
 1401ماه   یکم آذراخباروگزارش های کارگری 

 1398 زنده وجاوید باد یاد جان باختگان اعتراضات هفته آخرآبان ماه

به بهانه افزایش قیمت بنزین در شهریار  1398 بازپخش:گزارشی از اعتراضات هفته آخر آبان ماه

 بنقل از یک شاهد عینی 

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

نام ولیعصر که از مرکز شهر می آبان  ۲۵ روز شنبه  با ماه مردم خیابان اصلی شهریار به  گذرد، را 

ها راضی به این شیوه اعتراض بودند، شمار زیادی نیز در  همه راننده خودروهای خود مسدود کردند.

در بین جمعیت نیروی انتظامی   .دادند میدان اصلی شهر به نام امام خمینی اجتماع کردند و شعار می 

نداشتند.  هم حضور پررنگی داشت. ها جلوی  اما در کوچه پس کوچه  اما به اعتراض کنندگان کاری 

 »به خانه بروید«  گفتند گرفتند و با تهدید می همه رو می 

اواسط خیابان ولیعصر کمی جلوتر از میدان امام گارد ویژه با یکی از نیروهای امنیتی حکومت که  

 شدند.پر و کاله کاسکت داشتند بصورت دو ردیف دیده می س

معترض شعارهای  ایران«،  جمعیت  فدای  جانم  لبنان  نه  گم   »نه غزه  باید  آخوند  فشفشه  تانک  »توپ 

 دادند. و … سر می  بشه« 

ساعت  حدود  می ۲ تا  تغییر  لحظه  به  لحظه  سابقه  کرد.اوضاع  شهریار  در  و  بود  زیاد  ی  جمعیت 

ای کشته شدند  ها شروع شد و همان روز اول عده عصر درگیری  نی وجود نداشت.چنیاعتراضی این 

ندارم. دقیق  آمار  آتش  مردم مجسمه  که  در کنار میدان و وسط خیابان ولیعصر را  انگشتر خمینی  ی 

حتی تعداد زیادی نوجوان هم در میان معترضان   سال بودند.  ۳۰ اکثر معترضین جوان و زیر زدند.

می کرد.گیری در شد.دیده  پیدا  شدت  شنبه  عصر  از  کوچه  ها  در  یکشنبه  خاطرم  روز  اسمش  که  ای 

 نیست و به اسم کوچه درمانگاه رازی معروف است با ماشین از روی مردم عبورکردند.

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

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

کسی از هویت کسانی که این مراکز را   بانکهای خیابان ولیعصر و حتی اداره پست به آتش کشیده شد.

یک شاهد عینی   مردم را به گلوله بست. »چهارراه مخابرات« سپاه در  به آتش کشیدند اطالع ندارد.

 »خیابان از خون برق میزد«  ت گفمی

های فقط  میر شهر شهریار است تا اواسط هفته تعداد کشته   به گفته منبع موثقی که مسئول ثبت مرگ و 

 نفر بود.  ۲۰۰ باالی  »شهریار« شهر

بودند.  گذاشته  باز  معترضین  دادن  فراری  برای  را  آپارتمانها  و  منازل  درهای  کشته  مردم  های  تعداد 

 ها اصال به مراکز پزشکی مراجعه نکردند. ست چون خیلی شهریار خیلی باال

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



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

شنیده  گلوله  صدای  و  بود  رو  شد.ی م  دود  زخمی  مردم  عادی  فرار  می   بصورت  حال  در  که  دیدیم 

از خیابان   »خیابان ولیعصر حیدر گویان«  های کنارها به زره یا میله گروهی با کوباندن باتوم  هستند.

پایین می  انتظامی و اسلحه  رفتند.باال  نیروهای  با ماشین  مردم چند نفر از  آنها  اما  هایشان را گرفتند، 

ها زخمی شد، اما نیروهای امنیتی  یکی از همان نیروها توسط یکی از همان اسلحه  شدند.   فراری داده

نیروهای   این جریان شدند حتی  متوجه  تقریبا عده خیلی کمی  و  از محل خارج کردند  را  سریع وی 

ها بعد  لباس شخصی  گویا برای حفظ روحیه نیروهایشان اینکار را کردند. خودشان هم متوجه نشدند.

اگر کسی قصد کمک داشت   بردند.ها را با ماشین می چرخیدند و زخمی کشتار بین مردم می   کشت و از  

می  تهدید  اسلحه  فریاد  کردند.با  مردی  مخابرات  دیکتاتور« چهارراه  بر  لباس   »مرگ  که  داد  سر 

 های عجیبی بود. خیلی صحنه  ها به پایش شلیک کردند و بعد او را با خود بردند.شخصی 

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

تاریخ تا  تقریبی  باالی  ۲۹ آمار  باالیی زخمی شده ۲۰۰ آبان  بسیار  تعداد  و  این  نفر کشته شده  که  اند 

فوتی  آمار  مسئول  توسط  ما رسید.آمار  به  از زخمی  های شهریار  و  خیلی  بیمارستان  کادر  توسط  ها 

 هست.  »ساچمه«  د و تعداد بسیاری هنوز در بدنشان درمانگاه فراری داده شدن

 دانید؟ شدگان چیزی می آیا از هویت برخی از کشته 

ش در  ای از ناحیه پهلو خورده و خانوادهنادر مومنی که گلوله دانم.  ها را می بله، اسامی برخی از آن 

کشیدن کرکره مغازه    او در حال  ازای تحویل جسد مبلغی که مطمئن نیستم چقدر بوده پرداخت کردند.

 مشاور امالکش تیر خورده بود. 

 نادر مومنی یکی از جان باختگان در شهریار: 



 

ی  بهروز اصغرپور که مغازه کلیدسازی داشته و صرفا سر کوچه نزدیک میدان ایستاده بود. )خانواده

نبوده است( بود که هدف گلوله   ۲۳ یا ۲۲ کنم سنش حدود فکر می وی معتقدند که وی از معترضان 

 خت. قرار گرفت و جان با
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نوری  از  که روز یک ساله   ۱۶ علیرضا  نیمی  و  او شلیک شده  به  ناحیه سر  از  امام  در میدان  شنبه 

جانش را در کهریزک  شنبه پیکر بی بعد از تالش فراوان پدرش روز پنج  صورتش قابل تشخیص نبود.

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

 نشد. پولی گرفته  
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 کردند. که در آزمایشگاه آبان کوچه رودکی کار می »صمصامی«  ادگیو خانمی با نام خانو

 اکنون وضعیت شهریار چگونه است؟ هم 

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

و  داخل  موتور  با  انتظامی  و  بسیج  هستند.  نیروهای  مستقر  میدان  ع  اطراف  رو  پیاده  از  بور  وقتی 

عدد   ۴ شنبه دوم آذر اند بگذری. ها که تونلی را در دو طرف درست کردهکنی باید حتما از بین آن می

بوس در میدان پر از نیروهای ضد شورش با باتوم و سپر داخل ماشینها در میدان امام  مینی   اتوبوس و 

آبان خیابانها دومرتبه پر   ۹ شنبه  دوربینی که جوانها از کار انداخته بودن به سرعت تعمیر شد.  بودند. 

موتوری  میاز  گاز  وحشت  و  رعب  ایجاد  با  که  شد  جهت  ها  خالف  را  طرفه  یک  خیابان  و  دادند 

 کردند. ها، موتورسواری میخودرو 

 آیا شما فیلم یا تصاویری از آن وقایع دارید؟ 

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

 پاک کردم. 

اند که شرایط شهر  البته یک فیلم هست که گویای وضعیت است این فیلم را خود نیروهای امنیتی گرفته

 دهد. را به خوبی نشان می 

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

 رید؟ شدگان اطالعی داآیا از وضعیت بازداشت 
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بازداشتی  از  پر  زندان  این  داشتم،  فشافویه  زندانیان  از  یکی  با  که  تماسی  که   هاست. طبق  به طوری 

توانند آزار فیزیکی دهند و  ها را خیلی نمی جای سوزن انداختن نیست و به همین دلیل فعال بازداشتی 

لن وجود دارد که  در یک سالن بزرگ پر از بازداشتی یک حمام انتهای سا کنند. صرفا نگهداری می 

 کف حمام پر از ته سیگار است.

بازداشتی  دو  اما  شماره  بیمارستان  به  مداوا  برای  را  مصدومان  و  زدند  کتک  خیلی  اول  روز  را  ها 

ها  ای را که سن آن عده زمینی و تخم مرغ است.ها روزانه دو عدد سیب وعده غذایی بازداشتی بردند.

کنند   ثابت  نتوانستند  یا  و  بود  کرده کمتر  کاری  کردند.که  آزاد  اوضاع   اند  شهریار  مجموع  در  اما 

 خوردم. است تا دو روز کتک می اش گفته ها در تماس با خانوادهیکی از بازداشتی وحشتناکی دارد.

 علیرضا اعظمی  گزارش:

 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی  منبع: 

 

هشت  و  روزشصت  سراسرمین  )ژ  یاعتراضات  مهسا  قتل  از  امنای پس  ارشاد     ی ن ی(  گشت  مقر  در 

 تهران 

آذر   یکم  شنبه   سه  هشت   ،ماهروز  و  روزشصت  سراسرمین  )ژ  یاعتراضات  مهسا  ازقتل  (  نایپس 

 بقرارزیر ادامه پیدا کرد: در مقر گشت ارشاد تهران   ی نیام

 : ر یاخ یجان باختنگان اعتراضات سراسر داشتیو گرام   یخاکسپار یمراسم ها   یبرگزار   -الف

یاد    سممرا  -1 قادرشکرگرامیداشت  سراسر  ساله  16  یکاروان  اعتراض  باختگان  جان  روز    یاز 

 با شرکت جمعیت کثیری وباسردادن شعارهای اعتراضی در پیرانشهر رانشهریآبان پ  29 کشنبه ی

 سرکوبگر کشته شد.  یروهای که توسط ن یا

در روستای یوسف کند    مهاباد  ی از جان باختگان اعتراض سراسر  صالح  باز یر  یمراسم خاکسپار  -2

 این شهرستان با حضورحمع زیادی وبا سردادن شعارهای اعتراضی 

 : ری ز یدرشهرها ی ابانیزخی و جنگ وگر یی مای تجمع،راهپ -ب

 ارومیه  -

 اندیمشک  -

 تهران)شهرک مشیریه(  -

 دهگالن  -

 زاهدان  -

 شهرری  -



 کرج  -

 محالت  -

 مریوان -

 مهاباد -

 مهر استان فارس  -

  یسینو   وار یدر سلف،د  یت یجنس  کیو حضور بدون تفک  ییمایکالس،تجمع،راهپ  میاعتصاب وتحر   -ج

 :انیدانشجو  ی اعتراض یها ه یان یو انتشار ب انیدانشجو

 

 بابل  ی روانیدانشگاه نوش  -

 بوشهر  ی دانشگاه علوم پزشک -

 ز یتبر ی دانشگاه علوم پزشک -

 کردستان ی علوم پزشک ەدانشگا -

 کرمانشاه  یدانشگاه راز -

 النی کده هنر دانشگاه گدانش -

 زاد نجف اباد اصفهانآدانشگاه  ی دانشکده معمار -

 )پلی تکنیک( ریرکبیدانشگاه ام  کی مکان  یدانشکده مهندس  -



 ی دانشگاه بهشت وتر یدانشکده کامپ -

 :یدانشگاه بهشت  کنندهاعتصاب یهارشته  -

  کیمکان  یمهندس 

۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  یمواد و متالورژ  یمهندس 

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 ی انرژ یمهندس 

۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  عمران یمهندس 

۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 (برق)کنترل و قدرت  یمهندس 

۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 ی نقشه بردار  یمهندس 

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  عیصنا یمهندس 

۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  کی مکاترون  یمهندس 

۱۴۰۰ 

 ی و علوم انسان اتیدانشکده ادب  -

 دانشگاه تهران ایدانشکده جغراف -

 دانشگاه تهران یت یو علوم ترب ی ده روانشناسانشکد -

 خارجه دانشگاه تهران  ات یها و ادبدانشکده زبان  -

 دانشگاه تهران  ی و فن یبردار نقشه   یدانشکده ها -

 دانشگاه صنعتی شریف  -



 دانشگاه عالمه  -

 دانشگاه علم و صنعت یو شهرساز ی دانشکده معمار -

 ران دانشگاه هنر ته یکاربرد  یدانشکده هنرها -

 دانش آموزان در مدرسه و خیابان:  -د

 اشنویه  -

 اصفهان -

 تهران)عبدل آباد(  -

 زاهدان  -

 محمد شهر کرج  -

 شهرهای:اعتصاب کسبه بازار -ه

 بانه  -

 بوکان  -

 جوانرود  -

 روانسر  -

 کامیاران  -

 مریوان -

 و

بازنشسته کرمانشاه در محکوم  انیفرهنگ  یانجمن صنف   ه یان یب  - خشونت    یابرخورد ه  ت یشاغل و 

 ر یاخ ی با ملت در دو ماهه   تیحاکم  زی آم

 وهمچنین 

طرح    یدستمزد واعتراض به عدم اجرا  ش یافزا  یبرا  مانیمسجد سل  ی میاعتصاب کارگران پتروش  -

 مشاغل  ی طبقه بند

 دستمزد  ش یافزا ی بهمن موتوربرا یاعتصاب وتجمع کارگران کارخانه خودروساز -

 دست به اعتصاب زدند  ی از پارس جنوبمجتمع گ ازدهمی شگاهیکارگران پاال -



  تیدر محکوم  ان،ی دانشگاه و با حضور دانشجو  ن یا دیکردستان به تدارک اسات ەدانشگا ییگردهما

 .کردستان یها در شهرهاو کشتار انسان دیاعمال خشونت شد 

 

 ۱۴۰۱آذر   ۱

  زی تبر یدانشگاه علوم پزشک انیروز اعتصاب دانشجو ن یچهارم

دانشگاه و    ن ی ا  ان ی نفر از دانشجو  ۴در اعتراض به بازداشت    ز،یتبر   یعلوم پزشک  دانشگاه   ان ی دانشجو

روز است   ۴شده،  ان یاز دانشجو  یاری تعداد بس قی که موجب تعل یانضباط  یاصدور احکام فله  ن یهمچن 

 .برند ی ( به سر م یمارستان یب  ی هادانشکده و چه بخش  یهاکه در اعتصاب)چه کالس 

کل  نی ا  ی بازداشت  ان یدانشجو   ی آزاد   ان،ینشجو دا  نی ا  ی جمع  یها خواسته  لغو  احکام    ه یدانشگاه، 

ارعاب و سرکوب    یه یشدن رو   دهیبرچ   ن یآرامش در دانشگاه، و همچن   یحاکم شدن فضا   ،یانضباط

  .در دانشگاه است 

!(  د ینام   ت یر ی) اگر بشود مد نیمسئول   ت یریدانشگاه، در اثر سومد   ی ملتهب فعل  ت یاست که وضع   ی گفتن 

برابه وجو و  آمده  از مسئول  ید  انتظار عملکرد عقالن  نی بهبود فضا  بد رود یم  ی دانشگاه  است    یه ی. 

به ملتهب   ی ماتیتصم دانشجو   شوند،ی تر کردن فضا مکه منجبر    واهند به شدت محکوم خ   انیاز سمت 

 شد.

 ی هفته جار یعباسپور از ابتدا د یشه یفن  سی پرد ی دانشگاه بهشت انیتداوم اعتصاب کامل دانشجو

مورخ    با  شنبه  روز  هولناک  اتفاقات  به  بهشت   ۲۸توجه  دانشگاه  در  و    د یشه   سیپرد   ی آبان  عباسپور 

همچن  ی ت یامن   ی فضا و  آمده  شخص   ی آشکارا  ی همکار  ن ی بوجود  لباس  با  دانشگاه  و    های مسئوالن 

  ی در ادامه  نی شد و همچن   ان ی چند از دانشجو  ی شدن تن  ر یو دستگ   ی ریکه منجر به درگ  ی تی امن  ینهادها 

توجه ممنوع  قابل  تعداد  شدن  دانشجو   یالورود  فضا  ان یاز  و    ی به  خوابگاه  اسکان  لغو  و  دانشگاه 



ا  یی هاتماس  جهت  دانشگاه  دانشجو   جاد یاز  در  ا  ی هاکالس   ی تمام   ان، ی ترس  در  از    ن ی درس  دانشگاه 

  ان یانشجوبا د  زین  خواهی و آزاد  فیشر  د یشده و چند تن از اسات میآبان به طور کامل تحر  ۲۸روز شنبه  

ا  به اعتصاب پرداختند.  تعل  ن یهمراه شده و  تا زمان رفع  دانشجو  ق یاعتصابات  ادامه خواهد    ان ی تمام 

 .داشت 

 :کنندهاعتصاب  ی هارشته 

  کی مکان یمهندس

۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  یمواد و متالورژ  یمهندس

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 ی انرژ یمهندس

۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  عمران  یمهندس

۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 (برق)کنترل و قدرت   یمهندس

۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

 ی نقشه بردار  یمهندس

۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  عیصنا  یمهندس

۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ 

  کیمکاترون  یمهندس

۱۴۰۰ 

م   ن یهمچن  ه   ن ی مسئول  شود ی گفته  امن  ین یتضم   چ یخوابگاه  حفظ  به  خوابگاه    ان یدانشجو   ت ینسبت  در 

 .اند خود خارج دانسته   یا از عهده ر  یت یامن  ی روهایمقاومت در برابر ن  ت یندارند و مسئول

 ۱۴۰۱آذر   ۱

دانشجو  ی گزارش امروز  تجمع  صنعت  ان یاز  شد  ف ی شر  یدانشگاه  سرکوب  به  اعتراض  در    د یدر 

 کردستان



 

و فرستادن    ی تیامن   یوجود فضا   رغمی عل  فیشر  یدانشگاه صنعت   انی امروز دانشجو  یاعتراض   تجمع

  وتر ی امروز از مقابل دانشکده کامپ   ۱۳ساعت    یحوالتوسط دانشگاه،    انیبه دانشجو  زیدآمیتهد   امک یپ

به مقابل سردر جنوب ادامه    ی اهشد. همه درب   دهی دانشگاه کش  است یدانشگاه و دفتر ر   ی شروع و در 

دانشجو   یدانشگاه به جز درب شمال  به  دانشگاه    شد،ی داده م  انیکه فقط اجازه خروج  توسط حراست 

دانشجو کارت  بود.  شده  ا  انی دانشجو  ییبسته  مقابل  حراست  بررس  نی توسط  آن    یدرب،  از  و 

م  یبردارعکس  همچن گرفت ی صورت  ز  نی .  تعداد  شخص  جی بس  یرو ین   یاد یورود  لباس  جهت    یو 

 .دانشگاه گزارش شده است  نی ا ان ینشجوسرکوب تجمع دا

شخص  یج یبس   یروها ین   یی آراصف لباس  دانشجو  ی و  درگ  ان یمقابل  شعار  ی لفظ  یها ی ریو  و    ی و 

داشتند    یدانشگاه سع   د یاز اسات  یداشت. تعداد   یدو گروه را در پ   ن یمختلف ب   یای اب اشو پرت   یکیزیف

درگ ن  ان یدانشجو  ن یب   ی ک یزیف  ی ر یمانع  اوا  ی جیبس   ی روهایو  در    ن یا   یدانشجو   ک یتجمع،    ل یشوند. 

 .مورد ضرب و شتم قرار گرفت  ی جیبس  ی روهایاز ن  یاد یتوسط تعداد ز  نشگاهدا

شر  در دانشگاه  حراست  تعق   فیادامه  دانشجو  یک ی  ب یدر  تعداد   نیا   انی از  ممانعت  با  از    یدانشگاه 

به   جی بس یروها ین   ان،یدانشجو   یتی حرکت حما  یدانشگاه روبرو شد و در پ   ن یپسر و دختر ا   ان ی دانشجو

 .دختر تعرض کردند  ان ی از دانشجو ی کیپرداخته و به    انی دانشجو نی ضرب و شتم ا

توسط   شان یا ست،ی مشخص ن ی و  ت یمعترض که هو  انیانشجو د  نی از ا یکیاست با وخامت حال   یگفتن 

 .منتقل شد  مارستانیآمبوالنس به ب

 ۱۴۰۱آذر   ۱

 ی« نیاز چند شاهد ع ت یچند روا»

  ر یدر دو ماه اخ   فیروز شر  نی تردانشجوها ملتهب   ن یو تشنج ب   یریآذر، از نظر درگ  ۱شنبه،  سه ✴

 :میادر ادامه آورده ی نی از شاهدان ع یداد اتفاقات امروز را به نقل از تع یبرخ   ت یبوده است. روا

اعتراض  �� کامپ  ۱۳ساعت    ی امروز حوال  یتجمع  دانشکده  مقابل  آن،    وتر ی از  از  بعد  و  شروع شده 

بس   ت یجمع دفتر  سمت  به  ابن   ج یابتدا  ساختمان  پ  ش یپ   نا یسدر  در  را  سردر  راه  سپس  و    ش یرفته 

 .رد یگیم

از مسجد خودشان را به سردر رسانده و    ز ین   ی جی بس ی ابه مقابل سردر، دانشجوه   ت یجمع   دن یبا رس  ��

از استادان    ی کی.  دهند ی خودشان را سر م  ی معترض قرار گرفته و هر دو گروه شعارها  ت یمقابل جمع 

از    ی مدانشجوها صحبت کرده و ک  ی شده، برا   هی که تعب   یی و بلندگو  کروفن ی هم قصد دارد با م  ک یزیف

 .کند ی نم  دایپ  یق یصدا و شعارها توفالتهاب فضا بکاهد که با توجه به سرو

کم  �� از  فضا کش   یبعد  به  گروه  دو  جد   م یقد   ی هاساختمان   ن یب   ی وقوس،  هوافضا    د یو  دانشکده 

خ   یجی بس   ی دانشجوها   روند؛ یم جد   م یقد   ی هاساختمان   ن ی ب  ابان یدر  جمع  د یو  و  هوافضا    ت یدانشکده 

قد  ساختمان  مقابل  برخ  نی ا  میمعترض  و    ی دانشکده.  ب   ی روهایندانشجوها  هم  گروه    ن یحراست  دو 



و ملتهب بوده و شعار و    کالیراد   ار یشوند، هرچند تقابل دو گروه بس   یری تا مانع درگ  دارند حضور  

است و از    کالیمعترض تند و راد   ت یجمع   ی . شعارهاشود ی دو طرف ردوبدل م   ن ی ب  کیو تحر   نی توه

معترض دارند و    ت ی و عکس گرفتن از جمع  لمی در ف   یسع  ی جیبس   یاز دانشجوها   ی برخ  گریطرف د 

 .است  شان ی از شعارها یک ی « یتو گون  د یریبا سر م   ،یون»شعار سرنگ

دو گروه را از هم جدا کند و به    کند ی م   یسع  زی حراست دانشگاه ن   ن یاز مسئول   ی کی  ق یدقا  ن یدر ا ��

معترض شروع به    ت ی ندارد. بعد از آن، جمع  یتجمع امروز خاتمه دهد، اما کار و حرفش اثر خاص 

  ی دانشجوها. بعد از اتمام سرود،  دهند ی هم شعار هللا اکبر سر م  های جی و بس  کند ی م  یسرود   یخوان هم 

معترض    ت یکه با هو کردن جمع  دهند ی گردد« سر م  د یگر، اخراج باآشوب   یشعار »دانشجو  یج یبس

 .رد یگی پاسخ م

و دو طرف به شدت    کنند ی ل را آغاز مبا طرف مقاب  ی کیزیف   یریدرگ   یجیبس   ی دانشجوها  نجایدر ا ��

  ی هاآب و شاخه   ی های پرتاب بطر   ان یم   نی زد و خورد ادامه دارد. در ا  یاقه یو چند دق  شوند ی م  ریدرگ

 .شود ی انجام م یج یبس  ت یمعترض به سمت جمع ت یدرختان و... هم از سمت جمع

از    ی کیکه به سر    شود ی پرتاب م   ی جیبس   یبه طرف دانشجوها   ی معترض سنگ  ت یاز طرف جمع ��

  ک ی   انیم   نی . در اکند ی داشته، برخورد م  نیدر جدا کردن طرف  ی دو گروه بوده و سع  ن یکه ب   یافراد 

بختانه به  اما خوش   شود،ی پرت م  یج یبس  ی معترض به سمت دانشجوها   ت ی جمع  ی آجر هم از سو پاره 

 .کند ی نم  اصابت  یشخص

حاش   ی پسر �� در  برا  هیکه  بوده،  ا  ی ریجلوگ   ی تجمع  بعد از  برم پاره   ،یتفاقات  را  از    دارد ی آجر  تا 

ور  آجر را پرت کرده و به سمت او حمله او پاره   کنند ی فکر م  های جی ببرد، اما بس  رونیوسط ماجرا ب

وساطت افراد   ا ب  ی قیاما بعد از دقا  دهند،یو مورد ضرب و شتم قرار م  آورند ی خودشان م   نی شده و ب 

 .کنند ی او را رها م  ی جیبس ی وده، دانشجوها نب   یاآن پسر کاره ند ی گوی که م گرید 

معترض را    ت یاز پسران جمع  ی کی  یج یبس  ی تجمع، دانشجوها  ه یدر حاش  گر ید   ت یروا  کی طبق   ��

  ی و سع  رند یگیها قرار مآن   ی جلو  یر یاز درگ  یر یجلوگ  یاما چند نفر از دانشجوها برا  کنند،ی دنبال م 

امانع   کنند یم که  شوند  مذاق  نی شان  به  نم  ی جیبس   ی دانشجوها  ممانعت  از    د یآیخوش  نفر  دو  و 

 .دهند ی شان قرار گرفته بودند، مورد ضرب و شتم قرار م را که مقابل  ییدخترها 

افراد   ی کی  ن یچنهم  �� درگ  یاز  در  آس   ی های ر یکه  دچار  ن  ب یامروز  بود،  پ   از یشده  آمبوالنس    دایبه 

برا  کند یم دانشگاه  آمبوالنس  به محل   ی دگیرس   ی و  او  درگ  به حال  از وضعد یآی م  ی ر یتجمع و    ت ی. 

 .ست یدر دست ما ن  ی فرد اطالع موثق نی ا یفعل

در راستا   ز یحراست ن  د یجد   ی روها یاز ن  ی امروز، رفتار بعض  ی ها ی ریمتأسفانه در درگ   ��   ی اصالً 

افزا عامل  خودشان  بعضاً  و  نبوده  التهاب  کاهش  و  فضا  کردن  آرام  به  ب  شی کمک  گروه    ن ی تنش  دو 

 اند.بوده 

 ماهآذر  ۱خارجه دانشگاه تهران مورخ   اتیها و ادب از اعتراضات دانشکده زبان  ی رشگزا



ها و ادبیات خارجى دانشگاه تهران  و نمادین دانشجویان دانشكده زبان   یسکوت، هنر اعتراض  تحصن

  ه یشکنانه علو محکوم کردن رفتار قانون   یق یدر اعتراض به سركوب مردم، حمایت از دانشجویان تعل

 .دانشکده شکل گرفت  نی ا ان ی دانشگاه، توسط دانشجوساحت 

  انیدانشکده، دانشجو   ن ی بازداشت شده ا  ی است که در حمایت از #محمدصادق_صادقى دانشجو   ی گفتن 

پ  اعتراض نشستند و خواستار  به  دانشكده  دفتر ریاست  مربوط    ن ی مسئول  ی و فور  عی سر  یر یگیمقابل 

 .شدند 

 ۱۴۰۱آذر   ۱

  :دانشگاه الزهرا

  ان؛یدانشجو یک ی ی ه خودکشاقدام ب

  داخل دانشگاه؛ انیدانشجو  بازداشت

 .در سطح دانشگاه یشخصلباس  یروهای ن  شیافزا

دانشجو  بنا  گزارش  پ  ان یبه  در  الزهرا،  خودکش  ی دانشگاه  به  دانشجو   یکی  شب ید   یاقدام    ن یا   انیاز 

و البته    ی و  یبا خانوادهتماس    ن یخوابگاه و همچن   ن ی فشار دانشگاه و مسئول  ل یدانشگاه در خوابگاه بدل

جلوگ  انیدانشجو  ع یواکنش سر ا   یر یجهت  وقوع  ابتدا  نیاز  از  مورخ    یاتفاق،  تعداد   آذر  ۱امروز 

 .است  افته ی  شی حراست موجود در سطح دانشگاه افزا  یروها یو ن  های شخصلباس 

ا  بنا  ن  نی به  شخص  یروها یگزارشات،  دانشجو   ی لباس  از  تن  دو  بازداشت  جهت  ل  داخ  ان یتاکنون 

  ن یا   کیگراف  ی دانشجو  ،ی_صادقنای به نام #سار  ان ی از دانشجو  ی کیاند و توانستند  دانشگاه اقدام کرده

آبان و ورود به    ۲۹  ی ها ط اقدام آن   ن یاما دوم   ند ی آبان از مقابل خوابگاه بربا  ۱۷دانشگاه را در روز  

همکار   ی هااز کالس   ی کی با  که  اقتصاد  رق   یدرس رشته  مربوطه)  بانکدارپورا  ه یاستاد  استاد    ین، 

 .به بازداشت منجر نشد   انیمقاومت دانشجو   لیبدل،  ( همراه بود یاسالم

 ۱۴۰۱آذر   ۱

   بوشهر فارس جیدانشگاه خل ان یروز تحصن و اعتصاب دانشجو ن یچهارم

  ی روز تحصن و اعتصاب خود، خواستار استعفا  نی بوشهر در چهارم  فارسج ی دانشگاه خل  انی دانشجو

 .نشگاه هستند دا س یرئ یمحمد مدرس

در    ییپاسخگو  یبرا  ی مسئول  چی ه  ان،یبا وجود ساعتها تحصن دانشجو  ان،یتوجه به گزارش دانشجو   با

 .جمع حاضر نشده است 

به فضا  ان ی دانشجو ن   ی ت یامن   ی نسبت  اعتراض    ی لباس شخص  ی روها یدانشگاه و حضور  دانشگاه،  در 

 .کردند 

 .خودشان شدند  ه ینا امن عل   یفضا  جاد یو ا   ت یآزار و اذ  ها،یبازداشت   انیخواستار پا  ها آن



 

  ۱  ادگار یبا هجوم به خوابگاه پسران    یت یامن   ی روهای، ن ۱۴۰۱آبان   ۲۶شنبه هفته گذشته  است پنج   یگفتن 

  د یرا با ضرب و شتم شد   انینفر از دانشجو  ۳  ان، یو ارعاب دانشجو  د یضمن تهد   فارس،ج ی دانشگاه خل

  .بازداشت کردند 

 .آزاد شدند  ی بازداشت ان ی در همان شب، دانشجو ی بگاهخوا ان یتحصن دانشجو ی پ در

 :از جمله شعارها

 ت یکفای ب  ر یمد  ت یجنا  نی ا مسئول 

 م ی د یهارو شنوعده  می د یرو د  تا ی جنا

 کذب محضه  شهیهر لحظه هم  هاتون وعده 

 استعفا استعفا  استعفا 

 ۱۴۰۱آذر ۱

 آبان ۳۰فارس بوشهر مورخ  جیدانشگاه خل انیروز تحصن دانشجو  نیاز سوم  ی زارشگ

خل  ان ی دانشجو دانشگاه  برگزار  ج ی متحصن  با  بوشهر  خواستار    ن ی سوم  ی فارس  خود،  تحصن  روز 

آقا  ی دانشگاه، محمد مدرس  سی رئ  یاستعفا  دانشگاه در    س یرئ  یت ی کفای معاون او شدند. ب  ندارلوی د   ی و 

پا  ان یدانشجو  ت یامن   ن ی تام همچن   ی جار  ت یوضع   یه ی بر  و  دانشگاه  عدم    بر   ی مبن  ی و   ی ادعا   ن یدر 

تام   اریاخت م  انی دانشجو  ت یامن  نیدر  خوابگاه  ر  باشد؛ی در  که  پ   است یچرا  کرد،    شتریدانشگاه  اعالم 

 ."ست یبنده ن  ارات یهم بشود در حوزه اخت  ی راندازیت  یی "اگر در خوابگاه دانشجو 

پا  نی همچن   ان ی دانشجو ن   د یتهد   ، یریدستگ   ان یخواستار  از طرف  ارعاب  و حراست    ی تیامن   ی روهایو 

 .شدند  ان یبه دانشجو  ی نامبر جهت اعمال فشار روان وت یاه و عدم تماس پرادانشگ

جر   یگفتن  در  جمع  نی ا   انیاست  و  بوشهر  فرماندار  استاندار  یتحصن،  مسئوالن  جمع    یاز  در 

در دانشگاه تکرار نشوند.    ی ت یامن   ی هاقول دادند که دخالت   ی و به طور شفاه   افتند یحضور    ان ی دانشجو

شن  ان ی دانشجو از  توخال  ی شفاه  یهاقول   دن یاما  شده  ی و  تضمخسته  خواستار  و  مقامات    یکتب   ن یاند 

 .هستند 

 ۱۴۰۱آبان  ۳۰

  ییعالمه طباطبا  یدانشکده علوم اجتماع  یاجتماع  ی رشته مددکار  یکارشناس  یبرزو دانشجو  نیحس

مورخ  ۹۸  ی ورود امروز  ن   ۱،  توسط  دانشکده  درب  مقابل  شخص   ی تیامن   یروهایآذر  لباس    ی و 

 .شده است بازداشت

 . ست یدر دست ن  ی اطالع یو  ی نهاد بازداشت کننده و محل نگهدار از



صنف  پور،ی عبد  فائزه دانش  ییدانشجو  یفعال  و  کارشناسسابق  س  یآموخته  دانشگاه    یاسیعلوم 

طباطبا دانشجو  یی عالمه  ب   یو  روابط  مورخ    المللن یارشد  امروز  مازندران،  در    ۱دانشگاه  آذر 

 .بازداشت شده است  یو لباس شخص ی تی امن یروهای سط نمنزلش در شهر گرگان تو 

 . ست یدر دست ن  یق یاطالع دق شان یکننده ا و نهاد بازداشت  یفعل  ت یلحظه، از وضع  نی بد   تا

راز  وتر ی کامپ  ی مهندس  یدانشجو   یری ام  د یمحمدسع ورود   ی دانشگاه  گذشته  ۹۸  یکرمانشاه  شب   ،

 .بازداشت شده است ی تی امن یروهایآبان توسط ن  ۳۰مورخ 

 . ست یدر دست ن  یق یاطالع دق شان یکننده ا و نهاد بازداشت  یفعل  ت یلحظه، از وضع  نی بد   تا

  ۲۵، چهارشنبه  ۹۷  ی آهن دانشگاه علم و صنعت ورودراه   ی مهندس  یدانشجو  یمختار  ن یرحسیام

 .استبازداشت شده  ی تیامن  یهارو ی آبان توسط ن

 . ست یدر دست ن  یق یاطالع دق ان شیکننده ا و نهاد بازداشت  یفعل  ت یلحظه، از وضع  نی بد   تا

راد  یدانشجو  یفتح  ئاالن پنجم  پزشک  یولوژی ترم  مورخ    یعلوم  امروز  از    ۱کردستان  پس  آذر، 

 .ربوده شده است ی لباس شخص یروهایتوسط ن  ی اعتراضات داخل دانشگاه، مقابل درب ورود

 . ست یدر دست ن  یقی اطالع دق شان یکننده او نهاد بازداشت  ی فعل ت یوضع  از

آذر پس    ۱کردستان، امروز مورخ    ی دانشگاه علوم پزشک  یترم پنجم پرستار  ی دانشجو  یمراد  د الیم

  .ربوده شده است ی لباس شخص یروهای توسط ن  یاز اعتراضات داخل دانشگاه مقابل درب ورود

 . ست یدر دست ن  یقی اطالع دق شان یکننده او نهاد بازداشت  ی فعل ت یوضع  از

  ی تیامن   یروهایآبان توسط ن  ۲۱دانشگاه هنر تهران، روز    یدست  ع یآموخته صنادانش   ریبابام  احسان

 .از درب منزلش در اصفهان بازداشت شده است

 ست یدر دست ن  یقی اطالع دق شان یکننده او نهاد بازداشت  ی فعل ت یوضع  از

  ۱صبح مورخ    ۹، ساعت  ۹۷  یورود  زدیدانشگاه    وتریکامپ   یمهندس   یدانشجو   ی راست  محمدرضا

 .به منزل خود بازداشت شده است ی تیامن یروهاین  ورش ی  یآذر ط 

 . ست یدر دست ن  یقی اطالع دق شان یکننده او نهاد بازداشت  ی فعل ت یوضع  از

 مشهد  ی علوم پزشک انیاز دانشجو یک یضرب و شتم 

  ی روها یحراست دانشگاه و ن  یمشهد، با هماهنگ   ی پزشک  انیاز دانشجو   یکی ماه،  آبان   ۲۶شنبه  پنج   روز

  .دانشگاه هدف حمله و ضرب و شتم قرار گرفت  ط یدر خارج از مح ،ییدانشجو  جی بس

 .دانشجو است   نی واقعه از زبان ا  نی ا ت یروا د،یخوان ی م ر یآنچه در ز

  ی بلوار صارم   ی سابق(. تو  ر یوز  ش ی)هما  نا ی آبان بعد از خارج شدن از تاالر ابن س  ۲۶پنج شنبه    روز

 چشمام را بستن و دستبند از پشت بستن شدن و   نیی جلوم رو گرفت چند نفر پا  د یسمند سف کی



  م ی ساعت و ن   ۳بعد متوجه شدم من را آوردن داخل مسجد ) ستادشون بود( و اونجا به مدت    ه یثان ۳۰

 .کتک زدند 

  .شد  یسرم کل لباسام و صورتم خون  یبا دو ضربه باتوم تو  ی در ورود  دم

  .کتک زدند  ن،ی ا پنجه بکس و پوتهمه خون از بدنم خارج شد بود اما باز هم ب  نی ا نکه ی وجود ا  با

ل  زدن یم  م یس   یب  همش فردوس  دریکه  دستگ  ی دانشگاه  امی کرد   ریرا  مثل  بعدش  فرماندهشون    نکه ی. 

 من رو همون شب دادن.  ی دستور آزاد 

 معلمان استان فارس ی صنف نیاز فعال ر، یخ  الیبازداشت ژ

از معلمان    ر،یخ   الیژ  ران، یا  ان یگفرهن  یصنف   یتشکلها   یهماهنگ  ی شورابه کانال    دهیبنا بر اخبار رس 

کازرون بازداشت شد. از  ه اول آذر ماه، در منزلش در شهر  استان فارس، امروز سه شنب  ی فعال صنف

 .ست یدر دست ن یاطالع  ی معلم بازداشت ن ی ا ی و اتهام احتمال لیدل

محکوم   رانیا  ان یفرهنگ   یصنف  ی تشکلها  ی هماهنگ  یشورا ر  خواستا  ر،یخ   الیژبازداشت    ت یضمن 

 .باشد ی م  یزندان  آموزان و تمام معلمان دانش  یو شرط همه  د یو بدون ق ی فور یآزاد 

 یرحمت   دیحم  ت یوضع  نیآخر

  ی آور   اد یکجاست؟ و    ت یسوال که امن   نی که در اعتراض به وضع ناامن موجود و با ا  ،یرحمت   د یحم

 .آورد  ینکته که مرگ، مرگ م  ن یا

ا  با و  پالکارد  در کوچه و خ   یود در ور  ستادن یبه دست گرفتن  که  قرار    ی فرع  یابان یمنزل خودش 

بازداشت شده بود، در دادگاه با    ی حیتوض   چی مهر و بدون ه   ۱۱  خی عکس باال، از تار  ی دارد، به گواه

کشور!!!« و    ت یبه قصد بر هم زدن امن  گریکد ی مردم به جنگ و کشتار با    ک یعنوان »اغوا و تحر 

 !!!اتهام شد  م ی نظام« تفه هی عل  یغ یتبل ت ی»فعال ن یهمچن 

و مهم تر از    نیاتر یر  یب  ن،یمصمم تر   ن،ی ن،صبورتری از صادق تر  یکیتوان    یرا م  ،یرحمت   د یحم

را تحمل کرده و    د ی. او در گذشته رنج تبع د یمعلمان سراسر کشور نام   ی فعاالن صنف  نی ادعاتر  ی همه ب

 .و رفتن به کما را هنوز به همراه دارد   د یاز تصادف در تبع  یعوارض ناش 

اوا  ، یرحمت  د یحم از  دار  م ی شناس  ی دهه هشتاد م  ل یرا  باور  آرمانها   م ی و  در تحقق    ی استوار م   ش یکه 

 ماست.  ی آرزو ش یو آزاد   یباشد. سالمت 

 زندان منتقل شد  ی وخامت حالش مجددا به بهدار  یدر پ  یجواد ن ینسر

  هی حاد ات  ی ( از اعضایجواد   ی )اعظم خضر   ی جواد   ن ی، نسر ۱۴۰۱ماه  آبان   ۳۰گذشته دوشنبه    روز 

مجددا به    ، یعدم بهبود  رغم یو عل  یطالقان   مارستان ی در ب  ی روز بستر  ۳که پس از   ران یآزاد کارگران ا 

 .کنند ی زندان منتقل م ی شده و او را به بهدار د یشد  یبازگردانده شده بود دچار بدحال   نی زندان او



اطالع بود   یقبل  یهاه ی در  کرده  نسر   م یعنوان  خانواده  خواست  و  تالش  اخذ    یبرا   ی اد جو  ن ی که 

 .نکرده است  افت یدر  یپاسخ   نی مسئول ی از سو یو  ی درمان یمرخص

پ   نی نسر   یخانواده پ  یدر  مجددا  او  حال  دوباره  مرخص  ریگیوخامت  مسئول   یدرمان  ی اخذ    ن یاز 

و    شود ی م  ی دگیدرخواست رس  نی به آنها اعالم شده است که به ا  نباریاند و ا ناظر بر زندان شده  یاریداد 

 .اِعمال نظر کند  د یبا  ی قانون یپزشک

به مصرف مستمر دارو دارد و    از یمتعدد، ن   یهایماریو ب   یجسمان   د یبخاطر ضعف شد   ی جواد   نی نسر

 .تحمل حبس را ندارد   ییتوانا

سالمت او    یبرا   یدر خطر است و چنانچه هر اتفاق  یجواد   نیکه جان نسر   میهم اعالم کرده بود   قبال

 .است  یاسالم ی ات جمهورتماما به عهده مقام  تش یدهد مسئول  ی رو

  ن یمنجر به مرگ ا   تواند ی م   یجواد   ن ی نسر  یمرخص  ا ی  یناظر بر زندان با آزاد   ی اریموافقت داد   عدم 

 .کارگر بازنشسته شود 

 .م یهست   یجواد  ن ینسر ی فور یخواستار آزاد  ما

 ۱۴۰۱اول آذرماه   -ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

بازنش  انیفرهنگ  یانجمن صنف   ه یان یب  - خشونت    یبرخورد ها  ت یسته کرمانشاه در محکومشاغل و 

 ر یاخ ی با ملت در دو ماهه   تیحاکم  زی آم

  گناه کشته شده اند؟؟؟ ن ی به کدام

نما  ی تأسف و تأمل است، حکومت  ی بس  ی جا و خدمتگزار آحاد    ن یحکومت هللا بر زم   ندهی که خود را 

ا  ی مردم م در  قانون  ر،یاخ   یدو ماهه    نی داند،  اعتراضات  تنها  آموزان، معلمان،    ی نه  دانش  بحق  و 

به و و اصناف مختلف جامعه،  بزرگتر  ز یعز  انیدانشجو   ژه یاقشار  از  که  کشور    ی ها  هی سرما  ن ی را 

مبارزه با    خته، یمانند تورم افسارگس  ی مرتفع کردن مشکالت  ی گرفته، به جا   ده یشوند، ناد   ی محسوب م

در پرداخت ها و دستمزدها، حذف    یعدالت اجتماع   یفساد و اختالس، احترام به زنان کشور، برقرار

 ... کردن آموزش و یپول رعادالنه، یغ  یها   هیسهم

فوق را به خاک و خون    طیو شقاوت تمام، معترضان به شرا   ی رحم  ی با ب  ،یبلکه در کمال ناباور  

انظار عموم  ده،یکش و جوان رحم    ک یبا شل  ، یدر  معلم، کودک  آموز و  دانش  و زن،  به مرد  گلوله 

 .کند  ی م یداغدارشان هم خوددار ی هااجساد کشته شدگان به خانواده  لیاز تحو  ی نکرده و حت

راه    ریالسع ی و محاکمه سر  ی گسترده و پرونده ساز  ی ر یدستگ  ل یخ  ان یدانشجو   ژه یبه و   ن ی معترض  ی برا

عدالت    شه یتوانند ر  یرعب و وحشت و تعرض به معترضان م  جاد یخود، با ا  ی انداخته و به گمان واه

 .ر مردم بخشکانند را د  ی خواه



برخوردها  ان یفرهنگ   یصنف   انجمن  کردن  محکوم  ضمن  کرمانشاه  بازنشسته  و    ی رانسان یغ  ی شاغل 

کشور، به    انیو شرط دانشجو   د یق   یب   ی سرکوب و آزاد   ع یتوسط عوامل سرکوب، خواستار توقف سر 

 باشد   ی م یدانشگاه راز ان یدانشجو ژه یو

کنون  ی هیبد  روند  ادامه  ا   ، یاست  عموم ان  جاد یباعث  گستردگ  د یشد   یزجار  ب   ی و  چه  دامنه    شتر یهر 

 .خواهد شد  ریبانگیاعتراضات و عواقب گر 

  شاغل و بازنشسته کرمانشاه ان یفرهنگ ی صنف انجمن 

            ۱۴۰۱٫۸٫۲۸ 

پتروش کارگران  سل  یم ی اعتصاب  اجرای طرح    مانی مسجد  به عدم  واعتراض  دستمزد  افزایش  برای 

 طبقه بندی مشاغل 

آذر،  روز سه شنبه پتروش   یکم  به عدم    مانیمسجد سل  یمیکارگران  افزایش دستمزد واعتراض  برای 

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار کشیدند. 



 

 برای افزایش دستمزدبهمن موتورخودروسازی کارگران کارخانه اعتصاب وتجمع 



سه  اول  روز  آذر،شنبه  کارخانهیکم  موتور  خودروسازی   کارگران  اف  بهمن  وبرای  دستمزد    زایش 

  لومتر یواقع در ک  به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست از کارکشیدند ودراین واحد تولیدی  اعتراض 

 تجمع کردند. تهران کرج     می جاده قد  16

 



معترض   موتورکارگران  بهمن  میدادند:»کارخانه  شعار  دالرازجمله  ر     یدرآمد    « یالیکارگر 

 ی« الیکارگر ر ، یدالر »کارشناسو

 دست به اعتصاب زدند  ی مجتمع گاز پارس جنوب  ازدهم ی  شگاهیکارگران پاال

مجتمع گاز    ۱۹واقع در فاز    ازدهم ی  شگاه یکارگران شاغل در پاال   ۱۴۰۱شنبه اول آذرماه  سه   امروز

 .دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع کردند  یپارس جنوب 

ر  ن یا به عدم  نسبت  دارند. همچن  یدگیس کارگران  اعتراض  مطالباتشان  آبان   ی زیوار  نی به  ماه  حقوق 

مسئله منجر به    نی داشته و هم  یقابل توجه   یکسر  ،یپارس جنوب  ی هاشگاه یکارگران شاغل در تمام پاال 

 .کارگران شده است  نی اعتصاب ا

 ران یآزاد کارگران ا ه یاتحاد 

 شوش  کشاورزیکارگر  15میت حامل کارگران و مرگ ومصدو  سانیوانت ن  یواژگونبازهم  

آذر، یکم  شنبه  سه  ن   روز  کارگران  سان یوانت  جاده شوش  ی کشاورز  حامل  شد    اهواز  -در  واژگون 

 کارگر زن ومرد دیگر مصدوم شدند.  14ساله جان باخت و 39ویک کارزن 

   سقوط از ارتفاع واژگونی بیل مکانیکی و   معدن تنگه حنا بر اثرجان باختن یک کارگر

واژگونی بیل    استان فارس بر اثر   ز یر   ین   معدن تنگه حنا حین کار در  یکی مکان  ل یب  ساله    34  راننده

 جان خودرا ازدست داد.  سقوط از ارتفاع  مکانیکی و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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