنعت و کشت مختلف های بخش کارگران روزه، همه گذشته های هفته                  طی

تعیین عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با شرکت مرکزی اداره مقابل تجمع برپایی با مجتمع                  این
 تکلیف با مالکیت شرکت،خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلیشان هستند.
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ابطال از پس فعلی مالک توسط انبار تخلیه به نسبت مغان وصنعت کشت کارگران                یادآوری:اعتراض
 واگذاری

ابطال از پس فعلی مالک توسط انبار تخلیه از ممانعت ضمن مغان وصنعت کشت                کارگران
 واگذاری،اعتراضشان را روز جمعه 18 مهر رسانه ای کردند.

هنوز اینکه دلیل به گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به مغان صنعت و کشت شرکت کارگران از                   یکی

از شرکت فعلی مدیران و گذار سرمایه است، انجام حال در شرکت انتقال و نشده تثبیت واگذاری                   ابطال
 فرصت استفاده کرده و در حال تخلیه انبار ها هستند.

نیز شهرک پاسگاه و شده زده نامه انبار ها تخلیه ممنوعیت برای دادستانی سوی از کرد: خاطرنشان                  وی
 در محل حضور یافته، اما روند انتقال محصوالت از انبارها ادامه دارد.

افراد همکاری با روز شبانه که است روز دو مغان وصنعت کشت گران منبع،تاراج همین گزارش                  بنابه
حال در مغان وصنعت کشت زرخیز مجموعه این در کشاورزی محصوالت ذخایر تمام الحال                معلوم

غارت عوامل با مجموعه این داخل در مغان صنعت و کشت کارگران از وتعدادی است تخلیه و                   غارت
 انبارهای کشت وصنعت مغان درگیر هستند.

افراد توسط آشکار و بزرگ غارت این از جلوگیری برای امر مسئوالن سوی از واکنشی هیچ                  هنوز
یا و اند رفته فرو عمیق خواب در یا امر مسئوالن رسد می نظر به و است نگرفته صورت الحال                      معلوم

صنعت و کشت انبارهای در موجود لبینات و شکر از بسته آخرین تا اند زده مطلق بیخیالی به را                     خود
 مغان را بطور کامل غارت و تخلیه کنند.

حتی و لبنیات و شکر تنی 8000 انبار از نگیرند را وآشکار صریح غارت این جلوی امروز همین                    اگر
سهراب مرگ از بعد دارو نوش مسئوالن اقدام یعنی ماند نخواهد باقی چیزی اقالم و تجهیزات                  سایر

 خواهد بود.



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

بالتکلیفی قزوین استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون و محمدباقرنوبخت وعیدهای و وعده               علیرغم

 شغلی ومعیشتی کارگران اخراجی راهداری و حمل ونقل جاده ای قزوین کماکان ادامه دارد.

و امنیتی سیاسی، معاون گذشته گفتند:هفته محلی رسانه خبرنگاریک به کارگران این آبان 10 شنبه                 روز

رییس معاون نوبخت، محمدباقر اخیر سفر در که بود کرده مطرح رسانه ها در قزوین استاندار                 اجتماعی
تسویه برای نیاز مورد اعتبار موضوع، طرح و قزوین به بودجه و برنامه سازمان رییس و                  جمهور

تا کارگران، مطالبات اعتبار تامین با و شده ابالغ نیز استان به و تامین عوارضی کارگران                  مطالبات
 آخر هفته جاری به حساب آنان واریز خواهد شد.

عوارضی کارکنان کار به بازگشت و مطالبات پرداخت قول قزوین به سفر در نوبخت ا ینکه با                  البته
اینکه با و می گذرد قزوین بودجه و برنامه رییس وعده از دوماه که امروز به تا اما بود داده را                      قزوین

محقق ای وعده هیچ هنوز اما است داده قرار قزوین استان مسئوالن اختیار در را الزم بودجه                   نوبخت
 نشده است.

 درهمین رابطه:

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

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

بربازگشت مبنی محمدباقرنوبخت وعده درآمدن توخالی از محلی خبری منبع یک آبان اول شنبه پنج                 روز
ماه 2 گذشت از پس قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگر 48 مطالبات وپرداخت                 بکار

 خبرداد.

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

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

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

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

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

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

مسئوالن سوی از گرفته صورت بی تدبیری با و بماند سرگردان قزوین در بودجه این است قرار                  گویا

 دولتی و به گردن نگرفتن حل مشکل بیکاری این کارگران به تهران برگشت داده شود!

شغلی بالتکلیفی به نسبت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن اعتراضی              ++تجمع
 ومعیشتی همزمان با سفر نوبخت



حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن قزوین، به نوبخت سفر با همزمان شهریور 3 دوشنبه                روز
در تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه قزوین                جاده ای

 مسیربازگشت نوبخت از دهکده باراجین به مهمانسرا زدند.

99 سال پایان تا که قرارشده نوبخت وعده به شهریور،بنا 6 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه

به نیز آنها معوقات و بدهی و تمدید قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن                 قرارداد
 حساب اداره کل راهداری استان واریز شود.

از عوارضی ها شدن الکترونیکی بهانه به که است ماه 5 رسد 50نفرمی به تعدادشان که کارگران                  این

این ودرخالل هستند معیشتی و اقتصادی مشکالت با کردن نرم وپنجه دست ودرحال اند شده بیکار                  کار

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

 *لگدمالی حقوق کودکان وزنان کارگر جنوب کرمان(10 تا 60 سال) زیر سایه سکوت مسئولین ذیربط

سایر و پیاز کشت مزارع گلخانه ها، مثل مختلفی مکان های در هفته یک مدت به گزارش این تهیه                   برای
در که نشستیم کارگر زنان از تعدادی صحبت پای و ایم شده مستقر کرمان جنوب در جالیزی                   محصوالت

 سنین مختلف 10 تا 60 سال برای امرار و معاش زندگی در زمین های کشاورزی مشغول فعالیت هستند.

آن ها همه ی دغدغه اولین استثنا بدون که پرسیدیم هایشان خواسته و دغدغه ها خصوص در آن ها                 از

ساعات و کنیم می کار مرد ها از بیش تر گاهی ما اینکه به توجه با می گفتند آن ها بود، پایین                    دستمزد
سوم یک اما می مانیم، محصول برداشت و کاشت برای گلخانه ها و کشاورزی زمین های در تری                 طوالنی

 دستمزد مرد ها را می گیریم که نوعی تبعیض است.

سموم درصد که گلخانه ها مثل مکان هایی در بهداشتی مسائل نظر از کار محیط نبودن ایمن آن بر                   عالوه

گالیه های دیگر از است مجاز حد از بیش می مانند محیط در و می شود تبخیر که کشاورزی کود های                   و
این در آن ها از بعضی حتی که این بارتر تاسف و ندارند توجه مسائل این به که بود کارفرمایان از                      آن ها

 شرایط کرونایی ماسک ساده هم نداشتند.

کنند می کار که است باغی یا و مزرعه گلخانه، همان نزدیکی در کشاورز زنان این اغلب سکونت                    محل

آتش مقابل در و اند شده ساخته پالستیک و چوب از که است آلونک هایی آن ها بیشتر زندگی                   ومحل
 سوزی، حشرات، مار، عقرب و بسیاری از مسائل دیگر آسیب پذیرند.

از بیش چراکه کنند کار خود عمر پایان تا باید که بود کشی زحمت زنان این بالتکلیفی همه از تر مهم                       اما
چند کار سابقه گلخانه ها در خصوصا آن ها از بعضی که صورتی در هستند بیمه فاقد افراد این درصد 95                   

 ساله داشتند اما کارفرمایان آن ها را بیمه نکرده اند.

طوری به می شد انجام بار ها وانت وسیله به بود بیشتر منزلشان تا کار محل فاصله که زنانی جایی به                     جا

وانت با اجتماعی گذاری فاصله رعایت بدون زنان از زیادی تعداد کرونا ویروس و فعلی شرایط در                   که
 جابه جا می شدند و در صورت چپ کردن وانت فاجعه به بارخواهد آمد.



 

حاضر نیازمندی و فقر شدت از زنان برخی است شده باعث منطقه دراین زنان اشتغال به توجهی                   بی
کار کشاورزی زمین های در سبزیجات مقداری برابر در و مجانی مواردی در یا و کم دستمزد با                   شوند

 کنند تا امید خود را در زندگی از دست ندهند.

جنوب مسئوالن سراغ به آن علت شدن جویا برای تا شد سبب کننده ناراحت و ناگوار وضعیت این                    دیدن
 استان کرمان برویم تا شاید قدمی برای این افراد برداشته شود.

دختران و زنان گلخانه ها کارگران اکثر گفت: باره این در جیرفت شهرستان بانوان امور                مسئول
 روستایی هستند که بیشتر آن ها زنان بی سرپرست، بدسرپرست یا خودسرپرست هستند.

با افزود: هستند، جسمی و روحی آسیب های معرض بیشتردر که زنان این مشکالت خصوص در                 او
روستا از تا می شوند سوار بار ها وانت باالی کارگر زنان از زیادی تعداد کرونا ویروس شیوع به                   توجه

جدی نیزمشکالت گروه اعضای دیگر برای باشد بیماری ناقل آن ها از واگریکی بروند کارشان محل                 به
 به وجود می آورد.

بیگاری آن ها از کاشت فصل در فقط و ندارند شغلی امنیت هیچ گونه کش زحمت کارگران این                  اوگفت:
 می کشند و با دستمزد ناچیزی مورد سوءاستفاده واقع می شوند.

به و نمی شود آنان از حمایتی هیچ گونه و نیستند اجتماعی تأمین بیمه پوشش تحت زنان این افزود:                   وی
 دلیل شرایط بد محیط کار از نظر روحی و جسمی آسیب بسیاری می بینند.

در زحمتکش زنان این سهم ببینیم تا زدیم جیرفت شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره به                   سری
 این سازمان چقدر است؟

گفت: کشاورز زنان سهم خصوص در جیرفت شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره                سرپرست

 تقریبا بین 30 تا 40 درصد کارگران زن در بخش کشاورزی به صورت فصلی مشغول به کار هستند.



یا صنعتی تولیدی، خدماتی، کارگاه های زیرمجموعه کشاورزی دربخش کارگر زنان اینکه بیان با               او
به مشغول کشاورزی بخش در که کارگری زنان همه اساس این بر افزود: می گیرند، قرار                 کشاورزی

 کار هستند مشمول قانون کار هستند.

بد وضعیت این با کشاورزی بخش در همسرش که نیست راضی خانواده ای سرپرست افزود:هیچ                وی

کشاورزی بخش در کارگری به مجبور دارند که اقتصادی و اجتماعی مشکالت دلیل به اما کند،                  کار
 روی بیاورند.

به زیرا می کنند، تخلف مورد این در کارفرما ها و نمی شوند بیمه معموال کشاورز زنان کارگر داد:                 اوادامه

بیمه آن ها و می ماند مخفی بازرسان چشم از قضیه برداشت و کاشت فصل در کار زیاد حجم                   دلیل

نه و دهد انجام بازرسی خوبی به می تواند اجتماعی تأمین اداره نه گفت باید تأسف کمال با که                    نمی شوند،
 بازرسین اداره کار که به همین دلیل آن ها از مزایای بیمه محروم می شوند!

بیش ساالنه که است درکشور کشاورزی قطب های از یکی کرمان استان جنوب که، است یادآوری                 قابل

 از چهار و نیم میلیون تن محصول کشاورزی تولید و روانه بازار های داخلی و خارجی می کند.

 بخش هایی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 10 آبان

 *خودسوزی کارگرجوان اخراجی یک شرکت  شن و ماسه رودبارمقابل معدن

عدم به رودباردراعتراض ماسه و شن شرکت یک اخراجی ساله 32 کارگر آبان،یک 8 شنبه پنج                  روز
 تمدید قراردادش وادامه بیکاریش دست به خودسوزی مقابل معدن زد.

 این کارگراهل روستای گنجه رودباردراستان گیالن دچار سوختگی شدید وبه بیمارستان منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 8 و 9 آبان ماه 1399

 - آخرین اخبار درباره کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

بندی طبقه طرح کامل اجرای عدم به نسبت خودرو ایران شرکت کارگران دار دامنه اعتراضات -                
 مشاغل

 - نگار مسعودی، عکاس و مستندساز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

مجتمع مقابل خودروهایشان تحویل عدم به نسبت خودرو رامک شرکت شاکیان اعتراضی تجمع -              

 قضایی مفتح

  - نامه  سرگشاده  شوراها  و  فعال  ین صنفی دانشگاههای مختلف در خصوص وضعیت اینترنت

 - نامه سرگشاده دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد دراعتراض به افزایش شهریه ها

  - مصدومیت 10 کارگر منطقه آزاد چابهار در حادثه تصادف سرویس رفت و آمدشان

 - جان باختن یک کارگر درکیانمهر کرج براثر برق گرفتگی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 *آخرین اخبار درباره کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

صدای انعکاس برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از آبان،جمعی 8 شنبه پنج                روز
دست همکارانشان از تعدادی ومرداد تیر های ماه کاری اضافه حق پرداخت عدم به نسبت                 اعتراضشان

 به تجمع دراین مجتمع زدند.

های بنام تپه هفت کارگران از نفر 4 ویژه ویگان انتظامی نیروهای ودخالت اعترضی تجمع این                  درادامه
تپه هفت پاسگاه به ابتدا و بازداشت منجزی عباسی وابراهیم ممبینی حمید حیوری، بهمنی،مسعود                یوسف

 وسپس به بازداشتگاه آگاهی شهرستان شوش منتقل کردند.

با همبستگی واعالم همکارانشان بازداشت به دراعتراض تپه هفت کارگران از آبان،تعدادی 9               روزجمعه

 آنها مقابل پلیس امنیت شوش تجمع کردند.

بندی طبقه طرح کامل اجرای عدم به نسبت خودرو ایران شرکت کارگران دار دامنه                *اعتراضات

 مشاغل

بندی طبقه طرح کامل اجرای عدم به نسبت خودروبارها ایران شرکت کارگران گذشته های ماه خالل                  در

 مشاغل اعتراض کردند.

طی خودرویی ایران کارگران ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش             به
ایران شرکت در مشاغل بندی طبقه طرح کردند:« اعالم انسانی، منابع توسعه معاونت به که                 اعتراضی
و شد انجام شرکت در ناتمام صورت به اول مرحله که شود انجام مرحله دو در بود قرار که                     خودرو
مشاغل بندی طبقه اجرای خواهان ما لذا نیست، خبری طرح این دوم مرحله اجرای از سالهاست                  متاسفانه

 به صورت کامل هستیم.

سختی موضوع به نسبت مختلف های سالن از کارگران بارها گذشته ماههای طی گزارش،در                بنابهمین
به گذاشتن پایان نقطه همچنین و مشاغل بندی طبقه در شان تحصیلی مدارک شدن لحاظ                 مشاغل،
خالی شانه موضوع این اجرای از مدیریت متاسفانه که اند ورزیده اصرار پیمانکاری، کارگران                موضوع
روی بر که کند رسیدگی تخلف این به باید کار وزارت بازرسی بخش که است حالی در این است.                     کرده

 این موضوع چشم بسته است.

 *نگار مسعودی، عکاس و مستندساز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد

به و بازداشت تهران در را مستندساز و عکاس مسعودی نگار امنیتی، ماموران آبان، 8 شنبه پنج                   روز

 مکان نامعلومی منتقل کردند.

را او شخصی وسایل از برخی و راتفتیش مسعودی نگار مادر و پدر منزل همچنین امنیتی ماموران                   

 ضبط کردند.

مجتمع مقابل خودروهایشان تحویل عدم به نسبت خودرو رامک شرکت شاکیان اعتراضی              *تجمع
 قضایی مفتح

عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش خودروبرای رامک شرکت شاکیان آبان، 7 چهارشنبه               روز
 تحویل خودروهایشان دست به تجمع مقابل مجتمع قضایی مفتح زدند.



 

خودروی واردات و خرید 100نفربرای از بیش 96 و 95 سال های شده،طی ای رسانه گزارش                 براساس
طبق وجه، تکمیل از پس و کردند مراجعه خودرو" "رامک  نمایندگی های و سایت ها به                "تیوولی"
ولی می گذرد سال سه از بیش حاال بگیرند. تحویل را خود خودروی روز 20 از بعد شد قرار                    دعوتنامه

 خبری از خودروهای خریداری شده نیست!

مطرح مفتح قضایی مجتمع در را خود شکایت خودرو، رامک با قرارداد طرف خریداران اساس این                  بر
تا گرفتند قطعی حکم نفر 108 بنابراین کرد. صادر شکات نفع به را خود رأی دادگاه اینکه تا                    کردند
به وارداتی خودروهای مالک عنوان به خریداران اسامی حتی و بگیرند تحویل را خود                خودروی

 سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده معرفی شد.

خریداران که داده اند رأی وضوح به احکام در قضات نیز و مصرف کنندگان حقوق از حمایت                 سازمان
خوش خودرو رامک مذاق به این که کنند پرداخت خود خودروی تحویل برای را اضافه ای وجه                  نباید

 نیامده و این شرکت خواستار این است که قیمت خودرو به  روز محاسبه شود.

حکم اجرای از ممانعت به اعتراض در تجمع این گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                   یکی
گرفته قرار حکم اجرای مقابل تهران دادستانی متأسفانه شد. برگزار ما به خودروها تحویل و                 دادگاه
قرارداد زمان نرخ به را درصد 16 ساالنه مشارکت سود که شده مطرح خواسته این حالی در                   است.

 محاسبه می کنند ولی برای تحویل ماشین، صحبت از دالر به نرخ روز را به  میان می کشند.

دادستانی و کرده  صادر آن برای حکمی دادگاه قاضی که بوده مطرح هم کیفری شکایت یک افزود:                   وی
منظر از و بوده حقوقی ما شکایت حالیکه در نمی دهد را خودروها تحویل اجازه آن به استناد با                    گویا

 دیگری باید به آن پرداخته شود.



خواسته و شدیم جمع قضائی مجتمع این در خودرو رامک شرکت شاکیان از تن 30 از بیش داد: ادامه                     او
و گرفتیم را اموال توقیف حکم رأی این اساس بر ما شود. اجرا حقوقی دادگاه رأی که است این                     ما

 ماشین ها را در بندرعباس توقیف کردیم.

یک به بعد و تهران گمرک پارکینگ به را آنها خودرو رامک خودروها، توقیف از بعد کرد: اضافه                    وی
قضائی مجتمع پارکینگ به را ماشین ها این دادگاه، رأی به توجه با که داد انتقال خصوصی                  پارکینگ

 مفتح منتقل کردیم اما االن به ما که مالکان آنها هستیم، تحویل نمی دهند.

  *نامه  سرگشاده  شوراها  و  فعال  ین صنفی دانشگاههای مختلف در خصوص وضعیت اینترنت

 جناب آقای محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

نیز مجازی آموزش اقتصادی، شرایط شدن نابسامان و کرونا ویروس شیوع با مستحضرید، که                همانطور
این در که شود واقع دانشجویانی دوش بر آن های هزینه و آموزش بار اعظم قسمت که شده  است                    باعث
سابقه ی که است حالی در این و است. خطر در شدت به معیشت شان و زیست اقتصادی، ویژه ی                   شرایط
بر اینترنتی بسته های باالی هزینه  های و کم سرعت پوشش دهی، از اعم کشور در اینترنتی                مشکالت
از بیش را رایگان تحصیل حق مجازی آموزش کاستی ها، این تمام از گذشته  نیست. پوشیده ما از                   هیچ یک
کرده بدل سود کسب برای موضوعی به پیش از بیش را تحصیل و دانشجویان و است برده محاق به                     پیش

 است.

برای مناسب الکترونیکی لوازم تا گرفته اینترنت از آموزش، برای ضروری و اولیه  لوازم کردن                 فراهم
پایین کیفیت و متعدد مشکالت وجود با امکانات، این نکردن فراهم است. دولت عهده ی بر                 دانشجو،
محروم تحصیل و آموزش از ندارند، را امکانات این تهیه ی توان که را دانشجویانی مجازی،                 آموزش

 می سازد.

لیست ماه یک از کمتر عرض در رسید. اتمام به مجازی شکل به مذکور، مشکالت تمام با گذشته                    ترم
ارتباطات وزارت به طبعا و گرفت قرار علوم وزارت اختیار در دانشگاه ها مجازی آموزش                سامانه های

این کردن عملیاتی به اقدام اپراتورها گذشته، سال ماه اسفند در جنابعالی وعده ی رغم علی اما شد.                   ارسال
تعرفه های افزایش با بلکه شخصی های هزینه با تنها نه را گذشته ترم دانشجویان و نکردند                  موضوع

  اینترنت همراه از سر گذراندند.

اینترنت خبر با شما سوی از دیگر بار می گذرد، جدید تحصیلی نیمسال از ماه یک از بیش که                    اکنون
وجود با که کرده اید منتشر ارتباطات وزارت جانب از لیستی شدیم. مواجه دانشجویان، برای                رایگان
آن در ها دانشگاه از بسیاری نام اما مجازی، آموزش سامانه های شناسایی برای ماهه چندین                 فرصت
لیست در دانشگاه، اسم نبودن و بودن که است آن توجه قابل نکته ی موضوع، این از گذشته ندارد.                    قرار

 تفاوتی ندارد!!

(در دارد وجود مذکور لیست در نام شان که مختلف دانشگاهی واحدهای در دانشجویان گزارش به                 بنا
عهده ی بر مصرفی  اینترنت هزینه ی هم هنوز است)، مشاهده قابل آن ها نام تفصیل به متن                 انتهای

 دانشجویان می باشد.



یا و دارد آن ها ناقص اجرای و ارتباطات وزارت مصوبات به اپراتورها تفاوتی بی از نشان یا مسئله                    این
به اقدام قطعی اجرای از اطمینان و ها چالش به توجه بدون ارتباطات وزارت که دارد آن از                    نشان

  رسانه ای کردن این طرح نموده است.

فشار ساختن وارد جز چیزی بحرانی، شرایط این در طرح این شدن اجرایی خبر انتشار این                  نتیجتا
کشور دانشجویان کل صنفی شوراهای لذا نداشته است. برای شان دانشجویان، دوش بر مضاعف              روانی
هرچه تا می دارند اعالم یکپارچه صورت به دانشجویان واسطه ی بدون و حق به نماینده عنوان                 به
آن سوی از موثرتری اقدام بدهد دست از را خود زمانی ارزش طرح این اجرای آنکه از پیش و                     سریع تر

بودن "رایگان محتوای با گزاره ای هیچ طرح، این کامل اجرای زمان تا و پذیرد صورت                 وزارت
شدن رایگان بر مبنی مسئولین اظهارات تمامی دانشجویان ما که چرا نشود رسانه ای دانشجویی"                اینترنت
یعنی خود قانونی و حق به خواسته ی روی بر همچنان و کنیم می تکذیب قویا را مجازی آموزش                    اینترنت

 آموزش رایگان پافشاری می کنیم.

 ل  یست امضا کنندگان :

 1.شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)

 2.فعالین صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه

  3.شورای صنفی مرکز آموزش عالی استهبان

 4.فعالین صنفی دانشگاه علم و صنعت

 5.شورای صنفی دانشگاه گیالن

 6.شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک

 7.شورای صنفی دانشگاه هنر تهران

 8.شورای صنفی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

 9.شورای صنفی دانشگاه غیرانتفاعی شمال

 10.شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

 11.شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان

 12.شورای صنفی دانشگاه قم

 13.شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 14.شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران

 15.شورای صنفی دانشگاه صنعتی قوچان

 16.شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت

 17.شورای صنفی دانشگاه گناباد



 18.شورای صنفی دانشگاه تبریز

 19.شورای صنفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 20.شورای صنفی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

 21.شورای صنفی خوابگاه حکیمیه دانشگاه علم و صنعت

 22.شورای صنفی دانشگاه محقق اردبیلی

 23.فعالین صنفی دانشگاه تهران

 24.شورای صنفی دانشگاه مراغه

 25.شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز

 26.فعالین صنفی دانشگاه بین المللی قزوین

 27.شورای صنفی دانشگاه زابل

 28.شورای صنفی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 29.شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف

 30.شورای صنفی خوابگاه مطهری دانشگاه عالمه طباطبایی

 31.شورای صنفی دانشگاه رازی کرمانشاه

 32.شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 33.فعالین صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل

 34.تعدادی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 *نامه سرگشاده دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد دراعتراض به افزایش شهریه ها

به خطاب سرگشاده ای نامه انتشار با اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آبان،دانشجویان 9 شنبه پنج                 روز
افزایش به نسبت را اعتراضشان اسالمی آزاد دانشگاه امناء هیئت و موسس هیئت               والیتی،رئیس

 شهریه های پزشکی رسانه ای کردند.

سال هر می بایست آزاد، دانشگاه مرکزی سازمان دستورالعمل اساس بر است:: آمده جمله از نامه                 دراین
شهریه مرحله، 2 در و ناعادالنه طور به که است درحالی این و شود افزوده شهریه به 15درصد تا 10                    
به نسبت ورودی هر دوم، مرحله در و قبل سال به نسبت سال هر اول، مرحله در می کند. پیدا                     افزایش

به را آنان خانواده های و دانشجویان که سالهاست آشکار، و بزرگ ظلم این دارد. شهریه افزایش                  خود،
یک با و زمان یک در و کالس یک در که است معنی این به موضوع این است. انداخته سختی و                       رنج
پرداخت درس یک برای را متفاوتی بسیار مبالغ هرکدام و95) 94، 93 ورودی (مثًال دانشجو 3                  استاد،

 می کنند و این چیزی نیست جز، گران فروشی.

  *مصدومیت 10 کارگر منطقه آزاد چابهار در حادثه تصادف سرویس رفت و آمدشان



حوزه در چابهار آزاد منطقه کارگران آمد و رفت سرویس آبان،براثرتصادف 9 شنبه پنج روز                 صبح

 پلیس راه  چابهار - سرباز10 نفر مصدوم و 9 نفرشان به مراکز درمانی منتقل شدند.

 *جان باختن یک کارگر درکیانمهر کرج براثر برق گرفتگی

 روز پنج شنبه 8 آبان،یک کارگر حین کار انتقال یک شمشه آهنی ازطبقه دوم به پایین ساختمانی واقع در

 منطقه کیانمهر کرج دچار برق گرفتگی شد و دردم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت نفت صنعت بازنشسته کارگران اعتراضات ادامه -                
سایه زیر نفت وزارت مقابل باتجمع بازنشستگی صندوق وعملکرد مطالبات نشدن شاغالن،پرداخت              با

 سکوت خبری مطلق

کار وزارت افتادن تکاپو وبه حقوقشان پایمالی به اعتراض برای دیزل خودرو ایران کارگران فراخوان -                
 ،مدیران ایران خودرو وفرماندار اسالمشهر

فالحی تقی محمد آقای تعزیری حبس سال دو محکومیت در الیگودرز فرهنگیان صنفی کانون بیانیه -                
  دبیر کانون صنفی معلمان تهران

از درستش توزیع وعدم دامی های نهاده کمبود و گرانی به نسبت شمالی خراسان مرغداران اعتراض -                 
 طرف نهادهای دولتی با عدم توزیع مرغ

از درستش توزیع وعدم دامی های نهاده کمبود و گرانی به نسبت استان این دامداران اعتراضی                  تجمع
 طرف نهادهای دولتی مقابل استانداری

 - تجمع اعتراضی دامداران خشمگین شهرستان فردوس مقابل فرمانداری

حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت نفت صنعت بازنشسته کارگران اعتراضات                *ادامه
سایه زیر نفت وزارت مقابل باتجمع بازنشستگی صندوق وعملکرد مطالبات نشدن شاغالن،پرداخت              با

 سکوت خبری مطلق

درادامه نفت صنعت بازنشسته کارگران از ،جمعی مطلق خبری سکوت سایه زیر آبان 5 دوشنبه                 روز

مطالبات نشدن شاغالن،پرداخت با حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت               اعتراضاتشان
 وعملکرد صندوق بازنشستگی دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت درپایتخت زدند.

ازکارافتاده ایثارگران جاری، درسال بار چهارمین برای آبان 5 دوشنبه روز که، است آوری یاد                 قابل
تجمع به دست حقوقشان پایمالی به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای هم نفت وزارت در                 شاغل

 مقابل وزارت نفت زده بودند.+

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

صندوق اساس نامه ابطال خواهان نفت صنعت آبان،بازنشستگان 7 بتاریخ شده ای رسانه گزارش               بنابه
رفاهی خدمات خصوصی سازی معوقات، پرداخت عدم اساس نامه، این اجرای به و بوده نفت               بازنشستگی

بازنشستگی صندوق اداره و مدیریتی امور در صندوق اصلی صاحبان مشارکت عدم و صندوق                این
و سیاسی جناح های دست کردن «کوتاه صندوق»، این غیرقانونی اساس نامه و«ابطال دارند              اعتراض

جمله از آن» اعضای به بازنشستگی صندوق امور «واگذاری بازنشستگی»، صندوق از وزیران               هیات
 مطالباتی است که در این تجمع از سوی بازنشستگان مطرح شد.

وزارت ساله 70 گفت:اساس نامه ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر نفت بازنشسته ازکارگران               یکی

وزیر دو است. کرده تغییر نفت بازنشستگی صندوق اصلی صاحبان منابع به دست اندازی قصد به                 نفت
لحاظ از را خود سهم دولت واقع در و گرفته اند کرسی صندوق این مدیره هیات در اقتصاد و                    کار

و سهم هیچ هستند بازنشستگان که صندوق این اصلی صاحبان مقابل در و است کرده سنگین تر                  مدیریتی
صندوق امنای هیات اساس این بر واقع در ندارند. اساس نامه تنظیم و تصمیم گیری ها در                مشارکتی

 بازنشستگی از طریق هیات دولت انتخاب می ِشود.

کنار در معوقات همین و نشده پرداخت نفت بازنشستگان به سال اول ماه 5 شایستگی اضافات افزود:                   وی

این مجموع است. شده منجر اعتراضی تجمع های برگزاری و بازنشستگان اعتراض به مشکالت               دیگر
نفت صنعت در خصوصی سازی روند دیگر سوی از می شود. تومان میلیون 8 حدود ماه 5 برای                  مبلغ

محدودتر و تنگ تر نفت کارمندان و بازنشستگان به رفاهی خدمات دایره خالل همین از و شده                  تشدید
 می شود و فروشگاه ها، اداره درمان پزشکی، سازمان هواپیمایی نفت را خصوصی کرده اند.

اجرا می کند منتفع را مدیران که مصوباتی دسته آن نفت گفت:وزیر نفت صنعت بازنشسته کارگر                 دیگر
مناطق در کار به مربوط مصوبات مانند است، دستی پایین کارمندان به مربوط که بخشی آن و                   کرده

 سخت مانند دریا را به اجرا درنمی آید.



مدیران وزیر آقای ندارند. رییسه هیات در نماینده ای هیچ نفتی بازنشسته هزار 100 حدود افزود:                 وی
نمایندگی را نفت بازنشسته جامعه مدیران این که حالی در می گذارد بازنشسته نماینده به عنوان را                 خود

نفت وزارت حراست کند، صحبت نفتی معترضان با نمایندگانش یا خودش وزیر اینکه جای به                 نمی کنند.
وزارت کارمندان با تعاملی هیچ و نیست وزیر سال 30 نفر یک کشوری هیچ در می کند. صحبت ما                    با

 نداشته باشد.

کدام هیچ و شد گرفته نادیده این ها همه فروشگاه غذا ورزش، سرانه معوقات، دارو، درمان داد: ادامه                   او

همه می شود. پرداخت ما پزشکی نسخه های پول چهارم یک فقط نشد. اجرا این ها به مربوط                 مصوبات
 موسسات دولتی و غیردولتی همسان سازی حقوق را انجام داده، اما وزارت نفت این کار را نکرده است.

5 دوشنبه (روز نفت وزارت ساختمان دیگرمقابل گفت:تجمع همچنین بازنشسته کارگر             این
وزیر اما کرده، مصوب نفت وزارت و مجلس خود دارند+. معوقاتی که بودند جانبازان                آبان)خانواده های

 نفت آن ها را اجرا نمی کند.

و کارمندان نه و دارد را آن از سوال حق مجلس نه که است وزیری تنها نفت وزیر گفت: اودرخاتمه                      

پلیس از متاسفانه زنگنه آقای پلیس می کند. صحبت ما با حراست بازنشستگان. و کارمندان                خانواده های
 کشور قوی تر شده است.

برپایی با حقوقشان پایمالی به نسبت نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده اعتراضات  ایثارگران ادامه +              
 تجمعی دیگر مقابل وزارت

نفت  وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران جاری، درسال بار چهارمین برای آبان 5 دوشنبه                روز

 برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به پایمالی حقوقشان دست به تجمع مقابل وزارت نفت زدند.



 یادآوری:

با حقوق سازی همسان ،عدم حقوق نازل سطح به نسبت نفت صنعت بازنشستگان اعتراضی تجمع -1                

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

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

در اهوازواقع نفت صنعت کارکنان رفاه و انداز بازنشستگی،پس صندوقهای ساختمان مقابل تجمع               به
 منطقه امانیه این کالنشهرزدند.
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 تجمع کنندگان خواستار اجرای موارد زیر شدند:

 1- تغییر و اصالح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت

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

 3- همسان سازی حقوق با کارکنان شاغل نفت

 4- احقاق حق بازنشستگان کد 23

و ایثارگران جنگی مناطق مزایای پرداخت و اسالمی شورای مجلس 2727 مصوبه اجرای -5              
 بازنشستگان
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نامه شیوه تصویب روند به نسبت کشور نفت صنعت بازنشسته کارگران دوباره اعتراضی تجمع -2               
 صندوق بازنشستگی و حضور غیرنفتی ها در این صندوق مقابل وزارت نفت

برای کشور نفت صنعت بازنشسته کارگران از دیگر،جمعی باری برای شهریور 17 دوشنبه               روز
و بازنشستگی صندوق نامه شیوه تصویب روند به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه               انعکاس

 حضور 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.

کار وزارت افتادن تکاپو وبه حقوقشان پایمالی به اعتراض برای دیزل خودرو ایران کارگران                *فراخوان
 ،مدیران ایران خودرو وفرماندار اسالمشهر

پایمالی به اعتراض برای دیزل+ خودرو ایران کارگران از جمعی آبان 3 شنبه روز فراخوان                 بدنبال

حاتم خودرو، ایران مدیرعامل مقیمی فرشاد شرکت با ای جلسه آبان 7 چهارشنبه               حقوقشان،روز
خودرو ایران مدیرعامل زالی محمد اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاون                شاکرمی

نمایندگان و مدیره هیأت اعضای انسانی، منابع مدیران و اسالمشهر فرماندار مرسلپور مسعود و                دیزل
بیکاری بیمه مدیرکل کار، بازرسی مدیرکل تهران، استان کار مدیرکل همچنین و شرکت دو                کارگران

واحد خاوراین کنفرانس سالن ،در اجتماعی تامین سازمان بگیران مستمری مدیرکل و کار               وزارت
 تولیدی برگزارشد.

 + فراخوان جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل برای اعتراض به پایمالی حقوقشان
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– تهران جاده دانگه، چهار ابتداي در واقع دیزل خودرو ایران کارگران از جمعی آبان، 3 شنبه                   روز
 ساوه با انتشار نامه ای سرگشاده همکارانشان را به اعتراض به پایمالی حقوق شان فراخواندند.

مان شده پایمال حقوق به نسبت بیایید دیزل خودرو ایران عنوان«همکاران تحت سرگشاده نامه این                 متن

 اعتراض کنیم »بنقل از کانال رسمی کارگران سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بقرارزیر است:

حق این اینکه با آن نشدن پرداخت جا یک و روز ٣٠ به روز ۴۵ از بازنشستگی سنوات کردن                     ١-کم

کار توانیم نمی شدند بازنشسته که قبلی همکاران مثل گرانی وضعیت این در و ماست زحمت                  سالهای
ظلم و انصاف از دور به سال یک طی آن پرداخت یا و روز به٣٠ آن کردن کم و بدهیم انجام                       خاصی

روزه ها۵٠ خودرویی ایران سنوات چرا است. انجام حال در کارگزینی در کار این متاسفانه                 است.
 است؟

٢ بجای که خودرو ایران حواله با آن ندادن مطابقت مهمتر همه از و ها حواله روز به نکردن                     ٢-پرداخت
 میلیون ما ١٢٠میلیون تومان منفعت و سود می کنند.

پرداخت را آن ماهه ٧ حدود مدیریت بشود. پرداخت بار یک سال هر۴ باید که رتبه مزد معوقه                    ٣-ندادن
 نکرده در حالی که حق قانونی ماست و باید پرداخت کنند.

و کرد کنسل را مرد و زن روز و کفش پول و رکورد پاداش جمله: از ما عید شب های                      ۴-پرداختی
خودرو ایران ١٣٨٠ مهر ٨ مورخ شماره۴۵٧٧/٨٠ نامه طبق که دهد نمی را خودرو ایران                 مزایای

 بخاطر انتقال اجباری پرسنل آن زمان، مکلف به پرداخت مزایای ایران خودروست.

 ۵-بموقع پرداخت نکردن آکورد و بن کارت که همیشه اواخر ماه انجام می شود

تناقض آرای و پیمانکاری مشکالت نکردن حل و شرایط واجد پرسنل بازنشستگی نکردن               ۶-پیگیری

که نفراتی از استفاده به انسانی منابع اصرار ” همکاران شغلی عنوان و سابقه نکردن شفاف و                   کارگران
کردند ریشه و شدند و…اشباع بیمه امور و کار طب و کارگزینی و بازنشستگی به مربوط های حوزه                    در

زحمت از٢٠سال بعد را افراد خودشان اشتباهات با و کردند خراب را ما شغلی عناوین و سوابق                   وسالها

مثل گرفتند. گروه اند توانسته تا خودشان برای و کنند می هم تندی و بداخالقی گاهی و انداختند دردسر                     به
و پریدن باال را ها پله همه و رفته ساله صد ره شبه یک ولی دارند کمی کار سابقه که کارگزینی                       رییس

جلوی و داده خطوط و و…خط کارشناس و کارگر علیه بر میزشان حفظ برای االن و هستند ١۶                    گروه
چون کنند، نمی شان جابجایی یا و افراد این کردن عوض به تصمیمی متاسفانه و گرفتن را چیز                    همه

 آدمها و گماشته های خودشان هستند”.

شغلی امنیت عدم جهت آنها به استرس نمودن وارد و قراردادی پرسنل از برخی قرارداد نکردن                  ٧-تمدید

 و رسمی نکردن شان حتی با ١٧سال قرارداد

فقط و گرفته را وامها همه جلوی ایشان بود ماه حدود۵ که شرکت رفاهی وامهای کلیه نمودن                   ٨-قطع

در که بستند قرارداد را وام همه این جوری رسالت بانک با هم آخرش و میداند وعید وعده و                     ظاهرسازی
 واقع به هیچ احدی در حال حاضر وام تعلق نگیرد.



از کارگران نکردن استفاده و گذشته سالهای مثل برنامه نداشتن و مقدس مشهد زیارتی سفر                 ٩-حذف
غذای نامطلوب کیفیت و امکانات نبودن و ….عمومی بدنی تربیت از: اعم شرکت رفاهی                امکانات

 شرکت و فرسوده بودن سرویسهای ترابری و کم کردن مسیرها

و….پایین پزشکی دندان و تکمیلی بیمه های هزینه انداختن تعویق به و ماهه چند نکردن                 ١٠-پرداخت

پرسنل از بیمارستان هزینه دریافت تر. کیفیت با ای بیمه با قرارداد نبستن و پزشکی تعهدات سقف                   بودن
 حادثه دیده حین کار و سلیقه ای برخورد کردن در استفاده از مرخصی مددکاری کارکنان.

از خیلی همانند کارگزینی کاری اهمال و همکاران همه به ترجیحی سهام و سلیم سهام نگرفتن                  ١١-تعلق

 کارهای دیگرشان و پاسخگو نبودن آنها.

خودرو ایران مثل قبل سالهای که حالی در پشتیبانی نیروهای حقوقی اضافه از درصد نیم کردن                  ١٢-کم

 می گرفتند.

بازیهای باند و بازی پارتی به دادن ادامه و سازمانی پستهای در ناتوان و لیاقت بی افراد از                    ١٣-استفاده

کارگر ضد ولو خودشان نفرات به دادن بها و افراد تجربه و ساالری شایسته به ندادن اهمیت و                    خودشان
 باشند و ناحقی کنند.

الناس حق و المال بیت ….که و بنزین از استفاده و شرکت خودروهای از مدیران شخصی                  ١۴-استفاده
باخدا فردی را خود که مدیرعامل ظاهری رفتارهای با المال بیت از شخصی های استفاده این که                   است

 می داند و مدعی حالل و حرام است، مطابقت ندارد!!!!

مانده توانند می هم هنوز خودرو ایران در و بود عرف که کارکنان استحقاقی مرخصی بردن بین                   ١۵-از
 مرخصی خود را بفروشند ولی اینجا….!!!

را کارکنان بقیه دارند هدف و برنامه واقع در که شرکت کارکنان از نیمی حقوقی فیش کردن                   ١۶-حذف
 نیز همین کار را انجام دهند.

متوقف آن. هزینه حتا ندادن و تحصیلی مدرک نکردن اعمال و امتحانات مرخصی کردن                ١٧-حذف
کارگزینی رییس پیشنهادهای سنوات کردن کم همچون موارد این همه و…که کارشناسی ارتقا               کردن

دادن نشان و نیرنگ و دورویی با متاسفانه که است خودش پای جای کردن محکم و خودشیرینی                   برای
 چهره مظلومانه به کارکنان، اهدافش را جلو میبرد.

 کارکنان ستمدیده دیزل، لطفا با هم متحد باشیم و با انسجام و اتحاد حقمان را بگیریم .

فالحی تقی محمد آقای تعزیری حبس سال دو محکومیت در الیگودرز فرهنگیان صنفی کانون                *بیانیه
  دبیر کانون صنفی معلمان تهران

  همکاران  گرام  ی :

متاسفانه شدند، محکوم تعزیری حبس سال دو به تهران معلمان صنفی کانون دبیر فالحی تقی محمد                  آقای
 این حکم در دادگاه تجدید نظر بدون استماع مدافعات ایشان و وکیل پرونده تایید شد.



به بیان آزادی و پیمایی راه ، تجمع ، یابی تشکل حق اساسی قانون متعدد مواد در اینکه به عنا یت                      با
غیر تشکل در عضویت واهی اتهامات با مدنی و صنفی فعاالن که هستیم آن شاهد شده، بیان                   صراحت

 قانونی یا حضور در تجمع و ..   ... . راهی زندان می شوند.

ریاست از و نموده محکوم راشدیدا اساسی قانون مخالف اقدامات این الیگودرز فرهنگیان صنف  ی                کانون

قوانین و اساسی قانون به آگاه قضات از متشکل شورایی کند، می خواست در قضائیه قوه                  محترم
از بیش تا نمایند، تعیین زندانی معلمان سایر پرونده و پرونده این به رسیدگی جهت کشور،                  موضوعه

  این شاهد ظلم مضاعف به فعاالن صنفی معلمان نباشیم.

برگشت باعث گردد زندانی معلمان آزادی و حکم این اجرای عدم باعث که اقدامی گونه هر است                   بد یهی
 اعتماد جامعه فرهنگیان نسبت به قوه قضائیه و عملکرد آن می شود .

  کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز

٩٩/٨/۶ 

از درستش توزیع وعدم دامی های نهاده کمبود و گرانی به نسبت شمالی خراسان مرغداران                 *اعتراض

 طرف نهادهای دولتی با عدم توزیع مرغ

از درستش توزیع وعدم دامی های نهاده کمبود و گرانی به نسبت استان این دامداران اعتراضی                  تجمع

 طرف نهادهای دولتی مقابل استانداری

در شمالی خراسان استان مرغداران از برخی سوی از مرغ توزیع عدم علت آبان،به 7 چهارشنبه                  روز

کمیاب موجب دولتی نهادهای طرف از درستش توزیع وعدم دامی های نهاده کمبود و گرانی به                  اعتراض
 شدن مرغ دربازار این استان شد.

دامی های نهاده گرانی به اعتراض در هم استان این دامداران از آبان،جمعی 7 چهارشنبه روز                  همچنین
شمالی خراسان استانداری مقابل تجمع به دست دولتی نهادهای طرف از درستش توزیع               وعدم

 درشهرستان بجنورد زدند.

نهاده کمبود و گرانی گفت: ای رسانه خبرنگار به باره این در شمالی خراسان استان مرغداران از                   یکی

در تنها نه که است موضوعاتی جمله از نهاده ها تامین برای دامداران مشکالت و ناتوانی دامی،                  های
 خراسان شمالی بلکه در تمام کشور امان مرغداران را بریده است.

از را دام ها تغذیه شدند مجبور استان دامداران از بسیاری دامی٬ نهاده کمبود به توجه با افزود:                   وی

های دام کردن سیر برای دامداران از برخی کنند. فراهم خشک نان و کاه همچون ارزشی کم                   جیره های
 خود به سوی نان خشک پیش رفته اند!

از یکی گفت: آن تایید با نیز شمالی خراسان استان مرکز اصناف اتاق رییس که است موضوعی                   این
 دالیل شلوغ شدن صف نانوایی ها خرید نان برای خوراک دام ها است.

ها ساعت ولی است موجود انبارها در کنستانتره گفت: استانداری مقتبل درتجمع حاضر دامداران از                 یکی
تحویل را کنستانتره این ما به کسی و بودیم منتظر صبحگاهی سرمای در انبار مقابل در صبح سپیده                    از

 نداد.



همان داریم االن اما فروختیم تومان 2700 کیلویی را جو و گندم گفت: معترض دامداران از دیگر                   یکی
 گندم را به کیلویی 5000 تومان از بازار خرید می کنیم. این چه مدل برنامه ریزی است؟

آزاد قیمت با و بروید گویند می ما به و هستند توجه بی ما خواسته های قبال در مسئوالن افزود:                     وی

موضوع این بخریم. آزاد قیمت به بازار در را گندم باید می گوید هم سیلو کنید. تهیه را دامی                    نهاده های
 باعث شده نان را خوراک دام ها کنیم که ان هم مشکالت خاص خودش را دارد.

 *تجمع اعتراضی دامداران خشمگین شهرستان فردوس مقابل فرمانداری

تجمع به دست اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای فردوس خشمگین دامداران آبان، 6 چهارشنبه               روز
 مقابل فرمانداری این شهرستان در استان خراسان جنوبی زدند.

با معترض دامدار کنندگان،یک تجمع بین فردوس حضورفرماندار از شده،پس ای رسانه گزارش               برپایه

ما گلوی روی است گذاشته پا گفت:دولت وی به خطاب درچشم وچشم انتظامی،رودرو نیروی                حضور
 ونه برش میدارد ونه خفه مان می کند.

دارد عرضه اگر دولت ندارد. توانایی دیگر شرایط این در ما دامدار دهد: می ادامه معترض دامدار                   این

 از جیب خودش خرج کند، چرا از جیب دامدار خرج می کند؟

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 6 آبان ماه 1399

 - تجمع اعتراضی آبداران کهگیلویه و بویراحمد نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری

 - تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی دزفول نسبت به بالتکلیفی استخدامی

 - تجمع اعتراضی کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق

 - اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به بالتکلیفی معیشتی و بی خیالی مسئوالن

شغلی امنیت بخطرافتادن به نسبت ایران قاره فالت نفت شرکت رستوران های کارگران اعتراض -              
 ومعیشتی

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

از تن چند بازداشت همچنین فالحی تقی محمد تهران، معلمان صنفی کانون دبیر زنداِن سال دو                  حکم
  حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم می کنیم

 - آزادی موقت شبنم آشوری از زندان با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 کشاورزی زمین های در آسفالت کارخانه ساخت به نسبت سرجولکی روستای اهالی اعتراضی تجمع -                
  مقابل فرمانداری آغاجاری

استان حکومتی تعزیرات کل اداره مقابل آذربایجان خودرو صنعت شرکت مالباختگان اعتراضی تجمع -              

 تهران

 *تجمع اعتراضی آبداران کهگیلویه و بویراحمد نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری

عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای بویراحمد و کهگیلویه آبداران آبان، 5 دوشنبه                روز
مرکز یاسوج در استانداری مقابل تجمع به دست وبیمه کاری قرارداد ونداشتن حقوق ماه 6                 پرداخت

 استان زدند.

 

ما قراردادهای که هستیم آبدار گفت:250 محلی رسانه خبرنگاریک به درتجمع حاضر آبداران از                یکی
 بی تکلیف مانده است و هر چه مراجعه می کنیم، مسئوالن پاسخ درست و درمانی به ما نمی دهند.

و نکرده ایم دریافت اجناس گرانی و اقتصادی شرایط این در حقوق که است ماه 6 از بیش افزود:                    وی

وضعیت تکلیف و تعیین به نسبت متأسفانه بویراحمد و کهگیلویه استان فاضالب و آب شرکت                 مسئوالن
 قرارداد آبداران هیچ گونه اقدامی تاکنون نکرده اند.

و نداریم بیمه هستیم، قراردادهایمان تکلیف تعیین برای فقط هستیم، اینجا در اگر ما گفت: دیگری                  آبدار

 زن و فرزند بیمار شوند، نمی دانم با کدام دفترچه آنها را نزد پزشک ببریم.



ویژه به فاضالب و آب مسئوالن دست از شدت به بود، آمده یاسوج به پاتاوه بخش از که دیگری                     آبدار
وقتی بفهمند. را ما درد می توانند، چگونه آن ها می گفت: و می کرد گالیه شرکت این مدیرعامل                 پاسره

 حقوق خودشان را به موقع می گیرند.

راه راه و کشیده اتو قهوه ای شلوار و کت با که فاضالب و آب شرکت معاون مرادیان به خطاب آبدار                      این

شرمنده می زنیم. دیگری کارهای به دست نشود. برطرف من حقوقی مشکالت اگر کرد، اظهار بود،                 آمده
 زن و فرزندان مان هستیم.

مراجعه جا هر که می گفتند آن ها بودند، آمده باشت و گچساران بهمئی، دیشموک، شهر از دیگری                  آبداران

مراجعه بویراحمد و کهگیلویه استانداری به که شده ایم مجبور هم االن نمی کنیم. دریافت پاسخی                می کنیم،

چندین و زن همگی که کنند ما حال به فکری مسئوالن می زنیم. لنگ زندگی مان مخارج و خرج در                    کنیم.
 فرزند داریم.

ما با که نیست شایسته االن می کنیم. تالش مردم شرب آب تأمین برای روز شبانه می گفت: دیگری                   آبدار

 اینگونه رفتار شود. مسئوالنی که نمی توانند، کاری برای مردم انجام بدهند. کنار بکشند.

  *تجمع اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی دزفول نسبت به بالتکلیفی استخدامی

برای (99 – 92 دزفول(ورودی سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان از آبان،جمعی 6 شنبه سه               روز
این نشین بهارستان دفتر مقابل تجمع به دست استخدامی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان گذاشتن                بنمایش

 شهرستان دراستان خوزستان زدند وخواستار تبدیل وضعیت شدند.

 

سابقه 1391 سال از قبل که سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش اینکه بیان با کنندگان تجمع از                  یکی

آموزش دیگر پروررش، و آموزش اعالم طبق گفت: ای رسانه خبرنگار شده اند،به جذب دارند،                تدریس
 دهندگان که بعد از این تاریخ در نهضت مشغول فعالیت شده اند، جذب نخواهند شد.

نداریم، افراد این جذب برای برنامه ای اینکه بر مبنی پرورش و آموزش وزیر سخنان از انتقاد با                   وی
نهضتی ها تعداد ولی دارد نیاز 700معلم از بیش دزفول شهرستان پرورش، و آموزش اعالم طبق                 افزود:

 به 100 نفر هم نمی رسد که می توان با جذب این افراد بخشی از کمبودها را جبران کرد.



ما گفت: گذرانده ایم، متعددی خدمت ضمن دوره های اینکه بیان با سوادآموزی نهضت دهنده آموزش                این
آموزش برای را خود جوانی دکتری، حتی و ارشد کارشناسی کارشناسی، دانشگاهی مدارک               با

 بازماندگان تحصیل گذاشتیم ولی هیچ کس قدردان زحمات ما نیست.

در قطع طور به که میکنند تدریس مدرسه در شیفت 2 بازنشستگی وجود با معلمان از برخی افزود:                    وی
 شیفت دوم کارایی الزم را ندارند.

از زیادی تعداد بودن کوچ رو را سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش مشکالت از دیگر یکی                وی
داده امتحان در سوادآموز قبولی درصورت ما دستمزد اینکه به توجه با افزود: و دانست                 سوادآموزان

 می شود، اغلب هنگام برگزاری امتحان، سوادآموزان کوچ می کنند و زحمات ما بدون دستمزد می ماند.

چهار در همزمان رسمی معلمان برخی اینکه بیان با سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش از دیگر                 یکی

حضوری صورت به کالس ها و برگردد عادی حالت به شرایط اگر گفت: می کنند، تدریس مجازی                 کالس
  برگزار شوند، معلوم نیست آموزش و پرورش چگونه می خواهد این کمبود نیرو را جبران کند.

امید به فقط افزود: داده ام، کرایه دوردست نقاط به رفتن برای تومان 700هزار ماهانه اینکه بیان با                   وی
دستمزد چراکه خریده ام جان به را مشکالت این شوم استخدام پرورش و آموزش در روزی                 اینکه

 پرداختی به اندازه هزینه ها نیست.

رانندگی سانحه یک در سوادآموزان آموزش محل به رفتن هنگام دهندگان آموزش از یکی داد: ادامه                  وی

او به به کمکی و نبود او پاسخگوی کس هیچ ولی شد تومانی میلیون 300 خسارت و جراحت                    دچار
 نکرد.

 *تجمع اعتراضی کارگران دروازه های ورودی منطقه آزاد اروند نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اروند آزاد منطقه ورودی های دروازه کارگران آبان، 6 شنبه سه                 روز
فارس- خلیج غربی شمال در واقع منطقه این تعاون  ی شرکت مقابل حقوق بموقع پرداخت عدم به                  نسبت

کارون،تجمع و اروند رودخانه دو تالقی محل در و مینو)- مینوشهر(جزیره و خرمشهر آبادان،                شهرهای
 کردند.



 

 *اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی کشور نسبت به بالتکلیفی معیشتی و بی خیالی مسئوالن

به نسبت را کشوراعتراضشان روستایی مخابرات کارگزاران دیگر، باری برای آبان 6 شنبه سه                روز
 عدم پرداخت بموقع حقوق ،بالتکلیفی معیشتی خود وخانواده و بی خیالی مسئوالن را رسانه ای کردند.

مهرماِه حقوِق حالی در گفتند: ای رسانه خبرنگار به کشور روستایی مخابرات ازکارگزاران               جمعی
منظر این از و می کند بیداد افسارگسیخته تورم که است نشده پرداخت روستایی مخابرات                کارگزاران

 کارگزاران با مشکالت معیشتی زیادی روبرو شده اند.

سال دو یکی در کارگزاران حقوق مخابرات، مسئوالن پیشین وعده های و عرف طبق افزودند:                آن ها

مناسب زمان در دیگر حقوق ها 98 سال پایان ماهه دو از متاسفانه ولی می شد پرداخت ماه هر 25                    اخیر
را کارگران این زندگی حقوق ها، خصوص در ناهماهنگی ها و وعده خلف این که نمی شوند پرداخت                 خود

داده دست از را خود عادی روال زندگیشان تاخیرها، این دلیل به و است کرده مواجه جدی چالش های                    با

هم کسی و شده عادی امری مخابرات برای حقوق ها انداختن تاخیر به رویه این گویا ولی                  است؛
 پاسخگوی این امر نیست.

خانه ها اجاره ازجمله زندگی هزینه های بتوانند کارگزاران تا شدند حقوق  بموقع پرداخت خواستار               آن ها

 را سر وقت بپردازند و به مشکل برنخورند.

شغلی امنیت بخطرافتادن به نسبت ایران قاره فالت نفت شرکت رستوران های کارگران              *اعتراض

 ومعیشتی



خلیج جزایر در ایران قاره فالت نفت شرکت های رستوران در شاغل کارگران آبان، 6 شنبه سه                   روز
ای معیشتیشان،رسانه و شغلی امنیت بخطرافتادن به نسبت را اعتراضشان ای نامه انتشار با                فارس

 کردند.

 نقل به معنی بخش هایی از این نامه که رسانه ای شده بقرارزیراست:

از نفت) پیمانکاران اطالعات (سامانه ساپنا سامانه از نفتی جزایر های رستوران کارگران نام حذف                 با

در ایران قاره فالت نفت شرکت ازکارگران نفر 1000 از بیش معیشت و شغلی آبان،امنیت 30                  تاریخ
سال 15 از بیش همگی که کیش) و (خارگ/الوان/بهرگان/سیری/قشم عملیاتی مناطق و نفتی               جزایر

روی بر و فارس خلیج نیلگون آبهای وسط در کاشانه و خانه از دوری و سخت شرایط با و دارند                      سابقه

به مشغول و گذاشته را خود جوانی و عمر همه درجه 50 گرمای در و اقماری بصورت نفتی                    سکوهای
 کار هستیم، به خطر افتاده است.

و خود غیره... و کارانه و کار اضافه و تکمیلی بیمه مثل کاری اولیه اصول از سامانه این از حذف                      با

 خانواده های ما بی بهره میشوند و امنیت شغلی ما در اختیار پیمانکار  است.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

از تن چند بازداشت همچنین فالحی تقی محمد تهران، معلمان صنفی کانون دبیر زنداِن سال دو                  حکم
  حامیان حقوق کارگران در روزهای گذشته را محکوم می کنیم

معلمان صنفی کانون دبیر فالحی تقی محمد زنداِن سال دو حکم معلمان، صنفی فعاالن سرکوب ادامه                  در

طریق از کشور امنیت علیه تبانی اجتماع اتهام به ایشان محکومیت شد. تایید نظر تجدید شعبه در                   تهران

دیگر و ایشان فعالیت که حالی است در این است. بوده تهران معلمان صنفی کانون تشکل در                  شرکت
رایگاِن پرورش و آموزش جهت در فعالیت همچنین معلمان معیشت از دفاع دربند معلمان صنفی                 فعاالن

 همگانی بوده است.

و بازداشت مختلف شهرهای در محرومان، و کارگران حقوق حامیان از تن چند گذشته روزهای                 در

آشوری، شبنم اسماعیلی، آرمان شدگان: بازداشت اسامی نیست. دست در آنان وضعیت از دقیقی                اطالع
سمیه شادلو، حنیف صدری، اندیشه جوهری، آرش پیرخضریان، لقمان پیرخضریان، ندا قلی وند،              الوار

 کارگر، مهران رئوف، بهاره سلیمانی، ناهید تقوی.

صنفی فعاالن کردن زندانی و بازداشت حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران               سندیکای

احکام لغو و آنان کلیه آزادی خواهان و محکوم قویا را کارگران حقوق حامیان و کارگری فعالین                   معلمان،
 صادره قضایی در این رابطه می باشد.

 *آزادی موقت شبنم آشوری از زندان با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی

وثیقه قرار تودیع با آگاهنامه، نشریه امتیاز صاحب و مسئول مدیر آشوری شبنم آبان، 6 شنبه سه                   روز
 500 میلیون تومانی موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

 کشاورزی زمین های در آسفالت کارخانه ساخت به نسبت سرجولکی روستای اهالی اعتراضی                *تجمع
  مقابل فرمانداری آغاجاری



زمین های در آسفالت کارخانه ساخت به اعتراض برای سرجولکی روستای آبان،اهالی 5 دوشنبه                روز
 کشاورزی مقابل فرمانداری شهرستان آغاجاری در استان خوزستان اجتماع کردند.

 

استان حکومتی تعزیرات کل اداره مقابل آذربایجان خودرو صنعت شرکت مالباختگان اعتراضی              *تجمع
 تهران

صدای انعکاس برای آذربایجان خودرو صنعت شرکت مالباختگان از ابان،جمعی 6 شنبه سه               روز

 اعتراضشان دست به تجمع مقابل اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران درخیابان مطهری زدند.

 



360 قیمت با را جی ام خودرو 98 سال در گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع مالباختگان از                    یکی
از شرکت این اما کردیم نام ثبت قطعی صورت به آذربایجان خودرو صنعت شرکت در تومان                  میلیون

 تحویل خودرو امتناع می کند و تا به امروز هیچ فردی به مشکل ما رسیدگی نکرده است.

خرید برای نفر هزار 6 حدود افزود: مذکور خودروی نام ثبت در متضرر افراد تعداد به اشاره با                    وی

تحویل را خودرو نیز دیگر ای عده و دادند انصراف برخی تعداد، این از که اند کرده نام ثبت                     خودرو
 گرفتند. اما در این میان حدود 3 هزار نفر همچنان بالتکلیف هستند

ایفای تعزیرات صحبت آخرین گفت: تعزیرات سوی از گرفته صورت اقدامات درخصوص مالباخته               این

هیات و عامل مدیر جمله از شرکت عوامل همچنان اما بوده قرارداد در مندرج مفاد با مطابق                   تعهدات
 مدیران آن آزادند و مالی نیز به دست ما نرسیده است.

زیراکه گرفته صورت مالباختگان سوی از تجمع این کرونایی هایی محدویت وجود با کرد: تاکید                 وی
 عرصه بر مردم تنگ شده است.

است حالی در این و دید و کرد صبوری باید خیر یا داشت داشت خواهد ای نتیجه تجمعات این اینکه                      حال
اما داده قرار را خود سرمایه ... و ایرتویا مانند هایی شرکت در که فراوانند مالباختگان دست این از                     که

 همچنان بالتکلیفند و کسی نیز پاسخگوی این افراد نیست.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 4 و5 آبان ماه 1399

 - تجمع اعتراضی همزمان مربیان پیش دبستانی نسبت به عدم تبدیل وضعیت درچند مرکز استان:

 1- ارومیه:مقابل اداره  کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

 2- اهواز:مقابل اداره  کل آموزش و پرورش  واستانداری خوزستان

 3- گرگان:تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

 - تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 5 آبان مقابل مجلس:

بکاروپرداخت بازگشت اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش ادامه -1             

 مطالبات با تجمع مقابل مجلس

بالتکلیفی به کشورنسبت سالمت و بهداشت حوزه شرکت و قراردادی کارگران اعتراضی تجمع -2              
 شغلی ومعیشتی

 3- تجمع اعتراضی جمعی از صیادان کشور نسبت به بیکاری

 4- تجمع خرده سهامداران بورس مقابل مجلس

 5- تجمع جمعی از هواداران باشگاه پرسپولیس
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برپایی با حقوقشان پایمالی به نسبت نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران اعتراضات ادامه -               
 تجمعی دیگر مقابل وزارت

 - ادامه  اعتراضات مهمانداران شرکت ماربین نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با افشای مدیران

و ها درپتروشیمی کارگران جان قبال در مسئولین و کار صاحبان مسئولیتی بی به اعتراض فراخوان -                 
 فازها:

اخراجی کارگران بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم - داماش معدنی آب کارخانه کارگر 12 اخراج -                  
 وشاغل این واحد تولیدی

 - عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه  هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران

 - رسالت مهجور رسانه

 - جان باختن یک کارگردر درق براثر سقوط لودر برویش

 - جان باختن 3 کارگر در ایستگاه توحید مترو تهران بر اثر سقوط باالبر

 - مصدومیت 12 کارگر کشاورزی در حادثه واژگونی وانت نیسان حاملشان در محور ارسنجان به آباده

 *تجمع اعتراضی همزمان مربیان پیش دبستانی نسبت به عدم تبدیل وضعیت درچند مرکز استان:

 1- ارومیه:مقابل اداره  کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

بنمایش برای غربی آذربایجان (92 سال از دبستانی(بعد پیش مربیان از آبان،جمعی 5 دوشنبه                روز

این پرورش و آموزش اداره کل مقابل تجمع به دست وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان                 گذاشتن
 استان در ارومیه زدند.

 



حضور با آذربایجان غربی دبستانی پیش مربیان از تعدادی امروز شده،صبح ای رسانه گزارش به                بنب
 در مقابل درب اداره کل آموزش و پرورش استان خواستار رسیدگی به مشکالتشان شدند.

کل، اداره محوطه داخل به استان پرورش و آموزش مسووالن هدایت از پس ساعت نیم از بعد افراد                    این

 مطالبات خود را مکتوب کرده و به این نهاد جهت پیگیری تحویل دادند.

 2- اهواز:مقابل اداره  کل آموزش و پرورش  واستانداری خوزستان

دارشان+ دامنه اعتراضات درادامه 92)خوزستان سال از دبستانی(بعد پیش مربیان آبان، 5 دوشنبه               روز
استان این واستانداری پرورش و آموزش اداره کل مقابل دیگر باری برای وضعیت تبدیل عدم به                  نسبت

 در کالنشهر اهواز اجتماع کردند.

 

کل اداره ی مقابل در پیش دبستانی مربیان یک بار هفته هرچند شده،تجمعات ای رسانه گزارش               برپایه

آموزش ادارات در مربیان این ی هرروزه تحصن های آن، متعاقب و خوزستان استان پرورش و                 آموزش



شده تبدیل پرورش و آموزش و دولت برای جدیدی چالش به استان مختلف شهرستان های پرورش                 و
 است.

هنوز که بسیاری خانواده های نابودی به مستقیم به صورت می تواند نشود مدیریت درست اگر که                چالشی

 امیدوارند به بدنه ی آموزش و پرورش تزریق شوند بینجامد.

وضعیت تعیین درباره ی پرورش و آموزش وزیر میرزایی حاجی محسن سخنان که است حالی در                 این

بی در چنان هم و داشته اند همکاری پرورش و آموزش با 92 سال از بعد که رسمی غیر                    معلمین
 بالتکلیفی سیر می کنند مانند آب سردی بر پیکر آن ها فرود آمد و با واکنش های بسیاری مواجه گردید.

92 سال از بعد غیررسمی معلمان که: بود داشته اظهار خود تلویزیونی گفتگوی در میرزایی                 حاجی
 استخدام نمی شوند.

خسته دیگر گفت: ای خبرنگاررسانه به خوزستان استانداری مقابل تجمع در حاضر معلمان این از                 یکی
 شده ایم. چرا هیچ کس صدای ما را نمی شنود؟

این در اگر بدهد. ما به درست جواب یک نیست حاضر گفت:هیچ کس مربیان این از دیگر                  یکی

چه ما خانواده های تکلیف شویم کشته اهواز به ایذه خطرناک جاده های در اعتراضی               رفت وآمدهای
 می شود؟

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

راهی استخدامی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات ادامه در خوزستان پیش دبستانی              مربیان
 پایتخت شدند و روز دوشنبه 21 مهر دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش زدند.

تجمعی برپایی با استخدامی بالتکلیفی به نسبت خوزستان پیش دبستانی مربیان اعتراضات             +ادامه
 دیگر  مقابل اداره کل آموزش  وپرورش استان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حدود حاضر حال در نمی کنند؟ استخدام  را شدند فعالیت به مشغول 91 سال از بعد که مربیانی چرا                    شدند
 7 هزار مربی پیش دبستانی در مدارس دولتی استان خوزستان، مشغول به فعالیت هستند.
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 3- گرگان:تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان

در همکارانشان با همزمان 92)گلستان سال از دبستانی(بعد پیش مربیان از جمعی آبان، 5 دوشنبه                 روز
استان این پرورش و آموزش کل اداره مقابل اعتراضشان صدای انعکاس برای استان مرکز                چند

 درشهرستان گرگان تجمع کردند.

 

و مینودشت کتول، آباد گنبد،علی کالله، های شهرستان از که مربیان شد،این ای رسانه گزارش                 براساس

گلستان استان مرکز در حضور با و خریده جان به را کرونا بیماری سرایت دلهره و مسافت قال،رنج                    آق
 خواسته های خود را برای مسوالن بازگو کرده اند و خواستار رسیدگی آنها شده اند.

هستیم بعد به 92 سال مربیان اغلب گفت::ما محلی رسانه خبرنگاریک به تجمع دراین ازحاضرین                 یکی
 که آقای وزیر آب پاکی را روی دستمان ریختند که قید استخدام را بزنند .

در ابتدا همان از که چرا برسانیم وزیر به را حرفمان که آمدیم اینجا به مربیان این امروز داد: ادامه                      وی
فعالیت روزه چند بیمه و کم حقوق با درمدارس استخدام امید با همه و کردند می اعالم ما به باید 92                       سال

 می کردیم.

می خدمت دولتی مدارس در که هستیم دبستانی پیش مربیان سایر مانند ما افزود: دبستان پیش مربی                   این

ما چرا دانیم نمی اما است و..یکسان موسس داشتن و بیمه جمله از ها قبلی با شرایطشمان تمام                    کردیم،
ما امثال و ما از و است مواجه معلم کمبود با پرورش و آموزش همواره صورتی در شویم استخدام                     نباید

 برای کمبودها استفاده می کنند.

می استان پرورش و آموزش که چرا هستیم مان جذب برای قانونی تعیین خواستار ما کرد: تاکید                   وی
 گوید تا قانون عوض نشود نمی شود امید به استخدام داشت.

این با دبستان پیش مربی نفر 100 تا 80 آباد علی شهرستان در تنها کرد: اضافه گلستانی مربی                    این
 شرایط داریم .



یادآورشد: و کرد عنوان تر بغرنج را کتول آباد علی شهرستان اوضاع دبستانی پیش مربیان از                  یکی
قانون با معلمان ردیف در و گرفته قرار آن مجموعه زیر در که نداریم موسسی حتی کتول آباد                    درعلی

 آموزش و پرورش قرار بگیریم.

 *تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 5 آبان مقابل مجلس:

بکاروپرداخت بازگشت اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش ادامه -1             

 مطالبات با تجمع مقابل مجلس

اعتراضاتشان درادامه اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران آبان، 5 دوشنبه              روز
 نسبت به اخراج از کار وپرداخت نشذدن مطالبات راهی پایتخت شدند ومقابل مجلس تجمع کردند.

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

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

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

بازگشت اهوازبرای 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش رابطه:ادامه             درهمین
 بکار

دامنه های کنش ادامه در اهواز 2 منطقه شهرداری سبزاخراجی فضای مهر،کارگران 14 دوشنبه                روز

 دارشان برای بازگشت بکاردست به تجمع مقابل اداره کل کار خوزستان زدند.

 

استانداری، ساختمان مقابل گذشته روزهای اجتماع از پس گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع

 شهرداری، دفتر امام جمعه و نمایندگان مجلس، راهی اداره کل کار خوزستان تجمع شدیم.
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همه به شفاهی هم و کتبی صورت به هم را ما های وخواسته مشکالت افزودند: معترض                  کارگران
 مسئوالن اداره کل کار استان خوزستان منتقل کردیم.

قرار شده، برگزار کار کل اداره مسئوالن از نفر چند با که کوتاهی جلسه  دنبال گفتند:به خاتمه در                    آنها

همچنین بنویسد اهواز شهرداری به نامه ای کارگران شغلی مشکالت با ارتباط در کارگری نهاد این                 است
 قرار است جلسه ای در روز چهارشنبه با حضور برخی مسئوالن شهرداری برگزار شود.

بالتکلیفی به کشورنسبت سالمت و بهداشت حوزه شرکتی و قراردادی کارگران اعتراضی تجمع -2              
 شغلی ومعیشتی

برگزاری کشوربا سالمت و بهداشت حوزه شرکتی و قراردادی کارگران از آبان،جمعی 5 دوشنبه                روز
 تجمع مقابل مجلس خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان شدند.

 3- تجمع اعتراضی جمعی از صیادان کشور نسبت به بیکاری

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای صید بخش در سرمایه گذاران و صیادان از آبان،جمعی 5 دوشنبه                روز
 نسبت به بیکاری مقابل مجلس اجتماع کردند.

 

در زمینه این در مختلف مضامین با پالکاردهایی و بنرها کنندگان تجمع شده، ای رسانه گزارشات به                   بنا
«بدهی تولید»، جهش سال در نفر هزار سه «بیکاری کرد: اشاره موارد این به می توان که داشتند                   دست

مصوبه بدون را ملوان هزار سه نداشتیم «انتظار ، می پردازد» کسی چه را مالکین و صیادان                  بانکی
 بیکار کنند».



 4- تجمع خرده سهامداران بورس مقابل مجلس

مضامین با پالکاردهایی داشتن دست در با هم بورس سهامداران خرده از آبان،جمعی 5 دوشنبه                 روز
بورس از و کرد وعده خلف «مجلس نکرد»، صیانت خرد پس اندازهای از و گفت دروغ مردم به                   «دولت

 صیانت نکرد» و «رئیس جمهور با دعوت  به بورس مردم را فریب داد» مقابل مجلس اجتماع کردند .

 

 5- تجمع جمعی از هواداران باشگاه پرسپولیس

باشگاه هواداران از آسیا،جمعی باشگاه های جام فینال مسابقه برگزاری آستانه در آبان 5 دوشنبه                روز
حواشی به دادن وپایان باشگاه مدیرعامل و مدیره هیأت تعین خواهان مجلس مقابل باتجمع هم                 پرسپولیس

 ایجاد شده در باشگاه پرسپولیس و مانع جوسازی برای این نماینده در آسیا شدند.

 



 

برپایی با حقوقشان پایمالی به نسبت نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران اعتراضات               *ادامه
 تجمعی دیگر مقابل وزارت

نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران جاری، درسال بار چهارمین برای آبان 5 دوشنبه                روز
 برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به پایمالی حقوقشان دست به تجمع مقابل وزارت نفت زدند.



 

 درهمین رابطه:

کار ساعت تقلیل حذف به نفت نسبت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران اعتراضی               +تجمع
 جانبازان حالت اشتغال  مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت

تقلیل حذف به اعتراض برای نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران شهریور، اول شنبه                روز
 ساعت کار جانبازان حالت اشتغال مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت اجتماع کردند.



 

اشتغال» حالت جانبازان کار ساعت «تقلیل آیتم حذف به کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                بنابه
هم ماه تیر بابت از و است شده حذف آنها ماه مرداد حقوق از آیتم این که می گویند و دارند                      اعتراض

 علی الحساب مبلغی را دریافت کرده اند.

نفر هزار 4 حدود کشور کل در هستند اشتغال» «حالت مشمول که جانبازانی تعداد معترضان؛ گفته                  به

نفری آیتم، این حذف با حاال و می شوند محسوب کارافتاده» «از پرشکی کمیسیون تایید با عده این                   است.
 1 تا 3 میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده است.

برای شدیم، اعزام جبهه به خود میل به که دارند:زمانی تاکید نفت وزارت اشتغال حالت                 جانبازان
هزینه های صرف را خود ماهانه درآمد از زیادی بخش اینکه به باتوجه اما نبود؛ دولت، در                  استخدام

 درمان می کنیم، حذف این آیتم به زیان مان است.

جامع خدمات «قانون کامل اجرای خواهان همچنین نفت وزارت مجموعه های در شاغل              جانبازان

کرده وضع ایثارگران از حمایت در که قوانینی اجرای بر باید مجلس که دارند تاکید و هستند                   ایثارگران»
 است، نظارت کند.

نفت وزارت ساختمان مقابل منفی حقوقی فیش به نسبت نفت صنعت جانباز کارکنان اعتراضی                +تجمع

 ودخالت نیروی انتظامی
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مقابل منفی حقوقی فیش به اعتراض برای نفت صنعت جانباز کارکنان از مرداد،جمعی 7 شنبه سه                  روز
با 15 وساعت آغاز صبح 8 ساعت از اعتراضی تجمع کردند.این اجتماع درتهران نفت وزارت                 ساختمان

 مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید.

است.به شده ثبت منفی رقمی گذشته ماه در کنندگان تجمع حقوقی شده،فیش ای رسانه گزارشات                 برپایه

و ند شد بدهکار وزارتخانه این به ماهیانه حقوق دریافت جای به نفت ملی شرکت کارکنان این دیگر                    بیان

به برپایی به تصمیم همین به و اند نکرده دریافت پاسخی گذشته روز چند طی آنها پیگیری های                   علیرغم
 تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی به مطالباتشان گرفتند.
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رسید ما دست به حقوقی فیش که پیش روز گفت:چند ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضرین از                   یکی
نفت وزارت به شما ظاهرا که گفتند ما به کردیم جو و پرس است. شده ثبت منفی ما حقوق رقم که                       دیدیم

صفر شما دریافتی حقوق نیز آینده ماه دو تا احتماال دارید که بدهی میزان به توجه با و هستید                     بدهکار
 باشد.

نشدند کنندگان تجمع به پاسخگویی به حاضر نفت وزارت مسئولین از یک گزارشات،هیچ               بنابهمین
 ودرنهایت نیروی انتظامی وارد صحنه شد وتجمع کنندگان را پراکنده کرد.

 *ادامه اعتراضات مهمانداران شرکت ماربین نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با افشای مدیران

شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان درادامه ماربین شرکت مهمانداران آبان، 5 دوشنبه              روز
 ومعیشتی دست به افشای مدیران شرکت زدند.

 این افشاگری که تحت عنوان«ابراهیم نژاد کیست ؟؟ »درشبکه های اجتماعی منتشر شده بقرارزیراست:

بنام شرکتی اومد بعد بود خوب خواریش پاچه ببخشید چون بود قطار مهماندار جنگ زمان نژاد                  ابراهیم
 ایثارگران زد سال هشتاد ویک هم پولمونو خورد متاسفانه االنم که بدتر شده.

هشتاد با واالنم شرکت چندین پیمانکاری ساله پنج بیستو االنم بوده آهن راه کارمنده سال سی یارو                   ا ین
 سال سن معاون اجرایی شرکت ماربین هستن که متأسفانه بد دهن ترین نفر شرکت ماربین.

 بچه ها حاال عیدی سنوات ومعوقات پارسال رو هم طلب دارن.

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

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

و آشپز و موتوریست و آشپز و لوکومتیران شامل رز) نگین و مهتاب و صبا ریل و دشت آهو و                      ماربین
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بدون ازهمکاران تعدادی واخراج بیمه وحق حقوق پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان               سرمهمانداران
ای اسالمی)رسانه جمهوری آهن رجا(راه مسئوالن پاسخگویی عدم و قرارگرفتن بیمه پوشش              تحت

 کردند.

و ها درپتروشیمی کارگران جان قبال در مسئولین و کار صاحبان مسئولیتی بی به اعتراض                 *فراخوان
 فازها:

 کارگر نفتگر:تخلف کرونایی پتروشیمی ها و فازها

 ب  ی مسئولیتی صاحبان کار و مسئولین در قبال جان کارگران جرم است

هفته یک کار، هفته یک برقراری برای پارس ویژه منطقه سازمان کرونایی بخشنامه وجود                با

همچنان و کرده خودداری بخشنامه این به عمل از کنگان و عسلویه در فازها و ها پتروشیمی                   استراحت،

روز هفت کار، روز 23 و ها رسمی برای استراحت هفته یک کار هفته دو به ناگزیر را خود                     نیروهای
این گسترش از پیشگیری تجهیزات هیچگونه اینکه مهمتر . کنند می ها پیمانکاری برای                استراحت

 بیماری مهلک در میان کارگران وجود ندارد.

   محل استراحت کارگران تنگ و تراکم باالیی دارد.

 خوابگاه ها کثیف، غیر استاندارد و حتی در شرایط عادی نیز بیماری زاست.

   این در حالیست گسترش این بیماری شدت گرفته و خیلی جاها را به منطقه قرمز تبدیل کرده است.

مورد باید و است جرم کارگران جان قبال در مسئول مقامات و صاحبکاران و پیمانکاران مسئولیتی                   بی
در کارگران ما کرونا خطرناک بیماری از پیشگیری جهانی پروتکلهای رعایت گیرد. قرار               پیگرد

 اعتصاب بزرگمان بود.

   امروز نیز این مساله یک موضوع اعتراض در میان کارگران است.

یک اعتصاب برپایی با شده که شکلی هر به که اینست همکاران همه به نفتگر یک عنوان به من                     خطاب

که اینست همگان از خواستمان در و بگیریم. را فاجعه این جلوی اعتراضی طومارهای تهیه تا                  ساعته
 اخبار نفت را وسیعا رسانه ای کنند.

اخراجی کارگران بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم - داماش معدنی آب کارخانه کارگر 12                  *اخراج
 وشاغل این واحد تولیدی

وحق حقوق ها ماه شدند. اخراج کار از داماش معدنی آب کارخانه کارگر آبان،12 5 دوشنبه روز                   صبح
 بیمه کارگران اخراجی وشاغل این واحد تولیدی دراستان گیالن پرداخت نشده است.

کارند مشغول کارخانه این در کارگر 20 به نزدیک هنوز گفت: ای رسانه خبرنگار به کارگران از                   یکی
به ماه چندین نیز آنها اجتماعی تامین بیمه و طلبکارند معوقه حقوق نیم و ماه سه حدود حاضر حال در                      و

 تاخیر افتاده است.

تاخیر کرد: داشتند،اضافه کار سابقه سال 15 تا 10 بین آنها شده اخراج همکاران اینکه بیان با کارگر                    این

آورده، وجود به برایمان درمانی خدمات دریافت زمینه در که مشکالتی از جدا بیمه حق پرداخت                  در



زیان آور و سخت مشاغل با بازنشستگی شرف در که کارخانه باسابقه همکاران از تعدادی شده                 باعث
و شوند مشکل دچار شدن بازنشسته برای ماه اردیبهشت در بیمه حق نشدن پرداخت دلیل به                  هستند

 کارفرما نیز از پرداخت 4 درصد هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خودداری کرده است.

این در تالش سال ها از بعد گفت: و داد خبر کار به بازگشت برای شده بیکار کارگران تالش از                     وی
 کارخانه فرصت شغلی جدیدی برایمان وجود ندارد.

پاسخگوی باید هلدینگ و است ملی گروه هلدینگ به متعلق حاضر حال در مجموعه این افزود:                  او
کارخانه که زمانی است. آمده پیش آنها خانواده های و تولیدی واحد این کارگران برای که باشد                  مشکالتی

در نقدینگی و انباشته سرمایه فکر باید می شد واگذار ملی بانک به آریا منصور سرمایه گذاری شرکت                  از
 گردش می بودند تا کار به اینجا نرسد.

اندازه به حتی من همکاران از برخی گفت: نیز همکارانش از برخی معیشتی وضعیت درباره کارگر                  این
 یک وعده نان خالی پول در جیب ندارند و از دوستان خود قرض می کنند.

شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه کارگران های کنش رابطه:ادامه                درهمین
 ومعیشتی با انتشار نامه سرگشاده

پایان برای دارشان دامنه های کنش درادامه داماش معدنی آب کارخانه کارگران مهر، 17 شنبه پنج                  روز
ملزم خواستار و نوشتند گیالن استاندار به خطاب سرگشاده ای نامه ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                 دادن

 کردن بانک ملی برای تامین هزینه 5 میلیارد تومانی جهت بازگشایی کارخانه شدند.

ماه 3 که نوشتند نامه  دراین داماش معدنی آب کارخانه طلب حق شده،کارگران ای رسانه گزارش                  برپایه
 است دستمزد دریافت نکرده اند و حق بیمه هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

به کارگر 33 که کردند تاکید اولیه، مواد نشدن تامین دلیل به معدنی آب کارخانه تعطیلی به اشاره با                     آنها
 همراه خانواده  هایشان در شرایط اضطراب ناشی از تعطیلی همیشگی کارخانه به سر می برند.

دارد، وجود داماش محصوالت عرضه برای که مناسبی بازار به اشاره با داماش معدنی آب                 کارگران
 یادآور شدند که بانک ملی از تامین سرمایه در گردش این شرکت خودداری می ورزد.

 این کارگران در پایان این نامه خواستار ملزم کردن بانک ملی برای تامین هزینه 5 میلیارد تومانی

 جهت بازگشایی کارخانه شدند.

 *عدم پرداخت 6 ماه حقوق وحق بیمه  هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران

 6 ماه حقوق وحق بیمه هزاران کارگر شرکت ملی حفاری ایران پرداخت نشده است.

نیروی هزار 16 ما اینکه بیان با ایران حفاری ملی شرکت عمومی روابط رئیس آبان، 5 دوشنبه                   روز
مناقصات و پیمانکار انتخاب از ناشی آمده وجود به مشکل گفت: ای رسانه خبرنگار داریم،به                 پیمانکاری

 وتدوین پیمان است.

 وی افزود:مشکل بیمه کارگران مربوط به حساب مشترک با سازمان تامین اجتماعی است.

 وی درخاتمه وعده داد که  حقوق شش ماه گذشته کارگران در دو بخش پرداخت خواهد شد.



 *رسالت مهجور رسانه

ترور رسانه ها در آبادان «نگذاریم یادداشت به پاسخ در روزنامه نگار، صادقی، ماندانا را یادداشت                این
 شود» محمود تیال، روزنامه نگار نوشته است.

ضرب ای ثانیه ۶۵ ویدیو درشوک هنوز آبادان جامعه ی خصوص به رو کشو مستقل سازهای                 روزنامه
بعد و کرد مصاحبه آبادان باصداوسیمای نگاِرآبادانی روزنامه که بود بریم درمحله ی جوان دختری                وشتم

به پرداختن یا و حقیقت به پرداختن جای آبادان"(saLam.abadan)به "سالم اینستاگرام صفحه ی در               هم
چاکرمابانه و نازل حال درعین و مستقل نگاران روزنامه به نسبت متفرعنانه ادبیاتی با رسانه،                 قدرِت

باخیال تا نوشت ها" رسانه درسطح آبادان ناجوانمردانه ی "ترور از رسمی_دولتی رسانه های به               نسبت
 خودش از این راه به مردم "سواد رسانه ای"بیاموزد!

باویدیومحمودرضا دررابطه که (همچنان شده" ومنقطع کوتاه "ویدیوی بر باتاکید معمول طبق ایشان               
در اخیرًا "آنچه می نویسد: بود) کرده بیان هم کرد می تشویق خشونت به را شهروندان درآن که                   شیرازی

و ناصواب اهداف با صرفًا بیگانه بارسانه های الحال معلوم افراد برخی بودن همراه و داد رخ                  آبادان

از مامور با زن یک درگیری تصور به خانوادگی دعوای یک کشاندن است. گرفته صورت                 مغرضانه
 تاکتیک های جنگ نرم رسانه های معاند و فعاالن مغرض مجازی است."

آقای که است چیزی آن همه ی بیگانه" رسانه های " الحال" "افرادمعلوم خانوادگی" "دعوای بله!                
خبری"پنهان بمباران رسانه ای"و"تکنیک نرم"،"جنگ مانند"جنگ کلمه هایی پشت خواهد می           محمودتیال

که کاری تنها است دریافته را فرامتن صداوسیما قاب و تیال آقای از زودتر جامعه که آنجایی از و                     کند.
آبادان زیرپوسِت در که آنچه کشاندن حاشیه به و است "رسانه" زمین در بازی می آید بر ایشان                   ازدست

معاند "رسانه های پیرامون بزرگ نمایی و "سوادرسانه ای" و "رسانه" تابلو کردن بلند است.              درجریان
فساد آن وسیله ی به تا دارند دست به آبادان در تیال محمود همچون روزنامه نگارانی که است برگی                   "تنها

شخصی درونی تر، را آبادان دردهای بیشتر هرچه راه این از و انکارکنند را امروز آباداِن در دار                   ریشه

وزد دردعواها فقط نه که است ای خانوادگی"کلیدواژه دهند."دعوای ترجلوه اهمیت تروکم              تر،خانوادگی
همان وادبیات رمز دهدبلکه می مسکونی)معنی (مانندمنزل مشخص محل چندنفردریک میان             وخوردهای

سیاسی، احزاب آزاد، منطقه ی شهر، اصناف،بازرگانی،شوراهای های اتاق در درون که است             اشخاصی
چهارچوب دریک را می توانندمسایل قدرت پشتوانه به که افرادی می شود. شنیده کرات به خاص                نهادهای

ارزیابی ازمدار برسند)که مصالحه کنند(بخوانیدبایکدیگربه وفصل حل زدوبند_تبانی)چنان          معین(بخوانید

اتفاقًا که است بزرگی فاجعه ی دیگر خانوادگی"روی "دعوای شود. خارج مستقل و آزاد نگاراِن                روزنامه
فسادیاب نگاراِن روزنامه حوزه ی از باید که است خانوادگی" "معادالِت بلکه خانوادگی دعوای نه                نامش

معادالت که می دانند خوبی به خانواده همان افراد چراکه شود پنهان تر سریع هرچه و بیشتر                  هرچه
 قدرت تازمانی که درحوزه ی کوچک "خانه وخانواده" قراربگیرد از امنیت برخوردار است.

عنوان به نژاد" "احمدجهان بلکه براه" چشم "بهاره نه آن اصلی شخصیت ثانیه ای که ۶۵ انتشارویدیو                 
موضوع این که داد نشان سراسرکشور، مجازِی فضای فعاالن و نگاران روزنامه توسط بود، قدرت                 منبع

روانی آرامش و امنیت محمودتیال" قول به آن واسطه ی به که نیست خانوادگی" "دعوای یک                 صرفًا
مدعی محمودتیال آقای گشایی". "عقده برای باشد "فرصتی" و شود..."یاوسیله التهاب دستخوش              جامعه

گشایی عقده منجربه ها" رسانه "جنگ دخترآبادانی یک وحشیانه ی خوردن کتک ویدیو ماجرای در                است



به منجر که "دختِرآبادان" باهشتگ مجازی فعاالن همدلی و همراهی بر را خود چشم بتواند تا است                   شده
به چون اند گرفته قرار تفقدش مورد که رسانه هایی همان یعنی ببندد. شد، رسانه ها از برخی اعتباری                   بی

 زعم ایشان" میدان را به رقیب واگذار نکرده اند".

  اما چرا محمود تیال این یادداشت را می نویسد؟

های خبرگزاری دولتی، صداوسیمای (مثل است سنتی رسانه های قدرِت کاهش نگران ایشان که آنجا                 از

معاند" "شبکه های یا الحال" معلوم "فعاالن همچون واژه هایی حول بافرافکنی می کوشد             دولتی_رسمی)
همزمان را قدرت با وهمراه کارسنتی محافظه نیروهای ایدئولوژیک و مآبانه قیم سنتی،               ارزش های

پندواندرزهای و نما نخ تئوری های به تن دیگر جامعه که بپذیرد نمی خواهد چون و واحیاکند.                 تقویت

روزنامه است، بیزار ها رسانه داِر جهت تصمیم سازی های گونه هر از و نمی دهد، را سنتی                 رسانه های
در دست که می کند وناشیانه" نابخردانه "عمل به متهم دخترآبادان ویدیو انتشار دلیل به را                 نگاران

مدار، ساختارقدرت چهره ی این آنکه از خبر بی دارند! معاند" رسانه های برای خبری خوراک                "تهیه ی
که ازکارشناسی شد!درتعجبم داده نمایش ها رسانه توسط بودکه آبادان پروِر رانت و محور                 پول

که بپذیرد نمیخواهد اما می زند نمایی"حرف و"بزرگ خبر" "جعل "پروپاگاندا" های             ازوضعیت

که مدتهاست ومردم رفته بین از که است وقت خیلی رسمی_دولتی_حاکمیتی های رسانه               مرجعیت
 شخصا درباره ی چگونگی استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری تصمیم می گیرند.

که رسانه هایی نقش که داد نشان نگاران روزنامه جامعه ی به دیگر بار ثانیه ای ۶۵ ویدیو این انتشار                   

رسیده سر به می کرده اند تولید محدود و مشخص محتواهایی ازمخاطبان، انبوهی برای طوالنی               سالهای

در سال هاست که فیلترینگ قدرت و "پیام"نیستند درمقابل منفعِل انبوِه مخاطب دیگر مخاطب و                است
آورده دراختیار را خبر و پیام انتخاِب قدرِت جامعه و شده تمام است خاص نهادهای و اشخاص                   انقیاد

این خوردن کتک نباید که داد نشان جامعه به دیگر بار یک بهاره دردناک ویدیوی شوربختانه                  است.
"اجتماعی" اتفاقًا و بگیرد قرار خانوادگی مسائل بندی دردسته بریحی" "فاطمه سربریدن مانند               دختر

این از پشتیبانی به افکارعمومی با همراهی در را قضایی دستگاه می تواند اخبارشان بیشتر هرچه                 شدن
 دختران بی پناه (که دربوم ماکم نیستند) ترغیب کند.

 کالم آخر:

استفاده با بلکه کرده فراموش را مردم تنها نه مردم برای سوادرسانه ای پیرامون قلمفرسایی در تیال                  آقای

نگاری روزنامه همان که داد نشان پیش از بیش جامعه..." روانی آرامش و "امنیت همچون                 ازعباراتی
پیاده عابر پل و مصنوعی چمن زمین افتتاح روایتگر و می گرفت دست رابه شهردار بلندگوی که                  است

و فساد باندهای چنبره ی در که شهری نیست. آبادان نام به شهری وزوال بدبختی و درد راوِی ابدًا و                     بود
زخمی و خونین "ِبریم" تا از"َسده" نحیفش بدِن و می َکَند جان تااکنون)دارد بازسازی (ازابتدای                قدرت

 است...

  مانداناصادقی_آبان١٣٩٩

 آبادان

 برگرفته از کانال روزنامه نگاران  مستقل  ا یران

 *جان باختن یک کارگردر درق براثر سقوط لودر برویش



شمالی خراسان استان در درشهردرق برداری کارگود حین ساله 55 کارگر آبان،یک 4 یکشنبه                روز
ازدست خودرا جان برویش لودر سقوط دنبالش وبه گودال داخل به وسقوط خاک از بخشی                 براثرریزش

 داد.

 *جان باختن 3 کارگر در ایستگاه توحید مترو تهران بر اثر سقوط باالبر

سقوط اثر بر تهران مترو توحید، ساخت حال در ایستگاه در کار حین کارگر آبان،3 5 دوشنبه روز                    صبح

 باالبرجان باختند.

 *مصدومیت 12 کارگر کشاورزی در حادثه واژگونی وانت نیسان حاملشان در محور ارسنجان به آباده

فارس دراستان آباده به ارسنجان محور در حاملشان نیسان وانت واژگونی براثر کشاورزی کارگر 12               

 مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 3 آبان ماه 1399

بندر و 14 و 13 فازهای پتروپاالیش شرکتهای در نفت جوشکاری و پایپینگ کارگران اعتصاب -                

های پروتکل رعایت وعدم ها وعده آمدن در حقوق،توخالی نازل سطح به اعتراض در تمبک                 صادراتی
  بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 یک هفته را پشت سرگذاشت

شغلی امنیت نداشتن به نسبت یزد حمایتی و آموزشی خدمات خرید طرح معلمان اعتراضی تجمع -                

 ومعیشتی مقابل استانداری

 - فراخوان جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل برای اعتراض به پایمالی حقوقشان

توجهی وبی شغلی بالتکلیفی به نسبت بجنورد نشانی آتش عملی آزمون شدگان قبول اعتراضی تجمع -                
 مسئوالن طراز اول استان مقابل استانداری خراسان شمالی

اعتراض در ورامین و لرستان،زاگراس،خراسان نواحی آهن راه کارگران اعتصاب فراخوان درباره -             

  به عدم پرداخت بموقع حقوق

تقی محمد زندان دوسال حکم تایید و صدور درباره ی ایران(تهران) معلمان صنفی کانون بیانیه - -                

 فالحی( دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران)از سوی دادگاه تجدیدنظر

 - تحلیلی بر نقش رسانه ها و روزنامه نگاران در ماجرای دختر آبادان

 تهدید خبرنگاری افشاکننده ویدیوی دخترآبادان

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق وچندین ماه حق بیمه کارگران شهرداری جهرم

 - نامه سرگشاده معلوالن کردستان دراعتراض به عدم پرداخت 7 ماه حق بیمه

 - تجمع اعتراضی دامداران کالت نسبت به کمبود و گرانی نهاده های دامی مقابل اداره جهاد کشاورزی
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 - مصدومیت 15 کارگر ساختمانی در پی تصادف مینی بوس حاملشان در گردنه آغاجاری

بندر و 14 و 13 فازهای پتروپاالیش شرکتهای در نفت جوشکاری و پایپینگ کارگران                *اعتصاب
های پروتکل رعایت وعدم ها وعده آمدن در حقوق،توخالی نازل سطح به اعتراض در تمبک                 صادراتی

  بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 یک هفته را پشت سرگذاشت

و فازهای13 پتروپاالیش شرکتهای در نفت جوشکاری و پایپینگ کارگران که است هفته یک از                 بیش

کرده ترک را کارشان محل و زده اعتصاب به دست تمبک صادراتی بندر و تمبک صادراتی بندر و 14                   
اجرای عدم و شده داده های وعده نشدن عملی دستمزدها، پایین سطح به کارگران این اعتراض                  اند.

 پروتکل های سازمان بهداشت جهانی کار در مقابله به بیماری خطرناک کرونا است.

 پیام یک نفتگر: اعتصاب  ما  نفتگران  در  شرکتها ی پتروپاالیش فازهای ١٣ و ١٤

  ما کارگران نفت پیگیر مطالباتمان هستیم. به  خلف وعده ها اعتراض اعتراض داریم.

فازهای پتروپاالیش شرکتهای در نفت جوشکاری و پایپینگ کارگران که است هفته یک از بیش جمله                  از
این اعتراض اند. کرده ترک را کارشان محل و زده اعتصاب به دست تمبک صادراتی بندر و ١٤ و ١٣                    

سازمان های پروتکل اجرای عدم و شده داده های وعده نشدن عملی دستمزدها، پایین سطح به                  کارگران
  بهداشت جهانی کار در مقابله به بیماری خطرناک کرونا است.

و آمده جلو وعید و وعده به اعتراض گسترش ترس از سراسیمه دوباره پیمانکاران حرکت این برابر                   در
  کارگران را به خاتمه اعتصاب فراخوانده اند.

با نفتگران ما ترتیب بدین دارد. ادامه اعتصاب و نداریم اعتمادی ها وعده این به دیگر کارگران ما                    اما
دهلران، و رازی های پتروشیمی در کنگان، پتروپاالیش و جنوبی پارس در عسلویه، در                اعتراضاتمان

نفر هزاران شمارمان و کرده آغاز را اعتراضاتمان از جدیدی دور ... و المرد پارسیان پاالیشگاه                  در
 میشود.

مدیای گروههای همه از و میجوشد اعتراض در که هستیم نفت کارگر هزار هزاران اعتراض صدای                   ما
  اجتماعی میخواهیم که با اطالع رسانی های خود صدای ما را وسیعا انعکاس دهند.

  از همکارانمان در دیگر مراکز نفت میخواهیم که صدای اعتراض خود را وسیعا رسانه ای کنند.

و کرده ایجاد شدیدی امنیتی فضای نفتی مراکز در سال سالهای طی حراست با همدستی در                  پیمانکاران
  تالش میکند جلوی انعکاس اخبار هر اعتراضی را بگیرند.

   ما با اعتصاباتمان و با اعتراضاتمان حصارهایی که برای مان گذاشته شده است را شکسته ایم.

 با پخش وسیع اخبار نفت ما را در رساندن صدای اعتراضمان به جامعه و به همکارانمان یاری دهید.

شغلی امنیت نداشتن به نسبت یزد حمایتی و آموزشی خدمات خرید طرح معلمان اعتراضی                *تجمع
 ومعیشتی مقابل استانداری



گذاشتن بنمایش برای یزد حمایتی و آموزشی خدمات خرید طرح معلمان از آبان،جمعی 3 شنبه                 روز
بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت وعدم وضعیت تبدلی شغلی،عدم امنیت نداشتن به نسبت               اعتراضشان

 کامل مقابل استانداری اجتماع کردند.

 *فراخوان جمعی از کارگران ایران خودرو دیزل برای اعتراض به پایمالی حقوقشان

– تهران جاده دانگه، چهار ابتداي در واقع دیزل خودرو ایران کارگران از جمعی آبان، 3 شنبه                   روز

 ساوه با انتشار نامه ای سرگشاده همکارانشان را به اعتراض به پایمالی حقوق شان فراخواندند.

مان شده پایمال حقوق به نسبت بیایید دیزل خودرو ایران عنوان«همکاران تحت سرگشاده نامه این                 متن
 اعتراض کنیم »بنقل از کانال رسمی کارگران سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بقرارزیر است:

حق این اینکه با آن نشدن پرداخت جا یک و روز ٣٠ به روز ۴۵ از بازنشستگی سنوات کردن                     ١-کم

کار توانیم نمی شدند بازنشسته که قبلی همکاران مثل گرانی وضعیت این در و ماست زحمت                  سالهای
ظلم و انصاف از دور به سال یک طی آن پرداخت یا و روز به٣٠ آن کردن کم و بدهیم انجام                       خاصی

روزه ها۵٠ خودرویی ایران سنوات چرا است. انجام حال در کارگزینی در کار این متاسفانه                 است.
 است؟

٢ بجای که خودرو ایران حواله با آن ندادن مطابقت مهمتر همه از و ها حواله روز به نکردن                     ٢-پرداخت
 میلیون ما ١٢٠میلیون تومان منفعت و سود می کنند.

پرداخت را آن ماهه ٧ حدود مدیریت بشود. پرداخت بار یک سال هر۴ باید که رتبه مزد معوقه                    ٣-ندادن

 نکرده در حالی که حق قانونی ماست و باید پرداخت کنند.

و کرد کنسل را مرد و زن روز و کفش پول و رکورد پاداش جمله: از ما عید شب های                      ۴-پرداختی

خودرو ایران ١٣٨٠ مهر ٨ مورخ شماره۴۵٧٧/٨٠ نامه طبق که دهد نمی را خودرو ایران                 مزایای
 بخاطر انتقال اجباری پرسنل آن زمان، مکلف به پرداخت مزایای ایران خودروست.

 ۵-بموقع پرداخت نکردن آکورد و بن کارت که همیشه اواخر ماه انجام می شود

تناقض آرای و پیمانکاری مشکالت نکردن حل و شرایط واجد پرسنل بازنشستگی نکردن               ۶-پیگیری

که نفراتی از استفاده به انسانی منابع اصرار ” همکاران شغلی عنوان و سابقه نکردن شفاف و                   کارگران
کردند ریشه و شدند و…اشباع بیمه امور و کار طب و کارگزینی و بازنشستگی به مربوط های حوزه                    در

زحمت از٢٠سال بعد را افراد خودشان اشتباهات با و کردند خراب را ما شغلی عناوین و سوابق                   وسالها
مثل گرفتند. گروه اند توانسته تا خودشان برای و کنند می هم تندی و بداخالقی گاهی و انداختند دردسر                     به

و پریدن باال را ها پله همه و رفته ساله صد ره شبه یک ولی دارند کمی کار سابقه که کارگزینی                       رییس

جلوی و داده خطوط و و…خط کارشناس و کارگر علیه بر میزشان حفظ برای االن و هستند ١۶                    گروه
چون کنند، نمی شان جابجایی یا و افراد این کردن عوض به تصمیمی متاسفانه و گرفتن را چیز                    همه

 آدمها و گماشته های خودشان هستند”.

شغلی امنیت عدم جهت آنها به استرس نمودن وارد و قراردادی پرسنل از برخی قرارداد نکردن                  ٧-تمدید
 و رسمی نکردن شان حتی با ١٧سال قرارداد



فقط و گرفته را وامها همه جلوی ایشان بود ماه حدود۵ که شرکت رفاهی وامهای کلیه نمودن                   ٨-قطع
در که بستند قرارداد را وام همه این جوری رسالت بانک با هم آخرش و میداند وعید وعده و                     ظاهرسازی

 واقع به هیچ احدی در حال حاضر وام تعلق نگیرد.

از کارگران نکردن استفاده و گذشته سالهای مثل برنامه نداشتن و مقدس مشهد زیارتی سفر                 ٩-حذف

غذای نامطلوب کیفیت و امکانات نبودن و ….عمومی بدنی تربیت از: اعم شرکت رفاهی                امکانات
 شرکت و فرسوده بودن سرویسهای ترابری و کم کردن مسیرها

و….پایین پزشکی دندان و تکمیلی بیمه های هزینه انداختن تعویق به و ماهه چند نکردن                 ١٠-پرداخت

پرسنل از بیمارستان هزینه دریافت تر. کیفیت با ای بیمه با قرارداد نبستن و پزشکی تعهدات سقف                   بودن
 حادثه دیده حین کار و سلیقه ای برخورد کردن در استفاده از مرخصی مددکاری کارکنان.

از خیلی همانند کارگزینی کاری اهمال و همکاران همه به ترجیحی سهام و سلیم سهام نگرفتن                  ١١-تعلق
 کارهای دیگرشان و پاسخگو نبودن آنها.

خودرو ایران مثل قبل سالهای که حالی در پشتیبانی نیروهای حقوقی اضافه از درصد نیم کردن                  ١٢-کم
 می گرفتند.

بازیهای باند و بازی پارتی به دادن ادامه و سازمانی پستهای در ناتوان و لیاقت بی افراد از                    ١٣-استفاده
کارگر ضد ولو خودشان نفرات به دادن بها و افراد تجربه و ساالری شایسته به ندادن اهمیت و                    خودشان

 باشند و ناحقی کنند.

الناس حق و المال بیت ….که و بنزین از استفاده و شرکت خودروهای از مدیران شخصی                  ١۴-استفاده

باخدا فردی را خود که مدیرعامل ظاهری رفتارهای با المال بیت از شخصی های استفاده این که                   است
 می داند و مدعی حالل و حرام است، مطابقت ندارد!!!!

مانده توانند می هم هنوز خودرو ایران در و بود عرف که کارکنان استحقاقی مرخصی بردن بین                   ١۵-از

 مرخصی خود را بفروشند ولی اینجا….!!!

را کارکنان بقیه دارند هدف و برنامه واقع در که شرکت کارکنان از نیمی حقوقی فیش کردن                   ١۶-حذف

 نیز همین کار را انجام دهند.

متوقف آن. هزینه حتا ندادن و تحصیلی مدرک نکردن اعمال و امتحانات مرخصی کردن                ١٧-حذف

کارگزینی رییس پیشنهادهای سنوات کردن کم همچون موارد این همه و…که کارشناسی ارتقا               کردن
دادن نشان و نیرنگ و دورویی با متاسفانه که است خودش پای جای کردن محکم و خودشیرینی                   برای

 چهره مظلومانه به کارکنان، اهدافش را جلو میبرد.

 کارکنان ستمدیده دیزل، لطفا با هم متحد باشیم و با انسجام و اتحاد حقمان را بگیریم .

توجهی وبی شغلی بالتکلیفی به نسبت بجنورد نشانی آتش عملی آزمون شدگان قبول اعتراضی                *تجمع

 مسئوالن طراز اول استان مقابل استانداری خراسان شمالی

بیشتر هرچه انعکاس برای بجنورد نشانی آتش عملی آزمون شدگان ازقبول جمعی آبان، 3 شنبه                  روز

توجهی وبی شده برگزار عملی آزمون ابطال بدلیل شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان               صدای



و زدند شهرستان دراین شمالی خراسان استانداری مقابل تجمع به دست استان اول طراز                مسئوالن
  خواستار تعیین تکلیف تاریخ برگزاری آزمون عملی جدید شدند.

 

نشانی آتش سازمان عملی آزمون در دواطلب 55 گذشته سال ماه محلی،مهر خبری منبع یک گزارش                  به
پس و شد وارد انتقاد عملی آزمون این برگزاری نحوه به مدتی از پس وجود، این با شدند، قبول                     بجنورد

 از آن اعالم شد که آزمون عملی ابطال شده است.

در نهایی شدگان قبول تا شد خواهد برگزار جدید عملی آزمون که شد گفته امسال گفتند: کنندگان                   تجمع

آزمون تاریخ درباره شمالی خراسان استانداری تاکنون متاسفانه شوند، جذب بجنورد نشانی آتش               سازمان
 عملی جدید هیچ زمانی را اعالم نکرده است و ما در بالتکلیفی به سر می بریم.

در و بریم می سر به بالتکلیفی در هنوز اما ایم کرده تجمع استانداری مقابل بار چند افزودند:تاکنون                    آنها

 این باره هیچ مسئولی از استانداری پاسخی نمی دهد.

اعتراض در ورامین و لرستان،زاگراس،خراسان نواحی آهن راه کارگران اعتصاب فراخوان             *درباره

  به عدم پرداخت بموقع حقوق

در ورامین و لرستان،زاگراس،خراسان نواحی آهن راه کارگران اعتصاب ،فراخوان آبان 2 جمعه               روز
 اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق در روز دوشنبه 5 آبان 99 منتشر شد.



 

صورت در گفتند: ای رسانه خبرنگار به راه آهن فنی ابنیه خطوط کارگران از جمعی آبان 3 شنبه                   روز
ارگان های به مراجعه با را خود پیگیری های آینده روز سه ظرف کامل حقوق ماه یک نشدن                  پرداخت

 مختلف آغاز خواهیم کرد.

کارگران حساب به ماهه دو الی یک با را حقوق مان از درصد 50 کارفرما ماه هر اینکه بیان با                     آن ها

تصمیم .بنابراین نمی دهد را زندگی مان معاش کفاف ما ماهانه دریافتی کردند: ااضافه می کند،               واریز
همزمان را خود پیگیری های سه شنبه روز از شرکت مدیران سوی از روند این ادامه صورت در                  داریم

 به صورت سراسری آغاز کنیم تا تکلیفمان مشخص شود.

با است سال چند و است افتاده تاخیر به ماه چندین نیز آن ها اجتماعی تامین بیمه حق افزودند:پرداخت                    آنها

شرکت از درمانی خدمات دریافت بابت هزینه ای هیچ حقوق از مبالغی کسر و تکمیلی بیمه داشتن                  وجود
 بیمه گر نمی گیریم.

حق است سال دو حدود آن هاست. مشکل دیگر کار لباس حق نشدن دادند:پرداخت ادامه کارگران                 این
 لباس و کفش به درستی به ما داده نمی شود و ما ناچاریم برای تهیه آن از جیب خود هزینه کنیم.

معوقه حقوق پیگیر که کرده اند درخواست کشور راه آهن مسئوالن از بارها گفتند:کارگران درخاتمه               آنها

 و سایر مشکالتشان باشند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.

فالحی( تقی محمد زندان دوسال حکم تایید و صدور درباره ی ایران(تهران) معلمان صنفی کانون                *بیانیه

 دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران)از سوی دادگاه تجدیدنظر

در است. کرده تلخ تر و تلخ را فرهنگیان کام نظر، تجدید دادگاه توسط ناعادالنه، حکمی تا یید هم                   باز

ضرورت می شود؛ آشفته تر روز به روز مملکت و مردم وضع مسئوالن، بی کفایتی دلیل به که                 روزگاری
و سرکوب ها و بازداشت ها افزایش می گردد. احساس پیش از بیش حاکمان رفتار در               تجدیدنظر

بیانگر قضایی دستگاه توسط سنگین و ناعادالنه احکام صدور و امنیتی نهادهای توسط               پرونده سازی ها



بستن امور، اصالح جای به آن، غالب وجه بلکه و حاکمیت از بخش هایی گویی که است تلخ واقعیت                    این
 فضا و بریدن صدای معترضان و منتقدان را ترجیح داده و می دهند.

معلمان صنفی کانون کل دبیر فالحی، تقی محمد برای زندان، سال دو حکم صدور راستا، هم  ین                  در

و فرهیخته ترین معتدل ترین، منطقی ترین، از یکی عنوان به را او دشمن و دوست که کسی                 ایران،

که آن بدون هم آن تجدیدنظر، دادگاه توسط ظالمانه حکم این تایید و می شناسند صنفی فعاالن                  صادق ترین
برگ باشد، شده اعمال نظر تجدید دادگاه در وی حضور و دفاعیات شنیدن حق یعنی متهم، حقوق                   حداقل

 سیاه دیگری به کتاب قطور ظلم نامه ای که گویا انتها ندارد؛ افزوده است.

حمایت جهت در جز که صنفی، کانون های در نمایندگانشان ویژه به فرهنگیان، صنفی فعاالن راست  ی،                 به

که سی ام اصل ویژه به اساسی قانون مصرح اصول از حمایت بازنشستگان، و شاغالن صنفی حقوق                  از
مخالفت همچنین اند؛ داشته تاکید کشور این فرزندان همه ی برای رایگان تحصیل شرایط کردن فراهم                 بر

منطقی، چه با نکرده اند؛ دیگری کار و... آموزش امر کردن طبقاتی و پولی سازی و خصوصی سازی                 با
حکومتی مسئوالن غضب مورد ناعادالنه قضایی احکام با گروه به گروه و نوبت به نوبت                 یک به یک،

 قرار می گیرند؟

که است اساسی  قانون همین در شده تعریف چهارچوب های از فراتر فعاالن این خواسته های از                 کدام  یک

 ظاهرا می بایست مورد وثوق مسئوالن حکومتی نیز باشد؟

 آیا بگیر و ببندها، تاکنون موثر بوده است؟

 آیا فعاالن صنفی با این نوع از تهدیدها و پرونده سازی ها از مطالبه گری به حق خود دست کشیده اند؟

 آیا می توان صدای حق طلبی را با اعمال خشونت، خفه کرد؟

راه پیگیری بر خود ناعادالنه ی حکم گذراندن از پس که دارید سراغ را مدنی فعال یا و صنفی فعال                     کدام
 بر حق خود مصمم تر نشده باشد؟

این مدیره ی هیات اعضای دیگر حتی و تهران معلمان صنفی کانون دبیرکل های تمامی استثنا بدون                 ش  ما
به ناعادالنه قضایی حکم با و بازداشت احضار، کرات، به را استان ها دیگر تشکل های برخی و                  تشکل

 زندان افکنده اید.

  آیا کانون ها دست از آرمان هایشان برداشته اند؟ آیا کانون ها تعطیل شده اند؟

  آیا کانون ها بدنام شده اند؟

ها کانون بیشتر محبوبیت عوض در و امور اصالح از ناامیدی و نفرت افزایش جز اعمال، گونه این                    آیا
 و فعاالن، دستاورد دیگری نیز داشته است؟

 راستی چه کسانی در درون همین سیستم، امید بهبود و اصالح را در مردم کشته اند؟

حاکمیتی، مختلف دستگاه های در نامطلوب عناصر نفوذ حتی یا و کژاندیشی که گرفت نتیجه نمی توان                 آیا
 می تواند عامل اصلی این نابسامانی ها باشد؟



کماکان و می خواهد جواب دیگر پرسش صدها و پرسش ها این برای ایران(تهران) معلمان صنف  ی                کانون
هستند، امور اصالح پی در هنوز که حاکمیت از بخش هایی در بیدار وجدان های به که کرد خواهد                   تالش

دهند. انجام شایسته کاری نشده وخیم تر این از مملکت اوضاع تا که باشد کرده حجت اتمام و زده                    تلنگری
باقی فرصتی مردم مجدد اعتماد جلب برای و است شده دیر دیگر هم االن همین بسیاری، باور به چند                     هر

 نمانده است.

مصدر در هنوز است ممکن که دلسوزانی برخی از دیگر، بار یک ایران(تهران) معلمان صنفی                 کانون

دربند، معلمان سایر آزادسازی و فالحی تقی محمد ناعادالنه ی حکم لغو ضمن که می خواهد باشند                 امور
 همچون اسماعیل عبدی،  محمد حبیبی و... اعتماد سازی را سرلوحه ی کار خود قرار دهند.

است رسیده فرا آن زمان می شود، متذکر نیز قضاییه قوه ی ریاست (تهران)به ایران معلمان صنف  ی                 کانون
لغو دستور با و کنید عمل داده اید، صنفی فعالیت های از حمایت با رابطه در که ادعاهایی و شعارها به                     تا

رویه ی و روش در و نمی چرخد پاشنه همان بر همچنان در که نمایید اثبات عمل در دربند، معلمان                    احکام
 دستگاه قضایی تغییری ایجاد شده است.

  کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

٩٩/٨/٣ 

 *تحلیلی بر نقش رسانه ها و روزنامه نگاران در ماجرای دختر آبادان

 تهدید خبرنگاری افشاکننده ویدیوی دخترآبادان

تجاوز و آزارجنسی به اعتراض در می شود گفته که جوانی زن ضرب وشتم ویدیوی انتشار از روز                  یک
نقشی چه روزنامه نگاران و رسانه ها میان این در می گذرد؛ بود، رفته او خانه به آبادان پاالیشگاه                  مدیر

  بازی کردند!؟

نام کردند. ماجرا علل افشای و ویدیو انتشار به اقدام مستقل شکل به محلی روزنامه نگاران .١                

منتشر آنها توسط بار نخستین حراست، مامور نام و متجاوز عنوان به پاالیشگاه مدیران از                 جهان نژادیان،
  شد.

گزارش بودند. آنها صدای و رفتند استانی مسئوالن سراغ به رسمی خبرگزاری های و رسانه ها .٢               
می کند معرفی مسلح است، گرفته قرار حمله مورد که را چشم براه بهاره فوری، خبر و ایسنا                  خبرگزاری

همشهری آنالین که درحالی است این دعوا. شروع چرایی درباره سوالی یا کوچک اشاره ای از دریغ                اما
بارداری و تجاوز درباره سوال به پاسخ از آبادان فرماندار است، کرده تاکید ماجرا از خود گزارش                   در

  زن مضروب توسط مدیر پاالیشگاه سرباز زده است.

 به این ترتیب، پروسه قربانی سازی متهمان واقعی و مجرم  جلوه دادن قربانی حقیقی کلید خورد!

از کمتر شدند؛ عمل وارد چشمگیری سرعت با بار این بیست وسی دیرینش یار و فارس خبرگزاری .٣                 

اعتراف بهاره از پاالیشگاه، مدیر تطهیر و تجاوز ماجرای حذف برای و ساخته ویدیو دو ساعت ٢۴                 

تجاوز مورد جسمش بارها ماجرا این در که بهاره جان به رسانه ها این بار به  عبارتی، شد! گرفته                  اجباری
 قرار گرفته بود، تجاوز کردند.



پایبند خود حرفه ای رسالت به و ایستاده بازی درست سوی قدرت، مناسبات در که محل  ی خبرنگاران                  حاال
مشابهی ماجراهای در نیز این از پیش شده اند. بازداشت به تهدید محلی مسئوالن و مدیران توسط                  بودند،

و وکال بودند، شده مردساالری و قدرت روابط قربانی دو هر که نوروزی افسانه و جباری ریحانه                   چون
تهدید مورد ایستاده بودند، قربانی کنار و داده قرار هدف را مردساالر جامعه و قوانین که                 رسانه هایی

 نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند.

پیش از بیش روزنامه نگاران از حمایت برای مستقل نهاد یک تشکیل ضرورت مناسباتی، چنین                در
 احساس می شود تا در روابط قدرت، سوی درست میدان و مقابل تبعیض بایستد.

 روزنامه نگاران  مستقل  ا یران

 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق وچندین ماه حق بیمه کارگران شهرداری جهرم

 3 ماه حقوق وچندین ماه حق بیمه کارگران شهرداری جهرم در استان فارس پرداخت نشده است.

 *نامه سرگشاده معلوالن کردستان دراعتراض به عدم پرداخت 7 ماه حق بیمه

کل بهزیستی سازمان رئیس به خطاب سرگشاده ای نامه نتشار با کردستان معلوالن آبان، 3 شنبه                  روز
 کشوراعتراضشان را نسبت عدم پرداخت 7 ماه حق بیمه،رسانه ای کردند.

 بخشی از این نامه که درشبکه های اجتماعی منتشر شده است بقرار زیراست:

بیمه حق پرداخت سال پنج تا بود بنا بهزیستی سازمان تعهد طبق هستید مطلع که                 .....همان طور

هفت متاسفانه ولی داشت ادامه پیش ماه هفت تا منوال این و کند تقبل سازمان رو پوشش تحت                    مددجویان
مددجویان ما اغلب که هست درحالی این و نمی گیرد انجام راستا همین در اقدامی هیچ گونه که هست                   ماه

بیمه پول پرداخت به قادر و هستیم سازمان مستمری اضافه و مستمری بجز درآمدی منبع بدون و                   متاهل
 خود نیستیم از شما بزرگوار درخواست پیگیری الزم رو داریم.

 *تجمع اعتراضی دامداران کالت نسبت به کمبود و گرانی نهاده های دامی مقابل اداره جهاد کشاورزی

اداره مقابل دامی نهاده های گرانی و کمبود به اعتراض برای کالت دامداران از آبان،جمعی 3 شنبه                  روز
 جهاد کشاورزی این شهرستان در استان خراسان رضوی زدند.



 

جو شهرستان این در حاضر حال در گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع در حاضر دامداران از                   یکی
 بسیار کمیاب است و میزانی که توزیع می شود نیز بسیار گران است.

نامناسب کیفیت و دلخواه نرخ با را دام جو خوراک شهرستان این در فروشندگان اکنون هم افزود:                   وی
کافی اندازه به جهاد اگر است کشاورزی جهاد توسط نهاده این توزیع عدم نیز آن دلیل که می کنند                    عرضه

 نهاده  توزیع می کرد قیمتها این قدر باال نمی رفت.

و جو شدید کمبود عامل را نظارت نبود دامی، نهاده های فروش بازار بر نظارت کمبود از انتقاد ضمن                    او
 به تبع آن رشد قیمت این نهاده در کالت دانست.

 *مصدومیت 15 کارگر ساختمانی در پی تصادف مینی بوس حاملشان در گردنه آغاجاری

حوالی بهبهان مقصد از ساختمانی کارگران حامل بوس مینی دستگاه ابان،یک 3 شنبه روز                بامداد

نفرشان و15 کرد برخورد جاده کناره دیواره به منحرف جاده از فنی نقص علت به آغاجاری                  گردنه های
 مصدوم شدند.
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عدم به اعتراض در ورامین و لرستان،زاگراس،خراسان نواحی آهن راه کارگران اعتصاب فراخوان -              
  پرداخت بموقع حقوق

 - اعتراضات یک ماهه کارگران فضای سبز شهرداری کالله نسبت به جابجایی شغلی اجباری

 - منوچهر سراج دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

فعالیت بدنبال شرب اب کمبود و هوا آلودگی افزایش به نسبت اردکان اهالی از جمعی اعتراضی تجمع -                  
 بی رویه صنایع فوالد

 *فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن نواحی لرستان،زاگراس،خراسان و ورامین در اعتراض به عدم
  پرداخت بموقع حقوق

 روز جمعه 2 آبان ،فراخوان اعتصاب کارگران راه آهن نواحی لرستان،زاگراس،خراسان و ورامین در
 اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق در روز دوشنبه 5 آبان 99 منتشر شد.

 

 *اعتراضات یک ماهه کارگران فضای سبز شهرداری کالله نسبت به جابجایی شغلی اجباری

شرکت خواست به دراعتراض گلستان استان در کالله شهرداری سبز فضای کارگران ماه یک                حدود
 پیمانکاری مبنی بر انتقال اجباری به بخش خدمات شهری از رفتن برسرکارشان خودداری کردند.

شورای اعضای شهردار، کالله، فرماندار حضور با ای کارگران،جلسه این دار دامنه اعتراضات               بدنبال
 شهر و رییس اداره کار کالله در فرمانداری شهرستان تشکیل شد.

موجود وضعیت و معیشتی شرایط به گفت:توجه رسانه یک خبرنگار به آبان،فرماندارکالله 2 جمعه                روز
کلیه و بازگرداند خود کار محل به را کارگران تمامی تا است متعهد شهری خدمات پیمانکاری                  شرکت

 حقوق و دستمزد معوقه این کارگران که از گذشته بر جا مانده را پرداخت نماید.



از کارگران خود و است نشده اخراج شرکت سوی از کارگری هیچ نیزگفت: کالله شهرداری                 پیمانکار
 آمدن به کار امتناع کردند.

این نیروهای تعداد و داشتیم ای عدیده مشکالت شهری خدمات قسمت در اینکه به توجه با داد: ادامه                    وی

ادامه خود کار به خدماتی حوزه در تا شد خواسته سبز فضای نیروهای از تعدادی از بود اندک نیز                     حوزه
 دهند که هر یک به دالیلی به خواسته ما توجه نکرده و به مدت یکماه از کار کردن امتناع کردند.

 *منوچهر سراج دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

ایشان ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو سراج منوچهر برای جدید پرونده شدن گشوده               با

زندان به صنفی فعالیت دلیل به سراج منوچهر که است بار سومین این شد. داده انتقال اوین به و                     دستگیر
این کرونا بیماری شیوع دلیل به که بود شده صادر حکم ششماه قبلی پرونده برای نیز پیشتر افتد.                    می

 حکم عقب افتاده بود.

 کار صنفی حق ماست!

ایشان ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای عضو سراج منوچهر برای جدید پرونده شدن گشوده               با

زندان به صنفی فعالیت دلیل به سراج منوچهر که است بار سومین این شد. داده انتقال اوین به و                     دستگیر

این کرونا بیماری شیوع دلیل به که بود شده صادر حکم ششماه قبلی پرونده برای نیز پیشتر افتد.                    می
 حکم عقب افتاده بود.

مابین زیادی محبوبیت و شده شناخته بسیار فیروزکوه شهر در که است کوشندگانی از سراج                 منوچهر

داروی تهیه برای تالش میشناسند: شخصیتی چنین را او فیروزکوه مردم دارد. خطه این                زحمتکشان

به کمک کارفرما، و کارگر مابین اختالف کردن حل کارگری، کردن شاغل یا و زحمتکشی                 خانواده
پزشکی از خواهش زیست، محیط تخریب برای اعتراض قلدر، کارفرماهای از شکایت برای               کارگران

 برای درمان رایگان زحمتکشان......

کانون ماندگان دربند مانند صنفی فعالین دیگر و زاده جعفرعظیم عبدی، اسماعیل سراج،               منوچهر

که اند انداخته خطر به را کسانی چه منافع بروجنی صادقی خسرو اقتصادی گر تحلیل و                  نویسندگان
 مستوجب این چنین اسیر شدنی هستند.

و شریف های انسان این شدن دربند با که است باور این به ایران فلزکارمکانیک کارگران                  سندیکای
همه آزادی خواهان ما شود. می قربانی زندانها در که است حقیقت این فقط ستوده نسرین چون                   وکالیی

 زندانیان صنفی و مدنی هستیم.

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 اول آبان ١٣٩٩

فعالیت بدنبال شرب اب کمبود و هوا آلودگی افزایش به نسبت اردکان اهالی از جمعی اعتراضی                  *تجمع

 بی رویه صنایع فوالد

افزایش به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اردکان اهالی از آبان،جمعی 2 جمعه روز                صبح

بهارستان دفتر مقابل تجمع به دست فوالد صنایع رویه بی فعالیت بدنبال شرب اب کمبود و هوا                   آلودگی



واحد های برای جدید مجوز های صدور از جلوگیری خواستار و زدند یزد دراستان شهرستان این                نشین
شهر برای مناسب شرب آب تامین و موجود تولیدی واحد های بر بیشتر نظارت و آلودگی کاهش                  فوالدی،

 اردکان شدند.
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