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 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 +روایت هایی از آبان خونین ماهشهرمنجمله شهرک های طالقانی (کوره ) و چمران (جراحی

 - کامران ساختمانگر:حمایت از فعالین جنبش کارگری و اجتماعی وظیفه ای انسانیست

شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت فصلی کارگران از جمعی اعتراضی تجمع -                

 ومعیشتی

بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگر 100هزار از بیش اعتراضات ادامه -                 

 مشاغل ودیگر وعده و وعیدها ی توخالی

خصوصی از پس شغلی امنیت نداشتن به نسبت کیوان کارخانه کارگران دار دامنه اعتراضات -               
 سازی،عملکرد مدیران شرکت وبی تفاوتی مسئوالن استان همدان وکشور

 - میکائیل صدیقی:نه مجلس نه دولت هیچ کدام به فکر کارگران نیستند! هدف فقط «عوام فریبی» است!

ُپزوه میدان در حقابه  تخصیص  و رود زاینده بازگشایی برای اصفهان کشاورزشرق صدها تجمع -               

 خوراسگان

 - جان باختن یک کارگر معدن سنگ عباس آباد محالت درپی سقوط سنگ روی پایش

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 +روایت هایی از آبان خونین ماهشهرمنجمله شهرک های  طالقانی (کوره ) و چمران (جراحی)

 -آذرماه 1398:

 /یکی از اهالی ماهشهر:«نقطه شروع اعتراضات در شهرستان ماهشهر، جمعه 24 آبان حوالی ساعت
 11 از شهرک طالقانی (کوره) آغاز شد و دو ساعت بعد به ماهشهر رسید.»

 ( در ماهشهر هنوز نام برخی از شهرک ها، با نام سابق شان شناخته می شود. مثال «کوره» یا همان
 طالقانی شهرکی است که در گذشته در آن کوره های آجرپزی قرار داشته است. )

 می گوید: «جاده های اصلی شهر و ورودی و خروجی ماهشهر به همه جا بسته شد.»

می گریه دارند هاشون توخونه دادند؟عزادارها کشته اینجا نفر لیسانس:«چند بامدرک ماهشهری              /بیکار
 کنند.مگربچه اش چیکارکرده؟مگرداعشی است؟بچه اش اومده توخیابون دادزده گفته نان ندارم بخورم»

برای که هستیم چی ما مگه اینجا. آوردند تانک بود. شده نصب اینجا که دارم رو دوستاشون عکس                    «من
می خب بخریم اسلحه که داشتیم پول اگه ما خالی. دست با ما بابا هستیم؟ چی ما مگه بیارند؟ تانک                      ما

 رفتیم نون میخریدیم.»



بستند. رو ها راه بیرون ایستادند مردم پیش روز ده که باشید شنیده ماهشهر:«اگه اهالی دیگراز                  /یکی
مردم فقط نبوده. بنزین مردم مشکل نبوده. بنزین بخاطر شاهده خدا بستند رو ها راه بیرون که                   مردمی

 منتظر یک جرقه ای بودند. خسته شدند. ترکیدند دیگه. به اینجا رسیده بود.»

اینا شده. بنزین بهونه کنه. می طغیان باالخره داره. ای اندازه ماهشهر:«رودخانه دیگر               /اهالی
 طغیانشه.»

کنند نمی کاری دنبالشون نیفته نزنه، تیر بهشون که کسی طالقانی شهرک دیگر:«مردم ماهشهری                /یک
تن به تن شدند. کوران وارد چیه. به چی دونستد نمی رو شهرک محیط اینجا، اومدند آدمایی یه                    آقا.

 شدند.»

پتروشیمی تا بیست کل در هست. بیکار تا دو یکی برید ای خونه هر تو ماهشهر:«شما                  /دیگراهالی

بچه چرا مردم، وضع چرا هست. چیز همه هست. صادراتی بندر هست. صادرات بندرهست.                هست.
  های ما باید بیکار باشند؟ یا باید بره دست فروشی یا کار آزاد یا کارهای دیگه.

یا باشند خیابون تو باید جوون همه این یکشنبه. هست، هفته اول نه هفته وسط االن کن. نگاه شما                     االن
 سرکار؟ با این همه  منبع درآمد و نفت و پتروشیمی.»

که چیزایی این چون نداره. فایده باشید اگر اید؟ صداوسیما به وابسته شما ماهشهر:« اهالی از دیگر                   /یکی
 االن  اینجا مطرح شده رو بازتاب نمی دید.»

 - آبان ماه 1399:

به اشاره از بیش اما می کرده رصد شهرک در را بنزین گرانی از پس حوادث نزدیک سعیداز                   /سعید:
که کسانی درصد 80 از بیش ماه، آبان حوادث «در است: آنها ریشه یابی دنبال به روزها، آن                   اتفاقات

 خیابان ها را بستند، اصال ماشین نداشتند اما از این وضع خسته شده بودند.»

منطقه ای در که بودند سال 20 تا جوان های و نوجوان بودند خیابان ها در که کسانی اکثر که می گوید                    سعید

که بود این راه بستن از مردم هدف می کردندو زندگی فالکت و فقر در تجهیزات، و امکانات پول، از                     پر
 بیایند تکلیف ما را روشن کنند. اصال مردم به موضوع بنزین کاری نداشتند.»

می گوید: را همین هم سعید مسئوالن، ناکارآمدی و تبعیض بیکاری، است، مشترک تقریبا حرف ها                اینجا
گزارش براساس نداریم. پول و تجهیزات امکانات، مشکل اینجا داریم. مدیریتی مشکل شهرستان در                «ما

گرفت. قرار آخر رتبه در خوزستان استاندار داده، بیرون استاندارانش از کشور وزارت که                عملکردی
اول آخر از ماهشهر کشور، شهرستان 500 بین یعنی شد. بیستم شهرستان، 27 بین ماهشهر                 شهرستان

 است.»

تبعیض مساله است. سطحی نگاه یک خیر، بومی ولی می شود استخدام غیربومی اینجا اینکه است                 معتقد

شهرک اینجا دارد. هم تبریز داریم. صنعتی شهرک «ما آن: از مهم تر را «ناکارآمدی» اما می داند مهم                   را
شهرک همین ولی می کنند. کار نفر 200 از کمتر آن در اما دارد را نیرو سه هزار جذب توانایی                    صنعتی

غیرکارشناس یا غیربومی اکثرا اینجا مسئوالن چون چرا؟ می کند. کار ظرفیت درصد 90 با تبریز                 در
 هستند و هیچ دغدغه ای بابت ایجاد شغل و فعال کردن شهرک ها و صنایع پایین دستی ندارند.»



و منطقه از شناخت عدم دلیل به پتروشیمی صنایع مدیران نیست. راه به رو پایین دستی صنایع                  اوضاع
ولی می شود تولید کاغذی دستمال صنعتی شهرک در ندارند. صنعتی شهرک با تعاملی هیچ                تولیداتش،

باید و باشد داشته مهمی استاندارد جنسی است الزم «گاهی می گوید: نمی کنند. خرید آنها از                 پتروشیمی ها
خاصی تخصص دیگر که کاغذی دستمال یا زباله پالستیک ولی بیاید. کشور یا استان شهر، خارج                  از

ولی کنند. حمایت صنایع از دارند وظیفه بنابراین بردند، باال را مردم هزینه های پتروشیمی ها                نمی خواهد.

می کند تولید کار لباس که کسی شوند. صنعتی شهرک و شرکت ها بین لینک نمی آیند شهری                 مسئوالن
افزایش نفر 30 به 10نفر از را کارکنان کنند، خرید ما از را نیازشان از درصد 20 اگر                    می گوید

 می دهم.»

ماشین های و می زند بیرون خانه از بیکاری، از خسته که طرفی باشد، داشته ادامه که فقر                  می گوید

و هفته روز، چند تا می دهد. آزارش تبعیض از ناشی تحقیر حس یک می بیند، را اروند پالک                   شاسی بلند
  سال می تواند این حس تحقیر و تبعیض را تحمل کند؟

مقامات و پتروشیمی ها بین هماهنگی به نیاز پایین دستی، صنایع به کمک و بیکاری مشکل حل                 برای

فرماندار و پتروشیمی نمایندگان بین جلساتی راهبردی شورای قالب در حاضر درحال است.               شهرستان

کارایی مردم، و منطقه از درست شناخت عدم دالیل به هم باز جلسات این مصوبات اما می شود                   برگزار
  الزم را ندارد.

حاضر فرماندار که می بینید وقتی شما کنند. حمایت مردم از هستند موظف «پتروشیمی ها می گوید:                سعید

 نیست در این شهر زندگی کند و هفته ای 2 روز ماهشهر می آید، چه انتظاری دارید؟

پتروشیمی ها را بعثت] [شهرک ممکو و صنعتی ناحیه در خانه دو دارد. خانه 3 ماهشهر در فرماندار                   

و زن چندبار کند. زندگی اینجا نیست حاضر حال این با است. فرمانداری خود خانه هم یکی و                    دادند
 بچه اش را آورد ولی در حوادث آبان سال گذشته ترسید و زن و بچه اش را برد.

حراست مسئول می کنند؛ زندگی اهواز فرماندار معاونان از تا دو می کند؛ زندگی اهواز فرماندارت                 وقتی
زندگی اهواز فرمانداری برنامه ریزی مسئول می کند؛ زندگی اهواز و می آید یک بار روز چند               فرمانداری

مشکل اگر شود؟ حل است قرار مشکلی چه می کند، زندگی اهواز فرمانداری فنی دفتر مسئول                 می کند؛
 اینجا تبعیض است، دقیقا به خاطر این ناکارآمدی است.»

یعنی هست؟ هنوز استاندار چرا شده، اول آخر از استاندارش می بیند وقتی «تهران می دهد:                ادامه
تجهیزات و امکانات که شود آخر باید استانی معموال شود؟ آخر نفر استاندارش کشور استان                 پرپول ترین

 ندارد.»

شرکت در سال پنج خودمان «ما می کند: تعریف هم را خودش طالقانی:داستان شهرک اهالی از                 /یکی

را بومی ها کال و نمی خواهم بومی من گفت آمد، مهندس یک سال پنج بعد کردیم. کار ماهشهر                   آبفای
 اخراج کرد. به همه جا شکایت کردیم. مهندس یک بار هم دادگاه نیامد.»

می خواهد. کار نمی خواهد، نماز فقط من از خانواده بیکارند. بچه ها بیشتر مسجد همین «در می گوید:                 
 چقدر نماز و قرآن و دعا بخوانیم؟ خانواده از من خرجی می خواهد.



ایرانی ما اگر بیکارند. اینجا جوانان «بیشتر می دهد: توضیح شد، شلوغ پارسال چرا اینکه به پاسخ                   در
مردم کنیم. زندگی دیگر کشور یک داخل برویم حداقل که بگویند چیزی یک نمی شویم                محسوب

 اعتراض شان برای کار بود.»

می گوید: می گیرد. شکل هم فساد ندارد، وجود آن روی دقیقی و درست نظارت ولی هست ثروت جا                   هر

هم کسی هیچ کار. سر می بردش و می گیرد را فرد حقوق ماه دو پتروشیمی، مناطق از یکی                   «رئیس
 نیست بتواند جلویش را بگیرد.»

خانواده ها بیشتر ولی شده باز مدرسه است ماه «چند می زند: گریزی هم مجازی آموزش وضعیت                 به

تبلت می گوید بعدا ندارند. پاک کن و دفتر برخی اینجا است. خودت مشکل می گوید مدیر ندارند.                 مجازی
 دو میلیونی چینی بخر. اینها تا حاال دو میلیون را از نزدیک ندیده اند.»

به خاطر مردم بنزین سهمیه بندی با «پارسال می گوید: می کند. تعریف گذشته سال وقایع از               /سیدعباس
سوختگیری جلوی تا بودند گرفته را پمپ بنزین ها مردم کردند. اعتراض داشتند، که بدی اقتصادی                شرایط

و رفت پیش بیشتر ماجرا فضا، بر حاکم متشنج جو و شور به خاطر یواش یواش شود. گرفته                  ماشین ها
 شدیدتر شدو راه های ترانزیتی و جاده های اصلی بسته شد و این وضع دو روز ادامه پیدا کرد.»

همه این نمی شود باشد. عرف از خارج شاید که می کند کاری نداری، از انسان «گاهی می دهد: ادامه                   او

داشتند. الزم جرقه یک فقط و بیرون آمدند بیکاری از خیلی ها باشند. گرسنه مردم و باشد اینجا                   شرکت
 بنزین این جرقه را زد.»

که طالقانی شهرک سابق اسم از می کند. صحبت قاطع و محکم تند، است. پرشورتر بقیه از                  /طالب

و شرکت ها نه می دهد، حق آموزش وپرورش نه ما «به می کند: شروع را گالیه و می گوید                 کوره هاست،

شهری گاز که هستند خانه هایی آنطرف تر کیلومتر یک ولی داریم گاز شرکت و لوله اینجا دیگران.                  نه
که را بعثت شهرک ما، از آنطرف تر کمی اما نبود مشکلی بود، شکلی این شهرستان همه اگر                   ندارند.

  متعلق به پتروشیمی هاست، با بیشترین امکانات داریم. مگر شهرک بعثتی ها آدمیزادند، ما نیستیم؟

هیچ و آدمیزاد می شویم ما و انتخاباته دیگه ماه چند شورش گر. اغتشاش گر؛ گفتند کردیم، اعتراض                 آمدیم

می شویم ما آینده ماه چهار هستند. اینجا ستادها همه است، بیشتر آرا تعداد چون اینجا نداریم. بقیه با                    فرقی
ملت نمی شویم دیگه نیستیم. آدمیزاد هم انتخابات تو نیستیم، آدمیزاد االن ما اگر شهیدپرور.                ملت

 شهیدپرور.»

را تخصصش می خواهید که کارگر شما می گوییم شرکت ها به داریم. تخصص و جوانیم «ما می گوید:                 

می فهمند فامیلی از چون چرا؟ داریم؛ را فامیل تغییر بیشترین اینجا دارید؟ فامیلش به کار چه                  ببینید،
 طرف بچه شهرک طالقانی است و جذبش نمی کنند. مگر ما چه کار کرده ایم؟»

که می گوید پوشیده آبی پیراهن و دارد توپری صورت ریخته، کمی موهایش جلوی که                /هادی:«هادی

حقوقش و حق نه ولی است جانباز و خورده دستش و پا به ترکش و کرده خدمت جنگ زمان در ماه 28                      

برق لیسانس دیگری و مدیریت فوق لیسانس یکی که بیکارش بچه تا دو برای کار اینکه نه و دادند                    را
 دارد پیدا می شود.»



ولی می آیند گرفتن رای به خاطر فقط ندارند. بخار هیچ کدام شهرمان شورای و مجلس «نماینده های                /قاسم:
همه دارد. بیکار تا 3یا4 بروید شهرک در خونه هر به شما بیکارند. همه بومی بچه های نمی کنند.                   کمکی

 بدبخت و فقیر. برو نگاه کن تو یک خانه 3 یا 4 خانوار زندگی می کنند.»

ترمینال «یک می گوید: است. شده تاکسی راننده پدرش کنار بوده بیکار چون که می دهد نشان را                   جوانی

از رو ما مگه می کنند. مسافرکشی و می ایستند اونجا شهرک بچه های چون چرا بستند را درش                  گذاشتند
  اسرائیل آوردند اینجا؟»

بردند. باال را هزینه ها آنها کردند. سخت تر و گران تر را ما زندگی پتروشیمی شرکت های این که                  می گوید

می گوید: است؟ افتاده مشکالت حل برای شهرک در اتفاقی آیا امسال به تا پارسال از می پرسم قاسم                   از
 «هیچ کاری نکردند؛ هیچی. به ما کم محلی می کنند.»

مردم شد، گران که «بنزین می کند: تعریف حرارت با قاسم می پرسم. هم بنزین گرانی از پس روزهای                   از
نداشتیم. خرابی ما کردند. کاری نه و شکاندند را مغازه ای نه گرفتند. را ماشین ها جلوی و بستند را                    راه ها

برامون. اومدند تانک و توپ با ندادند، بدهید، را مردمی خواسته های گفتیم ولی بروید گفتند روز چند                   بعد
 یک هلی کوپتر باالی سرمان آمد.»

  می گوید: «غیر از نیروی انتظامی، از کشورهای خارجی هم برامون نیرو آوردند.»

اقتصاد. به دارم اعتراض االن «من است: ناراضی اوضاع از اما نمی گوید بیشتری چیز پارسال از                  قاسم

[پول] این با می ریم. تومان هزار 10 ماهشهر تا اینجا از تومان. 15هزار شده گرمی 600 روغن                   شیشه
 کاری می شه کرد؟ مملکت ما به فقرا رسیدگی نمی کنه.»

مردم از هم قبل سال اگر که است پاسخی همان پاسخش چیه؟ شما مشکل اصلی ترین می پرسم                  
 می پرسیدی، همان را می گفتند: «مشکل اصلی ما بیکاری بچه هایمان است.»

«صبح می کند: شروع و می کنم تایید سر با کنم؟» صحبت «می خوای می پرسد: می گیرم، فیلم                /می بیند

می تونن مردم میام. بعدازظهر می گه آتش نشانی نداریم. آب میگه کن، تمیز بیا می گویم شهرداری                رفتم

نمی رسه جا هیچ خدا به کنی ضبط رو صدامون این نداریم. مسئول ما نداریم؛ خدمات اصال برن؟                   راه
 اگر رسید بیا بهت جایزه می دم.»

با نیرو جذب پتروشیمی ها، «در نیفتاده: مردمش اشتغال و شهرک برای اتفاقی هیچ پارسال از                  می گوید
 پارتی است. همه اینایی که اینجا هستن بیکار و مجردن. این 25 سالشه. این 31 سالشه. این 35سالشه.»

بیشتر اینجا گوید: پتروشیمی،می شرکت راننده یعنی هست؛ شرکتی نشسته، کنارم که جوانانی از                /یکی

پایین رده های در عمدتا اینکه یا و است موقت یا باشند، داشته کاری پتروشیمی صنایع در هم اگر                    مردم

تا دو مارون «پتروشیمی می زند: حرف عجیب ماجرایی از است، راننده و دارد سال 31 جوان                  است.این
آمده ماهشهر پرورش و آموزش از بودند. آورده کولر مدرسه برای پیش مدتی ساخت. شهرک تو                  مدرسه

و گرفتند را مچ شان شهرک بچه های بیاورند. را دوم دست کولرهای و ببرند را نو کولرهای                  بودند
 نگذاشتند.»

زیاد اینجا بیکاری و تبعیض و فقر حال عین در و است استراتژیک منطقه ای «ماهشهر اهالی: از                   /یکی
ماهشهر به مقام و پست برای افراد است. سوءمدیریت نیست، منابع کمبود هم اصلی اش علت                 است.



سال یک و ماهشهر بیاید هرکسی شدیم. مدیران برای پرتابی سکوی ما نمی کنند. عمل دلسوزانه و                  می آیند
 بماند، یا در استان مدیر کل می شود یا در کشور. چندین نمونه از این را سراغ داریم.»

 *کامران ساختمانگر:حمایت از فعالین جنبش کارگری و اجتماعی وظیفه ای انسانیست

 " تاریخ طبقه کارگر جهانی با اتش و خون نوشته شده است "

سرمایه و فرادست طبقه با کارگر طبقه مبارزه که؛ ست تاریخی واقعیت این بیانگر طبقاتی مبارزه                  تاریخ
 داری آشتی ناپذیر است.

این نقاط دراقصی کارگر طبقه پیشروان و فعالین همواره نشیب، و فراز از پر تاریخ این به توجه                    با
 جهان پهناور در مسیر تالش و مبارزه برای تغییر وضع موجود متحمل هزینه های سنگینی شده اند.

انواع و آزار المدت، طویل های حبس تحمل و سیستماتیک سرکوب با کارگر طبقه پیشروان                 همواره
های دولت جانب از کارگر طبقه های آرمان راه در باختن جان حتی و مختلف اشکال در ها                    شکنجه

 سرمایه داری به مثابه نماینده سیاسی بورژوازی روبرو بوده اند.

جهان این هرکجای در و هرگاه که است داده نشان ما به کارگر طبقه جهانی جنبش تجارب و                    آزمون

جنبش عملی استراژی از بخشی عنوان به طبقاتی، حمایت و همبستگی بیعدالتی و نابرابری از                 لبریز
مبارزاتی های هزینه تحمیل از ناشی های آسیب میزان همان به باشد شده میدان وارد پرقدرت                  کارگری

 به درجاتی کاهش یافته است.

خود همسرنوشتان حمایت از زحمتکشان و کارگران مبارزه عرصه پیشروان و فعالین که زمان هر                 و

و همبستگی این عملی نتیجه و یافته کاهش مبارزاتی های هزینه میزان همان به اند بوده                  برخوردار
 حمایت تداوم فعالیت جنبشی طبقه کارگر از جانب فعالین و پیشروان طبقه را به دنبال داشته است.

مبارزات جریان در تاکنون که ایران کارگر طبقه از عضوی عنوان به ساختمانگر کامران"                "اینجاب
در و ام. شده زندان و تهدید، فشار، انواع متحمل خویش اجتماعی هویت از بخشی مثابه به                   کارگری

 آخرین مورد آن در طول یکسال گذشته بعنوان نمونه ای شاخص از بی حقوقی

جنبشهای دیگر و کارگری جنبش فعالین نسبت روزمره طور به که گری مطالبه هرگونه سرکوب                 و

امنیتی های دستگاه جانب از که است سازی پرونده شود می اعمال اسالمی جمهوری طرف از                  اجتماعی
راستای در است. شده انداخته راه به اجتماعی و کارگری فعالین دیگر همچنین و من علیه که قضایی                    و

و دروغین اسناد برپایه و ناحق به آن در که خودم پرونده خصوصا و اخیر های سازی پرونده                    افشای
در را ام شده محکوم تعزیزی حبس سال شش به مجموعا افترا و اتهام و ساختگی سناریوهای بر                    مبتنی

 صفحه فیسبوکی خود افشا و انتشار داده ام.

ره کشور عالی دیوان قصایی مرجع باالترین و قضایی مراجع در من دادگاهی و کیفرخواست                 متاسفانه
 به جایی نبرد.

جمهوری قضایی و امنیتی های دستگاه پیشگاه در که نداد اجازه من کارگری و انسانی شرافت که آنجا                    از

را بازجویان و امنیتی دستگاه توسط شده ریزی طرح و ساختگی سناریوهای و واهی اتهامات                 اسالمی
 قبول و به گناه نکرده اعتراف نمایم و متعاقب آن درخواست عفو و بخشش داشته باشم.



هویت از بخشی امر این و است بوده کارگر طبقه و خود برحق مطالبات از دفاع راستای در من                     فعالیت
 اجتماعی و وظیفه انسانی من است که در طول سالیان در قبال جنبش کارگری به آن عمل کرده ام.

و بیعدالتی و نابرابری از حجم این و موجود نظم علیه خود کیفرخواست و دادخواهی فریاد بار این                    لذا

مستقل های تشکل و نهادها اجتماعی، های جنبش فعالین مردمی، دادخواهی جنبش به رو را                 تبعیض

جهانیان گوش به و مطرح طلب برابری و آزادیخواه و شریف مردم و کارگر مدافع جریانات و                   کارگری
 و هم سرنوشتان خود در سراسر جهان خصوصا طبقه کارگر ایران میرسانم

سنت تا خواستارم خاکی کره این هرکجای در طلب برابری و آزادیخواه انسانهای کلیه از وسیله                  بدین

و زندانی کارگران همچنین و اجتماعی های جنبش دیگر و کارگری جنبش از حمایت و دفاع                  جاافتاده

حمایتی و اعتراضی های آکسیون برگزاری ، حمایتی های کمیته قالب در که دربند سیاسی فعالین                  دیگر
های هزینه تا شود. گرفته کار به گشته مبدل مبارزات در جاافتاده سنتی به که سیاسی زندانیان                   از

 مبارزاتی که به اختیار و میل خود در آن فعالیت داریم کاسته شود.

به فراگرایشی و جنبشی نگاهی که است ای آزاده های انسان به رو من فراخوان گرامی دوستان و                    رفقا

آن پویایی و پیشروی جنبش، منافع که نگاهی دارند، ایران جامعه فرودست و کارگر طبقه برحق                  مبارزه
است ندیده گرایشی برخورد اسارت در را خود هرگاه که نگاهی بیند، می طبقاتی همبستگی گرو در                   را

دنبال به را اجتماعی های جنبش دیگر و کارگر طبقه مبارزاتی توان و نیرو اعتالی و بوده ثمر                    مسمر
 داشته است.

 به امید دنیایی آزاد و برابر و به دور از هرگونه استثمار و تبعیض

 مستحکم باد صفوف مبارزات جنبش کارگری

 زنده باد فعالین جنبش های اجتماعی

 کامران ساختمانگر

 سوم آذرماه ٩٩

شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت فصلی کارگران از جمعی اعتراضی                *تجمع
 ومعیشتی

تحت کار از اخراج بدنبال تپه هفت نیشکر وصنعت کشت فصلی کارگران از جمعی آذر، 3 دوشنبه                   روز
 لوای اتمام قراردادکاردست به تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت زدند وخواستاربازگشت بکارشدند.



 

بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگر 100هزار از بیش اعتراضات                 *ادامه
 مشاغل ودیگر وعده و وعیدها ی توخالی

مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگر 100هزار از بیش                 اعتراضات
 ودیگر وعده  و وعیدهای توخالی کماکان ادامه دارد.

جهت مشاغل بندی طبقه طرح اجرای بر مبنی نفت وزیر 98 اسفندماه ابالغیه از ماه ده از بیش گذشت                     با

وعده این تحقق انتظار در کارکنان از دسته این هنوز نفت صنعت پیمانکاری نیروهای از نفر هزار 106                  
 هستند.



انسانی منابع معاونت اعالم اساس بر . شود اجرایی جاری سال ماه فروردین اول از بود قرار طرح                    این
غیرپروژه مستمر های فعالیت در شاغل پیمانکاری نیروهای دریافتی نظام، این اجرای با نفت                وزارت

 ای به طور متوسط بین هشتصد هزار تا یک میلیون تومان افزایش می یابد.

برای طرح اول ها وزارتخانه سایر در که است این کنند می اشاره نفت پیمانکاری نیروهای که ای                    نکته

در کارکنان که شود می باعث موضوع همین و شود می ای رسانه اجرا از بعد و شده اجرایی                     کارکنان
منتشر نفت وزارت رسمی های رسانه در را ابالغیه و میکنند ای رسانه ه اول اینجا اما نمانند.                   انتظار

 می کنند بعد تا بخواهند اجرا کنند خون به دل نیروها می کنند.

تکمیلی بیمه جاری سال ماه فروردین اول از بود قرار مشاغل بندی طبقه طرح اجرای بر عالوه                   همچنین

این هنوز جدید سال از ماه 8 از بیش گذشت با همچنان اما شود اجرایی نیز کارکنان از دسته                     این
 موضوع نیز اجرایی نشده است .

خصوصی از پس شغلی امنیت نداشتن به نسبت کیوان کارخانه کارگران دار دامنه               *اعتراضات

 سازی،عملکرد مدیران شرکت وبی تفاوتی مسئوالن استان همدان وکشور

واگذار خصوصی بخش به تهران جاده 4 درهمدان،کیلومتر واقع غذایی صنایع که است دهه یک از                  بیش

 وکارگرانش را با مشکل امنیت شغلی دست به گریبان شده اند.

نسبت را اعتراضشان داروگربارها هلدینگ مجموعه زیر شرکت این کارگران گذشته سال 11 خالل                در

استان مسئوالن تفاوتی وبی شرکت مدیران سازی،عملکرد خصوصی از پس شغلی امنیت نداشتن               به
 همدان وکشوربنمایش گذاشته اند.

 



استان مسئوالن ما گفت:مشکل ای رسانه خبرنگار به کیوان کارخانه کارگران از آذریکی 3 دوشنبه                 روز
حالی آن مریض حال از شده واگذار خصوصی بخش به کارخانه این که 88 بهمن از که هستند                    همدان

 نپرسیده اند و وضع شرکت از مریضی هم گذشته و شرکت کیوان در کما به سر می برد.

هلدینگ مالک وی که شده واگذار شخصی به کارخانه مدیرعاملی پیش سال 11 از اینکه بیان با                   وی

هومن شیمی کیمیاایران، یاس خرمشهر، تولیددارو، آفرینان، ارزش کیوان، تولی پرس، چون           شرکت هایی
هیچ و داشته پس رفت فقط کیوان کارخانه سال ها این در کرد: است،اضافه دیگر شرکت چندین                 و

چراکه می بینیم؛ استان مسئوالن چشم از را پس رفت ها این همه ما و نبوده مشهود آن برای                  پیشرفتی
و تجارت و معدن صنعت سازمان به که گزارش هایی وجود با را شرکت این حال نیامدند اصًال                   مسئوالن

 اداره تعاون داده ایم پیگیری کنند.

تولید افت درصد 96 بر بالغ می کنیم مقایسه 88 سال با را 98 سال آمارهای وقتی اینکه بیان با                     وی

نیامده نفر یک اما شده عوض همدان برای استاندار سه امروز تا اما کرده ایم هم اعالم را این و                     داشته ایم
در شرکت تولید و دارد شرکت این در نفر 50 االن داشته کارمند نفر 700 بر بالغ که شرکتی                     ببیند

 مقایسه با سال 88  صفر محسوب می شود.

تعدیل با سال هر اکنون اما می کردیم تولید مدارس تغذیه کشور استان 18 برای زمانی اینکه بیان با                    وی

90 اصل کمیسیون وقت رئیس پورمختار آقای سراغ به زمانی داد: مواجهیم،ادامه تولید افت و                 نیرو
جمهوری ریاست زمان در حتی و نیفتاد اتفاقی اما داد پیگیری قول ما به جلسه آن در که رفتیم                     مجلس

و کردیم عنوان را خود مطالبه و بستیم او بر را راه داشت همدان به که سفری در و نژاد احمدی                       محمود

را وی وقت کار مدیرکل اما آمد همدان به وقت کار وزیر و شد صادر هم پیگیری دستور زمان آن                      در
را ما درد هم وقت کار وزیر ترتیب این به و مشکل دار شرکت های نه برد، گاز» «کنترل به بازدید                     برای

 نفهمید و دستور رئیس جمهور وقت برای رسیدگی به مشکالت کارخانه کیوان روی زمین ماند.

کار ترک به را کارگران که بود کرده کاری کیوان مدیرعامل زمانی اینکه به اشاره با ادامه در                    وی

ولی می پردازم هم را بیمه ات و می پردازم پیش را ماهت سه حقوق می گفت کارگر به مثًال می کرد                   راضی
کارگران از بسیاری و می کرد عمل هم وعده این به و کنید ترک را مجموعه و کار باید عوض در                      شما

آمدند که هم مدیرانی گفت: گرفت، شکل نیرو تعدیل ترتیب این به و رفتند مجموعه از و شدند راضی                     هم
 همه مدیران تعدیل نیرو بودند.

حال در و است تومان میلیارد 22 بر بالغ کیوان کارخانه اجتماعی تأمین و مالیاتی بدهی اینکه بیان با                     وی
شرکت این سهامدار را خود ما زیرا پابرجاست ظاهر به کارگران همت به فقط شرکت                 حاضر

می کشند یدک را سمت فقط که یدک کشی ماشین های مثل ناشایست مدیران متأسفانه کرد:               می دانیم،اضافه
 از نظر کارایی صفرند که شرکت «خوش نوش» هم همین وضع را دارد.

بازنشسته که افرادی و می کند واریز کارکنانش برای را بیمه حداقل کیوان شرکت اینکه بیان با                  وی
400 و میلیون دو ماهی زحمت سال 20 برای یعنی گفت: می شوند؛ بازنشسته حقوق حداقل با                  می شوند

بازنشستگی از بعد کارگرانش شیشه مثل دیگر شرکت های درحالی که داشت خواهیم دریافتی تومان               هزار
 ماهی شش میلیون تومان دریافتی دارند.

کاربری تغییر می خواهند شاید و نیست مهم کارخانه اوضاع برایش اصًال مدیرعامل اینکه بیان با                 وی
که کنند تبدیل داروگر شرکت انبار به را کیوان شرکت می خواهد که بود صحبتش زمانی گفت:                  دهند،



سازمان به دستوراتی و کرد تهیه گزارشی و سرکشی شرکت به مصطفوی آقای دادستان معاون                 البته
از ما برای کرد برگزار کارگران حضور با هم جلسه چند اینکه با سازمان این اما داد معدن و                     صنعت

که همین و بگیرید حقوقی شما حاال که می شود ختم اینجا به جلسات تمام و نداشت سودی اجرایی                    نظر
دلیل به شرکت این که نیست مهم کسی برای و است کافی برایتان می چرخد کارخانه چرخ مریز و                    کج دار

 بدهی مدیرعامل حتی نمی تواند هیئت مدیره تشکیل دهد.

سال به نسبت تولید اما کنیم تولید محصول نوع 50 باالی کیوان کارخانه در می توانیم ما اینکه بیان با                     وی

کار اما گرفته اختیار در را اینجا شرکت این سهامدار چرا که است این سؤالمان و است صفر 88                   
شرکتی اما جدیدند اشتغال ایجاد دنبال به و می دهند اشتغال آمار مسؤوالن که است چطور گفت:                  نمی کند!؟

  مثل کیوان و خوش نوش هر سال تعدیل نیرو دارند و روبه زوالند؟

نابودی روبه همدان استان تولیدی های وقتی نشده ایجاد شغلی اصًال که است این کارگران ما                 تصور
 هستند. چرا مسؤوالن استان کاری انجام نمی دهند؟

 *میکائیل صدیقی:نه مجلس نه دولت هیچ کدام به فکر کارگران نیستند! هدف فقط «عوام فریبی» است!

کردستان) استان ساختمانی کارگران صنفی انجمن های کانون (رئیس صدیقی آذر،میکائیل 2 یکشنبه              روز

در چندانی تاثیر طرح، این گفت: ای رسانه خبرنگار به اساسی کاالهای تامین طرح با ارتباط در                   نیز

چه به تومان، هزار ۶٠ است، تومان میلیون ٨ از بیش فقر خط وقتی داشت؛ نخواهد کارگران                   معیشت
شرایطی، چنین در درمانده اند. زندگی حداقلی و اولیه هزینه های در کارگران می خورد؟ کارگر               درد

 کوپن ۶٠ یا ١٢٠ هزار تومانی چه تاثیری می تواند داشته باشد.

تهیدست و کم درآمد مردم آرای جلب فقط هدف، و است عوام فریبی فقط فعالیت ها، نوع این داد: ادامه                   وی

فرودستان و کارگر طبقه ی دلسوز واقعًا و می گویند راست اگر مجلس نمایندگان وگرنه است.                جامعه
بحران از اساسی طور به را کارگران معیشت که برسانند تصویب به را زیربنایی طرح های باید                  هستند،

ندارد. مردم زندگی در تاثیری هیچ سرسام آور تورم این با تومانی هزار ۴۵ یارانه همین االن دهد.                   نجات
وقتی کند؛ خریداری دانش آموزش فرزند برای نمی تواند دفتر دو و مداد یک تومان، هزار ۴۵ با                  کارگر

تومان هزار ١٢٠ یا تومان هزار ۶٠ این است تومان هزار ٧۵ نباتی روغن و تومان هزار ٣٠٠                    برنج
 هم به شرط اینکه واقعًا به کارگران بدهند، کارایی بهتری نخواهد داشت!

کاالهای تامین به قادر مردم سال، چهل از بعد کنند می اعتراف خودشان که دارد تاسف جای                   واقعا
 اساسی حتی در حد سفره های خود نیستند.

ُپزوه میدان در حقابه  تخصیص  و رود زاینده بازگشایی برای اصفهان کشاورزشرق صدها               *تجمع

 خوراسگان

به دست حقابه  تخصیص  و رود زاینده بازگشایی برای اصفهان کشاورزشرق صدها آذر، 3 دوشنبه                 روز

 تجمع در میدان ُپزوه خوراسگان در منطقه 15 کالنشهر اصفهان زدند.



 

تکمیل در تسریع : گفت ای رسانه خبرنگار به تجمع کشاورزحاضردر 600 حدود ازنمایندگان                یکی
باالدست در غیرقانونی برداشت های اضافه توقف و رود زاینده آبریز حوضه به آب انتقال                طرح های

 زاینده رود ازجمله مطالبات کشاورزان است.

صندوق تشکیل با بود شده مقرر گذشته سال های در حقابه ها نیافتن تخصیص دلیل به داد: ادامه                  وی

تولیدی مجموعه های سوی از تومان میلیارد 450 ، استانداری محوریت با کشاورزان خسارت               جبران
کشاورزان مالی زیان از بخشی جبران برای می کنند استفاده رود زاینده آب از که منطقه در                  فوالد

 پرداخت شود که تاکنون هیچ کدام محقق نشده است.

پیش تر که اصفهان شرق در کار و کشت برای شده تصفیه پساب مکعب متر هفت تخصیص افزود:                   وی
 مقرر شده بود نیز همچنان تحقق نیافته است.

نمایندگان از نفر هفت موضوع این بررسی برای دیگر دقایقی کرد: اضافه معترض کشاورز                این

مسووالن با تا یافت خواهیم حضور اصفهان در کشور کل بازرسی سازمان اداره محل در                 کشاورزان
 مربوطه گفت و گو و مطالبات را بیان کنیم.

 *جان باختن یک کارگر معدن سنگ عباس آباد محالت درپی سقوط سنگ روی پایش

سنگ بستن و بارگیری کار حین مرکزی استان در محالت شهرستان آباد عباس سنگ معدن کارگر                  یک
به رسیدن از وقبل شد مجروح بشدت وی، پای روی بر آن سقوط و سنگ شکستن با تریلیر روی                     بر

 بیمارستان جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 2 آذر ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

وتبعیض وضعیت تبدیل عدم به نسبت یزد پزشکی علوم دانشگاه شرکتی پرستاران اعتراضی تجمع -               
 وتاخیر در پرداخت حقوق

 - رد درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر در دیوان عالی کشور

پاالیشگاه کارگران سرویس تصادف - کارگران از گرفتن وقربانی آمد و رفت سرویس تصادف سریال -                
 نفت اصفهان وفوالد مبارکه دریک روز- مرگ ومصدومیت 21 کارگر

 - جان باختن کارگر 60 ساله در مشهد براثر سقوط از ارتفاع

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

یک از بنقل شهریار در بنزین قیمت افزایش بهانه 1398به ماه آبان آخر هفته اعتراضات از                  گزارشی
 شاهد عینی

  اگر ممکن است از مشاهدات خود در اعتراضات شهریار برایمان بگویید؟

با را می گذرد، شهر مرکز از که ولیعصر نام به شهریار اصلی خیابان مردم آبان ماه ٢۵ شنبه                   روز

در نیز زیادی شمار بودند، اعتراض شیوه این به راضی راننده ها همه کردند. مسدود خود                 خودروهای
هم انتظامی نیروی جمعیت بین در می دادند. شعار و کردند اجتماع خمینی امام نام به شهر اصلی                   میدان

رو همه جلوی کوچه ها پس کوچه در اما نداشتند. کاری کنندگان اعتراض به اما داشت. پررنگی                  حضور
 می گرفتند و با تهدید می گفتند «به خانه بروید»

سپر که حکومت امنیتی نیروهای از یکی با ویژه گارد امام میدان از جلوتر کمی ولیعصر خیابان                   اواسط
 و کاله کاسکت داشتند بصورت دو ردیف دیده می شدند.

بشه» گم باید آخوند فشفشه تانک «توپ ایران»، فدای جانم لبنان نه غزه «نه شعارهای معترض                  جمعیت
 و … سر می دادند.

سابقه ی شهریار در و بود زیاد جمعیت می کرد. تغییر لحظه به لحظه اوضاع ٢ ساعت حدود                  تا
که شدند کشته عده ای اول روز همان و شد شروع درگیری ها عصر نداشت. وجود این چنینی                 اعتراضی

زدند. آتش را ولیعصر خیابان وسط و میدان کنار در خمینی انگشتر مجسمه ی مردم ندارم. دقیق                  آمار
دیده معترضان میان در هم نوجوان زیادی تعداد حتی بودند. سال ٣٠ زیر و جوان معترضین                  اکثر



به و نیست خاطرم اسمش که کوچه ای در یکشنبه روز کرد. پیدا شدت شنبه عصر از درگیری ها                   می شد.
 اسم کوچه درمانگاه رازی معروف است با ماشین از روی مردم عبورکردند.

مرد و زن دادند. قرار گلوله هدف را مردم مخابرات چهارراه در نیازی ساختمان باالی از                  تک تیراندازها

تمام شد. کشیده معلم میدان سمت به درگیری ها نبودند. امان در کدام هیچ کودکان و جوان و پیر                    و

به را مراکز این که کسانی هویت از کسی شد. کشیده آتش به پست اداره حتی و ولیعصر خیابان                     بانکهای
می گفت عینی شاهد یک بست. گلوله به را مردم مخابرات» «چهارراه در سپاه ندارد. اطالع کشیدند                  آتش

 «خیابان از خون برق میزد»

فقط کشته های تعداد هفته اواسط تا است شهریار شهر میر و  مرگ ثبت مسئول که موثقی منبع گفته                    به
 شهر «شهریار» باالی ٢٠٠ نفر بود.

کشته های تعداد بودند. گذاشته باز معترضین دادن فراری برای را آپارتمانها و منازل درهای                مردم
 شهریار خیلی باالست چون خیلی ها اصال به مراکز پزشکی مراجعه نکردند.

 شما خودتان هم در این اعتراضان حضور داشتید، می توانید وضعیت خیابان ها را برای ما شرح دهید؟

دود و آتش از پر جا همه هستیم. جنگی منطقه ای در که می رسید بنظر داشت، عجیبی وضعیت                    خیابانها

هستند. فرار حال در که می دیدیم رو  زخمی مردم عادی بصورت می شد. شنیده  گلوله صدای و                  بود
پایین باال خیابان از گویان» حیدر ولیعصر «خیابان کنار میله های یا زره به باتوم ها کوباندن با                  گروهی

داده فراری ماشین با آنها اما گرفتند، را اسلحه هایشان و انتظامی نیروهای از نفر چند مردم                  می رفتند.
از را وی سریع امنیتی نیروهای اما شد، زخمی اسلحه ها همان از یکی توسط نیروها همان از یکی                    شدند.

متوجه هم خودشان نیروهای حتی شدند جریان این متوجه کمی خیلی عده تقریبا و کردند خارج                  محل

بین کشتار و  کشت از بعد شخصی  ها لباس کردند. را اینکار نیروهایشان روحیه حفظ برای گویا                  نشدند.
تهدید اسلحه با داشت کمک قصد کسی اگر می بردند. ماشین با را زخمی ها و می چرخیدند                 مردم

پایش به شخصی ها لباس که داد سر دیکتاتور» بر «مرگ فریاد مردی مخابرات چهارراه                می کردند.
 شلیک کردند و بعد او را با خود بردند. خیلی صحنه های عجیبی بود.

  آیا می توانید آمار تقریبی از تعداد کشته شدگان به ما بدهید؟

 آمار تقریبی تا تاریخ ٢٩ آبان باالی ٢٠٠ نفر کشته شده و تعداد بسیار باالیی زخمی شده اند که این آمار
 توسط مسئول آمار فوتی های شهریار به ما رسید. خیلی از زخمی ها توسط کادر بیمارستان و درمانگاه

 فراری داده شدند و تعداد بسیاری هنوز در بدنشان «ساچمه» هست.

 آیا از هویت برخی از کشته شدگان چیزی می دانید؟

ازای در خانواده ش و خورده پهلو ناحیه از گلوله ای که مومنی می دانم. نادر را آن ها از برخی اسامی                    بله،
مشاور مغازه کرکره کشیدن حال در او کردند. پرداخت بوده چقدر نیستم مطمئن که مبلغی جسد                  تحویل

 امالکش تیر خورده بود.

 نادر مومنی یکی از جان باختگان در شهریار:



 

 بهروز اصغرپور که مغازه کلیدسازی داشته و صرفا سر کوچه نزدیک میدان ایستاده بود. (خانواده ی
 وی معتقدند که وی از معترضان نبوده است) فکر می کنم سنش حدود ٢٢ یا ٢٣ بود که هدف گلوله قرار

  گرفت و جان باخت.



 

از نیمی و شده شلیک او به سر ناحیه از امام میدان در یک شنبه روز که ساله ١۶ نوری                     علیرضا
کهریزک در را بی جانش پیکر پنج شنبه روز پدرش فراوان تالش از بعد نبود. تشخیص قابل                 صورتش

پولی خانواده این از که دارم خبر اما گرفتند تحویل بعد یکشنبه احتماال روز چند از بعد و کرده                     شناسایی
 گرفته نشد.



 

 و خانمی با نام خانوادگی «صمصامی» که در آزمایشگاه آبان کوچه رودکی کار می کردند.

 هم اکنون وضعیت شهریار چگونه است؟

نیروهای روز هر و برنگشته است عادی حالت به خمینی امام میدان به خصوص خیابان ها اوضاع                هنوز

حتما باید می کنی عبور رو پیاده از وقتی هستند. مستقر میدان اطراف و  داخل موتور با انتظامی و                    بسیج
مینی بوس و  اتوبوس عدد ۴ آذر دوم شنبه بگذری. کرده اند درست طرف دو در را تونلی که آن ها بین                     از

که دوربینی بودند. امام میدان در ماشینها داخل سپر و باتوم با شورش ضد نیروهای از پر میدان                    در

که شد موتوری ها از پر دومرتبه خیابانها آبان ٩ شنبه شد. تعمیر سرعت به بودن انداخته کار از                    جوانها
موتورسواری خودرو ها، جهت خالف را طرفه یک خیابان و می دادند گاز وحشت و رعب ایجاد                 با

 می کردند.

 آیا شما فیلم یا تصاویری از آن وقایع دارید؟

پاک را گوشی ام محتویات تمام احتمالی خطرات ترس از امنیتی، نیروهای هجوم و اینترنت قطعی از                  پس

 کردم.

را شهر شرایط که گرفته اند امنیتی نیروهای خود را فیلم این است وضعیت گویای که هست فیلم یک                    البته
 به خوبی نشان می دهد.

 تصویری را که می بینید متعلق به یکی از جوانان کشته شده به نام بهروز اصغر پور است.

  آیا از وضعیت بازداشت شدگان اطالعی دارید؟



جای که طوری به بازداشتی هاست. از پر زندان این داشتم، فشافویه زندانیان از یکی با که تماسی                   طبق
صرفا و دهند فیزیکی آزار نمی توانند خیلی را بازداشتی ها فعال دلیل همین به و نیست انداختن                  سوزن

حمام کف که دارد وجود سالن انتهای حمام یک بازداشتی از پر بزرگ سالن یک در می کنند.                   نگهداری
 پر از ته سیگار است.

بردند. دو شماره بیمارستان به مداوا برای را مصدومان و زدند کتک خیلی اول روز را بازداشتی ها                   اما
و بود کمتر آن ها سن که را عده ای است. مرغ تخم و سیب زمینی عدد دو روزانه بازداشتی ها غذایی                    وعده

یکی دارد. وحشتناکی اوضاع شهریار مجموع در اما کردند. آزاد کرده اند کاری که کنند ثابت نتوانستند                  یا
 از بازداشتی ها در تماس با خانواده اش گفته است تا دو روز کتک می خوردم.

 گزارش: علیرضا اعظمی

  منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

وتبعیض وضعیت تبدیل عدم به نسبت یزد پزشکی علوم دانشگاه شرکتی پرستاران اعتراضی               *تجمع
 وتاخیر در پرداخت حقوق

هرچه انعکاس برای یزد استان پزشکی علوم دانشگاه شرکتی ازپرستاران آذر،جمعی 2 یکشنبه               روز

به دست حقوق پرداخت در وتاخیر وتبعیض وضعیت تبدیل عدم به نسبت یزد اعتراضشان صدای                 بیشتر
ورفع مستقیم قرارداد وعقد پیمانکاری های شرکت حذف وخواهان زدند استانداری ساختمان مقابل               تجمع

 تبعیض وتاخیر در پرداخت حقوق شدند.

 

ویژه العاده فوق گرفتن تعلق و دستمزد موقع به پرداخت استخدامی، وضعیت تبدیل کنندگان                تجمع

مطالبات از را حقوقی فیش در کارانه و کار اضافه شدن درج و مالیاتی معافیت سقف کاهش                   پرستاری،
در مشغول شرکتی نیروهای متأسفانه گفتند: ای رسانه خبرنگار وبه دانستند شرکتی درمان               کادر

تسهیالت گونه هیچ و ندارند را بیمارستانی پرسنل پارکینگ از استفاده حق یزد استان                بیمارستان های
 رفاهی و تشویقی دریافت نمی کنند.

 *رد درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر در دیوان عالی کشور

دیوان در سنندج، اهل کارگری فعال ساختمانگر کامران دادرسی اعاده درخواست آذر، 1 شنبه روز                 
  عالی کشور رد شد۔



  این فعال کارگری پیشتر به 6 سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.

او خصوص در تعزیری حبس سال 5 یعنی اشد مجازات اسالمی، مجازات قانون 134 ماده استناد                  به
 قابل اجرا است.

پاالیشگاه کارگران سرویس تصادف - کارگران از گرفتن وقربانی آمد و رفت سرویس تصادف                *سریال
 نفت اصفهان وفوالد مبارکه دریک روز- مرگ ومصدومیت 21 کارگر

در اصفهان نفت پاالیشگاه کارگران وآمد رفت سرویس شدن واژگون آذر،براثر 2 یکشنبه روز                بامداد
منتقل بیمارستان وبه مصدوم کارگردیگر و17 باختند جان کارگر 4 نجف آباد خمینی شهر- جدید               کمربندی

 شدند.

دستجردی دربزرگراه مبارکه فوالد کارگران وآمد رفت سرویس آذر،همچنین 2 یکشنبه روز              صبح
 اصفهان واژگون شد .خوشبختانه این جادثه تلفات جانی نداشته است.

 *جان باختن کارگر 60 ساله در مشهد براثر سقوط از ارتفاع

ساختمان یک سوم طبقه در جوشکاری کار حین 60ساله کارگر آذر،یک 1 شنبه روز                ظهر
 در دست ساخت واقع در خیابان خمینی 54 کالنشهر مشهد براثر سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول آذرماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - تبدیل وضعیت 2700 کارگر ایران خودروبدنبال کنش های دامنه دارشان برای عقد قرارداد مستقیم

 - اقدام نمادین کارگر راه آهن نسبت به برای دفاع از حقوق واعتراض به سهل انگاری های مدیران

 - اعتراض جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به پایمالی حقوقشان

 - بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 465 کارگر  صنایع خالص سازان روی زنجان بدلیل تعطیلی

 سایه شوم بیکاری باالی سر ده ها کارگر دیگر  شهرک صنعتی روی زنجان

و فنی عالی آموزش مجتمع ودانشجویان کارکنان از جمعی و علمی هیئت اعضای اعتراضی تجمع -                
 مهندسی اسفراین نسبت به   الحاق دانشگاه اسفراین به دانشگاه بجنورد مقابل فرمانداری اسفراین

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - جان باختن کودک کار در میانه براثر سقوط در چاله آسانسور

 - زنده زنده سوختن کارگر یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع در غرب تهران

 *روز جمعه اول آذر ماه  1398: زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 +گزارشی درباره اعتراضات هفته آخر آبان ماه 1398 شیراز به بهانه افزایش قیمت بنزین

بیشتر و شد آغاز آبان] ٢۴ [جمعه اول روز همان از دیگر شهرهای مانند هم شهر این “شلوغی های                    
 درگیری ها مربوط به منطقه صدرا بوده است.”

صدرا منطقه همان «در می گوید: مدنی و سیاسی زندانیان از دفاع کمپین شیرازبه شهر اهالی از                  یکی

با که است منطقه همان به مربوط جان باختگان بیشتر و کشته شدند گلوله مستقیم شلیک با نفر                  چند
 هلی کوپتر به متعرضان شلیک کرده اند.»

سمت به بسته بودند را بلوار چون مردم و بوده زیاد درگیری ها شیراز شرق «سمت می کند: اضافه                  او
آموزشگاه ساله ١۵ دانش آموز که داستان خواه محمدحسین نام به یک نفر و کردند تیراندازی               مردم

شهرک اهل الوندی مهر امیر نام به ساله  ٢۶ جوانی که دیگر نفر یک و شده کشته بوده است،                   فردوسی

مراسم و شده کشته فارسی سلمان بسیج نیروهای توسط که است شیراز اطراف روستاهای از یکی                  گویم
 خاک سپاری او در تدابیر امنیتی شدیدی برگزار شد و بیشترین جان باختگان مربوط به این مناطق است.»

کالنتری «از بوده: شدید درگیری ها هم (معالی آباد) مالی آباد و زرهی مناطق در عینی شاهدان گفته به                  بنا
مورد همان جا هم یک نفر و پرداختند خود از دفاع به سنگ با مردم و کردند تیراندازی مردم به                    مالی آباد

 اصابت گلوله قرار گرفت.»

به مربوط درگیری ها بیشترین واقع در و بوده زیاد درگیری نیز زرهی منطقه اطراف فرعی های                 “در
 مناطق مالی آباد، زرهی و شهرک صدرا بوده است.”

به و است زیاد خیلی زخمی ها “تعداد که می گوید اما ندارد، درستی آمار زخمی ها تعداد مورد در فرد                    این
 چشمان آن ها تیر ساچمه ای اصابت کرده است.”

در دیگر ساختمانی یک و ارتش بلوار در ١٠٠ پالک ساختمان به بازداشتی ها «بیشتر وی: گفته به                   بنا
مردم برخی شنیده ام حتی و می شوند سختی بازجویی های که دارم خبر و می شوند منتقل زند                 خیابان

 معترض روستای گویم و شهرستان کازرون را از ویدئوهای منتشر شده شناسایی کرده اند.»

«کل می گوید: کرده بود تشبیه عسلویه منطقه به را کازرون که دوستانش از یکی از نقل به آخر در                    وی
 شهر کازرون را شعله های آتش، پوشانده بود.»

قیمت افزایش بهانه به ماه98 آبان آخر هفته معترضان کشتن دستور انسانی: حقوق گم نام                 +پزشکان
 بنزین را داده بودند

و تهران بین شهرک های تمام و حسن خان قلعه شهریار، مثل کرج و تهران اطراف شهرهای در                   سرکوب
 کرج بسیار شدید بوده است.



تیر و است می کرده تماشا را بیرون پنجره از که بودند آورده را پیرزنی فیاض بخش بیمارستان                   «در
 خورده بود به قلبش.»

مجروحان و کشته ها تعداد از رسمی آمار هیچ حکومت که روزهایی در می گوید پزشک یک را                  این

در که پزشکانی از جمعی نمی دهد. ارایه بنزین بهای ناگهانی شدن گران به اخیر خیابانی                 اعتراضات

است، شده تایید «ایران وایر» سوی از آن ها هویت  و هستند کار به مشغول ایران مختلف                 بیمارستان های
 از وضعیت بیمارستان های مختلف در روزهای اعتراضات گزارش می دهند.

سرکوب جریان در می گویند می کنند، معرفی انسانی» حقوق گم نام «پزشکان عنوان با را خود که                 آن ها

و جمجمه بیشتر و است شده استفاده ساچمه ای گلوله های از هم و جنگی گلوله های از هم اعتراضات،                   این
 قلب معترضان هدف قرار گرفته اند.

یا پنجره لب از که آن هایی به حتی بودند. کرده شلیک کشت قصد به فقط «انگار می گوید: آن ها از                     یکی
فیاض بخش بیمارستان به که پیرزنی مثل بود؛ شده شلیک هم می کردند نگاه را بیرون پشت بام روی                  از

 منتقل شد و تیر به قلبش خورد.»

در کشته شدگان از را آماری می کنند، کار تهران اطراف بیمارستان های در که پزشکان این از                 تعدادی

تهیه ١٣٩٨ آبان ٢٧ دوشنبه روز تا یعنی اعتراضات، اول روز سه در اجتماعی تامین                 بیمارستان های

سه در تهران، اطراف در اجتماعی تامین به وابسته بیمارستان های در که می دهد نشان آمار این                  کرده اند.
تامین «بیمارستان است: صورت این به آن جزییات که باخته اند جان نفر ١٠۴ اعتراضات نخست                 روز

در نفر. ١۴ فیاض بخش بیمارستان و نفر ٣۶ شهریار سجاد بیمارستان نفر، ١۵ شهریار                اجتماعی
 بیمارستان های اسالم شهر ٩ نفر، رباط کریم ١٠ نفر و قلعه حسن خان نیز ٢٠ نفر کشته شده اند.»

شیفت یک «در می گوید: می کند، کار قدس شهر در کوچکی بیمارستان در که پزشکان این از                  یکی
بودند. داده جان سر به گلوله شلیک با نفرشان ١٠ آن ها بین از که دیدم خودم را شده کشته نفر ١٢                       کاری،

 یک نفر گلوله به قلبش اصابت کرده بود و یک نفر هم به گردنش.»

تمام و حسن خان قلعه شهریار، مثل کرج و تهران اطراف شهرهای در سرکوب پزشک، این گفته                  به
 شهرک های بین تهران و کرج بسیار شدید بوده است.

این سوی از نیز کرمانشاه خمینی» «امام و رضا» «امام «طالقانی»، بیمارستان های کشته های               آمار
طالقانی بیمارستان در کرمانشاه «در است: شده اعالم نفر ١۶ اعتراضات نخست روز سه در                 پزشکان

این که کنید توجه شده اند. کشته نفر پنج خمینی امام بیمارستان و نفر سه رضا امام بیمارستان نفر،                    هشت
 آمار شامل بیمارستان های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی نمی شود.»

و تهران مناطق برخی که ایران» پزشکی علوم «دانشگاه تابع بیمارستان های پزشکان، این گفته                به
در نیز را کریم رباط فاطمه» حضرت درمانی «مرکز و شهریار سجاد» «امام               بیمارستان های

 برمی گیرند، ۶۴ کشته و بیش از ۶٠٠ نفر زخمی را به عنوان آمار قطعی اعالم کرده اند.

بسیار بود، کرده اصابت آن ها به ساچمه ای گلوله های که زخمی هایی «تعداد می گوید: پزشکان از                یکی

و بروند می گفتیم آن ها به بود، نرسیده استخوان به گلوله اگر و می انداختیم عکس اندام ها از ما بودند.                    زیاد
باشد، نرم بافت در ساچمه اگر چون کنند. مراجعه جراح پزشک به ساچمه آوردن در برای بعدا                   خودشان

 فقط خطر عفونت بافت نرم را دارد که با آنتی بیوتیک مداوا می شود.»



«جوانرود داشته اند: کشته ٣٠ از بیش مریوان و بوکان جوانرود، بیمارستان های پزشکان، این گفته                به
 ١۵ نفر، مریوان حداقل ١٠ نفر و بوکان حداقل هفت نفر کشته شده اند.»

دستور اول روز از بار این بود. شنیدید، و دیدید آن چه از شدیدتر «سرکوب، می گوید: پزشکان از                   یکی

 کشتن صادر شد؛ حکم تیر برای این که قلب و جمجه مردم معترض را هدف بگیرد.»

 *تبدیل وضعیت 2700 کارگر ایران خودروبدنبال کنش های دامنه دارشان برای عقد قرارداد مستقیم

قرارداد خودرو ایران وبا شدند وضعیت تبدیل دارشان دامنه های کنش خودروبدنبال ایران کارگر 2700               
 مستقیم می بندند.

و کارگران ساله چندین اعتراضات با ایران، فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش               به

با پس این از کردند می کار پیمانکاری های شرکت پوشش تحت که کارگرانی اخیر، یکساله ویژه                   به
 ایران خودرو قرارداد مستقیم می بندند.

رنگ، سالن از پیمانکار کارگران نماینده و13 مدیرعامل شرکت با ای جلسه در آبان اواسط در                  
و2700 گردید رسمی موفقیت این … پرس سالن سازی، بدنه سالن محرکه، نیروی قالب،               تعمیرات

ایران مزایای از و گشته محسوب خودرو ایران کارگر دیگر و شده وضعیت تبدیل پیمانکار                 کارگر
 خودرو بهره مند می شوند.

وضعیت تبدیل هم خودرو ایران های مجموعه زیر تمامی که داد قول گزارش،مدیرعامل               بنابهمین
 خواهند شد.

 *اقدام نمادین کارگر راه آهن نسبت به برای دفاع از حقوق واعتراض به سهل انگاری های مدیران

2نفر همراهی با مدیران های انگاری سهل به واعتراض حقوق از دفاع برای آهن راه کارگر                  یک
 ازهمکارانش وبرافراشتن پالکاردی،بطورنمادین خودرا حلق آویز کرد.



 

 *اعتراض جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران نسبت به پایمالی حقوقشان



به نسبت را اعتراضشان ای اطالعیه دور اهواز)با ایران( فوالد صنعتی ملی گروه ازکارگران                جمعی
 پایمالی حقوقشان ابراز وخواهان  اتحاد و همدلی همکارانشان برای دست یابی به مطالباتشان شدند.

 متن کامل اطالعیه بشرح زیراست:

 با سالم و عرض ادب خدمت همه همکاران شریف

 یک نادان با برنامه می تواند یک دانای بی برنامه را شکست دهد.

مهارت گیری یاد یا و مشترک زندگی تشکیل یا و تحصیل هنگام در چه خود زندگی ایام تمام در ما                      همه

دستیابی باعث ریزی برنامه و برنامه این و داشتیم برنامه یک خود اهداف به دستیابی برای ، ای حرفه                     و
آنان موفقیت کلید رهبران و مدیران سوی از برنامه داشتن مدیریت علم در . است شده موفقیت به                    ما

 برای رسیدن به اهداف است . بی برنامه گی باعث در جا زدن و پسرفت  سازمان ها خواهد شد .

دروغ با همیشه یوسفی آقای ما غایب همیشه و پروازی مدیر و پهلوانی ، غفوری همچون                  مدیرانی

به تولید رسیدن وعده و چیالن تلگرامی کانال دفتر در 1398/8/20 مورخ در او                پردازی(مصاحبه
(وعده پوچ و خالی تو های وعده دادن و پرسنل) مشکالت حل 80%و دوم سال در و اول سال در ℅50                     

عمال راه، نقشه و راهبردی برنامه یک نداشتن همچنین )و پرسنل جمع در تن ٨٠هزار ماهانه                  ورود

ه مهر همچنین و بومی غیر و ضعیف بسیار تیم کمک با تا کردند ثابت همگان بر را برنامه داشتن                      عدم
 چینی افراد فاسد و خائنی همچون خطیبی ، نادی زاده ،مسلمی، شعبانی بر مشکالت شرکت افزودند .

نوسازی و بازسازی عدم و کامل ظرفیت با تولیدی خطوط اندازی راه عدم و اولیه مواد ورود                   عدم

اندیشه و ها سیاست از کردن کار کارمزدی و فاسد داللهای به ما محصوالت دادن اختیار و                   خطوط

صحنه این بازیگران محمدی افشین او ناکارآمد و بیسواد معاون و یوسفی آقای که است فوالد مافیای                   های
 خطرناک و شوم هستند اما تیر آنها به سنگ خواهد خورد .

کارگری ضد چارت یک ،ایجاد هوا و آب بدی ، شغل العاده فوق ، فنی :حق مانند کارگران حقوق و                      حق

، مدیران برخی برای پاداش اضافه و کارگران برای پاداش بودن ثابت ، ها جایگاه از بسیاری حذف                    و

این وجود با و نشده داده هنوز که هنوز انبارها و پشتیبانی کارگاههای مخصوصا پایین کار اضافه                   دادن
 سیستم فاسد و ضد کارگری پرداخت نخواهد شد .

به آزمون کنندگان شرکت مشاهده و ناظر دو سوی از رساندن تقلب و استخدام انگیز بر بحث قضیه                    در
دست بدلیل امتحانی های برگه سوزاندن و پرسنل فرزندان به 15نمره امتیاز دادن عدم و تقلب                  این

با پرسنل فرزندان استخدام با یوسفی آقای مخالفت و مدیران برخی های فامیل و فک استخدام و                   کاری
عنوان با تازه های استخدام همچنین و مسئولین برخی به ایشان چاپلوسی و قبولی نمرات                 داشتن

و محمدی که دروغ این طراحان با خواهیم می امنیتی و نظارتی مسئولین از که حرم مدافعان                   فرزندان
 یوسفی هستند برخورد کنند .

 و کالم آخر :

دور چندان نه ی گذشته همانند خود اولیه حقوق و حق آوردن بدست برای گرامی خواهران و                   برادران

و اتحاد حقوقتان و حق به رسیدن برای فاکتور مهمترین کردید ثابت برهمگان را خود اخوت و اتحاد                    که
 همدلی  است .



 *بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 465 کارگر  صنایع خالص سازان روی زنجان بدلیل تعطیلی

 سایه شوم بیکاری باالی سر ده ها کارگر دیگر  شهرک صنعتی روی زنجان

بیجار جاده 6 کیلومتر در واقع (ZZKICO)زنجان روی سازان خالص صنایع آذر،شرکت اول شنبه                روز
 - شهرک صنعتی تخصصی روی،تعطیل و465 کارگرش با 10تا12 سال سابقه بیکارشدند.

شرکت تعطیلی با که هستند فعالیت حال در 870نفر بر بالغ مجموع در زنجان روی صنعتی                  درشهرک

خطر به صنعتی مجموعه این در نیز اقماری های شرکت همه کارگران روی،اشتغال سازان                خالص
 افتاده است.

 

مسئوالن گفت: ای رسانه خبرنگار زنجان،به روی سازان خالص صنایع شرکت عمومی روابط               مسئول
 استان زنجان همکاری الزم را برای انتقال فیلتر کیک ها به محل جدید نمی کنند.



در دیگر شرکت چند و زنجان روی سازان خالص -شرکت آذرماه اول شنبه امروز- از افزود:                  وی
 شهرک صنعتی روی به دلیل پلمب محل دپوی فیلتر کیک ها که  50 روز پیش  اتفاق افتاد، تعطیل شد.

نمی جدید محل به ها کیک فیلتر انتقال زمینه در را الزم همکاری زنجان استان مسئوالن داد: ادامه                    او

از پس یکی زنجان روز شهرک در حاضر های شرکت همه رسد می نظر به روند این با که                      کنند
 دیگری تعطیل خواهند شد.

و فنی عالی آموزش مجتمع ودانشجویان کارکنان از جمعی و علمی هیئت اعضای اعتراضی                *تجمع
 مهندسی اسفراین نسبت به   الحاق دانشگاه اسفراین به دانشگاه بجنورد مقابل فرمانداری اسفراین

عالی آموزش مجتمع ودانشجویان کارکنان از جمعی و علمی هیئت اعضای آبان، 28 روزچهارشنبه                
دست بجنورد دانشگاه به اسفراین دانشگاه الحاق به نسبت اعتراضاتشان درادامه اسفراین مهندسی و                فنی

 به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی زدند.

 

روزچهارشنبه در اسفراین دانشگاه اداری پرسنل قاطبه و دانشجویان ، اساتید از دریافتی:جمعی               گزارش

اسفراین دانشگاه ادغام از نارضایتی دلیل به اسفراین فرمانداری محوطه در حضور آبان،با               بیست و هشتم
 بعنوان زیر مجموعه دانشگاه بجنورد دست به اعتصاب و تجمع زدند.

بین در را صنعت با ارتباط نخست رتبه نودوهشت سال در اسفراین دانشگاه اینکه بیان با                  معترضین
تنها به اسفراین دانشگاه ارتقاع بر مبنی ها زمزمه که حالی در است رسانده ثبت به کشور های                    دانشگاه

این ادغام از خبر جاری سال اردیبهشت در ناگه به میرسید گوش کشوربه شرق شمال صنعتی                  دانشگاه
 دانشگاه ،توسط وزارت علوم بیان شد.



راه کردن هموار برای که شد مواجه آن علمی هیئات و دانشگاه پرسنل جدی مخالفت با دستور                   این
 ،مدیریت دانشگاه توسط وزارت علوم بر کنار شد.

دانشگاه وسرپرست مادر دانشگاه عنوان به میخواهد حالی در بجنورد دانشگاه که است ذکر شایان                 

کشور سطح در صنعت با مرتبط های دانشگاه جدول قعر در بجنورد دانشگاه که شود مطرح                  اسفراین
 دسته بندی میشود.

جنسیتی«کوثر» تک دانشگاه نام بجنورد دانشگاه با شمالی خراسان استان های دانشگاه ادغام طرح                در
 هم مطرح بود که با مخالفت نماینده رهبری دراستان این دانشگاه از فهرست خارج شد.

 

 *جان باختن کودک کار در میانه براثر سقوط در چاله آسانسور

 یک کودک کار 17 ساله ،حین کار در یک ساختمان نیمه کاره درشهرمیانه،استان آذربایجان شرقی
 براثر سقوط از ارتفاع به درون چاله آسانسور جانش را ازدست داد.

 *زنده زنده سوختن کارگر  یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع در غرب تهران

 بعد از ظهرروز جمعه 30آبان،یک  کارگر  درحادثه آتش سوزی یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع
 واقع در جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو،زنده زنده سوخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 اخباروگزارشات کارگری 30 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

زیست عوارض به نسبت اهالی اعتراضی تجمعات درپی تفت کردآباد تراورتن سنگ معدن تعطیلی -               
 محیطی وبیکاری 50 کارگرش

 - تجمع اعتراضی صیادان نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال لغو صید ترال مقابل استانداری هرمزگان

 - بیانیه دانشجویان در اعتراض به شیوه نامه انضباطی

  شیوه نامه انضباطی جدید، ابزاری تازه برای ورود نیروی امنیتی به دانشگاه

5 با خانواده سرپرست زن 3 مسکن حفاظت ویگان شهرداری ماموران بدست شده تخریب آلونک در -                 
 فرزند زندگی می کردند

استان ساختمانی کارگران صنفی دفترانجمن مقابل خودسوزی براثر باخته جان کارگر درباره گزارشی -              

 کرمانشاه

 - یک کارگر مصدوم حادثه انفجار وآتش سوزی  مجتمع پتروشیمی خارک دربیمارستان جان باخت

 - مرگ ومصدومیت 2 کارگر مجتمع کاوه فوالد آریا اردستان درحادثه انفجار

 روزپنج شنبه 30 آبان 1398: زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 +گزارشی ازاعتراضات بهبهان به بهانه افزایش قیمت بنزین

٢۴ جمعه روز از بهبهان در کشور شهرهای دیگر همانند بنزین نرخ برابری سه افزایش به                  اعتراضات
 آبان ماه آغاز شد و در روزهای بعد شدت گرفت.

شمار و زخمی نفر ده ها و داده اند دست از را خود جان نفر ١۵ شهر این اعتراضات طی می شود                     گفته
 زیادی بازداشت شده اند.

از نفر ١٢ «خاک سپاری می گوید: مدنی و سیاسی زندانیان از دفاع کمپین به بهبهان شهروندان از                  یکی

عزیزان دادن دست از سوگ در آن ها خانواده های و شده است برگزار آبان ٢٨ سه شنبه روز                 کشته شده ها
 خود هستند.»

مسالمت آمیز گونه ای به نیز شهر در و شد مسدود شهروندان توسط شهر ورودی های ابتدا بهبهان                 در

 مردم خیابان اصلی را با نشستن در مسیر بستند.

با اعتراض ها اولین منطقه این «در شود،می گوید: افشا او نام نیست مایل که بهبهان اهل شهروند                  این

که دارد اصلی خیابان یک شهر این بهبهان، خصوص در اما افتاد، اتفاق اهواز-امیدیه جاده کردن                  مسدود
مردم دارد. ادامه است شهر این اصلی منطقه که جوانمردی میدان تا می شود شروع ملی بانک میدان                   از

را خود اعتراض و بودند نشسته مسیر این در زمین روی مسالمت آمیز صورت به آبان ماه ٢۴ جمعه                   روز



تجمع این به و کرده برخورد آن ها با خشونت با انتظامی و امنیتی نیروهای که می دادند                  نشان
 مسالمت آمیز حمله می کند.»

غزه “نه قبیل از شعارهایی می دادند شعار ایستاده یا نشسته فقط مردم از «برخی می کند: اضافه منبع                   این

امنیتی نیروهای بهبهان در خشونت کننده شروع که است این مهم موضوع اما ایران”. فدای جانم لبنان                   نه

مردم به پلیس که لحظه همان از اما هستند. محتاط و محترم آرام، بسیار مردمی بهبهان مردم                   بوده اند.
 یورش برد، اوضاع تغییر کرد و فضا متشنج شد.»

عدالت و جوانمردی ملی، بانک میدان های اطراف اعتراض ها شدت شد، شکل این به وضعیت “وقتی                 

 افزایش یافت.”

٢٧ دوشنبه روز از دلیل همین به نداشتند، سرکوب و مقابله امکان عمال اول روز چند امنیتی                   نیروهای

 آبان نیروهای کمکی زیادی از خرم آباد وارد شهر شد.

عده ای و فارس آن ها از عده یک می کنند. زندگی مردم از قشر دو بیشتر بهبهان “در وی؛ گفته به                     بنا

اعتراضات) اول (روز شب جمعه در یعنی اول شب همان در هستند. بویراحمد و کهگیلویه                 لرهای
لرها طایفه از شهروندان از نفر سه و می شود کشته گردن ناحیه به مستقیم شلیک با عبداهللا نژاد                   احسان

 کشته شدند و در روزهای بعد هم شماری کشته و عده  زیادی زخمی شدند.”

که می کند اضافه اما دارد، اطمینان خود همشهریان از نفر ١٢ شدن کشته به نسبت که می گوید منبع                    این
 تعداد کشته شده ها ١۵ نفر یا حتی بیشتر هستند.

و تعهد خانواده ها از شد. برگزار بهبهان در شده ها کشته از نفر ١٢ خاکسپاری آبان ٢٨ سه شنبه روز                    در
 ضمانت گرفته اند که مراسم سوگواری را در سکوت برگزار کنند و با رسانه ها مصاحبه نکنند.

 در میان کشته شده ها نوجوان ١٢ ساله هم دیده می شود و بیشتر آن ها جوان هستند.

ساختمان از انداز ها «تک تیر گفت:  کرده است شلیک مردم به کسانی چه اینکه خصوص در شهروند                 این

را موضوع این و می کردند شلیک مردم به است سابق دارایی اداره که ملی بانک میدان مقابل طبقه                    چند
و کرده  اصابت آن ها سر یا گردن به گلوله کشته شده اند که کسانی بیشتر اما کرده اند، گزارش شاهد                   ده ها

خودشان شهروندان به اینطور دنیا کجای وگرنه داشته باشند، کشتار برای دستوری که می رسد نظر                به
 شلیک می کنند.»

از که است احمدی فر نام به فردی تک تیراندازها همین ازاین «یکی بهبهان: اهل شهروند این گفته به                   بنا
همراه به محافظ چند با شناسایی از بعد بالفاصله و شد شناسایی مردم توسط بود. بسیج                  نیروهای

شهر از اینکه از اما نه یا بود تک تیراندازها جزو که نمی دانم دقیق من شد. متواری شهر از                    خانواده اش
 خارج شده و فرار کرده است، را مطمئن هستم.»

 در بهبهان بانک های زیادی در سراسر خیابان اصلی شهر آتش گرفت.

در اما شده، کشیده آتش به بانک ها بیشتر و بنزین ها پمپ همه شهر کل در داده اند؛ گزارش عینی                    شاهدان

به که دارد وجود شبهه و نظر اختالف هستند، موضوع این مسبب کسانی چه اینکه در شهروندان                   میان
به بانک داخل و پنجره پشت از آتش چطور است طبقه ۵ و دارد زیادی وسعت که بانکی نمونه                     عنوان

در خوبی سابقه ایران حکومت چون و است برانگیز شبهه کمی خوب می کند سرایت ساختمان                 کل



یا امنیتی نیروهای خود توسط کار این که می زنند حدس مردم بیشتر ندارد مردم اموال تخریب                  خصوص
 لباس شخصی باشد.»

اصابت از پس که چرا است خطر در زخمی ها از برخی جان که است این موضوع «اکنون افزود:                    او

مداوای از بعد بیمارستان پرسنل که بگویم هم را این اما نرفتند. بیمارستان به بازداشت ترس از                   گلوله

به و نشوند شناسایی که کردند می کمک یا می دادند فراری را آن ها می کردند. همکاری آن ها با                   زخمی ها
 همین دلیل یکی از مسئوالن بیمارستان بازداشت شد.»

امکان عمال و گرفته قرار وحشت و رعب فضای در ویژه یگان نیروهای باالی حجم دلیل به اکنون                    شهر

شمار و شده اند مستقر شهر جای همه ضدشورش و ویژه یگان نیروهای و نیست                اعتراض
 بازداشت شده ها طی چند روز اعتراض به قدری زیاد است که عمال امکان ارائه آمار وجود ندارد.

تایید کمپین سوی از که افراد این از برخی (هویت از: عبارتند بهبهان کشته شده های از برخی                  اسامی
 نشده، کماکان در دست بررسی است)

 محمدحسین قنواتی

 مهرداد دشتی زاده

 احسان عبداهللا نژاد

 محمود دشتی زاده

 محمد حشم دار

 شبنم دیانی

 تدین (نام کوچک نامشخص)

 فرزاد انصاری

 علی (نام خانوادگی نامشخص)

های شهرستان ساکنان طبقاتی ترکیب با آشنایی :1398 ماه آبان آخر هفته اعتراضات حاشیه                +در
  شهریار،قدس(قلعه حسن خان) ومالرد

و خدماتی کارگر هم جمعیت درصد ۵٠ و هستند کشاورزی کارگران جمعیت از بخشی شهریار                 در
 صنعتی هستند که محل کار اکثر آنها، جاده قدیم کرج، جاده مخصوص و جاده ساوه است.

 در قلعه حسن خان، ۶۵ درصد کارگر هستند؛

 در مالرد ٣٠ درصد کارگر و باقی کشاورز هستند.

و ساختمانی و خدماتی و صنعتی کارگر از اعم کارگر جمعیت، درصد ۶٠ مارلیک، و سرآسیاب                  در

 بازنشستگان هستند.

 در صبادشت مالرد باز بیش از ۶٠ درصد کارگر هستند.



زیست عوارض به نسبت اهالی اعتراضی تجمعات درپی تفت کردآباد تراورتن سنگ معدن               *تعطیلی
 محیطی وبیکاری 50 کارگرش

یزد استان در تفت شهرستان توابع از کردباد اهالی اعتراضی تجمعات آبان،بدنبال 28 چهارشنبه                روز

 نسبت به عوارض زیست محیطی ، معدن سنگ  تراورتن تعطیل و50 کارگرش بیکار شدند.

تشریح در دارند، فعالیت کردآباد روستای در سنگ معدن 16 حدود اینکه بیان با بیکارشده                 کارگران

از شماری اجتماع دنبال به اتفاق این گفتند: ای رسانه خبرنگار سنگ،به معادن از یکی تعطیلی                  دالیل
که داده رخ تراورتن معدن در محیطی زیست مسائل سر بر تفت شهرستان واقع کردآباد روستای                  اهالی

 به درگیری نیز منجر شده است.

از یکی سوی از معدن این از بخشی استخراج عملیات شروع با همزمان گذشته روز های در گفتند:                   آن ها

 شرکت های بهره بردار، اهالی بومی روستای کردآباد مانع از فعالیت کارگران می شوند.

قابل شمار معمول روال طبق معدنی، واحد این در استخراج عملیات آغاز زمان از اطالعات؛ این پایه                   بر

ازسوی زیست محیط تخریب از ناشی خسارت های از جلوگیری برای منطقه این اهالی از                توجهی
آباد کرد روستاهای اهالی از بیشتر افراد این می کنند. مراجعه تراورتن معدن به کننده استخراج                 شرکت

 در شهرستان تفت هستند.

در شاغل کارگران شده باعث کردآباد تراورتن معدن محوطه در روستاها اهالی مستمر حضور                 ظاهرا

فعالیت کارفرما تشخیص به چنانچه شوند، مواجه مشکل با خود وظایف انجام برای معدنی واحد                 این
 معدن از روز چهارشنبه به حالت تعطیل درآمده است.

منطقه در کار بازار نامناسب شرایط یادآوری با کردآباد روستای تراورتن سنگ معدن کارگران از                 یکی
روستاهای اهالی اختیار در که است منطقه شغلی فرصت تنها معدنی واحد این گفت: خود                 سکونت

 اطراف معدن قرار دارد.

واحد این در آمده وجود به مشکالت تایید ضمن محلی، رسانه های با گفتگو در تفت شهرستان                  فرماندار

معدنی، واحد این در (کردآباد) معدن اطراف روستاهای اهالی از شماری تجمع دنبال به گفت:                 معدنی
 شورای تامین برای حفظ امنیت کارگران و اهالی تصمیم به تعطیلی موقت این واحد گرفته است.

غیربومی کار نیروی جذب سر بر روستاها اهالی اعتراض اینکه خصوص در کارگران ادعای رد با                  او
محیط تخریب موجب و نیست امکان پذیر معدن فعالیت ادامه مدعی اند روستاها این اهالی گفت:                است،

 زیست آن ها شده است.

درآمده تعطیل حالت به معدن شاغل، کار نیروی با اهالی درگیری ادامه با گذشته روز اینکه بیان با                    او
 است.

 *تجمع اعتراضی صیادان نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال لغو صید ترال مقابل استانداری هرمزگان

بلوچستان و خوزستان،سیستان بوشهر، های استان ازصیادان آبان،جمعی 30 جمعه روز             عصر

به دست ترال صید لغو بدنبال معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای                وهرمزگان
 تجمع مقابل استانداری هرمزگان دربندرعباس زدند.



 

می کنیم صید مایلی دوازده از خارج آب های در ما گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض صیادان از                   یکی
 و فعالیت ما تهدیدی برای ذخایر ماهیان نیست.

 وی  افزود: در تهران به ما وعده هایی مبنی بر لغو این طرح داده شد اما تا کنون عملی نشده است.

کرده بیان را طرح این که کسی و است نابودی معرض در شغل هزاران داشت: بیان پایان در صیاد                     این
 به هیچ عنوان فکری به حال ما نکرده است.

 *بیانیه دانشجویان در اعتراض به شیوه نامه انضباطی

  شیوه نامه انضباطی جدید، ابزاری تازه برای ورود نیروی امنیتی به دانشگاه

به موجود شرایط از انتقاد که می بریم سر به سختی غایت به شرایط در ما، امروز ،٩٨ ماه آبان از                      پس
 منزله اغتشاش است و منتقدان، اغتشاشگر خوانده می شوند.

شرط به سالح، حمل بدون پیمایی ها، راه و اجتماعات تشكیل اساسی قانون هفتم و بیست اصل به استناد                    با

دستگاه که داد نشان دیگر بار اخیر، خونین حوادث است. آزاد نباشد، اسالم مبانی با تضاد در كه                    آن
اعتراضات به پاسخ تنها و شده بسته اعتراض راه های که امروز ندارد. را نقد توان و تاب                   حاکمیت

 سرکوب آن است، دانشگاه تنها سنگر باقی مانده برای اعالم موضع و نارضایتی دانشجویان است.

هزینه چنان جدید، انضباطی شیوه نامه معتقدیم همچنان کشور، سراسر دانشجویان از جمعی              ما،

گونه هر امکان که انگاشته مجرم پیش فرض صورت به را دانشجو و برده باال را مدنی                  فعالیت های
شیوه نامه این است. شده سلب دانشجو از آموزشی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، از اعم مدنی                 فعالیت

حدت و شدت با دانشجو سرکوب و حراست سلیقه ای برخورد دانشگاه، شدن امنیتی روند تسریع                 باعث
 بیشتر است؛ بنابراین، خواستار لغو بی قید و شرط شیوه نامه ضد دانشجویی هستیم.



نگرانی ها از موجی می رسید گوش به علوم وزارت راهروهای از که شایعاتی با همزمان ،٩٧                 زمستان
دیوارهای از خارج امنیتی نهادهای فشارهای که می آمد نظر به آمد. وجود به دانشجویی فعالین میان                  در

آزادی از باقیمانده سنگر آخرین بود نتوانسته ناعادالنه قضایی احکام و فله ای احضارهای دانشگاه،                کوتاه
دانشجویی ضد شیوه نامه ابالغ با تا بود آمده بر آن درصدد علوم وزارت ریزد. فرو را ملت این                    خواهی

از که کند محکم را پوتین هایی بند پیش از بیش کرد، می لگدمال را آنان شهروندی حقوق وضوح به                     که
 مدت ها قبل بر گلوی فعال دانشجویی سنگینی می کرد.

سراسر از دانشجویان از جمعی ،٩٨ تابستان در جدید انضباطی نامه ش  یوه ابالغ از بعد                 بالفاصله
دانشجویی نامه شیوه این علیه امضا آوری جمع به اقدام سراسری، پویش یک طی ایران                 دانشگاه های

این لغو جهت در قدرتمند اهرمی مثابه به علوم، وزارت با مناقشه در می رفت امید که امضاهایی                   نمودند.

از استفاده با امضاها، این جمع آوری با همزمان مدت ها تا دانشجویان گیرد. قرار توجه مورد                 شیوه نامه
این به نسبت دانشجویان سازی آگاه جهت در داشتند؛ اختیار در که امکانی هر و ها تریبون ها،                    سخنرانی

۶ قریب آوری جمع  کشور، سراسر در دانشجویان جمعی تالش ماه ها نتیجه ی کردند. تالش عدالتی                بی
صحن در دستی صورت به مابقی و بود شده  معرفی آنالین لینک طریق از بخشی که شد امضا                    هزار

 دانشگاه های کشور جمع آوری شد.

کشور، سراسر های دانشگاه در امضا ها آوری جمع شروع از هفته یک از کمتر گذشت با                  متاسفانه

برد فرو بهت در را دانشگاه ماه بهمن در مسافربری هواپیمای به شلیک آن پی در و ٩٨ ماه آبان                      کشتار
 و پویش به مدت ٣ ماه متوقف شد.

شیوع با اما بدهیم ادامه را دانشجویی ضد شیوه نامه علیه پویش دوباره تا شد یم آن بر ماه بهمن                    اواخر
صحن در شده جمع ا آوری امضاهای به دسترسی و امضا آوری جمع امکان دانشگاه تعطیلی و                 کرونا

  دانشگاه منتفی شد.

از خارج امنیتی نهادهای با همزمان که بود انضباطی کمیته این دانشگاه ها تعطیلی با توام اما تابستان                   در
 دانشگاه فشار را بر دانشجویان افزایش داد.

ضد شیوه نامه این میگوییم هم چنان و مانده ایم بستیم کننده امضا دانشجویان با که عهد ی همان بر                  امروز

اصالح حتی و لغو برای امروز تا اراده ای هیچ بهداشت و علوم وزارتین اما گردد لغو باید                   دانشجویی
این به ارجاع با کشور، سراسر دانشگاه های در انضباطی کمیته های تیز تیغ و نداده اند نشان                 شیوه نامه

 شیوه نامه دست به سرکوب دانشجویان در سراسر کشور می زند.

به که امضاها مابقی است. شده  آورده آنالین امضاهای ۴هزارنفری حدودا لیست یادداشت، پ  یوست                در

زیر لیست وارد پویش همراهان دسترسی عدم و دانشگاه ها تعطیلی دلیل به شده، وارد دستی                 صورت
 نشده است.

انضباطی»مراجعه شیوه نامه به اعتراض در دانشجویان بیانیه تلگرام« کانال به امضاها رویت              برای

 شود.

5 با خانواده سرپرست زن 3 مسکن حفاظت ویگان شهرداری ماموران بدست شده تخریب آلونک                 *در
 فرزند زندگی می کردند



 

خبرنگار به شده تخریب منزل در ساکن بندرعباسی خانوار سرپرست زنان از یکی آبان، 30 جمعه                  روز
ماه دو مدت به فرزند پنج با همراه خانوار سرپرست زن سه شده تخریب منزل در : گفت: ای                     رسانه

 سکونت داشتند.

 وی افزود:تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی نبوده و نیستیم.

اضافه بود، شده داده تخریب اخطار بندرعباس شهرداری سوی از بار یک این از پیش اینکه بیان با                    وی

در و شرایط این در نداری و ناچاری سر از که کردیم اعالم شهرداری بازرسین به هم موقع همان                     کرد:
 این منزل زندگی می کنیم اما گوش شنوایی وجود نداشت.

کردند، می زندگی منزل این در محصل فرزند سه اینکه به اشاره با خانواده سرپرست زن                  این
مشخص و بریم می سر به همسایگان منزل در حاضر حال در منزل این شدن ویران با کرد:                    خاطرنشان

 نیست وضعیت زندگی فرزندان مان و تحصیل شان چه می شود.

 درهمین رابطه:خودسوزی زن سرپرست خانواده در بندرعباس دراعتراض به تخریب آلونکش

تخریب به دست مسکن حفاظت یگان ماموران همراه به شهرداری ماموران آبان، 28 چهارشنبه                روز
می تخریب را وسرپناهشان زنند می بندرعباس 3 درمنطقه واقع هایش وبچه ساله 35 زن یک                  آلونک

 کنند.

کند می خودسوزی به اقدام  وغیرانسانی وحشیانه عمل این به اعتراض برای خانواده سرپرست زن                 این
 و به بیمارستان منتقل می شود.

 این زن سرپرست خانواده  دچار  سوختگی 18 درصد ی درناحیه قفسه سینه و دست شده است.



استان ساختمانی کارگران صنفی دفترانجمن مقابل خودسوزی براثر باخته جان کارگر درباره              *گزارشی
 کرمانشاه

مذکور فرد گفت: ای رسانه خبرنگار به کرمانشاه استان اجتماعی تامین آبان،مدیرکل 30 جمعه                روز

و بود کرده مراجعه استان ساختمانی کارگران انجمن به ساختمانی کارگر عنوان به خود بیمه تمدید                  برای

لباس با را وی کار محل در حضور از پس انجمن این کارشناسان که می کند عضویت تمدید                   تقاضای
 مکانیکی خودرو می بینند و با تمدید درخواست وی (بیمه کارگری) مخالفت می کنند.

جدال از پس و کرده مراجعه انجمن به بعد روز درخواستش به رسیدگی منظور به فرد این داد: ادامه                     وی

 لفظی با منشی، تهدید به خودسوزی می کند.
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نهایت در و می کشد آتش به انجمن مقابل در را خود لفظی جدال از پس مذکور فرد متاسفانه افزود:                     وی
 به بیمارستان منتقل می شود و پس از بستری شدن فوت می کند.

بیمارستان به هوشیاری با مذکور فرد پزشکی علوم دانشگاه اعالم که،براساس شود می               خاطرنشان

دلیل به ساعتی گذشت از پس نهایت در که شود می بستری درصدی سوختگی دلیل به و کند می                     مراجعه
 ایست قلبی جان خود را از دست می دهد.

 درهمین رابطه:خودسوزی ومرگ یک کارگر در کرمانشاه

کرمانشاه کالنشهر رشیدی چهارراه در خودسوزی به اقدام ساله کارگر45 آبان،یک 29 شنبه پنج                روز
 می کند وپس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست می دهد.

می استیصالحکایت روی کارگراز این ازاعتراض اجتماعی های وشبکه ها رسانه در منتشره               گزارشات

سنگین هزینه های و اجتماعی تامین بیمه نداشتن به خاطر  امروز دوره گردی کفاش اینکه              کنند.ازجمله
 داروهای مادرش، جلوی اداره بیمه کرمانشاه خودسوزی کرد.

 *یک کارگر مصدوم حادثه انفجار وآتش سوزی   مجتمع پتروشیمی خارک دربیمارستان جان باخت

درصدی صی سوختگی بدلیل خارک پتروشیمی مجتمع سوزی وآتش انفجار حادثه مصدوم کارگر               یک
 دربیمارستان جانش راازدست داد وتعداد کارگران جان باخته این حادثه به 2 نفر رسید.

مجتمع سوزی  وآتش انفجار حادثه در دیگر نفر 4 کارگرومصدومیت یک رابطه:مرگ              درهمین
 پتروشیمی خارک – وخامت حال یکی از کارگران مصدوم

خارک پتروشیمی مجتمع سوزی  وآتش انفجار حادثه در در کارگر آبان،یک 29 شنبه پنج روز                 عصر
 جانش را ازدست داد و4 کارگر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است.
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عصر گفت: خبرنگاران به خارک پتروشیمی آتش سوزی حادثه جزئیات تشریح بوشهردر             فرماندار
 امروز بر اثر انفجار در قسمتی از پتروشیمی جزیره خارک، این مجتمع دچار آتش سوزی شد.

از یکی حال که شدند مصدوم نفر چهار و داد دست از را خود جان نفر یک حادثه  این در افزود:                       وی
 نیروها وخیم گزارش شده و با استفاده از بالگرد به بیمارستان سوختگی گناوه اعزام شده است.

تعدادی توسط بوده، خاموش و اورهال حالت در که پتروشیمی از قسمتی گفت: حادثه علت باره در                   وی

 از نیروها در حال تعمیر و جوشکاری بوده که بر اثر انتشار گاز در فضا، انفجار صورت می گیرد.

 *مرگ ومصدومیت 2 کارگر مجتمع کاوه فوالد آریا اردستان درحادثه انفجار

آریا فوالد کاوه مجتمع انفجار درحادثه مؤذنی بنام اردستان اهل ساله 30 کارگر آبان،یک 30 جمعه                  ظهر
شهر اهالی از ساله کارگر54 ویک باخت جان دم در اردستان صنعتی شهرك اصفهان، دراستان                  واقع

 بادرود بنام رزاقی دچار قطع عضو وسوختگی 70 درصدی شد.
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در واقع آریا فوالد کارخانه مجرب کارگر 1398،یک ماه 5آبان یکشنبه روز که، است یادآوری                 قابل
گیر پرس دستگاه واحدتولیدی،الی این دیگر کارگران به دادن آموزش حین اردستان صنعتی               شهرک

 افتاد وبدلیل خونریزی داخلی جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 29 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - تجمع اعتراضی در خیابان دبیراعظم کرمانشاه

 - خودسوزی ومرگ یک کارگر در کرمانشاه

 - خودسوزی زن سرپرست خانواده در بندرعباس دراعتراض به تخریب آلونکش

 - تجمع اعتراضی وکالی فارس نسبت به کسب  وکار تلقی شدن وکالت مقابل دفتر کانون وکال در شیراز

- خارک پتروشیمی مجتمع سوزی وآتش انفجار حادثه در دیگر نفر 4 کارگرومصدومیت یک مرگ -                
 وخامت حال یکی از کارگران مصدوم

 - جان باختن یک کارگرجوان درسراب براثر سقوط از ارتفاع

 روزچهارشنبه 29 آبان 1398: زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

بحث بلکه نیست واغتشاشگر معترض تفاوت یا و تجمع برای محلی وتعیین نارضایتی سر بر                 +بحث
 اصلی برسر اعتراض و تنفراست

اعتراض،تعیین حق درباره بحث شهرها،بازار در ها بالماسکه اندازی راه بر اخیرعالوه روزهای                طی

های تیراندازی از و.....پس واغتشاشگر معترض مدنی،فرق واعتراض،اعتراض تجمع برای            محلی
 مستقیم بطرف تجمع کنندگان بی دفاع،از طرف جناح های مختلف حاکمیت گرم شده است.

زحمتکشان،جوانان که اند نفهمیده هنوز اند افتاده ها بحث این بفکر معترضین کشتار از پس که                  آنها
مسببانشان از بلکه معترضند آن به و هستند ناراضی برکشور حاکم وضعیت از تنها نه کنندگان                  وتجمع

 متنفرند.آری از جناح های مختلف حاکمیت،صاحب منصبان،امامان جمعه و......متنفرند.

 جان کالم!

بحث بلکه نیست واغتشاشگر معترض تفاوت یا و تجمع برای محلی وتعیین نارضایتی سر بر                 بحث

 اصلی برسر اعتراض و تنفراست . جوانان وزحمتکشان از همه دست اندرکاران حاکمیت متنفرند.
 +گزارشی درباره اعتراضات سنندجی ها نسبت به بهانه افزایش قیمت بنزین
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جرقه اولین شد، آغاز گسترده ای شکل به آبان ماه پنجم و بیست شنبه روز از سنندج در                  اعتراضات
حق «اعتراض شعار با میدان به منتهی خیابان های بستن با جوانان حضور با اقبال میدان در                  اعتراضات

 ماست» آغاز شد.

شکل اتومبیل ها،اعتراض کردن خاموش و میدان در زدن بوق با و خیابان بستن با اقشار سایر و                   جوانان

گرانی به نه شعار و میدان در نشستن با معترضین و شد بسته میدان به منتهی خیابان های چنانچه                    گرفت،
 ادامه یافت.

و کردند معترضان پراکندن در سعی بودند حاضر میدان در وسیعی شکل به که انتظامی نیروی                  بالفاصله

 معترضین با شعار نیروی انتظامی حمایت، حمایت سعی در آرام کردن نیروهای انتظامی کردند.

مقابله آنها با کنید باز را میدان باید اینکه و معترضین پراکندن در بیشتر حضور با انتظامی نیروی                    اما

سوارها موتور و ویژه یگان نیروهای ربع یک فاصله به نداشتند را تجمع زدن هم به توان چون و                     کردند
 در میدان حاضر شدند و با حمله به معترضین با باتوم سعی در پراکندن آنها کردند.

ژاندارمری خیابان ابتدای در پرورش و آموزش حیاط در که سوارها موتور و ویژه یگان                 نیروهای
و آموزش حیاط از انتظامی نیروی با مردم درگیری و شعارها صدای شدن بلند با بودند شده                   مستقر

گاز سپس و باتوم با کوتاهی مدت از پس و شدند میدان وارد گروهی شکل به و شده خارج                     پرورش

و می آمدند معترضین سوی به موتور بر سوار وحشیانه شکل به و کردند حمله معترضین به                  اشک آور
 مستقیم با موتورهایشان سعی در زیر گرفتن معترضین داشتند.

وشتم ضرب مورد را زن و پیر و جوان و افتادند مردم جان به باتوم با ویژه یگان پیاده نیروهای                      سپس

 قرار دادند و آنها را به خیابان های منتهی به میدان پراکنده کردند.

فاصله این در شد، شروع مجدا درگیری و می شدند وارد میدان به دیگری خیابان از دوباره                   بالفاصله آنها

معاون و کردند نشینی عقب ویژه یگان معترضان،نیروهای برای سخنرانی و فرماندار معاون                با آمدن
گمشو» برو «دروغگو شعار با که کرد معترضان کردن راضی در سعی ساعت نیم به نزدیک                  فرماندار

 معاون فرماندار را هو کردند و با هو کردن و دروغگو دروغگو گفتن معاون فرماندار از میدان رفت.

در سنگینی بسیار درگیری و کردند حمله مردم به موتورسوار و پیاده نیروهای و آبپاش ماشین                  سپس

 میدان شروع شد و تا ساعت نزدیک به دو بعد از ظهر تعیقب و گریز معترضین ادامه داشت.

بانک ها به سنگ با و رفتند ادب راه سه و آباد شریف راه سه سوی به میدان از نشینی عقب در                       معترضین
 حمله کردند و درگیری شدیدی در خیابان ششم بهمن شروع شد که تا نیمه شب ادامه داشت.

و مردم میان شدیدی درگیری همزمان نبوت و آباد فیض و فرح خیابان های در شهر سوی آن                   در

کردند حمله بنزین پمپ و بانک ها به نبوت میدان و نبوت خیابان در چنانچه شد آغاز سرکوبگر                   نیروهای
به هم را بانک دو و زدند آتش را است سنندج شهر پمپ های بزرگترین از یکی که سیلو بنزین پمپ                      و

 آتش کشیدند.

ششم و بیست یکشنبه روز صبح حوالی تا سنگینی درگیری هم آباد فیض میدان و آباد فیض محله                    در
 آبان ماه میان معترضین و نیروهای سرکوبگر رخ داد.



فیض میدان و آباد فیض خیابان صبح تا و کشیدند آتش به را بانک سه و آباد فیض بنزین پمپ                      معترضین
 آباد در دست معترضین بود و تمام سطح خیابان سنگ و شیشه و دود بود.

با و داشتند دست در را کارآموزی و فرح خیابان صبح حوالی تا فرح درخیابان معترضین سو دیگر                    از

خیابان های الستیک، زدن آتش با خیابان ها کردن مسدود و ولیعهد و فرح خیابان در بانک دو                  سوزاندن

و شیشه خیابان سطح تمام و گرفتند کنترل در صبح حوالی تا را شهریور پنج و بیست و ولیعهد                     فرح،
جرات سرکوبگر نیروهای و بود گرفته را منطقه تمام الستیک ها کشیدن آتش به از دودناشی و بود                   سنگ

با و می کردند حمله انتظامی نیروی به سنگ با آنها اغلب چون نداشتند. را فرح خیابان به شدن                    وارد
پرتاب با آنها و می کردند حمله ویژه یگان نیروی به سنگ با کوردستان بژی و دیکتاتور بر مرگ                    شعار

حضور جرات آنها صبح نزدیکی های تا و نشدند موفق که داشتند مردم پراکندن در سعی اشک آور                  گاز
 در خیابان های فیض آباد، فرح  و بیست و پنج شهریور را نداشتند.

که بودند شده مستقر بازار میدان یا شهر اصلی میدان نزدیک دخانیات ساختمان در ویژه یگان                  نیروهای
 با شروع درگیری ها از آنجا خارج شده و به صف مردم حمله کردند.

بسیار که چیزی می بردند نیا ملک یا سابق امین ورزشی میدان به موقت بازداشت برای را                  معترضین
حاضر صفوف تمام در که زن ها و بود ویژه یگان نیروهای از مردم مختلف اقشار عمیق تنفر بود                    مشهود

به اعتراض و پادرمیانی در سعی ویژه یگان نیروهای توسط جوانان دستگیری با بالفاصله                بودند
 دستگیری داشتند و بسیار فعال بودند.

بود ساله پانزده و چهارده نوجوانان همچنین و فقیر و درآمد کم قشر حضور اخیر اعترضات ویژگی                   از
قرار شتم و ضرب مورد یا و شدند دستگیر آنها از بسیاری فرار در تجربه نداشتن دلیل به متاسفانه                     که

 گرفتند.

با ژاندرمری اول و مولوی خیابان در جوانان اقبال میدان در مردم به ویژه یگان حمله از بعد شنبه                     روز

به سوارن موتور نفوذ از سواران موتور راه سر کاره، نیمه  ساختمان یک سیمان کیسه های                 انداختن
و کردند کاری کتک حسابی را ویژه یگان نیروهای از بسیاری و کردند جلوگیری خودشان                 سنگرهای

و می کردند ویژه یگان نیروهای به حمله از کاملی پشتیبانی معترضان برای سنگ ها کردن جمع با                  زنان
 زد و خورد و درگیری تا ساعاتی از شب در آن منطقه ادامه داشت.

و بودند شده مستقر برق اداره ساختمان بام روی بر و آباد فیض و چهارباغ محله در تیراندازها                    تک
و می گرفتند نشانه را معترضین کردند نشینی عقب به مجبور را ویژه یگان نیروهای مردم که                  هنگامی

 چند نفر را در سه راه برق زخمی کردند.

شهید اولین و بودند شده زخمی مامور پنج و چهل به نزدیک اول شب و روز همان گفته ها به                     بنا

و بود زیاد شاهدان گفته به مجروحین تعداد بیمارستان ها در و بود ساله چهارده نوجوان یک                  اعتراضات
 حتی چشم یکی از مجروحین از حدقه در آمده بود.

همچون هم آباد شریف خیابان و ادب راه سه و بهمن ششم خیابان آبان ماه، پنجم و بیست شنبه روز                     عصر
کامل بطور آمد و رفت و بود معترضین دست در آباد فیض شهریورو پنج و بیست و فرح                    خیان های

خانگی اینترنت هم شب و موبایل یا دیتا اینترنت عصرروزشنبه از و بود شده مسدود خیابان ها و                   متوقف
 قطع شد.



شریف و غفور فرح، خیابان های در دیگر بار آبان ماه، ششم و بیست یکشنبه روز اعتراضات ادامه                  در
در سرکوبگر نیروهای حمله با که شد آغاز اعتصاب و ها مغازه بستن با درگیری ها آباد فیض و                    آباد

نیروهای و مردم میان بود،درگیری شده تعطیل یکدست شکل به که تاناکورا بازار به فرح                 خیابان
و سوار موتور نیروی با همراه جمعی دسته شکل به ویژه یگان نیروهای چنانچه گرفت شکل                  سرکوب

بد و فحش و شتم و ضرب با نفر سه از بیش تجمع به و می کردند زنی گشت خیابان ها در اتوبوس                       یک

آنها به مغازه ها، صاحبان سوی از ماموران کردن هو از پس تاناکورا بازار در و می کردند حمله                   وبیراه
باتوم با داشتند خیابان کردن مسدود در سعی که را جوانان و کردند پرتاب آور اشک گاز و کردند                     حمله

حمله داشت دست در گوشی کس هر به و کردند خرد باتوم با را ماشین چند و دادند قرار حمله                      مورد
 می کردند و گوشی ها را می گرفتند و در نهایت موفق شدند حرکت مردمی را سرکوب کنند.

و کنند باز را مغازه ها کردند سعی دارها مغازه به تذکر به مامورین غفور محله در شهر سوی آن در                      اما
و آنها میان سنگینی درگیری و شدند روبرو مغازه داران مقاومت با که بشکنند را مغازه داران                 اعتصاب

از بعد یک تا صبح ده ساعت از درگیری واین شدند بازداشت هم عده ای که داد رخ سرکوبگر                    نیروهای
پرتاب و اشغال سطل های کشیدن آتش به با غفور محله و آباد حسن خیابان انتهای و داشت ادامه                    ظهر

درآمده جنگی منطقه شکل به سرکوبگر نیروی سوی از ماشین ها شیشه و مغازها شیشه شکستن و                  سنگ

غفور خیابان انتهای در که کشاورز شهر ابتدای بنزین پمپ کشیدن آتش به در سعی معترضین و                   بود
ظهر از بعد یک ساعت در نهایت در و شدند مواجه ویژه یگان نیروهای شدید مقاومت با که دارد،                     قرار

 اعتراضات در میان دود و آتش خاموش شد.

نیروهای و داشت وجود شهر سطح در ای پراکنده  درگیری های آبان ماه، هفتم و بیست دوشنبه روز                  از

آنان جان به باتوم با شدت به مقاومت صورت در و نمیدادند را نفر سه از بیش به تجمع اجازه                      سرگوبگر
سنگینی جو ویژه، نیروهای از پر ماشین های و سوار موتور نیروهای مانور شهر سطح در و                  می افتادند

در فله ایی شکل به سرکوبگر نیروهای و بود آورده بوجود پنجشنبه تا دوشنبه روزهای در بخصوص                  را
 سطح خیابان ها و ورودی بانک ها و پمپ بنزین ها مشغول گشت زنی بودند.

بنزین قیمت افزایش به اعتراض بهانه به تهران دانشگاه دانشجویان ماه آبان 27 تجمع درباره                 +گزارشی
 وبازداشت تعدادی از دانشجویان

به اعتراض در تجمعی به دست تهران دانشگاه دانشجویان 27آبان دوشنبه روز واصله اخبار به                 /بنا

عصر که تجمع این زدند. سنگین های سرکوب و معیشتی بار فاجعه وضعیت بنزین، برابر سه                  افزایش

آمبوالنس چندین شب، تاریکی ساعات به شدن نزدیک با و یافت ادامه 8شب تا گرفت شکل دوشنبه                   روز
آمبوالنس داخل و دستگیر را دانشجویان از تعدادی و شدند دانشگاه وارد شخصی لباس نیروهای                 حاوی

را دانشجویان باقی و گشوده را آذر 16 خیابان به منتهی درب دانشگاه از خروج جهت ادامه در                    کردند.
دستگیر دانشگاه از بیرون نیز را دانشجویان از تعدادی سپس و رانند می بیرون دانشگاه از طریق آن                    از

  میکنند.

اند. شده منتقل اوین زندان به نیز تعدادی و فشافویه زندان به دانشجویان این از برخی اخبار این به                     /بنا

پنج تعداد این از که است شده عنوان تن 50 تا 40 تهران دانشگاه در دوشنبه عصر بازداشتیان تعداد                     آمار
این بر عالوه نیست. دست در دقیقی اطالع دانشجویان این هویت از اما میباشند عالمه دانشجویان از                   تن

  پنج تن دیگر از دانشجویان دانشگاه عالمه خارج از تجمع بازداشت شده اند.



توسط ایشان های خانواده و دانشجویان از بسیاری با گذشته روز سه طی اخبار این به بنا                   /همچن  ین
شد. خواهند دستگیر شوند دیده دانشگاه محیط در اگر که شده گرفته آمیز تهدید تماس امنیتی                  نهادهای

 همچنین به خانه شخصی تعدادی از دانشجویان جهت بازداشت مراجعه شده است.

 *تجمع اعتراضی در خیابان دبیراعظم کرمانشاه

فعالیت ممنوعیت با رابطه در کرمانشاه شهرداری اجرائیات مامورین آبان، 28 چهارشنبه روز               عصر

خرید اصلی مراکز از ،یکی کرمانشاه دبیراعظم خیابان کسبه با بعد به 18 ساعت از بازاریان و                   کسبه
 شهر کرمانشاه،درگیر شدند که با اعتراض ومقاوت آنها روبروگشتند.

 این اعتراض کسبه با حمایت جمعی از اهالی محل همراه شد وتجمع بزرگی شکل گرفت.

 

 *خودسوزی ومرگ یک کارگر در کرمانشاه

کرمانشاه کالنشهر رشیدی چهارراه در خودسوزی به اقدام ساله کارگر45 آبان،یک 29 شنبه پنج                روز

 می کند وپس از انتقال به بیمارستان جانش را ازدست می دهد.

می استیصالحکایت روی کارگراز این ازاعتراض اجتماعی های وشبکه ها رسانه در منتشره               گزارشات

سنگین هزینه های و اجتماعی تامین بیمه نداشتن به خاطر امروز دوره گردی کفاش اینکه              کنند.ازجمله
 داروهای مادرش، جلوی اداره بیمه کرمانشاه خودسوزی کرد.



 

 *خودسوزی زن سرپرست خانواده در بندرعباس دراعتراض به تخریب آلونکش

تخریب به دست مسکن حفاظت یگان ماموران همراه به شهرداری ماموران آبان، 28 چهارشنبه                روز

می تخریب را وسرپناهشان زنند می بندرعباس 3 درمنطقه واقع هایش وبچه ساله 35 زن یک                  آلونک
 کنند.

کند می خودسوزی به اقدام وغیرانسانی وحشیانه عمل این به اعتراض برای خانواده سرپرست زن                 این

 و به بیمارستان منتقل می شود.

 این زن سرپرست خانواده  دچار  سوختگی 18 درصد ی درناحیه قفسه سینه و دست شده است.

 



 

 *تجمع اعتراضی وکالی فارس نسبت به کسب  وکار تلقی شدن وکالت مقابل دفتر کانون وکال در شیراز

کسب به نسبت اعتراضشان گذاشتن نمایش برای فارس استان وکالی از آبان،جمعی 29 شنبه پنج                 روز
  وکار تلقی شدن وکالت دست به تجمع مقابل  ساختمان دفتر کانون وکال درکالنشهر شیراز زدند.

 

و وکالت حرفه به شدن نائل تشریفات اساسًا گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر وکالی از                   یکی
 نوع خدمات ارائه شده توسط کانون وکال هیچ سنخیتی با تعاریف ارائه شده از کسب  وکار ندارد.



وکالت حرفه در که حالی در است کاسب سود کسب بر مبتنی و بازار قواعد تابع وکار کسب افزود:                     وی
رسمی صورت به که دارد وجود کشور در کسب وکار کدام است. موکل حق احقاق و سود دنبال به                    وکیل

که حالی در دهد ارائه رایگان خدمات جامعه برخوردار کمتر افراد به صنف ارکان از یکی قالب در                    و
ارائه رایگان حقوقی خدمات عزیز هموطنان از زیادی تعداد به ساالنه وکال کانون های معاضدت                اداره

 می دهند.

ارتباط که وکالت حوزه به قانونگذاران نگاه است الزم گفت: فارس دادگستری وکالی کانون عضو                 این

دور به و تکریم باب از و غیربازاری نگاهی دارد، عدالت و حقوق دادگستری، و خواهی تظلم با                    مستقیم
 از مسائلی که خالف شأن وکیل و دادگستری است، باشد.

- خارک پتروشیمی مجتمع سوزی وآتش انفجار حادثه در دیگر نفر 4 کارگرومصدومیت یک                *مرگ
 وخامت حال یکی از کارگران مصدوم

خارک پتروشیمی مجتمع سوزی وآتش انفجار حادثه در در کارگر آبان،یک 29 شنبه پنج روز                 عصر

 جانش را ازدست داد و4 کارگر دیگر مصدوم شدند که حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است.



 

عصر گفت: خبرنگاران به خارک پتروشیمی آتش سوزی حادثه جزئیات تشریح بوشهردر             فرماندار
 امروز بر اثر انفجار در قسمتی از پتروشیمی جزیره خارک، این مجتمع دچار آتش سوزی شد.

از یکی حال که شدند مصدوم نفر چهار و داد دست از را خود جان نفر یک حادثه این در افزود:                       وی
 نیروها وخیم گزارش شده و با استفاده از بالگرد به بیمارستان سوختگی گناوه اعزام شده است.

تعدادی توسط بوده، خاموش و اورهال حالت در که پتروشیمی از قسمتی گفت: حادثه علت باره در                   وی

 از نیروها در حال تعمیر و جوشکاری بوده که بر اثر انتشار گاز در فضا، انفجار صورت می گیرد.

 *جان باختن یک کارگرجوان درسراب براثر سقوط از ارتفاع

درشهر واقع ساختمانی در جوشکاری کار حین ساله 25 کارگر آبان،یک 29 شنبه پنج روز                 عصر
 سراب استان آذربایجان شرقی براثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 اخباروگزارشات کارگری 28 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - برپایی 3اعتصاب و تجمع  اعتراضی در استان خوزستان:

ها ماه پرداخت عدم به اعتراض در سوسنگرد شهرداری کارگران وتجمعات اعتصاب روز دهمین -1               

 حقوق وبازی کردن با جانشان با اجرانشدن پروتکل های بهداشتی و نبود امکانات بهداشتی

تبدیل عدم به کارون(میرآب)نسبت صنعت و کشت کارگران از جمعی اعتراضی تجمع روز دومین -2               

 وضعیت

مقابل تجمع برپایی با وضعیت تبدیل عدم به نسبت ایذه پیش دبستانی مربیان اعتراضات سریال ادامه -3                
 آموزش و پرورش وفرمانداری

ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض برای خرم آباد و3 2 مناطق سبز فضای کارگران تجمع و اعتصاب -                  
 حقوق

بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه وشاغل اخراجی کارگران های کنش ادامه -                
 شغلی ومعیشتی با سفربه پایتخت وتجمع مقابل بانک ملی

پروتکل رعایت باعدم هایشان وخانواده کارگران جان با گچساران پتروشیمی شرکت مدیران بازی -              
 های بهداشتی مقابله با بیماری کووید19

نشین بهارستان شکایت درپی انقالب و عمومی دادسرای به اراک اهالی از و11نفر کارگر 2 احضار -                 

 این شهرستان بدلیل انتقادشان ازوی

سوی از شده تعیین مالیات و عوارض به اعتراض در بندرعباس پزشکان از تعدادی روزه 2 اعتصاب -                  

 اداره امور مالیاتی و شهرداری بندرعباس

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 سه شنبه 28 آبان ماه 1398:پنجمین روز اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین

ها رسانه در اطالعات برخی کردن ودرز اجتماعی ی ها درشبکه منتشره وگزارشات ،تصاویر ها                 فیلم
جمله از آبان 28 شنبه دررروزسه شهرها از تعدادی در بنزین گرانی بهانه به اعتراضات ادامه از                   حاکی

مدرس)، کوی شبانه سنندج،کرمانشاه،شیراز،دزفول(اعتراض جوانرود،مریوان، شهرهای        در
 کارون،کوت عبداهللا و برخی از محالت تهران و....می باشد.

بهانه به اعتراض درآنها که شهرهایی تعداد گذشته روز چند طی که کنند می تایید فوق                  گزارشات
 افزایش قیمت بنزین صورت گرفته خیلی بیشتر از 100شهرمی باشد.



منجمله کنندگان تجمع بازداشت برای واطالعاتی امنیتی نیروهای های گزارشات،تالش            بنابهمین
عالمه دانشگاه روزنامه نگاری دانشجوی قرگوزلو ملیکا بازداشت رابطه درهمین دارد. ادامه             دانشجویان

مکانی به وانتقالش تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشجوی ذوقی وکامیار اوین به وانتقالش               طباطبایی
 نامعلوم تایید شده است.

از شهرها از تعدادی در ها بالماسکه اندازی وراه است قطع کماکان اینترنت گزارش این تنظیم لحظه                   تا
 طرف رژیم برای بنمایش گذاشتن هوادارنش ادامه دارد.

 اما رژیمی که هوادار وحامی دارد چرا از اینترنت وحشت دارد  وقطعش می کند؟

 برای اینکه از به لرزه درآمدن پایه های اقتدارش به وحشت افتاده است.

 +اعتراض دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی عالمه طباطبایی

مردم، از حمایت در طباطبایی عالمه اجتماعی علوم دانشکده 98،دانشجویان 28آبان شنبه سه               روز
 کارگران و در اعتراض به گرانی بنزین تجمع اعتراضی کردند.

وزارت سمت از دانشجویان از بسیاری خانواده با گذشته روز سه طی که شد برگزار حالی در تجمع                    این

بازداشت دانشگاه محیط در حضور صورت در که شده اند تهدید دانشجویان و شده گرفته تماس                 اطالعات
  می شوند.

حضور اسالمی انجمن های اما شد برگزار اجتماعی علوم دانشکده اساتید شرکت و همراهی با تجمع                 این
 در این تجمع را تحریم کردند.

اعتراضات سرکوب و بنزین گرانی به اعتراض در بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشجویان               +تجمع

  مردمی

گرانی به اعتراض در بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه دانشجویان از جمعی ،98 27آبان               روزدوشنبه

به اعتراض ضمن زیر شعارهای وباسردادن زدند تجمع به دست مردمی اعتراضات سرکوب و                بنزین
 سرکوب ها حمایتشان را اعتراضات نسبت به گران شدن بنزین بنمایش گذاشتند.

 «بنزین گرونترشده فقیر فقیرتر شده»

 «گرانی تورم بالی جان مردم»

 «دانشجو بیداراست بازحمتکش همراه است»

 «دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد»

 «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»

ومحکومیت وزحمتکشان جوانان اعتراضات از حمایت در کشور از خارج در اعتراضی              +تجمعات
 سرکوب ها

وزحمتکشان جوانان اعتراضات از حمایت در کشور از خارج در تجمعاتی اخیر روزهای               طی
آینده روزهای در تجمعات این برادامه مبنی هایی وفراخوان است شده برپا ها سرکوب                ومحکومیت

 منتشر شده است.



 *برپایی 3 اعتصاب و تجمع اعتراضی در استان خوزستان:

ها ماه پرداخت عدم به اعتراض در سوسنگرد شهرداری کارگران وتجمعات اعتصاب روز دهمین -1               
 حقوق وبازی کردن با جانشان با اجرانشدن پروتکل های بهداشتی و نبود امکانات بهداشتی

به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای سوسنگرد شهرداری کارگران که است               10روز
امکانات نبود و بهداشتی های پروتکل اجرانشدن با جانشان با کردن وبازی حقوق ها ماه پرداخت                  عدم

خوزستان شهردراستان این شهرداری ساختمان مقابل را تجمعاتی و برند بسرمی اعتصاب در               بهداشتی
 برپامی کنند.

نشود پرداخت معوقه حقوق و بیمه حق کردند،اگر اعالم معترض آبان،کارگران 28 جهارشنبه               روز
 همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

 

داریم معوقه حقوق 7ماه گفت: حقوق ماه 7 پرداخت افتادن عقب درباره سوسنگرد شهرداری کارگر                 یک
حقوق پرداخت در تعویق بودن نامتوالی از گونه ای به و کرده خوش دل آن بودن نامتوالی به مسئوالن                    که

 یاد می کنند که گویا یک امتیاز برای ما و مدال افتخاری برای آن ها است.

نمی  گیرد قرار پرسنل اختیار در بهداشتی امکانات و ابزار کرد: اضافه و کرد گالیه امکانات نبود از                   وی

ابزار که بهداشتی امکانات نبود و بهداشت رعایت عدم علت به کارگران از بسیاری که شد سبب تبع به                     و
 اولیه کار است بیمار و روانه  بیمارستان ها شوند.



کار به مشغول دستکش بدون زباله ها آوری جمع برای کارگران موارد از بسیاری در افزود:                 وی
روز به رو ابتال خطر و نیست پوشیده کسی بر استان و شهر در کرونا جوالن آنکه حال و                     می شوند

 افزایش می یابد.

آنها نفر 360 که است نفر 420 شهرداری کارگران تعداد داد: ادامه سوسنگرد شهرداری                کارگرمعترض

بازنشستگی شرف در پرسنل از 30نفر که است حالی در این هستند قراردادی دیگر نفر 60 و                   رسمی
آن ها درخواست با اعتبارات کمبود علت به شهرداری اما شدند  بازنشستگی امور پیگیر مکررًا و                 هستند

 مخالفت کرد.

بدهی های دلیل به معوقه حقوق ماه 7 وجود با گفت: سوسنگرد شهرداری کارگران از دیگر                 یکی
 شهرداری به بیمه کارگران از حق بیمه محروم شدند.

و بیمه حق اگر می گویند و کردند اعتصاب روز 10 مدت به موجود وضع به اعتراض در                   کارگران
 حقوق معوقه پرداخت نشود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

تبدیل عدم به کارون(میرآب)نسبت صنعت و کشت کارگران از جمعی اعتراضی تجمع روز دومین -2               
 وضعیت

صنعت و کشت کارگران از دیگر متوالی،جمعی روز دومین برای آبان 28 چهارشنبه               روز
درب مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس              کارون(میرآب)برای

 ورودی شرکت اجتماع کردند.

 

شرکت مدیرعامل با امروز بود شده گفت:قرار ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                 یکی
 نشستی داشته باشیم اما متاسفانه توجهی به خواسته های ما نکردند.

طرح این اما بوده روز 45 گروه 2 به کارگران بیکاری زمان تقسیم شرکت پیشنهادی طرح : افزود                    وی
 از طرف کارگران پذیرفته نشد .

 درهمین رابطه:

 + تجمع اعتراضی جمعی دیگر از کارگران  کشت و صنعت کارون(میرآب)نسبت به عدم تبدیل وضعیت



گذاشتن نمایش به برای کارون(میرآب) صنعت و کشت کارگران از دیگر+ آبان،جمعی 27 شنبه سه                 روز
شوشتر- در واقع شرکت ورودی درب مقابل تجمع به دست وضعیت تبدیل عدم به نسبت                 اعتراضشان

 کیلومتر 17 جاده دزفول زدند.





94در سال از که هستیم نفر 100 از گفت:بیش ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                   یکی
 قالب تامین نیرو به کارگیری شدیم .

فصلی نیروی تامین از ما وضعیت تبدیل برای هنوز سال پنج حدود گذشت با : افزود معترض کارگر                    این

 به تامین نیروی دایم اقدامی نشده است .

تبدیل عدم به دراعتراض کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر صدها وتجمعات اعتصاب موقت               +خاتمه

 وضعیت،اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت بدنبال وعده کارفرما

اعتصاب به کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر روز،صدها 6 از پس ماه آبان 24 شنبه                 روز

در وتبعیض مشاغل بندی طبقه طرح ناقص وضعیت،اجرای تبدیل عدم به دراعتراض شان               وتجمعاتشان
 پرداخت بدنبال وعده کارفرما،بطورموقت خاتمه دادند.

 

خبرنگار می رسد،به نفر هشتصد حدود به آن ها شمار که کارگران این از آبان،تعدادی 25 یکشنبه                 روز
همانند مشاغل طبقه بندی طرح درست اجرای و وضعیت تبدیل پیگیر است سال چندین گفتند: ای                 رسانه

دریافت از کارخانه این در کارگران از برخی همچنین نمی شود. انجام که هستیم شرکت رسمی                 کارگران
 بخشی از مزایای عرفی و قانونی خود محروم هستند.

کارگری نمایندگان از تعدادی با جلسه ای کارفرما گذشته روز تجمع، روز شش از افزودند:بعد                آنها
با نیز معترض کارگران داد. را مشکالت به رسیدگی و مطالبات پرداخت وعده آن در و کرد                   برگزار
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اعتراض ادامه از مشکالتشان، به رسیدگی و خود مزدی طلب از بخشی وصول به نسبت اطمینان                  کسب
 منصرف شدند.

کارگران شیفت حق و غذا حق شده، ذخیره مرخصِی حق شده متعهد کردند:کارفرما اضافه                آنها

ذخیره مرخصی حق به مربوط مطالبات از بخشی گذشته روز آن، نتیجه ی در که بپردازد را                  پیمانکاری

و مجتمع مصرف تعاونی در عضویت خواستار کارگران همچنین شد. پرداخت کارگران گذشته               سال
 بهره مندی از خدمات فروشگاهی آن بودند که در این خصوص کارفرما قول همکاری داد.

وعده نیز پیمانکاری کارگران وضعیت تبدیل درخصوص کارفرما مجتمع؛ این کارگران اظهارات              طبق

 داد با اعضای هیات مدیره مستقر در تهران(بانک کشاورزی)، در این باره صحبت کند.

از که مجتمع این در خود مشاغل طبقه بندی طرح اجرای رویه به که کارگرانی به افزودند: کارگران                   این

 چند سال پیش در حال انجام است، اعتراض دارند نیز قول رسیدگی داده شد.

مقابل تجمع برپایی با وضعیت تبدیل عدم به نسبت ایذه پیش دبستانی مربیان اعتراضات سریال                3-ادامه
 آموزش و پرورش وفرمانداری

تبدیل عدم به نسبت اعتراضاتشان سریال درادامه ایذه پیش دبستانی مربیان آبان، 8 چهارشنبه               روز
 وضعیت،دست به تجمع مقابل آموزش و پرورش وفرمانداری این شهرستان دراستان خوزستان زدند.

 



پاسخگو نیست حاضر گفت:هیچ کس رسانه یک خبرنگار به درتجمع حاضر دبستانی پیش مربیان از                یکی
 باشد. به هر کجا که مراجعه می کنیم فقط دارند ما را به همدیگر پاس می دهند.

فرماندار امیدواریم و هستیم ایذه فرمانداری محل در حاضر حال در گفت:ما مربیان این از دیگر                  یکی

 شهرستان بتواند مشکالت ما را پیگیری کند.

کل اداره ی خوزستان، استانداری بین مسیر طلبدر حق دبستانی پیش مربیان این که میشوود                خاطرنشان

 آموزش و پرورش استان، فرمانداری ها و ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف استان سرگردانند.

ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض برای خرم آباد و3 2 مناطق سبز فضای کارگران تجمع و                  *اعتصاب
 حقوق

شهرداری منطقه3 شهرداری نواحی از یکی و و 2 منطقه سبز فضای کارگران از جمعی قبل روز                   چند
 خرم آباد برای اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق دست ازکارکشیده و  تجمع کردند.

 

مربوط تنها مشکل این خرم آباد شهرداری مسئوالن گفته آبان،به 28 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 برپایه
 به کارگران فضای سبز چهار ناحیه از شهرداری خرم آباد بوده است.

به نکردن عمل علت به فرد این و بوده نفر یک ناحیه چهار این پیمانکار پیگیری ها اساس بر                    همچنین
کارگران برای مشکل این ایجاد باعث شده، موظف آنان انجام به شهرداری با قرارداد در که                  تعهداتی

 شده است.

سال یک طی گفت: موضوع این با ارتباط در خرم آباد شهرداری انسانی منابع مدیریت و توسعه                  معاون

کارگران تنظیف، کارگران ترتیب به را کارکنان به حقوق پرداخت شهرداری جدید مدیریتی تیم                گذشته
 فضای سبز، نیروهای رسمی و نیروهای قرارداری انجام داده است.

سبز فضای کارگران از تعدادی برای گذشته روزهای در که مشکلی علت اینکه به اشاره با                  وی
بر افزود: است، نکرده عمل خود تعهدات به پیمانکاران از یکی که است این آمده وجود به                   شهرداری



از را کارگران اول ماه دو حقوق که هستند موظف آنان می شود منعقد پیمانکاران با که قراردادی                   اساس
 آورده خود پرداخت کنند.

را خرم آباد شهرداری از ناحیه چهار سبز فضای مسئولیت که پیمانکاران از یکی متاسفانه کرد: بیان                  وی

مشکل ایجاد باعث موضوع همین و است نکرده پرداخت را کارگران اول ماه دو حقوق دارد عهده                   بر
 برای بیش از 100کارگر شهرداری شده است.

که هستند شهرداری سوم منطقه نواحی از یکی و خرم آباد دو منطقه به مربوط کارگران این افزود:                   وی
 برای حل مشکل آنان تدابیری اندیشیده شده است.

با کرد: خاطرنشان شود، پرداخت پیمانکار به تومان میلیون 250 فردا است قرار اینکه بیان با                  وی
از ناحیه چهار این کارگران حقوق می شود. پرداخت افراد این مطالبات از بخشی پول این                 پرداخت

 شهرداری چهار ماه عقب افتاده است.

مناقصه این گفت: می شود، برگزار مناقصه پیمانکاران به مناطق این واگذاری برای اینکه بیان با                 وی

سبز فضای برای نفر یک تنها متاسفانه اما است شده منتشر استان سراسری روزنامه های در بار                  چندین
 این چهار ناحیه شرکت کرد و برنده شد.

خرم آباد شهر دیگر ناحیه پنج در داشت: اظهار خرم آباد شهرداری انسانی منابع مدیریت و توسعه                 معاون
کارگران حقوق شهرداری درآمدهای به توجه با و داریم کمی مشکالت کارکنان حقوق پرداخت حوزه                 در

 فضای سبز و تنظیف پرداخت می شود.

بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه وشاغل اخراجی کارگران های کنش                *ادامه
 شغلی ومعیشتی با سفربه پایتخت وتجمع مقابل بانک ملی

به دادن پایان برای دارشان دامنه های کنش درادامه داماش معدنی آب کارخانه وشاغل اخراجی                 کارگران
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی سفربه پایتخت وتجمع مقابل بانک ملی را دردستور کارگذاشتند.

رفع برای ملی بانک ماه) آبان 27) سه شنبه روز آبان،جلسه 28 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  براساس
 مشکالت آب معدنی داماش بدون هیچ نتیجه ی مشخصی پایان یافت.

با که ملی بانک مدیران برخی سه شنبه روز جلسه در بود شده داده وعده کارگران به که حالی ست در                     این
واحد این مشکالت برای راه حلی می شود، برگزار داماش معدنی آب کارگران مشکالت بررسی               هدف

 پیدا خواهد شد.

هم معیشت دغدغه و می کنند دریافت را خود بسیار مزایای و حقوق موقع به که ملی بانک مدیران                    گویا

آنها معشیتی زندگی نابسامانی های و مشکالت به و ندارند کارگران مشکالت شنیدن برای گوشی                ندارند،
در تجمع و پایتخت طرف به حرکت قصد معدنی آب اخراجی و شاغل کارگران این رو از                  بی توجهند.

 برابر بانک ملی برای حل مشکالتشان را دارند.

 تجمع اعتراضی شماری از کارگران بازنشسته مقابل مجلس

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای بازنشسته کارگران از شماری آبان، 28 چهارشنبه               روز

نشدن اجرا درمانی، خدمات نبودن رایگان اش، بریده سرودم سازی همسان و مستمری نازل                سطح



تجمع به دست اجتماعی تامین سازمان مسئوالن پاسخگویی وعدم اجتماعی تامین های صندوق               اساسنامه
 مقابل مجلس زدند.

 



 

از جمعی توسط شده داده فراخوان ایران،با فلزکارمکانیک کارگران سندیکای رسمی کانال گزارش               به
شکل تجمع این مجلس جلوی صبح نیم و ده ساعت راس ماه آبان 28 امروز اجتماعی تامین                   بازنشستگان

همه رسیدند. نفر ۵٠ از بیش به نفرات ١١ ساعت تا تدریج به ولی بودند آمده کمی خیلی عده                     گرفت.
بازنشستگان، مختلف گروههای از بود. چشمگیرتر خانمها حضور بودند. زده ماسک استثناء              بدون

 فلزکار مکانیک، بافنده سوزنی و افراد گروه تلگرامی بازنشستگان و مستمری بگیران حضور داشتند.

انتظامی نیروی کلی بطور آمد. بعمل هماهنگی محل انتظامی نیروی با پالکاردها بستن برای                ابتدا

های مستمری اخیر، ناعادالنه های سازی همسان به اعتراض در بازنشستگان این داشت. خوبی                برخورد

به اجتماعی تامین مسووالن نبودن پاسخگو درمانی، خدمات نبودن رایگان فعلی، شرایط با               نامتناسب
از بخشی بودند. آمده گردهم اجتماعی تامین های صندوق اساسنامه نشدن اجرا و سازمان خراب                 اوضاع

 شعارها چنین بود.

 اختالس ها قطع بشه/ مشکل ما حل میشه

 شعار ما این زمان/ معیشت است و درمان

 منزلت، معیشت ، سالمت/ حق مسلم ماست

 تورم، گرانی / بالی جان مردم

 همسان سازی با دیگر بازنشستگان



 حقوق ما دو میلیون / خط فقر ده میلیون

صحبت بازنشستگان مطالبات مورد در بود کرده شرکت تجمع این در کرمانشاه از که بازنشسته                 یک
فلزکارمکانیک بازنشسته که خود معرفی از پس فلزکارمکانیک بازنشستگان از یکی آن از پس                کرد.

امید نشریه ما که:« گفت ادامه در و زد حرف بود ناعادالنه که ها حقوق سازی همسان مورد در                     است،

راه حال در ضمن در بگیرد. تماس من شماره با خواهد می که هرکس کنیم می نشر و چاپ مرتبن                      را
  اندازی انجمن سالمندان هستیم که کل بازنشستگان را با هم متحد کنیم».

و کافی توضیحات حسین رفیقمان که پرسید را مطالبات حاضران از و آمد مجلس حراست از نفر                   یک

 مبسوطی داد. البته دیگران هم منجمله خانمها هم توضیح می دادند.

امید، نشریه چنین هم شد. توزیع مکانیک فلزکار بازنشستگان طرف از دستی تراکت های تجمع از                 پس

را آنها مشتاقانه جمعیت که شد توزیع معترض بازنشستگان میان فلزکارمکانیک بازنشستگان              نشریه
  گرفتند و برعکس دفعات قبل آن را در کیف خود پنهان نکردند و علنی در دست داشتند.

ادامه و جمع خواسته درباره سواالتی کردند معرفی خبرنگار را خود که جوان نفر ٢ تظاهرات پایان                   در
ساعت تجمع داشت. خواهد ادامه تجمعات این نشود رسیدگی اگر شد گفته آنها به که پرسیدند                  تظاهرات

 ١١ و ۴۵ دقیقه به آرامی خاتمه یافت.

 

پروتکل رعایت باعدم هایشان وخانواده کارگران جان با گچساران پتروشیمی شرکت مدیران              *بازی

 های بهداشتی مقابله با بیماری کووید19



شهرک در واقع گچساران پتروشیمی شرکت کارگران جمعیت آبان، 27 بتاریخ ها رسانه در منتشره                 فیلم
و نکرده رعایت را بهداشتی پروتکل های کوچکترین که کشد می تصویر به را چهاربیشه                صنعتی

شوند می سیستمی از استفاده به مجبور بار دو روزه هر بصورت روزانه غیاب و حضور برای                   جملگی
 که عینا و عمال باید آن را لمس و از همه بدتر در اتاقکی 9 متری با ازدحام جمعیت به ده ها نفر می رسد.

عنوان صراحتًا گچساران پتروشیمی شرکت کارگران از محلی،تعدادی خبری منبع یک گزارش              به
که است گچساران پتروشیمی مجموعه کرونا انتشار عامالن و کرونا نشست کانون های از یکی                می کنند

 می توان گفت مدیران کوچکترین نظارت و اهمیتی به این موضوع ندارند.

از بعد پتروشیمی به دیگر استان های و بویراحمد و کهگیلویه استان نقاط اکثر از که                 کارگرانی

جمع هم دور می آیند، پتروشیمی به اطراف شهرهای و گچساران شهر خانه، از تعطیالت و                 مرخصی ها
بسیار آنان بودن ناقل امکان که وضعیتی در و یافته حضور سالمت حیث از ناامن محیط در                   می شوند،

 است بدون استریل و رعایت پروتکل های بهداشتی به خانه، شهر و کانون جامعه باز می گردند.

با یا و شوند تعطیل اینچنینی دیمی مدیریت صورت در مکان هایی چنین باید یا کنونی حاد وضعیت                   در

پایان پتروشیمی ها بر حاکم نابسامانی و تشویش به سریعتر چه هر ذیصالح و مسئول نهادهای                 نظارت
 داده شود تا شاهد اتفاقات ناخوشایندی با باال رفتن شمار مبتالیان و نتیجتًا قربانیان ویروس 19 نباشیم.

نشین بهارستان شکایت درپی انقالب و عمومی دادسرای به اراک اهالی از و11نفر کارگر 2                 *احضار
 این شهرستان بدلیل انتقادشان ازوی

این نشین بهارستان شکایت درپی اراک اهالی از و11نفر شازند نیروگاه کارگر هپکو،یک کارگر                یک

مرکزی کالنشهردراستان این انقالب و عمومی دادسرای به ازوی انتقادشان بدلیل             شهرستان
 احضارشدند.

مطلبی پیش چندی ظاهرا که است قرار این از آبان،ماجرا 27 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                  بنابه
که مطلبی است، شده منتشر اجتماعی شبکه های و مجازی فضای در مجلس نماینده این درمورد                 انتقادی

و11 شازند نیروگاه کارگر هپکو،یک کارگر یک و آورد بدنبال را شهرستان این نشین بهارستان                شکایت
 نفر از اهالی اراک به  دادسرای عمومی و انقالب احضارشدند.

تا شده حاضر دادسرا این یک شماره مجتمع در حضور با آذرماه دوم تا شده خواسته آنها از احضاریه                     در
 بابت شکایت علی اکبر کریمی مبنی بر «نشر اکاذیب در سامانه های یارانه ای» پاسخگو باشند.

و شده همراه مجازی فضای در اراک اهالی چشمگیر واکنش با البته نشین بهارستان این شکایت                  موضوع
به نسبت انتقاد طرح در داده اند هشدار یکدیگر به نوشته هایی در مجازی فضای اراکی کاربران از                  بخشی

 این نماینده مجلس، «دقت بیشتری» به خرج دهند تا مبادا کارشان به دادگاه بکشد.

سوی از شده تعیین مالیات و عوارض به اعتراض در بندرعباس پزشکان از تعدادی روزه 2                  *اعتصاب
 اداره امور مالیاتی و شهرداری بندرعباس

عوارض به نسبت اعتراضشان نمایش برای بندرعباس پزشکان از آیان،تعدادی 26 روزدوشنبه              ازصبح

کردند تعطیل را خود های مطب بندرعباس شهرداری و مالیاتی امور اداره سوی از شده تعیین مالیات                   و
 وتا پایان روزسه شنبه27 آبان به اعتصابشان ادامه دادند.



مطب در پزشکان فعالیت ای، هفته دو توافق و مشترک نشست برگزاری از آبان،پس 28 چهارشنبه                  روز
 های خصوصی بندرعباس از سر گرفته شد.

تفاهم ایجاد هدف با جلسه این گفت: خبر این تایید با هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه عمومی روابط                   مدیر

 بین طرفین برگزار و مقرر شد مشکل ایجاد شده از سوی اداره امور مالیاتی و شهرداری برطرف گردد.

کار روزچهارشنبه از شده، ایجاد مشکالت رفع جهت ای هفته دو فرصت تعیین با پزشکان وی، گفته                   به

 خود را از سر گرفتند.

از تعدادی اعتصاب تایید با هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه در مسئول مقام آبان،یک 27 شنبه سه                  روز

اول خط مدافعان عنوان به پزشکان که حالی در گفت: محلی رسانه یک خبرنگار ،به بندرعباس                  پزشکان
مالیاتی امور اداره و شهرداری نهاد دو  هستند، رسانی خدمت مشغول کرونا بحرانی شرایط در                 سالمت

 اقدام به تعیین مالیات و عوارض هنگفت و  غیرواقعی برای آنان کرده اند.

وضعیت این از رفت برون برای ذیربط و مسول نهادهای حضور با متعدد های نشست داد: ادامه                   وی
 تاکنون بی نتیجه بوده است.

کرده آنان برای قضایی پرونده تشکیل و پزشکان علیه شکایت به اقدام شده یاد نهادهای کرد: اضافه                   وی
 اند که پزشکان نیز در اعتراض، مطب های خود را تعطیل کرده اند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - بازهم خوزستان در صدر اخبار کارگری بابرپایی اعتصاب وتجمعات اعتراضی:

 1- تجمع اعتراضی جمعی دیگر از کارگران کشت و صنعت کارون(میرآب)نسبت به عدم تبدیل وضعیت

وعدم وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران اعتراضات ادامه -2               

 پرداخت 5 ماه حقوق بابرپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواز

 3- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه رامین نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات

مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش اعتراضی تجمع -4              
 استانداری برای چندمین بار

سهامداران توسط هایشان خانواده و اهواز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه کارگران کشی گرو -5               

 گروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالف با وزارت صنعت و بانک مهر
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حداقل پرداخت و وضعیت تبدیل عدم به نسبت غرب آباد اسالم قند کارخانه شرکتی کارگران اعتراض -                 
 حقوق به ازای 12 ساعت کار روزانه بجای 8 ساعت

بکار بازگشت از ولی پرداخت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران معوقه حقوق -               

 آنها خبری نیست

تبدیل عدم به نسبت پرورش و آموزش در سال91کشور جذب شده قرآن معلمان دوباره اعتراضی تجمع -                

 وضعیت مقابل مجلس

 - بدعتی عجیب در شیوه سرکوب فعالیت صنفی دانشجویی!

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 دوشنبه 27 آبان ماه 1398:چهارمین روز اعتراضات به بهانه افزایش قیمت بنزین

تعطیل اینترنت، کردن وببندها،قطع کشتارها،بگیر علیرغم روز، چهارمین برای آبان 27 دوشنبه              روز
و.... متروها تردد کردن ورزشی،قطع مسابقات ،تعطیلی سینماها ومدارس،بستن ها دانشگاه             کردن

افزایش بهانه به بسیجی،اعتراضات دانشجویان منجمله رژیم مزدوران طرف از بالماسکه             وبرگزاری
 قیمت بنزین ادامه پیدا کرد.

ادامه از ها،حاکی دررسانه سربسته گزارشات ونیز اجتماعی های درشبکه منتشره             گزارشات

مریوان، سقز، سنندج، چمران،شیراز،اسالمشهر، ،( طالقانی ماهشهر(محله شهرهای در           اعتراضات
تهران نقاط آباد،یزدانشهر،برخی وگلشهر)،بهارستان،قدس،شهریار،نجف کرج(فردیس بوکان،        کامیاران،

 و.....می باشد.

 تصویری از اعتراض محله طالقانی ماهشهر:

 



از حمایت در تجمع به دست تهران دانشگاه متوالی،دانشجویان روز دومین برای 27آبان دوشنبه                روز
 معترضین نسبت به افزایش قیمت بنزین زدند.

حامی دانشجویان به حمله زمینه سازی ومهیا حاکمیت جناحی بین های رقابت چارچوب در روز                 درهمین

راه تهران دانشگاه در ای بالماسکه نیز بسیجی ،دانشجویان بنزین قیمت افزایش به نسبت                معترضین
 انداخته اند وبدنبالش به تجمع دانشجویان حق طلب حمله ور شدند.

بنزین قیمت افزایش به نسبت معترضین حامی دانشجویان تجمع روز اولین پی در گذشته(26آبان)                شب
 تعدادی از دانشجویان ازجمله سها مرتضایی،نرگس باقری وامیرفرصتی بازداشت شدند.

دبیر حسینی امین محمد دانشجو، سه براین عالوه کشور دانشجویان صنفی شوراهای کانال گزارش                بنابه
توسط گذشته شب گرگان دانشگاه حقوق دانشجوی و بابل نوشیروانی دانشگاه صنفی شورای               سابق

 وزارت اطالعات بازداشت شد.

تجمعات در فعالش شرکت بدنبال قلیان اجتماعی،سپیده های درشبکه منتشره گزارشات به بنا               همچنین
 اعتراضی روزهای گذشته برای باری دیگر بازداشت شد.

روز چهار طی که شهرهایی تعداد دهد می نشان آبان 27 بتاریخ ای رسانه وگریخته جسته                  گزارشات

وهر باشد 100شهرمی از بیشتر خیلی گرفته صورت بنزین قیمت افزایش به نسبت اعتراض درآنها                 اخیر
15 در خوزستان دراستان فقط مثال است.بعنوان بوده مختلف محالت در اعتراضات شاهد هم               شهر

 شهرستان شاهد اعتراضات به اشکال مختلف بودیم.

خوزستان دراستان فقط ازجمله باشد می هزارنفر از بیش خیلی شدگان تعدادبازداشت گزارشات بهمین                بنا
 180نفر بازداشت شده اند.

برای معترضین گذشته روزهای طی که است ازاین حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره               گزارشات
توزیع های جایگاه ومسببانشان کشور کنونی وضعیت به نسبت ونفرتشان خشم گذاشتن              بنمایش

داده قرار حمله کشورمورد مختلف نقاط در را بسیاری ومذهبی قدرت،سرکوب ،مراکز ها               بنزین،بانک
 اند.

ومدارس،تعطیلی ها دانشگاه اینترنت،بستن کردن قطع گسترده، های بازداشت چارچوب درهمین             

بلکه باشد نمی حاکمیت قدرت بیانگر تنها و....نه متروها تردد کردن ورزشی،قطع ومسابقات               سینماها
 وحشتشان را نسبت به  گستردگی اعتراضات صورت گرفته وافزایش دامنه اش را بنمایش می گذارد.

 کماکان از تعداد جان باختگان ومجروحین اعتراضات چهار روزاخیر اطالع رسانی دقیقی نمیتوان کرد.

اعالم 500نفر را مجروحین وتعداد نفر 34 را کردستان استان باختگان جان تعداد محلی خبری منبع                  یک
 کرده است.

 همین منبع جان باختگان اعتراض اخیر کرمانشاه را 10نفرگزارش کرده است.

 *بازهم خوزستان در صدر اخبار کارگری بابرپایی اعتصاب وتجمعات اعتراضی:

 1- تجمع اعتراضی جمعی دیگر از کارگران  کشت و صنعت کارون(میرآب)نسبت به عدم تبدیل وضعیت



گذاشتن نمایش به برای کارون(میرآب) صنعت و کشت کارگران از دیگر+ آبان،جمعی 27 شنبه سه                 روز
شوشتر- در واقع شرکت ورودی درب مقابل تجمع به دست وضعیت تبدیل عدم به نسبت                 اعتراضشان

 کیلومتر 17 جاده دزفول زدند.





94در سال از که هستیم نفر 100 از گفت:بیش ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                   یکی
 قالب تامین نیرو به کارگیری شدیم .

فصلی نیروی تامین از ما وضعیت تبدیل برای هنوز سال پنج حدود گذشت با : افزود معترض کارگر                    این

 به تامین نیروی دایم اقدامی نشده است .

تبدیل عدم به دراعتراض کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر صدها وتجمعات اعتصاب موقت               +خاتمه

 وضعیت،اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت بدنبال وعده کارفرما

اعتصاب به کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر روز،صدها 6 از پس ماه آبان 24 شنبه                 روز

در وتبعیض مشاغل بندی طبقه طرح ناقص وضعیت،اجرای تبدیل عدم به دراعتراض شان               وتجمعاتشان
 پرداخت بدنبال وعده کارفرما،بطورموقت خاتمه دادند.

 

خبرنگار می رسد،به نفر هشتصد حدود به آن ها شمار که کارگران این از آبان،تعدادی 25 یکشنبه                 روز
همانند مشاغل طبقه بندی طرح درست اجرای و وضعیت تبدیل پیگیر است سال چندین گفتند: ای                 رسانه

دریافت از کارخانه این در کارگران از برخی همچنین نمی شود. انجام که هستیم شرکت رسمی                 کارگران
 بخشی از مزایای عرفی و قانونی خود محروم هستند.

کارگری نمایندگان از تعدادی با جلسه ای کارفرما گذشته روز تجمع، روز شش از افزودند:بعد                آنها
با نیز معترض کارگران داد. را مشکالت به رسیدگی و مطالبات پرداخت وعده آن در و کرد                   برگزار
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اعتراض ادامه از مشکالتشان، به رسیدگی و خود مزدی طلب از بخشی وصول به نسبت اطمینان                  کسب
 منصرف شدند.

کارگران شیفت حق و غذا حق شده، ذخیره مرخصِی حق شده متعهد کردند:کارفرما اضافه                آنها

ذخیره مرخصی حق به مربوط مطالبات از بخشی گذشته روز آن، نتیجه ی در که بپردازد را                  پیمانکاری

و مجتمع مصرف تعاونی در عضویت خواستار کارگران همچنین شد. پرداخت کارگران گذشته               سال
 بهره مندی از خدمات فروشگاهی آن بودند که در این خصوص کارفرما قول همکاری داد.

وعده نیز پیمانکاری کارگران وضعیت تبدیل درخصوص کارفرما مجتمع؛ این کارگران اظهارات              طبق

 داد با اعضای هیات مدیره مستقر در تهران(بانک کشاورزی)، در این باره صحبت کند.

از که مجتمع این در خود مشاغل طبقه بندی طرح اجرای رویه به که کارگرانی به افزودند: کارگران                   این

 چند سال پیش در حال انجام است، اعتراض دارند نیز قول رسیدگی داده شد.

وعدم وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران اعتراضات ادامه -2               
 پرداخت 5 ماه حقوق بابرپایی تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواز

دارشان دامنه اعتراضات درادامه خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران آبان، 27 شنبه سه                روز

در شرکت ساختمان مقابل تجمع به حقوق،دست ها ماه پرداخت وعدم وضعیت تبدیل عدم به                 نسبت
 کالنشهر اهواز زدند.

به نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران اعتراضات سریال از دیگر ای               یادآوری:شماره

 عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر بابرپایی تجمع مقابل شرکت واستانداری

شرکت مقابل تجمع بابرپایی خوزستان روستایی فاضالب و آب کارگران شهریور، 12 چهارشنبه               روز

بیمه حقوق،حق ها ماه پرداخت عدم به نسبت را اعتراضاتشان سریال از دیگر ای شماره                 واستانداری
 ومطالبات دیگربنمایش گذاشتند.



 

ماه هفت طرحی و پیمانکار نیروهای ما گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر ازکارگران                 یکی
از ما اجتماعی تامین بیمه حق آنکه ضمن هستیم طلبکار روستایی فاضالب و آب شرکت                 حقوق

 اردیبهشت سال 97 تاکنون پرداخت نشده است.

برای عمًال حقوق، پرداخت عدم وجود با و شده قطع گذشته سال از نیز تکمیلی بیمه پوشش افزود:                    وی
 درمان بیماری نیز باید مبالغ را به صورت آزاد پرداخت کنیم.

توسط پیمانکاری و معین کار رسمی، نیروهای حقوق پرداخت نوع فاحش تفاوت گفت: همچنین                وی

وجود با زیرا است شده کارکنان بین چنددستگی نوعی سبب روستایی فاضالب و آب شرکت                 مسئوالن
را خود حقوق منظم صورت به ماه هر کارمعین و رسمی ما،کارگران به حقوق ماهه هفت پرداخت                   عدم

 دریافت می کنند.

عیدی پرداخت زمان در باید دلیل همین به است کارگری نوع از طرحی نیروهای قرارداد داد:                  اوادامه

را ما عیدی پرداخت زمان در مسئوالن اما می کردند پرداخت آنها به حقوق پایه دو معادل 99                   سال
 کارمند حساب میکنند و در زمان پرداخت حقوق به ما عنوان کارگری میدهند.

موقت نیروهای کشور فاضالب و آب شرکت مدیرعامل سوی از شده صادر نامه مطابق افزود:                 وی

حجمی نیروهای عنوان تحت کارکنان این تمام اما شوند جذب نیرو تامین عنوان تحت باید                 کارگری
 پیمانکار به کار گرفته شده اند که در واقع پایین ترین نوع قرارداد به لحاظ پرداخت مزایا است.
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با را نیرو نفر 800 یکهزارو خوزستان روستایی آبفا گفت:شرکت درخاتمه معترض کارگر               این
می دریافت را خود مزایای و حقوق قرارداد نوع تناسب به که دارد پوشش تحت مختلف                  قراردادهای

این در رسمی و پیمانی معین، قرارداد نیروی نفر 350 طرحی، قرارداد نفر 632 تعداد این از                   کنند،
چک باید شرکت و دارند قرار پیمانکاران نظر زیر آبدار نیروی نفر 800 همچنین هستند                 شرکت

 صورت وضعیت پیمانکاران را صادر کند تا آنها حقوق و بیمه آبداران را پرداخت کنند.

 3- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه رامین نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات

از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای رامین نیروگاه کارگران آبان، 27 شنبه سه                  روز

 کار کشیدند و دراین نیروگاه اجتماع کردند.

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

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

 جهت اطالع:

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

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

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

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

 مبلغ 15 میلیون پرداخت شد.

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

اما می مانند نیروگاه در که هستند رسمی نیروهای این سهام فروش از بعد قطعًا و است رسمی                   نیروهای

عذر نمی تواند جدید مدیریت حتم طور به بشوند رسمی  94 سال در وزارت دستور طبق نیروها                  اگر
 نیروها را بخواهد.

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

از سال چند گذشت با اکنون کرد: عنوان شود، تبدیل رسمی به فنی چارت و سال 5 سابقه با آزمون                      بدون

و تعمیرات نیروی نفر 110 برداری، بهره نیروی نفر 190 از امسال مهر 10 است قرار وزارت                   دستور
آزمون دارند دکتری و ارشد کارشناسی، دیپلم، فوق مدارک دارای که کسانی یعنی اداری نیروی نفر 50                 

 بگیرند.

برگزار دیگری  آزمون مدتی بعد و می شوند رسمی نفر 162 اول مرحله در گفته اند ما به افزود:                   وی

رسمی آزمون طریق از نیز 1400 اردیبهشت در را مابقی و کنند رسمی را دیگر نفر چند تا                    می شود
 می کنند.



کارکنان کل تعداد آمده،گفت: پیش شرایط توضیح در اهواز رامین نیروگاه کارگران از دیگر                یکی
تحصیلی مدرک دارای پیمانکار نفرکارکنان 350 تعداد این از که است نفر 952 رامین نیروگاه                 پیمانکار

کل کردن رسمی بر  عالوه می توان شرایط این با که هستند دکترا و لیسانس فوق لیسانس، دیپلم،                   فوق
 نیروهای پیمانکار داری مدرک تحصیلی  تعداد 106 نفر دیگر را نیز رسمی کرد.

تعداد این که است خالی رامین نیروگاه سازمانی چارت در نفر تعداد456 جای حاضر حال در گفت:                   وی
 را می توانند رسمی کنند.

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

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

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

 +تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه رامین اهواز نسبت به خصوصی سازی

جاده 20 کیلومتر در واقع اهواز رامین نیروگاه کارگران از شهریور،جمعی 14 روزجمعه               ظهر

دست خصوصی بخش به واگذاری به نسبت اعتراضان گذاشتن بنمایش برای ویس شهر –                مسجدسلیمان
 به تجمع در مصلی نمازجمعه کالنشهر اهواز زدند.

 

مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش اعتراضی تجمع -4              
 استانداری برای چندمین بار

برای خوزستان سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش از دیگر،جمعی باری برای آبان 27 شنبه سه                روز
 انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری تجمع کردند.



 

حقوق هم اغلب و ایم شده کار به مشغول 92 سال از گفت:ما ای رسانه خبرنگار به کنندگان ازتجمع                     یکی
 و مزایای عقب افتاده داریم ولی خواسته اصلی ما تبدیل وضعیت خود به حق التدریسی است.

که کرد بیان خود اظهارات آخرین در پرورش و آموزش وزارت پارلمانی معاون متاسفانه داد: ادامه                  وی
 آموزش دهندگان مشغول به کار از سال92 به بعد ، استخدام نخواهند شد.

اما شدند وضعیت تبدیل گذشته یکسال در شدند کار به مشغول 92 سال از قبل که ما افزود:همکاران                    وی

این به نسبت که شویم 28جذب ماده قالب در باید که کردند اعالم و کنند نمی موافقت ما وضعیت تبدیل                      با
 تصمیم اعتراض داریم.

و آموزش در جذب برای ماده این طبق داد: ادامه معترض آموزی سواد نهضت دهنده آموزش                  این
نیز ما شدن قبول شانس و دهیم آزمون ندارند کاری سابقه هیچ که افرادی سایر مانند باید ،                    پرورش

 مشخص نیست.

خواستار داشتیم استان در بیسوادی کردن کن ریشه برای که تالشی و کار سابقه داشتن با ما افزود:                    وی

از که داریم خود از قبل دهندگان آموزش با فرقی چه ما که شود عنوان باید هستیم، خود وضعیت                     تبدیل
 قانون جذب مستثنی شده ایم.

سهامداران توسط هایشان خانواده و اهواز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه کارگران کشی گرو -5               
 گروه صنعتی گلرنگ برای حل اختالف با وزارت صنعت و بانک مهر



کارگران مهر، وبانک صنعت وزارت با اختالفاتشان حل برای گلرنگ صنعتی گروه              سهامداران
 کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه اهواز و خانواده هایشان را به گروگان گرفته اند.

نیازشان عدم برگه صدور اهوازاز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه آبان،کارگران 27 شنبه سه                روز

 از طرف شرکت خبر دادند.

کارخانه کارگران به کار پایان و نیاز عدم برگه دادن علت با رابطه در ایران بهداشتی صنایع                   مدیرعامل

دوباره کارخانه تا بشود انجام کارها یکسری باید اینکه به توجه با گفت: ای رسانه خبرنگار به                   بوژنه
اداره از را خود بیکاری بیمه بتوانند تا شد داده نیاز عدم برگه کارگران به بگیرد سر از را خود                      فعالیت

 بیمه بگیرند.

همه شوند، کار به بازگشت کارگران که است نکرده کاری ما برای کسی سرعت این به قطعا افزود:                    وی

 مسووالن فعال قول همکاری داده اند.

نیاز مورد که حجمی با را الکل حواله بتوانیم که هستیم این دنبال گفت: ایران بهداشتی صنایع                   مدیرعامل
 ما است بگیریم و هم بتوانیم مشکل خودمان را با بانک مهر اقتصاد حل کنیم.

عنوان برگردند، کار سر بگویم کارگران به نمیتوانم نداریم اولیه مواد که شرایط این در اینکه بیان با                    وی

چقدر دارد بستگی اما کنیم راه اندازی را کارخانه دیگر ماه دو یکی ظرف که است این بر ما سعی                     کرد:
 به ما کمک شود.

این که صورتی در بدهد، ما به را الکل تن 50 گذشته مانند صمت سازمان می رود انتظار افزود:                    وی

 اتفاق بیفتد خیلی سریع و بدون دردسر کارخانه را راه اندازی می کنیم.

ما روز دو تولید برای الکل از حجم این که می هند ما به اکل تن 20 تنها هفته سه هر اکنون داد: ادامه                         او

 کافی است و بعد دو تا سه هفته بیکار می مانیم.

گروه توسط انتقالش عدم و اهواز در بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه کار ادامه رابطه:وعده همین                  در
 صنعتی گلرنگ

وعده ، ازکار اخراج به نسبت بوژنه کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات از پس آبان 24 شنبه                  روز

به گلرنگ صنعتی گروه توسط انتقالش عدم و اهواز در بهداشتی مواد کننده تولید واحد کاراین                  ادامه
 استانی دیگر رسانه ای شد.

و استاندار دستور گفت:با رسانه یک خبرنگار به خوزستان استانداری اقتصادی هماهنگی امور               معاونت

آن مشکالت رفع به نسبت شد مقرر ، شرکت این مدیران با ارتباط برقراری طی شده انجام                   پیگیری های

حوزه به مرتبط موضوعات همچنین و کارخانه بعدی فازهای تاسیس به منظور زمین اختصاص جمله                 از
 مجوزهای قانونی اقدامات الزم صورت گیرد.

تصور این ذیصالح، مراجع به شرکت استانی مدیر مراجعه در ناهماهنگی دلیل به متاسفانه افزود:                 وی

 برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت در استان امکان پذیر نیست.

اطمینان آنها به گلرنگ شرکت مدیران با مذاکره در اینکه بیان با خوزستان استانداری اقتصادی                 معاون

نقطه ای هر در شرکت این داشت: اظهار هستیم، گلرنگ مجموعه با همکاری گونه همه آماده که شد                   داده



خواهد فراهم را امر این تسهیل زمینه خوزستان استانداری باشد، گذاری سرمایه به مایل که استان                  از
 کرد تا زیرساخت های الزم جهت تولیدات این مجموعه در استان بیش از پیش فراهم گردد.

حداقل پرداخت و وضعیت تبدیل عدم به نسبت غرب آباد اسالم قند کارخانه شرکتی کارگران                 *اعتراض

 حقوق به ازای 12 ساعت کار روزانه بجای 8 ساعت

تعاونی سازمان به وابسته صنایع از غرب آباد اسالم قند کارخانه کارگر آبان،85 27 شنبه سه                  روز

حقوق حداقل پرداخت و وضعیت تبدیل عدم به نسبت را اعتراضشان (اتکا) مسلح نیرو های کادر                 مصرف
 به ازای 12 ساعت کار روزانه بجای 8 ساعت،رسانه ای کردند.

شغلی وضعیت چند با نیرو ها کارخانه این در گفت: ای رسانه خبرنگار به کارخانه این کارگران از                   یکی
در بقیه مانند هم شرکتی نیرو های هستند. شرکتی و فصلی پیمانی، رسمی، شامل که می کنند                 کار

 قسمت های مختلف از جمله فنی، تولید و حراست مشغول هستند.

ساعتی 12 صورت به نیرو ها بیشتر کاری ساعت گفت: شرکتی کارگران کاری ساعت درباره                وی

15 که هستیم کار به مشغول خود قانونی کار بر مازاد کار، اضافه ساعت 160 حدود ماهیانه یعنی                   است؛
 روز آن روزکاری و 15 روز دیگر شیفت شب است.

حقوق حداقل فقط و نمی شود پرداخت ما به ساعات این بابت مبلغی هیچ متاسفانه داد: ادامه کارگر                   این
به مزایا این است ذکر به الزم می شود؛ پرداخت مزایا دیگر و تعطیالت بدون ساعتی 8 کار قانون                    ثابت

پاسخگو کسی می شویم پیگیر چه هر ما و می شود پرداخت کامل پیمانی و فصلی رسمی،                 نیرو های
 نیست!

سازمان این با شرکتی نیرو های تمام که شود انجام اتکا سازمان در طرح یک بود قرار افزود:                   وی
برای عکس و مدارک شرکتی نیرو های همه از 98 سال از نیز ما کارخانه در ببندند، مستقیم                   قرارداد

این قرارداد (سال99) امسال ابتدای از بود قرار و شد آوری جمع طرح شدن اجرا جهت پرونده                   تکمیل
 نیرو های شرکتی با خود سازمان اتکا باشد، ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

است نداده انجام زمینه این در اقدامی قند شرکت خود که شد معلوم پیگیری از پس کرد: بیان کارگر                     این
 و پیمانکار جدید طبق روال قبل در کارخانه مشخص شد.

بکار بازگشت از ولی پرداخت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران معوقه               *حقوق
 آنها خبری نیست

حقوق پرداخت از قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگران از آبان،یکی 27 شنبه سه                 روز

پیچ درگیر عوارضی کارکنان کار به برگشت وافزود:موضوع نفر)خبرداد وهمکارانش(48 خود             معوقه
 و خم اداری شده است.

نوبخت سفر در گرفته صورت مصوبات جمله گفت:از محلی رسانه خبرنگاریک به اخراجی کارگر                این
آنها کار به برگشت به مربوط نیز اصلی بخش و عوارضی کارکنان معوقات پرداخت بحث قزوین،                  به

 بود.



طول به تاکنون و شده اداری خم و پیچ درگیر عوارضی کارکنان کار به برگشت موضوع افزود:                   وی
واریز 48نفر همه برای آبان 26 دوشنبه روز عوارضی کارکنان معوقات خوشبختانه اما است؛                انجامیده

 شد.

و ماه مرداد تا گذشته سال ماه دی زمانی بازه به مربوط نفر 11 برای شده پرداخت معوقات داد: ادامه                      او
 برای مابقی افراد نیز از فروردین تا پایان مردادماه امسال بوده است.

نیز راهداری و راهداری به که لیست هایی طبق کارکنان این دستمزد و حقوق معوقات کرد: اضافه                  وی
 به برنامه و بودجه ارسال کرده بود تا 31 مرداد ماه سال جاری پرداخت شد.

بود داده نوبخت که دستوری آخرین گفت: عوارضی شده بیکار کارکنان شغلی وضعیت به اشاره با                  وی
که شود گرفته نفرات این لیست مرجع سازمان از که بود قرار و بود نیروها کار به برگشت                    بحث

حال در همچنان موضوع این اما داد؛ بودجه و برنامه سازمان به و تهیه را افراد این لیست نیز                     راهداری
 بررسی بوده و هنوز ارگانی این قضیه را قبول نکرده است.

وجود با و دارد وجود نظری اختالف عوارضی پرسنل کار به بازگشت درباره کلی طور به افزود:                   وی
که امیدواریم و نشده فصل و حل هنوز قضیه این کشور بودجه و برنامه رئیس دستور از ماه سه                     گذشت

 به زودی به نتیجه مطلوب برسد.

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

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

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

شهرسازی، و راه وزیر با امسال ماه آبان هشتم تاریخ در عوارضی پرسنل دیدار در گفت:                  اودرخاتمه

شهرسازی و راه مدیرکل طرف از نامه ای طی و شده دریافت ایشان همکاری و بررسی مساعد                  قول

و حل ما مشکل زودی به امیدواریم که است شده ابالغ نهایی تکلیف تعیین جهت وزارتی حوزه به                    استان
 فصل شود.

و راهداری اخراجی کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ازسال ماه 7 از بیش گذشت رابطه:با                درهمین
 حمل ونقل جاده ای قزوین علیرغم وعده و وعیدها کماکان ادامه دارد

و راهداری اخراجی کارگران مطالبات نه وعیدها و وعده و عیرغم ولی گذشت جاری سال از ونیم ماه 7                   

 حمل ونقل جاده ای قزوین ونه هنوز برسرکارشان بازگشته اند.

به بود مانده زمین بر که وعده هایی با و شدند بیکار عمال قزوین عوارضی های کارگران گذشته، سال                   از

و کشور راهداری سازمان قزوین، شهرسازی و راه کل اداره استانداری، مقابل تجمعاتی               برگزاری
شده بیکار کارگران این فریاد نرسید مسئوالن گوش های به آنچه اما زدند دست وشهرسازی راه                 وزارت

 بود.

یک در قزوین عوارضی های شده بیکار 98کارکنان سال محلی،طی خبری منبع یک آبان 18 گزارش                 به

که بود 99 سال نوروز عید روزهای اولین اما بودند، شده گرفته به کار راه اداره خصوصی                  شرکت



بیکاری و اخراج حکم محترمانه و دادند آنها به پیامکی ارسال با را عوارضی کارکنان عیدی                  مسئوالن
 این 60 نفر صادر شد!

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

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

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 کارکنان وجود ندارد!

پرسنل مطالبات پرداخت بر مبنی قزوین استاندار امنیتی سیاسی معاون که وعده ای از               10روزی

آنها کار به بازگشت و مطالبات این پرداخت بر مبنی خبری هیچ امروز تا و می گذرد بود، داده                    عوارضی
 شنیده نمی شود.

تبدیل عدم به نسبت پرورش و آموزش در سال91کشور جذب شده قرآن معلمان دوباره اعتراضی                *تجمع
 وضعیت مقابل مجلس

استان های سال91کشور(از جذب شده قرآن معلمان جاری، درسال بار دومین برای آبان 27 شنبه سه                روز
بنمایش برای پرورش و آموزش در ( ... و مرکزی سمنان، قم، گلستان، گیالن، غربی، آذربایجان                  البرز،

 گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

 

تبدیل مختلف استان های از نفر 700 و هزار چهار حدود مربی هزار پنج شده،از ای رسانه گزارش                   بنابه

سمنان، قم، گلستان، گیالن، غربی، آذربایجان البرز، استان های از معلمانی هنوز اما شدند،               وضعیت
 مرکزی و ... هنوز پس از هشت سال در وضعیت قراردادی به سر می برند.



احقاق امید به مجلس مقابل جامانده معلمان این جاری سال در بار دومین برای 27آبان ماه، شنبه سه                   روز
 حق و با توجه به وعده های داده شده، اما اجرا نشده، تجمع کردند.

این و دادند رسیدگی قول پرورش و آموزش وزیر تجمع، این در حاضر معلمان از یکی گفته به بنا                     

تبدیل خبر و است نشده دریافت جوابی تاکنون متأسفانه و دادند ارجاع استخدامی امور به را                  موضوع

اینجا به را ما دوباره قرآن معلمان ما دربرگیری عدم و پرورش و آموزش در نفر هزار                   وضعیت73
 کشاند.

صورت 91به سال در قرآنی نیروی هزار پنج گفت: تجمع این در شرکت کننده معلمان از دیگر                  یکی

هزار چهار تعداد این از و آمد پیمانی به وضعیت تبدیل نامه ابتدا همان در شدند. جذب معین کار                     قرارداد

اسامی و کردند سهل انگاری استان ها از بعضی اما شدند، وضعیت تبدیل واحد زمان در معلم 500                  و
به را معلمان اسامی نیز پرورش و آموزش ادارات وقت مسئوالن از برخی همچنین ماند. باقی نفر 500                  

جا هنوز دیگر نفر 300 اما شدند، وضعیت تبدیل دیگر 200نفر رایزنی ها، با که فرستادند                 دلخواه
همسان سازی و مدیریت معاونت، حق معلمان، رتبه بندی حقوق، افزایش  چون مزایایی از و               مانده اند

 حقوق بی بهره اند.

 *بدعتی عجیب در شیوه سرکوب فعالیت صنفی دانشجویی!

نوشیروانی صنعتی دانشگاه صنفی شورای سابق عضو و تهران دانشگاه دانشجویی فعال شباهتی               محمد
حبس سال پنج به ملی امنیت علیه اقدام برای تبانی و اجتماع اتهام به غیابی، کامال فرآیندی در ،                     بابل

کیفرخواست، صدور اتهام، تفهیم جمله از رسیدگی روند کلیه که است درحالی این شد. محکوم                 تعزیری
گرفته  انجام غیابی کامال صورت به و دانشجو این اطالع بدون حکم، صدور و دادرسی جلسه                  برگزاری

 و هم اکنون در مرحله اجرای حکم است.



 

های کارت از یکی شدن ضبط پی در کشور، دانشجویان صنفی شوراهای کانال ابان 27 گزارش                  بنابه
می مشخص بانک، طریق از اتفاق این علت پیگیری و عابربانک دستگاه توسط صنفی فعال این                  بانکی

ها بانک به مهر 1 مورخ اوین) زندان احکام مقدس(اجرای شهید احکام اجرای یک شعبه از ای نامه                    شود
احکام اجرای به صنفی فعال این وکیل های پیگیری با گردد. مسدود وی های حساب تمامی تا شده                    ارسال



اتهام بابت تعزیری حبس سال پنج به شباهتی محمد که شود می اعالم وی به شفاهی طوری به                    اوین،
ی دایره در اکنون هم حالی در حکم این است. شده محکوم ملی امنیت علیه اقدام برای تبانی و                     اجتماع

صدور اتهام، تفهیم تحقیقات، مرحله جمله از پرونده این مراحل تمامی که است احکام                اجرای
همچنین و شده طی صنفی فعال این حضور و اطالع بدون مطلقا دادگاه برگزاری و                 کیفرخواست

  هیچگونه احضاریه یا ابالغیه ای برای وی تاکنون ارسال نشده است!

  به دلیل غیابی بودن تمامی مراحل، هنوز هیچ اطالعی از جزئیات دیگر این پرونده در دسترس نیست.

سنگین احکام صدور تهدیدها، و فشار انواع اخیر، سالهای طی دانشجویان گسترده های بازداشت از                 پس

قضایی سنگین احکام صدور و سازی پرونده هستیم: مواجه سرکوب از جدیدی شکل با این بار                 قضایی،
  در روندی کامال غیابی.

 دانشگاه تعطیل است و جدیدترین اشکال سرکوب را تجربه می کند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخبار وگزارشات کارگری 26 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - بیانیه جمعی درباره اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه اخراجی کارگران های کنش ادامه -                

 ومعیشتی

هایشان غرفه تحویل عدم بدلیل معیشتی بالتکلیفی به نسبت خرمشهر در دستفروشان اعتراضی تجمع -               

 در بازار امام علی

کارگراخراجی صدها با بختیاری و چهارمحال استان و کشور اول طراز مسئوالن پنگ پینگ بازی -                
 کارخانه برفاب

 - عدم پرداخت 20 ماه حقوق 50 کارگر شهرداری آبژدان اندیکا علیرغم وعده و وعیدها

 - جان اسماعیل عبدی معلم زندانی درخطراست

 - اذیت وآزار براداران داداشی از طرف نیروهای اطالعاتی وامنیتی

 - مصوبات جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور

وارشاد فرهنگ اداره وسرپرست فرماندار وتالش ماه یک طی رامهرمز در آموز دانش 6 خودکشی -                
 اسالمی شهرستان برای الپوشانی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - جان باختن یک کارگر جوان درتوابع مرودشت حین كار با دستگاه خرمن كوب

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 یکشنبه 26 آبان ماه 1398:سومین روز اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین

ادامه از حاکی ( اینترنت قطعی (علیرغم ای رسانه وگزارشات اجتماعی های درشبکه منتشره های                 فیلم

مریوان، ،سنندج، شیراز شهرهای ،در ماه98 آبان 26 یکشنبه روز             اعتراضات در
 کرمانشاه،جوانرود،کرج،شهریار،برازجان،نسیم شهر،جاده ساوه و…. می باشد.

مختلف اشکال به واتوبان خیابان،جاده اعتراضی،بستن تجمعات از منتشره نشان وگزارشات ها              فیلم
 ونیز حمله به تعدادی از اماکن دارد.

 شبکه های اجتماعی از افزایش تعداد جان باختگان ومجروحین منجمله در استان کردستان خبر می دهند.

 مرگ یک سرگرد از نیروهای انتظامی کرمانشاه هم تایید شد.

وشنبه گذشته(جمعه روز دو امنیتی،طی نهاد یک برآورد براساس شده ای رسانه گزارش بنابه                همچنین
 24 و 25آبان) اعتراضات در حدود 100 نقطه ایران وبا شرکت 87هزارو400 نفر  روی داده است.

100 از بیش ازجمله است گسترده تربوده 96 ماه دی تجمعات به نسبت تخریب گزارش،میزان بهمین                 بنا

های دراستان ها تخریب است.بیشترین شده کشیده آتش به استان یک در فقط بزرگ فروشگاه 57 و                   بانک
 خوزستان، تهران، فارس و کرمان صورت گرفته است.

 برپایه همین گزارش،حدود 1000 نفر در ناآرامی های اخیر در کل کشور بازداشت شده اند.

روز در وکازرون شیراز علمیه های حوزه به معترضین حمله از حاکی شده ای رسانه ی خبرها                   آخرین
 گذشته(شنبه 25 آبان) می باشد.

 تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران وتبریزبه بهانه افزایش قیمت بنزین:

 1- برپایی تجمع در داخل وبیرون دانشگاه تهران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

قیمت افزایش به اعتراض بهانه به تهران دانشگاه دانشجویان از 26آبان،جمعی روزیکشنبه ظهر از                بعد

شعارهایی سردادن وبا زدند انقالب خیابان با موازی دانشگاه این درب های پشت تجمع به دست                 بنزین
غیرت با پذیرد»،« ایرانی نمی ذلت میمیرد است»،«دانشجو بیدار دانشگاه است آگاه دانشجو              چون:«

در اخیر اعتراضات با را «یاردبستانی»همبستگیشان سرود خواندن و…..وهمچنین حمایت»            حمایت
 سراسر کشور بنمایش گذاشتند.

در وشمارشان کردند اجتماع همراهی نشانه به انقالب خیابان در روبرویشان جوانان از جمعی                همزمان
 حال افزایش بود که با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی پراکنده شدند.

 2- تجمع و راهپیمایی دانشجویان دانشگاه تبریز هم به بهانه اعتراض به افزایش قیمت بنزین

در بنزین قیمت به افزایش اعتراض بهانه به تبریز دانشگاه دانشجویان از 26آبان،جمعی              روزیکشنبه
به است»،«نه زنده مضمون«دانشجو با پالکاردهایی داشتن دست در با دانشگاه این محوطه               داخل

 گرانی» ودست به راهپیمایی زدند ودرادامه ساختمان مرکزی تجمع کردند.



ما، دسترنج نداریم»،«حاصل آینده ای بیکاریم، همچون:« بیکاریم، شعارهایی سردادن با           دانشجویان
 اختالس، اختالس»و… اعتراضشان را نسبت به بیکاری، اختالس وفساد اقتصادی و…بنمایش گذاشتند.

 *بیانیه جمعی درباره اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

وقتی عمومی، منابع غارتگرِی و فساد بیکاری، گرانی، از خسته مردِم ١٣٩٨ ابان ٢۴ جمعه غروب                  در
و بقا بنزین، قیمت افزایش با شده، تحمیل مردم بر که ها سختی همه به اعتنا بی حکمرانی، نظام                     شنیدند

ظلم، به را خود اعتراض خیابان ها ِاشغال با کرده، پیش از دشوارتر را آنها مرارت سراسر زندگِی                   ادامه
متوقف انحراف ها بلرزد؛ دلی و شود شنوا گوشی که شاید تا زدند فریاد فساد و ناکارامدی کفایتی،                   بی

سیاه هفته آن در این همه به پاسخ اما شود. داده خاتمه تهیدستان و فقرا علیه جنگ و نامردمی به و                      شود

ریختن جز حاصلی شده داده سازمان خشونت آتش و سابقه کم سرکوِب این دامنه بود. آهنین مشت                   آبان
پیش آنجا تا خشونت دامنه آنکه وجود با نداشت. محروم توده های بازداشت و زمین بر گرسنگان                  خون

و حال همان در اما شد بلند قدرت ساختار اندرونی از حتی سرکوب شدِّت به اعتراض صدای که                    رفت
برای قباحتی کمترین که دادند نشان بازداشت شدگان علیه سنگین احکام صدور با دادگاه ها               بالفاصله

 ایستادن در برابر خواست و اراده گرسنگان قایل نیستند.

به هم باز پابرهنگان، بر پیروزی از سرمست قدرت مداران، فجیع، جنایت های آن یکسالگی در و                 اکنون

حاضر بشری، حقوق و دینی اجتماعی، سیاسی، فّعاالن هشدارهای وجود با و می دهند ادامه                تهدیدها
تخریب و خشونت از خالی مسیری از ایران جامعه تحول و تغییر راه تا بردارند عقب به قدمی                    نیستند

و نامشروع زوِر با می کنند تصور که است تاریخ مستبد قدرتمداران همه مکرر خطای این شود.                  گشوده

تهیدستان، می توان کی تا رساند. سکون و آرامش به را بحران سراسر جامعه می توان درفش و                  داغ
تبعیض بر شورش کننده زنان و بیکاری از عاصی جوانان حاشیه نشین ها، جان به لب رسیدگان،             پابرهنگان،

دارید سراغ را نظامی کدام جهان و ایران تاریخ در ساخت؟ خاموش وحشت و ترس و رعب ایجاد با                     را
بر چه کردن، حکمروایی سرکوب با صباحی چند آیا و باشد؟ داده تداوم خود حیات و بقا به سرکوب با                      که

و انسجام که دارد تردید کسی چه آورد؟ خواهد ارضی تمامیت و استقالل و آبادی و توسعه و ایران                     سر

و استبداد پای زیر در ملی و دینی هویت به تعلق احساس و اجتماعی سرمایه ملی،                  یکپارچگی
مظلومی انسان های تعداد که حالی در میکند؟ تار و تیره را آینده چشم انداز و می رود دست از                   خودکامگی

پیش استبداد علیه اعتراض و شورش چهار جمع از بیش حتی شد جاری زمین بر آبان در شان خون                     که
شهریور١٣۵٧ ١٧ تظاهرات و خرداد١٣۴٢ قیام تیر١٣٣١، سی قیام شاد١٣١۴، گوهر (قیام انقالب               از

 )بود، چگونه تعداد قتل و کشتار در اعتراضات چند روزه آبان را توجیه می کنید؟

کنونی حکمرانی استیالجویانه های شیوه و سیاست ها تداوم به نسبت هشدار با بیانیه این امضاءکنندگان                 ما

متوقف، ساختاری خشونت های تا می خواهیم مصّرانه بنیادین، تحوالت شروع ضرورت بر تاکید با               و
آنها پرونده های و آزاد ١٣٩٨ آبان و ١٣٩۶ ماه دی بویژه اخیر سال های اعتراض های                بازداشت شدگان

برای راه تا شود التیام آنان زخم اندکی داغدیده، های خانواده برای دادخواهی حق پذیرش با و                   مختومه

گرداب در ایران جامعه افتادن از و هموار ساختاری اصالحات منظور به ملی گوی و گفت                  شروع
 خشونت جلوگیری شود.

 ٢۴ آبان ١٣٩٩



قربان اطهاری- کمال اسفندیاری- پروین آبادی- زید اسدی حسن امویی- احمدی بهمن آغاجری-               هاشم
تاجزاده- مصطفی بهشتی- علیرضا شیرازی- بهشتی علیرضا لنگرودی- بهشتی محمود نژاد-             بهزادیان

ربانی- صادق دهقان- معصومه سیرت- خوش ابراهیم خرم- امیر پناه- حق بهزاد جباری-               علیرضا
محمد سلحشوری-سید پروانه طوسی- رییس رضا رفیعی- حسین رضاخانی- بهمن رجایی-             علیرضا

طالقانی- طاهره پور- صدیقی محمود صابر- فیروزه شمیرانی- گوهر شریعتی- احسان زاده-              سیف

ابوالفضل زاده- قاسم عزیز – عالمی فخر احمد عمویی- علی محمد عمرانی- محسن طاهری-                سیامک
الهوتی- سیاوش گوارایی- فاطمه کارگشا– رحمان چین– کارخانه رضا محمد قهاری- الدین نظام               قدیانی-

سعید مسلمی- رضا محمودیان- مهدی اردهالی- محمدی محمد پور- محتشمی فخرالسادات             اسکندرلطفی-
 مدنی- احمد معصومی- عبداهللا مومنی- صدیقه وسمقی-  هادی هادیزاده یزدی

شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای داماش معدنی آب کارخانه اخراجی کارگران های کنش                *ادامه
 ومعیشتی

شغلی بالتکلیفی به دادن پایان برای هایشان کنش ادامه در داماش معدنی آب کارخانه اخراجی                 کارگران

 ومعیشتی شکایتشان را در اداره کار شهرستان رودبارواقع در شهر منجیل استان گیالن به ثبت رساندند.

 

گفتند: ای رسانه خبرنگار دارند،به کار سابقه 20سال تا 15 بین که کارگران آبان،این 26 دوشنبه                  روز

شکایت ثبت به تصمیم همین برای و شویم کار مشغول خود سابق کار در بتوانیم که است این ما                     خواسته
 در اداره گرفتیم.

در دیگر کارگر 20 حدود کارگر، 12 ما اخراج با حاضر حال در گفت: نیز اخراجی کارگران از                    یکی
فصل این در کارخانه تولیدات فعالیت کاهش دلیل به معوقه مزد ماه 4 وجود با که مانده اند باقی واحد                     این

 از سال در بیشتر روزها کاری برای انجام دادن ندارند.

که تولیدی واحد این در زحمت سال ها از بعد داماش معدنی آب اخراجی کارگران اینکه بیان با کارگر                    این

و شده اند رها خود حال به شده، واقع داماش روستای جنگل های دل در رودبار شهرستان ارتفاعات                  در



که داماش معدنی آب کارگران شغلی آینده باید چرا کرد: ندارند،اضافه خود معاش امرار برای                 منبعی
هلدینگ از خصوص این در شود. گرفته نادیده هستند، جنگ دوران ایثارگر و جانباز آن ها از                  تعدادی

 گروه ملی که به عنوان مالک این کارخانه درخواست چاره اندیشی داریم.

بانک شده منصوب مدیر جاری سال ماه گفت:اردیبهشت کارخانه این اخراجی کارگران از دیگر                یکی

به که بزرگی جشن در شهرستانی و استانی مسئوالن از تعدادی از دعوت با داماش معدنی آب در                    ملی
را تولید افزایش و کارگران اشتغال حفظ وعده برگزارکرد کارخانه این در تولید» جهش «سال                 مناسبت

 داد اما نه تنها وعده افزایش تولید محقق نشد بلکه اقدام به اخراج تعدادی کارگر کرد.

شده اخراج و شاغل کارگران مزدی مطالبات گفت: همکارانش و خود مزدی معوقه مطالبات درباره                 او

در می شود. جاری سال ماه مهر و شهریور مرداد، تیر، حقوق ماه 4 شامل داماش معدنی آب کارخانه                    در
علی الحساب صورت به که بود تیرماه حقوق از درصد 20 حدود کرده ایم دریافت که حقوقی آخرین                  واقع

 پرداخت شد و بعد از آن هیچ دریافتی نداشته ایم.

در مشتری دارای اینکه به رغم معدنی آب تولیدکننده واحد این در تولید شرایط گفتند: داماش                 کارگران

و تولیدی بزرگ واحد این دائمی تعطیلی قصد مالی، منابع نداشتن بهانه به کارفرما اما است                  بازار
 بیکاری کارگران را دارد که در مرحله نخست اقدام به اخراج 12 نفر از کارگران کرد.

مشاغل با بازنشستگی شرف در و باسابقه کارگر تعدادی شده اخراج کارگران میان افزودند:در                آنها
 سخت و زیان آور هستند که در شرایط فعلی امکان بازنشستگی در ماه های آینده از آنها سلب شده است.

مقرری دریافت به اصرار کارفرما حالی در گفتند: نیز بیکاری بیمه مقرری دریافت درباره                کارگران

شاغل کارگران اکثر بازنشستگی سوابق به بیکاری بیمه مقرری دریافت که دارد کارگران بیکاری                بیمه

تحت موعد از پیش بازنشستگی شرف در کار سابقه سال ٢٠ حدود که تولیدی واحد این در شده بیکار                     و
 قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار دارند، لطمه وارد می کند.

کارگران بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم – داماش معدنی آب کارخانه کارگر 12 اخراج                  یادآوری:

 اخراجی 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.

هایشان غرفه تحویل عدم بدلیل معیشتی بالتکلیفی به نسبت خرمشهر در دستفروشان اعتراضی               *تجمع

 در بازار امام علی

به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای خرمشهر دستفروشان از آبان،جمعی 26 دوشنبه              روز

این علی امام بازار در شان شده خریداری های غرفه تحویل عدم بدلیل ساله چند معیشتی                  بالتکلیفی
 شهرستان در استان خوزستان،دس به تجمع زدند.

 

و است جریان در علی امام بازار پرونده گفت: ای رسانه خبرنگار به رابطه درهمین خرمشهر                  شهردار
  منتظر توافق نهایی با پیمانکار بازار هستیم.

تا هستیم وی بهبود انتظار در و شده مبتال کرونا ویروس به حاضر حال در مربوطه پیمانکار افزود:                    وی
  در نشستی چگونگی رفع موانع واگذاری این بازار بررسی شود.

احداث دستفروشان سامان دهی برای گذشته سال پنج از خرمشهر علی امام که،بازار میشود               خاطرنشان

سر به پیمانکار و شهرداری میان هماهنگی عدم و بالتکلیفی در تاکنون وقت شهردار زمان از اما                   شد
  می برد.



قیمت افزایش به توجه با پیمانکار سوی از غرفه، 42 با بازار این تحویل عدم میان این در اختالف                     عمده
  مغازه ها طی این سال ها عنوان شده است.

شد مشخص دستفروشان میان کشی قرعه با غرفه ها این تکلیف 98 سال مرداد یکم که است حالی در                    این

 و قرار بود در همان ماه مغازه ها واگذار شود.

کارگراخراجی صدها با بختیاری و چهارمحال استان و کشور اول طراز مسئوالن پنگ پینگ                *بازی

 کارخانه برفاب

1000 حدود مطالبات به پاسخگویی بجای بختیاری و چهارمحال استان و کشور اول طراز               مسئوالن

انداخته راه پنگ پینگ آنها،بازی وشغلی بالتکلیفی به دادن پایان بر مبنی برفاب کارخانه اخراجی                 کارگر
 اند.

کارگران این ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه از آبان،حاکی 26 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                آخرین
 علیرغم وعده و وعیدها ی دستگاه قضایی و مسئوالن طراز اول استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

به ادامه اعتراض در برفاب  کارگراخراجی  کارخانه دار1000 دامنه های رابطه:کنش           درهمین

و چهارمحال استان اول طراز مسئوالن و قضایی دستگاه وعیدها و وعده ومعیشتی  و شغلی                بالتکلیفی
 بختیاری

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

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

آقای سفر از گفت: ای رسانه خبرنگار به برفاب کارخانه اخراجی کارگر آبان،یک اول شنبه پنج                  روز
به حاضر مربوطه مسئوالن از یک هیچ و نشد برگزار ما با رسمی طور به جلسه ای هیچ کنون تا                     رئیسی

برای دوباره خودمان دیگر تن چند و ما نشدند، مشکالتشان حل برای کارگران از دعوت و جلسه                   تشکیل
 پیگیری وقت مالقات می گیریم.

یکی هستند؛ خواسته سه دنبال به کارگران کرد: واضافه آورد میان به سخن کارگران خواسته سه از                   او
کشور در 76 سال از که بندی طبقه طرح التفاوت مابه دوم می باشد، موجود آن مدارک که کار                    سختی

 اجرا شد اما در استان چهارمحال و بختیاری اجرا نشد و خواسته اخر اعمال ماده 20 قانون کار است.

می داد، توضیح خوب را تبصره ها و ماده حاال که بوده درگیر پرونده با قدری به اخراجی کارگر                   این

از که است طرحی طبقه بندی، طرح گفت: کار، قانون 20 ماده و طبقه بندی طرح التفاوت مابه                  اودرباره
مصوب طرح این که می گوید سخن کشور سراسر در زمینه ایی هر در کارگران حقوق تقریبی                 همسانی

اجحاف حقمان در طرح این اجرای عدم دلیل به و نشد اجرا کارخانه این در طرح این اما است 76                      سال
 شده و حداقل بیمه بیکاری را دریافت می کنیم.

آن سنوات شود، اخراج موجه عذر و دلیل بدون کارگری اگر می گوید کار قانون 20 ماده داد: ادامه                    وی
جریان نشدند،فقط اخراج موجهی دلیل با کارگرانمان از هیچکدام ما است، روز 45 براساس                کارگر

کارگر حقوق ماه یک بود موظف کارخانه داشت، واقعیت اگر هم آن که است کارگران به اعتیاد                   برچسب



مصداق این که شود اخراج انضباطی کمیته تشخیص با نشد اصالح اگر و باشد درمان تحت و بدهد                    را
 بارز تعدیل نیرو بدون عذر موجه است.

یکی آن از یا می برد سر به کما در همسرش و شده بیکار کار از که می گوید کارگری غصه  از حاال                       او

که دیگری کارگر یا و دارد جبین بر جهیزیه تهیه در ناتوانی شرم عرق و است بخت دم دخترش                     که

بار کارگربشنویم، این از اگر که رنجی و درد هزاران و ندارد کار ادامه برای جایی و دیده آسیب                     دستش
را کارگران این دردهای کمی بتوانیم شاید اقتصادی اوضاع این با و می کند سنگینی سینه مان بر                  غصه

 درک کنیم.

از یکی و من پیش روز چند می کند: بیان و دارد پری دل محلی ها کم از معترض کارگراخراجی                    این

ما تازه آنجا در رفتیم، استاندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون مالقات به خود تصمیم به                  کارگران
اینجا دیگر نمی کند حل اگر و کند حل باید کار اداره را شما مشکل  گفتند: ما به اقا این و شدیم                       بدهکار

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

دو بین نگاری نامه با که بود این سخنش و بود کرده پیدا را مدارک تقال هزارجور با اخراجی کارگر                      این

تمامی پیش ماه 4 کردیم، پیدا را مدارک زحمت هزار با ما اما می آید دست به راحتی به مدارک                     اداره
 مدارک را در اختیار اداره کار گذاشتیم اما گویا نیم نگاهی هم حتی به این مدارک نداشتند.

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

 گذشت یک ماه این کارگران را اخراج کرد.

کارگر 1000 مشکل حل دنبال به و  نداده ما به درستی پاسخ کنون تا کسی کرد: تصریح پایان در                     وی

مسئله، این پیگیری از هدف فقط و می کنیم نرم پنجه و دست معیشتی مشکالت با امروز نیستند،                   اخراجی
 اجرای قانون و احقاق حقوق خود هستیم.

 *عدم پرداخت 20 ماه حقوق 50 کارگر شهرداری آبژدان اندیکا علیرغم وعده و وعیدها

استان اندیکا درشهرستان آبژدان شهر شهرداری کارگر 50 حقوق ماه وعیدها20 و وعده               علیرغم
 خوزستان پرداخت نشده است.

 *جان اسماعیل عبدی معلم زندانی درخطراست

مناسبی جسمی وضعیت حاضر حال در عبدی اسماعیل که آنجایی از گفت: عبدی اسماعیل مدافع                 وکیل
 ندارد، درخواست ما این است که امکان استفاده از مرخصی برای او فراهم شود.

در ایشان گفت: ای رسانه خبرنگار خودبه موکل وضعیت آخرین درباره تاج آبان،حسین 26 دوشنبه                 روز
مرخصی موضوع زودتر که امیدواریم و ندارند خوبی جسمی وضعیت حاضر حال در و هستند                 زندان

 رسیدگی شود؛ قول هایی هم اجرای احکام و دایره نظارت بر زندان داده اند که پیگیری خواهند کرد.

بر قائل دادستانی کرد: کنند،اضافه استفاده مرخصی از ایشان که است این ما درخواست اینکه بیان با                   وی

افراد اگر قانون و نامه آیین براساس حیث این از نیست زندانی حق و است امتیاز مرخصی که است                     این
 مشمول استفاده از این ظرفیت قانونی هم بشوند، می توانند به بعضی از زندانی ها مرخصی ندهند.



سوم یک سال، ده زیر جرائم در مثال عنوان به باشد داشته وجود شرایط مجموع اگر داد: ادامه                    وی
کنند،  تأیید ضابطان و باشد نداشته وجود زندان در رفتار سو بر مبنی گزارشی و باشد گذشته                   محکومیت

افراد که است فرضی مرخصی اعطای مجموع در اما می گیرد قرار مدنظر که است شرایطی                 اینها
 صرفاً  برای خود لحاظ می کنند.

تالش در ما و شده ابالغ ایشان به ساله 10 حکمی حاضر حال در افزود: عبدی اسماعیل مدافع                    وکیل
 هستیم که رای را نقض کنیم.

 *اذیت وآزار براداران داداشی از طرف نیروهای اطالعاتی وامنیتی

ارشد دانشجوی داداشی مرتضی منزل به سپاه اطالعات مامور ١٠ بر بالغ آبان ٢۵ یکشنبه روز                  صبح
بین الملل روابط ارشد دانشجوی داداشی مجتبی برادرش و امیرکبیر صنعتی دانشگاه کاربردی              شیمی

وسایل همچنین و الکترونیکی وسایل تمامی خانه، تفتیش از پس و برده یورش طباطبایی عالمه                 دانشگاه
 تحصیلی ایشان، حتی دفترچه های یادداشت و جزوه های درسیشان را ربودند!

 همچنین طی این یورش، هر دو برادر به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید شده اند.

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *مصوبات جدید صندوق رفاه دانشجویان کشور

و اقتصاد بر کرونا پاندمی ویران گر تبعات هرچه بیشتر دانشگاه ها در مجازی آموزش ترم دوم  ین آغاز                 با
هزینه های با نیز کرونا از پیش که دانشجویانی میان این در و می گردد مشخص جامعه                 معیشت

آموزش دوران در تحصیلی هزینه   های و مالی مشکالت با بیش ازپیش بودند مواجه تحصیل               سرسام آور
ابالغ عالی آموزش حوزه ی اجرایی نهادهای جانب از مصوباتی مدت این در می شوند. مواجه                مجازی

وخیم وضعیت در که مصوباتی نهاد، آن ها بر را ضد دانشجویی مصوبات نام می توان تنها که                 شده اند
چنین ابالغ با کرد. خواهند نابود نیز را باقی مانده معیشتی توان اندک بیش ازپیش جامعه بر حاکم                  معیشتی

برد علوم وزارت مجازی آموزش ابالغیه ی اولین در شده قید جمله ی به پی درستی به می توان                  مصوباتی

نظام تحول جهت علوم وزارت پیش روی طالیی فرصتی مجازی آموزش به آموزشی رویه ی تغییر "                 که
  آموزش عالی است"

شهریور در کشور دانشجویان رفاه صندوق آموزش عالی!!! نظام تحول راستای در اقدام جد ید ترین               در
که است نموده دانشجویی وام های بازپرداخت و پرداخت آیین نامه عنوان با فایلی انتشار به اقدام 99                  ماه

 در مواجه با این مصوبات ضد دانشجویی فقط می توان گفت که فاجعه در حال رقم خوردن است!!!!

 در  آ یین نامه ی جدید مواردی مصوب شده اند که به اهم این موارد اشاره خواهیم کرد.

 ❌  ماده  13: کارمزد  4 درصد ی به شکل روزشمار

میلیون 10 خود ساله ی چهار تحصیل مدت طول در و کارشناسی مقطع در دانشجویی اگر مثال عنوان                   به
به مبلغ این اخذ جاری ترم در وام ها مبلغ افزایش به توجه نماید(با دریافت رفاه صندوق از وام                    تومان

وام کارمزد بابت تومان میلیون 1 مبلغ باید اقساط پرداخت زمان در است) محتمل دانشجویی وام                  عنوان
آوردن بدست (فرمول نمی شد. اخذ کارمزد بابت مبلغی گذشته در که است درحالی این نماید.                 پرداخت

 مقدار کارمزد در آیین نامه شرح داده شده است.)



جدید آیین نامه ی در اما بود کاهش قابل تومان هزار 11 تا قسط هر در پرداخت  ی مبلغ کف گذشته                     ❌در
پیدا افزایش سالیانه طور به و شده گرفته نظر در تومان هزار 200 قسط هر در پرداختی مبلغ                    کف

پرداختی مبلغ کف که اینجاست در کشور دانشجویان صندوق رفاه مسئولین وقاحت اوج کرد!!!!               خواهد

مقدار و مبلغ حجم کرده اند!!! تعریف تومان هزار 100 را کم بضاعت دانشجویان برای قسط هر                 در
 تغییر مبلغ پرداختی در هر قسط خود گویای مسئله است.

دریافت وام صندوق از می توانست دانشجو ضامن امضای و محضری تعهد سند ارائه  ی با گذشته                  ❌در
حقوق از کسر گواهی باید دانشجو نظر مورد ضامن محضری تعهد  بر عالوه جدید مصوبات در اما                   نماید

و شرط این شدن اضافه  با گردد!!!! وام اخذ به مجاز دانشجو تا دهد ارائه صندوق به تومانی میلیون 30                    
محل نهاد های جانب از کارمندان برای حقوق از کسر گواهی صدور در موجود مشکالت به توجه                  با

 خدمت به طور قطع اکثریتی عظیم از دانشجویان دیگر توانایی اخذ وام را نخواهند داشت.

رفاه صندوق لیست از و...) عینک تبلت، (لپ تاپ، آموزشی کمک وسایل خرید جهت ضرور ی                 ❌وام 

 حذف گردیده و تنها وام ضروری به حوادث اختصاص داده شده   است.

من الجمله: دارند وجود نیز دیگری موارد شد اشاره آن ها به باال در که اساس  ی موارد بر عالوه ❌                  

لیست در بیاندازد تعویق به را اقساط پرداخت قسط یک از بیشتر یا قسط یک دانشجو که                   درصورتی
 بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و در استفاده از خدمات بانکی با محدودیت مواجه خواهد شد.

اخذ فرایند تسهیل که است حالی در رفاه صندوق توسط شده اشاره موارد تصویب گرامی                 هم صنف  ی های

دانشگاه صنفی شورای ارسالی نامه ی در شده ذکر مطالبات از یکی مجازی آموزش دوران در                 وام
می پیوندد به وقوع شرایطی در مصوباتی چنین اجرایی سازی است. بوده دانشگاهی مسئولین به              کردستان

  که شوراهای صنفی موجود در دانشگاه های کشور در حالتی تضعیف شده نسبت به گذشته قرار دارند.

کار دستور در مصوبات از بیشتر هرچه را خود هم صنفی های منافع مان از دفاع جهت است                 الزام  ی
 وزارت علوم مطلع ساخته و بیش ازپیش پیگیر مطالبات صنفی خود باشیم.

 منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه  کردستان

وارشاد فرهنگ اداره وسرپرست فرماندار وتالش ماه یک طی رامهرمز در آموز دانش 6                *خودکشی
 اسالمی شهرستان برای الپوشانی

آویز حلق را خود خوزستان رامهرمزاستان در ساله 15 آموز دانش دختر 99،یک آبان 22 جمعه                  روز
ماه یک طی شهرستان این دانش آموزان مشابه خودکشی 5 احتساب وبا داد ازدست را وجانش                 کرد

 تعدادش به 6 مورد رسید.

اختالفات رامهرمز پرورش و آموزش رئیس آبان،رستمی 26 بتاریخ شده ای رسانه گزارش               بنابه

اقتضائات و نیازها به پاسخگویی عدم و عاطفی و فکری تعرضات کورکورانه، تعصبات               خانوادگی،
 زیستی را از علت های این رخداد تلخ  عنوان کرده است.

همراه تلفن داشتن از دانش آموز 4هزار دستکم رامهرمزی آموز دانش هزار 27 گفت:از همچنین                او
 برای ادامه تحصیل در سال جدید تحصیلی محروم بوده اند.



دختر دانش آموزان از یکی خودکشی دلیل صراحت به همچنین رامهرمز پرورش و آموزش اداره                رئیس
 را مخالفت خانواده با تهیه تلفن همراه و عدم امکان ادامه تحصیل این نوجوان عنوان کرده است.

ارشاد و فرهنگ اداره از رامهرمز شهرستان محلی، فرماندار خبری منبع یک آبان 26 گزارش                بنابه

با مرتبط اخبار انتشار و تهیه از را محلی خبرنگاران رسمی صورت به تا خواسته شهرستان این                   اسالم  ی
 خودکشی منع کند.

صورت به را فرماندار درخواست این رامهرمز اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره منبع، همین گزارش                 بنابه
گذاشته تلخ اتفاقات این بر سرپوشی بتوانند خبری سانسور با شاید تا کرده ابالغ خبرنگاران به                  رسمی

 باشد.

 

 *جان باختن یک کارگر جوان درتوابع مرودشت حین كار با دستگاه خرمن كوب

دراستان مرودشت شهرستان توابع از روستایی در خرمن كوب دستگاه با کار حین ساله 25 کارگر                 یک
 فارس دچار حادثه شد وجان خودراازدست داد.



akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 25 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

تبدیل عدم به دراعتراض کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر صدها وتجمعات اعتصاب موقت خاتمه -               
 وضعیت،اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت بدنبال وعده کارفرما

پرداخت بروزنکردن به نسبت خوزستان نفت صنعت عملیاتی مناطق موقت قرارداد کارگران اعتراض -              
 مطالبات درسال جاری با گذشت 8 ماه

ابهام از هاله در تایر کیان کارخانه کارگر صدها ومعیشتی شغلی امنیت وعیدها و وعده علیرغم -                 

 قراردارد

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

شده جداسازی نایلون با مسافران قسمت از راننده کابین بی آرتی، دو خط اتوبوس های در فقط چرا                  کرونا،

  و در اتوبوس های سایر خطوط این جداسازی ارزان و موثر انجام نشده؟

اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع با بورس خرد و حقیقی سهامداران از جمعی اعتراضات ادامه -                 

 بهاداربا تجمع مقابل مجلس

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی در مریوان براثر سقوط از ارتفاع

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 شنبه 25 آبان ماه 1398:ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به افزایش قیمت بنزین

کرد پیدا ادامه بنزین قیمت افزایش به نسبت ،اعتراضات روزمتوالی دومین برای آبان 25 شنبه                 روز
 ودامنه اش به بسیاری از شهرها گسترش پیدا کرد.

نارضایتی قدرت ومراکز ها بنزین،بانک توزیع های جایگاه به وحمله شعارها سردادن با کنندگان                تجمع
 و خشمشان را نسبت به حاکمیت بنمایش گذاشتند.

آور اشک گاز کنددگان،شلیک تجمع بسوی مستقیم تیراندازی با وانتظامی ،ضدشورش امنیتی              نیروهای
را وتعدادی نفرشدند چندین شدن وزخمی مرگ موجب قراردانشان وشتم وموردضرب باتوم با               وحمله

 بازداشت کردند.
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درشهرهای نفر چندین شدن وزخمی کشته از حاکی اجتماعی های درشبکه منتشره              خبرهای
و….می تهران اندیشه کرج،خرمشهر،شهرک وگلدشت       بهبهان،مریوان،دزفول،رامهرمز،سنندج،فردیس

 باشد.

 خبرجان باختن یک از معترضین در تجمع روزجمعه 24آبان از طرف حکومت تایید شد.

 ازتعداد دقیق  بازداشتی ها اطالع دقیقی در دسترس نمی باشد.

 +اشکال اعتراضات:

افزایش به نسبت اعتراضی شعارهای سردادن با قدرت مراکز ومقابل ها،محالت خیابان در تجمع –               
 قیمت بنزین ومسببانشان

 -ایجاد راه بندان درخیابان ها،جاده ها واتوبان ها با خاموش کردن ماشین ها

وسایل تردد از وجلوگیری ماشین الستیک زدن وآتش نشستن وبست تجمع با ها جاده و ها خیابان بستن –                   
 نقلیه

 -حمله به جایگاه های توزیع بنزین،بانک ها ومراکز قدرت

 +در چه شهرهایی اعتراض صورت گرفته است

 تاکنون اسامی شهرهای زیررسانه ای شده است:

 1-آبادان

 2-اهواز

 3-امیدیه

 4-اسالم آباد غرب

 5-اراک

 6-اصفهان

 7-ایالم

 8-ارومیه

 9-بوشهر

 10-بیرجند

 11-بومهن

 12-بهبهان

 13-بهشهر

 14-بندرعباس



 15-جوانرود

 16-خرم آباد

 17-رشت

 18-زاهدان

 19-سیرجان

 20-سقز

 21-سنندج

 22-ساوه

 23-شیراز

 24-سرپل ذهاب

 25-خمین

 26-محالت

 27-شاهین شهر

 28-شهریار

 29-شوشتر

 30-بهارستان

 31-تبریز

 32-مشهد

 33-خرمشهر

 34-ماهشهر

 35-کیش

 36- دورود

 37-مهدیشهر

 38-گرمسار

 39-گچساران

 40-شاهرود



 41-گرگان

 42—کرمان

 43-دماوند

 44-پردیس

 45-مالثانی

 46-گیالنغرب

 47-کرمانشاه

 48-قزوین

 49-یاسوج

 50-کرج

 51-مریوان

 52-المر

 53-رباط کریم

 54-یزد

 55-قدس

 56-ساری

 57-قائمشهر

 58-همدان

 59-شوشتر

 60-دزفول

 61-آغاجاری

 62-مرند

 63-ورامین

 64-بانه

 65-نور

 66-رودهن



 67-پلدختر

 68-شهرستان جم

 69-الهیجان

 70-رامهرمز

 71-نجف آباد

 72-شهرپرند

 73-محالت مختلف تهران

…………………… 

همین در کرج گوهردشت و سنندج دانشگاه دانشجویان اعتراضی تجمعات از حاکی همچنین               +خبرها
 رابطه می باشد.

تبدیل عدم به دراعتراض کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر صدها وتجمعات اعتصاب موقت               *خاتمه

 وضعیت،اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل وتبعیض در پرداخت بدنبال وعده کارفرما

اعتصاب به کارون وصنعت کشت پیمانی کارگر روز،صدها 6 از پس ماه آبان 24 شنبه                 روز

در وتبعیض مشاغل بندی طبقه طرح ناقص وضعیت،اجرای تبدیل عدم به دراعتراض شان               وتجمعاتشان
 پرداخت بدنبال وعده کارفرما،بطورموقت خاتمه دادند.



 

خبرنگار می رسد،به نفر هشتصد حدود به آن ها شمار که کارگران این از آبان،تعدادی 25 یکشنبه                 روز
همانند مشاغل طبقه بندی طرح درست اجرای و وضعیت تبدیل پیگیر است سال چندین گفتند: ای                 رسانه

دریافت از کارخانه این در کارگران از برخی همچنین نمی شود. انجام که هستیم شرکت رسمی                 کارگران
 بخشی از مزایای عرفی و قانونی خود محروم هستند.

کارگری نمایندگان از تعدادی با جلسه ای کارفرما گذشته روز تجمع، روز شش از افزودند:بعد                آنها
با نیز معترض کارگران داد. را مشکالت به رسیدگی و مطالبات پرداخت وعده آن در و کرد                   برگزار

اعتراض ادامه از مشکالتشان، به رسیدگی و خود مزدی طلب از بخشی وصول به نسبت اطمینان                  کسب
 منصرف شدند.

کارگران شیفت حق و غذا حق شده، ذخیره مرخصِی حق شده متعهد کردند:کارفرما اضافه                آنها
ذخیره مرخصی حق به مربوط مطالبات از بخشی گذشته روز آن، نتیجه ی در که بپردازد را                  پیمانکاری

و مجتمع مصرف تعاونی در عضویت خواستار کارگران همچنین شد. پرداخت کارگران گذشته               سال
 بهره مندی از خدمات فروشگاهی آن بودند که در این خصوص کارفرما قول همکاری داد.

وعده نیز پیمانکاری کارگران وضعیت تبدیل درخصوص کارفرما مجتمع؛ این کارگران اظهارات              طبق
 داد با اعضای هیات مدیره مستقر در تهران(بانک کشاورزی)، در این باره صحبت کند.

از که مجتمع این در خود مشاغل طبقه بندی طرح اجرای رویه به که کارگرانی به افزودند: کارگران                   این
 چند سال پیش در حال انجام است، اعتراض دارند نیز قول رسیدگی داده شد.



پرداخت بروزنکردن به نسبت خوزستان نفت صنعت عملیاتی مناطق موقت قرارداد کارگران              *اعتراض
 مطالبات درسال جاری با گذشت 8 ماه

اعتراضشان خوزستان استان نفت صنعت عملیاتی مناطق موقت قرارداد کارگران آبان، 25 یکشنبه               روز

و ایاب هزینه حق بر مبنی ماه 8 گذشت با جاری درسال مطالبات پرداخت بروزنکردن به نسبت                   را

توسط نفت موقت مدت قراردادی کارگران تخصصی ترمیم ده بند و رفاهی کمک الحساب علی ،                  ذهاب
 وزارت نفت،رسانه ای کردند.

در نفت عملیاتی مناطق در موقت مدت قراردادی نیروهای از نوشتند:اینجانبان ازجمله کارگران               این

رسانی بروز و ترمیم وضعیت هنوز جدید سال از ماه هشت از بیش گذشت با . هستیم خوزستان                    استان

مدت قراردادی کارکنان تخصصی ترمیم ده بند و رفاهی کمک الحساب علی ، ذهاب و ایاب هزینه                   کمک
  موقت نفت توسط وزارت نفت مشخص نشده است.

و کردند پیدا افزایش ناچیز بسیار بصورت ها آیتم گذشته سال که است حالی در ها آیتم این افزایش                     عدم

  این موضوع موجب گله مندی کارکنان قراردادی شده بود .

گریبان به دست کارکنان از دسته این واقعا اینکه و جدید سال در کشور اقتصادی شرایط به توجه با                     حال

ابالغ یه نسبت سریعتر چه هر خواستاریم وزارتخانه مسئولین از اند شده سختی معیشتی                مشکالت
 افزایشات سال جدید آنهم بصورت مناسب و طوری که رضایت کارکنان را جلب کنند اقدام نمایند.

ابهام از هاله در تایر کیان کارخانه کارگر صدها ومعیشتی شغلی امنیت وعیدها و وعده                 *علیرغم
 قراردارد

اعالم پی در تایر کیان کارخانه کارگر صدها ومعیشتی شغلی وعیدها،امنیت و وعده               علیرغم
 ورشکستگی  از سوی سهامدار اصلی شرکت،کماکان در هاله از ابهام قراردارد.

در واقع سنگین و سبک الستیک های کننده تولید واحد این این کارگران از یکی ابان، 25 یکشنبه                   روز

مشکالت گفت:افزایش ای رسانه خبرنگار (چهاردانگه)به ساوه - تهران قدیم            اسالمشهر،کیلومتر10جاده

شغلی امنیت برای تهدیدی پیوسته، وقوع به کارخانه اصلی سهامدار سوی از که کارخانه این در                  تولید
 بیش از هزار کارگر شده است.

اعالم که می شود مربوط کارخانه اصلی سهامدار شکایت به کیان تایر کارخانه اخیر مشکالت افزود:                وی
 ورشکستگی شرکت شکایتی را به اداره ورشکستگی قوه قضائیه ارسال کرده است.

کارگران جمع در اسالمشهر شهرستان دادگستری مهر،رئیس 29 شنبه سه روز که است یادآوری                قابل

پرداخت بود: کرده است،اضافه تولیدی شرکت این انتظار در روشنی افق اینکه بیان با کارخانه                 این

از جلوگیری مجموعه، این فعالیت اولیه مواد تامین شرکت، این زحمتکش کارگران مزایای و                حقوق
مورد که است مواردی جمله از شرکت این های بدهی پرداخت نهایت در و کار نیروی یک حتی                    تعدیل

 تاکید و توجه فرمانداری و مجموعه قضائی شهرستان است.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

شده جداسازی نایلون با مسافران قسمت از راننده کابین بی آرتی، دو خط اتوبوس های در فقط چرا                  کرونا،
  و در اتوبوس های سایر خطوط این جداسازی ارزان و موثر انجام نشده؟



همکاران از تعدادی و شده اند کرونا به مبتال زیادی رانندگان و می گذرد کرونا شیوع از یکسال                  نزدیک
مدیریت از بسیاری درخواست های رانندگان کرونا، شیوع ابتدا از شده اند. فوت کرونا به ابتال اثر بر                  هم

  شرکت واحد برای فراهم ساختن شرایطی که خطر ابتال رانندگان به کرونا را کمتر کند، داشته اند.

قسمت از راننده کابین کامل جداسازی است، بوده کارها هزینه ترین کم  از که درخواست ها از                 یکی

آن به راجع مطلب بسیاری نیز سندیکا تلگرام کانال در و می باشد. اتوبوس کف تا سقف از                   مسافران
در قیمت ارزان نایلونی حفاظ این و شد انجام بی آرتی دو خط اتوبوس های در فقط مورد این اما شد                     نوشته

متر یک از کمتر تنها نمایشی اقدامی در سامانه ها برخی مدیریت و نشد. ایجاد خطوط سایر                  اتوبوس های
از راننده کابین فضای جداسازی برای حالیکه در کردند نصب راننده کابین پشت در را                 نایلونی

 مسافران باید از سقف تا کف و از طرفین تا شیشه های بغل اتوبوس با نایلون پوشانده می شد.

شرایط این در رانندگان بهداشتی حفاظت به مربوط مسائل از اندازه این تا باید شرکت عامل مدیر چرا                    اما

ارزان و مطلوبی این به بی آرتی دو خط در حالیکه در باشد؟ بی اعتنا آن به نسبت و باشد پرت                     کرونایی
مدیر نباید چرا است؛ موجود نیز آن عملی نمونه و شده جداسازی مسافران قسمت از راننده کابین                   قیمت

به ربطی که قیمت ارزان کار این انجام ندهد؟ اتوبوس ها تمامی در جداسازی این اجرای به دستور                   عامل
 کمبود بودجه ندارد.

اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع با بورس خرد و حقیقی سهامداران از جمعی اعتراضات                 *ادامه
 بهاداربا تجمع مقابل مجلس

اوراق و بورس سازمان مقابل تجمع با بورس خرد و حقیقی سهامداران از جمعی آبان، 25 یکشنبه                   روز
اجرای عدم و شاخص ریزش دوران در دولت سیاست های به نسبت اعتراضاتشان              بهاداردرادامه

 وعده های حمایتی، برای دومین بار دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

وخشمشان می کنه»اعتراض حمایت مجلس می کنه، خیانت «دولت شعار سردادن با کنندگان             تجمع
 رابنمایش گذاشتند.

کردیم»، سرمایه گذاری بورس در دولت به اعتماد با مضامین«ما با پالکاردهایی همچنین              معترضین

هم ضرر بلکه نداد سود تنها نه که اولیه ای «عرضه ی می کند.»، دستکاری را بورس تابلوی                 «دولت
 کرد» و…را روی نرده های مجلس نصب کردند.



 

بین در مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس ابراهیمی پور محمدرضا شده، ای رسانه گزارشات               بنابه
 تجمع کنندگان حاضر شد و با معترضین به گفتگو پرداخت.

بورس دیده زیان خرد و حقیقی سهامداران از جمعی اعتراضی تجمع پنجمین این که شود می                  خاطرنشان
 درهمین رابطه  درماه جاری می باشد.

نهاد مقابل آبان 20 شنبه سه ،روز بورس سازمان مقابل آبان 21 و 19 وچهارشنبه دوشنبه روزهای                   آنها

 ریاست جمهوری در خیابان پاستورو روز دوشنبه 5 آبان مقابل مجلس دست به تجمع زده بودند.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی در مریوان براثر سقوط از ارتفاع

شهرستان بهاران محله در احداث دست در ساختمان یک کاردر حین کارگر یک آبان 24 شنبه                  روز
 مریوان دراستان براثر سقوط از ارتفاع  جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 24 آبان ماه 1399

 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 - بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات مردمی آبان ٩٨

های وعده و حقوق ماه پرداخت عدم به نسبت سخت سی شهرداری کارگران اعتراضی تجمعات -                
 توخالی شهردار واعضای شورای شهر

صنعتی گروه توسط انتقالش عدم و اهواز در بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه کار ادامه وعده -                 
 گلرنگ

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - تجمع اعتراضی کارگران مال باخته مجتمع فوالد ویان همدان مقابل دادگستری

 - کامیارذوقی دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران در دادگاه انقالب به ۵ سال حبس محکوم شد!

  - ب  یانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون آزادی محمد حبیبی

از که کارگرانی و رانندگان مرخصی مورد در واحد شرکت یک سامانه مدیریت بی مورد سخت گیری -                

 روز قبل اطالع نداده اند

 - جان باختن کارگرجایگاه سوخت شهرستان مهریزحین کار با ضربه چاقو

 *زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه 1398

 جمعه 24 آبان ماه 1398:تجمعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین در تعدادی ازشهرها

24آبان جمعه بتاریخ شده ای رسانه گزارشات وهمچنین اجتماعی های وتصاویردرشبکه ها فیلم               پخش

امیدیه، اهواز، منجمله  ازشهرها تعدادی در بنزین قیمت افزایش به نسبت اعتراضی تجمعات از                حاکی
 ماهشهر، بهبهان، خرمشهر،گچساران،بیرجند، مشهد، سیرجان و شیرازمی باشد.

خبر وانتظامی امنیتی نیروهای بدست سیرجان در معترضین از یک باختن جان هااز رسانه از                 برخی

 داده اند.

منجمله ازشهر درمناطقی تجمع به دست اهالی از جمعی شهرها این از گزارشات،درتعدادی               بنابهمین

وبا زدند و.... اصلی های خیابان از دریکی ودربیرجند دیگر محله وچند کیانپارس محله                اهوازدر
 سردادن شعارهایی اعتراضاتشان را نسبت به افزایش قیمت بنزین بنمایش گذاشتند.

ایجاد باعث که کردند خاموش را خوروهایشان اهالی از ،جمعی مشهد آباد وکیل بلوار                همچنین،در
 ترافیک سنگینی در این منطقه شدند.

گران 24آبان  جمعه روز بامداد از بنزین قوه، 3 سران اخیر تصمیم با که، است یادآوری                  قابل
شده گرفته نظر در لیتر 60 ماهانه شخصی خودروهای شخصی سهمیه اساس این بر شد.                 وسهمیه بندی

بنزین و تومان 300 لیتری غیرسهمیه ای بنزین تومان، 1500 لیتری نیز سهمیه ای بنزین قیمت                است.
 سوپر 3500 تومان تعیین شده است.

 *بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت سالگرد اعتراضات مردمی آبان ٩٨

نیست. نوظهور پدیده ای ما کشور در مردم اعتراض های سرکوب و بیان آزادی حق کردن                پایمال
تأسیس حق بیان، و اندیشه آزادی حق شناختن رسمیت به جای به سال چهل از بیش اسالمی                   جمهوری

اعمال شیوه ی همواره مسالمت آمیز، اعتراضی تجمع های برگزاری حق و مستقل صنفی             تشکل های
  فشار، بگیر و ببند و سرکوب را در پیش گرفته است.

صدها شدن مجروح و کشته و گذشته سال ماه آبان در مردم گسترده ی اعتراضات خشونت بار                 سرکوب
در هنوز آن ها از تعدادی شدند، سپرده دار چوبه ی به آنان از چند تنی که نفر، هزاران بازداشت و                     نفر

حقوق بدیهی ترین نقض آشکار نشانه ی است، شده صادر اعدام حکم دیگر تعدادی برای و                زندان اند
 انسانی، یعنی حق آزادی بیان است.



راه مشابه، موارد همچون بلکه کرده سرکوب فجیع شکلی به را مردم بیان آزادی حق تنها نه                   حکومت
به نیز را آنان سوگواری حق حتی و بسته قربانیان خانواده های و بازداشت شدگان بر را                 دادخواهی

 شیوه های مختلف سلب کرده است.

را خود خواسته های و رنج ها می خواستند که بود این جز آیا آمدند خیابان ها به ٩٨ خونین آبان در که                     آنان
  بیان کنند؟

به وضع بلکه نشده، ایجاد مردم معیشت و زندگی شرایط در بهبودی تنها نه امروز به تا ِگذشته آبان                      از
سقوط و شده خرد گرانی جانفرسای فشار زیر مردم شانه های است. شده تحمل تر غیرقابل و بدتر                  مراتب

خط زیر به را دیگر بسیاری و کرده فقیرتر را فقیر مردم گذشته سال یک در ملی پول ارزش                     سرسام آور

خود قوت به همچنان گذشته آبان در مردم خواسته های که است بدیهی شرایطی چنین در است. رانده                   فقر
به زبان نمی بینند، خود روی پیش روشنی چشم انداز هیچ و رسیده لب به جانشان که مردمی و باشد                    باقی

بودیم آن شاهد اخیر ماه های در آنچه اما کنند. فریاد حتی و بیان را مطالبات شان و بگشایند                   اعتراض
اعمال با که است آن بر مردم، خواست برابر در شدن تسلیم جای به حاکمیت که دارد آن از                     حکایت

 خفقان عمومی و سانسور رسانه ها و صداهای مستقل بر واقعیت موجود سرپوش بگذارد.

ایجاد مدنی، و سندیکایی و صنفی فعالین و دانشجویی مستقل تشکل های بر فشار افزایش چون                 مواردی

و روزنامه نگاران گسترده ی بازداشت های اجتماعی، شبکه های و رسانه ها برای بیشتر            محدودیت های
کیوان و آبتین بکتاش مهابادی، خندان (رضا ایران نویسندگان کانون عضو سه جمله از                نویسندگان،

بازداشت ،٩٨ آبان و ٩۶ ماه دی اعتراضات بازداشت شدگان برای سنگین حکم های صدور               باژن)،

دادخواهی از دست که آنان از تعدادی تهدید و مسافربری هواپیمای کردن ساقط به                معترضان
و معترضان خانواده های بر امنیتی فشار افزایش محله ها، امنیتی اصطالح به گشت تشکیل               برنداشته اند،

راِه کماکان کشور سیاست گذاران که دارد آن از نشان همگی و... ٩٨ آبان سالگرد آستانه ی در                  قربانیان
 بستن دهان منتقدان و سرکوب مردم معترض را در پیش گرفته اند.

حق و مردم اعتراض حق از را خود حمایت دیگر بار ٩٨ آبان سالگرد در ایران نویسندگان                   کانون
می دهد هشدار حکومت به و می کند اعالم ٩۶ دی و ٩٨ آبان زندانیان و قربانیان خانواده های                  دادخواهی

سیاسی و عقیدتی زندانیان همه ی و دهد پایان آزادی خواهان و معترضان سرکوب و ارعاب سیاست به                  که
 را بی قید و شرط آزاد کند.

 کانون نویسندگان ایران

 ٢۴ آبان ١٣٩٩

های وعده و حقوق ماه پرداخت عدم به نسبت سخت سی شهرداری کارگران اعتراضی                *تجمعات
 توخالی شهردار واعضای شورای شهر

ماه پرداخت عدم به نسبت اعتراضیشان ازتجمعات سخت سی شهرداری آبان،کارگران 24 شنبه               روز

شهر این وشورای شهرداری ساختمان شهر،ماقبل شورای واعضای شهردار توخالی های وعده و               حقوق
 در استان کهگیلویه و بویراحمد،خبردادند.



از یکی را این طلبکارند" را خود حقوق بعد به ماه فروردین از سخت سی شهرداری                  "کارگران
که بود 98 اسفند حقوق کرده ایم دریافت که حقوقی آخرین کرد: اضافه و گفته شهرداری این                  کارگران

 شهردار حدود 5 روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.

داد: ادامه است، افتاده تاخیر به حقوق مان است ماه 8 ماه، آبان احتساب با اینکه بیان با کارگر                    این
 شهردار می گوید کاری به طلب 8 ماهه کارگران ندارم، از وقتی که شهردار شده ام هر ماه حقوق داده ام.

شرایط از افتاده، تاخیر به حقوق شان فروردین از همگی و است نفر 80 حدود آنها تعداد که کارگرانی                    اما
 موجود آزرده شده و می گویند که هرچه به شورای شهر اعتراض می کنیم، فایده ندارد.

99 سال حقوق افزایش مصوبه طبق هنوز گفت: می کند، کار تنظیف واحد در که کارگران این از                   یکی
به جاری سال ماه فروردین حقوق دریافت با همراه بعد ماه در رقم این است قرار و نگرفته ایم                    حقوق

 حساب کارگران واریز شود.

شد گفته آنها به اما کردند مراجعه سخت سی شهر شورای به بار چند گذشته روز های در کارگران                    این

پیگیری قول آنها می رویم شهر شورای اعضای دیدار به بار هر گفتند: کارگران می کنیم.                پیگیری
 می دهند اما در عمل هیچ کاری نمی کنند.

به که سخت سی در سرما فصل «در دارند: گالیه نیز کار ایمنی و امکانات کمبود از کارگران                    این
کار معمولی لباس با مواقع برخی و نداریم مناسب چکمه و بادگیر دارد، شهرت یخ و برف                   سرزمین

 می کنیم.

 *وعده ادامه کار کارخانه تولید مواد بهداشتی بوژنه در اهواز و عدم انتقالش توسط گروه صنعتی گلرنگ

وعده ، ازکار اخراج به نسبت بوژنه کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات از پس آبان 24 شنبه                  روز

به گلرنگ صنعتی گروه توسط انتقالش عدم و اهواز در بهداشتی مواد کننده تولید واحد کاراین                  ادامه
 استانی دیگر رسانه ای شد.

و استاندار دستور گفت:با رسانه یک خبرنگار به خوزستان استانداری اقتصادی هماهنگی امور               معاونت
آن مشکالت رفع به نسبت شد مقرر ، شرکت این مدیران با ارتباط برقراری طی شده انجام                   پیگیری های

حوزه به مرتبط موضوعات همچنین و کارخانه بعدی فازهای تاسیس به منظور زمین اختصاص جمله                از
 مجوزهای قانونی اقدامات الزم صورت گیرد.

تصور این ذیصالح، مراجع به شرکت استانی مدیر مراجعه در ناهماهنگی دلیل به متاسفانه افزود:                 وی
 برای مدیران شرکت ایجاد شده بود که ادامه فعالیت در استان امکان پذیر نیست.

اطمینان آنها به گلرنگ شرکت مدیران با مذاکره در اینکه بیان با خوزستان استانداری اقتصادی                 معاون
نقطه ای هر در شرکت این داشت: اظهار هستیم، گلرنگ مجموعه با همکاری گونه همه آماده که شد                   داده

خواهد فراهم را امر این تسهیل زمینه خوزستان استانداری باشد، گذاری سرمایه به مایل که استان                  از
 کرد تا زیرساخت های الزم جهت تولیدات این مجموعه در استان بیش از پیش فراهم گردد.

بهداشتی مواد تولید کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات از وتصویری تکمیلی رابطه:گزارش             درهمین
 بوژنه اهواز نسبت به اخراج از کار



و گلرنگ صنعتی گروه به اهواز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه فروش آبان،بدنبال 17 شنبه روز                  از
منجمله باال کاری سوابق با کارگر 70 حدود اصفهان ویا تهران های استان از یکی به انتقالش                   احتمال

 تعدادی با بیش از 20 سال سابقه کاری از کار بیکار شدند.

از اخراج به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای بوژنه بیکارشده کارگران تاریخ              ازهمان

برپا خوزستان واستانداری کار کل اهواز،اداره کارخانه،فرمانداری مقابل را اعتراضی            کارتجمعات
 کردند.

 

به گذشته ماه دو حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به بوژنه معترض کارگران از یکی جمعه                  روز
کارگران فروش، از پس و بفروشند گلرنگ شرکت به را کارخانه است قرار که کردند اعالم                  کارگرها

 فعلی شرکت بوژنه زیر نظر کارخانه کلرنگ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

فروش طرح از پس کرد: اضافه ندارند، اطالعاتی هیچ فروش جزئیات از کارگران اینکه بیان با                  وی

چند و می فرستادند اجباری مرخصی به مرتب را کارگران کارخانه، فعلی مسئووالن بوژنه               کارخانه
به را انبارها در موجود محصوالت ریز تا داشتند نگه انبارگردانی به مربوط کارهای برای را                  کارگر

 مدیریت جدید تحویل دهند.

کارگرها به جلسه ای طی فعلی مدیر گذشته هفته تحوالت و تغییر این از بعد گفت: اخراجی کارگر                   این

منتقل تهران یا و اصفهان استان های یکی به کارخانه است قرار و شده فروخته شرکت که کرد                   اعالم
 شود.

بطری که شرکتی یکی می کنیم فعالیت بوژنه کارخانه نظر زیر که هستیم شرکت دو ما داد: ادامه                   وی
 تولید می کند و دیگری بوژنه که مواد ضدعفونی تولید می کند.

کرد: عنوان شدیم، بیکار کار از کارخانه فروش با که هستیم نفر 60 تا 50 حدود اینکه بر تاکید با                      وی

 اکنون فقط سرپرست شرکت، جانشین و یک منشی در شرکت باقی مانده اند.

شرکت کار اوج اکنون کننده ضدعفونی مواد تولید به نیاز و کرونا ویروس شیوع به توجه با افزود:                    وی

 بود و هیچ مشکلی به لحاظ تولید و فروش محصول نداشتیم.

مسئوالن کارخانه،گفت: فروش از پس کارگران اخراج به اشاره با شرکت کارگران از دیگر                یکی

و اصفهان استان های از یکی به کار برای یا و دهیم انجام فروشندگی کار کردند پیشنهاد ما به                    کارخانه
 البرز(کرج)برویم.

خانواده ای یک کارگران از کدام هر افزود: نداشت، مشکلی هیچ شرکت فروش و تولید اینکه بیان با                   وی
 4 تا 5 نفره هستند و بیکار شدن آن ها در این شرایط اقتصادی قطعًا آن ها را دچار مشکل می کند.

 

  

 



 

 *تجمع اعتراضی کارگران مال باخته مجتمع فوالد ویان همدان مقابل دادگستری

همدان جاده 42 کیلومتر در واقع ویان فوالد مجتمع باخته مال کارگران آبان،نمایندگان 22 شنبه پنج                  روز

به دست خریداری ازیکسال پس خودروها تحویل برعدم مبنی کالهبرداری به اعتراض تهران،برای -              
 تجمع مقابل دادگستری همدان زدند.

 

از نفر گفتند:یک ای خبرنگاررسانه به همدان ویان فوالد شرکت کارگران از آبان،جمعی 24                روزشنبه
کرده متقاعد لیزنیگی خودروی خرید طرح در ثبت نام برای را آنها دیگر، فردی همدستی با                 همکارانشان

  بود.



نرخ به خودرو خرید برای نام ثبت دالیلی به کشور، مطرح خودروسازی شرکت دو مقطع، آن                  در
فوالد کارگران از نفر 140 نظر جلب برای فرصت، این از نفر 2 این بودند. کرده متوقف را                    کارخانه

وجود با اما کردند؛ متقاعد کارخانه قیمت به خودرو خرید برای را آنها و کردند استفاده همدان                   ویان
  گذشت بیش از یکسال از مدت ثبت نام، حتی یک خودرو هم به آنها تحویل داده نشده است.

و می کند خریداری خودرو خودروسازی ها، از سبدی صورت به آنها شرکت که بودند مدعی فرد دو                  این
حکم با افراد این اکنون هم می کند. توزیع سفارش دهندگان میان در مویرگی صورت به را آنها                  بعد

بسته ویان فوالد کارگران از تومانی شان میلیارد 13 کالهبرداری پرونده اما شده اند؛ بازداشت               قضایی
ارز و سکه بازار در بودند، کرده جمع که را مبالغی تمام یا بخش افراد، این ظاهرا است.                    نشده

  سرمایه گذاری کرده اند.

خودرو خرید برای هم دیگری حقیقی اشخاص و نیست مطرح ویان کارگران نام تنها پرونده این در                   البته
  به نرخ کارخانه فریب خورده  بودند و حاال در این پرونده شاکی هستند.

و رسیدند خود سفارش به بودند، داده درخواست خودرو خرید برای که افرادی از نفر 50 تا 40                    تنها

کارگران به همدان دادگستری هرچند نرسیده اند. خود حق به است، نامشخص آن ها تعداد که افراد                 باقی
تکلیف زودی به که است داده وعده بودند، گرفته قرار کالهبرداری مورد که افرادی دیگر و ویان                   فوالد

  این پرونده را روشن می کند و اجازه تضییع حقوق شاکیان را نمی دهد.

دستگاه توسط کرده اند، واریز افراد این حساب به که را پولی که نیست روشن ویان فوالد کارگران                   برای

همدان دادگستری از جهت، همین به است. درآمده ارز و سکه شکل به اینکه یا است شده توقیف                    قضا
 می خواهند که این مورد را برای آنها شفاف سازد.

 *کامیارذوقی دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران در دادگاه انقالب به ۵ سال حبس محکوم شد!

،٩٨ ماه آبان اعتراضات شدگان بازداشت از ذوقی کامیار انقالب، دادگاه ١۵ شعبه بدوی رای اساس                  بر

حبس سال ١ و تعلیقی حبس سال ۴ کشور 》به امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و 《اجتماع اتهام بابت                     از

 تعزیری محکوم شد.

 منبع:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

  *ب  یانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون آزادی محمد حبیبی

حبس سال ٣ به نزدیک تحمل از پس (تهران) ایران معلمان صنفی کانون مدیره هیئت عضو حبیبی                   محمد

 روز ٢٠ آبان ماه ١٣٩٩ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

و کشور معلمان جامعه مقاوم، و صبور همسر به را ایشان آزادی (تهران) ایران معلمان صنفی                   کانون
 مردم آزادیخواه ایران تبریک و تهنیت می گوید.

محمود بداقی، رسول باغانی، اکبر علی بهشتی، محمود مانند صنفی فعاالن که باوریم این بر تنها نه                    ما

فرهنگ و آموزش اعتالی جز هدفی که ... و فالحی محمدتقی ، حبیبی محمد ، عبدی اسماعیل                   باقری،
گونه این که می دانیم شایسته بلکه شوند، روبرو نامالیمتی کوچکترین با نباید ندارند، و نداشته جامعه                  این

 کنشگران صنفی، به عنوان بازتاب دهندگان کاستی های نظام آموزشی، قدر بینند و بر صدر نشینند.



مدنی جامعه ی مناسبات تحکیم جهت در را خود زندان ناعادالنه احکام عزیزان، این تمامی وجود این                   با
که دهند نشان شکل بهترین به تا کرده اند تحمل صبورانه بیش، و کم را آن طوالنی دوران و                    پذیرفتند

  قانون شکنان واقعی و برهم  زنندگان امنیت اجتماعی چه کسانی هستند.

با و رسانده پایان به را خود زندان دوران اگرچه که برد نام می توان عبدی اسماعیل از راستا، همین                     در

به ممانعت او، آزادی از واهی بهانه  های به اما است، گریبان به دست مختلف جسمی مشکالت و                   بیماری
با زندان مسئوالن تایید به را تحمیلی حبس دوران که است دیگری  نمونه  ی حبیبی آورند.محمد می                  عمل

  باالترین درجه از بردباری و متانت گذرانده است.

می ماند، نادیده معموًال آزاده، معلمان این نام درخشش کنار در آنچه یادآوری است به               الزم

توسط حقوقی مسائل روزانه ی حتی درپیگیری های مداومت عقالنیت، بردباری،           مسئولیت پذیری،
این از کدام هر و است زندگی مراحل حساس ترین در فرزندان برای پدر خالی جای کردن پر و                    همسران

 بانوان گرانقدر، می توانند الگو و نمونه ای باشند برای سایرین.

مدنی و صنفی مستقل، عملکرد فعالیت هایش، بودن قانونی بر تاکید ضمن تهران معلمان صنفی                کانون

جدید رویکرد از صنفی؛ فعاالن با امنیتی برخوردهای نفی در سال ها این همواره ی موضع حفظ و                  خود
که متعددی بحران های مهار برای است معتقد و می نماید استقبال حبس مجازات کاهش در قضاییه                 قوه

حاکمان رویکردهای در عمیق تغییری است الزم کشاند، می هولناک ورطه های به را حکومت و                 جامعه
تا شود گرفته پیش در و... قضایی های رویه خارجی، و داخلی سیاست گذارِی اقتصادی، های حوزه                  در

 مانع گسترش بیشتر شکاف عمیق ایجاد شده میان دولت و ملت گردد.

 کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

٩٩/٨/٢۴ 

از که کارگرانی و رانندگان مرخصی مورد در واحد شرکت یک سامانه مدیریت بی مورد                *سخت گیری
  روز قبل اطالع نداده اند

روز یک که کارگرانی و رانندگان مرخصی بی مورد، گیری سخت با واحد شرکت یک سامانه                 مدیریت
یکباره فرد هر برای است حالی  در سخت گیری این نمی پذیرد باشند نکرده اعالم را خود مرخصی                  قبل

کند پیش بینی باید کارگر چطور کند. استفاده مرخصی از باشد الزم که بیاید پیش موضوعی است                  ممکن
هر یا می کند؟ تصادف خانواده اش از عضوی یا می شود؟ بیمار خانواده اش از عضوی یا خود فردا آیا                   که

 موضوع اضطراری دیگری برایش پیش می آید.

کرده استفاده مرخصی از اضطراری دالیل به که روزی فردای در رانندگان گذشته از اینکه وجود                  با

اما دارد. وجود همچنان دیگر سامانه های سایر در امکان این و می دادند تحویل را مرخصی برگ                  بودند،
 مدیریت سامانه یک با عدم پذیرش مرخصی تاریخ گذشته، فشار مضاعفی را بر رانندگان وارد می کند.

مدیریت از و می دهد هشدار رانندگان با رفتار سوء به راجع مدیریت به واحد شرکت کارگران                  سندیکای
رانندگان اضافه کاری و همکاری به نیاز مدیریت که شرایطی در رانندگان، تقابل عدم برای                می خواهد

 دارد، فشار بر رانندگان را متوقف کند.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه



 *جان باختن کارگرجایگاه سوخت شهرستان مهریزحین کار با ضربه چاقو

استان مهریز شهرستان در خلیج فارس جایگاه وارد کامیون یک آبان99، 19 روزدوشنبه 16 ساعت                
آزاد سوخت کارت های کرد اعالم جایگاه اپراتور کرد، آزاد کارت با گاز نفت تقاضای و شد                  یزد

قتل نهایت در و درگیری و مشاجره به منجر موضوع این و نکرد توجهی راننده اما شده اند،                   جمع آوری
 عباس حیدری متصدی این جایگاه توسط راننده کامیون شد.

تعداد به آن ارایه و جایگاه ها از آزاد سوخت کارت های آوری جمع جایگاه داران، اظهارات اساس                  بر
جایگاه بین تبعیض موجب بلکه کرده ایجاد رانندگان برای زیادی دردسرهای تنها نه جایگاه                محدودی

هر قیمت به سوخت سهمیه خود پیمایش میزان اساس بر کامیون ها حاضر حال در زیرا شده نیز                   داران

کامیون های باالی مصرف و بودن فرسوده علت به اغلب که می کنند دریافت تومان 300 گازوئیل                 لیتر
مجبور آنان و نمی کند برطرف را کامیونداران نیاز بیشتر ماه هر بیستم تا سوخت این چینی،                  غیرفرسوده

 به خرید سوخت به صورت آزاد هستند.

با و رفته جایگاه ها به می توانست داشت خود سهمیه بر مازاد سوخت به نیاز که کامیونی هر این از                     پیش

سوخت جایگاه های از گذشته سال از کارت ها این اما کند خریداری را خود نیاز مورد سوخت آزاد                   کارت
برای زیادی مشکالت امر همین که گرفت قرار جایگاه محدودی تعداد اختیار در فقط و شد                  جمع آوری

 رانندگان و جایگاه داران ایجاد کرد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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کاری حقوق،شرایط نازل سطح به دراعتراض جم پتروشیمی مجتمع خشمگین کارگران اعتصاب -             
 نامناسب وبرای کوتاه شدن دست شرکت پیمانکاری

کار مدیریت ساختمان مقابل اشتغال برای گیری رشوه به کارنسبت متقاضی کارگران اعتراضی تجمع -               
 وخدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

کار مدیریت ساختمان مقابل اشتغال برای گیری رشوه به کارنسبت متقاضی کارگران اعتراضی تجمع -               
 وخدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

توخالی وعده حقوق، ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -               
 شهرداروندانم کاری های شورای شهر

زیست آالیندگی ایجاد علت به تعطیلی ریزدرپی نی خاکستری سیمان کارخانه کارگران بیکاری -              
 محیطی

  - سها مرتضایی:فعالیت صنفی جرم نیست!

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


گوشتی و شیری دام در نهاده کمبود به نسبت اصفهان دامداران اعتراضی تجمع درباره گزارشی -                
 مقابل كشتارگاه صنعتی دام فساران

نرم وپنجه دست روز 10 از پس منوجان آسمینون معدنی مجتمع امیر معدن کارگر یک باختن جان -                  

 کردن با مرگ دربیمارستان بندرعباس

 - جان باختن کارگرشهرداری عسلویه حین کار براثرتصادف

کاری حقوق،شرایط نازل سطح به دراعتراض جم پتروشیمی مجتمع خشمگین کارگران             *اعتصاب
 نامناسب وبرای کوتاه شدن دست شرکت پیمانکاری

جم پتروشیمی مجتمع خشمگین کارگران گذشته اجتماعی،هفته های درشبکه منتشره گزارش             بنابه

های مجری از یکی جم پاد پلمیر توسعه شرکت با قرارداد طرف پتروالکتریک انرژی توسعه                 (شرکت

شرکت دست شدن کوتاه و نامناسب کاری حقوق،شرایط نازل سطح به اعتراض طرح)برای               اصلی
 پیمانکاری دست به اعتصاب وتجمع زدند.

 

حراست با جنوبی پارس اقتصادی ویژه منطقه عسلویه، در واقع جم پتروشیمی مجتمع خشمگین                کارگران
محوطه کردن مسدود وبا شدند درگیر کارگری های محیط در مستقر سرکوب نیروی               شرکت،این

 کارگاهی مانع ورود حراست شدند.

و نرفته بار زیر کارگران اما برگردند کارشان سر به که میخواهد کارگران از دادن وعده با پیمانکار                    

دست شدن کوتاه و کاریشان شرایط بهبود و حقوقها افزایش بر مبنی شده داده های وعده تحقق                   پیگیر
 پیمانکاران شدند.

حقوقها نازل سطح و ها قیمت روزه هر شدن گرانتر و سال آخر به شدن نزدیک گزارش،با بهمین                    بنا

 فضای اعتراض در میان کارگران تشدید شده و کارگران پیگیر خواستهایشان هستند.

کار مدیریت ساختمان مقابل اشتغال برای گیری رشوه به کارنسبت متقاضی کارگران اعتراضی               *تجمع

 وخدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

در بازی پارتی به واعتراض اشتغال خواست با کار متقاضی کارگران از آبان،جمعی 12 دوشنبه                 روز

اقتصادی ویژه منطقه سازمان اشتغال وخدمات کار مدیریت ساختمان مقابل تجمع به دست ها                استخدام
 انرژی پارس واقع در عسلویه استان بوشهرزدند.



 

ویژه منطقه در ساخت دست در های پروژه اجتماعی،در های شبکه در منتشره گزارش                براساس
میشود گفته آنها به میکنند مراجعه بیکار کارگران وقتی اما میشود استخدام جدید نیروی پارس                 اقتصادی

  که نیرو نمیگیرند چنانچه اگر رشوه بدهند به آن ها نامه شروع کار میدهند.

 رشوه گیری برای بکار گیری در پروژه  ها یک شکلی از دزدی و چپاول در این منطقه است.

اهواز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات از وتصویری تکمیلی              *گزارش

 نسبت به اخراج از کار

و گلرنگ صنعتی گروه به اهواز بوژنه بهداشتی مواد تولید کارخانه فروش آبان،بدنبال 17 شنبه روز                  از

منجمله باال کاری سوابق با کارگر 70 حدود اصفهان ویا تهران های استان از یکی به انتقالش                   احتمال
 تعدادی با بیش از 20 سال سابقه کاری از کار بیکار شدند.

از اخراج به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای بوژنه بیکارشده کارگران تاریخ              ازهمان
برپا خوزستان واستانداری کار کل اهواز،اداره کارخانه،فرمانداری مقابل را اعتراضی            کارتجمعات

 کردند.

 

به گذشته ماه دو حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به بوژنه معترض کارگران از یکی جمعه                  روز

کارگران فروش، از پس و بفروشند گلرنگ شرکت به را کارخانه است قرار که کردند اعالم                  کارگرها
 فعلی شرکت بوژنه زیر نظر کارخانه کلرنگ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

فروش طرح از پس کرد: اضافه ندارند، اطالعاتی هیچ فروش جزئیات از کارگران اینکه بیان با                  وی
چند و می فرستادند اجباری مرخصی به مرتب را کارگران کارخانه، فعلی مسئووالن بوژنه               کارخانه



به را انبارها در موجود محصوالت ریز تا داشتند نگه انبارگردانی به مربوط کارهای برای را                  کارگر
 مدیریت جدید تحویل دهند.

کارگرها به جلسه ای طی فعلی مدیر گذشته هفته تحوالت و تغییر این از بعد گفت: اخراجی کارگر                   این

منتقل تهران یا و اصفهان استان های یکی به کارخانه است قرار و شده فروخته شرکت که کرد                   اعالم
 شود.

بطری که شرکتی یکی می کنیم فعالیت بوژنه کارخانه نظر زیر که هستیم شرکت دو ما داد: ادامه                   وی
 تولید می کند و دیگری بوژنه که مواد ضدعفونی تولید می کند.

کرد: عنوان شدیم، بیکار کار از کارخانه فروش با که هستیم نفر 60 تا 50 حدود اینکه بر تاکید با                      وی
 اکنون فقط سرپرست شرکت، جانشین و یک منشی در شرکت باقی مانده اند.

شرکت کار اوج اکنون کننده ضدعفونی مواد تولید به نیاز و کرونا ویروس شیوع به توجه با افزود:                    وی
 بود و هیچ مشکلی به لحاظ تولید و فروش محصول نداشتیم.

مسئوالن کارخانه،گفت: فروش از پس کارگران اخراج به اشاره با شرکت کارگران از دیگر                یکی

و اصفهان استان های از یکی به کار برای یا و دهیم انجام فروشندگی کار کردند پیشنهاد ما به                    کارخانه
 البرز(کرج)برویم.

خانواده ای یک کارگران از کدام هر افزود: نداشت، مشکلی هیچ شرکت فروش و تولید اینکه بیان با                   وی
 4 تا 5 نفره هستند و بیکار شدن آن ها در این شرایط اقتصادی قطعًا آن ها را دچار مشکل می کند.

 

  

 

 

 درهمین رابطه:تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد شوینده  اهواز نسبت به اخراج از کار



اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای شوینده اهواز مواد تولید کارخانه کارگران ماه، آبان 17 شنبه روز                 از
کار کل اهواز،اداره کارشان،فرمانداری محل مقابل را اعتراضی کارتجمعات از اخراج به              نسبت

 واستانداری خوزستان برپا کردند.

شوینده مواد تولید کارخانه یک کارگران اخیر روز چند در آبان، 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                    بنا

می رود، شمار به خوزستان استان در بهداشتی و شوینده مواد کننده تولید کارخانه تنها که بهداشتی                  و
نیز آنها و شده فروخته جدید مالک به کارخانه این آنها گفته به بنا چون زده اند اعتراض و تجمع به                      دست

 قصد انتقال خط تولید به استانی دیگر را دارند.

اقتصادی بد شرایط این در اکنون و شده اند اخراج کار از که است شده اعالم آنها گفتند:به کارگران                    این

اشتغال سال 20 باالی سابقه آنها از برخی که است حالی در این و هستند خود آینده نگران کارگران                     این
 در این شرکت را دارند.

مواد تولید خط دو اینکه به اشاره با نیز بهداشتی و شوینده مواد تولید کارخانه این کارگران از                    یکی

و تولید خط فروش زمزمه های کرد: بیان شده اند، تعطیل شرکت سوی از اهواز در بطری تولید و                   شوینده

اجباری مرخصی به متناوب صورت به مدت این در ما و شد آغاز قبل ماه دو حدود کارخانه                    تعطیلی
 می رفتیم.

به رسمی صورت به آبان 17 روزشنبه از که هستند کارگر نفر 70 دارای تولید خط دو این افزود:                     وی
فروش به را کارخانه تولید خط داریم قصد که چرا نشوید حاضر خود کار سر دیگر که شد اعالم                     ما

 برسانیم.

 وی افزود: خبر داریم که قطعات خطوط تولید در حال انتقال به استانی دیگر است.

افزایش و کرونا شیوع شرایط در که کارخانه این که است عجیب ما برای داد: ادامه معترض کارگر                    این

12 ساعت، هشت جای به ما و بود افزوده خود تولیدات بر شوینده ها، و ضدعفونی مواد به مردم                    نیاز
 کار می کردیم قصد دارد در این شرایط اقدام به فروش خط تولید کند.

خوزستان، اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره خوزستان، استانداری به مدت این در گفت: درخاتمه                 وی
 فرمانداری اهواز و … مراجعه کرده ایم و مشکالت خود را با آنان در میان گذاشته ایم.

توخالی وعده حقوق، ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری کارگران اعتراضات               *ادامه
 شهرداروندانم کاری های شورای شهر

نسبت را اعتراضشان گیالن دراستان لوشان شهرداری کارگران بار، چندمین برای آبان 23 جمعه                روز

 به عدم پرداخت ماه ها حقوق ، وعده توخالی شهرداروندانم کاری های شورای شهر،رسانه ای کردند.

جدید، سال از شده سپری ماه هشت در گفتند: ای رسانه خبرنگار به لوشان شهرداری کارگران از                   جمعی
 فقط دو ماه حقوق فروردین و اردیبهشت را گرفته ایم؛ یعنی 5 ماه مطالباتمان به تاخیر افتاده است.

که جدید شهردار کردند: می کنند،اضافه دریافت ماهه 5 تاخیر با را خود مطالبات ماه هر که کارگران                   این

کردن به روز وعده خود معارفه روز در گرفت برعهده را شهرلوشان مدیریت پیش ماه دو حدود                  از
 مطالباتمان را داد اما بعد از گذشت دوماه هنوز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.



شهرلوشان شورای اعضای چرا که پرسش این بیان با لوشان شهرداری خدمات واحد کارگران از                 یکی
مردم به شهردار عنوان به را فردی شهر شورای دوره هر در گفت: می دهند، تغییر شهردار                  مرتبا

که می رود را راهی همان واقع در ندارد. شهر مدیریت برای جدیدی برنامه  هیچ که می کنند                  معرفی
 شهرداران قبلی انجام می دادند.

اتهام به شهر شورای اعضای از نفر سه همراه به وقت شهردار گذشته سال ماه افزود:شهریور                  وی
با پیش ماه دو از می شد. اداره سرپرست بادو پیش ماه دو تا شهرداری و شدند بازداشت مالی                    تخلفات

یک هر در حقوق پرداخت کرده ایم. دریافت را ماه اردیبهشت و فروردین حقوق دو جدید شهردار                  ورود
 ماه یکبار در حالی انجام می شود که شهرداران سابق نیز هر ماه به ما یک حقوق می دادند.

در نفر 80 گفت: خود همکار سخنان تکمیل در لوشان شهرداری خدمات واحد کارگران از دیگر                  یکی
عنوان به را بومی همکاران از هریک اگر شهر شورای می کنند؛ کار لوشان شهرداری                مجموعه

شهرداری ها پایدار درآمد از استفاده با فقط که شیوه این به را شهر مدیریت توانایی کند، انتخاب                   شهردار
 و مالیات بر ارزش افزوده که دولت هر ماهه به صورت روتین به حساب شهرداری می پردازد را دارد.

دکترا حتی و لیسانس فوق لیسانس، تحصیلی مدارک با زیادی جوانان لوشان شهر در گفت: کارگر                   این
اعضای چرا شرایط این در برخودارند. خوبی دانایی و توانایی از که هستند شهری مدیریت با                  مرتبط

 شورای شهر برای انتخاب شهردار از افراد غیر بومی وکم سابقه استفاده می کنند، مشخص نیست.

گذشته سال های و ماه ها همانند حقوق پرداخت روال فعلی وضعیت در می رسد نظر به کرد: اضافه                  او

تامین را خود زندگی سنگین هزینه های باید چگونه تورم، و گرانی ها این با نمی دانیم کارگران ما                  است.
 کنیم؛ از چه کسی قرض بگیریم و چه زمانی می توانیم این قرض ها را بازپرداخت کنیم.

تسویه را کارگران مزدی مطالبات دارد قصد زمانی چه شهرداری نیست مشخص کارگران، این گفته                 به
 نماید.

زیست آالیندگی ایجاد علت به تعطیلی ریزدرپی نی خاکستری سیمان کارخانه کارگران              *بیکاری

 محیطی

زیست آالیندگی ایجاد علت به فارس ریزدراستان نی خاکستری سیمان آبان،کارخانه 22 شنبه پنج                روز

 محیطی تعطیل وکارگرانش بیکارشدند.



 

  *سها مرتضایی:فعالیت صنفی جرم نیست!

آن از پس و بودیم صنفی فعالیت شدید سرکوب شاهد دانشجویان گسترده بازداشت با ،٩۶ سال ماه دی                    در

بسیاری شورای ندادن تشکیل جهت نامه آیین از جدید تفسیر همچون دیگری اشکال در نهاد این                  سرکوب
 از واحدها، برخورد با دانشجویان، صدور احکام انضباطی و ... تداوم یافت.

امنیتی نهادهای سازم نمایان می کوشم صنفی، شورای مورد در خود حکم از بخشی انتشار با ادامه                  در

طی و دانشگاه داخل آیین نامه های تمامی خالف بر صنفی، شوراهای در فعالیت جرم انگاری با                چگونه
 پرونده سازی برای دانشجویان، می کوشند تا این نهاد دانشجویی را ویران سازند.

کوچکترین بدون وقضایی امنیتی نهادهای سازیم عیان تا است دلیل این به تنها حکم از بخش این                   انتشار
حتی و نهاد این ذیل فعالیت ها بودن قانونی دانشجویان، صنفی شوراهای شیوه نامه و آیین نامه از                 آگاهی

و دانشجویان برای پرونده سازی جستجوی در تنها دانشگاه، در واقعی رویدادهای از آگاهی               بدون

اولیه و بدیهی حقوق کلیه امحاء و دانشگاه پولی سازی راستای در خود کالن سیاست های                پیش برد
 دانشجویان هستند.



 

اجرایی کمیته فعالیت مراحل کلیه صنفی شوراهای شیوه نامه ٧ ماده طبق حالیکه در حکم، این                 در
کنترل نظارت کمیته توسط انتخابات برگزاری در دانشگاه) مرکزی صنفی شورای عضو ۵ از                (متشکل

با مربوطه نگاری های نامه صنفی، فعالین برای پرونده سازی لزوم آمدن وجود به با ناگاه به اما                  می شود
  مسئولین دانشگاه، خدشه دار نمودن امنیت کشور بازتعریف می شوند.

ثبت حتی و دیگر جرمی به تبدیل خود دانشجو توسط صنفی شوراهای اجرایی شیوه نامه ۵ ماده                  اجرای
 نام در انتخابات شورای صنفی و تشکیل ائتالف به مصداقی عیان برای اجتماع و تبانی بدل می گردد!

وجود عدم از ناشی که اتهاماتی درج و گسترده زدن های برچسب از پس موهوم سطور این اما                   و
که می یابد پایان جدید خبر این با است صنفی  شورای کار و ساز نحوه به نسبت شناختی                   کوچکترین

(٩٨ و ٩٧ سال های در آن از پس مرکزی شورای دو شدن تشکیل وجود با ) ٩۶ سال مرکزی                     شورای
و امنیتی نهادهای روایت که چرا است! دانشگاه این در شده تشکیل مرکزی صنفی شورای                 آخرین

 قضایی باید با پایانی که لزوم صدور ۶ سال زندان را برای یک فعال صنفی ثابت می کند، پایان می یافت!

ساحت بر قدم حراست، و دانشگاه مسئولین همکاری با امنیتی نهادهای که مادام شد، یادآور باید آخر                   در

امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و اجتماع ذیل اتهامی مصادیق چنین شدن مطرح می گذارند،                 دانشگاه
 کشور، امری تکرار پذیر خواهد بود.

 سها مرتضایی

 دبیر اسبق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران

گوشتی و شیری دام در نهاده کمبود به نسبت اصفهان دامداران اعتراضی تجمع درباره                *گزارشی
 مقابل كشتارگاه صنعتی دام فساران

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اصفهان استان دامداران از آبان،جمعی 16 جمعه               روز

ازتوابع فساران روستای دام صنعتی كشتارگاه مقابل تجمع به دست گوشتی و شیری دام در نهاده                  کمبود
 کالنشهر اصفهان  زدند.



تشریح در اصفهان، استان دامداران کشاورزی تعاونی شرکت های اتحادیه آبان،مدیرعامل 23             روزجمعه
به اعتراض در تولیدکنندگان خودجوش تجمع کرد: عنوان فساران کشتارگاه در دامداران تجمع               دالیل

برای دام پذیرش درباره اعتراضاتی آن بر عالوه و است مختلفی عوامل از ناشی شده تمام قیمت                   افزایش
 کشتار وجود داشت.

و شده دامداران برای شده تمام قیمت افزایش باعث گوشتی و شیری دام در نهاده کمبود داد: ادامه                    وی
 تولیدکنندگان در شرایط بسیار سختی برای تأمین نهاده به سر می برند.

که ندارد وجود بازارگاه در نهاده ای فعٌال کرد: تصریح بازارگاه در نهاده تأمین وضعیت درباره                 وی

17 تا 16 کیلویی آزاد بازار در را سویا باید دامدار باشد، داشته وجود طریق این از نیاز تأمین                    امکان
 هزار تومان خریداری کند و قیمت ذرت و جو نیز باالتر از نرخ مصوب است.

پیدا ادامه رویه این اگر و شوند متضرر دامداران تا شده باعث محصوالت پایین قیمت کرد: اضافه                   وی
مواجه مشکل با جامعه غذایی امنیت چون بود، خواهیم شاهد را دامپروری صنعت نابودی شرایط                 کند

 می شود از مسؤوالن درخواست می کنیم تا بازار نهاده را ساماندهی کنند.

بازار تنظیم ستاد مصوبه با آن مقایسه و هزینه ها به توجه با خام شیر شده تمام قیمت داد: ادامه                     وی

اما بود دولتی سبوس و جو ذرت، تأمین اساس بر خام شیر قیمت امسال تیر 7 تاریخ در ندارد،                     همخوانی

و کرده اند تأمین دولتی قیمت با را خودشان نیاز مورد نهاده از درصد 30 تنها اصفهان استان                   دامداران
 مابقی از بازار آزاد به قیمت گزاف خریداری شده است که هزینه های واحد پرورشی را افزایش می دهد.

خرید قیمت دلیل همین به و داریم را مشکل همین نیز گوشتی و پروار دام های در شد: یادآور                    وی

 کشارگاه از دامداران مناسب نیست که صدای اعتراض دامداران را بلند کرده است.

حالی در بود استان ها سایر از سنگین دام ورود دامداران اعتراض دالیل از دیگر یکی گفت: درادامه                   وی
 که دام روی دست دامداران اصفهانی مانده و لزومی ندارد که دام سایر استان ها در اصفهان کشتار شود.

جلسه در کرد: عنوان است، بوده گوساله قیمت صرفًا آبان 16 اعتراض موضوع که این به اشاره با                    وی

هزار 85 شده کشتار الشه کیلو هر و تومان 43هزار کیلویی زنده نر گوساله شد مقرر آبان 17                    مورخ
به نیز قرمز گوشت فروشندگان اتحادیه داریم انتظار و شود پرداخت دامدار به روز 15 تا که باشد                    تومان

 این مصوبه پایبند باشند.

 

نرم وپنجه دست روز 10 از پس منوجان آسمینون معدنی مجتمع امیر معدن کارگر یک باختن                  *جان

 کردن با مرگ دربیمارستان بندرعباس

استان در منوجان آسمینون کرومیت معدنی مجتمع امیر معدن کارگر آبان،یک 22 شنبه پنج روز                 عصر

شدید جراحت دچار سنگ، حمل واگن های بین در افتادن گیر علت به آبان 13 شنبه سه روز که                    کرمان
 شده بود در بیمارستان محمدی بندرعباس جان باخت.

معدن کارگران مرگ به منجر کاری+ حادثه سومین آبان،این 23 بتاریخ شده ای رسانه گزارشات                 بنابه
 آسمینون منوجان طی سه ماه اخیر است.



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

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

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

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

 *جان باختن کارگرشهرداری عسلویه حین کار براثرتصادف

براثر شهرعسلویه درسطح نظافت کار حین شهرداری کارگر آبان،یک 21 روزچهارشنبه             عصر
 تصادف خودروبا وی وپس از انتقال به بیمارستان جان خودراازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 22 آبان ماه 1399

 - تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد شوینده  اهواز نسبت به اخراج از کار

مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران اعتراضی روزتجمع دومین -               
 درب ورودی

 - اعتراض کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرنسبت عدم پرداخت 3 ماه حقوق

 - گردهم آیی تعدادی از دانشجویان در دانشگاه تهران در واکنش به تعطیلی آموزش عالی کشور

 - آزادی موقت محمد خانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی با تامین قراروثیقه

 - محکومیت مرجان اسحاقی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران به تحمل 5 سال حبس

شادباش را حبیبی محمد زندانی معلم حومه:آزادی و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای -               

  می گوییم

 - اتحادیه آزاد کارگران ایران:محمد حبیبی آزاد شد، تمامی فعالین صنفی و سیاسی زندانی باید آزاد گردند

  - اطالعیه اتحاد بین المللی در مورد آزادی محمد حبیبی

تا وسازمان کار قانونی،وزارت پزشکی سازمان بروایت 98 سال در کار حوادث قربانی کارگران آمار -                
 مین اجتماعی

 *تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه تولید مواد شوینده  اهواز نسبت به اخراج از کار

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اهواز شوینده مواد تولید کارخانه کارگران ماه، آبان 17 شنبه روز                 از
کار کل اهواز،اداره کارشان،فرمانداری محل مقابل را اعتراضی کارتجمعات از اخراج به              نسبت

 واستانداری خوزستان برپا کردند.

شوینده مواد تولید کارخانه یک کارگران اخیر روز چند در آبان، 22 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                    بنا

می رود، شمار به خوزستان استان در بهداشتی و شوینده مواد کننده تولید کارخانه تنها که بهداشتی                  و
نیز آنها و شده فروخته جدید مالک به کارخانه این آنها گفته به بنا چون زده اند اعتراض و تجمع به                      دست

 قصد انتقال خط تولید به استانی دیگر را دارند.

اقتصادی بد شرایط این در اکنون و شده اند اخراج کار از که است شده اعالم آنها گفتند:به کارگران                    این

اشتغال سال 20 باالی سابقه آنها از برخی که است حالی در این و هستند خود آینده نگران کارگران                     این
 در این شرکت را دارند.

مواد تولید خط دو اینکه به اشاره با نیز بهداشتی و شوینده مواد تولید کارخانه این کارگران از                    یکی

و تولید خط فروش زمزمه های کرد: بیان شده اند، تعطیل شرکت سوی از اهواز در بطری تولید و                   شوینده

اجباری مرخصی به متناوب صورت به مدت این در ما و شد آغاز قبل ماه دو حدود کارخانه                    تعطیلی
 می رفتیم.

به رسمی صورت به آبان 17 روزشنبه از که هستند کارگر نفر 70 دارای تولید خط دو این افزود:                     وی
فروش به را کارخانه تولید خط داریم قصد که چرا نشوید حاضر خود کار سر دیگر که شد اعالم                     ما

 برسانیم.

 وی افزود: خبر داریم که قطعات خطوط تولید در حال انتقال به استانی دیگر است.

افزایش و کرونا شیوع شرایط در که کارخانه این که است عجیب ما برای داد: ادامه معترض کارگر                    این

12 ساعت، هشت جای به ما و بود افزوده خود تولیدات بر شوینده ها، و ضدعفونی مواد به مردم                    نیاز
 کار می کردیم قصد دارد در این شرایط اقدام به فروش خط تولید کند.

خوزستان، اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره خوزستان، استانداری به مدت این در گفت: درخاتمه                 وی
 فرمانداری اهواز و … مراجعه کرده ایم و مشکالت خود را با آنان در میان گذاشته ایم.

مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران اعتراضی روزتجمع               *دومین
 درب ورودی

تجمعشان به کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران متوالی، روز دومین برای آبان 21 چهارشنبه                روز

دزفول جاده 17 کیلومتر شوشتر- در واقع شرکت ورودی درب مقابل وضعیت تبدیل عدم به                 دراعتراض
 ادامه دادند.

قراردادمستقیم وعقد پیمانکاری شرکت حذف خواهان هست نفر 100 از بیش تعدادشان که کنندگان                تجمع
 هستند.



 

رسانه خبرنگار به آبان 21 چهارشنبه روز شوشتر کارون صنعت و کشت شرکت عمومی روابط                 مدیر
 ای گفت:تجمع کنندگان نیروهای پیمانکار هستند که بین یک تا هشت سال سابقه کار دارند.

بانک اختیار در فقط و نیست شرکت این مدیرعامل اختیار در نیروها این وضعیت افزود:تبدیل                 وی
 کشاورزی به عنوان سهامدار شرکت است .

وضعیت تبدیل عدم به نسبت کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران اعتراضی رابطه:تجمع              درهمین

 مقابل درب ورودی

نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای کارون وصنعت کشت پیمانی کارگران آبان، 20 شنبه سه                روز

دزفول جاده 17 کیلومتر شوشتر- در واقع شرکت ورودی مقابل تجمع به دست وضعیت تبدیل عدم                  به
 زدند.



 

 

 *اعتراض کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرنسبت عدم پرداخت 3 ماه حقوق

پرداخت عدم نسبت را ایرانشهراعتراضشان پزشکی علوم دانشگاه درمان کادر آبان، 21 چهارشنبه               روز
 3 ماه حقوق رسانه ای کردند.

محلی رسانه یک خبرنگار به وبلوچستان سیستان استان جنوب پزشکی علوم دانشگاه کارکنان از                جمعی

سه حدود اما کنند می نقش ایفای و داشته حضور میدان در کنون تا کرونا ویروس شیوع زمان از                     گفتند:
 ماه است که حقوق و دستمزدی به آنان پرداخت نشده است.

پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت پزشکی های فوریت شرکتی نیروی 200 حدود افزودند:               آنها

 ایرانشهر با حقوق معوقه سه ماهه مواجه بوده و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر این موضوع هستند.



هستیم اساسی کاالی قلم یک گرانی شاهد روز هر که اقتصادی شرایط چنین در دادند: ادامه                  معترضان
حقوقشان و مزایا پرداخت که چرا نکرده درک را ما امر مسئوالن شده؛ لبریز صبرشان ما های                   خانواده

 یک روز عقب نمی افتد اما سه ماه بدون حقوق برای ما چالش ایجاد کرده است.

وحقوقشان حقوق واریز انتظار چشم چنان هم و نشده پرداخت آنان به نیز 98 سال افزودند:سنوات                  آنها
 هستند.

 *گردهم آیی تعدادی از دانشجویان در دانشگاه تهران در واکنش به تعطیلی آموزش عالی کشور

 

این یافتند. حضور تهران دانشگاه تعطیل محیط در دانشجویان از جمع  ی آبان ماه نوزدهم               روز دوشنبه

هم اندیشی به و آمدند گردهم شده سلب دانشجویان از که دانشگاه فضای بازپس گیری هدف با                 دانشجویان
در ایجابی کنش دانشگاه، فضای گرفتن پس برای راهکارهایی ارائه ی حول  هم اندیشی این               پرداختند.

سرکوب به اعتراض راه های و کرونا دوران در آموزش بحران دموکراتیک، دانشگاهی به رسیدن                جهت



هم اندیشی این نتایج گزارش که گرفت شکل کرونا بهانه ی به دانشگاه ها در بودن بسته زمان در اختناق                   و
 در متنی جداگانه منتشر می شود.

 

است، جریان در دانشگاه ها تعطیلی با که دوم فرهنگی انقالب به اعتراض در پوسترهایی همچنین                  آنها
 به دیوارهای دانشگاه چسباندند.

آموزشی تبعیض مجازی، آموزش شده، سلب دانشجویان از کرونا بهانه  ی به دانشگاه ها امکانات و                فضا

دانشجویان و یافته افزایش اختناق و سرکوب رسیده، بحرانی سطح به آموزش کیفیت و کرده تشدید                  را

برای که مساله  ای داده اند. دست از را تصمیمات در مداخله برای جمعی اعتراض و کنش هرگونه                  امکان
 حل شدن نیاز مبرم به هم اندیشی های جمعی و مشارکت عمومی دانشجویان دارد .

که رکودی و رخوت و ما چرای و چون بی ناتوانی مطلِق دو کاذب فضای شکاندن دانشجویان                   اولو یت

است. میبرند سود فضا این از که کسانی مطلق قدرت دیگر سوی از و گرفتاریم آن به کرونایی اکنون                     در

است. دموکراتیک ایجابی شکل به که است منطقی کردن بنا و مقاومت برای ای روزنه یافتن آنها                   اولویت
 منطقی علیه وضع موجود.

 *آزادی موقت محمد خانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی با تامین قراروثیقه

مهر تاریخ از که طباطبایی عالمه دانشگاه دکتری مقطع دانشجوی خانی آبان،محمد 22 چهارشنبه                روز
 در بازداشت نیروهای امنیتی بود ساعاتی پیش با قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

 *محکومیت مرجان اسحاقی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران به تحمل 5 سال حبس



با 98 ماه آبان اعتراضات شدگان بازداشت از تهران، دانشگاه سیاسی علوم دانشجوی اسحاقی                مرجان
 رای قاضی صلواتی، به 5 سال حبس محکوم شد.

 منبع سه خبر باال:کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

شادباش را حبیبی محمد زندانی معلم حومه:آزادی و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران               *سندیکای
  می گوییم

را تهران معلمان صنفی کانون مدیره هیات عضو حبیبی محمد آزادی واحد شرکت کارگران                سندیکای
رایگاِن آموزش و معلمان صنفی حقوق از دفاع در فعالیت هایش دلیل به حبیبی می گوبد.                شادباش

میان در آبان ٢٠ شنبه سه روز بود شده زندانی و بازداشت مدرسه اش مقابل در ٩۶ اسفند                   همگانی،
 استقبال خانواده و همکاران از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

و همسر ایشان، به را حبیبی محمد آزادی حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                 سندیکای
کارگران و دربند معلمان صنفی فعاالن تمامی آزادی خواهان و می گوید تبریک کشور فرهنگیان                جامعه

به که کارگرانی و معلمان و شود لغو باید کارگران و معلمان علیه قضایی احکام تمامی می باشد.                   زندانی
 دلیل فعالیت صنفی از کار اخراج شده اند باید فوری و بی قید و شرط به سر کارشان بازگردند .

 *اتحادیه آزاد کارگران ایران:محمد حبیبی آزاد شد، تمامی فعالین صنفی و سیاسی زندانی باید آزاد گردند

آزاد زندان نیم و سال دو از پس آبانماه بیستم روز معلمان صنفی کانون مسئولین از و معلم حبیبی                     محمد
اردیبهشت ٢٠ در که بود معلمان مطالبات و حقوق پیگیری و صنفی فعالیتهای تنها حبیبی محمد جرم                   شد.

جدی تأکید دوره چند علیرغم زمان همان از و شد دستگیر معلمان سراسری تجمع جریان در ٩٧                 

از پس و شد محکوم زندان طویل المدت حکم به زندان، از خارج در درمان به وی نیاز بر                    پزشکان
 گذراندن ٢ سال و نیم حبس مشمول بخشنامه آزادی زودهنگام گردید.

زندانی و دستگیر مطالباتی و صنفی فعالیتهای جرم به تنها که است زندانیانی از مملو کشور                  زندانهای

از تنها سیاسی و صنفی فعالین و دانشجویان و معلمان و کارگران به نسبت برخوردهایی چنین                  شده اند.

خواهی حق مقابل در و هستند جامعه آحاد حقوق کردن پایمال و استثمار مسبب خود که برمیاید                   کسانی
 کارگران و فعالین صنفی تنها ابزار سرکوب و زندان را میشناسند.

و خود حق خواهِی دلیل به چه و بودن معلم دلیل به چه بایست که است نمونه هایی از یکی حبیبی                     محمد
 همکارانش مورد تقدیر و تجلیل قرار میگرفت اما بعکس او را مورد زندان و آزار قرار دادند.

در صنفی فعالیتهای بخاطر که سالهاست نیز ایران معلمان صنفی کانون سابق کل دبیر عبدی                 اسماعیل

با و ندادند وی به آزادی اجازه امنیتی نهادهای محکومیت اش دوران اتمام علیرغم و میبرد بسر                  زندان
 زنده کردن یک پرونده قدیمی مختومه شده ١٠ سال حبس دیگر را به این معلم زندانی تحمیل کردند.

از نیز اتحادیه مدیره هیأت عضو راد احسانی شاپور و ایران کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده عظیم                   جعفر
هم دیگر و خود صنفی حقوق پیگیری گری و مطالبه دلیل به اکنون هم که هستند کارگران صنفی                    فعالین

مشمول حالیکه در عبدی اسماعیل بمانند نیز زاده عظیم جعفر میبرند. سر به زندان در                 طبقه ای هایشان

روبرو جدید پرونده سازی یک با را وی آزادی اش از جلوگیری برای امنیتی نهادهای اما می شد                 آزادی
و خداجو ناهید دارند. نگه زندان در را وی همچنان تا کردند محکوم دیگر حبس ماه ١٣ به و                     نمودند



آن هر و اند شده محکوم زندان مدت طوالنی احکام به نیز آزاد اتحادیه اعضای دیگر از جوادی                    نسرین
است قرار نیز آزاد اتحادیه عضو و ساختمانی کارگر قربانی حیدر و دارد وجود دستگیری شان                 احتمال

تعرض از گوشه ای تنها اینها گیرد. قرار محاکمه مورد و کارگری صنفی فعالیتهای دلیل به آذر یکم                  روز
فعالین از چه صنفی فعالین از چه نفر هزاران و صدها و است سیاسی و صنفی فعالین به امنیتی                     نهادهای

شرکت گذشته سال خیزش های در معیشتی مطالبات و نان خواهی دلیل به تنها که معترضینی یا و                  سیاسی
 داشتند یا در زندان به سر میبرند و یا تحت محاکمه قرار دارند.

مطالباتی و صنفی فعالیتهای به نسبت امنیتی برخوردهای این از شدت به ایران جامعه و کارگر                  طبقه
 منزجر شده و دیگر چنین رفتارهایی را تاب نمیاورد.

 جای کارگران و معلمان و هیچیک از فعالین صنفی و سیاسی زندان نیست و همگی آنها باید آزاد گردند.

می گوید شادباش جامعه کل و ایشان خانواده و وی به را حبیبی محمد آزادی ایران کارگران آزاد                   اتحادیه
و عبدی اسماعیل راد، احسانی شاپور زاده، عظیم جعفر زندان تداوم به نسبت انزجار اعالم ضمن                  و

 تمامی فعالین صنفی و سیاسی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این عزیزان است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢١ آبانماه ٩٩

  *اطالعیه اتحاد بین المللی در مورد آزادی محمد حبیبی

کانون مدیره هیأت عضو حبیبی محمد شد. آزاد فشافویه زندان از آبان  20 سه شنبه روز حبیبی،                  محمد
اردیبهشت 20 سراسری تجمع در معلمان صنفی های کانون فراخوان به که تهران، معلمان                صنفی

اسالمی جمهوری رژیم امنیتی نیروهای توسط ای وحشیانه طرز به تجمع آن در داشت، شرکت 1397                

او شد. منتقل پاسداران سپاه به متعلق ثاراهللا قرارگاه به بازداشت از پس و گرفته قرار شتم و ضرب                     مورد
اتهام به احمدزاده ماشااهللا ریاست به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه توسط 1397 مرداد اواسط                 در

نظام» علیه «تبلیغ اتهام به تعزیری، حبس ماه شش و سال هفت به کشور» امنیت علیه تبانی و                    «اجتماع
محکوم شالق ضربه 74 و حبس ماه 18 به عمومی» نظم در «اخالل اتهام به و تعزیری حبس ماه 18                      به

حق از استفاده پزشکی، رسیدگی از زندان مسئوالن توسط بارها حبس دوران طول در حبیبی                 شد.

سیاسی و مدنی فعالین از تن چند با همراه حبیبی محمد بود. شده محروم خود حقوق دیگر و                    مرخصی
بود گرفته قرار زندان مسئوالن خشم مورد دلیل همین به و کرد اعتراض زندان بار اسف شرایط به                    بارها

بسیار را او جسمانی شرایط حبیبی محمد خانواده شد. المالقات ممنوع مدتی برای 98 آبانماه اوایل در                   و
بی با اما کردند را درمانی مراکز به او اعزام تقاضای زندان مسئوالن از و بودند کرده اعالم                    وخیم

طرف از او حقوق ابتدا بود، زندانی وی که مدتی طول در همچنین شدند. مواجه زندان مسئوالن                   تفاوتی
 آموزش و پرورش منطقه قطع می شود و سپس حکم اخراج وی به خانواده اش ابالغ می شود.

به مطالبات به را اش پایبندی و ایستاد حکومتی مزدوران شتم ضرب و فشارها مقابل در حبیبی                   محمد
آموزش شدن کاالیی و سازی خصوصی مخالف حبیبی محمد رساند. اثبات به زحمتکشان و معلمان                 حق

حق المللی، بین استانداردها با متناسب درس کالس آموزان، دانش برای رایگان آموزش خواهان و                 است،
 داشتن تشکل مستقل، حق اعتراض و اعتصاب و دستمزد باالی خط فقر برای همه معلمان می باشد.

و اش دیده رنج خانواده وی، به را حبیبی محمد آزادی ایران در کارگران از حمایت در المللی بین                     اتحاد
شرط و قید بدون و فوری آزادی خواهان و گوید می تبریک معلمان صنفی های کانون و کشور                    معلمان



صنفی کانون دیگر عضو عبدی اسماعیل جمله از اجتماعی و كارگری فعالین و دربند معلمان                 دیگر
 معلمان تهران می باشد.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 دوازده نوامبر ٢٠٢٠

تا وسازمان کار قانونی،وزارت پزشکی سازمان بروایت 98 سال در کار حوادث قربانی کارگران                *آمار
 مین اجتماعی

 سازمان پزشکی قانونی:

نفر 28208 کاری حوادث براثر 1398 سال در را مصدوم کارگران تعداد قانونی پزشکی                سازمان

می نشان را درصدی دهم سه و یک کاهش 1397 درسال نفر 28571 با درمقایسه که کرد                   گزارش
 دهد.

که کرد 1753نفرگزارش را کاری حوادث براثر 1398 درسال باخته جان کارگران تعداد منبع                این

 نسبت به 1625 نفر درسال 1397 نشان دهنده افزایش 7 و نه دهم درصدی می باشد.

  اداره کل بازرسی کار وزارت کار:

کار بازرسی کل اداره توسط کار قانون مشمول کارگاههای در گرفته انجام بازرسیهای به توجه                 با
قانون مشمولین شده ثبت شغلی آسیبدیدگان ،تعداد 1398 سال در اجتماعی، رفاه و کار تعاون،                 وزارت

می نشان را درصدی دهم 2وپنج کاهش ماقبل سال در نفر 9996 به نسبت که است بوده نفر 9751                     کار،
 دهد.

1397 درسال 678نفر با درمقایسه که است شده فوت به منجر مورد 726 شغلی، آسیبدیدگان کل                  از
 نشانگرافزایش 7 درصدی می باشد.

 سازمان تامین اجتماعی:

شغلی، حادثه معرض در شدگان بیمه کل ،از 1398 سال در اجتماعی تامین سازمان آمار اساس                  بر
و 22 1397افزایش سال نفردر 17619 به نسبت تعداد این که ند ا شده شغلی حادثه دچار نفر 21562                   

 چهاردهم درصدی را نشان می دهد.

سال در نفر با169 مقایسه در (که فوت به منجر آن مورد 289 شغلی، دیده حادثه نفر 21562 تعداد                     از
 ماقبل نمایگر افزایش 71درصدی می باشد) و 11 مورد آن منجر به از کارافتادگی کلی شده است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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