
 2911تیر ماه  02و  02اخباروگزارشات کارگری 

 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟ 12روز شنبه  -

ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر +

 شوش

 گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن +

های خودروهای  ماه مطالبات راننده7 - کارگر فصلی055عدم پرداخت حقوق فروردین ماه +

 نشده است استیجاری

 با اعتصاب کارگران هفت تپه ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکههمبستگی +

به وعده های توخالی منجمله عدم اجرای طرح طبقه اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت نسبت  -

 بندی مشاغل

 ادامه وگسترش کنش های کارگران شهرداری کشور نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات -

 کنندیم یشرکت واحد را ضدعفون یکه اتوبوس ها یکوتاه ،  اما درد آور کارگران یصحبت ها -

 یکایرا از تلگرام سند امشیه درخواست انتشار پکنند ک یپرداخت م کباریوحقوقشان را دوماه 

 کارگران شرکت واحد داشته اند

دست وپنجه نرم کردن کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت وخانواده هایشان با مشکل عدم پرداخت  -

 بموقع حقوق کماکان ادامه دارد

 !دانشگاه ها همچنان ادامه دارد یلیتعط امیدر ا یصنف نیشوراها با سرکوب فعال یساز میعق -

 حکم اعدام سه جوان معترض دییتا:کانون نویسندگان ایران -

 با کارگران آذرآب نداستالاریا یجهان ونیکنفدراس یهمبستگ هیاطالع -

 ابعاد حوادث کاری در کشور بزرگ است -

 جان باختن یک کارگردرمالیر براثر سقوط از ارتفاع  وبرق گرفتگی -

 ارجمندیبشهر مدرسه حافظ  کارگر درحادثه ریزش آوار 3ومصدومیت مرگ  -

 ؟رسیدیی چه خبرها کشت وصنعت نیشکر هفت تپه اعتراضات کارگرانازتیر 02روز شنبه *

ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر +

 شوش

 گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن +

های خودروهای  ماه مطالبات راننده7 - کارگر فصلی022عدم پرداخت حقوق فروردین ماه +

 نشده است استیجاری

 با اعتصاب کارگران هفت تپه ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکههمبستگی +



هفت تپه با گسترش تجمعات وراهپیمایی در شهر ادامه حق طلبی کارگران مجتمع کشت وصنعت +

 شوش

در ادامه حق طلبیشان ابتدا  هفت تپهنیشکرکارگران مجتمع کشت وصنعت  تیرماه، 12روز شنبه 

مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند وسپس با راهپیمایی بسوی اداره کار این شهرستان حرکت کردند 

 .پی گرفتند واجتماعشان را مقابل نمایندگی وزارت کار درشهرستان

 

کارگر »ارهاب ازجمله ییوسرداد ن شعارها یسخنران رادیبا برافراشتن پالکاردها ،اکارگران هفت تپه 

دادن به  انیوپا مهیپرداخت بموقع حقوق وحق ب با تاکید برحفظ اتحاد خواستار« هفت تپه اتحاد اتحاد

وسهامداران شرکت وبازگشت بکار  یساز یبا خصوص یینها فیتکل نییبا تع یشغل یفیبالتکل

 .شدند شانیحق طلب اخراج ارانهمک

ماع اعتراضی را مقابل از کارگران هفت تپه اجت رهم تعدادیتی 15قابل یادآوری است که روزجمعه 

 .فرمانداری شهرستان شوش برپا کرده بودند



 گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن+

تالش ها  دانشجویان بسیجی برای تبلیغ جناحی وسواستفاده از اعتراضات کارگران هفت تپه برای 

 .تبلیع برای اعدام کماکان ادامه دارداهداف سرکوبگرانه وارتجاعی منجمله 

اعدام باید ......»طرح شعارهایی چون ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی حاکی ازامروز 

 معترض هفت تپه  وحامی اعدام نشان دادنشان تخریب چهره کارگران تبلیغ اعدام و برای« گردد

در تجمعات سرکوب کارگران  ایفراهم ساختن زمینه بروهمچنین شعارهای دیگری در راستای 

 .امروز کارگران حق طلب هفت تپه می باشد

از روز گذشته دانشجویان بسیجی و رسانه های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی در  همچنین

 و تبلیغ برای رهبر و رئیس قوه قضائیه از اعتراضات کارگران هفت تپهسواستفاده چارچوب 

به  فرمان امام ییستاد اجراهزارتومان ازطرف 055ه با پرداخت ی زیادی در رابطهاسروصدا،

 .کارگر این شرکت راه انداختند 1500حساب 

فرمان  ییستاد اجرا سرمایه کهاما این هوچی ها و سو استفاده گران از کارگران یادشان رفته است 

این  واریز می باشد وو استثمار هم طبقه ای های کارگران هفت تپه فعالیت های اقتصادی حاصل  امام

این ستاد   حاصلهقطره ای ازدریا سود  در واقع بازپرداخت مبلغ ناچیز به حساب کارگران هفت تپه

 .می باشدهفت تپه کشور منجمله کارگران ازدسترنج کارگران 

های خودروهای  ماه مطالبات راننده7 - کارگر فصلی022عدم پرداخت حقوق فروردین ماه +

 نشده است استیجاری

علیرغم وعده و وعیدها حقوق فروردین ماه بیش از  در روزهای گذشته بنابه گزارشات منتشره

های خودروهای  ماه مطالبات راننده 7کارگر فصلی این مجتمع پرداخت نشده است وهمچنین 055

 .استیجاری این شرکت پرداخت نشده است

 با اعتصاب کارگران هفت تپه ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکههمبستگی +

با اعتصاب کارگران هفت تپه و در برای همبستگی  ایتانیشاپ استوواردزبر یمل شبکه هیانیب

 کارگران آذرآب یاحکام صادره برا تیمحکوم

 :هیانیب یفارس متن

 رفقا ،»

را در  هیانیب نی، ا NSSN  (National Shop Stewards Network)  یمل سی، رئ امزیلیو راب

 :کرد رادیا هیشنبه گذشته چهارم ژوئ NSSN کنفرانس ساالنه یسخنران یابتدا

در مبارزات  ریفرستد که در حال حاضر درگ یم یکارگران یخود را برا یدرودها NSSN له،ینوسیبد

 .خود هستند یجنبش مستقل کارگر جادیا یو تالش برا

ضربه  72سال حبس ،  کیآذرآب به  عیکارگر صنا 21 هیعل ریطور مشخص، صدور احکام اخ به

آنها  هیو لغو همه احکام عل یفور یما خواستار آزاد. میکن یماهه، محکوم م کی یشالق و کار اجبار

 .میهست



ژوئن دوباره  22که از  میفرست یهزاران کارگر هفت تپه م یخود را برا یدرودها و همبستگ ما

پرداخت نشده شان ، بازگرداندن کارگران محکوم  یاعتصاب کرده اند و خواستار پرداخت دستمزدها

 .کردن شرکت خود هستند یشده شان و دولت

برخوردار است و به  یالملل نیب یتیاز اهم رانیدر ا یجنبش کارگر یایباور دارد که اح NSSN زین و

 «.خواهد بود انهیدر خاورم یو استبداد یکتاتورید یها میهمه رژ هیمشابه عل یالهام بخش تحوالت

 یهمبستگ در

 شاپ استوواردز یمل شبکه

 1515سال  هیژوئ 6

اعتراض کارگران پیمانی صنعت نفت نسبت به وعده های توخالی منجمله عدم اجرای طرح طبقه *

 بندی مشاغل

نسبت به وعده های  صنعت نفت یمانیکارگران پتیر برای باری دیگر،صدای اعتراض  12روز شنبه 

 .طرح طبقه بندی مشاغل،بلندشدتوخالی منجمله عدم اجرای 

 یروهاین شتیاز چهار ماه از ابالغ دستورالعمل بهبود مع شیگذشت ب بابنا به گزارش رسانه ای شده،

 .آن نکرده اند یاقدام به اجرا ینفت ینفت ، هنوز شرکت ها یمانکاریپ

صنعت نفت را  یمانکاریپ یروهاین شتینفت دستورالعمل بهبود مع ریاسفندماه سال گذشته بود که وز

 .ابالغ کرد

( یپروژه ا رهیمستمر و غ) صنعت نفت  یمانکاریپ یروهایهزار نفر از ن 256 هیابالغ نیاساس ا بر

 .شدند یطرح م نیشامل ا

 .دستورالعمل بود نیا یبندها نیاز مهمتر یسراسر یلیتکم مهیمشاغل و ب یبند طبقه

 یمانکاریو کارکنان پ افتهیداده شده تحقق ن یماه از ابالغ آن هنوز وعده ها 2از  شیبا گذشت ب اما

 .خود مشاهده نکرده اند یدر شرکت ها هیابالغ نیا یاز اجرا یمجموعه نفت اثر ریز یشرکت ها

 نیا یدر اجرا ریتاخ یینفت خواسته اند در خصوص چرا یارشد منابع انسان نیکارکنان از مسئول نیا

 .ندینما یوزارت نفت اطالع رسان یمراجع رسم قیاز طر هیابالغ

 یروهایاز ن تیجهت حما یدستور العمل رانینفت ا یشرکت مل رعاملیمد یماه جار لیاوا نیهمچن

نفت  ریسال گذشته وز هیابالغ یبه اجرا یاشاره ا چیه هیابالغ نینفت ابالغ کرد ؛ اما در ا یمانکاریپ

 .نشد یمانکاریپ یروهاین شتیدر خصوص بهبود مع

 ادامه وگسترش کنش های کارگران شهرداری کشور نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالبات*

اخبار منتشره درباره حال وروز کارگران شهرداری کشورحاکی از ادامه وگسترش کنش هایشان 

 .نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان می باشد

و  (ماه حقوق 1معادل )یدیعحقوق،ماه  6از عدم پرداخت  لیمنج یاز کارگران شهردار یجمع

 .خود خبر دادند 85سنوات سال 



متاسفانه : ضمن اعتراض به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان به خبرنگار رسانه ای گفتند کارگران نیا

و سنوات  یدیو ع یمزد یایاز پرداخت به موقع مزا ل،یمنج یها خدمت در شهردار بعد از سال

 .میهست محروم

سال گذشته و سه ( بهمن و اسفند ،ید) یما مربوط به سه ماه طلب مزد یمطالبات مزد: آنها افزودند

و  یدیکارفرما ع نیهمچن. شود یم یسال جار( و خرداد ماه بهشتیارد ن،یفرورد) یماه طلب مزد

 .را پرداخت نکرده است 85سال  انیسنوات پا

ها با  آن یچند سال گذشته برا نکهیا یادآوریبا  لیمنج یاز کارگران شاغل بخش خدمات شهردار یکی

به  لیمنج یشهر تیریدو سال گذشته مد یال کی یکم ط دست: همراه بوده است، افزود ییها چالش

 .کرده است ختپردا ریآنها را با تاخ یدیحقوق و ع ،یبد اقتصاد طیبهانه شرا

 جهیدر نت: گفت م،یسال سابقه کار دار  25تا  6 نیانگیصورت م هرکدام از ما به نکهیا انیبا ب یو

 .میخود را از دست بده یشغل تیآمده ممکن است امن شیپ تیوضع

به  یبود که شهردار شیهفته پ کیشده حدودا  زیکه به حساب کارگران وار یپول نیآخر ؛یگفته و به

 مانیها یکار حال اضافه نیدر ع. کرد زیهزار تومان وار 055و  ونیلیم کیحساب هر کارگر مبلغ 

سال  کنالتفاوت حق مس مابه  نیهمچن. است افتهیساعت کاهش  25تا 35ساعت درماه به  85تا 55از 

 .میگذشته را طلبکار

 یستیبا ندیگو یآنها م. هستند ها مهیخواستار پرداخت منظم دستمزدها و حق ب ها یشهردار کارگران

 .نظارت کنند ها یمقامات باالتر به کار شهردار

دشوار  طیشرابا یاآوری کشور  یغرب یبه خصوص از استانها ها یاز کارگران شهردار یجمع

کرونا،  دیوجود تهد رغمیو عل یاوضاع اقتصاد نیدر ا: گفتندشان به خبرنگار رسانه ای خود یزندگ

 ها یتهمه سخ رغمیکارگران عل نیو ا شود یپرداخت م ریها تاح با ماه ها یحقوق کارگران شهردار

 .حقوق کار کنند افتیمجبورند بدون در

آنها پرداخت نشده با توجه به اوضاع قرمز  یکه هنوز همه مطالبات مزد وانیمر یشهردار کارگران

خود  یمعوقات مزد افتیدر یبرا دیاوضاع، با نیا رغمیعل: ندیگو یکرونا در استان کردستان م

اوضاع  رب ینظارت چیه زین یباالدست یو نهادها میبودجه ندار کنند یادعا م ها یشهردار م؛یکن یندگدو

کار را در  نیتر سخت ها یکارگران شهردار ستند؛یکارگران ن یندارند و به فکر پرداخت مطالبات مزد

مهم است؛ به  اریحفظ آرامش و نظافت شهرها بس یو کار آنها برا دهند ینامناسب انجام م طیشرا نیا

کارگران باشند  نیا فکرمقامات وزارت کشور به  یو حت ها یشهر، استاندار یشوراها دیبا لیدل نیهم

 .آنها اختصاص دهند یپرداخت مطالبات مزد یو بودجه خاص برا

 یشتیبا انتقاد از اوضاع نامناسب مع زین یغرب جانیاستان آذربا یها یحال، کارگران شهردار نیع در

و  شود یپرداخت م ریبا تاخ زین ها مهیدر پرداخت دستمزدها، حق ب رکردیعالوه بر د: ندیگو یخود م

 .هندخود با مشکل مواج مهیب یها استفاده از دفترچه یبرا ها یمعموالً کارگران شهردار

 یمحروم کشور، کار و زندگ یها و کردستان که در استان یغرب جانیآذربا یها یشهردار کارگران

 .کنند یدگیو پرداخت دستمزد آنها رس شتیبه مساله مع نهایاز ا شیتوقع دارند مسئوالن ب د،کنن یم



 کنندیم یشرکت واحد را ضدعفون یکه اتوبوس ها یکوتاه ،  اما درد آور کارگران یصحبت ها*

 یکایرا از تلگرام سند امشیکنند که درخواست انتشار پ یپرداخت م کباریوحقوقشان را دوماه 

 کارگران شرکت واحد داشته اند

 امیپ نیا کنمیخواهش م میکنیم یرا ضدعفون یاتوبوس ها میهست یآزاد دانیماکارگران تهران م سالم

که  االن ماهنوزه حقوق  دیسپ اسیاطلس  یمانکاریومسوالن شرکت پ  یرا به حراست اتوبوس ران

واز اسفندماه تا االن  کنمیم یاتوبوس را ضدعفون255 میتا کارگر هست 3 مینکرد افتیخرداد ماه را در

 کنندینم یدگیبه ما رس یول میکنیکار م مینکردند ما باجون دل دار مهیهنوز من را ب کنمیکارم

 امیپ نیا کنمیخواهش م ستیکار درست ن نیبه خدا ا دمیمرداد ماه م25حقوق خرداد ماه  مانکارگفتهیپ

 ادیاالن دولت حقوق هارا ز کنمیم یباز میواقعا ما باجون  مان دار ندیتا همه مردم بب دیتوکانال بگذار

ماه حقوق  نیبود گفتم بعداز فرورد1155سرکار حقوق ما  یکرده به ماه گفتد اسفند ماه اومد

 سییر دیشا دیتوتلگرام پخش کن کنمیمشکالت دارم خواهش م یتو زندگ یلیمن خ1855 کنمیشترمیب

کنند باتشکر فراوان  رداختشرکت به ماه کمک کنند حقوق مارا به موقع پومسوالن  یکل اتوبوس ران

 از شما ممنونم

دست وپنجه نرم کردن کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت وخانواده هایشان با مشکل عدم *

 پرداخت بموقع حقوق کماکان ادامه دارد

با اتشار پیامی درشبکه های  تیر،یکی از کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت 12روز شنبه 

اجتماعی، از ادامه دست وپنجه نرم کردن خود وهمکارانشان وخانواده هایشان با مشکل عدم پرداخت 

 .بموقع حقوق خبرداد

 :بخش هایی ازاین پیام بقرار زیراست

تومان  ونیمل کیماه رو  بهشتیما حقوق ارد .رشت هستمشهر  نیپوپل رانیمن از کارگران شرکت ا

تموم  گهیروز د25هم  رماهیت م،یا نگرفته یپول چیو از حقوق خرداد ه میا کرده افتیدر ونیلیم3از 

 !روش ادیماه حقوق هم م نیا. شهیم

 هیکرا م،یقسط بد م،یخرج کن میاریاز کجا ب هآخ ؟میکن کاریچ میدون ینم گهید میخسته شد گهیما د 

همه چند برابر شده، نان هم گران شده، در  ها لیتمام وسا ؟میریآن قرض بگ نویچقدر از ا ؟میخونه، بد

به داد ما  یمسئول چیادامه داشته باشه؟ چرا ه تیوضع نیا دیبا یک تا .مینان بخر یحت ستیتوان ما ن

  ‼رسه؟ ینم

 ! باشن؟ فکر به تا‼ شرکت اعتصاب بشه؟ یجلو دیبا حتما

 !دانشگاه ها همچنان ادامه دارد یلیتعط امیدر ا یصنف نیشوراها با سرکوب فعال یساز میعق*

 دانشگاه تهران یفعال صنف ،یریفاطمه قد یبرا یحکم انضباط صدور

در   آن تیو اهم 85 ی دهه لیکشور از اوا یها در دانشگاه انیدانشجو یصنف یمتشکل شوراها تیفعال

جهت  یحول مسائل صنف انیدانشجو انیم یابی امکان سازمان جادیو ا انیدانشجو یامور صنف یریگیپ

 گاه،در دانش یضد انسان یآموزش و هنجارها یساز یپول استیس ی گسترده یها یشرویمقابله با پ

ها را بر آن  کرده و آن انیجر نیا یربط را دلواپس از گستردگ یمختلف ذ یامر و نهادها نیمسئول

و  یا قهیسل یمختلف و برخوردها یها یانداز با دست ییدانشجو انیجر نیا ییداشت تا از شکوفا

 یاعضا و نیاز فعال یاوج آن بازداشت جمع ی کند که نقطه یریدر سطوح گوناگون جلوگ یرقانونیغ



اما . بوده است انیجر نیبر ا یقضائ نیاحکام سنگ لیکشور و تحم یها دانشگاه یصنف یشوراها

مستقل و وارد  یشوراها لیاز تشک یریشوراها و جلوگ ی استحاله ها، یانداز دست نیاز ا گرید یشکل

 نیو فعال تقلاز ورود افراد مس یریقدرت درون شوراها و جلوگ یها وابسته به جناح یها کردن گروه

  .است یا قهیسل یانضباط یبه ساختار شورا با برخوردها یصنف

 یات براناظر بر انتخاب ی تهیکم ییراستا حکم نها نیصورت گرفته در ا ریاخ یجمله برخوردها از

 خیحکم در تار افتیدانشگاه تهران است که جهت در یعلوم اجتماع ی دانشکده یدانشجو یریقد  فاطمه

 :است ریبه آموزش دانشکده فراخوانده شد و حکم مذکور به شرح ز 32/1/88

قرار گرفت و نظر به احراز تخلف ماده  یمورد بررس دنظریتجد یشورا ی اعتراض شما در جلسه"

با درج در  یبر تذکر کتب یشما مبن تیبر محکوم یرأ ،ییشئون دانشجو تیبر عدم رعا یمبن 01

 ".دیو ابرام گرد دییپرونده تأ

 ی پرونده نیا لیو علل تشک انیبا دانشجو انهیگرا سرکوب ی هر نوع مواجهه ییبازگو ضرورت

باشد، ما را بر  یمستقل م یشوراها لیدانشگاه در تشک نیمسئول یانداز که مربوط به سنگ یانضباط

سطح شهر  یخوابگاه ها یصنف یواقعه از کانال شورا نیکه در شرح ا یآن داشت تا متن مختصر

  .میتهران منتشر شده را بازنشر ده گاهدانش

 یمهم اعتراضات صنف یها از محل یکیها  سال نیها در ا دانشگاه یبرخ ی دخترانه یها خوابگاه

ها  تردد ،یخوابگاه یاعمال شده در فضاها یتیجنس یها ضیتبع هیاعتراضات عل ژهیو به و انیدانشجو

 هیقض نیدانشگاه تهران هم از ا ی دخترانه یها خوابگاه. بودند انیو نظارت و کنترل بر دانشجو

مستقل و  یصنف یها از داشتن شورا خوابگاه نیبود که ا یمسائل در صورت نیا ی همه. نبود یمستثن

 یامر بود تا دسترس نیمداوم مسئول یها یانداز چهار سال محروم بودند و علت آن سنگ یکارامد برا

 یها ه خوابگاکه اصل و اساس آن در )خوابگاه  تیریمد کیدختر را به ساختار بورکرات یدانشجوها

چراکه . از قبل محدود کنند شیب( که تردد دختران در آن همواره با مشکل روبه روست ستیا پسرانه

خود، امکان  یرسم گاهیجا ی به واسطه ،یصنف یشورا ریاخ یها ها روشن است که در سال آنبر 

نشدن آن امکان دور زدن مطالبات  لیرا دارد و تشک انیمشکالت و اعتراضات دانشجو یریگیپ

 .کند یتر م و سرکوبشان را راحت انیدانشجو

تعداد آرا را  نیشتریب انیاز دانشجو یائتالف که ی، در حال87دختران در آذر  یها انتخابات خوابگاه در

 یاز دانشجوها یتعداد تیانتخاب شده، با شکا یشورا، اعضا لیاز تشک شیکسب کرده بودند، پ

 یبر ادعا ینمب( وابسته در دانشگاه داشت یها از جناح یکیبه  یمیمستق یکه وابستگ) ائتالف مقابل 

 یمبن شانیا یمواجه شدند، ادعا( در روز انتخابات بود غیکه منظور تبل)رخ دادن تقلب در انتخابات 

 ۵۲مانند قانون مشارکت ) یصنف یانتخابات شوراها ی رانهیبود که بنا بر مقررات سختگ یبر تقلب

 یروند برگزار عرف ریاخ یها در سال...( و انیدانشجو تیصالح دییدر تأ ها یریدرصد و سختگ

تا با وجود  کرد یدانشجوها م ریانتخابات به سا یادآوریاز  زیرا ناگر انیانتخابات شده و دانشجو

  .حد نصاب انتخابات حفظ شود... و نترنتیا یمشکالت قطع

حمل بر  گاه چیاز انتخابات وجود داشت و ه یاریبس یانتخابات که برا نیا یمشکل نه فقط برا نیا

 یمستثن نیا نکهینشان دادن ا یدانشگاه تهران برا انیاز دانشجو یرابطه تعداد نیدر هم. تقلب نبود

دادن  رخبر  یهمراه با مستندات مبن یتیاست، شکا یصنف انیو وابسته به سرکوب جر یکردن تعمد

است در  مانده پاسخ یارسال کردند که تا به امروز ب یانضباط ی تهیبه کم یریگ یاتفاقات مشابه در رأ



 یپرونده شد و حکم انضباط لیائتالف مذکور تشک انیاز دانشجو یکی ،یریقد  فاطمه یکه برا یحال

 .صادر گشت یو یبرا

شئون  تیعدم رعا». است دیجد یانضباط نامه نییآ ،یحکم انضباط نیدر ا تیمورد اهم گرید ی نکته

به آن  انیدانشجو ادیز اریاعتراضات بس رغمیاست که عل یدیجد ی نامه نییآ 01 ی ماده «ییدانشجو

 وبکنترل و سرک یهمواره برا یانضباط یها تهیو کم یانضباط یها نامه نییآ. شده است ییاجرا

دشوارتر و  انیدانشجو یهم وضع را برا نامه نییآ نیاند، ا انحا مختلف به کار گرفته شده به انیدانشجو

 .تر کرده است ساده اریرا بس انیدانشجو یبرا یساز امکان پرونده ریرپذیتفس یبا بندها

 :است آمده نیچن انیدانشجو یاخالق تخلفات

بدبن معنا که دانشجو هرگونه خالف . شود یمحسوب م یتخلف اخالق زین انیشئون دانشجو تیرعا عدم

  .آن را مذموم بدانند، انجام بدهد مرتکب تخلف شده است انیشئون و رفتار مسلم که دانشگاه

زدن  یها برا دانشگاه نیمسئول اراتیو اخت یریرپذیتفس زانیم ی دهنده نشان نامه نییدر آ یبخش نیچن

 یبرگزار ی بهانه  به تواند یکه م ییها انگ. است انیدانشجو یبرا یساز و پرونده یاخالق یها انگ

  !باشد یصنف یها انتخابات شورا

 یلیتعط ینشان داده است که حت ،ییو دستگاه قضا تیامن  دستگاه ،یانضباط یها تهیکم ریاخ رفتار

 یاز زندگ یادیو متوقف شدن بخش ز یدانشگاه یدر فضاها انیدانشگاه، عدم حضور دانشجو

 .سرکوب را متوقف کند نیماش تواند ینم ،یاجتماع

مسکوت نگذاشتن، بحث و واکنش در مقابل آن است تا  ازمندین زیاز هر چ شیب ییبرخوردها نیچن

هدف  تیکه در نها یعیوقا نینسبت به چن انیجوها هم دانش دانشگاه یلیتعط طینشان داده شود در شرا

 .است، ساکت نخواهند ماند یصنف انیو جر ییدانشجو انیجر فیآن تضع

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 حکم اعدام سه جوان معترض دییتا:کانون نویسندگان ایران*

منتشر  ریت ۵۲که جمعه  یتییدر تو ۸۹آبان  یها سه متهم اعتراض یاز وکال یکی  ،یلین یمصطف

شده  دییکشور تا یعال وانیدر د یخواه در مرحله فرجام نمیمتاسفانه احکام اعدام موکل»: کرد، خبر داد

اعاده  رخواستبا د میبتوان میدواریام یاست تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ول

 «.میحکم مزبور را نقض کن یدادرس

را  یو محمد رجب یدیتمج دیسع ،یمراد نیرحسیکشور حکم اعدام سه جوان معترض ام یعال وانید

 بیآن را تکذ ییمقامات قضا یمنتشر شده بود اما  برخ یمجاز یدر فضا تر شیخبر پ نیا. کرد دییتا

  .کرده بودند

مردم باعث بروز  شتیمع میوخ تی، و وضع۸۹۸۹آزاد در آبان سال  نیبنز متیبرابر شدن ق سه

رو شد  روبه دیها با سرکوب شد اعتراض نیا. شد رانیا یاز شهرها یاریگسترده در بس یها اعتراض

بازداشت  زیآن کشته و هزاران تن ن انینفر در جر ۸۲۲۲تا  ۹۲۲ نیمتفاوت، ب یو بنا بر آمارها

 .ندشد



ان اصفهان خبر داد که هشت است یکل دادگستر سیرئ ،یبیمحمدرضا حب زیامسال ن رماهیهفتم ت روز

، متهم به ۸۹استان، احتماال معترضان آبان  نیکنندگان در اعتراضات چند سال گذشته ا نفر از شرکت

 .دمتهمان شو یمنجر به صدور حکم اعدام برا تواندیاتهام م نیا. اند شده «االرض یفساد ف»

 یمشروبات الکل دنیبه جرم نوش انسالیم یدر خراسان مرد شیاست که چند روز پ یحاک گرید یخبر

 .اعدام شده است

چند  نیخبرها در ا گرید زازین" وزیآمدن" یکانال تلگرام ریاله زم مد روح یحکم اعدام برا صدور

 .روز است

 با کارگران آذرآب نداست لاریا یجهان ونیکنفدراس یهمبستگ هیاطالع*

ماه کار  کیو )ضربه شالق  72سال زندان،  کیکارگر آذرآب را به  21اراک  ییجنا دادگاه

 یساز یکارگران به خاطر اعتراض به عدم پرداخت حقوق بعد از خصوص نیا. محکوم کرد( یاجبار

 .اند آذرآب مورد مجازات قرار گرفته عیصنا

 نیو توه یاند به اتهام برهم زدن نظم عموم که در تظاهرات شرکت کرده یحکم دادگاه کارگران طبق

 .نظر است دیحکم قابل تجد نیا. اند به مقامات مجرم شناخته شده

( 85)و عدم پرداخت دستمزدها از مهرماه سال گذشته  یساز یضمن کارگران به خصوص در

از . شده بودند ریکارگر آذرآب دستگ 12بود که  یبه مناقشه زمان نداستالاریورود ا. اعتراض داشتند

 یشغل یایدستمزدها و مزا دیکارگران با کاهش مداوم و شدشده است  یکه شرکت خصوص ییآنجا

 .اند همواجه شد

به دست  قتیدر حق یاند، ول شده یخصوص رانیدر ا یدولت یاز شرکتها یبرخ ریاخ یسالها یط

 کیکارگران فلزکار مکان یکایسند ،نداستالاریا( یمحل)عضو . است مقامات افتاده  کانیاز نزد یافراد

 یاختالسگران و باندها“را به عنوان  یساز یعامالن خصوص یا هیانیانتشار ب یط (UMMI) رانیا

 .اند کارگران را هدف گرفته شتیمتهم کرد که مع ”یتکاریجنا

شکست نخواهد  ییکایجنبش سند یمعترضان متوقف نخواهند شد و خواستها“: آمده است هیانیب نیا در

 ”.خورد

تپه، آذرآب، اراک،  خود، چه در هفت یبه همراه رفقا رانیا کیکارگران فلزکار مکان یکایسند

کشور  عیصنا یساز یخواستار توقف خصوص ران،یاز ا یا در هر گوشه ای ه،یکرمان، و معادن عسلو

 .روندیکارگران طفره م یشغل یایاست که از پرداخت حقوق و مزا یانیو مجازات کارفرما

 :کمال اوزاکان گفت ،نداستالاریکل ا ریدب معاون

 انهیخود مورد حمله وحش هیحقوق اول یبه خاطر به پا خواستن برا رانیکارگران در ا گرید کباری

لغو شود، و حقوق معوقه  دیفورا آزاد شوند، همه اتهام ها با دیآذرآب با یکارگران زندان. قرار گرفتند

 .پرداخت گردد

با  مانیمستقل به تماسها یها هیخاتمه دادن به بازداشت کارگران، فعاالن عرصه کار، و اتحاد یبرا ما

 ریمجازات غ یخواستار الغا ژهیما به طور و نیهمچن. داد میادامه خواه یاسالم یحکومت جمهور

 .میاعدام هست یانسان



. سازد یم شگاههایو پاال روگاههاین یبرا یساختار یبزرگ است که اجزا یدیشرکت تول کی آذرآب»

 «و مخازن تحت فشار نها،یتورب لرها،یبو: آن عبارتند از یاصل داتیتول

 نداستالاریا یجهان ونیکنفدراس
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 بزرگ است در کشور ابعاد حوادث کاری*

اخبار مربوط به حوادث کار  یاما در موارد معدود دهند، یجان م یبر اثر حوادث شغل کارگران

در صورت مورد توجه گرفتن حوادث هم . دهد یقرار م ریرا تحت تاث یافکار عموم ایشده  یا رسانه

 .شود یسپرده م یبه فراموش زیاما رفته رفته همه چ شود، یبلند م ییتا چند وقت سر و صدا

 نیرا که ا ینسته حوادث تلخکرونا نتوا شیتشو یحتتیر، 12برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ  

در محل کارشان  یشدن افراد یها در نقاط مختلف کشور رخ داده و منجر به کشته و زخم روز

موارد، وقوع آنها قابل  یاریکه در بس تیواقع نیابعاد حوادث بزرگ است و ا. کمرنگ کند شود، یم

 .دیافزا یآنها م یتلخاست، بر  یریشگیپ

. قدس تهران خبر دادند دانیواقع در م کینیکل کیدر  یها از وقوع انفجار رسانه ریدهم ت شامگاه

 یا در حادثه تاینها. و ناراحت کننده بود زیانگ منتشر شد، غم هیخبر اول نیکه بعد از انتشار ا یاخبار

 . شد ممصدو ینفر جان باختند و تعداد 28اعالم شد،  ژنیآن انفجار کپسول اکس لیکه دل

مشغول به  یاجتماع یها کاربران شبکه. ختیرا بر انگ یحادثه به سرعت واکنش افکار عموم نیا

از عکس زوج کارشناس  د؛یبار یشدند که غم و غصه از آنها م یریها و تصاو اشتراک گذاشتن عکس

 انفجار، تبه عل: که درباره آن نوشته شد یاتاق عمل که هر دو جان باختند گرفته تا عکس خانم دکتر

تخت اتاق عمل را رها  یرو ماریب یخانم دکتر سلطان یول شه یقطع م یهوشیب نیماش ژنیبرق و اکس

جسدش را . شود یم هوشیب ماریب هیبا آمبو بگ مشغول تهو دیترد یا و بالفاصله بدون لحظه کند ینم

را گرفته بود،  ماریفک ب گهیدست آمبو بگ ذوب شده در اثر گرما و در دست د کیکه در  یدر حال

 .کردند دایپ

رخ داده که در آن  زین گریحادثه د نیگزارش، چند نیا میاتفاق تا لحظه تنظ نیفاصله وقوع ا در

در باقرشهر  ژنیگاز اکس دیدر کارخانه تول یموارد انفجار نیاز آخر یکی اند؛ دهید بیکار آس یروین

 .به جا گذاشت یبود که پنج کشته و زخم

مربوط به  ،یپزشک ناتیمورد از معا ۵۹۵۲۹حدود  ۸۹در سال  یقانون یآمار سازمان پزشک طبق

 ۸.۹کاهش ی، دارا۸۹تعداد نسبت به سال  نیا. از حوادث کار بوده است یمصدومان ناش ناتیمعا

 ،یبه مراکز پزشک یاز حوادث کار ارجاع یمصدومان ناش ناتیاز کل معا. بوده است یدرصد

حوادث  انیتعداد متوف نیهمچن. درصد مربوط به زنان بوده است ۸.۹به مردان و  بوطدرصد مر۸۲.۵

 .نفر بوده است ۸۹۲۹سازمان  نیگزارش شده توسط ا یشغل

 جان باختن یک کارگردرمالیر براثر سقوط از ارتفاع  وبرق گرفتگی*

در  و کرد از طبقه سوم سقوطدرمالیر در حال ساخت یساختمانیک کارگر ساختمانی حین کار در 

 .برخورد کرد هم ر مجاورت داربست بودهکه د یبرق فشار قو میسقوط ا به س نیح



این کارگر براثر سوختگی ناشی از برق گرفتگی و جراحات ناشی از سقوط در دم جانش را ازدست 

 .داد

 ارجمندیبشهر مدرسه حافظ  کارگر درحادثه ریزش آوار 9مرگ ومصدومیت *

در  ارجمندیبشهرمدرسه حافظ تیر،حادثه ریزش آوار در ساختمان حین تخریب 15صبح روز جمعه 

 .کارگر دیگرشد 1استان سمنان موجب مرگ یک کارگر ومصدومیت 

 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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