
 9922آذرماه  82و  82اخباروگزارشات کارگری 

اعتراض به بازی با جان کارگران راه آهن مشهد وخانواده هایشان در شرایط کرونایی برای منفعت  -

 شرکت های پیمانکاری

 وزارت بهداشت یمرکز روابط عموم سیرئنمایش تبلیغاتی پرستاران به اعتراض  -

 !میزن یخودمان سوت م ،ارا بدهیدحقوق ومطالبات ماز ما،  یقدردان یبرا

رضوی برای اعتراض به اضافه کاری  خودرو خراسان رانیا سالن مونتاژ کارگراناعتصاب  -

 اجباری

نسبت به عدم پرداخت  خوزستان روستایی آب و فاضالباعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران  -

 تبموقع حقوق وحق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن مقابل ساختمان شرک

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق   بندرعباس یسبز شهردار یکارگران فضاتجمع اعتراض  -

 هرمزگان یمقابل استانداربیمه ومطالبات دیگر وعدم برخورداری از تجهیزات بهداشتی وایمنی کار 

 تهدید کارگران حق طلب از طرف حراست استانداری

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای  وندیص یتجمع کارگران شهرداراعتصاب وتجمع  -

 سومین بار درماه جاری و وعده های توخالی استاندار وبهارستان نشین خوزستان

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو  آبادانادامه اعتراضات آتش نشانان  -

واجرای ناقص طرح طبقه بندی  حقوق یساز کسانیو  آور انیمشاغل سخت و زعدم اجرای قانون 

 مشاغل

 نسبت به انتقال محل کارشان بدور از محل زندگیشان کارگران شرکت نفت لرستاناعتراض  -

 شهر یمقابل شورا سنندج نسبت به بالتکلیفی معیشتی دستفروشان یتجمع اعتراض -

درآمد،عدم برای اعتراض به کاهش  هیاروم یسازمان اتوبوسران اعتصاب رانندگان خودمالک -

 هیاروم یو شهردار یمسئوالن اتوبوسران پرداخت حق بیمه وتسهیالت و وعده وعیدهای توخالی

عدم پرداخت  لیبه دل شانیبه توقف خودروها یفرودگاه یها یرانندگان تاکس یتجمع اعتراض -

 مهیجر

 آخرین خبر از افسانه عظیم زاده -

 اند شده یمیصم وانیک یخواستار آزاد یفعال مدن 0011از  شیب -

 یآموزش ماتیبه تصمنسبت  راحمدیو بو هیلویکهگ یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو اعتراضی تجمع -

اعتراض به بازی با جان کارگران راه آهن مشهد وخانواده هایشان در شرایط کرونایی برای منفعت *

 شرکت های پیمانکاری

انتشار نامه ای در شبکه های اجتماعی با هن مشهد آراه  از کارگران یجمعآذر، 82روز جمعه 

اعتراضشان را نسبت به بازی با جان خود وخانواده هایشان در شرایط کرونایی برای منفعت شرکت 

 .های پیمانکاری را رسانه ای کردند



 :متن این نامه بشرح زیراست

 یکشانده ول یلیرا به تعط یو قطار شهر یناوگان اتوبوس ران یکرونا حت روسیو وعیش به توجه با

که  یلیر یشرکتها یبه خاطر برخ. میورود و خروج قطار دار کیدور و نزد یهمچنان از شهرها

ما  شتریب هاز هم نکهیو با توجه به ا میبه کار خود ادامه بده میضرر به حداقل برسد ما مجبور شانیبرا

جوانب  میدیم مکه انجا یبه خاطر کار شودیو نم میشهرها هست ریدر معرض ورود کرونا از سا

 .میهست یماریب نیا وعیدر معرض خطر ش شتریپس ب میکن تیبهداشت را کامل رعا

جان خود و خانواده  دیکمتر ضرر کنند ما با یمسافر یمالک واگنها یشرکتها نکهیواقعا بخاطر ا ایآ 

 مان در خطر باشد؟؟؟؟یها

 زارت بهداشتو یمرکز روابط عموم سیرئنمایش تبلیغاتی پرستاران به اعتراض *

 !میزن یخودمان سوت م ،حقوق ومطالبات مارا بدهیداز ما،  یقدردان یبرا

 وزارت بهداشت یمرکز روابط عموم سیرئجمعی از پرستاران اعتراضشان را نسبت به دستور 

برای قدر دانی از  عیو زنگ کارخانجات و صنا ها یسوت قطارها و کشتمبنی بربه صدا در آوردن 

 .درمانی در شبکه های اجتماعی منتشر کردندکارکنان مراکز 

وزارت  یمرکز روابط عموم سیرئ)جهانپور  انوشیک ،آذر 82بنا به گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

چند . است دهیپرستاران انجام دیبه انتقاد شد ریاخ یصادر کرده است که در روزها یدستور( بهداشت

از پرستاران و مدافعان  یقدردان یند است در راستاخواهشم»: جهانپور اعالم کرد ن،یاز ا شیروز پ

، سوت ۹۱راس ساعت  نینماد یدر اقدام ۹۲۹۱۲۹۰/۲۲شنبه  خیو بوم، در تار مرز نیسالمت ا

 «.دیبه صدا درآ عیو زنگ کارخانجات و صنا ها یقطارها و کشت

ازنشر شد؛ پرستاران خانه پرستار ب ینستاگرامیو پنجم آذرماه منتشر و در صفحه ا ستیجهانپور ب نامه

 نیا. انتقاد کردند ییدستور بدون کارا نیگذاشتند و از ا اریبس یاعتراض یها صفحه، کامنت نیدر ا

 :ها متفاوت بود کامنت

 یو دولت یحقوق پرستاران شرکت یساز شما همسان م؛یزن یم یما سوت بلبل ن،یها رو بد کارانه شما»

 «...و م؛یزن یسوت م یز خوشحالخودمون ا یروز ما شبانه ن،یرو انجام بد

پرستاران در اعتراض به سوت . شد یمجاز یدر فضا ییها نامه، موجب واکنش نیا نیهمچن

 .میخواه یمان را م ما حق و حقوق: ندیگو یم ها، یکارخانجات و کشت

 نیبر زم نیقوان یخواسته ما پرستاران اجرا: دیگو یرابطه م نیزنجان در ا یاز پرستاران شرکت یکی

. پرستاران انیم ضیو حذف تبع یور بهره یارتقا ،یپرستار یگذار قانون تعرفه یمانده است؛ اجرا

سوت  رمانبه افتخا خواهند یاند؛ حاال م حق کرونا را هم نگرفته یاز پرستاران شاغل، حت یاریبس

 !میخواه یسوت نم د،یحق و حقوق ما را بده: حرف پرستاران ساده است! بزنند

رضوی برای اعتراض به اضافه کاری  خودرو خراسان رانیا سالن مونتاژ رگرانکااعتصاب *

 اجباری

 یواقع در شهرک صنعت رضوی خودرو خراسان رانیا سالن مونتاژ کارگران آذر، 82روز پنج شنبه 

 .به اضافه کاری اجباری دست از کارکشیدند برای اعتراض آلود نیب



 شیکارفرما در افزا یتوجه یبا اشاره به ب رضوی اسانخودرو خر رانیا کارگرانآذر، 82روزشنبه 

محصوالت کارخانه  دیباال بردن تول یکارفرما برا: گفتند به خبرنگار رسانه ایخود یساعت کار

 یکار دو ساعت اضافه ؛یهستند هر سه نوبت کار آور انیکه در مشاغل سخت و ز یکارگران یبرا

 .کرده است فیتعر

به  آور انیشاغالن در مشاغل سخت و ز ؛یرانیشرکت خودروساز ا نیگفته کارگران معترض ا به

که ما کارگران سالن مونتاژ به  ستیدر حال نیساعت کار کنند ا03 دیبا یساعت کار هفتگ 44 یجا

 .میکن یساعت کار م 2ساعت کار روزانه  3 یجا

در نظر گرفته  ییها تیفاستثنائات و معا آور انیمشاغل سخت و ز یگذار برا قانون نکهیا انیب ها آن

ما  نیهمچن: کند، در ادامه گفتند یها را مجبور به اضافه کار آن تواند ینم زیاست و کارفرما ن

 .میدار یروز مرخص 03 ،یروز مرخص01 یبه جا آور انیکارگران مشاغل سخت و ز

مضاعف وارد کرده  به کارگران فشار دیتول شیافزا یشرکت برا نیها گذشته ا در ماه نکهیا انیبا بآنها 

دهد و  شیها افزا خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه تواند یکار ممتد م: است، در ادامه افزودند

 .کارگاه را کم کند یتوجه کارگران به مسائل بهداشت

کرونا، کارفرما از  وعیش یبود که در پ نیحداقل انتظار ا: شرکت خودروساز گفتند نیا کارگران

حاضر به  یبدون الزامات قانون زین یو سرپرستان داخل رانیمد. ها بکاهد کارگاه یرزمان ساعاِت کا

 .ستندین یکار نیانجام چن

نسبت به عدم پرداخت بموقع  خوزستان روستایی آب و فاضالباعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران *

 حقوق وحق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن مقابل ساختمان شرکت

نسبت به عدم پرداخت بموقع  خوزستان روستایی استان آب و فاضالبکارگران  آذر، 82روز شنبه 

حقوق وحق بیمه و وضعیت استخدامی ناروشن دست  از کارکشیدند مقابل ساختمان شرکت در 

 .کالنشهر اهواز زدند



 

کارگران  نیا: گفت به خبرنگار رسانه ای شرکت آب و فاضالب خوزستان رعاملیمددرهمین رابطه،

 .هستند یهستند که در خصوص مطالبات معوق خود شاک ییط به شرکت آب و فاضالب روستامربو

 لیکارگران را پرداخت کرد اما به دل نیمحقق شود تا بتوان مطالبات ا دیبا یمنابع مال: افزود یو

کارکنان  یامکانات رفاه یگلستان اهواز برا یرا که در کو ینیقرار شد زم یکاف ینداشتن منابع مال

 .میمطالبات کارگران بفروش نیتام یدرنظر گرفته شده بود برا

از  یادیپس از ادغام سه شرکت آبفا خوزستان، آبفا اهواز و آبفار خوزستان تعداد ز نکهیا انیبا بوی 

در تجمع کارگران : بودند، ادامه داد یخود شاک یها در خصوص چارت سازمان شرکت نیکارکنان ا

 زین یآنها بود اما اعتراضات مهینسبت به پرداخت نشدن معوقات و حقوق و بآبفار عمده اعتراض آنها 

موضوع مشخص، و  یبررس یاز آنها برا یندگانیداشتند که قرار شد نما یدر خصوص چارت سازمان

 .شود فیتکل نییآنها تع تیوضع

کرد  انیب یقرارداد یروین831و  یطرح یروین 301آبدار،  یروین 231کارگران را  نیتعداد اوی 

 یها به شهرستان هیبه آب وفاضالب اهواز منتقل شدند و بق روهاین نینفر از ا831حدود : و گفت

 .کنند یم یده سیو کارون سرو یباو ه،یدیحم

 یستاد یروین ییدر شرکت آب و فاضالب روستا روهاین نیاز ا یاریبس نکهیا لیبه دل: ادامه داد یو

 لیتکم یچارت سازمان یباشند اما وقت یستاد یروین زیاهواز ن بودند انتظار دارند در آب و فاضالب

 .ستین ازیمورد ن یدر چارت ستاد روهاین هیشود بق

نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق،حق   بندرعباس یشهردارسبز  یفضاکارگران تجمع اعتراض *

 هرمزگان یستاندارمقابل ابیمه ومطالبات دیگر وعدم برخورداری از تجهیزات بهداشتی وایمنی کار 

 تهدید کارگران حق طلب از طرف حراست استانداری



برای باری دیگر دست  بندرعباس یسبز شهردار یکارگران فضاآذر،جمعی از  82روز شنبه 

نسبت به عدم شدند تا بابرپایی تجمع صدای اعتراضشان را  هرمزگان یاستاندار ازکارکشیدند وراهی

البات دیگر وعدم برخورداری از تجهیزات بهداشتی وایمنی پرداخت ماه ها حقوق،حق بیمه ومط

 .منعکس کنندکار

 

سبز  یسال است که کارمند فضا 01: گفترسانه ای از کارگران معترض به خبرنگار  یکی

سنوات را  که نیو با ا کردند، یطور کامل حساب نم که سنوات ما را به 20تا سال  م،یهست یشهردار

حقوق ماهانه، دهانمان را  یهزار تومان رو 21، 21 ید اما با دادن ماهسال حساب کر انیپا دیبا

 .از سنوات نبود یخبر چیهم که کالً ه 22تا  20از سال  و بستند یم

ما با نرخ همان سال  22کردند، سنوات سال  هیکه به قول خودشان تسو 22اواخر سال : ادامه داد یو

مطابق نرخ روز حساب شود و  دیکارمند با کیسنوات  رایاشتباه بود ز یا حساب شد که محاسبه 20

 .نه نرخ گذشته

به ما  زیو از مهرماه ن میا نکرده افتیدر یحقوق شیف کداممان چیتاکنون ه نیاز فرورد: ادامه داد یو

 .اند نداده یحقوق

ا به م دیبار با کیماه  3هر  ،ییطبق دستورالعمل اجرا: کرد دیبندرعباس تأک یکارگر شهردار نیا

دست لباس را به تن  کی نیاست که ما هم شتریب دیماه و شا 02بدهند اما االن  دیلباس و کفش جد

 یو انگار رو دندار یفرق دنشیو نپوش دنیپوش گریکه د میا استفاده کرده مانیها قدر از کفش و آن میدار

 .میرو یراه م نیزم

تاده و از سازمان آب و برق هم دو اخطار چند ماه است که عقب اف مان خانه هیپول کرا: اضافه کرد یو

 .شود یمان م آب و برق یمصادف با قطع یکه اخطار بعد میا گرفته



دو سال هم نباشد  دیکه شا یشرکت به بعض: اشاره کرد و گفت زیحقوق ن یدر اعطا ضیبه تبع یو

واقعاً  میکار هستمشغول به  نجایسال است در ا 01و وضع ما که  دهد یحقوق م شتریاند ب استخدام شده

 .بغرنج است

خرجشان را بدهم، مسئوالن شرکت به  دیپسر که با کیمن هشت تا بچه دارم؛ هفت دختر و : گفت یو

اما بعد حرفشان را عوض کردند و گفتند فقط به بچه آخر حق  میده یمن گفتند به فرزندانت حق اوالد م

 .ندا و همان را هم چهار ماه است که نداده میده یاوالد م

 3301ما از ساعت : گفت یکه و میدیهرمزگان پرس یتحصن در مقابل استاندار ییچرا ی او درباره از

 دیاما مدام از طرف حراست تهد میا نشسته نجایا شان،یمعاون ا ایصحبت با استاندار  دیصبح به ام

 .میشو کاریاز همان کار هم ب یخواه حق یبرا میترس یم زیو االن ن میشو یم

 .داشته باشد یاثر میدواریکه ام میشخص استاندار نوشت یبرا ینامه کتب تیدرنها: فه کرداضا یو

بندرعباس که متوجه حضور ما در محل بود به سراغ من آمد و  یاز کارگران شهردار گرید یکی

 م،یکه حق خود را مطالبه کن میا آمده جا نیبا زن و بچه به ا یشهردار فیما کارگران بخش تنظ: گفت

 شتاز ما ه یاکنون بعض م،یشود و دردمان را به گوش مسئوالن برسان مانیصدا یکس میخواه یم ما

 .نشده است زیوار شان مهیماه است که ب

ام  ام چون پدرم و بچه آمده نجایمن به ا: موضوع شد و افزود نیبا مسببان ا یخواستار برخورد جد یو

ها را به دکتر ببرم و از خودم  ندارم که بتوانم آن مهیاما من ب کشند یدر خانه درد م یماریدارند از ب

 .کشم یخجالت م

از  م،یکارگر هست 011حدود  م،یشرکت عقاب قشم هست رمجموعهیکارگر ز 011ما : ادامه داد یو

 یاند، حقوق آبان و آذر را شهردار به ما گفته م،یا رفت، حقوق نگرفته مانکارمانیمهرماه که پ

 بصاح میدان ینم یرفت حت مانکارمانینشده و از همان زمان که پ یخبر چیه اما تاکنون پردازد یم

 .ستیمان ک شرکت

دستان  د،یآ یهمکارانش است جلو م گریتر از د سالخورده یکم ییکه گو یمرد انیم نیا در 

به شصت سال سن دارم، مجبورم  کینزد نکهیمن باوجودا: دیگو یو م ردیگ یرا باال م اش بسته نهیپ

 تان یاوضاع کرونا برا نیکار کنم، به ما گفتند در ا فیهنوز هم در بخش تنظ یگذران زندگ یبرا

 بارمصرف کیسرخرمن بود، همان ماسک  یها اما همه قول میکن یم هیکش ته ماسک و دست رتبم

 و ما که میکن هیخودمان ته یخودمان برا دیبا گرفتند، یبابتش از ما امضا م دادند یم یرا هم که گاه

 یتدستکش و ماسک و موارد بهداش دیمعلوم است که خر میا مانده مان یزندگ ی هنوز در خرج ساده

 .آخرمان است تیجزو اولو

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای  دونیص یتجمع کارگران شهرداراعتصاب وتجمع *

 زستانو وعده های توخالی استاندار وبهارستان نشین خو سومین بار درماه جاری

برای اعتراض به عدم  دونیص یکارگران شهردار آذربرای سومین بار درماه جاری، 82روز شنبه 

حقوق دست از کارکشیدند  و وعده های توخالی استاندار وبهارستان نشین خوزستان پرداخت ماه ها

 .تجمع کردند دراستان خوزستان یمقابل ساختمان شهردار



 

ماه گذشته پرداخت 2دستمزد ما در : گفتحاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای از کارگران  یکی

 .میخود هست یزندگ یها نهیهز نینگران تام م،یقرار دار لدایکه در آستانه شب  یفعل طینشده و در شرا

کارگران که دو هفته گذشته انجام شد، وعده پرداخت  یدر تجمعات قبل یمسئوالن استان:وی افزود

 .نشد یماه از مطالبات کارگران را داده بودند که عملحداقل سه 

پرداخت حداقل بخش از  یبرا یروز از وعده مسئوالن استان 03اکنون که حدود  هم:اوادامه داد

 .صورت نگرفته و کارگران همچنان منتظر تحقق آن هستند یاقدام گذرد، یمطالبات م

 دونیبه ص ندهینما زدپناهیاوندار خوزستان استا یعتیسفر شر هفته پیش8در قابل یادآوری است که،

 گریوعده همانند د نیپرداخت شود که متأسفانه ا یماه از حقوق کارگران شهردار 0 دیمقرر گرد

 .ها محقق نشد وعده

نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو  آبادانادامه اعتراضات آتش نشانان *

واجرای ناقص طرح طبقه بندی  حقوق یساز کسانیو  آور انیو زمشاغل سخت عدم اجرای قانون 

 مشاغل

اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع  آبادانآذربرای باری دیگر، آتش نشانان  82روز شنبه 

 حقوق یساز کسانیو  آور انیمشاغل سخت و زحقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرو عدم اجرای قانون 

 .مشاغل،رسانه ای کردند واجرای ناقص طرح طبقه بندی



که هر ماه حقوق  مینشان هست آتش 031حدود : آتش نشانان معترض آبادان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یمزد یایاز مزا یبرخ افتیحال از در نیدر ع شود یهم ناقص پرداخت م آن ریبا تاخ مان مهیو ب

 .میمحروم هست ها یکار و شب یکار لیتعط ،یکار اضافه نندهما

 یو قانون ستهیطور شا نشانان به آتش شتیمع نیمطالبات، تام نیدر راس ا نکهیا انینشانان با ب آتش نیا

تا امروز بدون  یشهر رانیو مد یشهرستان ،یمراجعه به مسئوالن استان:گفتندقرار دارد، در ادامه 

 .اند مانده و به ما پاسخگو نبوده جهینت

حق و حقوق  م،یشو یمتحمل م ها اتیکه در همه عمل یر و زحماتکا یها یباتوجه به سخت: آنها افزودند

ها و  به خواسته نیاز ا شیب دیآبادان با یمجموعه شهردار ژهیمسئوالن بو. شود یادا نم یما به خوب

و  آور انیمشاغل سخت و ز قانونمانده ازجمله  نیبر زم نینشانان توجه کنند و قوان مطالبات آتش

 .ندیو کامل اجرا نما یدرست حقوق را به یساز کسانی

خود خبر داده و  یشغل یایو تنزل مزا یکار فتیساعات ش شیحال از افزا نینشانان در ع آتش نیا

 ینشان بودن شغل ما، آتش آور انیکار ماهانه باتوجه به سخت و ز عدم پرداخت حداقل اضافه: ندیگو یم

از شش ساعت در  دینشانان نبا نون کار آتشقا 38طبق ماده . قرار داده است یشتیبد مع طیرا در شرا

ساعت  42ساعت کار و  84 یها یکار حال با نوبت نیساعت در هفته کار کنند با ا 03روز و 

 .رسد یساعت م 841کارکرد ما در ماه به  زانیاستراحت، م

اظهار  رند،یگ یاز کار قرار م ینشانان بارها و بارها در معرض حوادث ناش آتش نکهیبا اشاره به ا آنها

 زاتیداشتن تجه. است یاز منابع انسان انتیص ،ینشان آتش تیریرکن در حوزه مد نیباالتر: کنند یم

 تیکه امن ینشانان شآت ستیز طیو شرا یدارد اما عدم توجه به منابع انسان تیاهم ینشان روز آتش به

 .ندارند، مضرتر است یجان

 یبند طرح طبقه حیناصح یمربوط به اجرا یانان آباداننش از مطالبات آتش یگریها بخش د گفته آن به

که هم اکنون در حال اجراست به صورت  یطرح: ندیگو یآنها م. است یاتیواحد عمل نیمشاغل در ا

 نیو ا تاعمال نشده اس ینشان حقوق تا به حال در آتش یساز کسانیاست و  یرکارشناسیو غ یا قهیسل

سخت  یبه کارها یاتیواحد عمل نیکه سالهاست در ا یناندستمزد کارک شیمسئله باعث شده افزا

 .آنها نباشد یمشغولند، متناسب با سوابق کار

 یاتیمشاغل عمل انیما برخوردار نبودن متصد یاز ناراحت یگریکارکنان؛ بخش د نیگفته ا به

 ها یرطبق نامه سازمان شهردا یگروه شغل 2در  یمانیو پ یقانون کار چه رسم رمشمولیغ ینشان آتش

 .مربوط به آن است یایکشور و استفاده از مزا یها یاریو ده

مان بارها به مسئوالن رجوع  مشکالت انیب یهر چند برا: ندیگو یدر خاتمه م یآبادان نشانان آتش

مشکالت ما  یبرا ییشهر گوش شنوا یو شورا یشهردار. انجام نشده است یاما هنوز کار میا کرده

 .قانون را دنبال کنند یاجرا ینشان و سازمان آتش یمسئوالن شهر میردوایام نیندارند بنابرا

 نسبت به انتقال محل کارشان بدور از محل زندگیشان کارگران شرکت نفت لرستاناعتراض *

اعتراضشان نسبت به انتقال محل کارشان بدور از  کارگران شرکت نفت لرستان آذر، 82روز شنبه 

 .دمحل زندگیشان را رسانه ای کردن



شرکت نفت لرستان از  یگاهاینفر از کارگران جا31حدود براساس گزارشات رسانه ای شده،

 .ندارند تیدر نظر گرفته است، رضا گریاستان د کیها به  انتقال آن یکه کارفرما برا یشغل یطیشرا

: گفت یسوخت استان لرستان به بخش خصوص یها گاهیجا یبا اشاره به واگذار یمنبع کارگر کی 

 یدر ابتدا. واگذار شده یاست به بخش خصوص کسالیاز  شیسوخت استان لرستان ب یها گاهیجا

و  یکاریماه ب نیشدند اما بعد از چند کاریب گاهایجا نینفر از کارگران شاغل در ا 31 یواگذار

 .مجدد به کار در شرکت نفت لرستان بازگشتند یفیبالتکل

ادامه  یشرکت نفت لرستان در حال یکارگران از سو نیا ییانتقال و جابجا یاصرار برا: افزود یو

استان دور از  کی یها گاهیخود در جا ینامتعارف و نامناسب کار طیکارگران به شرا نیدارد که ا

 .معترض هستند شان یمحل زندگ

با درخواست انتقال به مناطق  یبه ما گفته شده که اگر کارگر:کارگران معترض اعالم کردند

 .شود یشده و اخراج م یقت نکند به منزله انصراف از کار تلقموردنظر مواف

و پخش در  شیشرکت پاال رهیمد اتیه ی انتقال به دنبال مصوبه نیاز کارگران؛ ا یکیاظهارات  طبق

مصوبه درخصوص انتقال کارگران به استان  نیدر ا. اسفند ماه سال گذشته در حال انجام است

شرکت  رهیمد اتیپس از ابالغ مصوبه ه نیهمچن. شده است دیاکو ت یریگ میهرمزگان و تهران تصم

کارگران پس از انتقال با استان مربوطه به  یقانون یایمزا ریپرداخت حقوق و سا ش،یو پاال خشپ

 .شود یمربوطه انجام م رانیمد ای رهیمد اتیه دییتا

ت به هرمزگان منتقل که قرار اس یکارگران طیاز شرا یتیاز کارگران با ابراز نارضا گرید یکی

اصرار به انتقال ما کارگران دارند که اگر  یطیمسئوالن شرکت نفت لرستان در شرا: شوند، گفت

امروز ما کارگران  دادند یتوسعه شرکت نفت لرستان انجام م یرا برا یمناسب یها یگزار هیسرما

ن در حوزه نفت که مسئوال یمیتصم. میمان را نداشت از محل سکونت ریغ ییکار در جا دغدغه

 .اند کامال بدون توجه به منافع کارگران بوده و فقط منافع شرکت را در نظر نگرفته اند گرفته

 .است افتهی شیها افزا انتقال آن یکارفرما برا یفشارها ریاخ یکارگر؛ در روزها نیگفته ا به

 هرش یمقابل شورا سنندج نسبت به بالتکلیفی معیشتی دستفروشان یتجمع اعتراض*

 ماتیبه تصمسنندج برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت  دستفروشانآذر،جمعی از  82روز شنبه 

 ست به تجمعد" یفردوسخیابان  راه ادهیآنان در پ تیاز ادامه فعال یریجلوگ"بر  یمسئوالن مبن ریاخ

 .دندزشهر سنندج  یمقابل شورا



 

بر  یمبن یمسئوالن شهر ماتیتجمع از تصم نیحاضر در ا دستفروشانبنابه گزارش رسانه ای شده،

 میکه انتظار دار گفتند یسنندج انتقاد داشتند و م یراه فردوس ادهیآنان در پ تیاز ادامه فعال یریجلوگ

 .رندیدر نظر بگ یبد اقتصاد طیشرا نیما را در ا یزندگ یشتیمع تیمسئوالن وضع

و  یکاریدارند و از ب سانسیل فوق یحتو  سانسیکه مدارک ل کردند یاز دستفروشان اعالم م یبرخ

کرونا بازارمان کساد شده و بد  روسیو وعیبا ش گفتند یآنان م. اند آورده یکار رو نیبه ا یناچار

 .ما هم داشته باشند یها خانواده یازهایو ن یزندگ تیبه وضع یکه مسئوالن نگاه ستین

ی اعتراض به کاهش درآمد،عدم برا هیاروم یسازمان اتوبوسران خودمالک اعتصاب رانندگان*

 هیاروم یو شهردار یمسئوالن اتوبوسران پرداخت حق بیمه وتسهیالت و وعده وعیدهای توخالی

برای اعتراض به کاهش  هیاروم یسازمان اتوبوسران آذر،جمعی از رانندگان خودمالک 82روز شنبه  

 یو شهردار یالن اتوبوسرانمسئو درآمد،عدم پرداخت حق بیمه وتسهیالت و وعده وعیدهای توخالی

 .دست از کارکشیدند ومقابل شهرداری مرکز استان آذربایجان غربی اجتماع کردند هیاروم



 

مسئوالن سازمان  یدهایاز وعده وع: معترض به خبرنگار رسانه ای گفت از رانندگان اتوبوس یکی

 ریو سا کیان و روغن، السترانندگ آور انیو سخت و ز یلیتکم مهیچون قرار بود ب میا به ستوه آمده

بلکه در مراجعه به مسئوالن  فتادهیاتفاق ن نیتا آخر آبان ماه حل و فصل شود اما نه تنها ا التیتسه

 .ندیگو یبا رانندگان آمرانه سخن م یاتوبوسران

درصد  31 یران ناوگان اتوبوس یکرونا تا به امروز مسافران درون شهر وعیاز زمان ش: افزود یو

 .بوده است رگذاریمورد بر درآمد رانندگان تاث نیو ا تهافیکاهش 

در حال حاضر شهروندان : گفت نهیزم نیدر ا ارومیه با سابقه شرکت واحد یها از راننده گرید یکی

از  ینگهدار نهیهز نکهیبا توجه به ا نیبنابرا شوند یاز ترس مبتال شدن به کرونا کمتر سوار اتوبوس م

 .ستیمقرون به صرفه ن زین طیشرا نیر کردن در ااست کا ادیها  ز اتوبوس

 دیبر رانندگان وارد شده است که با یفشار مضاعف یدکیقطعات و لوازم  متیبا باال رفتن ق: افزود یو

 .کرد ژهینگاه و یتیحما التیتسه هیمهم با ارا نیبه ا

 عدم پرداخت لیبه دل یشانبه توقف خودروها یفرودگاه یها یرانندگان تاکستجمع اعتراضی *

 جریمه

به توقف  برای اعتراض یفرودگاه یها یرانندگان تاکسآذر،جمعی از  83روز چهارشنبه 

 .جریمه دست به تجمع زدند عدم پرداخت لیبه دل شانیخودروها



 

 یصورت گرفته در آزادراه ها یها مهیجرآذر،تجمع کنندگان  82بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

ها  مهیجر نیعدم پرداخت ا لیخود به دل یعارف دانسته و به توقف خودروهارا نامت یکیالکترون

 .معترض بودند



 یرا نامتعارف دانسته و به توقف خودروها یکیالکترون یصورت گرفته در آزادراه ها یها مهیجر

 .ها معترض بودند مهیجر نیعدم پرداخت ا لیخود به دل

 .را داشتند شانیخودروها یو آزاد ساز  یهرانندگان درخواست حذف بد نیابنابهمین گزارش،

 خبر از افسانه عظیم زاده نآخری*

پدر و با مراجعه ، عضیم زاده  افسانه یِ ریروز از دستگ 3بعد از گذشت آذر 82صبح روز شنبه 

 .هست نیدر بازداشِت موقِت بازداشتگاِه او وی  که دمطلع شدن ن،یبه بازداشتگاِه اوش مادر

ی از نزدیکانش هنوز افسانه عظیم زاده هیچ تماسی با خانواده نگرفته است و بنا به خبررسانی یک

 .خانواده اش از این بی خبری درنگرانی روزگار سپری می کنند

 اند شده یمیصم وانیک یخواستار آزاد یفعال مدن 9911از  شیب*

 یاز سو 22ل ساروزکارگرمراسم و از بازداشت شدگان « فردا رانیا»مجله  ریسردب ،یمیصم وانیک

به سه سال زندان « کشور تیامن هیبه قصد اقدام عل یاجتماع و تبان»دادگاه انقالب تهران، به اتهام 

احکام  یآذر امسال در محل اجرا02ساله در 28 ینگار و فعال مدن روزنامه نیا. محکوم شده است

 .بازداشت و به زندان منتقل شد نیاو یرادادس

 : نامه متن

 وانیحاکمان، ک گریمردم، بار د ی و سرکوب گسترده تیجمهور شت،یمع یها انبحر یاهویه در▪

 ،یسالگ ۲۹بار در   نیپربارش و ا یمرتبه در طول زندگ نیچندم یرا برا فیو شر زیعز یمیصم

 وانیک ده،یرا برنتاب یا خواهانه و تحول یحکومت که هرگونه تجمع مستقل، مردم. اند محبوس کرده

، به سه سال حبس ظالمانه ۲۹با کارگران در تجمع روز کارگر سال  یهمراه ی را به بهانه یمیصم

 .محکوم نموده است

از ِقَبل رفت و آمد  رییکه تغ  دو نظام، نشان داد ی داده نهیو هز یاسیس یزندان یمیصم وانیک▪

با  او. عوض شوند ستیبا یهستند که م ها هیو رو ها استیس نیها حاصل نشده است؛ بلکه ا حکومت

نهاده و هر  مرا بر رنج مرد اریبسته بود، همواره مع رانیکه با مردم ا یمانیخود بر همان پ یستادگیا

جستجو  یاجتماع یجنبش یرا از مجرا رییتغ ؛یطلب تیعاف یو فرا دهیرا در تناسب با آن فهم ییروین

 .کرده است

 یهمکار یاجتماع یها بشو جن یمدن یروهایدوشادوش ن اش یاست که در طول زندگ یتیشخص او▪

و عدالت آشنا است؛  یآزاد یها به آرمان دنیناهموار و پرخطر رس ریداشته است و با مس تیو فعال

 راهو هرگز در  دهیاز مبارزه دست نکش یا خود، لحظه یدر زندگ یستیکه انسان با دهد یاما شهادت م

 .نشود یدیو ناام یخستگ میتسل شیها آرمان

 یفعاالن همراه با جنبش ها هیها، عل احکام صادر شده توسط دادگاه ه،یانیب نیا کنندگان امضاء ما▪

 نیو شرِط ا دیق یب یخواهان آزاد ان،یو در پا میدان یم یمردم ی و فاقد وجهه رمشروعیرا غ یمردم

. میکن یم محکومروند را  نیا ی و ادامه میهست یاسیس انیزندان یوطن و تمام خواهِ  یمبارِز آزاد

است که  یهیبد ؛یسن طیشرا نیخصوصاً در ا شان،یا ینامساعد سالمت تیبا توجه به وضع نیچن هم

 .به عهده حکومت خواهد بود یهر اتفاق ناگوار تیمسئول



 ماتیبه تصمنسبت  راحمدیو بو هیلویکهگ یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو اعتراضی تجمع*

 یآموزش

در اعتراض به  راحمدیو بو هیلویکهگ یگاه علوم پزشکدانش انیاز دانشجو یجمعآذر، 82روز شنبه 

تجمع کردند و خواستار اصالح روند   دریاسوج دانشگاه نیا یدر دانشکده پزشک یآموزش ماتیتصم

 وعیبا وجود ش لیکردند به چه دل انیب نیماهه گذشته شدند و همچن 2دانشگاه در طول  یآموزش

 .شود برگزار یامتحانات به شکل حضور دیکرونا با روسیو
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