
 9911آبان ماه  5و 4اخباروگزارشات کارگری 

 :درچند مرکز استان تیوضع لینسبت به عدم تبد یدبستان شیپ انیهمزمان مرب یتجمع اعتراض -

 یغرب جانیکل آموزش و پرورش آذربا  ادارهمقابل :ارومیه -1

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

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

 :آبان مقابل مجلس 5تجمعات اعتراضی روز دوشنبه  -

بازگشت  یاهوازبرا 2منطقه  یشهردار یسبزاخراج یکارگران فضا یادامه کنش ها -1

 بکاروپرداخت مطالبات با تجمع مقابل مجلس

نسبت به بالتکلیفی کشورو شرکت حوزه بهداشت و سالمت  یقراردادتجمع اعتراضی کارگران  -2

 شغلی ومعیشتی

 کشور نسبت به بیکاری ادانیصتجمع اعتراضی جمعی از  -3

 سهامداران بورس مقابل مجلس خردهتجمع  -4

 سیاز هواداران باشگاه پرسپول یجمعتجمع  -5

 ییحقوقشان با برپا یمالیازکارافتاده شاغل در وزارت نفت نسبت به پا ثارگرانیادامه اعتراضات ا -

 مقابل وزارت گرید یتجمع

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با افشای مدیران نیمهمانداران شرکت مارب اتاعتراض ادامه -

ها  یمیپتروشدر در قبال جان کارگران نیولئصاحبان کار و مس یتیولئمس یب فراخوان اعتراض به -

 :و فازها

اخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران عدم پرد - داماش یکارگر کارخانه آب معدن 12اخراج  -

 اخراجی وشاغل این واحد تولیدی

 رانیا یحفار یشرکت ملماه حقوق وحق بیمه  هزاران کارگر  6عدم پرداخت  -

 رسالت مهجور رسانه -

 شیکارگردر درق براثر سقوط لودر برو کیجان باختن  -

 وط باالبربر اثر سقکارگر در ایستگاه توحید مترو تهران  3جان باختن  -

در محور ارسنجان به  حاملشان سانیوانت ن یواژگونکارگر کشاورزی در حادثه  12مصدومیت  -

 آباده

 :نسبت به عدم تبدیل وضعیت درچند مرکز استان یدبستان شیپ انیمربتجمع اعتراضی همزمان *

 یغرب جانیکل آموزش و پرورش آذربا  ادارهمقابل :ارومیه -9



آذربایجان غربی برای بنمایش ( 22بعد از سال )ی از مربیان پیش دبستانیآبان،جمع 5روز دوشنبه 

این  کل آموزش و پرورش ادارهگذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت دست به تجمع مقابل 

 .استان در ارومیه زدند

 

با حضور  یغرب جانیآذربا یدبستان شیپ انیاز مرب یصبح امروز تعدادبنب به گزارش رسانه ای شده،

 .به مشکالتشان شدند یدگیدر مقابل درب اداره کل آموزش و پرورش استان خواستار رس

مسووالن آموزش و پرورش استان به داخل محوطه اداره  تیساعت پس از هدا میافراد بعد از ن نیا

 .دادند لیتحو یریگینهاد جهت پ نیکل، مطالبات خود را مکتوب کرده و به ا

 ستانداری خوزستانوا کل آموزش و پرورش   رهادا مقابل:اهواز -2

خوزستان درادامه اعتراضات دامنه (22بعد از سال )مربیان پیش دبستانی آبان، 5روز دوشنبه 

کل آموزش و پرورش   ادارهنسبت به عدم تبدیل وضعیت برای باری دیگر مقابل  +دارشان

 .این استان در کالنشهر اهواز اجتماع کردند استانداریو



 

کل  ی در مقابل اداره یدبستان شیپ انیمرب بار کیتجمعات هرچند هفته رپایه گزارش رسانه ای شده،ب

در ادارات  انیمرب نیا یهرروزه  یها آموزش و پرورش استان خوزستان و متعاقب آن، تحصن

دولت و آموزش و پرورش  یبرا یدیمختلف استان به چالش جد یها آموزش و پرورش شهرستان

 .است شده لیتبد

که  یاریبس یها خانواده یبه نابود میصورت مستق به تواند ینشود م تیریکه اگر درست مد یچالش

 .نجامدیشوند ب قیآموزش و پرورش تزر ی به بدنه دوارندیهنوز ام

 تیوضع نییتع ی آموزش و پرورش درباره ریوز ییرزایم یاست که سخنان محسن حاج یدر حال نیا

 یاند و هم چنان در ب داشته یبا آموزش و پرورش همکار 22از سال  که بعد یرسم ریغ نیمعلم

 .دیمواجه گرد یاریبس یها ها فرود آمد و با واکنش آن کریبر پ یمانند آب سرد کنند یم ریس یفیبالتکل

 22بعد از سال  یررسمیمعلمان غ: خود اظهار داشته بود که یونیزیتلو یدر گفتگو ییرزایم یحاج

 .دشون یاستخدام نم



 گرید: گفت رسانه ایبه خبرنگاراین معلمان حاضر در تجمع مقابل استانداری خوزستان از  یکی

 شنود؟ یما را نم یصدا کس چیچرا ه. میا خسته شده

 نیاگر در ا. جواب درست به ما بدهد کی ستیحاضر ن کس چیه:گفت انیمرب نیاز ا گرید یکی

ما چه  یها خانواده فیتکل میبه اهواز کشته شو ذهیخطرناک ا یها در جاده یاعتراض یوآمدها رفت

 شود؟ یم

مقابل   دبستانی خوزستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی با تجمع دامه اعتراضات مربیان پیشا+

 وزارت آموزش و پرورش

دبستانی خوزستان در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی راهی  مربیان پیش

 .مهر دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش زدند 21ند و روز دوشنبه پایتخت شد

دبستانی خوزستان نسبت به بالتکلیفی استخدامی با برپایی تجمعی  ادامه اعتراضات مربیان پیش+

 وپرورش استان مقابل اداره کل آموزش  دیگر

پایی تجمع مقابل اداره کل آموزش دبستانی استان خوزستان با بر مهر، مربیان پیش 12روز شنبه 

 .وپرورش استان،برای باری دیگر صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی استخدامی منعکس کردند 





 

دبستانی از  مربیان پیش: دبستانی حاضردراین تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت یکی از مربیان پیش

به تدریج مشغول به کار شدند و تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکردند و گفته شد بجای حقوق  21سال 

  ده ها بهکنید اما این در حالی است که بسیاری از خانوا  ها شهریه دریافت توانید از خانواده می

ها  ای از آن خصوص مناطق محروم، توانایی پرداخت شهریه را ندارند و مربیان نیز هیچ شهریه

 .کنند دریافت نمی

هزار تومان  077در سال جاری حق بیمه به باالی : وی در ادامه به بیمه مربیان اشاره کرد و افزود

 .نندک پرداخت می  رسیده است که مربیان از جیب خود به پیمانکار

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

 .امکان حذف مربیان دانست

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

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

دبستانی کار کردند و به  دبستانی را هم نیز لحاظ کنند چراکه مربیان پیش ما این هست که مربیان پیش

 .امور آشنا هستند

بدون ورود به دانشگاه فرهنگیان  21دبستانی قبل از سال  نیروهای پیش: پایان عنوان کرد  وی در

کنند؟ در حال  نمی  مشغول به فعالیت شدند را استخدام 21چرا مربیانی که بعد از سال استخدام شدند 

 .دبستانی در مدارس دولتی استان خوزستان، مشغول به فعالیت هستند هزار مربی پیش 0حاضر حدود 

 



 تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان:گرگان -9

گلستان همزمان با همکارانشان (22بعد از سال )پیش دبستانی آبان، جمعی از مربیان 5روز دوشنبه 

در چند مرکز استان برای انعکاس صدای اعتراضشان مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان 

 .درشهرستان گرگان تجمع کردند

 

 تنودشیآباد کتول، م یکالله، گنبد،عل یکه از شهرستان ها انیمرب نیابراساس گزارش رسانه ای شد،

و با حضور در مرکز استان  دهیکرونا را به جان خر یماریب تیرنج مسافت  و دلهره سرا،و آق قال

 .آنها شده اند یدگیمسوالن بازگو کرده اند و خواستار رس یخود را برا یگلستان خواسته ها

به بعد   22سال  انیما اغلب مرب::حاضرین دراین تجمع به خبرنگاریک رسانه محلی گفتاز یکی

 . استخدام را بزنند دیکه ق ختندیدستمان ر یرا رو یآب پاک ریوز یکه آقا میسته

چرا که از همان ابتدا  میبرسان ریکه حرفمان را به وز میآمد نجایبه ا انیمرب نیامروز ا: ادامه داد یو

روزه  چند مهیاستخدام درمدارس با حقوق کم و ب دیکردند و همه با ام یبه ما اعالم م دیبا 22در سال 

 .میکرد یم تیفعال

خدمت  یکه در مدارس دولت میهست یدبستان شیپ انیمرب ریما مانند سا: افزود دبستان شیپ یمرب نیا

 میدان یاست اما نم کسانی..و داشتن موسس و مهیها از جمله ب یبا قبل طشمانیتمام شرا م،یکرد یم

از ما  وبا کمبود معلم مواجه است  همواره آموزش و پرورش یدر صورت میاستخدام شو دیچرا ما نبا

 .کنند یکمبودها استفاده م یو امثال ما برا

 یچرا که آموزش و پرورش استان م میجذب مان هست یبرا یقانون نییما خواستار تع: کرد دیتاک یو

 .به استخدام داشت دیشود ام یتا قانون عوض نشود نم دیگو

 نیدبستان با ا شیپ ینفر مرب  177تا  07آباد  ین علتنها در شهرستا: کرد ضافها یگلستان یمرب نیا

 . میدار طیشرا



: ادآورشدیآباد کتول را بغرنج تر عنوان کرد و  یاوضاع شهرستان عل یدبستان شیپ انیاز مرب یکی

معلمان با  فیمجموعه آن قرار گرفته و در رد ریکه در ز میندار یموسس یآباد کتول  حت یدرعل

 .میریقرار بگقانون آموزش و پرورش 

 :آبان مقابل مجلس 5تجمعات اعتراضی روز دوشنبه *

بازگشت  یاهوازبرا 2منطقه  یشهردار یسبزاخراج یکارگران فضا یکنش هاادامه  -9

 وپرداخت مطالبات با تجمع مقابل مجلسبکار

درادامه  یاهوازبرا 2منطقه  یشهردار یسبزاخراج یکارگران فضا آبان، 5روز دوشنبه 

ان نسبت به اخراج از کار وپرداخت نشذدن مطالبات راهی پایتخت شدند ومقابل مجلس اعتراضاتش

 .تجمع کردند

و پرداخت  مان یشغل تیوضع یریگیپ یبرا:به خبرنگار رسانه ای گفت از کارگران یکدرهمین ی

 . میا مطالباتمان به تهران آمده

تماس تلفنی برقرارکرد اهوازرداربا بهارستان نشین از اهواز گفتگو کردیم واو با شه:وی افزود

 .اخراجی را داد وعده بازگشت به کار همه کارگران وشهردار هم

محل سکونت  یراه ی، همگنماینده مجلسو شهرداراهوازداده شده  یها با اعتماد به وعده: اوادامه داد

 .میو کار خود در اهواز شد

اهوازبرای بازگشت  2داری منطقه ادامه کنش های کارگران فضای سبزاخراجی شهر:درهمین رابطه

 بکار

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

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

 

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

 .شهرداری، دفتر امام جمعه و نمایندگان مجلس، راهی اداره کل کار خوزستان تجمع شدیم



مشکالت وخواسته های ما را هم به صورت کتبی و هم شفاهی به همه : کارگران معترض افزودند

 .مسئوالن اداره کل کار استان خوزستان منتقل کردیم

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

ای به شهرداری اهواز بنویسد  است این نهاد کارگری در ارتباط با مشکالت شغلی کارگران نامه

 .ای در روز چهارشنبه با حضور برخی مسئوالن شهرداری برگزار شود همچنین قرار است جلسه

نسبت به بالتکلیفی حوزه بهداشت و سالمت کشور یو شرکت یقراردادتجمع اعتراضی کارگران  -2

 شغلی ومعیشتی

با حوزه بهداشت و سالمت کشور یو شرکت یقراردادکارگران آبان،جمعی از  5روز دوشنبه 

 .برگزاری تجمع مقابل مجلس خواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان شدند

 یکاریکشور نسبت به ب ادانیصتجمع اعتراضی جمعی از  -9

برای بنمایش گذاشتن  دیدر بخش ص گذاران هیو سرما ادانیصآبان،جمعی از  5روز دوشنبه 

 .اعتراضشان نسبت به بیکاری مقابل مجلس اجتماع کردند

 

 نهیزم نیمختلف در ا نیبا مضام ییبنرها و پالکاردها گانتجمع کنند بنا به گزارشات رسانه ای شده،

 ،«دیسه هزار نفر در سال جهش تول یکاریب»: موارد اشاره کرد نیابه  توان یدر دست داشتند که م

سه هزار ملوان را بدون  میانتظار نداشت»،  «پردازد یم یرا چه کس نیو مالک ادانیص یبانک یبده»

 .«کنند کاریمصوبه ب



 سهامداران بورس مقابل مجلس خردهتجمع  -4

 نیبا مضام ییپالکاردهابا در دست داشتن هم سهامداران بورس آبان،جمعی از خرده  5روز دوشنبه 

مجلس خلف وعده کرد و از »، «نکرد انتیخرد ص یاندازها دولت به مردم دروغ گفت و از پس»

اجتماع  مقابل مجلس« داد بیبا دعوت  به بورس مردم را فر جمهور سیرئ»و « نکرد انتیبورس ص

 .کردند 

 

 سیاز هواداران باشگاه پرسپول یجمعتجمع  -5

از هواداران باشگاه  یجمع،ایآس یها جام باشگاه نالیمسابقه ف یدر آستانه برگزارآبان  5ز دوشنبه رو

 باشگاه وپایان دادن به  رعاملیو مد رهیمد أتیه نیتعهم باتجمع مقابل مجلس خواهان  سیپرسپول

 .نددش ایدر آس ندهینما نیا یبرا یو مانع جوساز سیشده در باشگاه پرسپول جادیا یحواش

 



 

با برپایی  نسبت به پایمالی حقوقشانازکارافتاده شاغل در وزارت نفت  ثارگرانیا ادامه اعتراضات*

 تجمعی دیگر مقابل وزارت

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

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



 

 :درهمین رابطه

نسبت به حذف تقلیل ساعت کار  تجمع اعتراضی ایثارگران ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت +

 مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت جانبازان حالت اشتغال

تراض به حذف تقلیل روز شنبه اول شهریور، ایثارگران ازکارافتاده شاغل در وزارت نفت برای اع

 .ساعت کار جانبازان حالت اشتغال مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت اجتماع کردند



 

« تقلیل ساعت کار جانبازان حالت اشتغال»بنابه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان به حذف آیتم 

گویند که این آیتم از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده است و از بابت تیر ماه هم  اعتراض دارند و می

 .اند الحساب مبلغی را دریافت کرده علی

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

شوند و حاال با حذف این آیتم،  محسوب می« از کارافتاده»این عده با تایید کمیسیون پرشکی . است

 .است میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده 3تا  1نفری 

زمانی که به میل خود به جبهه اعزام شدیم، برای :جانبازان حالت اشتغال وزارت نفت تاکید دارند

های  استخدام در دولت، نبود؛ اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه

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

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

هستند و تاکید دارند که مجلس باید بر اجرای قوانینی که در حمایت از ایثارگران وضع « ایثارگران

 .کرده است، نظارت کند

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

 نیروی انتظامی نفت ودخالت

مرداد،جمعی از کارکنان جانباز صنعت نفت برای اعتراض به فیش حقوقی منفی  0روز سه شنبه 

صبح آغاز  0این تجمع اعتراضی از ساعت .مقابل ساختمان وزارت نفت درتهران اجتماع کردند

 .با مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید 15وساعت 



به .اه گذشته رقمی منفی ثبت شده استبرپایه گزارشات رسانه ای شده،فیش حقوقی تجمع کنندگان در م

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

های آنها طی چند روز گذشته پاسخی دریافت نکرده اند و به همین تصمیم به برپایی  لیرغم پیگیریو ع

 .به تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی به مطالباتشان گرفتند

 



چند روز پیش که فیش حقوقی به دست ما رسید :یکی از حاضرین درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت

کردیم به ما گفتند که ظاهرا شما به وزارت  پرس و جو. دیدیم که رقم حقوق ما منفی ثبت شده است

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

 .صفر باشد

بنابهمین گزارشات،هیچ یک از مسئولین وزارت نفت حاضر به پاسخگویی به تجمع کنندگان نشدند 

 .د صحنه شد وتجمع کنندگان را پراکنده کردودرنهایت نیروی انتظامی وار

 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با افشای مدیران نیمهمانداران شرکت مارب اتاعتراضادامه *

نسبت به بالتکلیفی شغلی  درادامه اعتراضاتشان نیمهمانداران شرکت مارب آبان، 5روز دوشنبه 

 .ومعیشتی دست به افشای مدیران شرکت زدند

درشبکه های اجتماعی منتشر شده «؟؟ ستینژاد ک میابراه»شاگری که تحت عنواناین اف

 :بقرارزیراست

 یخوب بود بعد اومد شرکت شیپاچه خوار دینژاد زمان جنگ مهماندار قطار بود چون ببخش میابراه

 .هم پولمونو خورد متاسفانه االنم که بدتر شده کیزد سال هشتاد و ثارگرانیبنام ا

شرکت  واالنم با هشتاد  نیچند یمانکاریپنج ساله پ ستویسال کارمنده راه آهن بوده االنم ب یس اروی نیا

 .نینفر شرکت مارب نیهستن که متأسفانه بد دهن تر نیشرکت مارب ییسال سن معاون اجرا

 .سنوات ومعوقات پارسال رو هم طلب دارن یدیها حاال ع بچه

نسبت به نداشتن امنیت   سیر قطارهای مسافرتی اعتراض مهمانداران و مامورین:درهمین رابطه

 شغلی ومعیشتی وعدم پاسخگویی مسئوالن راه آهن

شرکت های رهنورد و سیمرغ )مهر،مهمانداران و مامورین سیر قطارهای مسافرتی  20روز دوشنبه 

شامل لوکومتیران و آشپز و موتوریست و ( و ماربین و آهو دشت و ریل صبا و مهتاب و نگین رز

پز و سرمهمانداران اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه واخراج تعدادی آش

راه آهن جمهوری )ازهمکاران بدون تحت پوشش بیمه قرارگرفتن و عدم پاسخگویی مسئوالن رجا

 .رسانه ای کردند(اسالمی

ها  یمیپتروشدر در قبال جان کارگران نیولئصاحبان کار و مس یتیولئمس یب فراخوان اعتراض به*

 :و فازها

 ها و فازها یمیپتروش ییتخلف کرونا:نفتگر کارگر

 در قبال جان کارگران جرم است نیصاحبان کار و مسٔیول یتیمسٔیول یب

هفته  کیهفته کار،  کی  یبرقرار یپارس برا ژهیسازمان منطقه و ییوجود بخشنامه کرونا با

کرده و  یبخشنامه خوددار نین از عمل به او کنگا هیها و فازها در عسلو یمیاستراحت، پتروش

روز کار،  23ها و  یرسم یهفته استراحت برا کیبه دو هفته کار  ریخود را ناگز یروهایهمچنان ن

از  یریشگیپ زاتیتجه چگونهیه نکهیمهمتر ا. کنند  یها م یمانکاریپ یهفت روز استراحت برا

 .دکارگران وجود ندار انیمهلک در م یماریب نیگسترش ا

  .دارد ییمحل استراحت کارگران تنگ و تراکم باال 



 .زاست یماریب زین یعاد طیدر شرا یاستاندارد و حت ریغ ف،یها کث خوابگاه

 .کرده است لیجاها را به منطقه قرمز تبد یلیشدت گرفته و خ یماریب نیگسترش ا ستیدر حال نیا  

 دیول در قبال جان کارگران جرم است و باو صاحبکاران و مقامات مسیٔ  مانکارانیپ یتیمسٔیول یب 

خطرناک کرونا ما کارگران  یماریاز ب یریشگیپ یجهان یپروتکلها تیرعا.  ردیقرار گ گردیمورد پ

 .در اعتصاب بزرگمان بود

  .کارگران است انیموضوع اعتراض در م کیمساله  نیا زیامروز ن 

اعتصاب  ییکه شده با برپا یبه هر شکل که نستینفتگر به همه همکاران ا کیمن به عنوان  خطاب

و در خواستمان از همگان . میریفاجعه را بگ نیا یجلو یاعتراض یطومارها هیساعته تا ته کی

 .کنند یرسانه ا عایکه اخبار نفت را وس نستیا

عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران  - داماش یکارگر کارخانه آب معدن 92اخراج *

 این واحد تولیدیاخراجی وشاغل 

ماه ها حقوق  .از کار اخراج شدند داماش یکارگر کارخانه آب معدن 12آبان، 5صبح روز دوشنبه 

 .وحق بیمه کارگران اخراجی وشاغل این واحد تولیدی دراستان گیالن پرداخت نشده است

مشغول کارخانه  نیکارگر در ا 27به  کیهنوز نزد :یکی از کارگران به خبرنگار رسانه ای گفت

 زیآنها ن یاجتماع نیتام مهیحقوق معوقه طلبکارند و ب میدر حال حاضر حدود سه ماه و ن و کارند

 .افتاده است ریماه به تاخ نیچند

: اضافه کردسال سابقه کار داشتند، 15تا  17 نیشده آنها باخراج همکاران  نکهیا انیکارگر با ب نیا

به وجود  مانیبرا یخدمات درمان افتیدر نهیکه در زم یجدا از مشکالت مهیدر پرداخت حق ب ریتاخ

سخت و  اغلبا مش یاز همکاران باسابقه کارخانه که در شرف بازنشستگ یآورده، باعث شده تعداد

بازنشسته شدن دچار مشکل  یماه برا بهشتیدر ارد مهیپرداخت نشدن حق ب لیهستند به دل آور انیز

 .کرده است یتعداد کارگر خوددار نیا یبازنشستگ نهیهزدرصد  4از پرداخت  زیشوند و کارفرما ن

 نیها تالش در ا بعد از سال: بازگشت به کار خبر داد و گفت یشده برا کاریاز تالش کارگران بوی 

 .وجود ندارد مانیبرا یدیجد یکارخانه فرصت شغل

 یپاسخگو دیبا نگیاست و هلد یگروه مل نگیمجموعه در حال حاضر متعلق به هلد نیا: افزود او

که  یزمان. آمده است شیآنها پ یها و خانواده یدیواحد تول نیکارگران ا یباشد که برا یمشکالت

و  شتهانبا هیفکر سرما دیبا شد یواگذار م یبه بانک مل ایمنصور آر یگذار هیکارخانه از شرکت سرما

 .نرسد نجایتا کار به ا بودند یدر گردش م ینگینقد

به  یاز همکاران من حت یبرخ: گفت زیاز همکارانش ن یبرخ یشتیمع تیکارگر درباره وضع نیا

 .کنند یندارند و از دوستان خود قرض م بیپول در ج یوعده نان خال کیاندازه 

ادامه کنش های کارگران کارخانه آب معدنی داماش برای پایان دادن به بالتکلیفی :درهمین رابطه

 شغلی ومعیشتی با انتشار نامه سرگشاده



مهر، کارگران کارخانه آب معدنی داماش درادامه کنش های دامنه دارشان برای  10روز پنج شنبه 

پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی نامه ای سرگشاده خطاب به استاندار گیالن نوشتند و خواستار 

 .دمیلیارد تومانی جهت بازگشایی کارخانه شدن 5ملزم کردن بانک ملی برای تامین هزینه 

 3نوشتند که   برپایه گزارش رسانه ای شده،کارگران حق طلب کارخانه آب معدنی داماش دراین نامه

هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده  اند و حق بیمه ماه است دستمزد دریافت نکرده

 .است

کارگر  33تاکید کردند که  آنها با اشاره به تعطیلی کارخانه آب معدنی به دلیل تامین نشدن مواد اولیه،

 .برند هایشان در شرایط اضطراب ناشی از تعطیلی همیشگی کارخانه به سر می  به همراه خانواده

کارگران آب معدنی داماش با اشاره به بازار مناسبی که برای عرضه محصوالت داماش وجود دارد، 

 .ورزد دداری مییادآور شدند که بانک ملی از تامین سرمایه در گردش این شرکت خو

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

 .جهت بازگشایی کارخانه شدند

 رانیا یحفار یشرکت ملماه حقوق وحق بیمه  هزاران کارگر  6عدم پرداخت *

 .داخت نشده استپر رانیا یحفار یشرکت ملماه حقوق وحق بیمه هزاران کارگر  6

 یرویهزار ن 16ما  نکهیا انیبا ب رانیا یحفار یشرکت مل یروابط عموم سیرئ آبان، 5روز دوشنبه 

و  مانکاریاز انتخاب پ یمشکل به وجود آمده ناش :به خبرنگار رسانه ای گفتم،یدار یمانکاریپ

 .است مانیپ نیتدوومناقصات 

 .است یاجتماع نیشترک با سازمان تامکارگران مربوط به حساب م مهیبمشکل :وی افزود

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

 رسالت مهجور رسانه*

ها ترور  آبادان در رسانه مینگذار» ادداشتینگار، در پاسخ به  روزنامه ،یرا ماندانا صادق ادداشتی نیا

 .نوشته استنگار  روزنامه ال،یمحمود ت« شود

 یا هیثان ۵۶ ویدیآبادان هنوز درشوک و ی مستقل کشو رو به خصوص جامعه یسازها روزنامه

آبادان مصاحبه  یمایباصداوس یبود که روزنامه نگاِرآبادان میبر ی جوان درمحله یضرب وشتم دختر

و  قتیه حقپرداختن ب یبه جا(saLam.abadan)"سالم آبادان" نستاگرامیا ی کرد و بعد هم در صفحه

حال نازل  نیمتفرعنانه نسبت به روزنامه نگاران مستقل و درع یاتیا پرداختن به قدرِت رسانه، با ادبی

" آبادان درسطح رسانه ها ی ترور ناجوانمردانه"از  یدولت_یرسم یها و چاکرمابانه نسبت به رسانه

 !اموزدیب"یا سواد رسانه"راه به مردم  نیخودش از ا الینوشت تا باخ

 ومحمودرضایدیهمچنان که دررابطه باو" )کوتاه ومنقطع شده یویدیو"بر  دیطبق معمول باتاک شانیا 

 را  یآنچه اخ: "سدینو یم( کرده بود انیکرد هم ب یم قیکه درآن شهروندان را به خشونت تشو یرازیش

با اهداف ناصواب  صرفا   گانهیب یها افراد معلوم الحال بارسانه یدر آبادان رخ داد و همراه بودن برخ



زن با مامور  کی یریبه تصور درگ یخانوادگ یدعوا کیکشاندن . و مغرضانه صورت گرفته است

 ".است یمعاند و فعاالن مغرض مجاز یها جنگ نرم رسانه یها کیاز تاکت

 یاست که آقا یزیآن چ ی همه" گانهیب یها رسانه" " افرادمعلوم الحال" "یخانوادگ یدعوا! "بله 

بمباران  کیتکن"و"یا جنگ رسانه"،"جنگ نرم"مانند ییها خواهد پشت کلمه یم الیمحمودت

 ستا افتهیفرامتن را در مایو قاب صداوس الیت یکه جامعه زودتر از آقا ییو از آنجا. پنهان کند"یخبر

کشاندن آنچه که در  هیاست و به حاش" رسانه" نیدر زم یباز دیآ یبر م شانیکه ازدست ا یتنها کار

 رامونیپ یینما و بزرگ" یا سوادرسانه"و " رسانه"بلند کردن تابلو . است انیآبادان درجر رپوستِ یز

به دست دارند تا  اداندر آب الیهمچون محمود ت ینگاران است که روزنامه یتنها برگ"معاند  یها رسانه"

آبادان  یدردها شتریچه براه هر نیدار در آباداِن امروز را انکارکنند و از ا شهیآن فساد ر ی لهیبه وس

است  یا دواژهیکل"یخانوادگ یدعوا."ترجلوه دهند تیتروکم اهم یتر،خانوادگ یشخص تر، یرا درون

 یم یمعن(یمانندمنزل مسکون) شخصمحل م کیچندنفردر انیم یکه نه فقط دردعواها وزد وخوردها

شهر،  ی،شوراهایزرگاناصناف،با یدرون اتاق ها است که در یهمان اشخاص اتیدهدبلکه رمز وادب

که به پشتوانه قدرت  یافراد. شود یم دهیخاص به کرات شن ینهادها ،یاسیآزاد، احزاب س ی منطقه

چنان حل وفصل (یتبان_زدوبند دیبخوان)نیچهارچوب مع کیرا در لیتوانندمسا یم

. تقل خارج شودروزنامه نگاراِن آزاد و مس یابیکه ازمدار ارز(مصالحه برسند گربهیکدیدبایبخوان)کنند

بلکه  یخانوادگ یاست که اتفاقا  نامش نه دعوا یبزرگ ی فاجعه گرید یرو"یخانوادگ یدعوا"

 عیو هرچه سر شتریب هرچه ابیروزنامه نگاراِن فساد ی از حوزه دیاست که با" یمعادالِت خانوادگ"

 ی که درحوزه یتازمانکه معادالت قدرت  دانند یم یتر پنهان شود چراکه افراد همان خانواده به خوب

 .برخوردار است تیاز امن ردیقراربگ" خانه وخانواده"کوچک 

به عنوان " احمدجهان نژاد"بلکه " بهاره چشم براه"آن نه  یاصل تیشخص که یا هیثان ۵۶ ویدیانتشارو 

 نیسراسرکشور، نشان داد که ا یِ مجاز یمنبع قدرت بود، توسط روزنامه نگاران و فعاالن فضا

 رامشو آ تیامن" الیآن به قول محمودت ی که به واسطه ستین" یخانوادگ یدعوا" کیرفا  موضوع ص

 الیمحمودت یآقا". ییعقده گشا" یباشد برا" یفرصت"و  لهیاوسی..."جامعه دستخوش التهاب شود یروان

منجربه " جنگ رسانه ها" یدخترآبادان کی ی انهیکتک خوردن وحش ویدیو یاست در ماجرا یمدع

باهشتگ  یفعاالن مجاز یو همدل یشده است تا بتواند چشم خود را بر همراه ییگشاعقده 

که مورد  ییها همان رسانه یعنی. ها شد، ببندد از رسانه یبرخ یاعتبار یکه منجر به ب" دختِرآبادان"

 ."واگذار نکرده اند بیرا به رق دانیم" شانیتفقدش قرار گرفته اند چون به زعم ا

 سد؟ینو یرا م ادداشتی نیا الیتاما چرا محمود  

 یخبرگزار ،یدولت یمایمثل صداوس)است  یسنت یها نگران کاهش قدرِت رسانه شانیاز آنجا که ا 

 یها شبکه" ای" فعاالن معلوم الحال"همچون  ییها حول واژه یبافرافکن کوشد یم( یرسم_یدولت یها

وهمراه با قدرت را  یمحافظه کارسنت یروهاین کیدئولوژیمآبانه و ا میق ،یسنت یها ارزش" معاند

نخ نما و  یها یتن به تئور گریکه جامعه د ردیبپذ خواهد یو چون نم. اکندیواح تیهمزمان تقو

 زاریجهت داِر رسانه ها ب یها یساز میو از هر گونه تصم دهد، یرا نم یسنت یها رسانه یپندواندرزها

 کند یم" انهیوناش نهعمل نابخردا"خترآبادان متهم به د ویدیانتشار و لیاست، روزنامه نگاران را به دل

 ی چهره نیخبر از آنکه ا یب! دارند" معاند یها رسانه یبرا یخوراک خبر ی هیته"که دست در 

درتعجبم !داده شد شیو رانت پروِر آبادان بودکه توسط رسانه ها نما  ساختارقدرت مدار، پول محور

 خواهدیاما نم زند یم رفح"ییبزرگ نما"و" جعل خبر" "انداپروپاگ" یها تیکه ازوضع یازکارشناس



رفته ومردم  نیوقت است که از ب یلیخ یتیحاکم_یدولت_یرسم یرسانه ها تیکه مرجع ردیبپذ

 .رندیگ یم میتصم یداریو شن یدارید یها استفاده از رسانه یچگونگ ی مدتهاست که شخصا درباره

که  ییها روزنامه نگاران نشان داد که نقش رسانه ی به جامعه رگیبار د یا هیثان ۵۶ ویدیو نیانتشار ا 

 دهیبه سر رس اند کرده یم دیمشخص و محدود تول ییازمخاطبان، محتواها یانبوه یبرا یطوالن یسالها

هاست در  که سال نگیلتریو قدرت ف ستندین"امیپ"مخاطب انبوِه منفعِل درمقابل  گریاست و مخاطب د

آورده  اریو خبر را دراخت امیخاص است تمام شده و جامعه قدرِت انتخاِب پ یهااشخاص و نهاد ادیانق

 نیکتک خوردن ا دیبه جامعه نشان داد که نبا گریبار د کیدردناک بهاره  یویدیشوربختانه و. است

" یاجتماع"و اتفاقا   ردیقرار بگ یمسائل خانوادگ یدردسته بند" یحیفاطمه بر" دنیدختر مانند سربر

 نیاز ا یبانیبه پشت یبا افکارعموم یرا در همراه ییدستگاه قضا تواند یاخبارشان م شتریرچه بشدن ه

 .کند بیترغ( ستندیکه دربوم ماکم ن)پناه  یدختران ب

 :کالم آخر

مردم نه تنها مردم را فراموش کرده بلکه با  یبرا یا سوادرسانه رامونیپ ییدر قلمفرسا الیت یآقا

نشان داد که همان روزنامه  شیاز پ شیب..." جامعه یو آرامش روان تیامن"چون هم یاستفاده ازعبارات

و پل  یوعچمن مصن نیافتتاح زم تگریو روا گرفت یشهردار رابه دست م یاست که بلندگو ینگار

 ی که در چنبره یشهر. ستیبه نام آبادان ن یوزوال شهر یدرد و بدبخت یِ بود و ابدا  راو ادهیعابر پ

" میبِر"تا " َسده"از فشیو بدِن نح َکَند یدارد جان م(تااکنون یبازساز یازابتدا)اد و قدرت فس یباندها

 ...است یو زخم نیخون

 ۹۹۱۱آبان_یمانداناصادق 

 آبادان

 رانیا مستقل نگاران روزنامهبرگرفته از کانال 

 جان باختن یک کارگردر درق براثر سقوط لودر برویش*

 یاستان خراسان شمالساله حین کارگود برداری درشهردرق در  55آبان،یک کارگر  4روز یکشنبه 

برویش جان خودرا  لودر ش سقوطبالبه دنو به داخل گودال وسقوط  از خاک  یبخش زشیربراثر

 .ازدست داد

 بر اثر سقوط باالبرمترو تهران توحید کارگر در ایستگاه  9جان باختن *

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

 .جان باختندسقوط باالبر

در محور ارسنجان به  حاملشان سانیوانت ن یواژگونکارگر کشاورزی در حادثه  92مصدومیت *

 آباده
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 .ارستان منتقل شدندمصدوم وبه بیم
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