
 8931بهمن ماه  52و 52اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»
 برای بازگشت بکارماهشهر ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراج اتتجمعادامه  -

شغلی نسبت به بالتکلیفی  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار اتاعتراض -

 ومعیشتی مقابل وزارت راه وشهرسازی ادامه دارد

 برای حفظ محل ممر در آمدشان پروانهپاساژ  نگیپارک کنش های دامنه دار هزاران دستفروش -

 برای اعتراض به بی آبی در ایستگاه کشور لرستان راه آهن تجمع کارگران -

 ماه حبس 9برای تحمل  نیاو یادسرابه د 69از دانشجویان بازداشتی دی ماه  آقازاده لیسهاحضار -

 احکام یاجرا رهیبه دا نویسندگان ایران سه عضو کانون ی پروندهارسال  -

وزارت مقابل  نرازایاسپ یدارو نیتأم نسبت به عدم ا  .ام.اس مارانیخانواده ب اعتراضی تجمع -

 بهداشت

 ثر تصادفبرا همدان تهران حین کاردر جاده انجیمر یشهردار کارگر2جان باختن  -

در حادثه آتش سوزی  یاراض حیطرح تسطکارگر جوان شرکت پیمانکاری  2مرگ ومصدومیت  -

 آستانه اشرفیه

 برای بازگشت بکارماهشهر ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراج اتتجمعادامه *

هایشان در ادامه کنش  ماهشهر ینفت یها شرکت پخش فرآورده یکارگران اخراجبهمن، 29روز شنبه 

 .برای بازگشت بکار دست به تجمع دوباره مقابل شرکت زدند+



 

 یروهایاخراج شده اند تا ن یآنها به صورت گروه:تجمع کنندگان به خبرنگاریک رسانه محلی گفتند

 .آنها استخدام شوند یجا یسفارش

 نداریتجمع اعتراضی کارگران پخش فرآورده های نفتی ماهشهر نسبت به عدم جذب مقابل فرما+

جذب   مرداد،جمعی از کارگران پخش فرآورده های نفتی ماهشهر دراعتراض به عدم7روز دوشنبه 

 .دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند

بکار   نفر میرسید نسبت به03بنا به گزارش رسانه ای شده،این کارگران که تعدادشان به حدود 

سال سابقه در انبار پخش فرآورده های نفتی بندر ماهشهر، نگرفتن نیروی بومی دارای بیش از چهار 

 .معترض شدند

ما سالهاست در این انبار مشغول به کار هستیم اما در کمال تعجب مدیران شرکت : این کارگران گفتند

 .اقدام به جذب نیروی غیر بومی کردند

ه داده شود ولی مدیران شرکت اولویت برای جذب نیرو باید به کارگران بومی منطق: آنها اظهار داشتند

 .نوربخش این اصل را نادیده گرفتند

شیراز، حافظ شیراز،   BOTهای سنندج، کرمانشاه، انبار نوربخش ماهشهر سوخت مورد نیاز نیروگاه

 .سیکل ترکیبی کازرون، افق ماهشهر، گناوه و عسلویه را تامین می کند

نسبت به بالتکلیفی شغلی  نیاستان قزو یا ل جادهونق و حمل یکارگران اداره کل راهدار اتاعتراض *

 ادامه دارد ومعیشتی مقابل وزارت راه وشهرسازی



درادامه  نیاستان قزو یا ونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار بهمن، 29روز شنبه 

 راهی آزادراه یکردن عوارض یکیپس از الکترون نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی +اعتراضاتشان

 .پایتخت شدند ودست به تجمع مقابل وزارت راه وشهرسازی زدند

 

 یکه شرکت مل ۷۹دوم خرداد سال  خیاز تار:تجمع کنندگان به خبرنگاریک رسانه محلی گفتاز یکی

تحت نظر وزارت راه و  زیشدن ن یکیو طرح الکترون ها یعوارضکارگران آزادراه منفک شد، 

و در سازمان  یما تحت وزارت راه و شهرساز69اه خرداد م03قرار گرفت که تا یشهرساز

 .میکار کرد یعوارض یها در باجه یا و حمل و نقل جاده یراهدار

 یبنا بر توافق یا سازمان حمل و نقل جاده 69ماه  ریت کمیاز : ادامه داد یسازمان راهدار کارگر نیا

شرکت واگذار کرد  نیرا به ا وهاریاز ن یتعداد زیداشت ن” سپندار“شرکت  یعنیطرح،  مانکاریکه با پ

 .منتقل شدند یهم به سازمان راهدار روهایاز ن یو تعداد

 میمورد مربوط به نحوه تقس کیکه  میدار نهیزم نیدر ا یاکنون ما دو مشکل اصل: شد ادآوری یو

 یریکه در به کارگ یما است به طور یشغل تیهم مربوط به عدم امن یپرسنل و مورد بعد یبند

 .عمل شده است یا قهیسل اریبس روهاین

ماه سابقه و فقط به خاطر  4 ای 0تنها با  یمثال فرد یبرا: عنوان کرد یکارگر سازمان راهدار نیا

با  روهایاز ن گرید یجذب شد اما برخ یا و حمل و نقل جاده یکه دارد در سازمان راهدار یروابط

است،  یا قهیلکه کامال س یبند میه نحوه تقسجذب شدند و ما ب” سپندار“ساله در شرکت 23وجود سابقه 

 .میاعتراض دار



طرح است به  یشرکت مجر یعنی” سپندار“اعتراض ما مربوط به شرکت  نیدوم: کرد انیب یو

 لیاز قب یادیز یدهایوعده و وع رد،یپرسنل را بر عهده بگ تیریمد خواست یم یکه وقت یطور

 چگونهیشرکت تاکنون ه نیکه متاسفانه ا یداد درحالرا به ما  یفتیحقوق و کار به صورت ش شیافزا

 .با ما نبسته است یمیقرارداد مستق چیانعقاد قرارداد با ما نکرده و ه یراب یاقدام

را به ” شرکت توسن سها“خود به نام  مانکارانیاز پ یکی زین” سپندار“شرکت : کارگر اضافه کرد نیا

 کیشرکت هم تاکنون با ما فقط  نیار شود که متاسفانه اعنوان واسطه قرار داده که با ما مشغول به ک

پرسنل را به  زنفر ا 34صورت نگرفته است و اکنون هم  یمورد قرارداد بسته و بعد از آن قرارداد

 .دهد یماه است که اجازه ورود به محل کار را نم 0مدت 

نشده و عمال به  زیکه وارروز است  44 یعنیماه  نیمتاسفانه حقوق ا: افزود یسازمان راهدار کارگر

به گفته  ست؛یما مشخص ن فیو بعد از آن تکل میکن یبا شما کار نم شتریاسفند ماه ب 26ما گفتند که تا 

باز هم  زیکند ن یریسال هم به کارگ 4سال است و اگر ما را تا  4تنها  ” سپندار“خودشان عمر شرکت 

 .میندار یشغل تیبود و امن میخواه فیسال بالتکل4 نیبعد از ا

به  یو حت میکن یم ینامه نگار نیماه است که به تمام نهادها در استان قزو 6حدود : کرد حیتصروی 

ما نبوده و مجبور  یپاسخگو چکسیو  که متاسفانه ه میزنجان هم مراجعه کرد یکل دادگستر سیرئ

 .میکه در مقابل وزراتخانه تجمع کن میشد

هم  نیقزو یاستاندار یکارگر ونیسیکم یحت میزم بود را انجام دادکه ال ییهاتمام راه: کرد دیتاک یو

بند  ییدستمان به جا میجلسه تشکل دادند اما باز هم حرف خودشان را زدند و چون ما کارگر هست

 .ستین

نفر 40 نشدند و اکنو دیبازخر دیبا تهد یکه تعداد مینفر بود 46حدود  روهایکل ن: کرد انیکارگر ب نیا

کردند و اعالم  لیتعد زین ییکار در دفتر پاسخگو یآزمون برا کی یبرگزار یرا ط نفر30که  میهست

 .کرد اهندخو لیرا تعد روهایاز ن گرید یتعداد زین یبعد یها آزمون یکردند که مجدد با برگزار

نل پرس نیا: جهت ندارند، گفت نیاز ا یشده و مشکل زیوار ها مهیتا کنون ب نکهیا انیبا ب انیدر پا یو

از  یهستند و هنوز پاسخ قاطع فیسال سابقه کاردارند و اکنون بالتکل 34تا  33 نیانگیبه طور م

 .میبرس جهیتا به نت میمشکل هست ریگیو اکنون هم در وزارتخانه پ میمسئوالن نگرفت

 ای استان قزوین نسبت به بالتکلیفی ونقل جاده ادامه اعتراضات کارگران اداره کل راهداری و حمل +

 ای در تهران شغلی مقابل ساختمان سازمان حمل و نقل جاده

ای استان قزوین در  ونقل جاده ، کارگران اداره کل راهداری و حمل69 روز سه شنبه اول مرداد ماه

ادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی راهی تهران شدند ودست به تجمع مقابل ساختمان 

 .ای زدند سازمان حمل و نقل جاده

ای استان  ونقل جاده ،جمعی از اداره کل راهداری و حمل69تیر 26قابل یادآوری است که روز شنبه 

قزوین برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی پس از الکترونیکی کردن عوارض 

 .آزادراه،دست به تجمع مقابل استانداری زده بودند



های اخذ  مشکالت کارگران گیت: نگار رسانه ای گفتیکی از کارگران حاضر درتجمع به خبر

های پایانی سال گذشته از زمانی آغاز شد که با اجرای طرح  عوارض آزادراه قزوین در ماه

 .الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، آنها کنار گذاشته شدند

های اخذ عوارض که از صبح امروز در تهران  این کارگر با بیان اینکه بدون شک همه کارگران گیت

های اخذ عوارض آزادراه  کارگران گیت: حضور دارند، منتظر پاسخ موافق مسئوالن هستند، گفت

اند  ههای زیادی ازسوی نهادهای مرتبط با مطالباتشان انجام داد قزوین پیش از سفر به تهران پیگیری

 .تفاوتی مسئوالن استانی ناچار شدیم اعتراض خود را به تهران انتقال دهیم اما در نتیجه بی

ایم اما  ای استان مشغول کار بوده ونقل جاده سالها تحت مسئولیت اداره کل راهداری و حمل: او گفت

ن اخیرا که طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی در حال اجراست، بدون مشخص شد

 .ایم وضعیت شغلی و دریافت همه مطالباتمان کنار گذاشته شده

 برای حفظ محل ممر در آمدشان پروانهپاساژ  نگیپارک کنش های دامنه دار هزاران دستفروش*

هزاردستفروش را تعطیل کند  4،محل کسب درآمد  پروانهپاساژ  نگیپارکقصد دارد  تهران یشهردار

ت مد که ظرف چند هفته پارکینگ راتخلیه کنند اما وقتی با مقاوودرهمین رابطه به آنها اعالم کر

به  ندتوان یم 66اعالم کردند که تا نوروز و واعراضات دستفروشان روبرو شدند عقب نشینی کرده

 .به کارشان ادامه دهندمکان  نیعنوان مستاجر در ا

 ی درباره یشار اخبارانت یگذشته در پ یدر روزها بهمن،29بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 نیمکان، نسبت به از ب نیآن، دستفروشان و کسبه ا یساز مقاوم یپاساژ پروانه برا نگیپارک یلیتعط

 جادیماجرا نتوانست موجب ا نیا بیکردند؛ اما تکذ یرفتن اسباب امرار معاش خود اظهارنگران

چراکه به فاصله  برند یه ممکان نان به خان نیشود که از ا یهزار نفر 4حدود  یاآرامش خاطر بر

پاساژ پروانه به مالک ساختمان پالسکو فروخته  نگیپارک نکهیبر ا یمنتشر شد مبن یچند ساعت، خبر

  .شده است

جمعه »مکان  نیدر ا: کردند دیتهران، تاک یاز رفتار شهردار هیپاساژ پروانه ضمن گال دستفروشان

خود را  یزندگ یها نهیمحل هز نیخانوار از او صدها زن و مرد سرپرست  شود یبرگزار م« بازار

 .کنند یم نیتام

اما در  م؛یکن هیمحل را تخل نیا دیبا ندهیآ یها عنوان کرد که ظرف هفته یابتدا شهردار: افزودند آنها

به عنوان مستاجر در  میتوان یم 66نوروز  دیکه صورت گرفت، اعالم کردند که تا ع یاعترضات یپ

هزار  4 عاشتهران کار خود را انجام داد و مکان امرار م یاسفانه شهردارمت. میمکان بمان نیا

مکان از  مانکاریاست که پ یدر حال نیفروخت؛ ا یساز دستفروش پاساژ پروانه را به بهانه مقاوم

  .خسارت وارد شده است یاست که به و یو مدع ست یفروش آن ناراض

 رانیشهر تهران و مد یاسالم یشورا یااز اعض یجمع بهمن 24 جمعه روزبنابهمین گزارش،

محل حاضر شدند و با دستفروشان و کسبه مذاکره کردند اما آنگونه که معترضان به  نیدر ا یشهردار

  .آنها نشده است یها یامر هم مانع از رفع نگران نیا ند،یگو یم

 نیکنند و ا یساز شفاف دیما را مرتفع کنند با ینگران خواهند یاگر م: پاساژ پروانه افزودند دستفروشان

 زند؛ یتهران ضربه م یآن، نه تنها به اعتبار شهردار یلیتعط. اشتغال ما بازبگذارند یمحل را برا

مالک  میداوریام. کند یدر قبال اوضاع دستفروشان متهم م یتفاوت یرا هم به ب نگیپارک داریبلکه خر



ما را  یشغل تیاهم برسند و امنما به تف شتیبه مع یدگیتهران حول رس یپالسکو و شهردار

  .المصالحه قرار ندهند وجه

دستفروشان  یتعاون لیتشک نهیاست که زم نیدرخواست ما از وزارت تعاون ا: کردند دیتاک آنها

مکان به کار خود ادامه  نیبا قدرت در ا میاعتبار بتوان نیپاساژ پروانه را فراهم کند تا به ا نگیپارک

 .میده

 در ایستگاه کشور لرستان برای اعتراض به بی آبی اه آهنر تجمع کارگران*

روزبی آبی وعدم پیگیری 33برای اعتراض به  لرستان راه آهن کارگران بهمن، 29روز شنبه 

آباد در استان  شهرستان خرم یاز توابع بخش پاپ ییکشور روستا ستگاهیامسئولین،دست به تجمع در

 .زدندلرستان 

 

 ماه حبس 2برای تحمل  نیاو یبه دادسرا 32دانشجویان بازداشتی دی ماه از  آقازاده لیسهاحضار*

 یتحمل حبس به دادسرا یدانشگاه تهران برا نمایس ی ارشد رشته یکارشناس یآقازاده، دانشجو لیسه

 احضار شد نیاو

 یتیامن یروهایتوسط ن ان،یدانشجو ی ، همراه با بازداشت گسترده ۷۹ ماه یآقازاده، در د لیسه

 یمحکوم شده بود که بر اساس رأ یالخروج و دو سال ممنوع یریداشت و به شش ماه حبس تعزباز

 .شد دییتا نا  یحکم ع نیا ل،یدادگاه و بدون اطالع وک ینظر، بدون برگزار دیتجد

بهمن ماه جهت تحمل حبس احضار  ۳۲آقازاده روز  لیمنتشر شد، سه  که توسط پدر او یتییبر تو بنا

  .کند یمعرف ربط یذ  خود را به مراجع ستیبا یاساس آن ظرف مدت پنج روز ماست که بر  شده

خوانده بودند و در  رانهیشگیها را پ بازداشت نیکه مسئوالن دانشگاه و وزارت علوم ا است یدر حال نیا

، مختومه ۷۹ ماه یمربوط به د ان،یدانشجو یها اعالم کرده بودند پرونده رشانیاخ یها مصاحبه

   .است شده



 منبع کانال تلگرام شوراهای نفی دانشجویان کشور

 احکام یاجرا رهیبه دا نویسندگان ایران سه عضو کانون ی پروندهارسال *

باژن  وانیو ک نی، بکتاش آبت(یمهاباد)عضو کانون، رضا خندان  سندهیسه نو ی که پرونده میافتی اطالع

امسال برگزار  بهشتیکه ارد یدر دادگاه بدو ندهسیسه نو نیا. احکام فرستاده شده است یاجرا رهیبه دا

 ینظر با اندک دیدبعد احکام صادره در دادگاه تج یچند. به شش سال زندان محکوم شدند کیشد هر 

 نیبه ا. آنها ابالغ شد یبه وکال یماه سال جار ید لیو در اوا دییباژن تا وانیک تیکاهش در محکوم

نداشتن  لیباژن به دل وانیشد و حکم ک دییتا نیبکتاش آبت حکم شش سال زندان رضا خندان و بیترت

 .افتیبه سه سال و شش ماه زندان کاهش  یفریک ی سابقه

در کانون  تیو فعال تیعضو لیبه دل سندهیسه نو نیا یبرا ۴۲۷۱اطالعات در سال  وزارت

. گشود  پرونده است، سندگانیو حقوق نو انیب یآزاد یضد سانسور و حام یکه نهاد رانیا سندگانینو

 صدبه ق یتجمع و تبان"و " نظام هیعل غیتبل"با دو اتهام  یکردن مراحل بازپرس یپرونده پس از ط نیا

سال و شش  ۴۱با حکم مجموعا  ریاخ یبه دادگاه فرستاده شد و در روزها" کشور تیامن هیاقدام عل

 .احکام ارسال شده است یاجرا رهیبه دا سندهیسه نو یماه زندان برا

کانون و حضور در مراسم  یداخل هیکانون، انتشار نشر ی خچهیکتاب تار نیدر تدو مشارکت

سه  نیا ی پرونده" مستندات"و " قیمصاد"از  یو محمد مختار ندهیبزرگداشت احمد شاملو و جعفر پو

 چیه یب انیب یو دفاع از آزاد یزیسانسورست شان یواقع« جرم»که  یا سندهیسه نو. است سندهینو

 .و استثناست حصر

 برگرفته از کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران

وزارت مقابل  نرازایاسپ یدارو نیتأم نسبت به عدم ا  .ام.اس مارانیخانواده ب اعتراضی تجمع*

 بهداشت

برای بنمایش گذاشتن   (SMA)یا  .ام.اس مارانیخانواده ب بهمن،جمعی از 29صبح روز شنبه 

 ساختمان وزارت بهداشتدست به تجمع مقابل  نرازایاسپ یدارو نیتأم اعتراضشان نسبت به عدم

 .زدند



 

 براثر تصادف همدان تهران در جادهحین کار انجیمر یشهردار کارگر5جان باختن *

تابع شهرستان  یاز شهرها انجیمر یشهردار ساله 44و  43کارگر 2بهمن، 29عصر روز شنبه 

با آنها  سانیدستگاه وانت ن کیبراثر برخورد  تهران همدان حین کار تمیزی جداول در جادهن همدا

 .دردم جان باختند

ی در حادثه آتش سوزی اراض حیطرح تسطکارگر جوان شرکت پیمانکاری  5مرگ ومصدومیت *

 آستانه اشرفیه

 یبخش مرکز نچاهیک یدر روستا کارگری کانکس،درحادثه آتش سوزی یک (بهمن20)چهارشنبه شب

جانش  یاراض حیطرح تسطساله شرکت پیمانکاری  23کارگر نگهبان  کی گیالناستان  هیآستانه اشرف

 .را ازدست داد وبرادرش کارگر دیگر این شرکت مصدوم شد

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

