
 1401ماه آبان  3 اخباروگزارش های کارگری

 در مقر گشت ارشاد تهران   ین ی( امناینسبت به قتل مهسا )ژ اعتراضات  چهلمین روز

 م یشی تموم م ی کی ی کی  م،ینش  یکیاگه با هم  

در     ینی( ام ناینسبت به قتل مهسا )ژاعتراضات    چهلمین روزهمزمان با      ماهآبان    3روز سه شنبه  

با برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران  ور یشهر   25روزجمعه    که از  تهرانمقر گشت ارشاد  

 ،اعتراضات بقرارزیر ادامه پیدا کرد: آغازشد

 تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرهای: -الف

 سقز  -

 گلبهار)استان خراسان رضوی( -

  ی سینو   وار ی در سلف ود  ی تیجنس   کی و حضور بدون تفک ییمایکالس،تجمع،راهپ  میاعتصاب وتحر   -ب

 :انیدانشجو

 

 دانشگاه اراک   -

 ل یاردب ی دانشگاه علوم پزشک -



 أصفهان دانشگاه  -

 أصفهاندانشگاه هنر  -

 دانشگاه اصفهان یاعتراض شبانه دختران خوابگاه -

 دانشگاه چمران اهواز  -

 بابل  ی روانیدانشگاه نوش  -

 دانشگاه دامغان  -

 ی سبزوار میدانشگاه حک -

 اه شهرکرد انشگد -

 راز یدانشگاه ش ی دانشکده مهندس  -

قم)  - مجر   انیدانشجو  اعتراضدانشگاه  حضور  و  عملکرد  به  قم  تلو  یدانشگاه    ی ون یز یبرنامه 

 (در دانشگاه ۲۰:۳۰

 قوچان   یدانشگاه صنعت  -

 کرج  ور ی شهر ۱۷ یاو حرفه   یدانشگاه دخترانه فن -

 دانشگاه کردستان -

 مشهد ی دانشکده دندانپزشک  -

 همدان   یدانشگاه بوعل یعلوم پزشک انشکده د -

 دانشگاه یزد  -

 زد یدانشگاه علم و هنر  -

 زد ی  ی صدوق ی دانشگاه علوم پزشک -

 د زی خوابگاه دخترانه دانشگاه اعتراض شبانه  -

 دانشگاه الزهرا -

 دانشگاه بهشتی  -

 ی بهشت یراپزشک ی پ دانشکده   -

 مدرس   تی دانشگاه ترب -

 دانشگاه تهران یخارج یاهو زبان اتیدانشکده ادب  -



 دانشگاه تهران ی دانشکده فن -

 دانشگاه تهران با یز  یدانشکده هنرها  -

 دانشگاه تهران تی ریدانشکده مد   -

 )شعارنویسی(-چمران - یوابگاه دختران کارشناسخ -

و صنعت  - علم  چهلم  انیدانشجو) دانشگاه  مناسبت  به  و صنعت،  علم  شدن    ن یدانشگاه  کشته  روز 

 (دادند ر ییتغ  نای نام پارک بانوان را به پارک ژ ی نیمهسا ام 

 ی دانشگاه خوارزم  یدانشکده هنر و معمار  -

 تهران،   ی دانشگاه خوارزم یاسیدانشکده حقوق و علوم س -

 دانشگاه صنعتی شریف  -

 دانشگاه عالمه  -

 دانشگاه عالمه  اتیدانشکده ادب  -

 دانشگاه سوره  -

 دانشگاه آزاد تهران  -

 د تهران واحد پونک دانشگاه آزا -

 دانشگاه آزاد تهران جنوب -



 

 : دانش آموزان در مدارس وخیابان شهرهای -ج

 بندرانزلی  -

 رشت  -

 سقز  -

 سنندج  -

 مشهد  -



اعتراض  -د تجمع  پزشک   یفراخوان  نظام  سرکوب    یقانون  یکارکنان  به  نسبت  تهران  استان  کشور 

تغ  ریها،ز  ، سازمان  استقالل  رفتن  نمادهاآ  یکاربر  رییسئوال  و    یو...برا  یپزشک  ی مبوالنس 

 ی با اعتراضات سراسر  یهمبستگ

 و همچنین 

پا  تیوضع  ل یتبد  ،عدمیساز  ینشانان مشهد نسبت به خصوصآتش   یتجمع  اعتراض  -   ن ییو سطح 

 ی دستمزد مقابل شهردار شیافزا یحقوق وبرا

  ش یبه عدم افزا  زدراعتراضیتبر  یروز اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان تراکتورساز  ن یدوم -

 یتوخال یو وعده ها تی وضع ل یدستمزد وعدم تبد 

 دند یودست از کار کش  وستندیبه  همکارانشان پ یتراکتورساز   امروزکارگران

 دستمزد  ش یافزا ی نسبت به سطح حقوق وبرا ست یز  طیکارکنان سازمان مح  ی تجمع اعتراض -

 ی و کارگران بازداشت ه ی از عسلو یگزارش  -

ضی کارکنان نظام پزشکی قانونی کشور استان تهران نسبت به سرکوب ها،زیر  فراخوان تجمع اعترا

ی و...برای همبستگی با  پزشک  ی آمبوالنس و نمادها  ی کاربر  ر یی تغ  سئوال رفتن استقالل سازمان ،

 اعتراضات سراسری 

 صبح  ۱۱آبان ساعت  ۴: چهارشنبه زمان

 تهران؛ ی : نظام پزشکمکان

 مقدم )شانزدهم( شماره   یفرش ابانیز جالل آل احمد، خ باالتر ا -  یكارگر شمال ابانیخ

 به نام شفا دهنده دلها 

    میری که آرام نگ  م یما زنده به آن 

 ما عدم ماست  یکه آسودگ می موج

را به درد  یاکه قلب هر انسان آزاده م یابوده یباور رقابلیغ  عیشاهد وقا  انی ران یما ا ر،یماه اخ کی یط

 .آورد یم

 :تهران ی اعضا نظام پزشک ما

 .م یهر گونه خشونت در تمام سطوح جامعه را محکوم و خواهان توقف آن هست  -۱

 .م ی وارده به جامعه مخصوصا کودکان و نوجوانان هست  یو روان  یبدن ب یاز آس  یر یخواهان جلوگ -۲

تغ -۳ گونه  نمادها   یکاربر   رییهر  و  ترم   یپزشک  یآمبوالنس  جهت  و  نموده  محکوم  اعتماد    م یرا 

 .می عه، خواستار توقف آن هست جام یعموم 



و    ریحوادث اخ دگانید   ب یبه همه آس  یارائه خدمات جامعه پزشک  یبستر مناسب برا جاد ی خواستار ا -۴

 .م ی در پروسه درمان هست ی ت یامن  ی روهایعدم دخالت ن 

مصدوم -۵ اسرار  و  اطالعـات  بودن  محرمانه  حفظ  درمان  ن ی خواهان  مراکـز  به  کننده    ی مراجعـه 

 .م ی هست یو سوگند نامه پزشک یالمللن یب   ،یکشور  نی وانمطابق با ق

 .م یامن هست  ط یاعتراض مردم، بدون لکنت در مح دن یشن یمناسب برا طی خواهان شرا -۶

  ی اعتماد عموم   ب یاز تخر  ی ریکشور به جهت جلوگ   یقانون   ی خواهان حفظ استقالل سازمان پزشک -۷

 .م یهست 

  ی آموزش  طینامشخص به مح  ت یبا هو   یروها یو ن یت یامن  ،یانتظام ،ینظام ی روها یهر گونه ورود ن -۸

 .می را محکوم نموده و خواستار توقف آن هست یو درمان

 .می خواستار حفظ سالمت جسم و روح و روان بازداشت شدگان و خانواده آنان هست -۹

ان  تا زم   داند ی است و به سوگند نامه خود وفادار و خود را مکلف م  داریب   ی نگران جامعه پزشک  چشم 

 .ند یننش   یها از پا درخواست  یبه تمام  یاب یدست

 صبح  ۱۱آبان ساعت   ۴: چهارشنبه  زمان

 تهران؛ ی : نظام پزشکمکان

 ۱۱۹مقدم )شانزدهم( شماره  یفرش ابان یباالتر از جالل آل احمد، خ  - ی كارگر شمال ابان یخ

 **** 

  س یی تجمع شوند منجمله ر  یپا به تکاپو افتادند تا مانع بر  ت یاست که سردمداران حاکم  ی آور  اد ی قابل  

 خواهان لغو تجمع شده است. یا  هیاطالع  یتهران بزرگ ط ی نظام پزشک  رهیمد  ات یه

نام پارک بانوان    ین یروز کشته شدن مهسا ام  نی دانشگاه علم و صنعت، به مناسبت چهلم  انیدانشجو

 .دادند  ر یی تغ  نایرا به پارک ژ

 ۱۴۰۱آبان ۳

دانشجو شر  ان یحضور  ح  ف یدانشگاه  برا  اط یدر  غذا  یدانشگاه  تفک  ی صرف  و    ی تی جنس  ک ی بدون 

 .انیدانشجو انی دانشگاه، در م  د یاز اسات پور،ی عادل فردوس  یهمراه 



 

قصد حرکت به    یی از دانشجوها پس از صرف ناهار در محوطه دانشگاه، با سر دادن شعارها  ی گروه

  .قف شدند دانشگاه را دارند که با ممانعت حراست دانشگاه متو است یدفتر ر  ی سو

 :از جمله شعارها



 م ی ما همه با هم هست حجاب،ی حجاب ب  با

 به خواهر ماست  هیکه در رگ ماست، هد  یخون 

 ی و برابر یآزاد  ،ینه توسر  ، یروسر نه

 ۱۴۰۱آبان ۳

 :یدانشگاه چمران اهواز با شعارها انیتجمع گسترده دانشجو 

 نفر کشته ابان ماست  ۱۵۰۰

 ت یحما  ت یحما رت یباغ  ی دانشجو

 رد یپذ   یذلت نم  رد یم  یم  ودانشج

 ی آباد  هنیمرد م ی آزاد  یزندگ زن

 خور آخراشه خوب بخور  س یساند  یج یبس

 گردد  د یآزاد با  یزندان  ی دانشجو

 ران یا یخوزستان تا تهران جانم فدا از

  رانیا یجانم فدا   النیزاهدان تا گ از

 ران یکردستان چشم و چراغ ا خوزستان 

 ...ی بود عدالت کجا  ا یهر نکته که گفتند غلط بود و ر وعده که دادند به ما باد هوا بود   هر

 ستمگر   ییمن نگو فتنه گر، فتنه تو  به

 غرق خون استادامون خفه خون   ابونایخ

 "یآهنگ "برا  ی همخوان

 من  ی هست ی ا وطن 

 ران یا یا

 ی دبستان اری

 د یبه ما ملحق ش   د ییای ب  می خواینم  ی تماشاچ ما

 ی آزاد  یآزاد  یآزاد 

 شده دانشگاه   ن ی اوشده بازداشتگاه  رانیا



 

 

 ۱۴۰۱آبان ۳

حراست دانشگاه درب سلف پسران را قفل کرده    نکه ی بابل پس از ا  ی روانیدانشگاه نوش   انیدانشجو

از    یاعتراض  یبود، با شکستن درب سلف پسران وارد سلف شده و عالوه بر صرف غذا، شعارها

 " سر دادند یآزاد ی جمله "زن زندگ

 

خود را    یاعتراض   یدانشگاه حرکت کرده و تجمع   ی مت درب اصلسپس به س  ان ی است دانشجو  ی گفتن 

 .ادامه دادند 

 ۱۴۰۱آبان ۳

 بابل چه گذشت؟  یروانیاز ناهار تا شام در دانشگاه نوش 

 بابل  ی روانیدانشگاه نوش انی از دانشجو یگزارش ارسال

تدا با  بابل شکل گرفت اب   یروانینوش   ی ، مقابل درب سلف دانشگاه صنعت۱۴۰۱آبان    ۳که ظهر    ی تجمع

اقدام به    زیاز مختلط شدن سلف مواجه شد. حراست ن  یریجلوگ   ی حراست دانشگاه برا  د یمقاومت شد 

  ف با شکستن درب، وارد سل  ان یشود. اما دانشجو  ان یقفل کردن درب سلف کرد تا مانع ورود دانشجو



و توقف    اهی نی دستور به جمع کردن س  ز،یرآمیتحق  یسر دادند. در اقدام  یاعتراض   یشدند و شعارها 

  .د یگرد  ان ی خشم دانشجو  شیامر موجب افزا ن یغذا داده شد که ا  ع یتوز 

در    ی سع  ی پوشال  ی هادر سلف حاضر شد و با دادن وعده   ، یدانشگاه، دکتر گنج  است یر  ی از چند   پس 

دانشجو اعتراضات  و   ان ی فرونشاندن  برگزار  ی داشت.  به  حاضر  که  کرد  شورا  یاعالم    یانتخابات 

تشک   ی صنف وضع  ی برا  یاه جلس  ل یو  کردن  م  ت یمشخص  رئ   ان ی.دانشجو باشد ی سلف  سخنان    س یکه 

نپذ  را  ادامه   رفتهیدانشگاه  به  و  کرده  ترک  را  سلف  محوطه   یبودند،  در  دانشگاه    یاعتراضات 

 .پرداختند 

نوش   یسابقه  دورب  یروان یدانشگاه  از  استفاده  سوء  بس  ی تی امن  یهان ی در  است.    اریدانشگاه  درخشان 

اجرا  انیجو دانش   ییشناسا  کم  یو  اخت   یانضباط  یته ی احکام  در  نهاد   اریو  به  اطالعات    یها گذاشتن 

فجا م  ست ی عیسرکوبگر،  انجام  خوردن  آب  همچون  دانشجو   شود ی که  ا  ان یو  .  د انواقف  هیقض   ن یبر 

  خواهی آزاد   ان ی کردند. سپس دانشجو  ها ن یمعترضان در دانشگاه اقدام به از کار انداختن دورب   ن ی بنابرا

 .چرخاندند یدر هوا م  ی اعتراض به حجاب اجبار یخود را درآورده و به نشانه  ی هاعه مقن

آن جمع  بعد  دانشکده  ت یاز  بس   ی به سمت  با  از پشت ش   یی های جیبرق رفت و    ی هاشه یمواجه شد که 

جو را    انیدانشجو   یعلن   کیبا تحر   های جی . بسگرفتند ی معترضان را به سخره م  ییدانشجو  جی دفتر بس

دانشجو متشنج   پاسخ،  در  دفتر بس   ان یکرده و  به سمت  نارنج  آن   ج یبا پرتاب  پذ از  که    ردند ک  یی را یها 

 .شد  دهیکش نیی به پا   جی دفتر بس  یجا شد و پس از آن، تابلو آن  یهاشه یموجب شکسته شدن ش

به    وستنی به پ  ان ی دانشجو  ری( با هدف دعوت سا هی ) علوم پاامی اعتراضات به سمت ساختمان خ  یادامه

 .آن همراه شد  دن یمعترض انجام شد که با پاره کردن بنر احکام پوشش و به آتش کش ت یجمع

را    هان ی از جمله ا  یی را زمزمه کردند و شعارها   « یدست در دست هم شعر خواندند، »برا   ان ی دانشجو

 :زدند  اد یفر

 کتاتور یبر د  مرگ

 بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر  مرگ

 گم بشه  د یتانک فشفشه، آخوند با   توپ 

 م یریگی رو پس م   رانیا م، یریمی م م، یجنگ یم

 هدف خود نظامه   امه،ی پ  نی آخر ن یا

 سرنگونه   ی دعلیسال خونه، س  امسال

 هر آنکه خواهرم کشت   کشم،ی م کشم یم

 وطن وطن نشود   ن یآخوند کفن نشود، ا  تا

 نفر کشته شه هزار نفر پشتشه   هی  هر



اد   ک یمکان  ی دانشکده  ی به سو   ت یجمع پاره    ی اعتراض   ی شعارها  ی امهحرکت کرد و  با  همزمان بود 

شام، سلف دختران قفل شد و    عی شدن به زمان توز  کی . با نزد ی نهاد رهبر  ی ندگیدفتر نما   ی کردن تابلو

بر    یافشار اما مقابل سلف ماند و با پ  ت ی. جمعشود ی م   عی اعالم کردند که شام دختران در خوابگاه توز

با استمر  د یاحقاق حق خود تاک  دانشجوداشت.  دانشجو  م یتسل   ن یمسئول   ان،ی ار حضور  دختر    انیشده و 

 .کرده بودند وارد سلف پسران شوند  جاد یپسر ا ان یکه دانشجو ی توانستند از تونل

نوش   انیدانشجو   ما آبان    یروان یدانشگاه  کنار    ۱۴۰۱بابل، شام سوم  در    ن یق ی.  م یکرد   لیم  گری کد یرا 

باش ا  د یداشته  فقط  نه  ما  بلکه    نی هدف  ابار،  تفک   ط یشرا  ن یتداوم  گذاشتن  سر  پشت    ی هاک یو 

 شماست.  یرکنندهیتحق 

 تجمع شجاعانه در همدان  ک یاز   ی گزارش

دانشجو   تجمع  در حال  یدانشگاه علوم پزشک  ان یامروز  پ  کیشکل گرفت که    یهمدان  از    شی ساعت 

ند و  اطراف و داخل سلف دانشگاه مستقر بود   ج،ی و بس  ی حراست، لباس شخص  یروهایشروع تجمع ن 

)مقابل سلف( تجمع خود را    نگ ی در پارک  ان ی . در ادامه دانشجودادند یاز سه نفر را نم  ش یاجازه تجمع ب 

نگهبانان    ،یشخصو لباس   ج یعالوه بر بس   ان ی دانشجو  یی کردند و دانشگاه جهت سرکوب و شناسا  غازآ

  ی انتظام   یرو یشگاه ن دان   یهاپشت نرده   نی معترض آورده بود. همچن   انی دانشجو  انیها را به م خوابگاه 

 .با ون مستقر شده بود  ژه یو  گان یو  

زمان   یادامه  در دانشجو   یتجمع  دانشجو  لیتشک  یاحلقه   انیکه  تا  را    انیدادند  خود  مقنعه  دختر 

پسر    انیشدند و حراست دوتن از دانشجو   ریدرگ  انیحمله کرده و با دانشجو   انهیوحش   انیج یدراورند،بس

دانشجو    ان ی شتشد که بازدا  ی دانشگاه برد و مدع  یرو اده یپ  ر یه انبار زبازداشت و ب  ت یجمع   ان یرا از م 

ربوده    ان ی دانشجو  یمعترض پشت درب انبار متحصن شدند و تا آزاد   ان ی. در واکنش، دانشجو ستند ین

 .آنان شد  ی به آزاد  ر یشده شعار دادند و حراست ناگز

 ۱۴۰۱آبان ۳

 گذشت  یآبان دانشگاه بهشت۳آنچه در 

 ی دانشگاه بهشت  انیانشجو د  یگزارش ارسال

  ی خفته   د یبود که نه از اسات  یی اتفاق افتاد همان مفهوم واال  ی آبان( در دانشگاه بهشت   ۳امروز )   چه آن

 .میما تمام و کمال فعل »توانستن« را صرف کرد  م؛ یخود، که از کف جامعه آموخته بود 

برادران جمع شدند تا از    ی در مقابل سلف مرکز  انیاز دانشجو  ی اد یز  ت یظهر جمع   ۱۲ساعت    حدود 

دفاع کنند. اما حراست دانشگاه با    یتی جنس  کیصرف غذا بدون تفک  ی عنیخود    ی حق انسان  نی تریی ابتدا

با    تا حاضر در دانشگاه در مقابل سلف به خط شدند    ی های و لباس شخص  ج ی تمام پرسنلش به همراه بس 

  شرف،ی با رمز »اتحاد« و شعار »ب ت یکنند. جمع یر یمعترض جلوگ انیمشت و لگد از ورود دانشجو

 .وارد سلف شدند   ی تی جنس ک یتفک چ یبدون ه  ت یسرکوب را شکستند و غالب جمع  وار ید  شرف«ی ب

با   های و لباس شخص   ها ی جیبس   بار ن ی ا  د،یرسی به گوش م « یآزاد   ،یممتد »آزاد   اد یکه فر  ن ی ب ن ی هم  در

آم  یعنیخود    یشگ یهم  یله یح  ن یآخر مسالمت  اعتراض  درگ   ز یکشاندن  و  به    ،یریبه خشونت  دست 



  ان یشجو به دان  انهیوحش  آمد،ی شان برمچه از دست خرده و هر آن   شه یغذا و ش   ین یزدند و با س   یفحاش

به مجروح  منجر  که  کردند  حمله  شد. همچن   ی برخ  ت یمعترض  دانشجوها  ا  ن یاز  از    یک ی  ن ی ب  ن یدر 

ها -اوباش مهد   یدانشجو  نام  به  )ورود   یحاضر  س  ۱۴۰۰  یبشر  شتم  یاس یعلوم  و  با ضرب    کی ( 

و   ی دانشجو انتقال  موجب  ب   یدختر  برا   مارستان یبه  سپس  و  معترض    ی دانشجوها  یه یبق   یشد 

 .باشد   ییدانشجو ج یذات سرکوبگر بس  یبر مال کننده   شتری کرد تا هر چه ب ی چاقوکش

 .خاموش نخواهد شد  چگاه یه  شود ی بلند م   یخواه که از حق  ییصدا دانستند ی نم  ها آن

از  ادام  در بعد  دانشجو  کیه  جانب  از  مقاومت  ساعت    انی ساعت  حدود  در    وار ید   ۱۳معترض، 

از    رونیبا دوستانشان در ب   یداخل سلف در همراه   ان  ی سرکوب به طور کامل شکسته شد و دانشجو

 .به سلف وارد شوند  ز یها ن دادند تا آن   لیتشک  ی سلف، تونل انسان

از    ی!آزاد یبود در انتظار صبح آزاد   یبود بلکه شروعاعتراضمان ن  یبرا  ی انیگذشت نه تنها پا  آنچه

بودند    دهیکش   رونیخصم ب   یسلطه   ریکه از ز  یدر مکان   انیدانشجو  بارن یمردم! ا  یجنس مردم و برا

 !کل جامعه شعار سر دادند  یآزاد  ی و برا  ستادند یتمام قد ا

  ن یا   گریبار د   ک یروزه«  امروزه، قرارمون هر    د یبا سر دادن شعار »فکر نکن   ان یانتها، دانشجو  در

حک    ابانیکه بر خ  یسرکوب گوشزد کردند که دانشگاه زنده است و از رد خون   یروها ین  یرا به تمام 

 !شده نخواهند گذشت 

 :تجمع ن ی ا ی جمله شعار ها از

 «یآزاد  ،یزندگ زن،»

 «کتاتوریبر د   مرگ»

 «بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر  مرگ»

 «دختر ندارد  گرید  د ییدارد؛ به مادرم بگواثر ن گریتانک، مسلسل د   توپ،»

 «یران یقاتل هر ا ، یاسالم یجمهور »

 «یعدالت و برابر   ، ینه تو سر ی رو سر نه »

 نفر کشته شه، هزار نفر پشت شه«   ه یهر  »

 دانشجو  ک یدانشگاه تهران از زبان   ت یری امروز دانشکده مد  ت یروا

 :دانشجو -به کانال دانشگاه تهران   ی متن ارسال

 ر یقت بخو  سالم



صورت گرفت با    یمختلط کردن سلف اعتراضات  یبرا   روزیهم به روال د   ت یر یتو دانشکده مد   امروز

شکل    نی م،بد ی مواجه شد   یبی امروز با مقاومت عج  کنیتفاوت که روز گذشته بچه ها موفق شدن ول  نیا

 :که

 ون کردن که نتونن کنار بزننش  یسلف دخترا و پسرا بود رو جوشکار ن یکه ب  ی نی وارچید 

  دا یاز سلف ها ورود پ   یکیدم سلف جمع شدن تا به    ی موضوع مطلع شدند همگ  نی ها هم که ازا  بچه

 م ی کن

 بازهم راه ندادن   کنیول  می کرد  م،تحصن یداد  م،هلید یکوب  م،پا یداد  م،شعاری ساعت مذاکره کرد ۱

رف  حرکت و امثالهم ح  نی با مخالف  گرهمید   شتری ساعت ب   کیها موضع مشاجره گرفتن و حدود    بچه

 زدن

خستگ   و ساعتها  گذشت  بعد  هم  ا   یآخر  بدون  کالسها،همه  از  تو    ای و    رنیبگ   یناهار  نکه یبعد 

 کالسهاشون شرکت کنن از دانشکده رفتن 

 ی زیچ  نی چن ی عنی اعتصاب 

 رفتن یننگ رو نپذ  ن یا  کنیو مونده ول خسته 

 های دانشجو در دانشگاه اصفهان توسط لباس شخص ک یربوده شدن  

  ۱۹ساعت    ک،یرشته مکان   ۱۳۹۶  یدانشگاه اصفهان و ورود   یخوابگاه  یدانشجو   نسب،ی ابول  محسن

 .بازگشت به خوابگاه بازداشت شده است   نی عصر امروز ح

ح  نیا ن  نی بازداشت  و  شده  انجام  دانشگاه(  داخل  در  خوابگاه)  به  در    یشخصلباس   یروها یبازگشت 

 را گرفته و ربودند.  ی و  یجلو  ل یداخل دانشگاه سوار بر اتومب

  ی شورا  یروابط عموم   ر ی زاهدان و دب  ی پزشکدانشگاه علوم  ی پرستار  ۸ترم    ی دانشجو  ، ینادرآسکان

در دست    ی و  تیاز وضع  ی لحظه اطالع  نیآبان مفقود شده و تا بد  ۱  خیدانشگاه، از تار   ن یا  یصنف

 . ستین

 

مشهدآتش اعتراضی    تجمع   به  نشانان  و  نسبت  وضعیت  تبدیل  سازی،عدم    پایین   سطح  خصوصی 

 ی مقابل شهردار  وق وبرای افزایش دستمزدحق

شنبه   سه  مشهد آتشآبان،    3روز  به   نشانان  نسبت  اعتراضشان  صدای  بیشتر  هرچه  انعکاس    برای 

دستمزد   افزایش  وبرای  حقوق  پایین  سطح  و  وضعیت  تبدیل  سازی،عدم  تجمع  خصوصی  به    دست 

 کالنشهر مشهد زدند.  یمقابل شهردار



 

 

سردمداران شهرداری مشهد به دست وپا افتادند وبرای وعده و  ای شده،رسانه    های   براساس گزارش 

عضو  و   شهر مشهد    یسازمان آتش نشان   رعامل یمد   ، مشهد   ی شهردار  یمعاون خدمات شهر  وعید دادن 

 را به جمع آتش نشانان معترض فرستادند.شورا شهر مشهد 

کارگران   اعتصاب  تراکتورسازدومین روز  موتورسازان  افزایش  دراعزیتبر   یشرکت  به عدم  تراض 

 وضعیت و وعده های توخالی دستمزد وعدم تبدیل 



 کارگران تراکتورسازی به  همکارانشان پیوستند ودست از کار کشیدند امروز

به  زیتبر   یکارگران شرکت موتورسازان تراکتورساز   آبان برای دومین روز متوالی،  3روز سه شنبه  

 ادامه دادند.  یتوخال  یو وعده ها  ت یوضع   لیدم تبد دستمزد وع شی به عدم افزا  دراعتراض اعتصابشان 

کارگران تراکتورسازی با خواسته های مشابه به همکارانشان پیوسند ودست به    آبان،   3روز سه شنبه  

 .اعتصاب زدند 

 یادآوری: 

تراکتورسازی ازسرگیری + موتورسازان  شرکت  کارگران  پایین   اعتصاب  سطح  به  تبریزدراعتراض 

 الی مسئوالن حقوق و وعده های توخ

شنبه  تراکتورسازی  بهمن،  9 ازروز  موتورسازان  شرکت  را   کارگران  اعتراضشان  جدید  تبریزدور 

 . نسبت به سطح پایین حقوق و وعده های توخالی مسئوالن آغازکردند 

 

که میشود  سازی خاطرنشان  موتور  شرکت  سطح   تبریزبرای تراکتورسازی  کارگران  به  اعتراض 

امنیت  پایین  ونداشتن  یکشنبه حقوق  روز  از  وبدنبال  آ 23 شغلی  کارکشیدند  از  دست  جاری  سال  بان 

 :وعده مسئولین پس از یک هفته به اعتصابشان خاتمه دادند 

تبریزبرای اعتراض به سطح پایین   تراکتورسازی  کارگران شرکت موتور سازی اعتصاب وتجمع++

 حقوق ونداشتن امنیت شغلی
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زبرای انعکاس هرچه بیشتر  تبری تراکتورسازی کارگران شرکت موتور سازی  آبان، 23 روز یکشنبه

صدای اعتراضشان نسبت به سطح پایین حقوق ونداشتن امنیت شغلی دست ازکارکشیدند و در محوطه  

 . محل کارشان تجمع کردند 

 

تراکتورسازی معترض  کارگران موتورسازان  اعالم   شرکت  بقرارزیر  را  هایشان  خواسته  تبریز 

 :کردند 

 ثابت  های  حقوق به صورت اعمال در حکم کار نه با پرداختی افزایش -1

 مشاغل اعمال طبقه بندی -2

 کارگری  شورای  تشکیل -3

 متناسب و به روز شده  پرداخت حق بهره وری  -4

 . وضعیت  و تبدیل  شغلی  امنیت  -5

بتاریخ شده  ای  رسانه  گزارش  جاری  آبان،در 24 بنابه  کارگران   باری چندمین  این  ماه  که  است 

 . زنند  دست به تجمع می  تبریز تراکتور سازی

 نسبت به سطح حقوق وبرای افزایش دستمزد  ارکنان سازمان محیط زیست تجمع اعتراضی ک
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به سطح حقوق دست به    آبان،جمعی از کارکنان سازمان محیط زیست برای اعتراض   3روز سه شنبه  

 تجمع مقابل ساختمان این سازمان در تهران زدند وخواهان افزایش دستمزد شدند. 

از تجمع برای    بعد از مطلع شدن   ست یز   طی فاظت محسازمان ح  س ی رئ  برپایه گزارش رسانه ای شده،

به   را  خود  کردن  بندی  تجمع   رساند سازمان    سرهم  از  براو  هما  ی کنندگان  سالن  در    ش یحضور 

 و وعده وعیدهای دهن پرکن به معترضین داد. دعوت بعمل آورد   ست یز  طی سازمان مح

 تی بازداش کارگرانو  ه یعسلو از  ی گزارش

 نسب،    دم ییمجو

   ج و کار؛رن  فرزند 

 چون شهاب از شب ،    زان یگر

 دارید  یصبح آماده  چو

 ی پنجم از پارس جنوب  گزارش

ا   یصدا از جنوب  پارس جنوب  ران یما  از عسلو  ی از  تر   ه یو    ی م  ران یا   یکارگر   دگاهیتبع   نی ظالمانه 

 .د یشنو 

 . م یو لمس کرده ا دهیکه ظلم و ستم را روزانه د  می کنیکار م یی ای در جغراف ما

 .شود   یاست به ما روا م  مانکارانیآن که پ  ن یتا خردتر  گاهیجا  ن ی باالتر  که از یظلم

  یی منطقه از ابتدا  نی ها( در ا   ی کارگران ) پروژه ا  ،یپارس جنوب  ت یگذشت سه دهه از آغاز فعال  با

کارگر   نی تر برا  یب   ی حقوق  اند  آس  ی بهره  در صورت  پا   دن ید   ب یمثال  از  پس  و  کار  محل    ان یدر 

 .رسد ینم   ییبه جا   شانیشوند و صدا ی م نقاهت از کار اخراج 

کار بر منطقه حکم فرماست به طور مثال بهداشت نامناسب در کمپ    ی به اردوگاها  کی نزد   یطیشرا 

 .برد یماه زمان م  نی که تا چند  ی حقوق  ی فرسوده ، پرداخت ها  یها   سی، سرو  یکارگر  ی ها

از ستم    یی خواننده با گوشه ها   م ی نبود فقط خواست  ی گزارش مشکالت کارگر  ن ی قصد از نوشتن ا  حاال 

 .منطقه آشنا شوند  ن یدر ا

از کارگران    ی( هنوز تعداد یدر منطقه) کارگران پروژه ا   یگذشت دو هفته از اعتصابات سراسر   با

  ست یدر دست ن   ی باشند که با توجه به وسعت منطقه و تعدد شرکتها از نام و نشانشان اطالع یدر بند م 

  یبرا    ی ز مجا  ی که گاها در فضا  یی نبوده است ونهادها   شان یصدا  ی ه انهاد و رسان  چ ی که ه  ی گمنامان

گفت    توان ی که به جرات م  یکارگر   ن ی و فعال  م ی ا  ده یبار شن  ن یاول   ی را برا  شان ی نامها  دهند یم   هی انیکارگر ب

 .قرار دارد  رانیا یی در کجا ی پارس جنوب دانند ینم

 .شوند  ی م م یبازداشت شده به دو دسته تقس   کارگران



  یانتظام ی رو ین  ی ل: کارگران بازداشت شده از سواو دسته

 اطالعات  ی دوم: کارگران بازداشت شده از سو دسته

رو گذاشتن پول نقد  ،آزاد شده    ا یو   یحقوق  شی ف  ا یو    یسند ملک   قهیوث  د یکارگران دسته اول با ق  شتریب گ 

 اند 

 .باشند و آزاد نشده اند  ی کارگران دسته دوم هنوز در بند م اما

اند که از محل زندان به مکان  ز ین  یکارگران بوده  اند و اطالع  ینامعلوم  ی در زندان  از    ی برده شده 

 .وجود ندارد  شان یمحل نگهدار

م  ل یدل  به بند  به  زندان  دو  در  کارگران  شدگان  بازداشت  زندان    ی کثرت  و  بوشهر  زندان  باشند 

 .شهرستان خورموج

در    ی از کارگران را به بند مال  یاعتصاب تعداد   هیاول   ی بازداشت شدگان در روزها   اد یتعداد ز  ل یدل  به

بود    یکمپ کارگر   یاز کارگران به مراتب بهتر از اتاق ها   یک یزندان بوشهر فرستادن که به قول  

 .زندان به مراتب بهتر از محل اسکان کارگران باشد  نکه یا  یعن یظلم  

 :گرد یصورت م  کارگران دسته اول همانطور که در باال ذکر شده به سه روش یساز آزاد 

 ی سند ملک  -۱

 ی حقوق ش یف-۲

 پول نقد  -۳

رو که معموال دو   ن یتام   یکه برا  م ی داشته ا  ی کارگر   ما تومان بوده است مجبور به    ون ی لیم  ست یمبلغ گ 

 .بود شده است  دهینامزد خود خر   ی که برا ییگوشواره ها یفروش طالها مادر و خواهر و حت 

تا از بند سرکوبگران    ند ی نما  یگذار  قه ینتواسته اند وث   یالم   طیکه با توجه به شرا  یهستن کارگران  و

 .ابند ی  ییرها

به ذکر است که کارگران آزاد شده تا هم اکنون نتوانسته اند به محل کار خود بازگشته و مشغول    الزم

کند که    یم  یر یبه کار شوند احکام آنها صادر نشده و حراست از ورود آنها به محل کارشان جلوگ

 .شدن کارگران وجود دارد  ست یلک ل هنوز خطر ب

 د یکن یار یو ما را   د یما باش یصدا

 م ی استثمار شده ا یپارس جنوب  دگاه یکه در تبع م یهست   یدگان یرا که ستمد  ما

شده    ر یکه به ناچار در آن اس  یدگاه یشدن و اخراج از تبع   ست یرا که با هربار اعتصاب جز بلک ل   ما

 .نبوده است  بمان ینص  م یا



داده اند با توجه به جو   ح یکارگران تالش نموده اند و ترج  یآزادساز  یبرا یست که کسان به ذکر ا  الزم

  دوارم یو ام  م یفرست ی درود م  شان یذکر نشود برا   شان یاز ا  ی منطقه به صورت گمنام باشند و نام   ی ت یامن

 .م ی پاسخگو باش  یآزاد  یمحنت بوده است را در فردا یمحبتشان را که ب   می که بتوان

 ی اد آز یزندگ زن

 ک یآبانماه هزار و چهارصد و  سوم 

 ی جنوب   پارس

akhbarkargari2468@gmail.com 
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