
 1331آذر ماه  3و 2، 1اخبار و گزارشات کارگری 

 گور خود کنی بدست خود    بگیر،ببند،بکش
با  یوشغل یشتیمع یفیهفت تپه نسبت به بالتک شکریکشت وصنعت ن ادامه اعتراضات کارگران -

 وراهپیمایی در سطح شهر شوش یمقابل فرماندارتجمع 

نسبت به بالتکلیفی شغلی  فارس جینقل خلو حمل حق طلب کارگرانادامه اعتراضات جمعی از  -

 .زدنددر شهر ستان اسالمشهر ومعیشتی با تجمع مقابل شرکت

 وقطعی اینترنت یشتیبه وضع معنسبت علم و صنعت  دانشگاه انیدانشجواعتراضی   تجمع -

 !دیده انیسرکوب مردم معترض پا به:رانیا سندگانیکانون نو -

 ب کارخانه آذرآب با تحمیل قرار داد های کاری یک ماههادامه اذیت وآزار کارگران حق طل -

 ینیحس غالب یفعال کارگر یپلمپ منزل مسکون -

 یدر تجمعات اعتراض وانیدانشگاه آزاد مر یدانشجو ارشاد خونزربازداشت  -

 دانشگاه تهران یمعمار یدانشجو هیگرانپا میابراهبازداشت  -

 دانشگاه تهران یرشته انسانشناس یدانشجوو  ینژادفتح، فعال صنف بولفضلبازداشت ا -

کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوردرباره دانشجویان بازداشتی بدنبال  هیطالعا -

 اعتراضات هفته آخر آبان ماه

 تهران ستارخان ابانیخ کیفروشگاه الستجان باختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی  -

 در اصفهان بدنبال سقوط جان باختن کارگر تعمیرکارآسانسور -

با  یوشغل یشتیمع یفیهفت تپه نسبت به بالتک شکریکشت وصنعت ن ادامه اعتراضات کارگران*

 ی وراهپیمایی در سطح شهر شوشمقابل فرماندارتجمع 

در ادامه  هفت تپه نسبت شکریکشت وصنعت ن کارگر 055آذر،بیش از 3روز یکشنبه صبح 

 .برای باری دیگر دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند یوشغل یشتیمع یفیبه بالتک اعتراضاتشان

کارگران بدلیل عدم پاسخگویی نمایندگان دولت در شهرستان شوش دست به راهپیمایی در خیابان های 

 . اصلی این شهر زدند

نسبت به بالتکلیفی شغلی  فارس جیونقل خل حمل حق طلب کارگرانادامه اعتراضات جمعی از *

 .زدنددر شهر ستان اسالمشهر تجمع مقابل شرکتومعیشتی با 

کارگرانی که  بدنبال ) فارس جیونقل خل حمل حق طلب کارگرانجمعی از  آذر،2روز شنبه 

ازکار  یمانیبه پ یاز دائم شانتیوضع لیتبدایستادگیشان دربرابر خواست کارفرمامقابل مبنی به  

 فی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل شرکتدر ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلی (اخراج شدند



نفر از کارگر  50 یبازگشت به کار برا یبا صدور آراآذر،3بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

احکام  یاز اجرا یا واحد حمل ونقل جاده نیا یفارس، کارفرما جیشده شرکت حمل و نقل خلاخراج 

 .کند یم یصادر شده خوددار

شده  لیبه صورت مشخص شمار کارگران تعد: خبر افزودند نیبا اعالم اشرکت  نیکارگران ا یبرخ

خود از  یاستخدام تینفر است که پس از مخالفت با وضع055فارس حدود  جیشرکت حمل ونقل خل

 05 نیانگیمرداد ماه با م30سال سابقه کار، در روز 05کم  با دست یمانکاریبه پ میحالت قرارداد مستق

 .شدند لیسال سابقه کار تعد

خبر  افتیپس از در شیحدود سه ماه پ یلینفر از همکاران تعد50گفته کارگران؛ از قرار معلوم  به

 افتیرا در اداره کار شهرستان اسالمشهر مطرح و خواستار بازگشت به کار و در یتیخود شکا لیتعد

را  خودکار کارگر که خودخواسته محل 35کارگران به جز  یاما مابق شوند یخود م یمطالبات مزد

اند  مجددا در شرکت مشغول به کار شده یادامه همکار یکارفرما برا طیاند با قبول شرا ترک کرده

 .ندارند یمشخص تیوضع زیگرچه آنها ن

حل  اتیه)در اداره کار شهرستان اسالمشهر  تیشکا نیبه ا کننده یدگیگزارش، مرجع رس نیا هیبرپا

 لیتعد« است یفارس دائم جیر کارگران شرکت حمل ونقل خلکا تیماه»استدالل که  نیبا ا( اختالف

 یآنها را یو برا رفتهینپذ یمانکاریبه پ میقرارداد کار از حالت مستق تیوضع رییتغ لیآنها را به دل

 .بازگشت به کار صادر کرده است

اما احکام بازگشت به کارشان صادر شده است  نکهینفر با وجود ا 50 نیا نکهیا انیبا ب کارگران

طبق : افزودند کند،  یم یدوباره آنها خوددار یریکارگ فارس از به جیشرکت حمل ونقل خل تیریمد

 .پرداخت کند زیکارگران را ن یا مهیو ب یاحکام صادره کارفرما مکلف است همه معوقات حقوق

را به بازگشت به کارمان  یها نامه( آذر ماه2)شنبه  روزید: از کارگران گفت یکیرابطه  نیهم در

کارگران مقابل  جهیدر نت میورود به محل کارمان روبرو شد یاما با مخالفت کارفرما برا میشرکت برد

 .برپا کردند یشرکت تجمع اعتراض

مدت  نیا یشد ط یکارفرما مدع ،یبعد از اجتماع کارگران با ورود مسئوالن شهرستان: افزود او

به . کند یشیاند در مورد آنها چاره دیکه در ابتدا باکرده  یکار قبل یروین نیگزیجا  دیکار جد یروین

 جهینتدر . کند یریگ میمورد تصم نیفرصت خواست در ا یشنبه هفته جار تا روز سه لیدل نیهم

 .افتیساعته کارگران موقتا خاتمه  نیچنداعتراضی  اجتماع 

 اینترنت یی وقطعشتیبه وضع معنسبت علم و صنعت  دانشگاه انیدانشجواعتراضی   تجمع*

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  علم و صنعت دانشگاه انیدانشجو آذر،جمعی از3روز یکشنبه 

 .دست به تجمع در این واحد آموزش عالی زدند نترنتیا یمردم و قطع یشتیمع تیبه وضعنسبت 

 



 

به  سبتبرپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان با برافراشتن دست نوشته هایی اعتراضشان را ن

،پولی سازی دانشگاه وایجاد جو اختناق در آن وبازداشت نترنتیا یقطع ،مردم  یشتیمع تیوضع

 .نشان دادند.... دانشجویان و



 

 .برگزار شد یرسم ریآزاد غ بونیتر کی ی هیتجمع در حاش نیا 

 !دیده انیسرکوب مردم معترض پا به:رانیا سندگانیکانون نو*

است که  یمزمن بیو مصا لیگواه حل نشدن مسا رانیگسترده در ا یها اعتراض یا دوره برآمدن

 هیقهر ی هر بار که صاحبان قدرت با استفاده از قوه. جامعه را در چنگ گرفته است بانیگر

که  سر برآورده است؛ چنان شتریبا توان، سرعت و خشم ب گر،ید یاند، زمان ها را پس زده اعتراض

اش در کمتر از  و دامنه افتیآبان آغاز شده، به سرعت گسترش  ۲۴اعتراض مردم که از  ی ازهدور ت

 .دیها شهر کوچک و بزرگ رس ساعت به ده ۲۴

و سرکوب،  ضیمردم به جان آمده از فقر و تبع ن،یبنز متیق یچند برابر شیافزا یاعالم ضربت با

 ۰۸به  کیو نزد معاش خانواده را ندارند نیاندرکاران دولت، توان تام ها که به اقرار دست همان

 اشت،ند گرید یدستبرد یشان، جا سفره یاعتراض خود را بلند کردند؛ آنها که کوچک یدرصدند، صدا

با  زیبار ن نیاما ا ابند؛یب ییبردند مگر گوش شنوا ابانیرنج تلنبار شده در دل و جانشان را به خ

 .ضرب و جرح و بازداشت و گلوله پاسخ گرفتند

و فعاالن  سندگانیو نو انیدهه گذشته هرگاه کارگران، معلمان، زنان، دانشجوکه در چهار  طور ن  هما

دست به اعتراض  ریناگز ،یصنف ییمطالبات جز یمطالبات خود، حت انیب یمستقل برا یاسیو س یمدن



 «یمل تیمخل امن» ،«گانهیوابسته به ب»، «اخاللگر»چون  ییها کردند، با انگ جادیا یتشکل ایزدند 

 .و زندان مواجه شدند یو انتظام یتیماموران امن ورشیو با 

. گوناگون ساخته شده، از شمار خارج است یها فعاالن عرصه یکه برا یتیامن یها پرونده اکنون هم

که هر دم بر رنج  یطیسکوت در شرا لیتحم. مردم بوده است یها خفه کردن صدا واکنش نیا ی جهینت

است  یاتفاقهمان  نیاعتراض را به دنبال دارد و ا ادیفوران خشم و برخاستن فر شود، یمردم افزوده م

 .دادن است یکه اکنون در حال رو

و حق مردم است؛ مقابله با آن با دستبند و باتوم  انیب یاز آزاد یبه هر اجحاف و ستم، بخش اعتراض

 یطور افتهی شتریب یشدت بار نیبوده است، ا ریاخ ی در چند دهه تیو گلوله، گرچه روال معمول حاکم

 .بر جا گذاشته است یو بازداشت یکه فقط در پنج روز نخست صدها کشته و هزاران زخم

 یشگرد دادها،یبه اخبار رو یو جهان از دسترس رانیو محروم کردن مردم ا نترنتیا یسراسر قطع

طرفه آنکه در . استاز سانسور  گرید یو شکل انیها دور از چشم جهان سرکوب اعتراض یبرا گرید

 لیبا تبد! دهند یاعتراض داد سخن م یمردم برا یاز حق قانون ها بونیوضع، مقامات پشت تر نیهم

 دیشا نترنتیو ببند و قطع ا ریجنگ و با استفاده از خشونت و بگ دانیشهرها به م یها ابانیکردن خ

 .ن را خاموش کردآ توان یخاکستر برد، اما قطعا نم ریبتوان آتش مطالبات مردم را ز

 ییو خواهان رها کند یمردم را محکوم م انیب یبار با آزاد خشونت ی مقابله رانیا سندگانینو کانون

و  دیتهد ر،یتحق یحاکمان به جا: دهد یاست و هشدار م ریاخ یها شدگان اعتراض بازداشت ی همه

 یتیامن یروهایکنند، ن نیمکآنها ت انیب یندارند، به حق آزاد یسالح ادیکه جز فر یسرکوب معترضان

جمع کنند و به مردم فرصت اعتراض و  ها ابانیاز خ شانیرا با آالت و ادوات سرکوبگر یو انتظام

 .را بدهند شانیها خواسته انیب

 رانیا سندگانینو کانون

 ۸۹۲۰آبان  ۲۲

 ههیک ما کاری ادامه اذیت وآزار کارگران حق طلب کارخانه آذرآب با تحمیل قرار داد های*

مدیریت شرکت آذرآب برای آذیت وآزار کارگران حق طلب، دوره قرارداد کاری کارگرانی را که 

بدنبال اعتراضات نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی بازداشت شده بودند را به یک ماهه کاهش داده 

 .است

یک  یاز طپس  قرار داد این کارگران آذر،وعده داده شده3براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .ماهه بازگردد کیقرارداد  یماهه به روال قبل از امضا کیقرارداد دوره 

کارگران و مسائل  یسابقه کارقابل یادآوری است که ،کارگران کارخانه آذرآب با توجه به 

 .مشغول بکار هستندساله  کیسه ماهه، شش ماهه و  یقراردادها با!؟یانضباط

 ینیحس البغ یفعال کارگر یپلمپ منزل مسکون*

حمله   سنندج یکارگر نیازفعال ینیبه منزل غالب حس سنندج اطالعات وزارت مامورانچند روزپیش 

فعال  نیرا پلمب کردندودر ادامه  ماموران ا یفعال کارگر نیور شدند وبا اعمال فشار درب منزل ا

 . ددور باش یوکه از شهر سنندج تا اطالع ثان کنندیرا به همراه خانواده اش مجبور م یکارگر



ی براي كمك به ایجاد تشكل های یهماهنگ تهیکماعضای از  ینیغالب حسخاطرنشان می شود که 

 . باشدیم کارگري

 یدر تجمعات اعتراض وانیدانشگاه آزاد مر یارشاد خونزر دانشجوبازداشت *

وان بهمراه در میدان جهاد شهر مری وانیدانشگاه آزاد مر یدانشجو ارشاد خونزر آبان،20روز شنبه 

 .چند نفر دیگر توسط نیروهای اطالعات بازداشت شدند

 دانشگاه تهران یمعمار یدانشجو هیگرانپا میابراهبازداشت *

محل تحصیلش بازداشت دانشگاه تهران در  یمعمار یدانشجو هیگرانپا میابراهآبان،22روز دوشنبه 

 .شد

زندان این دانشجوی معترض به  ر،کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشو براساس گزارش

 .منتقل شده است هیفشافو

 دانشگاه تهران یرشته انسانشناس یو دانشجو ینژادفتح، فعال صنف بولفضلبازداشت ا*

 دانشگاه تهران یرشته انسانشناس یو دانشجو ینژادفتح، فعال صنف بولفضلا آبان،35روزپنج شنبه 

 .تمنتقل گشته اس یو به مکان نامعلومبازداشت 

به همراه نیزسمسار  وفاطمه یعیرب نایس بنابه گزارش کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور،

 .بازداشت وروزجمعه اول آذرآزادشدند نژادفتح بولفضلا

کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشوردرباره دانشجویان بازداشتی بدنبال  هیطالعا*

 اعتراضات هفته آخر آبان ماه

 نیا انیتن از دانشجو ۴۰  حداقل یریاز دستگ یحاک ییتهران و عالمه طباطبا یاز دانشگاه ها اخبره

  .تعداد تاکنون آزاد شده اند نیتن از ا ۸۱دو دانشگاه است که 

اکثر آنان نامعلوم است  یبازداشت شده، اسام انیدانشجو تیهو یرسم دییبه سبب عدم تا انیم نیا در

کشور منتشر و  انیدانشجو یصنف یشده به مرور توسط کانال شوراها دییمشخص و تا ی  اما اسام

 .گردد یم لیتکم

 نیاز فعال یاریارتباطات به شکل گسترده و اختالل در ارتباط بس تیبه سبب محدود نیهمچن

 .ستیدر دست ن یسطح کشور خبر موثق  یدانشگاه ها ریکشور، از سا یو صنف ییدانشجو

جهت  د،یراجع به بازداشت شدگان دانشگاه خود دار یاتیو جزئ یریتگاز دس یچنانچه اطالع لذا

 امیکشور پ انیدانشجو یصنف یشوراها کانال @senfi_uni_ir_admin یارتباط یدیبه آ یریگیپ

   .دیارسال کن

و  دهیکشور رس انیدانشجو یصنف یکه بدست کانال شوراها یبازداشت انیاز دانشجو یتعداد یاسام

 :است ریقرار گرفته به شرح ز دیید تابازداشتشان مور

 دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س_ ییسها مرتضا .۸

 دانشگاه تهران بایز یهنرها_ یفرصت ریام.۲



 دانشگاه هنر تهران_ ینرگس باقر .۹

 دانشگاه تهران بایز یهنرها_ هیگرانپا میابراه .۴

  هراندانشکاه ت یو علوم انسان اتیدانشکده ادب_ یصفو رضایعل.۵

 دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س_ یا فهیحسن خل .۱

 دانشگاه تهران یعلوم اجتماع_ یذوق اریکام .۷

 دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب_ یمهران قند .۰

 دانشگاه تهران کیزیف_ فاضل زاده یعل .۲

 دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب_ احمد زاده دیسع .۸۸

 دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب_ ورصائب هاشم پ .۸۸

 دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیادب_ یمحب دیسع .۸۲

 دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س_ یعرفان رافع .۸۹

 دانشگاه تهران یعلوم اجتماع_ ابولفضل نژاد فتح .۸۴

 یو توانبخش یستیدانشگاه علوم بهز_ دارالشفا اشاری .۸۵
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 تهران ستارخان ابانیخ کیفروشگاه الستجان باختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی *

تهران  ستارخان ابانیخ کیفروشگاه الست در حادثه آتش سوزی آذر،یک کارگر3بامداد روز یکشنبه 

 .جانش را ازدست داد

 کارگر تعمیرکارآسانسور در اصفهان بدنبال سقوطجان باختن *

 ،یکشور یمجتمع مسکون ساله حین کاردر55آذر،یک کارگر تعمیرکارآسانسور3عصر روز یکشنبه 

 .جانش را ازدست داد واریاتاقک و د نیباصفهان بدنبال سقوط و گیرکردن  گلستان

: اصفهان گفت یشهردار یمنیو خدمات ا ینشان سازمان آتش یسخنگوبنابه گزارش رسانه ای شده،

سقف آسانسور  یکارگر رو نیشد؛ ا یباعث مرگ و واریاتاقک و د نیآسانسور ب رکاریتعم رکردنیگ

مرد که  نیاو بوده که با هم سقوط کردند گلستان ،یکشور یمجتمع مسکون در راتیدر حال انجام تعم

 .حادثه فوت کرد نیساله در ا 55حدوداً 
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