
 8931آذر ماه  5اخبار و گزارشات کارگری 

 گور خود کنی بدست خود    بگیر،ببند،بکش

ماه 4دراعتراض به عدم پرداخت  بم میپروژه مرمت ارگ قد کارگراناعتصاب وتجمع دوباره  -

 حقوق و وعده های توخالی

 یبند قهطرح طب یاجرانسبت به عدم  چادرملو معدن یمانکاریکارگران پاعتراضات  دامنه دار -

 مشاغل

 یو خصوص یساز ییکاالنسبت به  نیقزو ینیخم یالمل نیدانشگاه ب انیدانشجو تجمع اعتراضی -

 انیآموزش و بازداشت و سرکوب دانشجو یساز

 واکنش به سرکوب است ست،یاقدام معترضان خشونت ن: یراتیشج مانیپ -

 گزارشی ازاعتراضات بهبهان به بهانه افزایش قیمت بنزین -

آشنایی با ترکیب طبقاتی ساکنان شهرستان های : 8931حاشیه اعتراضات هفته آخر آبان ماه  در -

 ومالرد ( قلعه حسن خان)شهریار،قدس

 جان باختن یک کارگر ساختمانی جوان در تهرانپارس بدنبال سقوط بداخل چاهک آسانسور -

ماه حقوق 4ه عدم پرداخت دراعتراض ب بم میپروژه مرمت ارگ قد کارگران دوباره اعتصاب وتجمع*

 و وعده های توخالی

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  بم میارگ قدپروژه مرمت کارگران  آذر، 5صبح روز سه شنبه 

 گاهیمقابل پا دست از کارکشیده و دوباره ماه حقوق و وعده های توخالی4 نسبت به عدم پرداخت

 .تجمع کردند میارگ قد راثیم



بدنبال وعده پرداخت مطالباتشان در اواسط آذرماه،به اعتصاب  بم میرگ قداپروژه مرمت کارگران 

 .وتجمعشان خاتمه دادند

و  81نفر است، طی روزهای  821این کارگران که تعداد آنها در حدود  قابل یادآوری است که،

 ماه حقوق دست از کارکشیدند وتجمعاتی را9اعتراض به عدم پرداخت  برای سال جاری آبان ماه83

 .برپاکردندمقابل ساختمان پایگاه میراث ارگ قدیم بم ودر محوطه ارگ برپا 

به اعتصاب وتجمعات  ماه ، آبان بدنبال وعده پرداختش تا پایاناین کارگران پس از دوروز،

 .آبان ماه برسرکارشان بازگشتند21وروز  خاتمه دادنداعتراضیشان 

 یبند طرح طبقه یاجرابه عدم  نسبت ادرملوچ ی معدنمانکاریکارگران پدامنه دار اعتراضات *

 مشاغل

 یبند طرح طبقهنفر می رسد بدنبال مخالفت با 911که تعدادشان به  چادرملو معدن یمانکاریکارگران پ

آبان 22بتاریخ روابط کار وزارت کار یبراناقص کارفرما  با ارسال نامه اعتراضی  مشاغل

 .ر کامل شدندبطو مشاغل یبند طبقهماه،خواهان اجرای طرح 

کارگران  یبرا ی معدن چادرملوکارفرما یشنهادیطرح پآذر، 5بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

ضرر و  موجب جه،یخوب اعمال نشده بود و در نت ب،ینداشت و ضرا یکارگاه یایمزا ها، یمانکاریپ

 .شد یکارگر م انیز

 یو خصوص یساز ییکاالنسبت به  نیقزو ینیخم یالمل نیدانشگاه ب انیدانشجو تجمع اعتراضی*

 انیآموزش و بازداشت و سرکوب دانشجو یساز

که از صبح  یدر حال  نیقزو ی خمینیالملل نیدانشگاه ب انیاز دانشجو یجمع آذر، 4ظهر روز دوشنبه 

را به وضوح در دانشگاه حس کرده بودند در  یتیو امن یهمان روز حضور افراد لباس شخص



آن همچون قانون سنوات و سرکوب و بازداشت  یآموزش و مصداق ها یازس یاعتراض به روند پول

  .زدند زیو مسالمت آم یکامال به حق، قانون یدست به تجمع انیدانشجو

 

 

 رینظ ییکه مشغول سر دادن شعارها یدانشگاه در حال نیا انیدانشجو

 ، "زحمت کشان فیتضع/ دانشگاه پول گردان" 



 " شد ینداندانشجو ز/ شد یدانشگاه پول"

" جماعت منافق اند نیا"چون  یبه تجمع کنندگان تحت الفاظ ورشیبا  یی  دانشجو جیبس یروهایبودند، ن

 . کنندگان پرداختند تجمعبا  یو لفظ یکیزیف یریبه درگ

معترضان به گفتگو با آنان  انیحراست با حضور در م سیتجمع کننده، رئ انیتعداد دانشجو شیافزا با

معترض و معاونت  انیدانشجو ندگانیباحضور نما یانجام شده جلسه ا یها یهماهنگپرداخت و طبق 

و  یتیجنس یها ضیحراست حول محور قانون سنوات، تبع سیدانشگاه و رئ سیرئ ،یآموزش

 .صورت گرفت انیبا دانشجو یتیامن یابرخوره

 کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور:منبع اصلی خبر وتصاویر

 واکنش به سرکوب است ست،یاقدام معترضان خشونت ن: یراتیشج مانیپ*

 یصنعت یگروه ملکارگران فوالد خوزستان در اعتراضات  یکارگر سابق گروه مل ،یراتیشج مانیپ

 . است دهید کیاز نزدرا  8931 ماه  یحضورداشته و اعتراضات دایران در اهواز فوالد 

آغازشده، دنباله  رانیمختلف ا یوز گذشته در شهرهاکه از دو ر یاعتراضات:آبان ماه گفت 22او 

 .خود است شتیمع تیو بازنشستگان به وضع ماناعتراض کارگران، معل

و هم تا حد  تحمل رقابلیغ یاقتصاد یجامعه در اثر فشارها یآبان هم فضا 29از  شیتا پ:وی افزود

 راین، معلمان و اخرا در اعتراضات کارگرا نیا. بود یعموم یاعتراض یفضا کیدر  یادیز

جرقه در انبار باروت بود  کی مثابه به نیبنز متیاما گران شدن ق م؛یاعتراضات بازنشستگان شاهد بود

سطح از  نیخشم و ا نیا. ورتر کرد جامعه را شعله یسرعت آتش خشم و اعتراض همه قشرها که به

 .کم استنظام حا ستمیکل س بلکه به نیبنز متیفقط به باال رفتن ق اعتراض نه



شد و  دهیشن نیبنز یگران هیعل ییشروع اعتراضات شعارها هیتنها در ساعات اول:وی درادامه گفت

. را نشانه گرفت تیحاکم تیجهت داده و کل موجود رییتغ یاعتراض یسرعت شعارها که به میدید

وضع  رییفراتر برده و تنها راه تغ یمطالبه و خواست صرفا اقتصاد کیرا از  عتراضاتمردم سطح ا

اعتراضات ادامه  نیا. نندیب یظالم؛ غارتگر و چپاولگر م ستمیاز شر س یموجود و چاره را در خالص

سرعت در  شده و به داریجنبش پا کیبه  لیاست که تبد  8932و 8931 یها مبارزات مردم در سال

 .شهرهاست هیبه بق ترشحال گس

 اتیاعتراضات از تجرب نیدر ا دیکن یفکر م ایآ» ایران وایر به  سئوال در پاسخ  یراتیشج مانیپ

روز از  9تنها  نکهیباوجودا:،گفت«استفاده شده است؟ 8931  یاعتراضات د ای یاعتراضات کارگر

مثال  یبرا. مشاهده کرد یآموز را از درس ییها نشانه توان یمدت هم م نیشروع آن گذشته اما در هم

و حساس  یدیدونقطه کل ای کیمختلف محدود به  یاغلب اعتراضات مردم در شهرها 8931  یدر د

سرکوبگران  ینقطه، کار سرکوب را برا کیدر  نیمساله و ازدحام معترض نیا عتایطب. شهرها بود

که معترضان در هر شهر اعتراضات را به محالت و  میبار شاهد نیاما ا کرد؛ یتر م تر و ساده آسان

 یو نظام یتیامن یروهاین یباعث پراکندگ ک،یتاکت نیا یها با اجرا آن. اند شهر کشانده مختلفنقاط 

 .اتفاق عمال از قدرت عوامل سرکوب کاسته است نیا. اند شده

. مشاهده کرد توان یاز متشکل شدن مردم را م ییها در دور تازه از اعتراضات، رگه: وی افزود

منتشر شد که نشان  ییوهایدیدو روز گذشته، و یط. اعتراضات خواهد بود تیکه باعث تقو یزیچ

و رساندن آب و غذا به معترضان  یبانیپشت یبرا ییها مختلف، هسته یدر محالت و شهرها دهد یم

و  دنیاز مردم در حال انسجام بخش یا عده دهد یمساله نشان م نیا. شکل گرفته است زیهرچند ناچ

 .میعراق شاهد هستمردم  امیآنچه در ق رینظ. از آن هستند یبانیمتشکل کردن اعتراضات و پشت



ها و شهرها  گسترده اعتراضات در همه محله یده سازمان یبرا یمحل یشوراها دیبا:وی همچنین گفت

جلو تداوم  کرده و اعتراضات را روبه یگذار و هدف یزیر صورت روزانه، برنامه شود تا به جادیا

 .بخشند

ها  سرکوب، با مردم و مطالبات آنکه تنها با زبان زور و  یبا حکومت:درادامه گفت یراتیشج مانیپ

 یروهایمردم حق دفاع از خود در برابر ن. با همان زبان با آن روبرو شد قایدق دیبا کند یبرخورد م

 نیاند؛ بنابرا آمده جان به دادیظلم و استثمار و ب همه نیمردم از ا. را دارند مسلح دندانسرکوبگر تا

 اریبس حال، نیباا. شناخت تیبه رسم دیرکوبگر را باها در برابر عوامل س العمل آن هرگونه عکس

با عوامل  میمستق ییممکن از رودررو یتا جا تشانیحفظ جان و امن یاست تا مردم برا یضرور

 .کنند زیپره کوبسر

و اتحاد خود را  یمطالبه عموم توانند یپرسش که معترضان چطور م نیدر پاسخ به ا یراتیشج مانیپ

حکومت است که  نیا. برند یدست به خشونت نبرده و نم گاه چیمردم ه: گفتببرند، شیبدون خشونت پ

بر اقدامات معترضان نام  دینبا نیبنابرا. کند یهمواره با ابزار سرکوب و خشونت با مردم برخورد م

 دیتشد یبرا یشتریتنها سبب خواهد شد که بهانه ب یگذار نام نینوع نگاه و ا نیا. خشونت گذاشت

 .معترضان به حکومت داده شود عوقم و قلع سرکوب

که تحمل  تؤام بوده و اکنون یبا فقر و نکبت و درماندگ یاریبس یها مردم سال شتیمع:وی می افزاید

 گونه نیاتفاقا ا. جامعه را مختل کند یبزنند تا روال عاد یاست دست به اقدامات یعیاند طب داده از دست 

گلوله  میمستق کیبا شل که یاست مردم هنگام یعیطب. رکوب استها به س اقدامات مردم، واکنش آن

 .نندیاقدامات بب نیرا در دست زدن به ا یمواجه هستند، تنها راه دفاع و تالف

 گزارشی ازاعتراضات بهبهان به بهانه افزایش قیمت بنزین*



روز جمعه  کشور در بهبهان از یشهرها گریهمانند د نینرخ بنز یسه برابر شیاعتراضات به افزا

 .بعد شدت گرفت یماه آغاز شد و در روزها آبان ۴۲

و شمار  یها نفر زخم اند و ده نفر جان خود را از دست داده ۵۱شهر  نیاعتراضات ا یط شود یم گفته

 .اند بازداشت شده یادیز

ر نف ۵۴ یسپار خاک»: دیگو یم یو مدن یاسیس انیدفاع از زندان نیاز شهروندان بهبهان به کمپ یکی

ها در سوگ از دست دادن  آن یها است و خانواده آبان برگزار شده ۴۲شنبه  ها روز سه شده از کشته

 «.خود هستند زانیعز

 زیآم مسالمت یا به گونه زیشهر توسط شهروندان مسدود شد و در شهر ن یها یبهبهان ابتدا ورود در

 .بستند ریرا با نشستن در مس یاصل ابانیمردم خ

ها با  اعتراض نیمنطقه اول نیدر ا»: دیگو یم،نام او افشا شود ستین لیل بهبهان که ماشهروند اه نیا

دارد  یاصل ابانیخ کیشهر  نیاتفاق افتاد، اما در خصوص بهبهان، ا هیدیام-مسدود کردن جاده اهواز

. دشهر است ادامه دار نیا یکه منطقه اصل یجوانمرد دانیتا م شود یشروع م یبانک مل دانیکه از م

نشسته بودند و  ریمس نیدر ا نیزم یرو زیآم ماه به صورت مسالمت آبان ۴۲مردم روز جمعه 

ها برخورد کرده و به  با خشونت با آن یو انتظام یتیامن یروهایکه ن دادند یاعتراض خود را نشان م

 «.کند یحمله م زیآم تجمع مسالمت نیا

نه “ لیاز قب ییشعارها دادند یشعار م ستادهیا ای از مردم فقط نشسته یبرخ»: کند یمنبع اضافه م نیا

است که شروع کننده خشونت در بهبهان  نیاما موضوع مهم ا. ”رانیا یغزه نه لبنان جانم فدا

همان لحظه  ازاما . آرام، محترم و محتاط هستند اریبس یمردم بهبهان مردم. اند بوده یتیامن یروهاین

 «.کرد و فضا متشنج شد رییغبرد، اوضاع ت ورشیبه مردم  سیکه پل



و  یجوانمرد ،یبانک مل یها دانیها اطراف م شکل شد، شدت اعتراض نیبه ا تیوضع یوقت“ 

 ”.افتی شیعدالت افزا

از روز دوشنبه  لیدل نیچند روز اول عمال امکان مقابله و سرکوب نداشتند، به هم یتیامن یروهاین

 .د شهر شدآباد وار از خرم یادیز یکمک یروهایآبان ن ۴۲

 یا ها فارس و عده عده از آن کی. کنند یم یدو قشر از مردم زندگ شتریدر بهبهان ب“ ؛یبه گفته و بنا

( روز اول اعتراضات)در جمعه شب  یعنیدر همان شب اول . هستند راحمدیو بو هیلویکهگ یلرها

لرها  فهیز شهروندان از طاو سه نفر ا شود یگردن کشته م هیبه ناح میمستق کینژاد با شل احسان عبدهللا

 ”.شدند یزخم یادیز  کشته و عده یبعد هم شمار یکشته شدند و در روزها

 کند یدارد، اما اضافه م نانیخود اطم انینفر از همشهر ۵۴که نسبت به کشته شدن  دیگو یمنبع م نیا

 .هستند شتریب یحت اینفر  ۵۱ها  که تعداد کشته شده

ها تعهد  از خانواده. ها در بهبهان برگزار شد نفر از کشته شده ۵۴ یپارآبان خاکس ۴۲شنبه  روز سه در

 .ها مصاحبه نکنند را در سکوت برگزار کنند و با رسانه یاند که مراسم سوگوار و ضمانت گرفته

 .ها جوان هستند آن شتریو ب شود یم دهیساله هم د ۵۴ها نوجوان  شده کشته انیم در

ها از  انداز ریت تک«  :است گفت کرده کیبه مردم شل یکسان چه نکهیشهروند در خصوص ا نیا

 نیو ا کردند یم کیسابق است به مردم شل ییکه اداره دارا یبانک مل دانیساختمان چند طبقه مقابل م

ها  ا سر آنیاند گلوله به گردن  شده که کشته یکسان شتریاند، اما ب ها شاهد گزارش کرده موضوع را ده

به  نطوریا ایدن یباشند، وگرنه کجا کشتار داشته یبرا یکه دستور رسد ینظر م و به  اصابت کرده

 «.کنند یم کیشهروندان خودشان شل



است که  فر یبه نام احمد یفرد راندازهایت تک نیهم نیازا یکی»: شهروند اهل بهبهان نیبه گفته ا بنا

با چند محافظ به همراه  ییشناساشد و بالفاصله بعد از  ییتوسط مردم شناسا. بود جیبس یروهایاز ن

از  نکهینه اما از ا ایبود  راندازهایت که جزو تک دانم ینم قیمن دق. شد یاش از شهر متوار خانواده

 «.است، را مطمئن هستم شهر خارج شده و فرار کرده

 .شهر آتش گرفت یاصل ابانیدر سراسر خ یادیز یها بهبهان بانک در

شده، اما  دهیها به آتش کش بانک شتریو ب ها نیدر کل شهر همه پمپ بنز اند؛ گزارش داده ینیع شاهدان

موضوع هستند، اختالف نظر و شبهه وجود دارد  نیمسبب ا یچه کسان نکهیشهروندان در ا انیدر م

داخل  وطبقه است چطور آتش از پشت پنجره  ۱دارد و  یادیکه وسعت ز یکه به عنوان نمونه بانک

سابقه  رانیاست و چون حکومت ا زیشبهه برانگ یخوب کم کند یم تیرابانک به کل ساختمان س

کار توسط خود  نیکه ا زنند یمردم حدس م شتریاموال مردم ندارد ب بیدر خصوص تخر یخوب

 «.باشد یلباس شخص ای یتیامن یروهاین

بت در خطر است چرا که پس از اصا ها یاز زخم یاست که جان برخ نیاکنون موضوع ا»: افزود او

 یبعد از مداوا مارستانیکه پرسنل ب میرا هم بگو نیاما ا. نرفتند مارستانیگلوله از ترس بازداشت به ب

نشوند و  ییشناساکردند که  یکمک م ای دادند یم یها را فرار آن. کردند یم یها همکار با آن ها یزخم

 «.بازداشت شد مارستانیاز مسئوالن ب یکی لیدل نیبه هم

رعب و وحشت قرار گرفته و عمال  یدر فضا ژهیو گانی یروهاین یحجم باال لیلاکنون به د شهر

اند و شمار  شهر مستقر شده یو ضدشورش همه جا ژهیو گانی یروهایو ن ستیامکان اعتراض ن

 .است که عمال امکان ارائه آمار وجود ندارد ادیز یچند روز اعتراض به قدر یها ط شده بازداشت

 دییتا نیکمپ یافراد که از سو نیاز ا یبرخ تیهو: )بهبهان عبارتند از یها دهش از کشته یبرخ یاسام

 (است ینشده، کماکان در دست بررس



 یقنوات نیمحمدحس

 زاده یدشت مهرداد

 نژاد عبدهللا احسان

 زاده یدشت محمود

 دار حشم محمد

 یانید شبنم

 (نام کوچک نامشخص) نیتد

 یانصار فرزاد

 (نامشخص ینام خانوادگ) یعل

 شهرستان های با ترکیب طبقاتی ساکنانآشنایی  :8931در حاشیه اعتراضات هفته آخر آبان ماه *

  ومالرد (قلعه حسن خان)،قدسشهریار

و  یهم کارگر خدمات تیدرصد جمع ۱۵هستند و  یکارگران کشاورز تیاز جمع یبخش اریدر شهر

 .وص و جاده ساوه استکرج، جاده مخص میهستند که محل کار اکثر آنها، جاده قد یصنعت

 درصد کارگر هستند؛ ۵۱خان،  در قلعه حسن

 .کشاورز هستند یدرصد کارگر و باق ۰۵در مالرد 

و  یو ساختمان یو خدمات یکارگر اعم از کارگر صنعت ت،یدرصد جمع ۵۵ ک،یو مارل ابیدر سرآس

 .بازنشستگان هستند

 .هستند رگردرصد کا ۵۵از  شیدر صبادشت مالرد باز ب



 در تهرانپارس بدنبال سقوط بداخل چاهک آسانسور باختن یک کارگر ساختمانی جوانجان *

 واقع در ساختمان در حال ساخت کیدر  ساله حین کار 25آذر،یک کارگر 5صبح روز سه شنبه 

 ساختمان در قسمت چاهک آسانسور سقوط کرد ییاز طبقات باال تهرانپارس یبوستان دوم غرب ابانیخ

 .در دم جانش را ازدست داد احت واردهشدت جر لیبه دل و

akhbarkargari2468@gmail.com 
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