
 8931آذر ماه  6اخبار و گزارشات کارگری 

 گور خود کنی بدست خود    بگیر،ببند،بکش
 ! رانیدر ا یتوده ا زشیبا خکلکتیو سندیکاهای فرانسه   یهمبستگ -

 یشورانسبت به اخراج از کار مقابل ساختمان  کرج یشهردار یمانکاریکارگران پتجمع اعتراضی  -

 شهر کرج  

نسبت به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت آهن جنوب شرق  راه یفن هیابنکارگران خطوط اعتراض  -

 بموقعش

 رانیا شمیشرکت پرورش کرم ابر انیمزرعه پرنماه حقوق کارگران  6عدم پرداخت  -

  !ییسها مرتضاگزارشی درباره آخرین وضعیت  -

 براثرسقوط از درخت سرکانیدر همدان و توکارگر گردوچین 8جان باختن  -

 کارخانه آجر و سفال دهدشتاختن کارگرجوان جان ب -

 جان باختن یک کارگر ساختمانی در سردشت بدنبال سقوط از ارتفاع -

 ! رانیدر ا یتوده ا زشیبا خکلکتیو سندیکاهای فرانسه   یهمبستگ*

 
 یدرصد صدیس شیآن ها، پس از افزا. ها آمده اند ابانینوامبر به خ51از روز  یرانیها هزار ا ده

ها را به  متیتمام ق دیشد یبا خود گران شیافزا نیا. آن تظاهرات کردند هیعل م،یتوسط رژ نیبنز یبها

 دیقدرت خر. دبار کاهش داده ان نیرا چند رانیسال گذشته ارزش پول ا یدر ط. همراه خواهد داشت

 .است افتهیمردم به شدت کاهش 

 نیبهم. شده اند   یاز جهان منزو نترنتیا به یبه واسطه قطع دسترس رانینوامبر مردم ا 56 خیتار از

کوشد تا  یم لهیوس نیتهران بد میرژ. محدود شده اند  اریبس رانیخاطر اطالعات در دسترس از ا

 .جوشد، پنهان کنند یرا که در کشور م یدامنه اعتراضات

شهر تعداد 20از  شیتظاهرکنندگان، در ب هیعل میامان رژ ی، سرکوب ب"الملل نیعفو ب"به گزارش  بنا

نفر در استان 14، (نیعرب نش تیاکثر)نفر در استان خوزستان 40نفر کشته برجا گذاشته،  541

    .نفر در استان تهران 20، و (نیکرد نش تیاکثر)کرمانشاه

از  یانتظام یروهایبا گلوله ن انیقربان نیاز ا یاریبس. جوانان زن و مرد کارگر هستند  انیقربان شتریب

ارقام به سرعت  نیا. شده اند ریهزاران تن دستگ. مورد اصابت واقع شدند نهیقفسه س ایسر  هیناح

 . ابندی یم شیافزا



. دهد یمطرح شده چنگ و دندان نشان م یاسیو س یبه حق اقتصاد یدر برابر خواسته ها حکومت

م حجاب ه هیزنان عل یجنبش اعتراض. کرده است زشیخ نیبه در خون خفه کردن ا دیحکومت تهد

 .سرکوب شد

 : دارند انیجر رانیدر ا شیاست که از سال ها پ یبا مبارزات یاز گذشته، زمان همبستگ شیب امروزه

 و فساد یکاریگران ، ب یزندگ هیعل -

 و تشکل انیب یآزاد یبرا -

 یاسالم یحقوق زنان، از جمله لغو پوشش اجبار یبرا -

 (شود  یاعمال م انیو همجنسگرا یاسیمخالفان س یکه امروز برا) لغو حکم اعدام  یبرا -

 یدتیو عق یاسیس انیزندان یآزاد یبرا -

 .یزندان یفعاالن کارگر یو آزاد یا هیمستقل اتحاد التیتشک یآزاد یبرا -

 5128آذرماه  1برابر 2052نوامبر  26 سیپار

 : رانیاز کارگران ا تیحما ویعضو کلکت یفرانسو یکاهایسند

 CGT          س ژ ت -

     CFDT      س اف د ت -

 FSU            اف اس او -

 SOLIDAIRES    دریسول -

 UNSAاونسا         -

 
Solidarité avec la révolte populaire en Iran  

 
Depuis le 15 novembre des dizaines de milliers d'Iranien.nes sont dans les rues. 
Ils/elles manifestent contre le régime suite à une hausse du prix du carburant 
de 300%, entraînant la hausse de tous les prix. La monnaie iranienne a subi 
plusieurs dévaluations depuis plus d’un an. Le pouvoir d’achat de la population 
est en chute libre. 
 
Le 56 novembre l’Internet a été coupé par le pouvoir. La population a été isolée 
du reste du monde. Les informations en provenance d'Iran sont limitées. Le 



régime de Téhéran tente ainsi de masquer la contestation qui gronde dans le 
pays.  
 
La répression féroce lancée contre les manifestants aurait fait au moins 143 
morts dans plus de 20 villes, rapporte Amnesty International : 40 pour la 
province du Khouzestan (Forte population arabe), 34 pour celle de Kermanshah 
(Forte population kurde) et 20 pour la région de Téhéran.  
 
La plupart des victimes abattues par les forces de sécurité sont des jeunes. 
Beaucoup ont été touchés à la tête et à la poitrine. Des milliers de personnes 
ont par ailleurs été arrêtées. Ces chiffres augmentent rapidement.  
 
Face aux justes aspirations économiques et démocratiques exprimées, le 
pouvoir montre les dents. Il menace d'écraser la résistance populaire dans un 
bain de sang. Le mouvement des femmes manifestant contre le port du voile 
avait été également réprimé. 
 
L'heure est plus que jamais à la solidarité avec les luttes qui se déroulent en 
Iran depuis des années :  
-  contre la vie chère, le chômage et la corruption,  
-  pour la liberté d'opinion et d'organisation,  
-  pour les droits des femmes, dont la suppression de l'obligation de porter le 
voile,  
- pour l'abolition de la peine de la mort (aujourd'hui appliquée pour 
homosexualité ou opposition au régime),  
-  pour la libération des prisonnier.es d'opinion,  
- pour la liberté de créer des organisations syndicales et la libération des 
syndicalistes emprisonné.es.  
 
Paris, le 26 novembre 2019 
 
Confédération française démocratique du travail  
Confédération générale du travail  
Fédération syndicale unitaire  
Union syndicale Solidaires 
Union nationale des syndicats autonomes 

 

 یشورانسبت به اخراج از کار مقابل ساختمان  کرج یشهردار یمانکاریکارگران پتجمع اعتراضی *

 شهر کرج  



برای اعتراض به اخراج از کار و بیکارشدن دست به  کرج یشهردار یمانکاریکارگران پجمعی از 

 .زدندشهر کرج   یشوراتجمع مقابل ساختمان 

کرج در واکنش به  یسبز شهردار یفضا نظر و م ما،یسازمان س سیرئآذر، 6روز چهارشنبه 

  و صدبا  یدادارقر: گفت به خبرنگار رسانه ایشهر کرج  یکارگران در مقابل شورا نیاعتراض  ا

 یسبز شهردار یمنظر و فضا ما،یسازمان س یاز پروژه ها یکیمنظور کار در  چهل و نه کارگر به

 یاز آن ها همچنان م یمنعقد شد اما عده ا کرج یشهردار مانکاریتوسط پ ،یکامال مقطع  کرج و

 .خواهند به کار ادامه دهند

شده   ادیدو نفر از کارگران   و ستیقرارداد در چهارم آذر ماه با ب  پس از اتمام پروژه و: افزود او

 یدر حال  نیمانده درخواست دارند که مجدد کار کنند ا یهفت نفر باق  و ستیحساب شد و ب ی هیتسو

 .شود یم هیتسو زیشان ن ماه حساب انیتمام شده و تا پا شانیقرارداد ا  ژوه ورپاست که 

نسبت به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت آهن جنوب شرق  راه یفن هیکارگران خطوط ابناعتراض *

 بموقعش

نسبت به سطح پایین حقوق وعدم  اعتراضشان را آهن جنوب شرق راه یفن هیکارگران خطوط ابن

 .عش،رسانه ای کردندپرداخت بموق

و  ونیلیم کیحقوق : به خبرنگار رسانه ای گفتندآهن جنوب شرق راه یفن هیخطوط ابن کارگران

 .دهد یرا نم مان یکفاف مخارج زندگ یکنون طیماهانه در شرا یهزار تومان100

 یشغل تیو نداشتن امن یآهن  جنوب شرق در انتقاد به دستمزد حداقل راه یفن هیکارگران خطوط ابن

باال در  یآهن جنوب شرق با سوابق کار راه یفن هیکارگر خطوط ابن 100حدود : ،افزودندخود

 یکفاف مخارج زندگ ،یافتیاما حداقل حقوق در میمشغول کار هست یندگیو آال طیشرا نیتر سخت

 .دهد یما را نم یخانوادگ

: خود و همکارانش گفت آهن جنوب شرق در خصوص مشکالت راه یفن هیاز کارگران خطوط ابن یکی

هم  آن شود؛ یهم شامل حال ما نم ییایمزا چیکه ه یزیهمچنان با حقوق ناچ ،یافتیجدا از حداقل مزد در

 .میده یرا ادامه م یلیمواجه است، کار در خطوط ر ریکه گاه با تاخ یبا پرداخت

: گفت م،یما طلبکارماه حقوق آبان ماه را از کارفر کیدر حال حاضر   نکهیا انیکارگر با ب نیا

هزار تومان 200و  ونیلیدر حدود دو م یآهن جنوب شرق ماهانه، مبلغ  راه یفن هیکارگران خطوط ابن

 ،ییو غذا یاز اقالم مصرف یاریبس متیروزانه ق شیرقم باتوجه به افزا نیکه ا کنند یم افتیحقوق در

 .است زیناچ

شان مطالبات ریمشغول کار هستند، درباره سا یمانکاریشرکت پ تیآنها تحت مسئول نکهیا انیبا ب او

و پرداخت حق  یجنوب شرق داشتن اضافه کار یفن هیکارگران خطوط ابن یها خواسته گریاز د: گفت

 .کار است یسخت

 نیبا وجود آنکه در بدتر: کار خود گفتند یو سخت یکار مشکالت مربوط به اضافه حیدر تشر یو

اما  میزاهدان به کرمان مشغول کار یلیمحور ر یابانیو ب یریودر فصول گرم و سرد مناطق ک طیشرا

« ماسه روب»حال همه کارگران به جز همکاران ما در بخش  نیدر ع شود یکار ما  لحاظ نم یسخت

 .ندارند یکار صورت مستمر اضافه به



ه کارگران ک یآهن جنوب شرق، جدا از مطالبات راه یفن هیاز کارگران خطوط ابن گرید یکیبنا به گفته 

که  21 انیتا پا 21 یها هم بابت مطالبات مربوط به سال نیشیپ مانکاریطلبکارند، پ یفعل مانکاریاز پ

  نکرده بحسا هیهنوز با آنها تسو شود، یم رهیو غ یکار اضافه ،یشامل حق سنوات، حق مرخص

 .است

 رانیا شمیشرکت پرورش کرم ابر انیمزرعه پرنماه حقوق کارگران  6عدم پرداخت *

واقع در شهرستان صمعه سرا  رانیا شمیشرکت پرورش کرم ابر انیمزرعه پرنماه حقوق کارگران  6

 .دراستان گیالن پرداخت نشده است

وزیر  در شهرستان رشت مستقر بوده رانیا شمیپرورش کرم ابر شرکتخاطر نشان می شود که 

 .می باشد یرزوابسته به وزارت جهاد کشاو یکشاورز یها شرکت شهرک مجموعه 

  !ییسها مرتضاگزارشی درباره آخرین وضعیت *

در  ییمرتضا یخود، پرونده  ترییدر حساب تو - یلین یمصطف-ییسها مرتضا لیوک تییبه تو بنا

 .صادر شده است یو یاست و قرار بازداشت موقت برا یباز پرس یمرحله 

 .نداده اند ییسها مرتضا لیت را به وکورود به شعبه و اعالم وکال یدادسرا اجازه  نیمسئول یطرف از

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 براثرسقوط از درخت سرکانیدر همدان و توکارگر گردوچین 1جان باختن *

براثرسقوط  سرکانیدر همدان و توکارگر گردوچین 8 (مهر 21شهریور تا 21)در فصل گردو چینی 

 .ست دادنداز درخت جانشان را ازد

 ینفر بر اثر گردو تکان8همدان از فوت  یمارستانیب شیاورژانس پ سیرئبنابه گزارش رسانه ای شده،

این دوشهر از مورد سقوط از درخت گردو در  502امسال : خبر داد و گفت سرکانیدر همدان و تو

 .گزارش شده استاستان همدان 

شهرستان گزارش  نیسقوط از درخت گردو در ا 4 ای 1 یروز یدر فصل گردوتکان نکهیا انیبا ب یو

 یفوت6مهرماه از درخت گردو سقوط کرده اند که  21تا  وریشهر21مدت  ینفر ط502: شد، گفت یم

 .گذاشته است یدر همدان برجا یفوت 2و  سرکانیدر تو

ستقل شهرستان م نیشهرستان اسدآباد هم درخت گردو دارد اما واحد اورژانس ا نکهیبا اشاره به اوی 

در حال حاضر مجموع سقوط صورت گرفته : گفت ست،یشهرستان در دسترس ن نیاز ا یاست و آمار

 ینم املمار شهرستان اسدآباد را شآشهرستان استان همدان است و  8به ثبت شده مربوط  یها یو فوت

 .شود

 کارخانه آجر و سفال دهدشتجان باختن کارگرجوان *

در استان  کارخانه آجر و سفال دهدشتساله  حین کار در 28 آذر،یک کارگر6صبح روز چهارشنبه 

 .دچار برق گرفتگی شد ودردم جانش را ازدست داد( دینماسازان مروارشرکت ) راحمدیو بو هیلویکهگ

 جان باختن یک کارگر ساختمانی در سردشت بدنبال سقوط از ارتفاع*



از طبقه سوم سقوط  هرستان سردشتدر ش در حال احداثیک کارگر ساختمانی حین کار در ساختمان 

 .کرد وبدلیل شدت صدمات وارده در دم جان باخت

akhbarkargari2468@gmail.com 
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