
 6911آذرماه  61و  61اخباروگزارشات کارگری 

 اتحاد  مبارزه   پیروزی

 آذر روز دانشجو61گرامی باد 

 کارگر   معلم   دانشجو اتحاد اتحاد
  !میدار یم یرا گرام یکتاتوریمقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و د ،یستادگیا ادآوریروز دانشجو  -

 فرزندان کارگران و زحمتکشان ان،یبا دانشجو یدرددل:کامران ساختمانگر -

 !آذر  ٦١سالگرد  نیشصت و هفتم داشتیدرگرام

و محمد  ندهیسالگرد قتل محمدجعفر پو نیدوم و ستیبه مناسبت ب رانیا سندگانیکانون نو ی هیانیب -

 یمختار

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های  -

 مسئوالن توخالی

 تجمع اعتراضی کارگران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه -

نسبت به عدم پرداخت حقوق دانشگاه آزاد ماهشهر یعلم أتیه یکارکنان و اعضاتجمع اعتراضی  -

 ومطالبات برای دومین روز متوالی

 لیکمبود گازوئن دراعتراض به بندرعباس مقابل استانداری هرمزگا داران بوس ینیم اعتصاب وتجمع -

 سوخت بندرعباس یها گاهیدر جا

سال  3مقابل مجلس برای تحمل  89از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر یمیصم وانیک -

 شد نیروانه زندان او حبس

خدمات  نسبت به مبلغ سرانه وعدم برخورداری از استان فارس خانواده  پزشکان  تجمع اعتراضی  -

 یازنشستگو ب مهیب

 یطراح یها موجود در تعرفه یها ینسبت به نابسامان تهران مهندسان ساختمانتجمع اعتراضی  -

  یسازمان نظام مهندسساختمان مقابل 

 به قطع درختان زاگرس نسبت وانیجوانان مر یاعتراضاقدام  -

 به قطع درختان زاگرس نسبت وانیجوانان مر یاعتراضاقدام  -

 میبه تصمنسبت  دانشگاه تهران یمتاهل یساکن خوابگاه ها یدکتر انیجودانش یاعتراضتجمع  -

 تهران آذر دانشگاه 61در ساختمان  خوابگاه ها هیبر تخل یدانشگاه مبن



 

  !میدار یم یرا گرام یکتاتوریمقاومت و مبارزه با ظلم و ستم و د ،یستادگیا ادآوریروز دانشجو *

و خفقان و  یکتاتورید هیبرعل انیو مبارزات دانشجو یستادگیا ادآوریآذر، روز دانشجو،  ٦۱

مبارز در دانشگاه  انیتظاهرات دانشجو ٦۳۳۱روز، در سال  نیدر ا. باشد یم یستیالیامپر یها استیس

 ونبه خاک و خ کردند، یبه تهران اعتراض م کایجمهور وقت آمر سیرئ کسونیتهران، که به ورود ن

و چه پس  شیها، چه پ سال نیدر تمام ا.  دندیبه قتل رس خواه یدآزا انیشد و سه تن از دانشجو دهیکش

 ،یکارگر یها استبداد و دفاع از جنبش هیاز مبارزات عل یهمواره بخش مهم انیروز، دانشجو نیاز ا

 یخواه یآزاد داران همواره از پرچم رانیدر ا ییجنبش دانشجو. اند داده لیرا تشک یو اجتماع یاسیس

 .کشور بوده استدر  یطلب یو برابر

در  یدار هیتوسط نظام سرما یاقتصاد یکش اضتیو ر یستیبرالینئول یها استیس یبروز و اجرا با

 یمزد شتریهر چه ب لیو تحم یساز یروز افزون، خصوص یو فقر عموم یگران شیافزا  ران،یا

به  انیشجودان یهمراه ز،یو عدم پرداخت بموقع همان مزد ناچ رانیکارگران و مزدبگ یبرا زیناچ

و فرودستان در قالب  رانیعنوان فرزندان کارگران و زحمتکشان، با مبارزات کارگران، مزدبگ

 ۶۹و آبان ماه  ۶۱ماه  یفرودستان در د یسراسر یها زشیو خ یاعتصابات و اعتراضات کارگر

 ،یت، زندانو مبارزا یهمراه نیا لیبه دل یاریبس انیمبارزه، دانشجو نیدر روند ا.  است افتهی قیتعم

 .شده اند ی، شکنجه و زندان قرار گرفته یتیامن ینهادها تیو مورد آزار و اذ لیاز تحص ممحرو

و  یبا جنبش کارگر انیو اتحاد روز افزون دانشجو یروز دانشجو، همبستگ داشت یضمن گرام ما

 هیشرط کل و دیبدون ق یو آزاد انیو آزار دانشجو تیفرودستان را پاس داشته و خواهان توقف اذ

  .میهست یو اجتماع یکارگر یو فعاالن جنبش ها یزندان انیدانشجو

 دانشجو، اتحاد، اتحاد کارگر،

 ٦۳۶۶/آذر/٦۱

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 هفت تپه شکریکارگران کشت و صنعت ن یکایسند

 و زحمتکشانفرزندان کارگران  ان،یبا دانشجو یدرددل:ساختمانگر کامران*

 ! آذر ٦١سالگرد  نیشصت و هفتم داشتیدرگرام

هر روز هزاران نفر از شهروندان کشور، عمدتا ازطبقه  رحمانهیکرونا ب روسیکه و یطیشرا در

از خانواده ها  یکارگر و زحمتکشان فرودست جامعه را آلوده و مبتال نموده و روزانه تعداد قابل توجه

 یدرمانو  یو مراکز پزشک مارستانهایهمگان در ب یبرا یکاف ییروو دا یبعلت نبود امکانات پزشک

 اهیدر بازار س مارانشانیب ازیموردن یداروها هیخانواده ها در ته یمال ییعدم توانا نیکشور و همچن

 کند،یم زانشانیدارو شاهد پرپر شدن و داغدار مرگ عز

ها نفر از مشاغل  لونیم شتیو مع یاز جانب دولت، زندگ یلیتحم نهیها و قرنط تیاعمال محدود -

 یجد دیبا تهد رانیا یو روزمزد را در شهرها یآزاد و کسبه بازار و دستفروشان و کارگران ساختمان

 سیپل یمبرابر آمار رس یاعمال یها تیتردد و محدود تیممنوع نیروبرو نموده است و در همانحال ا

شده  رانیمردم گرفتار و دردمند ا بیاز ج ریتدب یمنبع کسب درآمد دولت ب نیراهور خود به بزرگتر



صادرشده  یهزارتومان ۱۲۲ مهیهزار قبض جر ۳۴۳تنها در طول دوهفته گذشته  کهیاست بطور

  .استەموددولت ن دیتومان را عا ونیلیو ششصد م اردیلیم ۱۹بالغ بر  یشهروندان مجموعا مبلغ یبرا

و  تیریو سوء مد یبورژواز ستمیس یاز خصلت ذات یناش یاوضاع اسفبار و رکود اقتصاد -

از دسترنج  شتریو انباشت سود ب یجهان یدار هیسرما تیاز حاکم یدولت بعنوان بخش یناکارآمد

خانوارها و  ازیاقالم مورد ن یتورم و گران یختگیاستثمارشدگان روز بروز موجب افسارگس

ها  ونیلیم یو سفره ها شتیترشدن سبد مع یو خال رانیاز جامعه و مزدبگ یعیوسبخش  رترشدنیفق

 است،ەنفر از کارگران و قشر متوسط جامعه در کشور شد

 لیو تحم کنندیم یخط فقر مطلق زندگ رینفر در کشور ز ونیلیم ستیاز ب شیب یدولت یطبق آمارها -

روزافزون  یها یکارسازیب یو شکاف فاحش طبقات ،یاجتماع ینابرابر ،یکاریفقر، فحشا، ب ،یگران

 یها یو خودسوز یموجب خودکش روین لیو تعد دیاز مراکز کار و تول یبرخ یورشکستگ لیبه دل

 .م،یاز کشور هست یدر گوشه ا کاریاز سرپرستان خانوار و جوانان ب یروزه تعداد هر

سازان فردا در مناطق  ندهینفر از دانش آموزان و آ ونیلیم ۳از  شیب یبنابر آمار مسئوالن آموزش -

 نیمحروم و ا لیادامه تحص یبرا ازیموردن نترنتیتبلت و ا ،یبه گوش یسترسمحروم کشور از د

دانش آموز در نقاط محروم کشور خصوصا  نیچند یموجب خودکش یو طبقات یاجتماع ینابرابر

 شده است،  ستانخوز

و بلوچستان و خوزستان فاقد  ستانیس یاستانها یاز روستا ها یبخش بزرگ یرسم یبرابر آمارها  -

 مناسب هستند،  ییمدرسه، شبکه بهداشت و درمان و راه روستا ،یدنیاز جمله آب آشام هینات اولامکا

 یبعنوان بازو مایو صدا و س ینظام یاز بودجه کشور به نهادها یمیبخش عظ یطیشرا نیدر چن و

جامعه بعنوان  شرفتیدر پ ینقش چیکه ه یو درشت زیر ینهادها  گریو د یاسیس تیحاکم یرسانه ا

 ندارند رگذاریتاث ینصرع

 یو سالخ یتیامن یو سرکوب خشن فعالن حقوق زنان توسط نهادها یتیجنس یروزانه شاهد نابرابر  -

روزافزون زنان در  یزنان و دختران توسط خانواده تحت نام دفاع از ناموس و خودسوز انهیوحش

  م،یکشور هست یجا یجا

و آزار و خشونت توسط  تیمورد اذ یزندگ نیتام یبرا ابانیروزانه هزاران کودک کار و خ -

  گردند،یم یحکومت ینهادها یبرخ نیو همچن انیو کارفرما انیسودجو

در  یسودآور یههاەو بنگا رانیا یتوسط بورژواز شیاز پ شیهر روز ب رانیکارگران و مزدبگ -

 یهاەخانواد یهاەو سفر شوندیم دهیکش انیعر یاستثمار شده و به بردگ دیمختلف کار و تول یبخش ها

از  یناش یو سرسام آور گران ختهیتورم لجام گس ریزحمتکشان جامعه تحت تاث گریو د یکارگر

 ، شودیدولت، کوچک و کوچکتر م یاقتصاد یشکستگور

و مطالبات  ،یخواهیآزاد یاعتراض به وضع موجود، ندا یکه هرگونه صدا یطیباالخره در شرا و

و سرکوب  یتیبا نگاه امن یاجتماع یجنبش ها گریو د انینشجوکارگران، معلمان، زنان، دا یصنف

 نیاز فعال یقرار گرفته و هر روزه تعداد قابل توجه ییو دستگاه قضا یتیامن یروهایخشن توسط ن

کشور  یزندان ها یالمدت راه لیطو یو ناعادالنه زندانها نیبا احکام سنگ یو اجتماع یاسیس

  .شوندیم



دستگاه  گریو د یاسیس تیدولت و حاکم یو ناکارآمد یعدالتیو ب یو نابرا ضیحجم از تبع نیکنار ا در

جامعه و  یاسیس یمسموم و حاکم بر فضا یاسیس یفضا نهایکشور، و مضاف بر ا ییاجرا یها

و  یاسیس یموجود در بطن جامعه و فضا یها تیواقع انیو تحمل ب یکه آمادگ یاسیس ونیاپوزس

 ییو فرقه گرا سمیمشکالت و معضالت موجود در جامعه را ندارد و محفل نانهیواقعب یابیل و ارزیتحل

عمدتا چپ تا مغزاستخوان  ونیاز اپوزس یبخش قابل توجه انیدر م یو گروه یحزب سمیو سکتار

 اناتیاحزاب و جر نیا یها دگاهیو د یبر نگرش فکر" برما ایبا ما،  ای" استیرسوخ نموده و س

در  یاسیس ونیدر صف اپوزس یشتریب یاسیامر موجب انشقاق س نیاحکم فرما شده است و  یاسیس

در داخل و خارج کشور شده است و در همانحال  یو اجتماع یاسیاعتراضات س یتوان سازمانده

و  یدانشجوئ ،یکارگر یخصوصا جنبش ها رانیجامعه ا یتشدد در صفوف مبارزات جادیموجب ا

به وضع  یتفاوت یاز جامعه و ب یقابل توجه بخش یموجب سرخوردگ ینوعزنان شده است که ب

  .موجود شده است

که نه  یطیدر شرا. شودیمتفاوت و پرتالطم برگزار م طیشرا نیشانزدهم آذر امسال درچن دیترد بدون

رانده  هیبحران کرونا به حاش هیدر سا داران،یهظلم و جور سرما هیکارگران عل یتنها جنبش دادخواه

را در  یشتریب انیهمه روزه قربان هیحاکمان سرما یدرماندگ جهیونا در نتکر روسیشده، نه تنها و

از سرکوب اعتصابات  یموج گسترده ا ریاخ یچنگال خود فرو برده است، بلکه هم زمان در هفته ها

  .به راه افتاده است یاجتماع نیفعال دنیو به بند کش یریدستگ ،یو اعتراضات کارگر

ابتکارات و  ،یاریبا هوش تواندیخود نشان داده است که م ینتهاو س خیبا تار یدانشجوئ جنبش

 یو ستم گران در عرصه مبارزات دگانیستم د انینبرد م دانیدر م ینقش ارزنده ا شیخو یتهایخالق

  .داشته باشد

 ریو سا یبا جنبش کارگر ییشانزدهم آذر به روز گستراندن افق اتحاد جنبش دانشجو دوارمیام

  .شود لیتبد یاجتماع یجنبشها

 ۶۶آذرماه  ٦۱

و محمد  ندهیسالگرد قتل محمدجعفر پو نیدوم و ستیبه مناسبت ب رانیا سندگانیکانون نو ی هیانیب*

 یمختار



 

فعال کانون  یاز اعضا ندهیو محمدجعفر پو یو هفتاد وهفت محمد مختار صدیسال هزار و س زییپا در

تهران ربوده شدند و به  یها ابانیکانون، در خ یوممجمع عم یو از مسئوالن برگزار رانیا سندگانینو

آن را  اام رفتیها را پذ قتل تیمسئول یگرچه وزارت اطالعاِت وقت، به صورت رسم. دندیقتل رس

 اتیآن جنا نییتنها چند تن از عامالن رده پا تیدانست و در نها« از ماموران خودسر یگروه»کار 

پرونده،  یها لیاز وک یکیکه  یدر حال. محاکمه شدند ه،یسو کیو  یشیفرما یهولناک در دادگاه



ها، به مدت پنج سال به  قتل یریگیپ لیبه دل رانیا سندگانیناصر زرافشان، حقوقدان و عضو کانون نو

 .زندان افتاد

در  وستهیدر آن چند سال پ ژهیمختلف به و یها به روش یو مدن یاسیو فعاالن س سندگانینو کشتن

از جمله به قتل رساندن . بوده و بارها اجرا شده است یاسالم یجمهور یتیامن یروهایدستور کار ن

 یها را کشتند تا هراس آن. رانیا سندگانیکانون نو یاعضا گریاز د ،ینیو غفار حس ییرعالیاحمد م

زنان و مردان آزاده از هر سو بلند و بلندتر  یاما صدا اندازندیب شمندانیو اند سندگانینو گریدر دل د

 یطلب و حق یها اگر چه هر روز بر تعداد مردم آگاه و معترض که به دادخواه سال نیدر ا. دش

و  نیاست؛ توه دادهبه سانسور و سرکوب ادامه  شیاز پ شیب زین تیاند افزوده شده، حاکم برخاسته

 ،یخصوص میو ورود به حر ونیزیو تلو ویو راد یحکومت اتیها و نشر تهمت در روزنامه

خود و  یبقا یبرا ییصدا تک انیحام یشگیهم ی وهیش سندگانینو دیو تبع دیزندان، تهد ،یزسا پرونده

 .سرکوب مخالفان بوده است

 خواهیو مردم آزاد رانیا سندگانیکانون نو گذرد یتبهکارانه م یها از دو دهه از آن قتل شیکه ب اکنون

و چراغ راهمان بوده   دهیتوانمان بخش ریمس نیچه در ا آن. اند دهینکش یدست از دادخواه یحت یا لحظه

و چه در  شانیها هاست که چه در نوشت ندهیو پو یمانند مختار شیآزاداند ییها انسان یستادگیا

  .سر َخم نکردند یاهیو س یتباه یرویهرگز در برابر ن یجمع یها تیفعال

 ارانینا خواست شدن سانسور که هما دهیو برچ سندگانینو یتا آزاد ران،یا سندگانینو کانون

و  انیب یمدافعان آزاد دنیسال پس از به قتل رس ودو ستیاش بود، تالش خواهد کرد و ب ُکشته ستم

و  ادیو  دهد یادامه م اش یبه دادخواه نده،یو محمد جعفر پو یاستوار خود، محمد مختار یاعضا

 .دارد یم یشان را گرام خاطره

 رانیا سندگانینو کانون

 ٦۳۶۶آذر  ٦۱

حفظ  یو برا ریگ همه یماریب وعیش لیامسال به دل ش،یپ یها برخالف سال رانیا سندگانین نوکانو)

 .(ندارد زانیعز نیبر مزار ا یحضور جمع یبرا یا سالمت مردم، برنامه

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های *

 توخالی مسئوالن

کارگران بازنشسته شهرداری آبادان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  آذر، 61روز یکشنبه 

دست به تجمع مقابل  مسئوالن یتوخال یمطالبات و وعده ها اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت

 .ساختمان مرکزی شهرداری این شهر در استان خوزستان زدند



 

ازنشسته معرفی کردند به خبرنگار رسانه ای تجمع کنندگان که خودرا نمایندگان کارگران ب

آبادان با وجود وعده داده شده در خصوص پرداخت مطالبات بازنشستگان، تاکنون  یشهردار:گفتند

 .نفر از بازنشستگان را پرداخت کرده است 044درصد از مطالبات و حق سنوات  52فقط 

نخست  مهیدر ن یشهردار نیار بود اآبادان قر یطبق توافق صورت گرفته با شهردار: افزودند آنها

به قول خود عمل  یکارکنان را پرداخت کند اما شهردار یدرصد از حق بازنشستگ 24از  شیامسال ب

 .نکرد

 یآبادان هر ماه مستمر یبازنشستگان شهردار: آبادان گفتند یشهردار هبازنشستنمایندگان کارگران 

 .دارند یلیو تکم میدرمان مستق مهیب نهیدر زم یمشکالتو  کنند یم افتیدر ریخود را با تاخ یبازنشستگ

است که قرار  الار ونیلیم 844الی  044 نیب یهر پرسنل شهردار یحق بازنشستگ: کردند اضافه آنها

دوم سال  مهیرا در ن گریدرصد د 24نخست سال و  مهیدرصد را در ن  24آبادان  یبود شهردار

 .پرداخت کند یجار

 ران راه آهن خراسان نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمهتجمع اعتراضی کارگ*

برای انعکاس هرچه بیشتر (شرکت تراورس)آذر،جمعی از کارگران راه آهن خراسان 62روز شنبه 

 .زدند راه آهن ستگاهیو ا تیریمدصدای اعتراضشان دست به تجمع مقابل ساختمان 



 یروین آذر 51شنبه روز، خراساناز کارگران راه آهن  یجمع بنابه گزارش منتشره از طرف

 نیدر ا دیتوان یکرونا نم لیکه به ما گفتن بدل یتجمع در مقابل فرماندار یخراسان آماده شده بودن برا

  .ستین یمشکل چیراه آهن ه ستگاهیو ا تیریمد یجلو یول دینقطه تجمع داشته باش

 زیماه حقوق تراورس وار کیگاه داد یبود که بعد از را نیا دمانیآذر  ام62روز شنبه تجمع  یبرا

مشکل دارن بچه حاال  نجایاست که در ا یلیاز مسا گرید یکیما هم  مهیکند عالوه بر حقوق مشکالت ب

 ؟ میکرونا چگونه ما دکتر بر تیوضع نیباا مهیب ونبد میموند

 .  میخبر برو یب دیشا ایداد  میرا حتما خبر خواه یبعد تجمع زمان

تسویه حساب راه آهن با شرکت پیمانکاری تراورس مطالبات کارگران پرداخت  قبل از:درهمین رابطه

 باید گردد

 یدرخصوص واگذار یینهاد قضا ریاخ یتراورس با اشاره به را یفن هیکارگران گروه ابن ندهینما

مطالبات  مانکار،یحساب با پ هیقبل از تسو:افزودآهن،  شرکت تراورس به شرکت راه تیریمجدد مد

 .را بپردازند کارگران

مراجع  ریاخ یبا را نکهیبا توجه به ا: گفتبه خبرنگار رسانه ای کارگر نیاآذر، 60روز دوشنبه 

 یعدم اجرا  لیواگذار شده بود به دل یبه بخش خصوص شیها پ شرکت تراورس که از سال ؛ییقضا

 نیبنابرا. بازگشتآهن  به شرکت راه ،یو اعمال موارد قانون تیتعهدات مندرج در قرارداد، با رعا

 .برسند مانکاریفاصله کوتاه به مطالبات خود قبل از خروج پ نیکارگران انتظار دارند در ا

 یها حوادث مختلف دستخوش بحران هیمجموعه تراورس سالهاست در سا نکهیا انیکارگر با ب نیا

تاسفانه در طول ده م: شده است، اظهار داشت یپول یتر از همه بحران ب و مهم یدیتول ،یتیریمد دیشد

 ارگرانشرکت به تعهدات خود در قبال ک نیا م،یا داشته یتراورس همکار مانکاریسال گذشته که با پ

 .اند روبرو بوده یادیکارگران با مشکالت ز جهیعمل نکرده و درنت

را که نبض  یلیبخش خدمات ر نیبه مهمتر یدگیرس تیسوال که چرا دولت مسئول نیبا طرح ا او

از آن را ندارند،  ینگهدار تیکه صالح کند یواگذار م یبه اشخاص شود یو اقتصاد محسوب ماشتغال 

قطعات  دیکشور و دو کارخانه تول یلیهزار کارگران در مناطق ر 1از  شیشرکت تراورس ب: گفت

 یبودند و مرتبا دست به اعتراض صنف مانکاریها مخالف حضور پ سال نیدارد که در طول همه ا یبتن

 .نندز یم

شرکت تراورس از  ندهیچند ماه آ یکه قرار است ط یفعل طیانتظار کارگران در شرا: گفت نیهمچن او

 .کشور خارج شود، پرداخت کامل مطالباتشان است یلیمجموعه ر

کارخانه را برعهده داشته است هر  تیریمد یدوره که بخش خصوص نیکارگران؛ در ا ندهیگفته نما به

 یاجتماع نیماه به حساب تام نیچند یول شده یکسر م مهیپرداخت ب یبرا ماهه از حقوق کارگران

 .نشده است زیوار

 نیبا قوان یبازنشستگ طیاز کارگران که شرا یادیهم اکنون شمار ز: اضافه کرد نهیزم نیدر ا او

را  یسخت یبازنشستگ طیشرا مه؛یرا دارا هستند، به واسطه پرداخت نشدن ب آور انیمشاغل سخت و ز

 .کنند یم یپرس



نسبت به عدم پرداخت حقوق دانشگاه آزاد ماهشهر یعلم أتیه یکارکنان و اعضاتجمع اعتراضی *

 ومطالبات برای دومین روز متوالی

دانشگاه آزاد  یعلم أتیه یکارکنان و اعضا آذر برای دومین روز متوالی، 60روز دوشنبه 

ماهه اول  1ماه و معوقات   حقوق آبانداختبرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم پرماهشهر

 .تجمع کردند درمحل کارشان امسال

 

کمبود بندرعباس مقابل استانداری هرمزگان دراعتراض به  داران بوس یناعتصاب وتجمع می*

 سوخت بندرعباس یها گاهیدر جا لیگازوئ

وبا توقف بندرعباس دست از کار کشیدند  داران بوس ینیم آذر،جمعی از 60روز دوشنبه 

در  لیکمبود گازوئخودروهایشان و برپایی تجمع مقابل استانداری هرمزگان اعتراضشان را نسبت به 

 .بنمایش گذاشتند سوخت بندرعباس یها گاهیجا



 

 

تاکنون متاسفانه  شیماه پ کیاز : معترض به خبرنگار رسانه ای گفت رانندگان نیاز ا یکی

ها  استان ریسا یها نیسنگ نیاز حد مجاز سوخت به ماش شیب عیسوخت اقدام به توز یها گاهیجا

 .کنند یم

هزار  5 یباال یریکارت سوخت اقدام به سوخت گ نیبا ارائه چند ها نیماش نیمتاسفانه ا: افزود یو

 .رسانند یها را با هدف قاچاق به فروش م سوخت نیکرده و در خارج از استان ا تریل



که در حال ارائه خدمات به مردم  یشهر یها بوس ینیرانندگان م لیلد نیبه هم: کرداضافه راننده  نیا

 .منتظر بمانند لیگازوئ تریل 24 یبرا دیساعته با 9 یها استان هستند، به ناچار در صف

 یها صف نیو قرار داشتن در ا ازینبود سوخت مورد ن لیاغلب اوقات به دل: خاطر نشان کرد یو

خدمات  م،یکارکنان دار ییکه با آنها قرارداد جهت جابه جا یکتشر یها سیبه سرو ریبا تاخ یطوالن

 .میکن یارائه م

معترض بوده و خواستار  یو خصوص یدولت ینهادها یبند تینسبت به اولو نیرانندگان همچن نیا

ها،  حمل و نقل کارکنان شرکت یها بوس ینیو م یفرماندار یخودروها یعادالنه سوخت برا عیتوز

 .هستند یدولت ینهادهاو  ها مارستانیب

سال  9مقابل مجلس برای تحمل  19از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر یمیصم وانیک*

 شد نیروانه زندان او حبس

از  یمیصم وانیکروانه شدن ،ازیمیصم وانیک لیوک یلین یمصطفبرپایه گزارش رسانه ای شده،

برای تحمل  آذر 60بتاریخ  زندان اوین به مقابل مجلس 89کارگر یبازداشت شدگان مراسم روزجهان

 .خبرداد سال حبس 3

 51توسط شعبه  89کارگر یاز بازداشت شدگان روز جهان یمیصمخاطر نشان می شود که کیوتن 

 .محکوم شده بود یریسال حبس تعز 3 دادگاه انقالب تهران به 

صادر شده  یافشار مانیا یقاض استیدادگاه انقالب تهران به ر 51حکم که توسط شعبه  نیا براساس

 یریسال حبس تعز 3به تحمل ” کشور تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان“از بابت اتهام  یمیصم

 .محکوم شده است

خدمات  نسبت به مبلغ سرانه وعدم برخورداری از خانواده استان فارس  پزشکان  تجمع اعتراضی *

 یو بازنشستگ مهیب

نسبت برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان خانواده استان فارس   پزشکانآذر،جمعی از  61روز یکشنبه 

دست به تجمع زدند وخواهان  یو بازنشستگ مهیاز خدمات ب یوعدم برخوردار دریافتی به مبلغ سرانه

 .دشدن فارس استان یاجتماع نیسالمت و تام مهیاداره کل بپاسخگویی مسئوالن 

 اهالی این  به یو درمان یفارس خدمات بهداشتنواده پزشک خا 6544حدود قابل یادآوری است که 

 .کنند یاستان ارائه م

 یطراح یها موجود در تعرفه یها ینسبت به نابسامان تهران مهندسان ساختمانتجمع اعتراضی *

  یسازمان نظام مهندسساختمان مقابل 

 یها وجود در تعرفهم یها یبه نابسامان برای اعتراض  تهران مهندسان ساختمان آذر، 62روز شنبه 

 .در پایتخت اجتماع کردند یسازمان نظام مهندسساختمان مقابل  یطراح



 

 فیتعر یاست که تعرفه طراح لیدل نیتجمع امروز به ا:معترضین به خبرنگار رسانه ای گفتاز یکی

و فروش  دیبه خر یو به صورت دالل بیعج ییها اکنون با نرخ هم رهیمد اتیه یو ابالغ شده از سو

و فروش  دیرقم خر نیبا ا شود یآن آغاز م یساختمان که با طراح کی تیمسئول یعنی رسد؛ یم

 .شود یم

 ،یجار یها نهیمهندسان، هز نهیاز جمله هز یمتعدد یها نهیها هز شرکت گر،ید یاز سو:ادامه داد یو

اما  شود، یم یآور ها ارقام سرسام را دارند که مجموع آن یجانب یها نهیهز گریدفتر و د نهیهز

به  ار شود یبه ناظر پرداخت م« نظارت»که تحت عنوان  یپول یمتاسفانه سازمان نظام مهندس

از آن کسر کرده و  یخود را به صورت آن یدرصد 2کرده، سهم  افتیاز مالک در یصورت نقد

ها زمان ببرد در  که ممکن است پروژه یچند سال یو ط دارد یآن را در حساب خود نگه م یمابق

است که  یدر حال نیا. کند یم زیشده وار طیو تقس یچکان صورت قطره حساب خود بلوکه کرده و به

 نیا لیدال نیتر از مهم یکی نیا. شود یپول مستهلک م یو به قول ابدی یپول هر روز کاهش م زشار

 .تجمع است

است که  نیمع اتج نیمهم ا لیدل نیدوم:گفتتجمع  نیا لیدال گرید حیمهندس ساختمان در تشر نیا

 افتیاز مالکان در یشناسنامه فن نهیهز یساخت را در ازا نهیدر هزارم هز مین یسازمان نظام مهندس

. شود یم نهیزپول کجا ه نیا ستیاما عمال مشخص ن د،یآ یهم به حساب م ینیسنگ نهیکه هز کند یم

 دیبرو دیو با میتهس ینهاد خصوص کیما  کنند یادعا م م،یشو یموضوعات هم که م نیا ریگیپ

 افتیهزار تومان در یرا متر یطراح نهیکه هز نیا ندیگو یم. دیبا مالک حل کن مایمشکلتان را مستق

 نیندارد که هم وجودموضوع  نیبر ا یندارد و عمال نظارت یتومان به ما ارتباط ونیلیم کی ای دیکن

 نیرا در ا یرتخصصیاسالم و غن اریشده و رقابت بس یخدمات ساختمان تیفیک دیامر موجب نزول شد



 یدفتر مهندس کی تواند یم ست،یکه مهندس هم ن یکه هر شخص یطور حوزه به وجود آورده است، به

 .کند یو فروش طراح دیمهرشده، اقدام به خر یبزند و با برگه طراح

 به قطع درختان زاگرس نسبت وانیجوانان مر یاعتراضاقدام *

 ی شده  قطع یها در محل بلوط وان،یدر مر ستیز  طیمح یانان حاماز جو یگروهآذر، 61روز یکشنبه 

درخت، اعتراِض خود را به قطع درختاْن  کی= انسان  کیزاگرس، بذر بلوط کاشتند و با شعار 

 .هنرمندانه نشان دادند یا وهیتوسط نابودگراِن زاگرس، به ش

  یبانک مرکز تجمع اعتراضی مالباختگان سامانه نیما مقابل*

 درتهران یبانک مرکز سلختمان با تجمع مقابل مایاز مالباختگان سامانه ن یجمع آذر، 61یکشنبه  روز

 .شدند یبانک مرکز سییر ،یعبدالناصر همت یخواستار استعفا

 

 یداریخر ییمایهستند که ارز ن یدکنندگانیاغلب افراد معترض تولبراساس گزارش رسانه ای شده،

 .نکردند افتیا دراند اما هنوز ارز خود ر کرده

شده و  یانداز واردات و صادرات راه ندیفرآ یساز با هدف شفاف مایدولت، سامانه ن یادعا به

 .سامانه عنوان شده بود نیا یاصل یارز از کارکردها یگذار نرخ

 میبه تصمنسبت  دانشگاه تهران یمتاهل یساکن خوابگاه ها یدکتر انیدانشجو یاعتراضتجمع *

 تهران آذر دانشگاه 61در ساختمان  خوابگاه ها هیتخل بر یدانشگاه مبن

دانشگاه تهران  یمتاهل یساکن خوابگاه ها یدکتر انیاز دانشجوآذر،ده ها نفر 61عصر روز یکشنبه 

 هیبر تخل یدانشگاه مبن میبه تصم تهران اعتراضشان را نسبت آذر دانشگاه 61در ساختمان تجمع با 

نظر دانشگاه در  دیکردند و خواستار تجداعالم مجاز  ریسنوات غ یادار انیدانشجو یخوابگاه ها برا

 .شدند یمتاهل یدر خوابگاه ها انیدانشجو نیاسکان ا



 

دانشگاه تهران اعالم کرده است دانشجو بر : گفتبه خبرنگار رسانه ای معترض  انیاز دانشجو یکی

 زین انید البته صندوق رفاه دانشجوتواند در خوابگاه اسکان داشته باش یاساس سنوات مجاز سه سال م

 مهیچند برابر جر دیشد با شتریاز سه سال ب یدکتر انیکرده است که اگر سنوات مجاز دانشجو دیتاک

 .پرداخت کند

 کیهستند سنوات مجازشان به صورت متعدد  یکه در خوابگاه متاهل یدکتر انیدانشجو: ادامه داد یو

است که دوره کرونا را جز سنوات مجاز  نیاست اعتراض ما ا سه سال هم تمام شده یو حت کیماه تا 

 اساسبر  ییبر فرض مثال دانشجو. داشته باشد انیرا با دانشجو یاریحساب نکنند و دانشگاه هم

اعمال  یبرا یلیدل نیکند بنابرا یاو را صندوق رفاه تقبل م یها مهیکند جر هینتوانست تخل یمشکالت

 .ستیفشار به دانشجو ن

akhbarkargari2468@gmail.com 
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