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 - ادامه اعتراضات کارکنان شرکتی مراکزدرمانی و بهداشتی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح
 نازل حقوق با تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه

کووید بیماری به ابتال بدلیل روزمرخصی 14 از استفاده صورت در کار از اخراج به کارگران تهدید -                  
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 - وعده پرداخت قطره چکانی 6 ماه حقوق معوقه کارگران  مجموعه ورزشی کارگران زنجان

 - اعتراض کشاورزان نسبت به نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  مصوبه شورای اقتصاد

  - اعتراض صیادان جاسک نسبت به صید ترال

 - کانون نویسندگان ایران:واکنش های برخی نهادها و تشکل های مستقل به اجرای حکم زندان سه نویسنده

 - پیام اسماعیل عبدی از زندان اوین به مناسبت روزجهانی معلم

دارند قرار کرونا به ابتال فوری خطر معرض در سیاسی زندانیان دیگر و معلمان کارگری، فعالین -                 
 وضعیت محمد حبیبی نمونه ای دیگر است

 - افزایش 90 درصدی کارگران جان بر اثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی 5 ماه اول سال
 جاری

 *ادامه اعتراضات کارکنان شرکتی مراکزدرمانی و بهداشتی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت وسطح
 نازل حقوق با تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه

 روز یکشنبه 13 مهر،  کارکنان شرکتی  مراکزدرمانی و بهداشتی کشور در ادامه اعتراضاتشان نسبت به

 عدم تبدیل وضعیت وسطح نازل حقوق،دست به تجمع مقابل مجلس و سازمان برنامه زدند.

نیروهای با خود میان تبعیض رفع خواهان و می شمارند تبعیض را شرکتی قرارداد کنندگان                تجمع
 قراردادی، رسمی پیمانی و... شدند.



 

پردخت خواهان داشتند، شرکت اعتراضی اجتماع این در که شده،پرستارانی ای رسانه گزارش               بنابه
و بیمارستان ها خود حضور یادآوری با آنها شدند. شرکتی نیروهای به پرستاری" ویژه               "فوق العاده

وضعیت به بهداشت وزارت توجه خواهان کرونایی، بیماران درمان به کمک برای درمانی               مراکز
  معیشتی خود شدند.

شدن بدتر به اشاره با آنها داشتند. حضور هم بهداشت حوزه کارکنان درمان، شرکتی نیروهای کنار                  در
در کلیدی امور دیگر و غربالگری برای شبانه روزی شان تالش های و کشور، در کرونا شیوع                وضعیت

 پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس، خواهان توجه به شرایط معیشتی خود شدند.

کووید بیماری به ابتال بدلیل روزمرخصی 14 از استفاده صورت در کار از اخراج به کارگران                  *تهدید
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 بسیاری از کارگران می گویند از درد نان و ترس بیکاری، ناچارند خطرات کرونا را به جان بخرند.

حداقل باید کرونا به مبتال و کرونا به مشکوک افراد کرونا، ملی ستاد همچنین و پزشکان اعالم بر                    بنا

بهبودی و بدن بر بیماری این اثرات کاهش بر عالوه تا کنند، قرنطینه کامل طور به هفته دو را                     خود
به کشور اقتصادی شرایط متاسفانه اما نگیرند، قرار ویروس این به ابتال معرض در دیگر افراد                  خود،

است مثبت آنها کرونا تست که وجودی با بیکاری، ترس و نان درد از افراد از بسیاری که است ای                      گونه

با دارند اصرار همچنان کرده، تایید را آنها بیماری پزشک، حتی و دارند کامل طور به را آن عالیم یا                      و
 دریافت گواهی سالمت، با همان شرایط بیماری به کار بازگردند.



به ابتال صورت در اند داده هشدار کارفرمایان بیشتر گویند، می کارگران از برخی دیگر سوی                  از
نیز بهبودی از بعد اما شوند، قرنطینه روز 14 باید و ندارند کار محل در حضور به نیاز دیگر                     کرونا،

 دیگر نیاز به بازگشت کار ندارند و نیروی جدید جایگزینشان خواهد شد.

ناچار اینکه و ویروس این به ابتالیش تجربه از کرونا، به مبتال کارگران از مهر،یکی 13 یکشنبه                   روز

ناچار اما شد، مثبت کرونایم تست که وجودی با گفت: ای رسانه خبرنگار به بوده کار محل در حضور                     به
بود، کرده تاکید کارفرمایم و نداشتم مرخصی چراکه شوم، حاضر کار محل در تب حالت همان با                   شدم

خود کار محل به دیگر خود، نقاهت دوره گذراندن و بیماری این به ابتال از بعد بگیرد، کرونا کسی                     هر
ضعف و تب وجود با شدم ناچار دلیل همین به شود می جایگزینش جدیدی نیروی چراکه                  بازنگردد،

 جسمانی در محل کار حاضر شوم و همکارانم نیز نگران بودند مبتال به کرونا شوند.

گفت: باره این در ساعته) 16 (مراکز اصفهان سالمت خدمات جامع مراکز پزشکان از یکی                 همچنین

اصرار با اما کنند، می مراجعه کرونا به ابتال کامل عالیم با کارگران برخی اینکه وجود با                   متاسفانه
می دیده فراوانی به موارد این از هایی نمونه روز در و کنند می دریافت را خود سالمت گواهی                     بسیار

 شود.

ترس از دارند، کار به بازگشت برای سالمت گواهی دریافت به اصرار که افرادی دهد: می ادامه                   او

از نوعی به و دارند کار به بازگشت قصد بمانند، حقوق و بیمه بدون روز 14 مدت در اینکه و                      بیکاری
 سوی کارفرمای خود تحت فشار قرار گرفته اند.

 *وعده پرداخت قطره چکانی 6 ماه حقوق معوقه کارگران  مجموعه ورزشی کارگران زنجان

مجموعه این خبردادند.مدیر حقوقشان ماه 6 پرداخت عدم از زنجان کارگران ورزشی مجموعه               کارگران
 ورزشی قوق پرداخت قطره چکانی حقوق این کارگران را داد.

و شده تعطیل 19 کوید بیماری شیوع پی در 98 سال اسفندماه از زنجان کارگران ورزشی                  مجموعه
که است ماه 6 و کرده دریافت را خود فروردین ماه حقوق فقط تاکنون جاری سال ابتدای از آن                    کارگران

 به دلیل پرداخت نشدن حقوق ها معیشت آن ها با مشکل مواجه شده است.

وتا همانطور و شده صحبت هایی گفت: ای رسانه خبرنگار به ورزشی مجموعه این رابطه،مدیر                دراین

 نیمه اول مهرماه، بخش دیگری از معوقات، محقق می شود.

مبلغ زیرا نمی توانیم یکجا خیر! می کند،گفت: پرداخت یکجا را معوقات تمام آیا سئوال به پاسخ                 اودر
 درشتی می شود و این با یک حساب دو دو تا چهار تا هم مشخص است.

15 تا که است این بر تالش کرد: خاطرنشان کنیم، واریز مرحله به مرحله می کنیم تالش اینکه بیان با                   وی
 مهرماه، یک ماه دیگر از معوقات باقیمانده را واریز کنیم.

 *اعتراض کشاورزان نسبت به نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  مصوبه شورای اقتصاد

کشاورزان اعتراض موجب اقتصاد شورای مصوبه کشاورزی محصوالت تضمینی خرید نرخ های             اعالم
 با تجمع در دفاتر نظام های صنفی شد.



اقتصاد شورای مصوبه بودجه و برنامه مهر،سازمان 12 شنبه شده،روز ای رسانه گزارش               براساس
خرید نرخ و کرد ابالغ کشاورزی جهاد وزارت به را 99 سال برای زراعی محصوالت قیمت                  درباره

 تضمینی هر کیلو گندم 4هزارتومان، کلزا 7800تومان و جو نیز حدود 2300 تومان اعالم شد.

که حالی در و کرد جدید زراعی سال نگران را کشاورزی حوزه فعاالن از بسیاری اما خبر این                    انتشار

کشاورزان دوش از باری واقعی و عادالنه های قیمت تعیین با بتواند جدید مجلس شاید کردند می                   تصور
تولید و تولید از است کرده پیدا چشمگیری رشد کشاورزی های نهاده قیمت که ایی دوره در و                    بردارد

تالش تمام گوید می فعاالن این از برخی که طور آن و شد تبدیل ناامیدی به امیدشان کنند، حمایت                     کننده
 هایشان برای حمایت از کشاورزی در کشور به در بسته خورد.

  *اعتراض صیادان جاسک نسبت به صید ترال

ترال های کشتی صید به نسبت را اعتراضشان هرمزگان استان در جاسک صیادان مهر، 11 جمعه                  روز
  در آب های این منطقه اعتراض کردند.

تور و شده درگیر ترال کشتی چند سرنشینان با منطقه این محلی،صیادان خبری منبع یک گزارش                  به
 ترال یک کشتی را به ساحل آوردند.

منجر که بیاید ساحل به دریابانی مامور با ترال های کشتی مالکان از یکی تا شده سبب صیادان اقدام                     این
 به جر و بحث و درگیری لفظی شده است.

با ترال های کشتی صید که است گفته ترال های کشتی صید از جانبداری با دریابانی مامور                   همچنین

 مجوز سازمان شیالت برای صید میگو است.

 این در حالیست که شیالت هرمزگان، صید رسمی میگو را از 12 مهرماه اعالم کرده بود.

به صیادان معیشت وضعیت شده باعث جنوب های آب در ترال های کشتی منبع،صید همین گزارش                  بنابه
 شدت دچار رکود شود.

 *کانون نویسندگان ایران:واکنش های برخی نهادها و تشکل های مستقل به اجرای حکم زندان سه نویسنده

با ١٣٩٩ ماه مهر پنجم در باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا زندان حکم                  اجرای
نیز مستقل نهادهای و تشکل ها برخی شد. مواجه گروه ها و رسانه ها افراد، سوی از زیادی                 واکنش های

خواستار نویسنده سه این پرونده ی در شده ذکر اتهام های مصادیق خواندن واهی ضمن واکنش هایی                طی
 آزادی فوری آنها شدند.

اجرای بیانیه ای انتشار با پاریس" ایران، در عقیدتی سیاسی- زندانیان از "دفاع انجمن ماه مهر هفتم •                 
کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا ایران، نویسندگان کانون عضو سه نویسنده ی زندان               حکم

 باژن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.

سرکوب هدف کنونی، و گذشته رژیم دو هر در ایران، نویسندگان "کانون اینکه به اشاره ضمن بیانیه                   این

هدف را ایران روزنامه نگاران و شاعران نویسندگان، روشنفکران، بوده"، قضائی تعقیب و سانسور               و
 دائمی سرکوب حکومتی در چهل سال اخیر دانسته است.



روزنامه نگاران و نویسندگان بازداشت و قضایی آزار های (RSF) مرز بدون گزارشگران ماه مهر دهم •               
  در ایران را محکوم کرد.

آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا پرونده ی به مشخص طور به سازمان این توسط شده منتشر متن                  در

ایران نویسندگان کانون عضو روزنامه نگار و نویسنده سه این زندان حکم اجرای و باژن کیوان                 و

آنها زندان حکم اجرای و صدور دلیل معتقدند نویسنده سه که می شود اشاره نکته این به و شده                    پرداخته
بیان آزادی از دفاع و سانسور با مبارزه دلیل به نویسنده سه این بلکه نیست پرونده در شده ذکر                     مصادیق

  زندانی شده اند.

مدنی جامعه نهادهای قدیمی ترین از یکی ایران نویسندگان "کانون است: آمده متن این انتهایی بخش                 در

تن دو است. بوده ممنوع اسالمی جمهوری و سلطنتی نظام دو هر در کانون فعالیت های است. ایران                   در
جریان در ١٣٧٧ سال پائیز در پوینده جعفر محمد و مختاری محمد ایران نویسندگان کانون مسئوالن                  از

 قتل های سیاسی کشته شدند."

کارگران، کلیه شرط و قید بدون آزادی خواستار جهان سراسر در سندیکا هشتاد ماه، مهر یازدهم •                 
  سندیکالیست ھا، نویسنده ھا و زندانیان عقیدتی شدند.

و زن رفقای همه فوری "آزادی عنوان تحت بیانیه ای در مبارزه" و همبستگی جهانی سندیکایی                 "شبکه ی

اسماعیل عظیم زاده، جعفر ستوده، نسرین شرط و قید بدون آزادی خواستار ایران" در زندانی                مرد
 عبدی، محمد حبیبی و کلیه کارگران، سندیکالیست ھا، نویسنده ھا و زندانیان عقیدتی شد.

ایران در زندانیان شرایط توصیف در دارد خود ذیل را مختلف کشورهای از سندیکا ٨٠ نام که بیانیه                    این

کرده اشاره زندان در ستوده نسرین و عبدی اسماعیل حبیبی، محمد عظیم زاده، جعفر وخیم وضعیت                 به
 است.

می پردازد؛ ایران نویسندگان کانون عضو نویسنده ی سه زندان حکم اجرای به که بیانیه این از بخشی                  در
خندان رضا آبتین، بکتاش نام ھای به ایران نویسندگان کانون عضو سه سپتامبر ٢۵ "در است:                 آمده

فعالیت آنها محکومیت علت می شوند. زندانی سال) ۵ تا ٣ ھای محکومیت (با باژن کیوان و                  (مهابادی)

احمد برای بزرگداشت مراسم یک سازماندھی و نویسندگان کانون فرھنگی فعالیت ھای چارچوب              در
 شاملو، شاعر ایرانی است که در سال ٢٠٠٠ فوت کرده است."

عامدانه ی بی توجهی و ایران در زندان ها شرایط از بین الملل عفو گزارش به اشاره با همچنین بیانیه                  این

خواستار ویروس، این به مبتال زندانیان به رسیدگی عدم و زندان ها در کرونا شیوع پیامدهای به                  حکومت
 محافظت از زندانیان در برابر کرونا و ارائه ی خدمات درمانی در زندان ها شده است.

 *پیام اسماعیل عبدی از زندان اوین به مناسبت روزجهانی معلم

 اسماعیل عبدی از زندان اوین به مناسبت روزجهانی معلم پیامی بشرح زیر منتشرکرد:

بسیاری از ایران پرورش و آموزش که ایم رسیده معلم جهانی روز اکتبر پنجم به حالی در دیگر                    بار

باکیفیت آموزش از کشور آموزان دانش تمامی و است رنج در آموزش بخش کمبودهای ویژه به                  مشکالت
 و عادالنه محروم مانده اند.



پرده پشت مافیای دخالت آموزش، به جدی توجه عدم کارآمد، انسانی نیروی کمبود متنوع، مدارس                 وجود
تخریبی و فرسودگی مدارس، در آموزشی کمک امکانات و تجهیزات نبود ، آموزشی محتوای تهیه                 در

پیش بینی ایران پرورش و آموزش برای را موهوم آینده ای دیگر، مشکل ده ها و آموزشی فضای                 بودن
 می کند.

و شده علت بر مزید ایران، در ویژه به شده منتشر جهان سرتاسر در کرونا ویروس که نیز                    امسال
نخواهد سرانجام به مهم امر این شاید و باید که گونه آن و است برده ابهام از ای هاله پشت به را                        آموزش

خصوص به آموزشی امکانات کمبود و فقر دلیل به عزیز ایران جای جای در بسیاری کودکان                  رسید.
 عدم دسترسی به زیرساخت فضای مجازی عمًال از آموزش عقب مانده اند.

می که است دولت باالتر سطح در و پرورش و آموزش وزارت وظیفه این پریشانی، وانفسای این                   در
دانش از زیادی تعداد و نشده رعایت خوبی به متاسفانه که بهداشتی های پروتکل رعایت بر عالوه                   بایست

ویژه به کشور نقاط تمام در عادالنه امکانات تامین به نسبت است، کشانده مرگ کام به را                   آموزان
 استان های محروم مرزی اهتمام ورزند.

اکتبر٢٠٢٠ پنجم در آموزشی اهداف پیشبرد راهکارهای به دستیابی برای (Ei)بین الملل آموزش             سازمان
و معلمان خاص های اولویت جهان سرتاسر در معلم هزاران تا است داده ترتیبی معلم، جهانی روز ،                  

می ایران سرتاسر در همکارانم از من بگذارند. اشتراک به آنالین صورت به را صنفی های                  اتحادیه
ایجاد را واقعی تغییرات توانند می هم کنار در ها انسان که چرا شوند. پیشگام مهم رویداد این در                     خواهم

 کنند.

  اسماعیل عبدی - زندان اوین

دارند قرار کرونا به ابتال فوری خطر معرض در سیاسی زندانیان دیگر و معلمان کارگری، فعالین *                 
 وضعیت محمد حبیبی نمونه ای دیگر است

5 تیپ سیاسی زندانیان از دیگری تعداد و زندانی معلم حببیی، محمد اخیرا تهران بزرگ زندان                  مقامات

متادون سالن به که سالن این اند. ه کرد منتقل زندان این 2 تیپ یا و 2 سالن به اجبار به را زندان                         این

ساس، سالن، این جای همه در بلکه نیست برخوردار بهداشتی امکانات کمترین از تنها نه است                  معروف
تعداد است. دستشویی 4 و اتاق 3 دارای تهران بزرگ زندان 2 تیپ دهند. می جوالن موش و                    سوسک

ساکن باید زندانی 30 اتاق هر در ترتیب این به است. نفر 90 به نزدیک تیپ، این به شده منتقل                      زندانیان
معرض در زندانیان این همه ها، زندان در کرونا بیماری شیوع و سالن این وضعیت به توجه با که                     شوند

که را وسایلی اند نتوانسته سالن، این به شده منتقل زندانیان از زیادی تعداد دارند. قرار جانی خطر                    فوری

شاپور ، محمدحبیبی کنند. منتقل سالن این به را تلویزیون و یخچال جمله از بودند خریده خود هزینه                    به
آبان خیزش در شده دستگیر معترضان از ای عده و ( ایران کارگران آزاد اتحادیه (عضو راد                   احسانی

 ماه 98 از جمله زندانیان سالن 2 تیپ پنج هستند.

شیوه از دیگر یکی آمیز، مخاطره و ناپذیر تحمل شرایط در آنان دادن قرار و زندانیان اجباری                   جابجایی

زدن صدمه و بیشتر اذیت و آزار قصد به زندان مقامات و امنیتی نیروهای که است انسانی ضد                    های
اطالعات اداره دیگر، مورد در و تر، پیش جویند. می توسل آن به سیاسی زندانیان سالمت به                   عمدی

شهر رجایی زندان به دلیل هیچ بدون را کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده، عظیم جغفر پاسداران،                  سپاه
در غذا اعتصاب مورد چندین نتیجه در که زاده عظیم داد. قرار انفرادی سلول در و کرد منتقل                    کرج



همچنان او شد. مبتال کرونا بیماری به زندان این در بود، شده تعضیف شدت به اش سالمتی وضع                    قبل،
 با وضعیت وخیم در این زندان محبوس است.

خواست در معلمان، حقوق از دفاع دلیل به تهران، معلمان صنفی کانون مدیره هیات عضو حبیبی                  محمد

آموزش، سازی پولی و خصوصی سازی با مخالفت و رایگان و کیفیت با آموزش فقر، خط باالی                  دستمزد

اتهام به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه سوی از 1397 ماه مرداد 1 در او است. شده محکوم زندان                     به
ماه 18 به نظام علیه تبلیغ اتهام به حبس، نیم و سال 7 به امنیت علیه جرم ارتکاب برای تبانی و                       اجتماع

ممنوعیت سال 2 و شالق ضربه 74 و حبس ماه 18 به عمومی نظم در اخالل اتهام به همچنین و                      حبس
عنوان به کشور از خروج ممنوعیت و اجتماعی و سیاسی دسته های و گروه ها احزاب، در فعالیت                  از

تأیید عینًا را صادره 1397حکم ماه آبان دوم تاریخ در نظر تجدید دادگاه شد. محکوم تکمیلی                  مجازات

روز یک حتی او سالمتی، بد وضع رغم به و حبیبی محمد شدن زندانی از دوسال از بیش گذشت با                      کرد.
  نیز از حق مرخصی بر خوردار نبوده است.

متنی امضای با اجتماعی فعالین دیگر و معلمان از نفر پانصد و هزار شش حدود جاری، سال ماه تیر                     در

و ها اتحادیه همچنین شدند. حبیبی محمد آزادی خواهان شد، داده تحویل اسالمی رژیم مجلس به                  که

اسالمی جمهوری مقامات به هایی نامه ارسال با الملل بین آموزش جمله از جهان در کارگری                  تشکالت
نا رژیم سوی از کنون تا ها درخواست این همه اما شدند. حبیبی محمد شرط و قید بی آزادی                     خواستار

 دیده گرفته شده است .

زندانی خود ظرفیت از بیش بار چندین و نیستند خوردار بر ها استاندارد حداقل از ایران های                   زندان

رژیم اقدام گیرد، می قربانی مردم از همچنان ایران در کرونا موج چندمین که شرایطی در                  دارند.
با آنهم ها زندان این در سیاسی زندانیان دیگر و معلمان کارگری، فعالین داشتن نگاه در                  اسالمی

 قراردادن سی نفر زندانی در یک اتاق، مصداق بارز انتقام گیری از آنها و بازی با جان آنهاست.

و کارگری ها تشکل از سیاسی، زندانیان همه شرط قید بدون آزادی خواست در ضمن المللی بین                   اتحاد

با اسالمی جمهوری رژیم انسانی ضد های رفتار به نسبت که خواهد می انسان حقوق مدافع ی ها                    نهاد
و معلمان، کارگری، فعاالن همه آزادی برای را گر سرکوب رژیم این و کنند اعتراض سیاسی                  زندانیان

 دیگر زندانیان  سیاسی تحت فشار قرار دهند.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 سوم اکتبر 2020

سال اول ماه 5 طی شرقی آذربایجان استان در کاری اثرحوادث بر جان کارگران درصدی 90                  *افزایش
 جاری

خودرااز جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی حوادث اثر در امسال اول ماهه پنج طی در نفر 53                   

 دست دادند که همگی آنها مرد بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی استان با اعالم این خبر گفت:

خودرااز جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی حوادث اثر در امسال اول ماهه پنج طی در نفر 53                   

آمار این گفت: خبر این اعالم با استان قانونی پزشکی مدیرکل است. بوده مرد آنها همگی که دادند                    دست
 نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 28 نفر بود 25 نفر افزایش یافته است.



524 تعداد مدت این درطی کرد: اضافه وی ، استان قانونی پزشکی عمومی روابط مهر گزارش13                  به
این از که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز                   نفر

 تعداد 12 نفر زن و بقیه مرد بودند.

با آماردرمقایسه این که کرده فوت کاری حادثه علت به نفر 19 نیز امسال ماه درمرداد گفت: همچنین                    وی

علت به نفرنیز 122 مدت همین درطی است. داشته افزایش نفر 12 آن از قبل سال مشابه                   مدت
.این بودند زن آنها از یکنفر که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به کاری حوادث                  مصدومیت

 آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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موقت وقراردادهای حقوق نازل سطح به نسبت کشور مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی تجمع -              
 مقابل وزارت ارتباطات

کار از اخراج به اهوازنسبت 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران اعتراضات ادامه -               
 وعدم پرداخت مطالبات با تجمع مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

با مطالبات پرداخت عدم کشوردر از خارج معلمان معلمان اعتراضات سریال از دیگر ای شماره -                
 تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 رانندگان شرکت واحد از نظر تزریق واکسن آنفوالنزا جزء اولویت ها هستند

 - تجمع اعتراضی اهالی سیل زده روستای کهریز هرسین همزمان با بازدید استاندار کرمانشاه

 - کانون نویسندگان ایران:بازداشت آرمان اسماعیلی شاعر، پژوهشگر حوزه ی موسیقی و فعال مدنی

 - بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت سیزدهم مهر، روز جهانی
 معلم

 - بیانیه ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت روز جهانی معلم

 - بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه  به مناسبت پنجم_اکتبر روز جهانی معلم

 - 80 تشکل کارگری جهان:آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

 - درباره فوت ناشی از حوادث حین کار

 - جان باختن یک کارگر در شهرک صنعتی رازی شهرضا بر اثر انفجار و حریق

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


موقت وقراردادهای حقوق نازل سطح به نسبت کشور مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی              *تجمع
 مقابل وزارت ارتباطات

ارتباطات وزارت مقابل تجمع کشوربا مخابرات شرکتی کارگران از مهر،جمعی 12 شنبه              روز
تخصصی کارهای انجام علیرغم حقوق نازل سطح به نسبت را اعتراضشان موقت              وقراردادهای

 بنمایش گذاشتند.

 تجمع کنندگان شعار می دادند:«مخابرات حیا کن  حق مارا اداکن»

کار از اخراج به اهوازنسبت 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران اعتراضات               *ادامه
 وعدم پرداخت مطالبات با تجمع مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

اعتراضاتشان ادامه اهوازدر 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران مهر، 12 شنبه               روز
این مرکزی شهرداری ساختمان مقابل تجمع به دست مطالبات پرداخت وعدم کار از اخراج به                 نسبت

 کالنشهر دراستان

مدیریت و استانی مسئوالن بی توجهی تداوم پی در گفتند: ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                 کارگران
شهرداری ساختمان مقابل اجتماع از قبل ماه) مهر 12 (شنبه امروز صبح خواسته هایشان، به                شهری
ساختمان مقابل گذشته هفته چهارشنبه روز در نیز این از پیش کردند. اهوازمراجعه جمعه امام دفتر                  به

 استانداری خوزستان تجمع اعتراضی بر پا کرده بودیم.

شهر در ریزگردها با مقابله و بیابان زدایی هدف با پیش سال ها از سبز» «کمربند پروژه افزودند:                  آنها
 اهواز ایجاد شده است

پایان اهوازبرای 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران های کنش ادامه رابطه:               درهمین
 دادن به بالتکلفی شغلی ومعیشتی

شغلی بالتکلفی به دادن پایان اهوازبرای 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران های                کنش
 ومعیشتی،کماکان ادامه دارد.

خود مشکالت تشریح در اهواز دو منطقه شهرداری اخراجی کارگران از مهر،یکی 9 چهارشنبه                روز
پیمانکار مسئولیت تحت اهواز سبز کمربند پروژه در نفر 40 حدود گفت: ای رسانه خبرنگار                 به
سوی از نیاز عدم دلیل به جاری سال ماه تیر ابتدای از نفرمان 22 تعداد این از که هستیم کار                      مشغول

 پیمانکار بیکار شده ایم.

مزد ماه دو اخراج زمان در و است سال 8 حدود شده بیکار کارگران ما کار سوابق میانگین گفت:                     او
 و 4 ماه حق بیمه پرداخت نشده، طلبکار بودیم.

داریم شهرداری در که شرایطی به باتوجه می گوید پیمانکاری شرکت کارفرمای کارگر، این گفته                به
 به این تعداد نیروی کار نیاز نداریم و امکان بازگشت به کار کارگران  اخراجی فعال وجود ندارد.

شده بیکار کارگران مشکالت پیگیر اهواز دو منطقه شهرداری اینکه به باتوجه وی؛ اظهارات                طبق
برگزاری به ناچار بنابراین نداشتیم را باالدستی مقامات با مشکالتشان کردن مطرح جز چاره ای                نبود،



مقابل در ما تجمع آخرین زدیم. اعتراضی تجمع به دست مختلف روزهای در و شدیم اعتراضی                  تجمع
 ساختمان استانداری، شهرداری و شورای شهر اهواز انجام شد که نتیجه ای دربرنداشت.

پیمانی کارگران قبال در مسئولیتی هیچ که مدعی اند اهواز دو منطقه شهرداری مسئوالن او؛ گفته                 به
ما بیمه ای و مزدی مطالبات پیگیر اخیر، اخراج موضوع از جدا دلیل همین به ندارند سبز»                  «کمربند

 نیز نیستند.

همکارانش و خود پیگیری های درخصوص اهواز سبز کمربند پروژه اخراجی کارگران از دیگر               یکی
آن از دلیل همین به نداده اند ما به کار ترک نامه اما شده انجام شفاهی صورت به ما اخراج                     گفت:
سابقمان کار به را ما کارفرما مجددا امیدواریم و داریم قرار بالتکلیف وضعیت در تاکنون                 تاریخ

 بازگرداند و به همین دلیل هنوز شکایتی را در اداره کار ثبت نکرده ایم.

واحدهای به کار جستجوی در شده اند بیکار که ماهی سه در سبز کمربند پیمانی کارگران وی؛ گفته                   به
کاری هیچ لحظه این تا دارند که سنی شرایط دلیل به اما کرده اند مراجعه زیادی خدماتی و                   صنعتی

 برای آنها پیدا نشده است.

شانه شهرداری ها کارگران حقوق تضییع دالیل از افزود:یکی اهواز دو منطقه شهرداری کارگر               این
که زمان هر را ما مطالباتمان پرداخت بدون آنها است. مسئولیت بار زیر از پیمانکاران کردن                  خالی
خطر به خانواده هایمان و ما معیشتی و شغلی امنیت ترتیب بدین و می کنند بیکار کار از بخواهد                   دلشان

 می افتد.

از جدا و داده تغییر کارگران با حساب تصفیه بدون را سبز کمربند پیمانکار شهرداری اخیرا گفت:                   او
 آن شنیده شده پیمانکار جدید نیز قصد اخراج شمار دیگری از همکاران فضای سبز را دارد.

تحت هنوز مشکالت همه به رغم و نیست مشخص وضعیت شان اخراجی کارگران کارگر، این گفته                به
زیادی مدت برای نتوانند وضعیت این ادامه با هستند نگران آنها نگرفته اند. قرار بیکاری بیمه                 پوشش

 بدون درآمد زندگی کنند.

با مطالبات پرداخت عدم کشوردر از خارج معلمان معلمان اعتراضات سریال از دیگر ای                *شماره
 تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش

شماره پرورش و آموزش وزارت مقابل تجمع با کشور از خارج معلمان معلمان مهر، 12 شنبه                  روز
 ای دیگر از سریال اعتراضاتشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات بنمایش گذاشتند.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

 رانندگان شرکت واحد از نظر تزریق واکسن آنفوالنزا جزء اولویت ها هستند

شیوع و پائیز فصل شروع و تهران در بخصوص کشور در کرونا بیماری شیوع گرفتن شدت                  با
و بزرگ تهران نقل و حمل ناوگان در که خصوصی بخش و واحد شرکت رانندگان آنفوالنزا،                  بیماری
قرار آنفوالنزا بیماری به شدن مبتال درخطر بیشتر می کنند، خدمت شهروندان با مستمر تماس                در
دیگر و واحد شرکت رانندگان است الزم کرونا، و آنفوالنزا عالئم هم آمیختگی در دلیل به و                  دارند

 مشاغل در تماس مستمر با شهروندان در اولویت تزریق واکسن قرار گیرند.



مدیرعامل از نیست دسترس قابل براحتی مردم عموم برای واکسن این تهیه آنجائیکه از                متاسفانه
بهداشتی و حفاظتی امکانات کمترین با که زحمت کش رانندگان این برای که می خواهیم واحد                شرکت
واکسن هستند، باال سنین در اکثرا و می دهند شهروندان به تهران شهر درسطح را خدمات                 بیشترین

 آنفوالنزا را از وزرات بهداشت تهیه و به رانندگان تزریق شود.

 *تجمع اعتراضی اهالی سیل زده روستای کهریز هرسین همزمان با بازدید استاندار کرمانشاه

شهرستان زده سیل روستاهای از کرمانشاه استاندار بازدید با مهرهمزمان 11 جمعه روز               ظهر
 هرسین ،جمعی از اهالی روستای کهریز اعتراضشان را بنمایش گذاشتند.

آقا گوید: می روستا این اهالی از اجتماعی،یکی های وشبکه ها رسانه در منتشره های فیلم                  براساس
نشان که آمده عکس گرفتن برای است، آمده نمایش برای اینجا تا حتی نکرد! ما برای هیچ                   استاندار
نمانده ما برای چیزی بزنیم.هیچ حرف نگذاشت حتی است؛ نکرده ما برای کاری هیچ او بدهد                  مردم
به فقط و نکرد ما برای کاری هیچ او است). شاهد جمعیت (این نماند اینجا دقیقه دو استاندار                    است.

 اینجا آمد و با ماشین های شان رفتند!

آورده، محافظ همه این خود با که است آمده ها داعشی وسط مگر استاندار دهد: می ادامه همچنین                    او
 او آمده است به روستای کهریز مگر من داعشی هستم که استاندار را بکشم؟

شده ویران ام بدبختی و زندگی و خانه داعشی؟ ایم شده گوید: می نیز روستا این اهالی از دیگر                     یک
 است می گویم آقای استاندار بیا به منزل من می گویند جلو نیا کرونا داری بو می دهی!

 فرد دیگری نیز می گوید: ما از استاندار فقط اسم او را شنیده ایم!

9مهر شب در باران شدید بارش از پس گفته باره این در هرسین انتظامی فرمانده جانشین است                   گفتنی
به بودیم. هرسین شهرستان سطح در سیالب وقوع شاهد خیابان ها، و معابر آب سطح آمدن باال و                   ماه
و مسدود سعید چغا و کهریز علیا، داوودی روستاهای ارتباطی مسیر سابقه، کم سیالب این وقوع                  علت
وقوع اثر بر شدند. تلف سیالب و کوه ریزش علت به علیا داوودی روستای در نیز گوسفند رأس 300                   
و ارزیابی حال در کارشناسان که آمد وارد زیادی خسارات شده یاد روستاهای در خانوار 15 به                   سیل

 برآورد میزان این خسارات هستند.

 *کانون نویسندگان ایران:بازداشت آرمان اسماعیلی شاعر، پژوهشگر حوزه ی موسیقی و فعال مدنی

شهر در واقع اسماعیلی آرمان پدری منزل به امنیتی ماموران ١٣٩٩ مهرماه دهم پنجشنبه                روز
خود با نیز را او کتاب های و لپتاپ و شخصی لوازم وی، بازداشت ضمن و برده هجوم                   الهیجان

 بردند.

 از اتهام و نهاد بازداشت کننده ی او اطالعی در دست نیست.

 آرمان اسماعیلی بیمار است و نیاز به مراقبت های درمانی دارد.

جهانی روز مهر، سیزدهم مناسبت به ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای               *بیانیه
 معلم



مهر، سیزدهم مناسبت به زیر بشرح ای بیانیه ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی                شورای
 روز جهانی معلم،منتشرکرد:

چهار به باید آموز دانش اثرگذار، و موفق آموزشی فرآیند یک پایان در یونسکو، تحلیل اساس بر                   
ها، آموخته کارگیری به توانایی آموختن، همواره به نیاز باشد: شده آراسته پایدار، رفتاری                ویژگی
«حال» که گردد طراحی ای گونه به باید آموزشی های برنامه پس زیستن. اجتماعی و کردن                  زندگی
تا نشود، گرفته گروگان به قالبی های انسان ساختن یا مبهم آینده برای ای سفته مانند آموزان                   دانش
شکیبایی، مشارکت، های مهارت و پیداکنند شکوفایی امکان افراد، یکایک های قابلیت و ها                هویت
های خصیصه به آنها شخصیت در جمعی زندگی قواعد به احترام و رواداری اجتماعی،                مسئولیت

 رفتاری بدل شوند.

نشده بنا محور، انسان تحلیلی و شمول جهان نگرشی بستر در پرورش و آموزش اندیشگانی سازه                  اگر
و هنجارستیز هایی انسان آن، های فرآورده نباشد، مصون طلبانه، قدرت و سیاسی های انگاره از                  و
ضدیت و عمومی اذهان تشویش محور، منافع تحلیل و انتقام اندیشه با را انتقاد که خواهدبود مدنی                   غیر
سمت به را تربیت و کشد می انحصار بند به را ساز اندیشه معلم کند؛ می تعبیر ملی، منافع                     با

 تاریکزار تبعید سوق می دهد.

سهام انتفاعی گذرگاه و سیاست آلود چرک گلوگاه در پرورش و آموزش که است بسیار های                  سال
سیاست سیاه سیر دراین ندارد. بقا برای تنازع تفکر تولید جز دستاوردی و است کرده گیر                  خواهی
اجتماعی های بحران کنترلگران و خواهی توسعه و مدنیت پیشاهنگان آنکه جای به معلمان                زده،
به زنند. می پا و دست مهارتی بی و امنیتی شغلی، مالی، های بحران از باتالقی در خود                    باشند،
طراحی معیوبی کارخانه کارکرد مانند قربانی نهاد این در پرورش چرخه و آموزش روند                طورکلی،

 شده تا دریک قالب مشخص و غیرمنعطف، دائما خشت بزند.

با اثرگذار و خالقانه مواجهه در پرورش و آموزش درماندگی کرونا، بیماری شیوع               درگرماگرم
آموزش خأل دلیل به معلمان اکثریت درحالیکه است. شده نمایان پیش از بیش گوناگون، های                 بحران
امکانات ترین ابتدایی از و محروم مدرن، های مهارت به ازتخلق محور، دانش و اصولی                 های
فقدان دلیل به که شوند می هایی درکالس فرمایشی فعالیت به مجبور یا هستند، بهره بی                  تکنیکال
های مهارت و دستاوردها از محرومیت اوج در یا و هستند مرگ تولیدی بهداشتی، های                 زیرساخت
از نیز پرورش و اموزش تا شوند می واداشته مجازی فضای در تئاترگونه آموزش به بنیان،                  دانش
زنند، می نیش مدنیت، و دانایی قلب بر که مارصفت آمارهای تهیه و حقیقت سر بر گذاری کاله                    قافله
نیز کشور آموزی دانش ازجامعه بزرگی بخش که است حالی در شرایط این باشد. نمانده                 عقب

 ازداشتن سخت افزارهای حداقلی دراین زمینه، بی بهره و با آن کامالبیگانه اند.

آموزش خروج زمینه در عامل اثرگذارترین توانند می صنفی های تشکل و مدنی نهادهای تردید                 بدون
که باشند روزآمد و مدرن های آموزش سمت به حرکت و سنتی های اندیشه تنگ دامنه از پرورش                    و
علی که ای گونه به شود؛ می تلقی ممنوعه میوه مسئوالن، فکری دستگاه در نیز امکان این                   متاسفانه
فعالیت قانون باتعلیق که سالهاست نگهبان شورای و مجلس اساسی، قانون ٢۶ اصل صراحت                رغم
ازحق اساسی قانون نهم مفاداصل رابرخالف فرهنگیان عمال صنفی، کنشگری تبعیدحق و مدنی               های
فراهم را صنفی کنشگران با غیراصولی و قهری برخوردهای زمینه و محروم خود، قانونی و                 مسلم
با متعهد و مند دغدغه معلمان از تعدادی که است قانونی خال همین تاریک ژرفنای اند.در                  نموده



درزندانهای هم آن مدت طوالنی های وحبس اخراج،تبعید قوانین،گرفتار تفسیری ازپوسته             زنجیری
مندند، بهره نیزازآن اختالسگران و جانیان که متعارفی های مرخصی از حتی و اند شده                 غیربهداشتی

 محروم می باشند.

فرهنگیان همه به معلم جهانی روز تبریک ضمن ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی                شورای
وطن یا سیاسی،جناحی تعلق هرگونه از فارغ عرصه، این دلسوخته مندان دغدغه و               کشور
درتخصیص اعورانه آموزشی،نگرش های گذاری سیاست بر حاکم کنونی داردتفکر می             ستیزانه،اعالم
سازی پولی آموزشی، های سازی درتصمیم موازی نهادهای دخالت نهاد، این به              بودجه
هرروز اندیشگانی، های فراورده تولید در عقیم های ومدیریت درسی کتب غیرعلمی              آموزش،محتوای
پذیر،ناتوان مسئولیت و متعهد شهروندان درتولید را تربیت و تعلیم بزرگ کارخانه پیش، از                بیش
تصمیم و مسئول های دستگاه همه به بنابراین دهد. می سوق تربیتی ناباروری سمت به و کند                   ترمی
بر ها اندیشگی کج این دراثر که هایی بحران تمام قانونی و مدنی مسئولیت که دهد می                   ساز،هشدار

 حال وآینده جامعه،تحمیل شده و می شود،با آنهاست.

قانون ١۵۶ دراصل خود رسالت به بارجوع که خواهد می کشور قضایی ازدستگاه هماهنگی                شورای
های آزادی گسترش و عمومی حقوق احیای برای را زندانی،بسترجامعه معلمان وآزادی              اساسی

 مشروع،مهیانماید.

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران - مهرماه  ١٣٩٩

 *بیانیه ی انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت روز جهانی معلم

 به دانش گرای و بدو شو بلند//

 چو خواهی که از بد نیابی گزند//

با و آورد روی اکتسابی زندگی روش به غریزی زندگی روش از توانست دانش آموختن با                  بشر
و سخت زندگی یک از ، بشری های ساخته دست در خالقانه تغییرات و گذشتگان ی تجربه                   آموختن

 جانفرسا توانست خودش را در رفاه و آسایش مادی ببیند .

از استفاده و آن به دادن اهمیت ، دانش آموختن دستاورد بشری جوامع در ها پیشرفت این ی                    همه
 تجارب دیگران بوده است .

تغییری چندان ما کشور در آموزش ی نحوه مترقی دنیای در فراوان های پیشرفت وجود با                  شوربختانه
بر ، کردن حفظ در تاکید و است محور معلم و مدار حافظه تدریس روش مدارس در هنوز و                     نکرده
و خالق فرزندان و مانده متوقف دانش سطح در محور حافطه تدریس ، چربد می آوری نو و                    خالقیت

 پویا تحویل جامعه نمی دهد !

را جهان و شد چالش دچار کار و کسب و آموزش کرونا ویروس انتشار با گذشته سال دوم ی نیمه                      در
 به تکاپو برای راه چاره ای انداخت .



ریزی برنامه جدید تحصیلی سال برای داشتند فرصت مسئولین ماه شش از بیش که این به توجه                   با
هم آن که بود تحصیلی سال شروع زمان روز ١۵ آوردن جلو شان حل راه تنها شوربختانه ولی                    کنند

 تعدادی از دانش آموزان و معلمان را راهی بیمارستان و آرامستان ها کرد !

دروغین های وعده با بلکه ندادند نشان خود از خالقیتی تنها نه پرورش و آموزش اندرکاران                  دست
که کردند سرگردان را شان های خانواده و آموزان دانش اینترنتی های بسته و سیمکارت دادن                  همچون

 نشان از بی برنامگی و بی مسئولینی این وزارت خانه دارد !

 پرسش این جاست که چرا ما نباید از تجارب جهانی استفاده کنیم ؟

بی افراد فشل های برنامه و موضوعات آزمایشگاهی موش را آموزان دانش خواهید می کی                 تا
 مسئولیت قرار دهید و آنان را قربانی اشتباهات خویش قرار دهید ؟

دانش ، فرهنگیان به معلم جهانی روز شادباش با کرمانشاه بازنشسته و شاغل فرهنگیان صنفی                 انجمن
برنامه خواهد می مجلس و دولت از توسعه هفتم برنامه نزدیکی به توجه شان های خانواده و                   آموزان

 های زیر را در اولویت آموزش و پروش در این برنامه قرار دهد.

 ١ – استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در آموزش

 ٢ – انتخاب وزیر آموزش و پرورش بر اساس سوابق و تجاربش در آموزش و پرورش

 ٣ – ایجاد زیر ساخت هایی برای آموزش الکترونیکی

 ۴ – پرداخت حقوق و دستمزد درخور و شایسته فرهنگیان

 ۵ – جلوگیری از پولی کردن مدارس و ایجاد شرایط برابر برای دانش آموزان

 ۶ – برداشتن تبعیض جنسیتی در آموزش

 ٧ – ایجاد مراکز ورزشی و تفریحی برای دانش آموزان

 ٨ – مواففت با تشکیل اتحادیه های قدرتمند صنفی و برداشتن چتر امنیتی از سر آن ها

 انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

 12 مهرماه 1399

 *بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه  به مناسبت پنجم_اکتبر روز جهانی معلم

مناسبت به بقرارزیر ای بیانیه زیویه و سقز کردستان/ معلمان صنفی انجمن مهر، 12 شنبه                 روز
 پنجم_اکتبر روز جهانی معلم صادرکرد:

این ارکان ترین اصلی از معلم و بوده پرورش و آموزش کشوری هر در پایدار ی توسعه ی                    خمیرمایه
 نهاد انسان ساز است.



باز بنیادی و مهم ارگان این به متفکر و خالق انگیزه، با معلمانی ورود برای را راه موظفند ها                     دولت
 کرده تا بتوانند نسلی پرورش دهند که بتواند جهان را آبادتر از آنچه که تحویل گرفته، تحویل دهد.

تشخیص چاه از را راه بتواند محابا بی که پرسشگر و مبتکر نقاد، اندیش، نو نگر، جانبه همه                    افرادی
 داده؛ با انتخاب خود مسیر زندگی و آینده ی خود را ترسیم نموده و حیات خود را معنا بخشد.

  

نرم و افزاری سخت امکانات تامین و هاست اولویت از امر این برای الزم های زیرساخت                  اختصاص
 افزاری شایسته و ضروری از وظایف اساسی و اولویت دار دولت هاست.

امن، فضایی نیازمند استعدادهایشان پرورش برای فیزیکی امکانات بر عالوه آموزان دانش و                معلمان
اخالق مولد، که یابند پرورش کسانی بود امیدوار شود می فضایی چنین در و هستند بانشاط و                   آرام

 مدار و مستقل باشند.

  

تعلیم فرآیند ی کننده تسهیل تواند می کاتالیزور یک ی مثابه به دغدغه کم و مستقل توانمند، معلم                    یک
 و تربیت باشد.

  

در پیشرفته جوامع در موفقیت مشترک فصل که دریافت توان می کشورها یافتگی توسعه به نگاهی                  با
 مقایسه با دیگر جوامع، نوع نگاه و عملکرد آنها نسبت به آموزش و پرورش است.

به را سعادت و توسعه ثبات، رفاه، و امنیت جامعه برای تواند می کارا و اثربخش آموزشی نظام                    یک
 ارمغان آورد.

  

آموزش های نظام از توان نمی را کشور یک پرورش و آموزش نظام امروز ی شده جهانی دنیای                    در
به توجه بدون کشور علمی های ظرفیت از استفاده بنابراین دانست، جدا کشورها دیگر پرورش                 و
های زخم بر التیامی و گردیده آموزشی نظام در تحول و شکوفایی سبب تواند می افراد بینی                   جهان

 وارده بر پیکر آموزش و پرورش کشور باشد.

دادن هرز و دستاوردها تمامی بر بطالنی خط پرورش و آموزش در کاری سیاسی و زدگی                  سیاست
 منابع و امکانات خواهد بود که مانند سیلی ویرانگر بنیان های نظام آموزشی را در هم می کوبد.

  

سراسر در خود همکاران ی همه به باش شاد و تبریک عرض ضمن کردستان معلمان صنفی                  انجمن
تصمیمات ی سرلوحه گرایی خرد دارد انتظار مهرماه) (سیزدهم معلم جهانی روز مناسبت به                جهان
به را آموزان دانش و همکاران سالمت کرونا ویروس که کنونی حاد شرایط ودر شده واقع                  مسئولین
و نماید اتخاذ خور در و مقتضی تصمیمات خصوص این در تر سریع چه هر انداخته،                  مخاطره



محقق مسئولین جانب از آنها تحقق برای الزم بسترهای است امیدوار که دارد هایی خواسته                 همچنین
 گردد:

  

تحقق زمینه ساختن هموار آن تبع به و پرورش و آموزش در قومی و بومی متنوع های اتنیک به توجه 1⃣                     
 اصل ١۵ قانون اساسی

 2⃣ آزادی همه معلمان زندانی

 3⃣ پرهیز از پرونده سازی علیه فعالین صنفی و مختومه نمودن پرونده فعاالن صنفی

 4⃣ به رسمیت شناختن تشکل یابی مستقل

 5⃣ توجه به منزلت و رفاه شاغالن و بازنشستگان

 6⃣ زدودن چهره ی امنیتی از فضاهای آموزشی

 7⃣ اهتمام دولت به آموزش کیفی و رایگان

  

١٣٩٩ انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه ٧ ١٢ 

 *80 تشکل کارگری جهان:آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

 ٢ اکتبر ٢٠٢٠

 حبس فعاالن مبارز

سندیکایی های فعالیت خاطر به ایران"، کارگران آزاد "اتحادیه مدیره هیات رئیس زاده عظیم                جعفر
سال در نمونه برای است. شده غذا اعتصاب به متوسل بارها زندان در و شده محکوم بار                   چندین

 ٢٠١۶ به مدت ۶٢ روز اعتصاب کرد که نزدیک بود به قیمت جان اش تمام شود.

٢٠٢٠ مارس ١٨ در که بود زندان در اش ساله ۶ محکومت اخیرین گذراندن حال در زاده                   عضیم
پاسداران «سپاه اطالعات اداره آزادی، حکم این علیرغم رسانند. می اطالعش به را اش آزادی                 خبر
تهران غرب در واقع کرج شهرستان در شهر رجایی زندان به اورا دلیلی ترین کوچک بدون                  انقالب»
به اش سالمتی وضعیت غذا اعتصابات خاطر به که او کند. می زندانی انفرادی سلول یک در و                    منتقل

 شدت تضعیف شده بود، در این زندان جدید به کرونا ویروس مبتال می شود.

با تماسی هرگونه از اعتصاب مدت طی در کندـ. می غذا اعتصاب او بیماری به ابتال پی                   در
به انتقالش و انفرادی سلول از اش خروج در زندان مدیریت وعده با شود. می محروم                  نزدیکانش

 زندان دیگری، جعفر عظیم زاده پس از ٢١ روز به اعتصاب غذایش خاتمه می دهد.



زندانیان سایر و سیاسی، زندانی معلم دو حبیبی، محمد و عبدی اسماعیل نظیر زاده، عظیم                 جعفر
 سیاسی در شرایط بینهایت وخیمی در زندان بسر می برند.

باژن کیوان و خندان رضا آبتین، بکتاش های نام به ایران نویسندگان کانون عضو سه سپتامبر ٢۵                   در
 (با محکومیت های ٣ تا ۵ سال) زندانی می شوند. علت محکومت آن ها فعالیت در چارچوب فعالیت

ایرانی شاعر شاملو، احمد برای بزرگداشت مراسم یک سازماندهی و نویسندگان کانون فرهنگی               های
 که در سال ٢٠٠٠ فوت کرد.

یک از وکالت خاطر به زندان سال ١٢ به محکوم بشر، حقوق مبارز و دادگستری وکیل ستوده                   نسرین
۴٠ مدت به ٢٠٢٠ اوت ١١ تاریخ از زندان شرایط به اعتراض در هم حجاب، به معترض جوان                    زن
مراقبت بخش به سپتامبر ١٩ در اش سالمتی وخامت دلیل به برد. می سر به غذا اعتصاب در                    روز
او اش، سالمتی وضعیت رغم علی سپتامبر، ٢۴ در شود. می منتقل تهران در بیمارستانی ویژه                  های

 را دوباره  به زندان اوین برمی گردانند.

 وضعیت زندان ها و کرونا ویروس

شهرت ها زندان ظرفیت از بیشتر مراتب به جمعیتی تراکم داشتن به که ایران، در ها زندان                   شرایط
ها زندان شوند. برخوردار حداقل درمانی امکانان از که دهد نمی را آن امکان زندانیان به                  دارند،
از ٢٠٢٠ ژوئیه گزارش در الملل بین عفو سازمان هستند. ویروس کرونا شیوع برای مناسبی                 محیط
دولت عامدانه توجهی بی و انگاری سهل از دارد: برمی پرده ایران های زندان وحشتناک                 وضیعت
مبتال زندانیان معالحه عدم از ها، زندان در ویروس کرونا اپیدمی از ناشی بحران با رابطه در                   ایران

 شده به بیماری، از عدم تجهیزات درمانی برای مقابله با اپیدمی، و حفاظت زندانیان در برابر آن.

و حبیبی محمد عبدی، اسماعیل زاده، عظیم جعفر ستوده، نسرین شرط و قید بدون آزادی خواستار                  ما
 کلیه کارگران، سندیکالیست ها و نویسنده ها و  زندانیان عقیدتی زندانی هستیم.

برابر در زندانی افراد همه حفاظت منظور به که خواهیم می ایران اسالمی جمهوری مقامات از                   ما
 کرونا ویروس و در جهت ارائه خدمات درمانی به آن ها اقدامات الزم مبذول دارد.

 *درباره فوت ناشی از حوادث حین کار

و نود سال اول ماه پنج در کار حوادث غز ناشی میر و مرگ درصدی چهار از بیش                    دریافتی:افزایش
سابقه بی افزایش با جاری درسال که شد اعالم کشور کل قانونی پزشک رئیس توسط شرایطی در                   نه
کشور کل آمار سازمان رئیس اظهار به بنا هستیم. مواجه کرونا دلیل به کارگری سطح در                  بیکاری
طبق بر که شده اند اخراج کار از کارگران نفر میلیون دو از بیش جاری سال اول ماه سه در                     فقط
بیکاری نرخ سازمان این که ٧۶ سال از آمار این تسنیم خبرگزاری خبرنگار به ایشان                 اظهارخود

 فصلی را محاسبه میکند بینظیر بوده است.

از ناشی میر و مرگ تعداد وسعت این با آنهم شاغل کارگران تعداد کاهش با که است چگونه                    اما
 حوادث کار باز هم افزایش می یابد؟



افزایش با کاراست.که شدت» و «حدت میزان ، کار بهداشت» و «ایمنی حوزه در تامل قابل                  مسأله
میزان و کاری حدود این کارگر ماندن تصدی در برای شغل های پایه شدن متزلزل و بیکاری»                   «نرخ

 کار افزایش می یابد. که این امر موجب افزایش خطرات ناشی از کار برای وی میشود.

امسال نخست ماه پنج شویم.در متوصل عینی های مثال به است بهتر مسأله شدن درک بهتر                  برای
به منجر کاری، «حوادث از نیمی این از بیش شده اعالم های آمار و گذشته های سال تمامی                    مانند

 فوت» به دلیل سقوط از ارتفاع می باشد.

٣ ارتفاع در حالت درکمترین است سازه های تیر بافتن حال در که آرماتور بند کارگر یک مثال                   برای
اولین در می یابد. افزایش ارتفاع میزان این ها سقف افزایش با که می باشد. کار به مشغول                  متری
تا نماید وصل امنی گاه تکیه به مهار کمربند توسط مهار را خود کارباید به مشغول فرد ایمنی                    توصیه

 درصورت بروز حادثه از سقوط وی جلوگیری شود.

  رعایت این اصل ایمنی در کارگاهها رعایت نمیشود آنهم به چند دلیل.

حال در ساختمان در آنهم است کار به مجبور کارگر که نقاطی تمامی در مطمئن گاه تکیه ایجاد                    یک:
 ساخت امریست زمانبر و مهمتر از آن هزینه  بر.

امن محل در کار انتهای تا باید می نماید وصل مطمئن گاه تکیه به را خود کارگر یک که زمانی                     دو:
 خود بماند و این امر موجب میشود که وی نیاز به یک

هزینه می آید پایین کارش سرعت وی آنکه بر عالوه که صورت باشد.بدین داشته همکار                نیروی
 سربار یک کارگر دیگر را نیز به صاحب کار تحمیل می نماید.

 سه: حدود فعالیت و حرکت کارگر متصل به کمربند ایمنی به نسبت کارگر آزاد بشدت مخدود است.

برای بلکه تجهیزات خرید هزینه دلیل به تنها نه ی پیمانکار/صاحب کار کمتر که است اینرو از                  پس
تهیه از می گویند «کارایی» آن به داری سرمایه اقتصاد و مدیریت علوم در که آنچیزی بردن                  باال

 لوازم ایمنی و یا ملزم کردن افرادحاضر در کارگاه برای استفاده از تجهیزات ایمنی سر باز میزنند.

با که کارگری آیا است فراگرفته را مملکت بیکاری و رکود که شرایطی در بفرمایید تصور شما                   حال
امکان آیا میکند خود شغل حفظ برای خودرا تالش تمام ترس هزار با و میکند پیدا کاری سختی                    هزار

 اعتراض و به عدم رعایت موارد ایمنی توسط پیمانکار یا صاحب کار را دارد؟

 *جان باختن یک کارگر در شهرک صنعتی رازی شهرضا بر اثر انفجار و حریق

واحدهای از یکی در صنعتی روغن مخزن کارجوشکاری حین کارگر مهر،یک 12 شنبه               روز
 شهرک صنعتی رازی شهرضا در استان اصفهان بر اثر انفجار و حریق در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - فریاد اعتراض کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق

تهران 5 مترو کارگران بیمه دفترچه نشدن وتمدید بیمه وحق حقوق پرداخت عدم پاسخگوی کسی چه -                 

 در این اوضاع شیوع بیماری کووید 19 است؟

 - فداکاری کارگر میهمان در حادثه آتش سوزی دزفول ونجات جان یک خانواده

 - جان باختن کارگر منطقه 4 شهرداری تبریز حین کار براثر تصادف

 - بازهم واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران واینبار مصدومیت 4 کارگر معدن چادرملو

 *فریاد اعتراض کارگران شهرداری امیدیه نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق

عدم به نسبت خوزستان استان در امیدیه شهرداری کارگران اعتراض فریاد مهر، 10 شنبه پنج                 روز
 پرداخت 6 ماه حقوق،بلندشد.

اما کردم ازدواج تازگی گفت:به ای رسانه خبرنگار به امیدیه شهرداری معترض کارگران از                یکی

عقب اقساطمان و خورده هم به ریزی هایمان برنامه و زندگی امورات تمام مشکل این بروز با                  متاسفانه
 افتاده اند.

آن از چیزی اکنون که می شد استفاده پس اندازی از زندگی مخارج و خرج تمام ماه 6 این در افزود:                     وی
 باقی نمانده است.

همسرم نیزگفت: است بیمار همسرش و دارد اولی کالس بچه دختر یک که شهرداری این دیگر                  کارگر

مخارج سنگینی و اوضاع این در که دارد هزینه به نیاز درمان برای است دچار سختی بیماری به                    که
 درمان، تعویق 6 ماهه در پرداخت حقوق ضربه سنگینی به کارگران وارد کرده است.

تازگی به دخترم داد: ادامه است، افتاده اتفاق بارها حقوق پرداخت در تعویق اینکه بیان ضمن                  وی
آموزش  هزینه های پس از کافی پس انداز نداشتن و حقوق پرداخت عدم به توجه با اما شد                  محصل

 برنمی آیم.

تهران 5 مترو کارگران بیمه دفترچه نشدن وتمدید بیمه وحق حقوق پرداخت عدم پاسخگوی کسی                 *چه

 در این اوضاع شیوع بیماری کووید 19 است؟

19 کووید بیماری به ابتالیش تراورس)از تهران(شرکت مترو کارگران از مهر،یکی 10 شنبه               روزپنج

بیمه حق پرداخت عدم بدلیل اجتماعی تامین سازمان طرف از اش بیمه دفترچه غیرقانونی نشدن                 وتمدید
بدلیل بیمارستان در شدن وبستری تست هزینه تامین برای مالی بنیه ونداشتن تراورس شرکت طرف                 از

با خانه به وبازگشت حقوقش نشدن پرداخت علت به درمانی مرکز این طرف از شدن حساب                  آزاد
 وضعیت دردناکش خبرداد.

رفتم حال از که بود بد حالم بحدی پیش دوروز تهرانم.متاسفانه مترو در فعال تراورس شرکت نیروی                   من
به ازاونجا درمانگاه و..رفتم تهوع حالت درد.تب بدن درد گلو شدید سردرد برم.از راه نتونستم                 و



اعتبار فاقد شاغل من بیمه دفترچه متاسفانه کردم.که مراجعه شهریار اجتماعی تامین              بیمارستان
تست هزینه بود.تنها مثبت بنده کرونای تست متاسفانه که شهریار سجاد امام بیمارستان رفتم                بود.ازاونجا

تا تیرماه از اینکه بخاطر میشه.منم حساب آزاد ندارم بیمه چون گفتند بهم شد.که من۶٠٠هزارتومن                 کرونا
 به امروز حقوقی نگرفتم بیمه ام نداشتم مجبور شدم برگردم خونه.

درمانگاه تو و اجتماعی تامین بیمارستان رفتم مجدد که شد خراب حد از بیش حالم مجدد                   امروز(10مهر)
 بیمارستان بستری شدم و بصورت آزاد چندتا آمپول رو داخل سرم برام زدن و برگشتم خونه.

ما که میره؟ کی جیب تو میشه؟ هزینه کجا بیمه بابت میشه کم ما حساب از ماه به ماه که پولی این                        نمیدونم

 هیچوقت نتونستیم از خدمات ضعیف حتی تامین اجتماعی استفاده بکنیم.کی پاسخگوی مشکالت ماهستش

 *فداکاری کارگر میهمان در حادثه آتش سوزی دزفول ونجات جان یک خانواده

آتش سوزی حادثه یک در رحمانی رحیم بنام افغانستان تبعه کارگرساختمانی مهر،یک 9 چهارشنبه               روز
سوختگی دستش دچار دو هر و داد نجات آتش زبانه های میان از را خانواده یک جان دزفول                  شهرستان

 شد.

 

 *جان باختن کارگر منطقه 4 شهرداری تبریز حین کار براثر تصادف

حین حضرتی صدیار تبریزبنام شهرداری 4 منطقه ساله 53 کارگر 10مهر،یک شنبه پنج روز                سحرگاه

یک برخورد براثر شرقی آذربایجان دراستان کالنشهر این شریعتی خیابان محدوده در              کارپاکبانی
 خودرو با وی جانش را ازدست داد.



28 تاریخ در نیز این از پیش گفت: ای رسانه خبرنگار به تبریز شهرداری کارگر یک رابطه                   درهمین
سبز فضای بخش در که جوادزاده مالک بنام تبریز شهرداری کارگران از دیگر یکی جاری سال ماه                   تیر

 منطقه 5 مشغول کار بود، بر اثر حادثه تصادف جان خود را از دست داد.

بر تبریز شهرداری سبز فضای و خدماتی کارگر 15 به نزدیک اخیر سال 9 طی در اینکه بیان با                     وی

خطرناک معابر در اکثرا اینکه و کار محیط بودن نامناسب کرد: باخته اند،اضافه جان تصادف حادثه                 اثر
تامین مهمتر همه از و شغلی امنیت نداشتن مثل عواملی و طاقت فرسا و سخت کارهای انجام می کنند،                   کار

وجود به کارگران برای کار محیط نامساعد شرایط و می دهد هم دست به دست همه کارگر معیشت                   نشدن
 می آورد.

 *بازهم واژگونی سرویس رفت وآمد کارگران واینبار مصدومیت 4 کارگر معدن چادرملو

ملو چادر - بهاباد محور در چادرملو معدن کارگران وآمد رفت سرویس مهر، 10 شنبه پنج روز                   بامداد
 واژگون و 4 کارگر مصدوم و برای ادامه درمان به بیمارستان حکیم بهاباد منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

  

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 9 مهر ماه 1399

وبموقع کامل پرداخت عدم به اعتراض در آبادان ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران وتجمع اعتصاب -               
 حقوق ومطالبات و عددم تبدیل وضعیت

حضور با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضات ادامه -              
 جلسه ی علنی شورای شهر اهواز

بالتکلفی به دادن پایان اهوازبرای 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران های کنش ادامه -                
 شغلی ومعیشتی

 - ماجرای اخراج از کار آتش نشان حق طلب شهرداری کهریزک

 - *چه خبرها درباره کشت وصنعت نیشکر هفت تپه وکارگرانش؟

از تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت درباره مجلس مهر 9 چهارشنبه روز نشست گزارش -1                 
 زبان نایب رئیس

 2- ادامه فشار و بازجویی بر کارگران هفت تپه تنها آتش خشم و اعتراض ما را بیشتر میکند

 - بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) پیرامون بازگشایی مدارس
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 - جان باختن یک کارگر و مصدومیت 130 نفر دیگر درهمدان حین کار چیدن گردودرسال جاری

وبموقع کامل پرداخت عدم به اعتراض در آبادان ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران وتجمع               *اعتصاب
 حقوق ومطالبات و عددم تبدیل وضعیت

عدم به نسبت اعتراضاتشان درادامه آبادان ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران مهر، 9 چهارشنبه               روز
9 کیلومتر در واقع نیروگاه ورودی ومقابل کارکشیده از دست ومطالبات حقوق وبموقع کامل               پرداخت

 جاده آبادان – ماهشهردست به تجمع زدند.

سال اسفندماه از گازی نیروگاه شرکت ازکارگران برخی گفتند: خبرنگاران به معترض              کارگران
پرداخت وعده روز هر پیمانکار که است حالی در این نکرده اند دریافت را خود سنوات تاکنون                  گذشته

 آن را می دهد.

برای بار ها و نکرده اند دریافت را خود سنوات سال سه از بیش نیز کارگران از برخی افزودند:                   آن ها
به ولی کرده اند، مراجعه آبادان ویژه فرمانداری حتی و نیروگاه مدیرعامل به خود مطالبات                دریافت

 نتیجه نرسیده اند.

و می گذرد کارگران حقوق آخرین پرداخت از روز کردند:45 اضافه درتجمع حاضر              کارگران
 پیمانکار به دالیل نامعلوم پرداخت حقوق را به عقب می اندازد.

را سازی شفاف گونه هیچ مدت این در اینکه بر تاکید با آبادان ترکیبی سیکل نیروگاه ازکارگران                   یکی
پرداخت عدم ضمن نیروگاه مدیریت کرد: بیان نیست، پاسخگو کسی و نبودیم شاهد نیروگاه این                 در
صندوق موجودی وضعیت به نسبت حتی حقوق ها بر عالوه گذشته، ماه در پرسنل حقوق از                 بخشی
 ذخیره کارگران شرکت که هر ماهه از فیش های حقوقی به این نام کسر می شود، شفاف سازی نمی کند.

به رسیدگی برای نماینده ای کند رسیدگی مشکالتمان به خواستیم آبادان فرماندار از ما داد: ادامه                 وی
تبدیل هنوز سال پانزده از بعد ما نشد حل ما مشکالت از مشکلی که فرستاد نیروگاه به ما                    مشکالت

 وضعیت نشده ایم و نیروی پیمانکار باقی مانده ایم.

بی پرسنل به پاسخگویی به نسبت مدت این در نیروگاه گفت:مدیریت معترض کارگر از دیگر                 یکی
اظهار هیچ نیز نیروگاه مالک خصوص این در که زده پرسنلی احکام تغییر به دست حتی و بوده                    اعتنا

 نظری نکرده است.

و سازمانی چارت کامل اجرای و رعایت بر مدیره هیات تصویب به توجه با طرفی از افزود:                   وی
این تحقق و اجرا مرتبط، کار سابقه و گزینشی مراحل گذران وجود با پیمانکار پرسنل وضعیت                  تبدیل

 حق با مخالفت شرکت مالک نیروگاه (توبا) متوقف شده و این مطالبه نیز، نادیده گرفته شده است.

اجتماعی و سیاسی معاون آبادان، ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران امروز وتجمع اعتصاب              بدنبال
توسط آینده ساعت 24 تا نیروگاه کارکنان مطالبات از درصد داد:45 وعده آبادان ویژه                فرمانداری

 پیمانکار به حساب آن ها پرداخت و 55 درصد باقی مانده نیز در کمترین زمان پرداخت می شود.



دلیل به پیمانکار این حساب ولی شده، واریز پیمانکار حساب به نیز آن ها معوقه حقوق داد: ادامه                   وی
حساب به حقوق این آینده ساعت 72 تا ولی است، مسدود اجتماعی تامین بیمه به مالیاتی                  بدهی

 کارکنان پرداخت خواهد شد.

در و 1388 سال پایان در آبادان ترکیبی سیکل مگاواتی 800 نیروگاه که شود می                 خاطرنشان
زیر از آبادان برق تولید شرکت شرکت به نیرو وزارت و توانیر توسط سازی خصوصی                 چارچوب

 مجموعه های هلدینگ توسعه انرژی تدبیرواگذار شد.

پروانه دارای که غرب جنوب برق تولید مدیریت شرکت اقدامی طی توبا شرکت 97 آبان از                  سپس
یک در و کرده منحل را بوده، زمینه این در شاخص های شرکت از یکی و نیروگاه از                    بهره برداری

 مناقصه بهره برداری نیروگاه را به شرکت تعمیرات و نگهداری مپنا واگذار کرد.

حضور با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضات              *ادامه
 جلسه ی علنی شورای شهر اهواز

شهر شورای علنی جلسه سومین و بیست و یکصد تشکیل با همزمان مهر 9 چهارشنبه                 روز
صدای تا کردند حضورپیدا جلسه دراین اهواز صفیره پسماند سایت کارگران از              اهواز،جمعی

 اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر منعکس کنند.

سومین و بیست و یکصد در کنندگان شرکت از صفیره محلی،،کارگران خبری منبع یک گزارش                 به
مشکالت خصوص در صفیره کارخانه کارگران نماینده که بودند اهواز شهر شورای علنی               جلسه ی
ما هستند آشنا صفیره کارخانه مشکالت با که است سال 4 شهر شورای اعضای گفت: خود                  همکاران
حاضر حال در و داریم بیمه سابقه سال 5 فقط و هستیم کار به مشغول سال 8 مدت به کارخانه این                       در

 به مدت 6 ماه است که بیکار شدیم و هیچکس پاسخگو نیست.

نشده حل صفیره کارخانه کارگران مشکالت شهرداری توسط پیمانکاران تعویض با داد: ادامه               وی
ماه 6 کنند، می رها مزایا و حقوق پرداخت بدون را کارگران سوددهی، از پس پیمانکاران                  است،
به نیاز کارخانه نکرده اند؛ دریافت نیز کرونا بیمه کارگران از تعدادی حتی و ایم شده بیکار که                   است
که است دروغ شود، می تولید پول کارخانه این در دارد شهرداری جانب از ثابت پیمانکار                  یک
به مربوطه مسئول از زمانیکه و کنیم می کار دل و جان با ما ایم کرده ضرر گویند می                     پیمانکارها
آن در ما کنید، شکایت یا اعتراض شهر شورای در بروید گویند می هستیم، خود حق احقاق                   دنبال

 کارخانه به آمپول، سگ و گربه مرده چنگ میزنیم و فقط یک حقوق و بیمه می خواهیم.

 درهمین رابطه:

تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضات ادامه -1              
 دوباره مقابل ساختمان شهرداری و شورای اسالمی شهر اهواز

مقابل دیگر تجمعی برپایی اهوازبا صفیره پسماند سایت کارگران از شهریور،جمعی 29 شنبه               روز
ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان به اهواز شهر اسالمی شورای و شهرداری               ساختمان

 ادامه دادند.



تا پارسال اسفند از گفت:کارگران ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر زن کارگران از                یکی
حتی اند، نکرده دریافت حقوقی هیچ شده اند بیکار کرونا ویروس شیوع دلیل به که امسال                 اردیبهشت

 سنوات سال های گذشته هم به آنها پرداخت نشده است.

دریافت وجود با پسماند مدیریت کارگران و کارمندان از بسیاری کرونا شیوع زمان در افزود:                 وی
که روزهایی در پیمانکار نکرد. پرداخت حقوقی هیچ ما به پیمانکار وجود این با بودند تعطیل                  حقوق
آمادگی ما درحالیکه نمی گیرد نظر در ما برای حقوقی می کند اعالم تعطیل را زباله تفکیک                 سایت

 حضور در محل کار را داریم.

از پس و دادند ما به را کار محل در حضور اجازه روز 10 تنها نیز امسال تیر در افزود: کارگر                       این
 آن به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد.

کامل و موقع به نشدن پرداخت و هستند خانوار سرپرست زنان سایت این کارگران بیشتر گفت:                  وی
خود نیازهای ساده ترین تامین در حتی اکنون هم کند؛ می وارد آنها به سنگینی بسیار ضربه                  حقوق
ما چشم در اختالف این دود و است اختالف دچار صفیره سایت مدیران با پیمانکار                 درمانده ایم.

 می رود.

مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی تجمع -2             
 شهرداری

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای اهواز صفیره پسماند سایت 22مرداد،کارگران چهارشنبه             روز
مدیریت سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت              اعتراضشان

 پسماندشهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی زدند.

وضعیت پیمانکار، تغییر با ساله هر گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر ازکارگران                یکی
 پرداختی ها بدتر می شود و از فروردین سال جاری هم نیز کارگران هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.

هایی پیمانکار چرا باشند، جوابگو باید مسئوالن و اهواز شهرداری پسماند مدیریت سازمان افزود:                وی
عید به شدن نزدیک با سال هر ندارند؟ را کارگران حقوق پرداخت توان که کردند بکارگیری                  را
و نشود ها آن پرداخت به مجبور تا می کند تغییر پیمانکار سنوات، و عیدی پرداخت و                  نوروز

 کارگران را شرمنده خانواده هاشان می کنند.

500هزار و 2میلیون به ما دریافتی قانون، طبق جاری سال در حقوق افزایش گفت:با درادامه                 وی
هم بیمه حق کند. پرداخت تومان میلیون می تواند2 تنها که می کند ادعا پیمانکار اما رسید خواهد                  تومان

 4 ماه است که پرداخت نکرده است.

این از اما دادند پیگیری وعده مسئوالن از بسیاری افزود: و گفت مسئوالن بدعهدی از ادامه در                   وی
حساسیت از ما کار که بدانند باید مسئوالن نیست. کارگران جوابگو هم پیمانکار و گذشته ماه 2                   وعده

 باالیی برخوردار است و اگر دست از کار بکشیم، شهر با مشکالت بزرگی روبه رو خواهد شد.

کارگران اختیار در بهداشتی وسایل و ابزار هیچگونه کرونایی، روزهای این در کرد: خاطرنشان                وی
بیمارستانی های زباله تفکیک که حالی در شدند مبتال کرونا به نفر 35 حدود آن پی در که ندادند                     قرار



تفکیک و می شوند وارد کارخانه به ها زباله با همراه بیمارستان های ُسرنگ و ُسُرم نیست، ما                   برعهده
 آن ها بسیار خطرناک است.

63 تعداد این از که هستند کار به مشغول سایت این در نفر 120 مجموع در که است یادآوری                     قابل
 نفر زن و از این جمع نیز30 نفر از زنان سرپرست خانوار هستند.

به دادن پایان اهوازبرای 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران های کنش               *ادامه
 بالتکلفی شغلی ومعیشتی

شغلی بالتکلفی به دادن پایان اهوازبرای 2 منطقه شهرداری اخراجی سبز فضای کارگران های                کنش
 ومعیشتی،کماکان ادامه دارد.

خود مشکالت تشریح در اهواز دو منطقه شهرداری اخراجی کارگران از مهر،یکی 9 چهارشنبه                روز
پیمانکار مسئولیت تحت اهواز سبز کمربند پروژه در نفر 40 حدود گفت: ای رسانه خبرنگار                 به
سوی از نیاز عدم دلیل به جاری سال ماه تیر ابتدای از نفرمان 22 تعداد این از که هستیم کار                      مشغول

 پیمانکار بیکار شده ایم.

مزد ماه دو اخراج زمان در و است سال 8 حدود شده بیکار کارگران ما کار سوابق میانگین گفت:                     او
 و 4 ماه حق بیمه پرداخت نشده، طلبکار بودیم.

داریم شهرداری در که شرایطی به باتوجه می گوید پیمانکاری شرکت کارفرمای کارگر، این گفته                به
 به این تعداد نیروی کار نیاز نداریم و امکان بازگشت به کار کارگران  اخراجی فعال وجود ندارد.

شده بیکار کارگران مشکالت پیگیر اهواز دو منطقه شهرداری اینکه به باتوجه وی؛ اظهارات                طبق
برگزاری به ناچار بنابراین نداشتیم را باالدستی مقامات با مشکالتشان کردن مطرح جز چاره ای                نبود،
مقابل در ما تجمع آخرین زدیم. اعتراضی تجمع به دست مختلف روزهای در و شدیم اعتراضی                  تجمع

 ساختمان استانداری، شهرداری و شورای شهر اهواز انجام شد که نتیجه ای دربرنداشت.

پیمانی کارگران قبال در مسئولیتی هیچ که مدعی اند اهواز دو منطقه شهرداری مسئوالن او؛ گفته                 به
ما بیمه ای و مزدی مطالبات پیگیر اخیر، اخراج موضوع از جدا دلیل همین به ندارند سبز»                  «کمربند

 نیز نیستند.

همکارانش و خود پیگیری های درخصوص اهواز سبز کمربند پروژه اخراجی کارگران از دیگر               یکی
آن از دلیل همین به نداده اند ما به کار ترک نامه اما شده انجام شفاهی صورت به ما اخراج                     گفت:
سابقمان کار به را ما کارفرما مجددا امیدواریم و داریم قرار بالتکلیف وضعیت در تاکنون                 تاریخ

 بازگرداند و به همین دلیل هنوز شکایتی را در اداره کار ثبت نکرده ایم.

واحدهای به کار جستجوی در شده اند بیکار که ماهی سه در سبز کمربند پیمانی کارگران وی؛ گفته                   به
کاری هیچ لحظه این تا دارند که سنی شرایط دلیل به اما کرده اند مراجعه زیادی خدماتی و                   صنعتی

 برای آنها پیدا نشده است.

شانه شهرداری ها کارگران حقوق تضییع دالیل از افزود:یکی اهواز دو منطقه شهرداری کارگر               این
که زمان هر را ما مطالباتمان پرداخت بدون آنها است. مسئولیت بار زیر از پیمانکاران کردن                  خالی



خطر به خانواده هایمان و ما معیشتی و شغلی امنیت ترتیب بدین و می کنند بیکار کار از بخواهد                   دلشان
 می افتد.

از جدا و داده تغییر کارگران با حساب تصفیه بدون را سبز کمربند پیمانکار شهرداری اخیرا گفت:                   او
 آن شنیده شده پیمانکار جدید نیز قصد اخراج شمار دیگری از همکاران فضای سبز را دارد.

تحت هنوز مشکالت همه به رغم و نیست مشخص وضعیت شان اخراجی کارگران کارگر، این گفته                به
زیادی مدت برای نتوانند وضعیت این ادامه با هستند نگران آنها نگرفته اند. قرار بیکاری بیمه                 پوشش

 بدون درآمد زندگی کنند.

از اخراج به اهوازنسبت 2 منطقه شهرداری سبز فضای کارگران اعتراضی تجمع رابطه:               درهمین
 کار

انبار پیمانکاری اهواز(شرکت 2 منطقه شهرداری سبز فضای کارگران خرداد، 26 دوشنبه              روز
به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش با اهواز شهرداری ساختمان مقابل تجمع خوزستان)با              سحر

 اخراج، خواهان بازگشت بکار شدند.

پیمانکاری اهواز(شرکت 2 منطقه شهرداری سبز فضای کارگر 16 شده، ای رسانه گزارش               براساس
 انبار سحر خوزستان)با سابقه کاری 2 تا 9 ساله بدون هیچ دلیلی از کار اخراج شدند.

 *ماجرای اخراج از کار آتش نشان حق طلب شهرداری کهریزک

وهمکارانش خود کاری وشرایط مطالبات طرح بدلیل کهریزک شهرداری طلب حق نشان آتش               یک
 واعتراض نسبت به مسئول باالترهمزمان با روز آتش نشانی و ایمنی مقابل فرمانداراز کار اخراج شد.

و آتش نشانی روز مناسبت به مهرماه هفتم دوشنبه مهر،صبح 9 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 برپایه
از یکی کهریزک، آتش نشانی ایستگاه ری،در شهرستان ویژه فرماندار حضور با همزمان              ایمنی،
آتش نشانی ایستگاه کمبودهای و رفاهی مشکالت بیان به خود همکاران از نمایندگی به               آتش نشانان

 همچنین انتقاد از رئیس ایستگاه پرداخت .

نامه این در و می نویسد کهریزک شهردار به نامه ای بالفاصله ایستگاه رئیس بازدیدها، از پس                 اما
 درخواست بازنشستگی آتش نشان حق طلب رامی کند.

کهریزک شهردار و ندارد بازنشستگی شرایط فعالیت، سابقه سال 18 با مذکور آتش نشان که حالی                 در
و کرده موافقت درخواست این با سرعت به خود، زیرمجموعه نیروهای مطالبات به توجه بدون                 نیز

 نامه را برای امور مالی پاراف می کند.

فضای در مذکور آتش نشان بازنشستگی درخواست نامه تصویر اینکه وجود با نیز کهریزک               شهردار
آتش نشان اخراج بحث و تکذیب را زمینه این در شده عنوان مطالب تمامی است، شده منتشر                  مجازی

 منتقد را صرفًا سوءتفاهمی از سوی شهرداری کهریزک و کادر عملیاتی آتش نشانی عنوان کرد.

اطالع ری فرمانداری به را موضوع می بیند، شده برکنار کار از را خود نوعی به که آتش نشان                   این
جلوگیری کهریزک شهردار و آتش نشانی ایستگاه رئیس درخواست ازاجرای پیگیری از پس و               می دهد

 می شود.



زودهنگام بازنشستگی بر مبنی نشانی آتش ایستگاه رئیس درخواست با ابتدا در که کهریزک                شهردار
راستای ودر کرد عنوان رسانه ای شیطنت را موضوع انتها در بود، کرده موافقت               آتش نشان
و امکانات تجهیز موضوع داد وعده کهریزک آتش نشان معیشتی و شغلی مطالبات به               پاسخگویی

 رفاهیات و افزایش حقوق آن ها در دستور کار ویژه قرارگیرد.

 *چه خبرها درباره کشت وصنعت نیشکر هفت تپه وکارگرانش؟

از تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت درباره مجلس مهر 9 چهارشنبه روز نشست گزارش -1                 
 زبان نایب رئیس

نایب نیکزاد علی حضور با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران مشکالت بررسی                 نشست
سخنگوی و تهران از مجلس نمایندگان موسوی نظام الدین سید و خضریان علی مجلس،               رئیس
سازمان رئیس ، صنایع کمیسیون عضو و ملکان نماینده موسوی علی ،سید 90 اصل                وعضوکمیسیون
9 امروز(چهارشنبه عصر مربوطه مسئوالن و تپه؟ هفت کارگران از جمعی سازی،              خصوصی

  مهرماه) در مجلس برگزار شد.

نزدیک تاکنون گفت: ای رسانه خبرنگار به جلسه این مصوبات درباره مجلس ریس نائب نیکزاد                 علی
3 حداقل ماه آبان نیمه تا آنکه نخست داشت. مصوبه چند امروز جلسه اما کرده ایم برگزار جلسه 8                    به
می شود منتفی کارخانه حیات ادامه نگیرد صورت کشت اگر چراکه شود کشت نیشکر هکتار                هزار
است کشت هکتار هزار 3 این انجام هفت تپه شرکت فعالیت های با رابطه در مجلس قرمز خط                  بنابراین
قول خصوص این در جلسه چندین چراکه است استاندار آقای شخص با مهم این انجام عدم تبعات                   البته

 داده اند.

15 تا شد؛ مقرر است افتاده عقب کارگران حقوق ماه 3 حدود تاکنون که آنجا از داد: ادامه                    وی
 مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود.

سازمان نمایندگان از اعم جلسه در حاضر مسئوالن نظر مطابق که آنجا از که افزود:همچنین                 وی
فعلی متولیان و... اطالعات وزارت اقتصاد، وزارت خصوصی سازی، سازمان محاسبات،            دیوان
و یک تا شد؛ مقرر ندارند، را تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت مدیریت و تصدی ادامه                    اهلیت

 نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آن ها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود.

 اودرپایان یادآورشد که دفترچه بیمه تامین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدید شده است.

 2- ادامه فشار و بازجویی بر کارگران هفت تپه تنها آتش خشم و اعتراض ما را بیشتر میکند

و شدن بازجویی برای تپه هفت کارگران از تعدادی تپه هفت اختالسگر کارفرمای شکایت پی                 در
 مورد تهدید قرار گرفتن به پاسگاه انتظامی هفت تپه احضار شده اند.

محمد هم قبل روزهای در کنند. مراجعه پاسگاه به کثیر قاسم و کثیر عظیم است بوده قرار نیز                    امروز
بخش از شالگه احمد و کارخانه از حمدانی رحیم لطیفی، میالد عبدالخانی، محمد حجازی،                امین

 کشاورزی-غیرنیشکری به پاسگاه احضار شده اند.



پاسگاه به وقتی اما است فراخوانده مطلع عنوان به را آنها همکاران، این برای شده صادر                  احضاریه
مطلع عنوان به یعنی اید. داشته نقش اعتصاب اندازی راه در شما که اند گفته آنها به کردند                    مراجعه
در و میکنند استفاده فرصت از ندارند آنها از جرمی هی بر دال مدرکی هیچ چون و میشوند                    احضار
این مدرکی هیچ بدون و جرمی هچ بدون واقع در میکنند. تهدید و بازجویی را آنها پاسگاه                   محل
باید جرم کدام به کند اعتصاب کارگری اگر حتی که است این سوال اند. کرده احضار را                   همکاران
حاضر اما است کرده را مملکت اختالس بزرگترین که میکنند دستگیر را اسدبیگی چرا شود؟                 محاکمه

 نمیشوند این را اعالم هم کنند؟

و قانونی حقوق برای که معترضی کارگران اما دارد ادامه کماکان عواملش و اسدبیگی های                 جنایت
 بدیهی و انسانی خود معترضند تحت فشار و پیگرد قرار میگیرند.

انتظامی، نیروی رئیس بهاروند کرده، صادر را ها احضارنامه که بهاروند اله ولی دوم                ستوان
پرونده تپه هفت کارگران برای دارند رشوه و اختالس در دست که دادگستری رئیس و                 دادستان-نظری
است. شده تبدیل اسدبیگی فاسد خاندان اختصاصی کالنتری به تپه هفت انتظامی پاسگاه میکنند.                سازی

 به جای حفظ امنیت منطقه و شرکت، برای سرکوب کارگران دست به هر کاری میزنند.

کنند، اذیت را کارگران نمیگذارم گفت که اهواز زن الف جمعه امام مجلس، باز توئیتر                 نمایندگان
دولت میشکند، صالبه به را کارگران االن اما میکنم قطع را فاسدان دست گفت که قضائیه قوه                   رئیس

 و همه مسئولین، یکپارچه با این فاسدان اختالسگر همراهی کامل میکنند.

با نه اعتصاب، برای که میکنیم اعالم و میکنیم کامل حمایت خود همکاران از که میکنیم اعالم                   ما
است ما قطعی و مسلم حق میشویم. میدان وارد جمعی دسته صورت به بلکه نفر ده یا نفر یک                     تصمیم
نمیتواند نیرویی هیچ و کنیم بیرون منطقه و شرکت از را فاسدان که ماست حق و کنیم اعتصاب                    که
تسلیم و نمیترسند شما فاسد های بازی این از تپه هفت کارگران بگیرد. را ما خواهی حق این                    جلوی

 نخواهند شد.

 لغو فوری خصوصی سازی باید به سرعت انجام شود.

 منتظر اعتراضات و اعتصاب گسترده تر باشید.

 جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- چهارشنبه - ٩ مهر ١٣٩٩

 *بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) پیرامون بازگشایی مدارس

و آنان اولیای دانش آموزان، جان با بازی آن پیش روی خطرات به توجه بدون مدارس                بازگشایی
 معلمان است.

تصمیم به پرورش و آموزش وزارت مسئولین هنوز که می رویم مدارس بازگشایی سوی به حالی                 در
بی و دستپاچگی از نشان که می کنند بیان را نقیض و ضد مطالبی گاهی از هر و نرسیده قاطع و                      نهایی

 برنامگی آنان دارد.

آنان خود اما گرفته اند نظر در را قرمز) و زرد (سفید، وضعیت سه مدارس بازگشایی برای                  مسئوالن
سه گانه ی وضعیت دهنده ی نشان که ارقامی و آمار و ندارند سه گانه وضعیت از شناختی و درک                  هیچ



مناسب امکانات نگرفته اند، نظر در آن برای را مناسبی سازوکار و ندارند دست در باشد شده                  مطرح
جزئی ترین تهیه ی برای سرانه ای و بودجه مدارس حتی و نشده تأمین مدارس در ایمنی و                 بهداشتی

 مواد بهداشتی را ندارند.

و آموزش با کل در و نداشته اید سروکار درس کالس و تدریس با چندان که شما برای وزیر                    جناب
ایراد جای تصمیماتی چنین اتخاذ ندارید پرورش و ٱموزش از چندانی آگاهی و بیگانه ای                پرورش
پرورش و آموزش دل از و هستند فرهنگی اصطالح به که جنابعالی معاونان و مشاوران اما                  نیست!!

 بیرون آمده اند چرا این چنین دستپاچه شده اند و نمی توانند در اجرای تصمیمات به شما کمک کنند!!

مهیا بهداشتی، مناسب فضای و بهداشتی اولیه امکانات تأمین بدون مدارس بازگشایی وزیر               جناب
 کردن شرایط مرگ دانش آموزان و معلمان است و مسئولیت آن متوجه مسئوالن وزارتخانه می گردد.

مجازی صورت به را مدارس زنگ و نمی شود حاضر مجلس در جمهور رئیس وقتی وزیر                 جناب
بازگشایی عدم درخواست ویروس کرونا با مبارزه ستاد از پزشکی نظام سازمان و می کند                اجرا
اعالم قاطعیت با چگونه شما وضعیتی چنین در و دارد خطرناک وضعیت از نشان دارد را                  مدارس

 می کنید ١۵ شهریورماه همه مدارس در همه مقاطع و همه مناطق کشور بازخواهند شد!!

در که کسانی است این نشان دهنده ی شرایط این در مدارس بازگشایی برای بخشنامه               صدور
توان و هستند تجربه بدون و پرورش و آموزش مسائل به ناآگاه افرادی می گیرند تصمیم                 وزارت خانه
سنگینی ضربه ی که گرفته اند، را تصمیمی چنین ناآگاهانه و عجوالنه و ندارد را جامعه شرایط                 تحلیل
میلیون ها برای شما که است منطق و عقل از دور زد؛ خواهد پرورش و آموزش پیکره ی بر                   را
 مخاطب خود کوچک ترین حق و احترامی قایل نباشید و با چنین تصمیماتی زندگی مردم را آشفته کنید.

و ندانسته مناسب را شرایط این در مدارس بازگشایی زیویه) و (سقز کردستان معلمان صنفی                 انجمن
پرورش و آموزش مسئوالن به و می داند مردم و معلمان و دانش آموزان برای جدی خطری را                  آن
عموم منافع که را عاقالنه تصمیمی و برداشته برنامگی بی و لجبازی از دست که می دهد                  تذکر
اولیای دانش آموزان، برای مالی و جانی خسارت هرگونه و نمایند اتخاذ باشد برداشته در را                 شهروندان

 آنان و معلمان متوجه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش است و باید پاسخگو باشند.

 انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)    ١۵ شهریورماه ١٣٩٩

 *جان باختن یک کارگر و مصدومیت 130 نفر دیگر درهمدان حین کار چیدن گردودرسال جاری

ازدست خودرا کارگرجان یک ازدرخت سقوط براثر همدان، در جاری درسال گردو چیدن فصل                در
 داد و 130 نفر دیگر مصدوم شدند.

همدان پزشکی علوم دانشگاه حوادث مدیر و پیش بیمارستانی اورژانس رئیس مهر، 9 چهارشنبه               روز
طی گردو برداشت حوادث در نفر 130 شدن مصدوم و نفر یک فوت از باخبرنگاری گفتگو                  در

 سال جاری خبر داد.

فصل آخر روزهای معمول حوادث از یکی عنوان به گردو درخت از سقوط اینکه به اشاره با                   وی
تولیدکننده های از یکی عنوان به همدان است،افزود: مطرح پاییز فصل ماه آغازین و               تابستان



جای خود در را گردو باغات از زیادی بسیار مساحت کشور، سطح در مرغوب گردوی                 تخصصی
 داده است.

سال های پرتکرار حوادث از یکی را گردو درختان از سقوط استان پیش بیمارستانی اورژانس               رئیس
از یکی گردوتکانی موضوع قبل، سال های از افزود: و کرد عنوان مهر و شهریور ماه های در                  اخیر
این آسیب های متأسفانه و است پیش بیمارستانی اورژانس در ما همکاران دغدغه و پرکار               حوزه های
متخصص غیر افراد حضور با ایمن و حرفه ای شرایط گرفتن نظر در بدون که مواردی در                  رویداد
کرده پیدا شیوع موارد برخی در مرگ تا نخاعی آسیب های و پا و دست شکستن از می شود                   انجام

 است.

سرقت و درختان این بسیار ارتفاع گردو، درختان از برداشت مورد در نخست نکته کرد: اضافه                  وی
اینکه از قبل باغداران شده باعث که است زمین روی آن ریختن و رسیدن هنگام در محصول                   این
به اقدام ایمنی امکانات حداقل با و متخصص فرد نبودن وجود با حتی شود رسیده کامًال                  محصول

 برداشت و چیدن گردوهای درختان کنند.

شاخه که است گردو درختان در خراط کرم وجود کار این مشکالت از دیگر یکی داد: ادامه                   او
روی که فردی اما شود خالی و پوک داخل از درخت می شود باعث و می جود داخل از را                    درختان
فرد سقوط و شکستن باعث موضوع همین و است بی اطالع شاخه ها بودن پوک از ایستاده                 درخت

 می شود.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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مدیر طرف از سرپرستان از نفر دو انتصاب به نسبت اروند پتروشیمی مجتمع کارگران اعتراض -                

 عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری

حقوق احقاق برای بزرگ کارون زهکشی و آبیاری های شبکه از برداری بهره شرکت کارگران -                
 برحقشان خواهان ایجاد تشکل  مستقل کارگری شدند

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  باشکایت شرکت نیشکر هفت تپه،هفت نفر از کارگران به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار شدند

 - برگزاری دادگاه علی اسحاق

  - پیام عثمان اسماعیلی فعال کارگری در باره احضار کامران ساختمانگر جهت تحمل حبس

 - جان باختن کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق درسانحه تصادف

  - جان باختن یک کارگرجوان درنظرآباد بر اثر برق گرفتگی



 - جان باختن یک کارگر 60 ساله یک کارگاه آجرپزی ساوجبالغ  زیر خرواری از خاک

مدیر طرف از سرپرستان از نفر دو انتصاب به نسبت اروند پتروشیمی مجتمع کارگران                *اعتراض
 عامل شرکت بعنوان نمایندگان کارگری

بندر اقتصادی ویژه منطقه 3 سایت در واقع اروند پتروشیمی مجتمع کارگران مهر، 8 شنبه سه                  روز
نمایندگان بعنوان شرکت عامل مدیر طرف از سرپرستان از نفر دو انتصاب به نسبت                امام،

 کارگری،اعتراض کردند.

 

نمایندگان صالحیت تائید عدم ضمن اروند پتروشیمی شرکت عامل شده،مدیر ای رسانه گزارش               بنابه

به عنوان را شرکت این سرپرستان از نفر فرمایشی،دو انتخاباتی برگزاری با شرکت، این               کارگران
قرار مجتمع این کارگران و فعاالن اعتراض مورد اقدام این که است نموده معرفی کارگران                 نماینده

 گرفته است.

حقوق احقاق برای بزرگ کارون زهکشی و آبیاری های شبکه از برداری بهره شرکت                *کارگران

 برحقشان خواهان ایجاد تشکل  مستقل کارگری شدند

و شغلی امنیت تقویت بزرگ: کارون زهکشی و آبیاری های شبکه از برداری بهره شرکت                 کارگران

ایجاد گرو در کارگران بیمه ای و مزدی معوقه مطالبات وصول و کارگران سلیقه ای اخراج از                 جلوگیری
 تشکل های مستقل کارگری است.

 

زهکشی و آبیاری شبکه های از بهره برداری شرکت پیمانی ازکارگران مهر،جمعی 8 شنبه              روزسه
شرق شمال و شوشتر آب میان آبیاری دوشبکه از برداری بهره و نگهداری (مسئول بزرگ                 کارون

پیمانکاری و کارگررسمی 300 حدود مجموع در اینکه به اشاره با شعیبیه) شرق آبیاری شبکه                 اهوازو
است سال گفتند:چند ای رسانه خبرنگار هستیم،به کار مشغول بزرگ کارون بهره برداری شرکت               در



بدنبال کارند، مشغول پیمانکار چند مسئولیت تحت که بزرگ کارون آبیاری طرح کارگران از                نیمی
به هنوز زیاد پیگیری های علیرغم که هستند مستقیم قرارداد به پیمانی از خود استخدامی وضعیت                 تغییر

از حقوق حداقل دریافت از جدا کاریمان قرارداد بودن پیمانی دلیل به حال عین در است. نرسیده                   نتیجه
 بسیاری از مزایای قانونی، عرفی و رفاهی به نسبت همکاران رسمی و قرارداد مستقیم برخودار نیستیم.

کارون از آبیاری طرح کارگران برای مشاغل طبقه بندی طرح نشدن اجرا از همچنین کارگران                این
اجرای پیگیر کارون آبیاری طرح پیمانکاری کارگران که سالهاست گفتند: ادامه در و کرده انتقاد                 بزرگ

نشده عملیاتی طرح ها این اجرای کارگری نماینده نداشتن دلیل به اما هستند خود مشاغل طبقه بندی                 طرح
 است.

تعدادی پیش چندی کردند: تصریح کارگری نهاد تشکیل برای خود پیگیری های آخرین درباره               کارگران
را کارگری نهاد تشکیل درخواست شوشتر شهرستان کار اداره به مراجعه با آبیاری طرح کارگران                 از

 داشتند که جواب قانع کننده ای دریافت نکردند.

متوجه را جبران ناپذیری و سنگین ضربات کارگری نمایندگان جای ماندن خالی اینکه بیان با                آن ها

عقیده افزودند: خاتمه در نیستند؛ مستثنی بزرگ کارون آبیاری طرح کارگران و است کرده                کارگران
 داریم که وجود شورا و اطمینان کارگر به نمایندگان منتخب خود، جلوی خیلی از مشکالت را می گیرد.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  باشکایت شرکت نیشکر هفت تپه،هفت نفر از کارگران به پاسگاه مستقر در هفت تپه احضار شدند

 عنوان اتهام، تحریک کارگران در اول مهر برای اعتصاب بوده است.

 اسامی کارگران که امروز صبح سه شنبه به پاسگاه هفت تپه احضار شده اند عبارتند از:

 محمد امین حجازی

 احمد شالگه

 رحیم حمدانی

 میالد لطیفی

 محمد عبدلخانی

 عظیم الکثیر

 قاسم کثیر

حضور تپه هفت انتظامی پاسگاه محل در صبح، ١٠ ساعت ماه مهر ١٠ تاریخ شنبه پنج روز در باید                     و

  داشته باشند.

عدم به نسبت تپه هفت نیشکر کارگران جاری سال ماه تیر که حالی است در کارگران این                  احضار

به و شدند. خود ماه تیر دستمزد کامل پرداخت خواهان و داشتند اعتراضی تجمع دستمزد کامل                  پرداخت
پرداخت کارگران تیرماه شیفت) (حق یا کاری نوبت حق و کار اضافه هنوز مدت طوالنی اعتصاب                  رغم

 نشده است، گفته شده درصورت تامین مالی، آبان ماه این مزایا پرداخت خواهد شد.



با که مصاحبه ای طی بیگی اسد وجود این با نیست. خبری هیچ هم شهریور، و مرداد دستمزدهای                   از
 خبرگزاری ایلنا  داشته، مدعی شده که  حقوق های کارگران به روز می باشد!؟

بازجویی و تهدید احضار، سازی، پرونده حومه، و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران               سندیکای

خواستار شده، احضار کارگران از جانبه همه حمایت ضمن و کرده محکوم شدیدا را کارگران                 از
 رسیدگی هرچه سریعتر به مطالبات کارگران می باشد.

 سه شنبه ٨ مهر ١٣٩٩

 *برگزاری دادگاه علی اسحاق

توان نداشتن بعلت شهرکرج ورجایی اوین های درزندان حبس 11ماه تحمل از پس اسحاق علی                 دادگاه

 مالی برای  تامین وثیقه در شعبه 26 دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شد.



 

200 وثیقه تامین عدم بدلیل اوین زندان در کارگری فعال اسحاق علی حبس ا دامه رابطه:                 درهمین
 میلیونی



12شب 98 ساعت ماه آبان اواخر انقالبی شعرهای شاعر و کارگری فعال اسحاق 1398:علی ماه دی 8                
 در خانه اش توسط لباس شخصی ها دستگیر شد.

است بازداشت اوین زندان در که خبرداد تلفننی اوین زندان از وضعیتش از خبری بی هفته دو از بعد                     وی

 ووثیقه 200 میلیونی برای آزادی موقتش تعیین شده است.

200 وثیقه تامین عدم بدلیل کارگری فعال این اجتماعی های شبکه در منتشره خبر آخرین                 براساس

 میلیونی کماکان دراوین زندانی است.

  *پیام عثمان اسماعیلی فعال کارگری در باره احضار کامران ساختمانگر جهت تحمل حبس

  پیام عثمان اسماعیلی فعال کارگری در ارتباط با حکم کامران ساختمانگر فعال کارگری

توسط سقز شهر نزدیکی در آلبغلود باغ در تاریخ١٣/۶/٩٨ در کارگری فعال ساختمانگر               "کامران
 ماموران اطالعات سقز و سنندج دستگیر شد.

 و تا ٩٨/٧/١١ یعنی به مدت ٣٠ روز در سلول انفرادی اداره اطالعات سنندج بازداشت بود.

به کومله در عضویت اتهام را وی انقالب دادگاه اول شعبه ٩٨/٨/٣٠ تاریخ در دادگاهی مراحل از                   بعد
  پنج سال زندان تعریزی محکوم نمودند.

 بعد از ابالغ حکم صادره در تاریخ  ٩٨/٩/۴ با قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد.

دلیل این به رسید اسماعیلی عثمان من دست به مینمایید) مشاهده عکس در ابالغیه( این ٩٨/٧/۶                  دیروز
 من وثیقه ٢٠٠ میلیونی تومانی برای کامران ساختمانگر به زمانت گذاشتم.

 

خواهان و مینماییم محکوم سایرین و کارگری فعال این برای را نابرابر حکم این خودم نوبت به                   من
 شکست حکم کامران ساختمانگر هستم" .



 عثمان اسماعیلی  ٩٩/٧/٧

 *جان باختن کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق درسانحه تصادف

عازم که حالی شهداب)در بافق(شرکت مرکزی آهن سنگ معدن کارگر مهر،یک 8 شنبه سه روز                 ظهر

از پس و شد شدید دیدگی آسیب دچار زنی کارت سالن جنب در تصادف سانحه اثر بر بود کارش                     محل
 انتقال به بیمارستان بر اثر خونریزی داخلی و آسیب دیدگی شدید جانش را ازدست داد.

  *جان باختن یک کارگرجوان درنظرآباد بر اثر برق گرفتگی

استان نظرآباد شهرستان در کاره نیمه درساختمانی کار حین ساله 28 کارگر مهر،یک 8 شنبه                 روزسه
 البرزدچار برق گرفتگی شد وحین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

 *جان باختن یک کارگر 60 ساله یک کارگاه آجرپزی ساوجبالغ  زیر خرواری از خاک

ساوجبالغ شهرستان قوهه منطقه در واقع آجرپزی کارگاه کاردر حین کار حین ساله 60 کارگر                 یک
به انتقال وحین شد دفن خاک از خرواری زیر سرش روی خاک سیلوی فروریختن البرزبراثر                 دراستان

 بیمارستان جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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و سخت مشاغل قانون حقوق،مشمول نازل سطح به نسبت اصفهان آتش نشان های اعتراضات ادامه -               

 زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری

عدم و حقوق پایین سطح به نسبت بابل روحانی بیمارستان درمانی کادر و پرستاران اعتراضی تجمع -                 
 پرداخت بموقع مطالبات وشرایط سخت کاری

 - استانداری کرمانشاه روز دوشنبه 7 مهر شاهد 2 تجمع اعتراضی بود

  1- تجمع اعتراضی کارگران جهاد نصر کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت 10 ماه حقوق

چند تعطیلی پی در دولت حمایت عدم به نسبت کرمانشاه های کودک مهد مدیران اعتراضی تجمع -2                 
 ماهه بدنبال گسترش شییوع بیماری کووید 19

وعملکرد حقوق کامل پرداخت عدم به نسبت فوالد شهید کارگران خانواده های اعتراضی تجمع -              

 مسئوالن ذوب آهن ،صندوق فوالد و بنیاد شهید مقابل وزارت کار

تامین برای کارگرانشان دار دامنه های کنش ادامه و خصوصی بخش اهوازبه رامین نیروگاه واگذاری -                

 امنیت شغلی ومعیشتی

 - شرکت پیمانکاری فلق حقوق کارگران راه آهن قم را باال می کشد
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 - کانون نویسندگان ایران:

 سه نویسنده ی عضو کانون نویسندگان ایران باید بی قید و شرط آزاد شوند

ارائه عدم و رفاهی خدمات وضعیت به نسبت صنعت و علم دانشگاه صنفی شورای اعتراضی متن -                 
 خدمات دانشجویی در این دانشگاه :

 در  دانشگاه  (بخوان  ید دانشبنگاه) علم و صنعت چه خبر است؟

صادرات افزایش و دامی نهاده های قیمت افزایش به نسبت داران گوشت  و مرغداران اعتراضی تجمع -                
 ووضعیت بی سر وسامان بازار مرغ وتخم مرغ مقابل وزارت صنعت

و سخت مشاغل قانون حقوق،مشمول نازل سطح به نسبت اصفهان آتش نشان های اعتراضات               *ادامه
 زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری

شهرهای های نشان آتش از تقویم،جمعی در نشانی آتش و ایمنی روز با همزمان مهر 7 دوشنبه                   روز
و سخت مشاغل قانون حقوق،مشمول نازل سطح به نسبت اعتراضتشان ادامه در اصفهان استان                مختلف

 زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل استانداری دراین کالنشهرزدند.

 

آتش شغل اجتماعی، تامین قانون 6 ماده طبق گفت: خبرنگاران به درتجمع حاضر نشانان آتش از                  یکی

و نگرفته تعلق اصفهان آتش نشان های به آن مزایای که است زیان آور و سخت مشاغل مشمول                 نشان ها
 درخواست ما آن است که این مزایا به ما تعلق گیرد.

شاهین دولت آباد، جمله از اصفهان اطراف شهر های حتی و شهرستان ها همه در که درحالی گفت:                 وی

می گیرد، تعلق آتش نشان ها به زیان آور و سخت مشاغل بازنشستگی و مزایا و حقوق شهر ها سایر و                  شهر
و سخت مشاغل قانون با مطابق را کاری جمعه شب کاری، همچون مزایایی اصفهان شهردای                 تنها

 زیان آور را به آتش نشانان پرداخت نمی کند.



تبدیل هیچ که است 20سال به نزدیک اصفهان نشانی آتش اینکه بیان با معترض آتش نشانان                 نماینده
با که سال هاست قانون خالف اقدامی در اصفهان شهرداری دیگر سوی از کرد: نداشته،اضافه                وضعیتی

 آتش نشان ها به صورت شرکتی و مستخدم موقت قرارداد امضا می کند.

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

نازل سطح به اعتراض برای جاری، سال تابستان درفصل بار دومین برای شهریور 17 دوشنبه                 روز
شهر شورای ساختمان مقابل وضعیت تبدیل وعدم آورنشدن زیان و سخت مشاغل قانون ،مشمول                حقوق

 اصفهان جمع کردند.

دست رابطه درهمین اصفهان نشانان آتش از جمعی هم تیرماه99 23 روزدوشنبه که است آوری یاد                  قابل

 به تجمع مقابل ساختمان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی این کالنشهر زده بودند.

خبرنگار به اصفهان شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان مدیرعامل تیرماه، 24 شنبه                روزسه

متناسب دارند که شغلی سختی با ها آن حقوق میزان که هستند معتقد پرسنل از برخی بود: گفته ای                     رسانه
 نیست و از طرفی هم حدود 140 نفر از پرسنل ما با شرکت ها قرارداد دارند و تبدیل وضعیت نشده اند.

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

عدم و حقوق پایین سطح به نسبت بابل روحانی بیمارستان درمانی کادر و پرستاران اعتراضی                 *تجمع
 پرداخت بموقع مطالبات وشرایط سخت کاری

هرچه انعکاس برای بابل روحانی بیمارستان درمانی کادر و پرستاران از مهر،جمعی 7 دوشنبه                روز
سخت وشرایط مطالبات بموقع پرداخت عدم و حقوق پایین سطح به نسبت اعتراضشان صدای                بیشتر

 کاری دست به تجمع در محوطه این مرکز درمانی در استان مازندران زدند.

شغلی شرایط بهبود و مزدی معوقات پرداخت در تاخیر کارانه،رفع و مزد ارتقای خواهان کنندگان                 تجمع
 شدند.



 

به و درمان کادر دوش بر کرونا بیماری بار بیشترین اینکه بیان با درتجمع حاضر پرستاران از                   یکی
شرایط، این در اگر گفت: و کرد انتقاد پرستاران حقوق بودن پایین از ا ست؛ پرستاری جامعه                  خصوص

سر را خود جان پرستاران ناکافی ست. و کم بازهم بدهند، دستمزد پرستاران به هم معمول برابر دو                   حتی
 دست گرفته اند و برای تامین سالمت مردم تالش می کنند.

 *استانداری کرمانشاه روز دوشنبه 7 مهر شاهد 2 تجمع اعتراضی بود

  1- تجمع اعتراضی کارگران جهاد نصر کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت 10 ماه حقوق

تجمع برپایی با حقوق ماه 10 پرداخت عدم به نسبت کرمانشاه نصر جهاد کارگران مهر، 7 دوشنبه                   روز

 مقابل این استانداری اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 10 ماه حقوق بنمایش گذاشتند.



 

چند تعطیلی پی در دولت حمایت عدم به نسبت کرمانشاه های کودک مهد مدیران اعتراضی تجمع -2                 
 ماهه بدنبال گسترش شییوع بیماری کووید 19

در دولت حمایت عدم به اعتراض برای کرمانشاه های کودک مهد مدیران از مهر،جمعی 7 دوشنبه                  روز
 پی تعطیلی چند ماهه بدنبال گسترش شییوع بیماری کووید 19دست به تجمع مقابل استانداری زدند.



 

وعملکرد حقوق کامل پرداخت عدم به نسبت فوالد شهید کارگران خانواده های اعتراضی              *تجمع
 مسئوالن ذوب آهن ،صندوق فوالد و بنیاد شهید مقابل وزارت کار

کامل پرداخت عدم به اعتراض برای فوالد شهید کارگران خانواده های از مهر،جمعی 7 دوشنبه                روز
 حقوق وعملکرد مسئوالن ذوب آهن ، صندوق فوالد و بنیاد شهید مقابل وزارت کارتجمع کردند.

 



 

مصوبه 40 ماده یک تبصره اجرای خانواده ها، این خواسته ی شده،مهم ترین ای رسانه گزارش               برپایه
که هستیم فوالد کارگران شهدای خانواده های از 280نفر حدود می گویند: آنها است؛ 91 سال ماه دی                  سوم

 سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی ماه 91 مجلس حقوق دریافت نمی کنیم.

بازنشستگی حقوق دارد تاکید 40 ماده فوالد، کارگران شهدای بازمانده خانواده های این اظهارات               طبق

دستگاه ها شاغالن حقوق ضریب افزایش با متناسب ساله هر و تعیین حقوق آخرین با مطابق فوالد                  شهدای
بازنشستگی حقوق آمده؛ نیز قانونی ماده این یک تبصره در شود. عمل یک تبصره شکل به و                   اضافه

قانون) این تصویب سال در (بازنشسته همتراز کارکنان مشابه شهدا) (نظیر اشتغال حالت               مشموالن
 تطبیق و اعمال گردد.

اسالمی شورای مجلس مصوبه 40 ماده یک تبصره اجرای برای است سال چندین می گویند:                معترضان
عنوان به آنچه از اندکی مبلغ فقط و نشده اجرا ما حق در است قانون مفاد آنچه نهایتا و کرده ایم                      تالش

 معوقه نزد صندوق فوالد داشته ایم به هر خانواده داده شده است.

بین سالهاست می گویند: و هستند فوالد صندوق از خود بدهی های پرداخت خواستار حال عین در                 آنها

پرداخت آهن ذوب فوتی یک همانند ما دریافتی حقوق و می شویم پاسکاری شهید بنیاد و فوالد                  صندوق
 می شود ضمن آنکه از امتیازاتی که یک خانواده حقوق بگیر از بنیاد شهید می گیرد نیز محروم هستیم.

 این خانواده ها با انتقاد از وضعیت بد معیشتی خود، خواستار بهبود سطح زندگی خود هستند.



صندوق از فوالد شهدای بازنشستگان خانواده معیشت بهبود برای کار وزارت مسئوالن دارند انتظار                آنها
 فوالد و بنیاد شهید بخواهد مطالبات آنها را طبق قانون بپردازند.

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.

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

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

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

 این کارگر افزود: اما برخی مسئووالن نیروگاه ضمن بی توجهی به دستور وزارت  نیرو اکنون با انجام
 یکسری مکاتبات اداری با وزارت نیرو درصدد هستند در این شرایط کرونایی از طریق آزمون

 کتبی(سال 99) و مصاحبه اقدام به رسمی کردن افراد کنند.



 وی اضافه کرد: یکی از مسئووالن نیروگاه به دلیل مخالفت با برگزاری آزمون در هفته گذشته برکنار
 شد چرا که معتقد بود تمام پرسنل دارای شرایط رسمی شدن است.

 در همین رابطه:تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه رامین اهواز نسبت به خصوصی سازی

 ظهر روزجمعه 14 شهریور،جمعی از کارگران نیروگاه رامین اهواز واقع در کیلومتر 20 جاده
 مسجدسلیمان - شهر ویس برای بنمایش گذاشتن اعتراضان نسبت به واگذاری به بخش خصوصی دست

 به تجمع در مصلی نمازجمعه کالنشهر اهواز زدند.

 

 *شرکت پیمانکاری فلق حقوق کارگران راه آهن قم را باال می کشد

از بقرارزیر اجتماعی های درشبکه ای نامه انتشار با قم آهن راه کارگران از مهر،یکی 7 دوشنبه                   روز
 باال کشیده شدن حقوشان از طرف شرکت پیمانکاری فلق خبرداد:
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اضافه کردن، رد موقع بعد میدارم نگهم واقعا یعنی وایمیسم کاری اضافه که که                .....چر ا....چرا.....منی
بعدشم ماه بعد. ماه میگن میزنن. خطش .بعدشم ساعت ده میکنن 30ساعت میکنن؟ کاری دست                 کاریو

از بعد بودم گارمانوری به ساقه بالگ بازسازی توپروژه 110ساعت من چرا............نمونش،              نمیدن
300هزار سری یه بابت فقط کارگاه سرپرست اقای بعد دادن(120) 12ساعتشو فقط فقط ونیم                دوسال

یک شو پول بیخیاله میگه میگم بهش که بهد نیست ظلم میگره هست بازنشسته بازنشسته میگیره                  تومن
 عده میرن میجنگن برایه مملکتش توهم راه اونو ادامه بده ....

 *کانون نویسندگان ایران:

 سه نویسنده ی عضو کانون نویسندگان ایران باید بی قید و شرط آزاد شوند

کانون دبیران هیئت اعضای از آبتین بکتاش و (مهابادی) خندان رضا ١٣٩٩ مهرماه پنجم شنبه                 روز

اوین زندان به احکام اجرای برای کانون، این دبیران هیئت پیشین عضو باژن کیوان و ایران                  نویسندگان
 منتقل شدند.

این مصادیق است. کشور" امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و "اجتماع و نظام" علیه "تبلیغ آن ها                   اتهام
و بیانیه ها صدور و کانون تاریخچه ی کتاب تدوین در مشارکت کانون، داخلی نشریه ی انتشار                اتهام ها

 حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو است.

کیوان و سال شش به هرکدام آبتین بکتاش و (مهابادی) خندان رضا بی اساس، اتهام های این اساس                  بر
 باژن به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

و بهداشتی امکانات کمبود و می گیرد قربانی صدها روزانه کشور در کرونا تازه ی موج که شرایطی                  در

سایر و نویسنده سه این کردن زندانی باشد، داشته فاجعه بار پی آمدهایی می تواند زندان ها در                درمانی
و معترضان می خواهند قضایی و امنیتی مسئوالن که ندارد این جز معنایی سیاسی و عقیدتی                 متهمان

 مخالفان را به قربانگاه بفرستند.

از دفاع و ایران نویسندگان کانون در نویسنده سه این عضویت دلیل به که حکم ها این اجرای و                    صدور

درگیر کشور که اکنون دارد. مستقل نویسندگان بر فشار افزایش از نشان است، بوده بیان و اندیشه                   آزادی
به مردم، برحق خواسته های به پاسخگویی جای به حاکمیت است، یافته سازمان فساد و بیماری                 فقر،

 سرکوب هرچه بیشتر آزادی بیان و بازداشت و شکنجه و اعدام معترضان روی آورده است.

و جنایتکارانه اقدامی را خود اعضای از تن سه علیه صادرشده حکم های اجرای ایران نویسندگان                 کانون
 خالف موازین حقوق بشر می داند و آن را محکوم می کند.

قتل های جریان در و است بوده اعضایش آزار و بازداشت شاهد همواره که ایران نویسندگان                 کانون

قوه ی اسالمی، جمهوری حاکمان است، داده دست از را خود اعضای از تن چند هفتاد دهه ی                  سیاسی
 قضائیه و وزارت اطالعات را مسئول حفظ جان و سالمت اعضای دربند خود می داند.

و بشر حقوق مدافع نهادهای جهان، و ایران مستقل تشکل های نویسندگان، از ایران نویسندگان                کانون

خود اعتراض صدای و دهند نشان واکنش انسانی ضد حکم های این به می خواهد ایران آزادی خواه                 مردم
 را به گوش جهانیان برسانند.



سریع تر هرچه باید کانون عضو نویسنده ی سه زندان حکم اجرای می کند اعالم ایران نویسندگان                کانون
 متوقف و رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن باید بی قید و شرط آزاد شوند.

 کانون نویسندگان ایران

 ششم مهر ١٣٩٩

ارائه عدم و رفاهی خدمات وضعیت به نسبت صنعت و علم دانشگاه صنفی شورای اعتراضی                 *متن
 خدمات دانشجویی در این دانشگاه :

 در  دانشگاه  (بخوان  ید دانشبنگاه) علم و صنعت چه خبر است؟

مقطع در توانند می ها دانشگاه کرونا، با مبارزه ملی ستاد مصوبه طبق که رسید خبر پیش                   چند ی

کرونا بیماری گسیخته افسا ر شیوع به توجه با که تصمیمی باشند. دانشجویان پذیرای تکمیلی                تحصیالت
گسترده انتقادات جامعه، مختلف سطوح در بهداشتی های پروتکل رعایت عدم همچنین و کشور کل                 در

 ای را به همراه داشت.

تحصیالت مقطع های کالس برگزاری به تصمیم صنعت و علم دانشگاه مصوبه، این اعالم از                 پس
 تکمیلی و ارائه خوابگاه به این دسته از دانشجویان گرفت.

دانشجویی، معاون و ذاکری دکتر دانشگاه، ریاست مشخص بطور و دانشگاه توسط که مهمی نکته                 اما

و علم دانشگاه رئیسه هیئت مصوبه طبق بود. دانشجویان به غذا ارائه عدم شد، گرفته نادیده قائمی                   دکتر
آنها به وعده) هر بابت تومان هزار ١٠ الی ٨) دانشجویان به سوبسید ارائه با تواند می دانشگاه                    صنعت،

هزار ١٨ آن غذای ترین کیفیت بی و ترین ارزان قیمت که آزادی سلف بدهد. آزاد سلف از استفاده                     اجازه
 تومان می باشد.

و تحصیلی مجاز سنوات در که هستند دانشجویانی دانشجویان، ا ین اکثر که آنجاست بار تاسف                 نکته
گردد. محاسبه رفاه صندوق مصوب قیمت طبق "باید" آنها غذای قیمت قانون، طبق و دارند قرار                  رفاهی

از دور به گزافی های قیمت چنین اخذ نبودند، هم رفاهی مجاز سنوات در دانشجویان این اگر                   حتی
  انصاف و درک صحیح از جامعه بود.

دروس فشار و حجم و شده زده تخمین تومان میلیون ١٠ حدود تهران در فقر خط که شرایطی                    در
هدف که است مشخص شود، می دانشجویان کردن کار مانع که است زیاد حدی به تکمیلی                  تحصیالت

که همانطور دانشجو. جیب از بودجه کسری جبران است: بوده چه ماجرا این از صنعت و علم                   دانشگاه
را ها شبانه ظرفیت آن جای به و کرده کم را ها روزانه ظرفیت کارشناسی مقطع در عجیب اقدامی                     در

 زیاد کرده اند.

حفظ برای و شده ساکت باشد، دانشجویان حقوق حامی بایست می که دانشجویی معاون که شرایط این                   در

شخصی چنین که کنیم اعالم باید است شده تبدیل دانشگاه رئیس و رئیسه هیئت گوی قربان بله به                    سمت
 توانایی حراست و حفاظت از حقوق دانشجویان را نداشته و باید هرچه سریعتر برکنار شود.

  جناب اقای دکتر ذاکری

  ریاست محترم دانشگاه



تبدیل اقتصادی بنگاه به را دانشگاه که روندهایی چنین ادامه و حفظ صورت در دهیم می هشدار شما                    به
ها، دانشگاه بازگشایی از پس فرصت اولین در دانشجویان، حقوق کردن ضایع همچنین و است                 کرده

 بطور کامال جدی و گسترده اعتراض خود را در صحن دانشگاه پیگیری خواهیم کرد.

 برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور

صادرات افزایش و دامی نهاده های قیمت افزایش به نسبت داران گوشت  و مرغداران اعتراضی                *تجمع

 ووضعیت بی سر وسامان بازار مرغ وتخم مرغ مقابل وزارت صنعت

نهاده های قیمت افزایش به اعتراض برای داران گوشت  و مرغداران از مهر،جمعی 7 دوشنبه                روز

مرغ بازار وسامان سر بی وضعیت ارزو نرخ افزایش شرایط در آن جاذبه و صادرات افزایش و                   دامی
 وتخم مرغ مقابل وزارت صنعت اجتماع کردند.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 6 مهر ماه 1399

وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور دبستانی پیش مربیان اعتراضی تجمعات سریال ادامه -               
 استخدامی مقابل مجلس

بالتکلیفی به اهوازنسبت نفت مهر مسکن واحدی 2000 پروژه عضو نفت کارکنان اعتراضی تجمع -               
 10 ساله همزمان با  بازدید بهارستان نشین اهوازی
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وسازمان دولت حمایت عدم و آمد در پایین سطح به نسبت سمنان داران بوس مینی وتجمع اعتصاب -                  
 تامین اجتماعی مقابل فرمانداری

 - جان باختن یک کارگر میوه چین حین کار درمیاندوآب براثر سقوط از درخت

 - جان باختن کارگر یک کارخانه ی نوشابه سازی تهران

 - واژگونی تراکتور در عجب شیر جان راننده اش را گرفت

وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور دبستانی پیش مربیان اعتراضی تجمعات سریال               *ادامه
 استخدامی مقابل مجلس

مهربا 6 یکشنبه روز تا رساندند پایتخت به خودرا مختلف استانهای از دبستانی پیش مربیان دیگر                  باری

وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضاتشان سریال به مجلس مقابل دیگر تجمعی               برپایی
 استخدامی ادامه دهند.

با بودند کرده تجمع مجلس مقابل کشور مختلف نقاط از که مربیان شده،این ای رسانه گزارش                  براساس

 توجه به سوابق کاریشان بر لزوم استخدام خود در آموزش و پرورش تاکید داشتند.

بالتکلیفی به اهوازنسبت نفت مهر مسکن واحدی 2000 پروژه عضو نفت کارکنان اعتراضی               *تجمع

 10 ساله همزمان با  بازدید بهارستان نشین اهوازی

شهرسازی و راه کل مدیر همراهی با اهوازی نشین بهارستان بازدید با مهر،همزمان 5 شنبه روز                  عصر

این عضو نفت کارکنان از اهواز،جمعی نفت مهر مسکن 2هزارواحدی پروژه محل از خوزستان                استان
بنمایش هایشان مسکن تحویل در ساله 10 بالتکلیفی به اهوازنسبت را اعتراضشان تجمع با                پروژه

 گذاشتن وخواهان به سرانجام رساندن بیش از 700 واحد به حال خود رها گردیده،شدند.



 

وسازمان دولت حمایت عدم و آمد در پایین سطح به نسبت سمنان داران بوس مینی وتجمع                  *اعتصاب
 تامین اجتماعی مقابل فرمانداری

سطح به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای سمنان داران بوس مینی از مهر،جمعی 6 یکشنبه                 روز
سهمیه کردن کم با دولت حمایت عدم و نگهداری و تعمیرات هزینه های رفتن باال بدنبال آمد در                   پایین

خواسته به اجتماعی تامین سازمان نکردن رسیدگی وهمچنین دولتی الستیک نکردن وتوزیع              سوخت
 هایشان دست از کارکشیده ومقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

 *جان باختن یک کارگر میوه چین حین کار درمیاندوآب براثر سقوط از درخت

و همسربیمار با چینی میوه کار حین سلطانی رسول بنام بوکان اهل کارگر مهر،یک 5 شنبه                  روز
 دخترش در  روستای کوخان از توابع شهرستان میاندوآب براثر سقوط از درخت جانش را ازدست داد.

 *جان باختن کارگر یک کارخانه ی نوشابه سازی تهران



دستگاه با کار حین تهران غرب در واقع سازی نوشابه کارخانه ی یک مهر،کارگر 6 یکشنبه                 روز
 مجروح وبراثر شدت جراحات جان خودرا ازدست داد.

 *واژگونی تراکتور در عجب شیر جان راننده اش را گرفت

عجب  شهرستان چنار روستای در کار حین ساله تراکتور40 راننده مهر،یک 6 یکشنبه روز                صبح
 شیردر استان آذربایجان شرقی بر اثر واژگونی تراکتور جان باخت.

میانسال مرد سه و ساله دختر9 یک که داشت دیگر مصدوم 4 حادثه شده،این ای رسانه گزارش                   بنابه
 بودند که به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 6 مهر ماه 1399

وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور دبستانی پیش مربیان اعتراضی تجمعات سریال ادامه -               

 استخدامی مقابل مجلس

بالتکلیفی به اهوازنسبت نفت مهر مسکن واحدی 2000 پروژه عضو نفت کارکنان اعتراضی تجمع -               

 10 ساله همزمان با  بازدید بهارستان نشین اهوازی

وسازمان دولت حمایت عدم و آمد در پایین سطح به نسبت سمنان داران بوس مینی وتجمع اعتصاب -                  
 تامین اجتماعی مقابل فرمانداری

 - جان باختن یک کارگر میوه چین حین کار درمیاندوآب براثر سقوط از درخت

 - جان باختن کارگر یک کارخانه ی نوشابه سازی تهران

 - واژگونی تراکتور در عجب شیر جان راننده اش را گرفت

وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور دبستانی پیش مربیان اعتراضی تجمعات سریال               *ادامه
 استخدامی مقابل مجلس

مهربا 6 یکشنبه روز تا رساندند پایتخت به خودرا مختلف استانهای از دبستانی پیش مربیان دیگر                  باری
وبالتکلیفی وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضاتشان سریال به مجلس مقابل دیگر تجمعی               برپایی

 استخدامی ادامه دهند.

با بودند کرده تجمع مجلس مقابل کشور مختلف نقاط از که مربیان شده،این ای رسانه گزارش                  براساس
 توجه به سوابق کاریشان بر لزوم استخدام خود در آموزش و پرورش تاکید داشتند.

بالتکلیفی به اهوازنسبت نفت مهر مسکن واحدی 2000 پروژه عضو نفت کارکنان اعتراضی               *تجمع
 10 ساله همزمان با  بازدید بهارستان نشین اهوازی
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شهرسازی و راه کل مدیر همراهی با اهوازی نشین بهارستان بازدید با مهر،همزمان 5 شنبه روز                  عصر
این عضو نفت کارکنان از اهواز،جمعی نفت مهر مسکن 2هزارواحدی پروژه محل از خوزستان                استان

بنمایش هایشان مسکن تحویل در ساله 10 بالتکلیفی به اهوازنسبت را اعتراضشان تجمع با                پروژه
 گذاشتن وخواهان به سرانجام رساندن بیش از 700 واحد به حال خود رها گردیده،شدند.

 

وسازمان دولت حمایت عدم و آمد در پایین سطح به نسبت سمنان داران بوس مینی وتجمع                  *اعتصاب
 تامین اجتماعی مقابل فرمانداری

سطح به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای سمنان داران بوس مینی از مهر،جمعی 6 یکشنبه                 روز
سهمیه کردن کم با دولت حمایت عدم و نگهداری و تعمیرات هزینه های رفتن باال بدنبال آمد در                   پایین

خواسته به اجتماعی تامین سازمان نکردن رسیدگی وهمچنین دولتی الستیک نکردن وتوزیع              سوخت
 هایشان دست از کارکشیده ومقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

 *جان باختن یک کارگر میوه چین حین کار درمیاندوآب براثر سقوط از درخت



و همسربیمار با چینی میوه کار حین سلطانی رسول بنام بوکان اهل کارگر مهر،یک 5 شنبه                  روز
 دخترش در  روستای کوخان از توابع شهرستان میاندوآب براثر سقوط از درخت جانش را ازدست داد.

 *جان باختن کارگر یک کارخانه ی نوشابه سازی تهران

دستگاه با کار حین تهران غرب در واقع سازی نوشابه کارخانه ی یک مهر،کارگر 6 یکشنبه                 روز
 مجروح وبراثر شدت جراحات جان خودرا ازدست داد.

 *واژگونی تراکتور در عجب شیر جان راننده اش را گرفت

عجب  شهرستان چنار روستای در کار حین ساله تراکتور40 راننده مهر،یک 6 یکشنبه روز                صبح
 شیردر استان آذربایجان شرقی بر اثر واژگونی تراکتور جان باخت.

میانسال مرد سه و ساله دختر9 یک که داشت دیگر مصدوم 4 حادثه شده،این ای رسانه گزارش                   بنابه
 بودند که به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض در فرمانداری مقابل خرمشهر شهرداری کارگران تجمع و اعتصاب -                
 حقوق 6 ماه حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن

حقوق پایین وسطح شغلی امنیت نداشتن به تبریزنسبت شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضات ادامه -               

 و وعده های توخالی مسئوالن

ومطالبات حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض قزوین شهرداری شهری خدمات کارگران فریاد -              
 وتهدید به اخراج از کار در صورت حق طلبی

در اخراج به وتهدید حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت ایرانیان زرند فوالد مجتمع کارگران اعتراض -                  
 صورت حق طلبی

 - ادامه اعتراضات مربیان ورزش شرکت نفت ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 - کانون نویسندگان ایران:حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران اجرا شد

 - اعدام نوید افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان!

ماه 4 پرداخت عدم به اعتراض در فرمانداری مقابل خرمشهر شهرداری کارگران تجمع و                *اعتصاب
 حقوق 6 ماه حق بیمه و وعده های توخالی مسئوالن

عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای خرمشهر شهرداری کارگران مهر، 5 شنبه               روز
فرمانداری وقابل کشیدند کار از دست مسئوالن توخالی های وعده و بیمه حق ماه 6 حقوق ماه 4                    پرداخت

 این شهرستان دراستان خوزستان تجمع کردند.
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طریق از و ندارد شهردار خرمشهر حاضر حال در گفتند: ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                  کارگران
وعده می کند؛ تغییر شهردار که شهر شورای انتخابات از بعد دوره؛ هر در می شود. اداره                 سرپرستی

 پرداخت مطالبات داده می شود اما بازهم ما با مشکالت معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجهیم.

شورای اعضای چرا باشد داشته استمرار قبل صورت همان به مشکالت است قرار افزودند:اگر                آنها
 شهر در هر دوره مرتبا شهردار تغییر می دهند؟

پرداخت به خرمشهر شهر شورای و شهرداری مسئوالن دادند:بی توجهی ادامه معترض             کارگران
 مطالبات آنها باعث شده آنها بارها برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض بزنند.

مشکل با زندگی هزینه  تامین برای شهرداری کارگران بیشتر گفت: نیز معترض کارگران از                یکی
 روبه رو هستند و حدود سه ماه است حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

برای بیمه نداشتن و حقوق بدون زندگی کرونایی، وضعیت و بازار گرانی وضعیت این افزود:در                 وی
 درمان بسیار دشوار شده است.

حقوق پایین وسطح شغلی امنیت نداشتن به تبریزنسبت شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضات               *ادامه
 و وعده های توخالی مسئوالن

پیمانی از وضعیت تبدیل و پیمانکاری های شرکت حذف برای تبریز شهرداری کارگر صدها های                 کنش

توخالی های وعده وهمچنین است شده آغاز پیش ها ها ازسال که حقوق وافزایش مستقیم قرارداد                  به

ادامه کماکان شرقی، آذربایجان استان در کالنشهر این شورای اعضای و شهرداری مسئوالن               وتبلیغاتی
 دارد.

که هستیم نفر هزار 2 به نزدیک گفتند: ای رسانه خبرنگار به خواه حق کارگران مهر،این 5 شنبه                    روز

با قرارداد طرف پیمانکار 27 مسئولیت تحت تبریز شهر منطقه 10 در کار قانون مقرارت                 برابر



این و کرده پیدا کاهش مطالباتمان پیمانکاران حضور نتیجه در که کاریم مشغول تبریز                شهرداری
 موضوع ما را در شرایط بد مالی قرار داده است.

تبدیل فعالند، شهر سطح در پاکبان عنوان تحت که تبریز شهرداری خدماتی کارگران این گفته                 به

جانب از سال ها این تمامی که است مطالبه ای مستقیم قرارداد به پیمانکاری کارگر از استخدامی                 وضعیت
 آنها دنبال شده است.

است ما خواسته پاکبان کارگران شغلی امنیت گفت:تامین تبریز شهرداری پیمانکاری کارگران از                یکی
تبدیل درخصوص می شود. محقق مستقیم قرارداد به پیمانی از آنها استخدامی وضعیت تبدیل با                که

 وضعیت شغلی نیز سالهاست  که کارگران پیگیر هستند اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

عنوان به واسطه ای شرکت چندین مسئولیت تحت سالهاست تبریز خدماتی کرد:کارگران اضافه              وی

با و ندارند خدمات ارائه در نقشی هیچ عمال که شرکت هایی هستند، کار مشغول خدماتی کارگر و                   پاکبان
 سوءاستفاده از کارگران بیشتر به فکر منافع مالی خود هستند.

سوابق با کامیون 200راننده همراه به پاکبان 753کارگر و هزار حدود تبریز شهرداری در افزود:                 او
زندگی شان کفاف می کنند دریافت واسطه ای شرکت های از آنها که حقوقی کارند. مشغول سال 20 تا 15                

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

خود استخدامی وضعیت تبدیل مسئله بارها کارگران اینکه بیان با تبریز شهرداری پیمانکاری کارگر                این
با شهرداری بر عالوه این باره در افزود: کرده اند، مطالبه تبریز شهر اسالمی شورای و شهرداری از                  را

استخدامی وضعیت تبدیل پیگیری وعده آن نتیجه که دادیم انجام نامه نگاری هایی هم شهر               شورای
 کارگران پیمانکاری مجموعه شهرداری تبریز بوده است.

است نگرانی هایی ازجمله شغلی امنیت فقدان مسئله پایین، دستمزدهای پرداخت بر داد:عالوه ادامه               وی
به هستند. مواجه آن با امروز تبریز شهرداری پیمانکاری کارگران ازجمله پیمانکاری کارگران عموم                که

در باشیم، نداشته شغلی امنیت شده موجب یکسال زیر و سال یک کوتاه مدت قراردادهای نمونه                 عنوان

عنوان به همکاران مان از تعدادی قرارداد، خاتمه از بعد دیده ایم که است آمده پیش بارها سال ها این                   طول
 نیروی مازاد معرفی و بیکار شده اند.

وضعیت تبدیل با کارگران شغلی امنیت شدن تامین درباره تبریز خدماتی کارگران از دیگر یکی                 

با مستقیم ارتباط پیمانکاری کارگران استخدامی وضعیت تبدیل موضوع کرد: تصریح آنها              استخدامی

همجوار شهرداریهای از یکی نمونه عنوان به دارد کاری راندمان افزایش و آنها شغلی امنیت                 تامین
است. کرده مستقیم قرارداد را خود خدماتی کارگران همه پیمانکاران خروج با ارومیه) (شهرداری                تبریز

بخش و داشتند رضایت بسیار خود کار شرایط از آنها همه شهر، این پاکبان کارگران با دیداری                   طبق
خیال آسایش با بود شده باعث که می شد مربوط آنها شغلی امنیت شدن تامین به آنها رضایت این از                     زیادی

 به کار روزانه خود ادامه دهند و این موضوع باعث افزایش راندمان کاری آنها نیز شده است.

مسئوالن افزود: می کند، وارد کارگران شغلی امنیت به جدی آسیب موقت، قراردادهای اینکه بیان با                 وی
 مربوطه نباید کارگران را به حال خودشان رها کنند.



ومطالبات حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض قزوین شهرداری شهری خدمات کارگران              *فریاد
 وتهدید به اخراج از کار در صورت حق طلبی

فریاد محلی خبرگزاری یک در حضور با قزوین شهرداری رفتگران از مهر،جمعی 5 شنبه                روز

صورت در کار از اخراج به وتهدید ومطالبات حقوق بموقع پرداخت عدم نسبت قزوین را                 اعتراضشان
 حق طلبی،رسانه ای کردند.

و می کنیم دریافت دیر به دیر را خود حقوق همیشه که هستیم قزوین شهرداری رفتگران از گفتند:ما                   آنها
 هنوز عیدی سال قبل ما پرداخت نشده است.

موضوع این می گویند کردیم اعتراض شهرداری مسئوالن به زمان  ی دادند: هر ادامه معترض              کارگران
می شنویم را پاسخ این می گوییم پیمانکار به کند. پرداخت پیمانکار باید را شما پول و ندارد ما به                    ربطی

 که شهرداری مطالبات ما را پرداخت نکرده است و اگر زیاد هم اعتراض کنید اخراج خواهید شد.

و شهردار آقای آیا می کنند؟ دریافت حقوق ما مثل هم شهرداری کارمندان و کارکنان افزودند: آ یا                 آنها

به مسئوالن زور فقط چرا نمی کنند؟ دریافت موقع به را خود های الجلسه حق و حقوق شورا                   اعضای
  کارگران می رسد؟

نیست خبری است وقت خیلی هم دستکش و ماسک از و است شده چندبرابر ما نگرانی هم کرونا ش  یوع                     با
 و گناه ما چیست که رفتگر شدیم؟

در اخراج به وتهدید حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت ایرانیان زرند فوالد مجتمع کارگران                  *اعتراض

 صورت حق طلبی

هزار)اعتراضشان سازه نوین پیمانکاری ایرانیان(شرکت زرند فوالد مجتمع کارگران مهر، 5 شنبه              روز

 را نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق وتهدید به اخراج در صورت حق طلبی رسانه ای کردند.

 

یک خبرنگار به کرمان – زرند جاده کیلومتر7 در در واقع احداث حال در پروژه این کارگران از                    یکی

متاسفانه داشت: بیان و داد خبر شرکت این کارگران حقوق پرداخت در چهارماهه تعویق از محلی                  رسانه
 زندگی ما با این شرایطی که ایجاد شده، بسیار سخت می گذرد.

افزود: کند، زندگی حقوق بدون ماه چهار می تواند مسئولی هیچ آیا کنونی شرایط در اینکه بیان با                   وی
 متاسفانه هر کدام از افراد هم بخواهد از حق خود دفاع کنند، می گویند «اخراج»، برو تسویه حساب!

فوالد شرکت یعنی اصلی کارفرمای مالی اختالفت قربانی کارگران معمول منبع،طبق این گزارش به                بنا
وپیمانکار (میدکو) خاورمیانه معدنی صنایع و معادن توسعه هلدینگ مجموعه            ایرانیان(زیسکو)زیر

کارفرمایان این طرف از هایشان وخانواده کارگران این معیشت وبعبارتی هزارهستند سازه نوین               شرکت
 برای حل اختالفات مالیشان به گروگان گرفته شده است.



 *ادامه اعتراضات مربیان ورزش شرکت نفت ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 اعتراضات مربیان ورزش شرکت نفت ایران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد.

از ای، رسانه خبرنگار گفتگوبا در ایران نفت ملی شرکت ورزش مربیان از مهر،جمعی 5 شنبه                  روز
 عدم تمدید قراردادهای خود و بیکاری ناگزیر خبر دادند.

ورزشی مراکز شدن بی رونق و تعطیلی با بوده اند، کار به مشغول تهران در سالها که ورزش مربیان                   این

است؛ نفر سی از بیش آنها تعداد که مربیان این شده اند. بیکار ناخواسته کرونا، آمدن از بعد نفت                    شرکت
 می گویند: در این شرایط اقتصادی، هیچ منبع درآمدی نداریم.

این ماه ها تا شاید می گویند: هستند، ورزشی سابقه و مرتبط تحصیالت دارای غالبًا که مربیان                 این

 وضعیت ادامه داشته باشد؛ ما برای امرار معاش باید چه بکنیم؟!

و دارند انتقاد خود معیشتی بد شرایط از کرونا، بیکاری بیمه صف بودن طوالنی به توجه با                   آنها
 می گویند: راهی برای امرار معاش نداریم.

نفت بهره برداری شرکت ورزش امور اداره پیمانی نیروهای نیز، شهریورماه در که است آوری یاد                 قابل

قرارداد تمدید عدم با نیز آنها کردند. تجمع گچساران فرمانداری جلوی اعتراض نشانه به گازگچساران                 و
 در ماه های کرونایی مواجه شده بودند و خواستار راهکاری برای بر سر کار ماندن بودند.

 درهمین رابطه:

و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره اخراجی پیمانی کارگران های کنش ادامه -1               
 گازگچساران برای باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فرمانداری گچساران

برای گازگچساران و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره اخراجی پیمانی کارگران های                کنش
 باز گشت بکاربا برپایی تجمعات مقابل فرمانداری گچساران کماکان ادامه دارد.



 

و نفت ورزش امور مربیان از جمعی هم روزها این در محلی، خبری منبع یک شهریور 29 گزارش                    به
و بود، شهرستان این نفت شرکت ورزش در مربیگری راه همین درآمدشان منبع تنها که گچساران                  گاز

اخراج مهر که است هفته ای چند می کشیدند یدک را نامش فقط نفت در بودن ثالث ارکان مزایای از                    تنها
 از شغل هم برپیشانی شان حک شده است.

به ساپنا سامانه در وثبت ساختار، وجود (با گچساران گاز و نفت ورزش امور مربیان ماهیانه                  حقوق
آکادمیک تحصیالت بعضًا و کاری سابقه سال 10 باالی غالبًا که دریافتی مستمر) ثالث ارکان                 عنوان

 هستند به یک میلیون و چهارصد هزارتومان هم نمی رسد.

نسبت گازگچساران و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره پیمانی کارگران اعتراضی تجمع -2               
 به اخراج از کار مقابل فرمانداری

و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره پیمانی شهریور،کارگران 11 شنبه سه روز                صبح

گچساران شهرستان فرمانداری مقابل تجمع به دست کار از اخراج به اعتراض برای               گازگچساران
 دراستان کهگیلویه و بویراحمد زدند.

اقدامی در گچساران گاز و نفت برداری بهره شرکت محلی،مسئوالن خبری منبع یک گزارش                بنابه

و بانوان گچساران( نفت ورزش امور اداره پیمانی نیروهای به شهریورماه ابتداء از غریب و                 عجیب
 آقایان مربی) اجازه کار و فعالیت نداده است.

گچساران گاز و نفت برداری بهره شرکت ورزش امور اداره شده اخراج نیروهای شود: می                 گفته

مختلف های رشته در ساله چندین فعالیت سوابق  دارای که شهرستان این تجربه با و ارزشمند                  ازمربیان
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و کشور نفت صنعت مسابقات در و کشور استان، سطح در بارها و باشند می نفت صنعت                   ورزشی
 مناطق نفت خیز جنوب برای شهرستان گچساران افتخار آفرینی کرده اند.

 *کانون نویسندگان ایران:حکم زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران اجرا شد

نویسندگان کانون دبیران هیئت عضو دو آبتین، بکتاش و (مهابادی) خندان رضا ماه مهر پنجم                 امروز
رضا شدند. منتقل اوین زندان به حکم اجرای جهت دبیران هیئت پیشین عضو باژن کیوان و                  ایران،

محکوم زندان ماه شش و سال سه  به باژن کیوان و سال شش به یک هر آبتین بکتاش و (مهابادی)                      خندان
احضار احکام اجرای یک شعبه ی به جاری سال ماه تیر یکم تاریخ در پیش تر نویسنده سه این                   شده اند.

امروز افتاد. تعویق به مهر پنجم تاریخ تا آنها حکم اجرای کرونا، بیماری شیوع علت به اما بودند؛                    شده

به ظهر از بعد سه ساعت حوالی نهایت در و یافتند حضور احکام اجرای دایره در نویسنده سه این                     صبح
شعبه در ١٣٩٨ اردیبهشت باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان رضا شدند. منتقل اوین                 زندان

محکوم زندان سال شش به یک هر و محاکمه مقیسه قاضی ریاست به تهران اسالمی انقالب دادگاه ٢٨                  
حکم و کرد تأیید را آبتین بکتاش و ( (مهابادی خندان رضا بدوی حکم نظر تجدید دادگاه بعد چندی                     شدند.

زندان ماه شش و سال پانزده به مجموعا نویسنده سه .این شد تبدیل ماه شش سال سه به باژن                     کیوان

است. کشور» امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و «اجتماع و نظام» علیه «تبلیغ آنها .اتهام شده اند                   محکوم
تدوین در مشارکت ایران، نویسندگان کانون داخلی نشریه ی انتشار اتهام ها این "مستندات" و               مصادیق

مختاری محمد پوینده، محمدجعفر سالگرد مراسم در حضور و کانون بیانیه های کانون، تاریخچه ی               کتاب
  و احمد شاملو است.

از مستقل نویسندگان و شاعران از تعدادی و ایران نویسندگان کانون اعضای از جمعی که است                  گفتنی
تا و شدند جمع اوین زندان مقابل در نویسنده سه حکم اجرای به اعتراض در امروز صبح نیم و نه                      ساعت

 لحظه ی بدرقه ی آنان در آنجا حضور داشتند.



 

 *اعدام نوید افکاری برای ارعاب و فرونشاندن خشم کارگران و معترضان!

هیجده تا می فروخت. بادبادک و آدامس آزادی پارک می رفت بود، نشده ساله هفت هنوز که                 روزهایی

می گرفت. مدال کشوری مسابقات تو و بود اول استان تو همیشه کشتی، به چسبید توان تمام با                   سالگی
بعدا و خورد بست بن به برون مرزی مسابقات برای کند تحصیل ترک شد مجبور نوجوانی در                  چون

را کشتی مالی، مشکالت بار این و شد تمام سربازیی اش خدمت ١٣٩٢ سال برود. سربازی به شد                   ناچار
٢٣ دیگر حاال کرد. جمع ناچیزی پول کارگری سال سه با گرفت. او از بود، اش عالقه مورد ورزش                     که

به تقریبا ملی تیم به او رسیدن بود. بزرگی ریسک کشتی ورزش حرفه ای دادن ادامه و بود شده                    ساله

کارگری به هم باز خانواده به کمک برای شد ناچار سالگی ٢٥ سن در ... بود. شده تبدیل محال                     رویایی
 بپردازد و بعدا در شهریور ٩٧ دستگیر شد و…. "

شکسته درهم جسمی با که اوست خود از نقل به افکاری، نوید زندگی از گوشه هایی و مختصر شرح                    این

حتی که آن بی ماه، شهریور دوم و بیست شنبه، روز سحرگاه در امنیتی، ماموران شکنجه و فشار                    از

تا شد، آویخته دار طناب به تمام تر هرچه دستپاچگی با باشد، داشته را خود مادر و خانواده با دیدار                     اجازه
که معترضی مردم و کارگران برای باشد عبرتی درس سرمایه، حامی ارگان های و مقامات زعم                 به

به نسبت را خود اعتراض مختلف، انحاء به و نمی تابند بر را بی حقوقی و طبقاتی ستم بار زیر در                     زندگی
  مناسبات استثماری و اختناق حاکم بر جامعه نشان می دهند.

که بود محرومی و کارگر جوان هزاران از یکی او بود. معترض مردم همین از یکی خود،                   نویدافکاری،
و اجباری تحصیل ترک با و چشیده را نابرابری و فقر تلخ طعم دستفروشی، و کارگری با کودکی                    از



گچکار کارگری عنوان به کشتی"، ملی تیم در "عضویت جمله از آرزوهایش، و عالیق از شستن                  دست
 مشغول به کار شد، تا بخشی از مخارج خانواده را برعهده بگیرد و کمک خرج خانواده باشد.

جامعه در موجود های نابرابری و زندگی تلخ واقعیت های با را نوید خود، نوبه به البته وضعیت                   همین

که مردم خیابانی اعتراضات در که جا آن تا ساخت. شهامت با و رشید معترض، فردی او از و کرد                      آشنا

خود سهم به و کرد شرکت می گیرد، صورت جامعه در گسیخته، لجام استبداد و تورم گرانی، فقر،                   علیه
  نقش فعال و ُپررنگی در آن اعتراضات و تظاهرات ها داشت.

در شرکت خاطر به بود مردم خود جنس از و شده شناخته فردی که نوید برای سرمایه،                   گماشتگان

و فشار تحت که ساختگی اعترافی دنبال به را او و کرده پرونده سازی ٩٧ سال خیابانی                  اعتراضات

بترسانند را معترض مردم و کارگران خود، تصور به تا کردند، محکوم اعدام به بود، شده انجام                   شکنجه
 و از اعتراضات آنان در آینده جلوگیری کنند.

به و می دارد وا  حرکت به را جامعه زحمتکش و محروم توده های و کارگران که چه آن که، آن از                       غافل

از بیش برای را زندگی که است اسفبار احوالی و اوضاع و شرایط همانا می کشاند مبارزه و                   اعتراض

و نوید است. کشانده خانه خرابی و فقر به را آنان و کرده تحمل غیرقابل و سخت جامعه آحاد درصد ٩٠                    
مبارزات و اعتراضات و اجتماعی نامناسب شرایط دل از و هستند شرایط این محصول واقع در                  نویدها

  مردم برمی خیزند.

صادر حکم شکنجه و فشار زیر در اعتراف گرفتن و سازی صحنه با که نهادهایی پیداست                  ناگفته

نمایی قدرت اصطالح به طریق این از و بگیرند را بی گناه و زحمتکش کارگر یک جان تا                   می نمایند،
  کنند، به راستی ترسیده اند و سخت نگران وضعیت آتی خود در روزها و ماه های پیش رو می باشند.

بلکه نکرد، ایجاد مردم دل در وحشت و ترس تنها نه نوید اعدام سرمایه، مدافعان تصوِر برخالف                   اما
اقدام این به نسبت آنان انزجار و خشم با همراه را مردم توده های و کارگران گسترده و شدید                    واکنش

ضدبشری و مذموم پدیده ای و دولتی عمد قتل عنوان به را آن و برانگیخت ضدانسانی و                  سرکوب گرایانه
دیگر بار نوید اعدام داد. قرار جامعه بیدار وجدان های و آگاه کارگران قضاوت و نگاه معرض                  در

 حساسیت جامعه را نسبت به این مسئله جلب نمود و به کارگران و توده های مردم یادآور شد

آن این، قطع طور به برخاست. مبارزه به آزادی سلب و اعدام علیه گسترده و متشکل پرقدرت، باید                     که
 نتیجه مطلوِب دولتمردان و عوامل سرمایه نبوده است.

خانواده و زحمتکش مردم به تسلیت عرض ضمن ایران، کارگری جامعه از بخشی عنوان به                 ما

کارگزاران استیصال و وحشت نشانه را اعدام و شکنجه تهدید، هرگونه پیشگان، ستم جور از                 داغدیده ی
و حقه حقوق از جزیی را کارگری اعتصابات و اعتراضات در شرکت حق و دانسته سرمایه عوامل                   و

اعتراض خاطر به نباید را کس هیچ که است این بر ما اعتقاد می دانیم. محروم توده های و کارگران                    مسلم
آن، از فجیح تر و مهمتر و نمود ارعاب و تهدید است زحمتکشان و کارگران دامن گیر که مصائبی                   به

 دستگیر، زندانی ، شکنجه و اعدام کرد.

 لغو اعدام دفاع از حق حیات است

 سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه



 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 کانون صنفی معلمان اسالمشهر

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 شورای بازنشستگان ایران

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

  اتحاد بازنشستگان

 گروه اتحاد بازنشستگان

 جمعه ۴ مهر ماه ١٣٩٩

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخبار وگزارشات کارگری 3 و 4 مهر ماه 1399

برای حقوق نازل سطح به اعتراض کاشمردر رضوی قدس آستان فرش کارخانه کارگران اعتصاب -               
 سومین روز متوالی

حیدری کاروغوغای به بازگشت برای زنجان شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش ادامه -              
 نعمتی شهردار وشورای شهر

 - تعطیلی کارخانه یاسوران بتن یاسوج وبیکاری کارگرانش

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب کرمانشاه

 - کانون نویسندگان ایران :پنجم مهر روز اجرای حکم های سه نویسنده

  - جان باختن یک کارگر ساختمانی دریزد بر اثر سقوط از ساختمان

 - جان باختن راننده جرثقیل شرکت خصوصی بندر امام براثر سقوط در کانال روباز آبرسانی

برای حقوق نازل سطح به اعتراض کاشمردر رضوی قدس آستان فرش کارخانه کارگران               *اعتصاب
 سومین روز متوالی

کاشمربرای رضوی قدس آستان فرش کارخانه کارگران متوالی، روز سومین برای مهر 4 جمعه                روز
 اعتراض به سطح نازل حقوق از رفتن برسرکارشان خودداری کردند.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

واحد دراین استانی و محلی مسئوالن حضور از پس معترض شده،کارگران ای رسانه گزارش                بنابه
 تولیدی  و وعده  های سرخرمن راهی خانه هایشان شدند.

حیدری کاروغوغای به بازگشت برای زنجان شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های کنش              *ادامه
 نعمتی شهردار وشورای شهر

مقابل تجمع و اجتماعی های درشبکه زنجان شهرداری سبزاخراجی فضای کارگران های              کنش

 شهرداری برای پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی وبازگشت بکار کماکان ادامه دارد.

برده رنج معلولیت از بسیاری عده اخراجی کارگران مهر،درمیان 3 بتاریخ شده ای رسانه گزارش به                  بنا

فراگیری انجام امکان سن کهولت علت به اکثرا و ندارند را خود مشکالت کردن بازگو توان حتی                   و
شبه یک تصمیمات بخاطر متاسفانه که بوده شغل این به تنها امیدشان چشم فقط و ندارند را دیگری                    حرفه

 مسئوالن شهرداری بیکار شده اند.

است؟ بوده چه نیرو تعدیل برای شهرداری امتیازبندی اساس که است این شود بررسی باید که                  موضوعی

بیکار را کارگران این شبه یک تصمیمات اساس بر شهرداری مسئوالن شده سبب چیزی چه و کسانی                   چه
 کنند و سرنوشت معلوالن و افراد مسن در این شرایط نابسامان اقتصادی چه خواهد شد؟

نیرو تعدیل خصوص در شهر شورای سوی از دستورالعملی گفت:امسال رابطه دراین زنجان               شهردار
 توسط امتیازبندی ارسال شد که آن را مبنای تعدیل قرار دادیم.

شهرداری کرد: تصریح شده تعدیل نیروهای انتخاب در بند و زد و تخلف وجود موضوع به پاسخ در                    وی
است شده پایمال حقش که است مدعی هرکس حال این با ولی بوده شورا دستورالعمل اجرای                  ناظر

 می تواند با مراجعه به شهرداری اعتراص خود را اعالم کند.



مقابل ازکار اخراج به نسبت زنجان شهرداری سبز فضای کارگران اعتراضی رابطه:تجمع              درهمین
 استانداری

بیشتر هرچه انعکاس برای زنجان شهرداری سبز فضای از کارگران مهر،جمعی 2 چهارشنبه               روز

استانداری مقابل تجمع به ازکاردست براخراجشان مبنی شهرداری این اقدام به نسبت اعتراضشان               صدای
 زنجان زدند.

استانداری ساختمان وارد آنان به توجه بدون بود کارگران این تجمع شاهد ینکه وجود با زنجان                  استاندار
 شد.

 

حرفه ما  و می رسد نیز سال 18 به ما از بعضی گفتند:سابقه ای رسانه خبرنگار به کننده تجمع                    کارگران

نشده ما سابقه به توجهی نیرو تعدیل زمان در چرا شویم. کار مشغول دیگر جای تا نیستیم بلد                    دیگری
 است و افراد تازه واردی که روابط نزدیک با مسئوالن شهرداری و شورای شهر دارند اخراج نشدند.

به توجهی هیچ بهزیستی که درحالی می برند، رنج معلولیت از جمع این افراد از بعضی افزودند:                  آنها

این در است. کرده اخراج را آن ها نیز شهرداری است، نگرفته درنظر شغلی آن ها برای و نمی کند                   آن ها
 شرایط اقتصادی با حقوق 200 الی 300 هزار تومانی بهزیستی حتی یک هفته هم نمی توانیم زندگی کنیم.

 *تعطیلی کارخانه یاسوران بتن یاسوج وبیکاری کارگرانش

و کهکیلویه استان در واقع بتنی تیرچه و آماده بتن کنندگان تولید از یکی یاسوج بتن یاسوران                   کارخانه
 بویر احمد تعطیل و  حدود 100 نفر(مستقیم و غیرمستقیم) از کار بیکار شدند.

و مدیریت سوء دلیل به که است ماه یک حدود یاسوران شرکت محلی، خبری منبع یک مهر 3 گزارش                     به

شده آجر آنها خانواده و کارگران نان و شده تعطیل هستند، پنهان و پرده پشت میشود گفته که                    دست هایی
 است.

 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب کرمانشاه

 3 ماه حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب کرمانشاه پرداخت نشده است.

 روز جمعه 4 مهر،یکی از کارگران این شرکت برای یک رسانه محلی نوشت:

وقسط خانه کرایه ما میدهند،پس حقوق یک ماه وهر افتاده، عقب حقوق که است ماه سه حاضر                   «درحال

این بر داشتند،قرار استاندار با وفاضالب آب مدیر که ای جلسه در کنیم، پرداخت چگونه را بانکی                   های
 بود که مطالبات کارگران شرکت آب وفاضالب را به موقع پرداخت کنند،پس چه شد؟!»

 *کانون نویسندگان ایران :پنجم مهر روز اجرای حکم های سه نویسنده

عضو دو آبتین، بکتاش و (مهابادی) خندان رضا است. نویسنده سه حکم های اجرای روز مهر پنجم                  شنبه
هیئت پیشین عضو باژن کیوان و زندان سال شش۶ به یک هر ایران، نویسندگان کانون دبیران                  هیئت

 دبیران به سه  سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.



حکم اجرای اما شدند؛ احضار احکام اجرای یک شعبه ی به آنها جاری سال ماه تیر یکم تاریخ در                    پیش تر
شنبه روز صبح که گفتند داشتیم، نویسنده سه این با که گفت وگویی در افتاد. تعویق به مهر پنجم تاریخ                     تا

پیش زمستان و پاییز در کارشناسان و متخصصان پیش بینی به می شوند. حاضر احکام اجرای دایره                 در
 رو بیماری کووید ١٩ شدت بیشتری می گیرد.

اسالمی انقالب دادگاه ٢٨ شعبه در ١٣٩٨ اردیبهشت باژن کیوان و آبتین بکتاش (مهابادی)، خندان                 رضا
علیه «تبلیغ آنها اتهام شدند. محکوم زندان سال شش به یک هر و محاکمه مقیسه قاضی ریاست به                    تهران

اتهام ها این "مستندات" و مصادیق است. کشور» امنیت علیه اقدام قصد به تبانی و «اجتماع و                  نظام»
بیانیه های کانون، تاریخچه ی کتاب تدوین در مشارکت ایران، نویسندگان کانون داخلی نشریه ی              انتشار

این با گفت وگو در است. شاملو احمد و مختاری محمد پوینده، جعفر سالگرد مراسم در حضور و                   کانون

محاکمه و اتهام تراشی برای بهانه ای صرفا "مستندات" و "مصادیق" این که کردند اعالم آنها                نویسندگان
 است و دلیل اصلی محکومیت  ایشان مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان است.

کیوان حکم و کرد تایید را آبتین بکتاش و خندان(مهابادی) رضا بدوی حکم نظر تجدید دادگاه بعد ماه                    چند

 باژن را یک سال و شش ماه کاهش داد. آنها مجموعا به ١۵ سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.

آغاز محل» «بچه های کتاب انتشار با ١٣۵٧ سال در را نویسندگی ادبی، منتقد و پژوهشگر خندان                   رضا

جلدی هفت مجموعه اوست»، در که تراود برون همان کوزه «از ادبی: نقد زمینه ی در                 کرد.
در درویشیان). علی اشرف با مشترک اخیر کتاب (دو پیمانه» و «دانه و من» محبوب                «داستان های

ایران» مردم افسانه های «فرهنگ جلدی ١٩ مجموعه ی و رازی» «جنگ پژوهش: و گردآوری               زمینه ی

در «انفرادیه ها» و محل» «بچه های داستان نویسی: زمینه ی در درویشیان). علی اشرف با             (مشترک
 کارنامه ی او است.

بوده آن دبیران هیئت عضو دوره پنج و آمد در ایران نویسندگان کانون عضویت به ١٣٧٧ سال از                    او

 است.

منتشر شعر دفتر پنج او کرد. آغاز خورشیدی ٧٠ دهه ی در را ادبی کار فیلمساز و شاعر آبتین                    بکتاش

«شناسنامه ی کرده اند»، بخیه را چشم هایم «مژه ها برگردیم»، نوشت شد قلم که من پای «و است:                 کرده
 خلوت»، «پتک» و «در میمون خودم پدر بزرگم».

 فیلم مستند: «١٣ اکتبر ١٩٣٧»، «پارک مارک»، «فریبرز رییس دانا» و . . .

آن دبیران هیئت عضو دوره سه و آمد در ایران نویسندگان کانون عضویت به هشتاد دهه ی اواخر در                    او
  بوده است.

فعالیت های از کرد. آغاز را داستان نویسی خورشیدی ٧٠ دهه ی در روزنامه نگار و نویسنده باژن                کیوان
خاکستری»(مجموعه دیوارهای پشت «از صفر...!»(رمان)، نهایت بی تا «دیروز است: او             ادبی

 داستان) و «در کوچه های اضطراب»(مجموعه داستان).

» و غبرایی» «مهدی لنگرودی»، «شمس (گفتگو) ایران: معاصر ادبیات شفاهی تاریخ زمینه ی               در

 عمران صالحی».



احمد با همراه » و جهان» روی در رو انسان » وگو)، گفت بهرنگی»(مجموعه صمد » تحقیقی: آثار                    و
 محمود»

هیئت عضویت به دوره دو و پیوست ایران نویسندگان کانون به خورشیدی ٨٠ دهه ی در باژن                  کیوان

 دبیران انتخاب شد.

  *جان باختن یک کارگر ساختمانی دریزد بر اثر سقوط از ساختمان

طبقه از سقوط براثر یزد در ساختمانی در کار حین ساله 31 ساختمانی کارگر مهر،یک 3 شنبه پنج                    روز
 هفتم در دم جانش را ازدست داد.

 *جان باختن راننده جرثقیل شرکت خصوصی بندر امام براثر سقوط در کانال روباز آبرسانی

به شست و شو برای که بندرامام در خصوصی شرکت یک ساله 41 راننده مهر، 3 شنبه پنج                   ظهرروز
آب می شود.جریان غرق و کرده سقوط کانال داخل به بود کرده مراجعه شرق جنوب آب روباز                  کانال

کارگران و می کند هدایت پتروشیمی ویژه منطقه سازمان تصفیه خانه ایستگاه به را جسد روباز،                کانال
 متوجه یک جسد در تجهیزات الیروبی تصفیه خانه می شوند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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