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 :افزایش چشمگیر اعتصابات کارگری -*
در طی حدود یک هفته اخیر، عالوه بر اعتصاب بزرگ و یکپارچه کارگران ذوب آهن اصفهان،  

لیدی دیگر نیز دست به کارخانه و مرکز صنعتی و تو ۲۱کارگران تا امروز دوم آذر ماه، در بیش از 
 :اعتصاب زده اند

 
 اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان – ۲
 اعتصاب کارگران مجتمع آلومینیوم جنوب - ۱
 اعتصاب کارگران بهمن دیزل قزوین - ۳
 اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان - ۴
 اعتصاب کارگران بهمن موتور - ۵
 اعتصاب کارگران آب معدنی داماش¬- ۶
 عتصاب کارگران پارس آمپول ساوها - ۷
 مجتمع گاز پارس جنوبی(  ۲۳فاز)اعتصاب کارگران پاالیشگاه یازدهم  - ۸
 اعتصاب کارگران شرکت برونز، زیر مجموعه ایران خودرو - ۹

 اعتصاب کارگران داروگر تهران - ۲۱
 اعتصاب کارگران شرکت کروز – ۲۲
 اعتصاب کارگران سیتی سنتر اصفهان – ۲۱
 عتصاب کارگران و کارکنان آتش نشانی مشهدا - ۲۳
 اعتصاب و اعتراض رانندگان و کارگران باربری های نسیم شهر - ۲۴
 اعتصاب کارگران شرکت تولیدی صنعتی مرتب - ۲۵
 اعتصاب کارگران ایران تایر – ۲۶

 زنده باد اعتصابات اقتصادی و سیاسی کارگری
 ۲۴۱۲چهار شنبه دوم آذر 

( ژینا)مهسا حکومتی زاعتراضات سراسری پس از قتل شصت و هشتمین رو  -*

 : امینی  در مقر گشت ارشاد تهران



روز سه شنبه  یکم آذر ماه، شصت و هشتمین روزاعتراضات برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
امینی  در مقر گشت ارشاد تهران بقرارزیر ادامه ( ژینا)مهسا حکومتی سراسری پس ازقتل 

 :پیدا کرد

 :ری مراسم های خاکسپاری  و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیربرگزا  -الف

ساله از جان باختگان اعتراض سراسری روز  11مراسم گرامیداشت یاد کاروان قادرشکری  -1
آبان پیرانشهربا شرکت جمعیت کثیری وباسردادن شعارهای اعتراضی در  92یکشنبه 
 پیرانشهر

 .گر کشته شدای که توسط نیروهای سرکوب 

مراسم خاکسپاری ریباز صالح از جان باختگان اعتراض سراسری مهاباد در روستای یوسف  -9

 کند این شهرستان با حضورحمع زیادی وبا سردادن شعارهای اعتراضی

 :تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرهای زیر -ب

 - محالت - کرج - شهرری - هدانزا - دهگالن - (شهرک مشیریه)تهران - اندیمشک - ارومیه -

 مهر استان فارس - مهاباد - مریوان

اعتصاب وتحریم کالس،تجمع،راهپیمایی و حضور بدون تفکیک جنسیتی در سلف،دیوار  -ج

 :نویسی دانشجویان و انتشار بیانیه های اعتراضی دانشجویان

 

 - علوم پزشکی تبریزدانشگاه  - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - دانشگاه نوشیروانی بابل -
 - دانشکده هنر دانشگاه گیالن - دانشگاه رازی کرمانشاه - کردستان علوم پزشکی دانشگاە

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه  - دانشکده معماری دانشگاه آزاد نجف اباد اصفهان
کننده  های اعتصاب رشته - دانشکده کامپیوتر دانشگاه بهشتی - (پلی تکنیک)امیرکبیر

  -مهندسی انرژی - مهندسی مواد و متالورژی - مهندسی مکانیک :شگاه بهشتیدان
 مهندسی صنایع -مهندسی نقشه برداری -(کنترل و قدرت)مهندسی برق - مهندسی عمران

 - دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - مهندسی مکاترونیک -
ها و ادبیات خارجه  دانشکده زبان - ی دانشگاه تهراندانشکده روانشناسی و علوم تربیت

 دانشگاه صنعتی شریف - برداری و فنی دانشگاه تهران دانشکده های نقشه - دانشگاه تهران
دانشکده هنرهای  - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه عالمه -

 - اصفهان - اشنویه - :سه و خیاباندانش آموزان در مدر -د کاربردی دانشگاه هنر تهران
 - بوکان - بانه - :اعتصاب کسبه بازارشهرهای -ه محمد شهر کرج - زاهدان - (عبدل آباد)تهران

 مریوان - کامیاران - روانسر - جوانرود

 و



بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه در محکومیت برخورد های  -

 ؛  وهمچنین لت در دو ماهه ی اخیرخشونت آمیز حاکمیت با م

اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان برای افزایش دستمزد واعتراض به عدم اجرای  -

 طرح طبقه بندی مشاغل

 اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه خودروسازی بهمن موتوربرای افزایش دستمزد -

 عتصاب زدندکارگران پاالیشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی دست به ا -

گردهمایی دانشگاە کردستان به تدارک اساتید این دانشگاه و با حضور دانشجویان، در 

 .ها در شهرهای کردستان محکومیت اعمال خشونت شدید و کشتار انسان

 ۲۴۱۲آذر  ۲

 : چهارمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز -*

نفر از دانشجویان این  ۴ر اعتراض به بازداشت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، د
ای انضباطی که موجب تعلیق تعداد بسیاری از  دانشگاه و همچنین صدور احکام فله

های  های دانشکده و چه بخش چه کالس)روز است که در اعتصاب ۴دانشجویان شده، 

 .برند به سر می( بیمارستانی

انتظار برای /تبدیل وضعیت شدند کارگر ایثارگر شهرداری نیشابور ۰۴تعداد   -*
 : تبدیل وضعیت سایر کارگران
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منابع کارگری در شهرداری نیشابور : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

ارگران از کارگر مشمول طرح تبدیل وضعیت ایث ۲۸۱نفر از مجموع  ۴۱تا کنون : اعالم کردند

  .اند قرارداد پیمانی و شرکتی به رسمی، تبدیل وضعیت شده

 :اعتصاب زدندتجمع و کارگران کارخانه بهمن موتور دست به  -*  



 
 

، کارگران کارخانه بهمن موتور در ۲۴۱۲شنبه اول آذرماه  بنابر اخبار منتشرشده امروز سه

زده و در محوطه شرکت تجمع اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان دست به اعتصاب 

کارگران بهمن موتور در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، قیمت های نجومی  .اند برپا کرده

کارگران  .این اعتراض را ادامه میدهدمایحتاج روزانه و افزایش سرسام آور هر روزه آن ها 

کارشناس »و« لیدرآمد دالری  کارگر ریا»:معترض کارخانه بهمن موتورازجمله شعار میدادند

                                               «دالری، کارگر ریالی

اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان در محکومیت خشونت شدید و کشتار در  -*

 :کردستان تحصن کردند

 
اساتید و کارکنان دانشگاه کوردستان : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه یک آذر برپایه خبر منتشره 

با حضور دانشجویان برای محکوم کردن خشونت شدید و کشتار شهروندان در شهرهای 

 .کوردستان، تحصن کردند

 :ها ناچیز است پرداخت/ محروم ماندند؟« گذاری تعرفه»کدام پرستاران از  -*
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وزارت بهداشت مدعی شده : ستآمده ا ۲۴۱۲آذر  ۲درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

گذاری خدمات پرستاری بعد از حدود پانزده سال غفلت از ماه گذشته اجرایی شده  تعرفه

 .گذاری و مبالغ پرداختی انتقاد دارند ی اجرای تعرفه این در حالیست که پرستاران از نحوه.است

 :سومین روز اعتصاب شرکت پارس آمپول ساوه -*

 

که کارگران شرکت  :آمده است  ۲۴۱۲در تاریخ سه شنبه یک آذر  برپایه خبرهای منتشره
پارس آمپول ساوه است که همزبان با اعتصاب نقاطی ار کشور  و جنبش مردم تعاونی تولیدی 

 .سراسر ایران ادامه دارد 

گزارشی از تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به  -*
 :سرکوب شدید در کردستان

رغم وجود فضای امنیتی و  اعتراضی امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف علی تجمع
امروز از مقابل  ۲۳فرستادن پیامک تهدیدآمیز به دانشجویان توسط دانشگاه، حوالی ساعت 

دانشکده کامپیوتر شروع و در ادامه به مقابل سردر جنوبی دانشگاه و دفتر ریاست دانشگاه 
انشگاه به جز درب شمالی که فقط اجازه خروج به دانشجویان های د همه درب. کشیده شد

کارت دانشجویی دانشجویان توسط . شد، توسط حراست دانشگاه بسته شده بود داده می
همچنین ورود تعداد . گرفت برداری صورت می حراست مقابل این درب، بررسی و از آن عکس

یان این دانشگاه گزارش زیادی نیروی بسیج و لباس شخصی جهت سرکوب تجمع دانشجو

 .شده است

  :فراخوان برای کامیونداران   -*
 

 

فراخوان کامیونداران سراسر کشور جهت آغاز : آمده است  ۱۰۴۱سه شنبه یک آذر برپایه خبر منتشره  در تاریخ 

  . فراخوان داده شده که امید است در عمل  کاربرد داشته است اعتصابات از روز شنبه پنجم آذر ماه



 

:ک ماه از معوقات مزدی کارگران آب معدنی داماش پرداخت شدی -*  
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شماری از کارگران کارخانه آب معدنی : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲درتاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
 .رداخت شدیک ماه از معوقات مزدی ما پ  :داماش در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

  :واحد شرکت کارگران سندیکای فعالین از تن سه حبس تداوم  -*

 
در تاریخ  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهبرپایه خبر کانال تلگرامی 

تحت   زندان اوین و ۱۴۱داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکا در بند : آمده است  ۲۴۱۲اول آذر 

ماه  ایشان که پنجم مهر ماه بازداشت شده اند، پس از نزدیک به دو. ردبازجویی به سر میب

 .کماکان در بازداشت موقت به سر میبرند

مدیره سندیکا، و حسن سعیدی، از فعالین قدیمی سندیکا، در حال  هیات رضا شهابی، عضو

تهام ا»حسن سعیدی هرکدام برای   رضا شهابی و . زندان اوین محبوس هستند ۴حاضر در بند 

فعالیت تبلیغی علیه »سال ؛ و برای اتهام ۵« اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت

الخروجی و تبعید،  های جایگزین ممنوع سال حبس به اضافٔه مجازات ۶سال؛ مجموعاً ۲« نظام

 . محکوم شده اند

 :ها  تظاهرات کارکنان و راننده، اسالمشهر  حرکت اعتراضی در تهران -*

: آمده است  ۲۴۱۲روز سه شنبه یک آذر  پایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی بر
تهران اسالمشهر ، در ترمینال باربری اکبرآباد حرکت اعتراضی با تصویر کارگنان و راننده های 

  .پیاده روی و با شعار مرگ بر دیکتاتور در سطح شبکه هیا اجتماعی گزارش شده است 

  :رانندگان و متصدیان پایانه نسیم شهر اعتراض و اعتصاب -*



: آمده است  ۲۴۱۲برپایه خبر منتشره در سطح شبکه های مجازی  روز سه شنبه یک آذر 
 شهر ها در پایانه حمل و نقل نسیم اعتصاب و اعتراض رانندگان و متصدی

 ۱ها و ادبیات خارجه دانشگاه تهران مورخ  گزارشی از اعتراضات دانشکده زبان -*

 : ماه آذر

تحصن سکوت، هنر اعتراضی و آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲برپایه خبرمنتشره درتاریخ سه شنبه  
ها و ادبیات خارجى دانشگاه تهران در اعتراض به سركوب  نمادين دانشجويان دانشكده زبان

شکنانه علیه ساحت دانشگاه،  مردم، حمايت از دانشجويان تعلیقی و محکوم کردن رفتار قانون

 .انشجویان این دانشکده شکل گرفتتوسط د

 :بستن کامل مسیرهای معدن طالی انجرک توسط آزادیخواهان بلوچ -*

  
 

آبان ماه  ۳۱روز گذشته  :آمده است  ۲۴۱۲برپایه گزارش منتشره در روز سه شنبه یک آذر 
ل ، آزادیخواهان بلوچ در شهرستان تفتان، مسیرهای معدن طالی انجرک را با اتحاد مثا۲۴۱۲

 .زدنی خود به طور کامل مسدود کردند
آزادیخواهان بلوچ اعالم کردند که دیگر مصادره و استخراج معادن بلوچستان به جمهوری 

 .اسالمی را نخواهند داد

 :کارگران پاالیشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند -*

کارگران : آمده است  ۲۴۱۲شنبه اول آذرماه  روز سهدر  اتحادیه آزاد کارگران ایران برپایه گزارش
مجتمع گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب زده و در  ۲۹شاغل در پاالیشگاه یازدهم واقع در فاز 

 .محوطه شرکت تجمع کردند

اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان برای افزایش دستمزد واعتراض به  -*
 :عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 

کارگران پتروشیمی : آمده است ۲۴۱۲روز سه شنبه یکم آذرخبر منتشره در تاریخ  برپایه
مسجد سلیمان برای افزایش دستمزد واعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 

 .دست از کار کشیدند



اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان برای افزایش دستمزد واعتراض به  -*

 :مشاغلعدم اجرای طرح طبقه بندی 

کارگران پتروشیمی مسجد   :آمده است  ۲۴۱۲برپایه گزارش منتشره در روز سه شنبه یک آذر 
سلیمان برای افزایش دستمزد واعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست از کار 

 .کشیدند

 :تجمع اعتراضی کارگران بهمن دیزل قزوین -*

 
 

کارگران شرکت بهمن  : آمده است۲۴۱۲آذرماه  ۱ه روز چهارشنببرپایه خبر منتشره در تاریخ 

دیزل واقع در الوند قزوین در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان دست از کار کشیده و 

 .در محوطه کارخانه تجمع کردند

خواستار " ما حق مونو می خوایم -وعده وعید نمی خوایم"این کارگران با سر دادن شعار

 .هستنددریافت حق و حقوق خودشان 

 :تجمع کارکنان و اساتید دانشگاه کردستان -*

تجمع اساتید، دانشجویان و :   آمده است۲۴۱۲آذرماه  ۱برپایه خبرمنتشره روز چهارشنبه 

 :آمیز مردم کردستان، با شعار کارکنان دانشگاه کردستان در اعتراض به سرکوب خشونت

 (شهید زنده است) هید نامرێ شه

  : فارس بوشهر اعتصاب دانشجویان دانشگاه خلیج چهارمین روز تحصن و -*

فارس بوشهر در چهارمین روز تحصن  دانشجویان دانشگاه خلیج:برپایه خبرمنتشره آمده است 

 .و اعتصاب خود، خواستار استعفای محمد مدرسی رئیس دانشگاه هستند

برای  با توجه به گزارش دانشجویان، با وجود ساعتها تحصن دانشجویان، هیچ مسئولی
دانشجویان نسبت به فضای امنیتی دانشگاه و حضور .پاسخگویی در جمع حاضر نشده است

ها، آزار و  ها خواستار پایان بازداشتی آن.نیروهای لباس شخصی در دانشگاه، اعتراض کردند

 .اذیت و ایجاد فضای نا امن علیه خودشان شدند



 :تجمع اعتراضی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری -*

 
جمعی از کارکنان : آمده است  ۲۴۱۲چهار شنبه دوم آذر برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 

صندوق بازنشستگی کشوری در اعتراض به وضعیت حقوق و دستمزد خود صبح امروز 

 .مقابل ساختمان صندوق واقع در میدان فاطمی تجمع کردند ۲۴۱۲چهارشنبه دوم آذرماه 

 :وم جنوب دست به اعتصاب زدندکارگران مجتمع صنایع آلومینی -*
 

کارگران شاغل در مجتمع صنایع  ۲۴۱۲آذرماه  ۱روز چهارشنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 
هایشان  واقع در المرد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته( سالکو)آلومینیوم جنوب 

 .اعتصاب کرده و دست به تجمع زدند
 ۲۴۱۲چهار شنبه دوم آذر 

 :نشانی مشهد دست به تجمع زدند تشکارکنان آ -*

 
نشانی  کارکنان آتش: آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۱روز چهارشنبه برپایه خبر منتشره در تاریخ 

هایشان مقابل ساختمان استانداری خراسان  مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته

 .رضوی دست به تجمع زدند

 : دسرکوب خونین و مقاومت مردم کر در باره کانون نویسندگان ایران بیانیه -*

23-11-https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 

: آمده است ۱۰۴۱آذر  ۲امی کانون نویسندگاه ایران در تاریخ روزبرپایه بیانیه منتشره رد کانال تلگر

های مقاومت مردمی را در  مناطق کردنشین ایران که در روزهای اخیر یکی از پرشورترین صحنه

های حکومتی بدل  ترین سرکوب ی فجیع جنبش آزادیخواهی رقم زده بودند، اکنون به عرصه

. دفاع است ها، یادآور حمالت جنگی به شهرهای بیتصاویر منتشر شده از این شهر. اند شده

ها، مسدود کردن مسیرهای منتهی  ها، ربودن زخمی ها، هجوم به خانه مردم در خیابان کشتار

ها و استفاده از سالح جنگی علیه معترضان بخشی از اخباری است که با وجود قطع  به شهر

 .اینترنت از سد سانسور حکومتی گذشته است

انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان در  بیانیه -*
 :حمایت از خواسته های ملت

https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-11-23


 

بیانیه کانون صنفی معلمان اسالمشهر در محکومیت کشتار و سرکوب خونین  -*

 :مردم مناطق کردنشین ایران زمین

ات سراسری ایرانیان اعتراض: آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۱چهارشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
در حالی وارد ماه سوم خود شده است که همه روزه بر تعداد شهرها و مناطق مختلف فارغ 

برای همه ی ایران، گسترده " آزادی و برابری " از، زبان و مذهب و قومیتی و تحت لوا و شعار 
ی یافته و تر می شود و اعتصاباتی که پیش از این پراکنده و بی رمق بود، ابعاد گسترده ا

ها و حمل و نقل   صنایع حساس و بزرگ نفتی و پتروشیمی، قطعه سازی و خودروسازی
ای را نیز در برگرفته است و این همه نشان از ویرانی اعتماد مردم به حاکمیتی ست، که  جاده

 .مدتهاست به جای تدبیر در الگوی رفتاری اش، تحقیر را تقیه ی ریاکاری اش کرده است

تن از اساتید دانشگاه چمران اهواز به رئیس این دانشگاه در  ۲۷عتراضِی نامٔه ا -*

 :ها ها و تعلیق پی سیل بازداشت

 ریاست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز Y جناب آقای دکتر آخوندعلی

 با سالم و احترام

اعضای هیات علمی دانشگاه شهید  ۲۴۱۲۰۷۰۲۱علی رغم هشدارهای داده شده در نامه 
اهواز در خصوص جلوگیری از برخوردهای ناروا با دانشجویان دانشگاه، متاسفانه اخبار چمران 

ناراحت کننده ای از تعلیق، ممنوع الورودی، عدم دسترسی به امکانات سلف و نیز اخراج از 
خوابگاه های دانشجویی جمعی از دانشجویان به استناد شکایت نهادهای خارج از دانشگاه، و 

ما اعضای هیات علمی امضاء . د تن از دانشجویان دانشگاه، شنیده می شودنیز بازداشت چن
کننده زیر، خواستار رفع فوری تعلیق و ممنوع الورودی و سایر محدودیت های اعمال شده برای 

 .دانشجویان و آزادی فوری دانشجویان بازداشت شده هستیم

زاد اروند برای پیگیری وگو با ایلنا مطرح شد؛درخواست کارگران منطقه آ ر گفتد -*
سال  ۱۱شوند و برخی با  برخی یک روزه استخدام می/ ضابطه های بی استخدام

: سابقه، قراردادی هستند  

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1301202 



 

نماینده کارگران )مجتبی نورانی :آمده است  ۲۴۱۲وم آذر ماه دبه گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ چهارشنبه 

ی بعد از تغییر مدیریت  های خارج از ضابطه در تماس با خبرنگار ایلنا، به استخدام (منطقه آزاد اروند

  .ی آزاد اروند اعتراض کرددر سازمان منطقه

ترین کارگران به کاِم ثروتمندترین  دهد؛به اسِم ضعیف ایلنا گزارش می -*
 ساختمانی آمد؟ بیمه کارگران ۵ی ماده  چه بر سرِ اصالحیه/ کارفرمایان
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 : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۱در تاریخ روز چهارشنبه  خبرنگار ایلنا،زهرا معرفت به گزارش 
بیمه کارگران ساختمانی، بعد از گذشت حدود دو سال از ورودش به مجلس و  ۵اصالحیه ماده 

ماه، برای بار سوم وارد صحن علنی  آبان ۱۵شنبه، بحث و بررسی بر سر آن، باالخره چهار
و در نهایت  ۲۴۱۲، بار دیگر اواسط فروردین ۲۴۱۱این اصالحیه یکبار اوایل خرداد . مجلس شد

آخرین ورود این اصالحیه به صحن البته بسیار . آبان ماه وارد صحن علنی مجلس شد ۱۵
 …های قبل بود متفاوت با دوره

جمع کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه برای افزایش سومین روزاعتصاب وت -*
 :دستمزد 

برای سومین روز متوالی،  : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۱در تاریخ روز چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
کارگران کارخانه پارس آمپول ساوه به اعتصاب وتجمعشان دراین واحد تولیدی واقع در در شهر 

 .ش دستمزد ادامه دادندصنعتی کاوه ساوه برای افزای

اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه  خودروسازی بهمن دیزل قزوین برای افزایش  -*

 :دستمزد

کارخانه خودروسازی بهمن : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۱در تاریخ روز چهارشنبه برپایه خبر منتشره 
راین واحد تولیدی دیزل قزوین برای افزایش دستمزد از رفتن برسر کارشان خودداری کردند و د

 .واقع  در شهرک صنعتی الوند قزوین تجمع کردند

ادامه اعتراضات آتش نشانان مشهد نسبت به سطح پایین حقوق با تجمع مقابل  -*

 : استانداری خراسان رضوی



 

آتش نشانان مشهد درادامه : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۱در تاریخ روز چهارشنبه برپایه خبرمنتشره 
مقابل استانداری خراسان رضوی +امنه دارشان نسبت به سطح پایین حقوق اعتراضات د
 .تجمع کردند

  :خبر تجمع کشاورزان دراصفهان  -*

 

 
تجمع اعتراضی  : آمده است  ۲۴۱۲سوم آذر برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز پنجشنبه 

  .رگزار شدبا اجتماعی وسیع ب ، در فلکه پروهکشاورزان حقابه دار شرق و غرب اصفهان 

 

نشانان مشهد نسبت به خصوصی سازی،عدم تبدیل  اعتراضی آتش تجمع  -*

 :وضعیت و سطح پایین حقوق وبرای افزایش دستمزد مقابل شهرداری

 

نشانان مشهد برای  آتش: آمده است  ۲۴۱۲سوم آذر  برپایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه
انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به خصوصی سازی،عدم تبدیل وضعیت و 

مقابل شهرداری کالنشهر مشهد  رای افزایش دستمزد دست به تجمع سطح پایین حقوق وب
براساس گزارش های رسانه ای شده،سردمداران شهرداری مشهد به دست وپا افتادند .زدند



وبرای وعده و وعید دادن معاون خدمات شهری شهرداری مشهد، مدیرعامل سازمان آتش 

 .نشانان معترض فرستادند وعضو شورا شهر مشهدرا به جمع آتش نشانی شهر مشهد 

 :کارگران مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب دست به اعتصاب زدند -*

کارگران شاغل در مجتمع صنایع  ۲۴۱۲آذرماه  ۱چهارشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
هایشان  واقع در المرد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته( سالکو)آلومینیوم جنوب 

 .ست به تجمع زدنداعتصاب کرده و د

 : تهران  اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت کروز -*

 

: آمده است  ۲۴۱۲آذر   ۱۳پنجشنبه برپایه خبرمنتشره در شبکه های مجازی در تاریخ روز 
های  کارکنان و کارگران شرکت صنعتی کروز که قطعه. سازی کروز تداوم اعتصاب کارکنان قطعه

 .آذر به اعتصاب خود ادامه دادند ۳ه شنب کند، پنج خودرو را تأمین می

بندی  کارگران پتروشیمی مسجد سلیمان خواستار اجرای طرح طبقه تداوم  -*
 :مشاغل شدند
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برخی منابع کارگری  :آمده است  ۲۴۱۲آذر   ۱۳پنجشنبه به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز 
ما کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت : مسجد سلیمان به خبرنگار ایلنا گفتند در پتروشیمی

صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در استان خوزستان هستیم که چند سال است به دنبال 
 .بندی مشاغل در این واحد تولیدی هستیم اجرای طرح طبقه

تا « های دائم کارقرارداد»کاری؛آیا  ثبات دو راهکار اجرایی برای حل مشکِل بی -*

 شود؟ پایان سال احیا می
1301025-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 



 

امنیت » :آمده است  ۲۴۱۲آذر   ۱۳در تاریخ روز  خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
ست؛ تا امنیت شغلی و امید به آینده نباشد، کارگر  گری صنفی ی هر نوع مطالبه پایه« شغلی
های اخیر اخبار بسیاری داشتیم از کارگرانی که  زنی ندارد؛ در سال ر بالقوه توان چانهبه طو

کار بودند و با قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کار، اما فقط  ثبات بی
های رسمی و به  حتی تشکل–به خاطر تالش برای ایجاد یک تشکل صنفی در محیط کار 

شان  خواه برای همیشه بر پیشانی اخراج شدند و ُمهر زیاده -در قانون  رسمیت شناخته شده
 .نشست

 :الورودی همراه با محرومیت از امکانات ممنوع -*

، از لیست جدیدی از (یکم آذر)شنبه دانشگاه صنعتی شریف بعد از اتفاقات سه ✴

از روز شنبه عالوه بر  ها اعالم شده ها رونمایی کرده که در پیامک ارسالی به آن الورودی ممنوع
اند تا  ممنوعیت تردد به دانشگاه، از استفاده از تمامی امکانات دانشگاه نیز محروم شده

 .ها رسیدگی و درباره آنها حکم صادر کند شورای انضباطی به پرونده آن

 :اعتصاب کارگران و مهندسان شرکت زرنام هشتگرد -*

 

مدیریت شرکت زرنام که   :آمده است  ۲۴۱۲آذر   ۱۳پنجشنبه در تاریخ روز برپایه خبرمنتشره 
با محصوالت زرماکارون شناخته شده است اقای مرتضی سلطانی ست که یکی از بزرگترین 

 .شود بدهکارهای بانکی و دریافت کننده ارز دولتی محسوب می

 

 : اعتصاب کارگران شرکت نیرومحرکه -*

کارگران شرکت : آمده است   ۲۴۱۲آذرماه  ۳ شنبه روز پنجدر تاریخ بنابر اخبار منتشرشده، 
نیرومحرکه واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالتشان 

 .اند دست به اعتصاب و تجمع زده

 :سنندج  ترکیبی سیکل نیروگاه کارگران از جمعی بیانیه -*



 

 مبارز و شریف مردم :مده استآ ۲۴۱۲ آذر سوم شنبه پنجبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز

 سنندج،

 قیامی به امینی ژینا شدن کشته از پس آزادی برای مبارزه و کوشش دانیم می همگی 
 طبقات و قشرها پشتیبانی و ماه دو از بیش تداوم با قیام این است؛ شده بدل فراگیر و رادیکال
 ای جامعه و زندگی تنداش و ها دل در آزادی به امید شدن تر ور شعله موجب جامعه مختلف

 .است شده انسانی

 : کارگران شرکت کروز دست به اعتصاب زدند -*

کارگران شرکت  ۲۴۱۲آذرماه  ۳شنبه  روز پنج کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران برپایه خبرمنتشره
هایشان مجدداً دست به  توجهی کارفرما به خواسته سازی خودرو کروز در اعتراض به بی قطعه

 .زده و در محوطه کارخانه تجمع کردند اعتصاب

 :زنجیره انسانی مردم و کادر درمانی در جوانرود  -*

 

 در:آمده است  ۲۴۱۲ آذر چهارم جمعه برپایه خبرمنتشره در شبکه های مجازی در تاریخ روز
 های نیرو حمله از تا دادند تشکیل انسانی حلقه بیمارستان دور درمان، کادر و مردم جوانرود

 دیکتاتورها ترین وحشی حتی. کنند جلوگیری ها زخمی و اجساد ربودن و بیمارستان، به یتیامن

 .است رویه یک ا.ج در اما میدانند ننگ را ها بیمارستان به حمله هم

 : کردستان از حمایت در تهران های دانشگاه اعتراضی تجمع مشترک فراخوان -*

 و کوه میان ، خون نام به: آمده است ۲۴۱۲ آذر چهارم جمعهبرپایه خبر منتشره در تاریخ روز 

 ..! کردستان کمر

 ..!پاخیز بر دانشجو، ای

 آزادی_زندگی_زن برای



 ملی دانشگاه -مدرس تربیت دانشگاه -تهران دانشگاه -:های دانشگاه دانشجویان از جمعی
 صیرالدینن خواجه دانشگاه -خوارزمی دانشگاه -امیرکبیر دانشگاه -الزهرا دانشگاه -(بهشتی)

 طوسی

ببخشید : مسئوالن/ ورود نکرد؟ « معیشت»ی  چرا شورایعالی کار به مساله -*
 !وقت نشد
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: آمده است ۲۴۱۲ آذر چهارم جمعهدر تاریخ روز خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم به گزارش 

ها بر زمین ماند؛ حتی یک  بات مزدی و صنفی آنسه ماِه تمام بحث معیشت کارگران و مطال
نشست شورایعالی کار برگزار نشد؛ بعد از سه ماه که کار به جریانات مجلس شورا و 

مناسبات اخِذ رای اعتماد وزیر کار گذشت، در بیست و هشتم آبان، باالخره یک نشست با 
که از گزارشات آن به نظر حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد؛ نشستی 

 .رسد بحثی در ارتباط با مساله معیشت کارگران و امنیت شغلی در آن مطرح شده باشد نمی

 :ی جعفر ابراهیمی، معلم و زندانی سیاسی به معاونت قضایی زندان اوین نامه -*

 

 آذر چهارم جمعهبرپایه خبر منتشره در کانال شورای هماهنگی سراسری فرهنگیان تاریخ روز 
 ۲۴۱۲۰۶۰۹روز یکشنبه  ۲۱جعفرابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی پس از :آمده است ۲۴۱۲

بعنوان مامور ( بازرسان و برخی پاسیاران)در این مدت عوامل زندان . از بیمارستان مرخص شد
نامه زیر اعتراض این فعال . یگان حفاظت زندان شرایط غیرانسانی برای وی ایجاد نموده بودند

به رفتار غیرانسانی مأموران و اعمال محدودیت های فراتر از زندان در دوران بستری صنفی 
بار ماموران زندان با یک زندانی  متن زیر جهت روشنگری و اعتراض به عملکرد فاجعه. می باشد

 :بیمار است

 :سلیمان مسجد کارگران پتروشیمی اعتصاب ادامه -*



 

 دریافتی گزارش اساس بر: آمده است ۲۴۱۲ آذر چهارم جمعهبرپایه خبر منتشره در تاریخ روز 
 چنان هم پتروشیمی مجتمع در شاغل شرکتی و قراردادی کارگران اعتصاب سلیمان؛ مسجد از

 و معیشتی مشکالت دستمزدها، بودن پایین به اعتراض اعتصاب این ادامه دلیل.دارد ادامه
 خواست طور همین و هوا و آب بدی جمله از حقوق های آیتم برخی از محرومیت سوءمدیریت،

 صنایع شرکت در شاغل پیمانکاری کارگران ما: گویند می.است بندی طبقه طرح اجرای
 اجرای دنبال به است سال چند که هستیم خوزستان استان در سلیمان مسجد پتروشیمی

 در که این بیان با کارگران از گروه این .هستیم تولیدی واحد این در مشاغل بندی طبقه طرح
 تاکید نفر ۵۱ باالی های کارگاه در مشاغل بندی طبقه طرح اجرای بودن الزامی بر نیز کار قانون
 اجرای عدم  به ما: گفتند است، مانده مسکوت چنان هم اخیر طرح اجرای حال این با است شده

 .ایم کرده اعتراض بارها خود مشاغل بندی طبقه طرح

 :ایران سراسر رانندگان و وندارانکامی های تشکل اتحادیه بیانیە  -*

 های شرکت اعتصاب: آمده است  ۲۴۱۲ آذر چهارمبه گزارش صدای کارگر در تاریخ روز جمعه 
 .خواهد بود کامیونداران سراسری اعتصاب آغاز آذر ۵تاریخ ۰  تهران استان نقل و حمل

 

ای کمک کمیته هماهنگی بر -سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه :بیانیه مشترک -*

 : گروه اتحاد بازنشستگان -به ایجاد تشکل های کارگری

 ۲۴۱۲ آذر چهارم جمعهبرپایه خبر منتشره در کانال سندیکای نیشکر هفت تپه در تاریخ روز 

 !حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن  کشتار مردم در شهرهای کردستان: آمده است

 مردم شریف و آزادیخواه



 .دور جدید خیزش  سراسری در اکثر شهرهای ایران می گذرد بیش از هفتاد روز از

حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان ها، نشان از آن دارد که مردم ستمدیده و محروم   

 .در ایران تصمیم گرفته اند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند

تفکیک جنسیتی در اعتصاب وتحریم کالس،تجمع،راهپیمایی و حضور بدون  -*

 :سلف،دیوار نویسی دانشجویان و انتشار بیانیه های اعتراضی دانشجویان

 

پلی )دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر -9 دانشگاه صنعتی شاهرود -1
 - 5دانشکده فیزیک دانشگاه امیرکبیر -4 دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر -3 (تکنیک

 -7 (بهشتی)دانشکده زیست دانشگاه ملی -1 جی دانشگاه صنعتی امیرکبیردانشکده نسا
 پردیس فارابی دانشگاه تهران واقع در قم -8 ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران دانشکده زبان

 - 11دانشگاه خوارزمی واحد تهران - 11دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران -2
دانشکده کامپیوتر  -13 دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف -19 دانشگاه خوارزمی واحد کرج

 - 15دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف - 14دانشگاه صنعتی شریف

 ...و دانشگاه علم و فرهنگ - 17دانشگاه علم و صنعت - 11دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه

اضات اخیر در آبدانان مقابل تجمع اعتراضی خانواده های بازداشت شدگان اعتر -*

 : دادسرای این شهر

 

مردم ابدانان در استان ایالم به : آمده است ۲۴۱۲آذر ۵بنابر گزارش های انتشاریافته روز شنبه 

دنبال درگیری ها و موج دستگیری ها برای خبرگیری زا وضعیت عزیزان خود به شکل جمعی در 

ا ضمن اعتراض خبر گیری زا عزیزان بازداشتی برابر داداسرای این شهر اجتماع می گیرند ت

 . خود را پی گیرند 



تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رئیس این دانشگاه در  ۷۱۴نامه  -*

 : حمایت از دانشجویان

 :بخشی از نامه

ابتدا به مناسبت درگذشت غمبار دانشجوی جوان پزشکی خانم آیالر حقی، الزم میدانیم به 
ه پزشکی و دانشگاهی و دوستان و همکالسی های ایشان و خانواده داغدارشان همه جامع

 .صمیمیانه تسلیت بگوییم

در روزهای سختی که جامعه و از جمله فضای دانشگاه از سر میگذارند، بازنگری مکرر شرایط 
و انتخاب بهترین رویکرد متناسب با اقتضائات زمان بسیار ضروری است تا مدیریت امور به 

این نامه با مشفقانه ترین نیت و . ترین وجه ممکن و با درایت و همه جانبه نگری انجام گیردبه
برای حصول به این نتیجه نوشته میشود، با امید به اینکه دریچه نوری به این وضعیت نامطلوب 

 .بگشاید

نفر از همکارانشان  ۷اعتصاب کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق در پی مرگ  -*

 : حه انفجاردر سان

 

کارگران جوشکار مجتمع فوالد : آمده است ۲۴۱۲آذر ۵بنابر گزارش های انتشاریافته روز شنبه 

نفر از  ۱بافق در اعتراض به عدم رعایت موارد ایمنی که منجر به انفجار و کشته شدن 

 .اند همکارانشان شد دست به اعتصاب زده

مپیوتر دانشگاه تهران در تحریم بیانیه جمعی از دانشجویان دانشکده برق و کا -*
آذربرای همراهی و پشتیبانی از خیزش انقالبی مردم  ۵های درس از تاریخ  کالس

 :ایران واعتراض به سرکوب دانشجویان

 :بخشی از بیانیه

مردم شریف کردستان، همراهی و پشتیبانی خود را از خیزش انقالبی مردم  ضمن تسلیت به"
ها،  الورودی دانشجو شتم، ممنوع و شدن، ضرب اعتراض به زندانیداریم و در  ایران اعالم می

مدت  به ۲۴۱۲۰۱۹۰۱۵مان، دانشگاه را از تاریخ  های اجباری و پادگان شدن دانشکده تعهد  گرفتن
 ."کنیم ده روز تحریم می

 :ساز خواستار افزایش قانونی حقوق خود شدند بازنشستگان آینده -*
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جمعی از ( پنجم آذر)امروز  : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۵به تاریخبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

ساز با تجمع مقابل دفتر صندوق بازنشستگی در خیابان میرداماد تهران،  بازنشستگان آینده
 .ی خود شدند خواستار افزایش قانونی مستمری ماهانه



در اعتراض به  دانشگاه صنعتی اصفهانتحریم غذا وتجمع دانشجویان  -*

 :مسمومیت غذایی

 

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در : برپایه خبر منتشره آمده است 
پذیری  اعتراض به مسمومیت غذایی جمع کثیری از دانشجویان این دانشگاه و عدم مسئولیت

ستار استعفای رئیس دانشگاه دانشجویان معترض خوا .و رسیدگی مناسب مسئولین دانشگاه

 .شدند

 :کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت -*

 تحریم مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت در همبستگی با مردم داغدیده

 

ها فرصتی ارزشمند برای مروری بر آنچه که گذشته و نگاهی به آینده تا  اگرچه مناسبت◾

روز جهانی افراد ( دوازدهم آذر ماه)انه سوم دسامبر مناسبتی دیگر است؛ اما حال در آست
توان گفت که از سال گذشته تا کنون نه تنها دستاوردی برای مرور و  دارای معلولیت تقریبا می

های افزونی بر کل جامعه و به ویژه جامعه افراد دارای معلولیت  بالیدن به آن نداریم بلکه رنج

 .تحمیل شده است

  : آهن اصفهان گران ذوباعتصاب مجدد کار -*

 
آهن  کارگران شرکت ذوب: آمده است  ۲۴۱۲برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز شنبه پنجم آذر

های مسئولین  ها در اعتراض به عدم تحقق وعده اصفهان شاغل در شیفت صبح تمامی بخش

 .اند مجدداً دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع کرده



هان خواستار افزایش دستمزد واجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل آهن اصف کارگران ذوب

 .هستند

 :کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب دست به اعتصاب زدند -*

 
کارگران شاغل در شرکت : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 

ست به اعتصاب زده و مقابل ماه حقوق د ۹صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به عدم پرداخت 

 .شرکت تجمع برپا کردند

 :منتظر تعیین تکلیف کارخانه هستند« فوالد ازنا»کارگران  -*
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تعدادی از کارگران : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
این کارخانه که : یت بالتکلیف این واحد تولیدی گالیه کرده و گفتندکارخانه فوالد ازنا از وضع

سال است فعالیت خود را آغاز کرده، همچنان با مشکل روبروست و هر چند سال  ۲۷بیش از 
در حال حاضراین واحد تولیدی هیچ فعالیتی ندارد و کارگران مشغول . شود یکبار تعطیل می

 .احیاء و بازسازی آن هستند

 : ت بحرانی رضا شهابیوضعی -*

 



 ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درکانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد درتاریخ 
به گزارش رسیده، رضا شهابی از نظر سالمتی در وضعیت بحرانی به سر : آمده است 

 .برد می

عالج این پزشک م. در پی تشدید دردها، رضا شهابی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد
. کارگر زندانی به وی اعالم کرده است که او بایستی بسیار فوری تحت عمل جراحی قرار گیرد

به شدت آسیب دیده است و به علت  C5 و C4 های پزشک معالج اعالم کرده که دیسک مهره
اند و در صورت عمل  هم تحت فشار شدید گرفته C2 و  C1 های  ها، مهره پارگی شدید دیسک

 .ناپذیر وجود دارد صورت فوری، احتمال پارگی دیسک در این نواحی و صدمات جبران نشدن به

اعتصاب کارگران جوشکار مجتمع فوالد بافق در اعتراض به مرگ ومصدومیت  -*
 :سه همکارشان در حادثه انفجار

کار کارگران جوش ۲۴۱۲آذرماه  ۵امروز شنبه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بنابر گزارش رسیده
در اعتراض به عدم رعایت موارد ایمنی که منجر به انفجار و ( فوالد ابویی)مجتمع فوالد بافق 

 .اند نفر از همکارانشان شد دست به اعتصاب زده ۱کشته شدن 

 : کارگران شرکت سرماآفرین دست به اعتصاب زدند -*

ران شرکت سرماآفرین کارگ: آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درتاریخ 
محوطه واقع در شهر صنعتی البرز در اعتراض به سطح نازل دستمزدها اعتصاب کرده و در 

 .کارخانه دست به تجمع زدند

 :ساز خواستار افزایش قانونی حقوق خود شد بازنشستگان آینده -*
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جمعی از ( پنجم آذر)امروز : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵خ شنبه درتاریبه گزارش خبرنگار ایلنا، 
ساز با تجمع مقابل دفتر صندوق بازنشستگی در خیابان میرداماد تهران،  بازنشستگان آینده

 .ی خود شدند خواستار افزایش قانونی مستمری ماهانه

 :کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب دست به اعتصاب زدند -*

کارگران شاغل در شرکت : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  ه درتاریخ برپایه خبرمنتشر
ماه حقوق دست به اعتصاب زده و مقابل  ۹صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به عدم پرداخت 

در روزهای اخیر تاکنون کارگران چندین شرکت فعال در صنعت  .شرکت تجمع برپا کردند



به مشکالتشان دست به اعتصاب و اعتراض   یدگیرس خودروسازی کشور در اعتراض به عدم 

 .اند زده

  :کارگران شهرصنعتی البرز درالوند اعتصاب کردند -*

   
اعتصاب کارگران کارخانه : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درتاریخ 

به طرح  !فریاد بزنکارگر داد بزن، حقت رو : با شعار  لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند
 خواسته های خود پرداختند 

 

 :کارگران شرکت سرماآفرین دست به اعتصاب زدند -*

کارگران شرکت سرماآفرین : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درتاریخ 
واقع در شهر صنعتی البرز در اعتراض به سطح نازل دستمزدها اعتصاب کرده و در محوطه 

 .نه دست به تجمع زدندکارخا

 :اعتصاب کردند کارگران کارخانه لوازم خانگی پارس برای افزایش دستمزد  -*

کارخانه لوازم خانگی پارس  : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درتاریخ 
رز در شهر صنعتی الب برای افزایش دستمزد دست از کارکشیدند ودراین واحد تولیدی واقع در

 .قزوین تجمع کردند

همکاران قرارداد موقت در  :شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت -*

 : فازهای مختلف کنگان و عسلویه در تدارک اعتصاب هستند

در یکی دو روز گذشته پیام : آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۵روز شنبه  برپایه خبرمنتشره درتاریخ 
خش های مختلف قراردادی و ارکان ثالثی دریافت کردیم که های متعددی از همکاران در ب

این پیام ها که از طریق همکاران  .همگی بر آمادگی کارگران برای آغاز اعتصاب ها تاکید دارند
برای شورای سازماندهی  ۲۶و  ۲۵کنگان و فازهای  ۱۴و    ۱۱ - ۲۳ - ۲۲شاغل در فازهای 

وضعیت قراردادها، نوبت کاری ها و مرخصی دو به  ارسال شده است به باالگرفتن نارضایتی از

  .دو، محاسبه مبالغ اضافه کاری و مطالبات پاسخ نگرفته قبلی اشاره دارد

 :کارکنان رسمی مخابرات استان آدزبایجان سرقی اعتراض نمودند  -*

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی مخابرات استان آذربایجان :برپایه خبرمنتشره آمده است 

 به عدم پرداخت مطالبات  و عملکرد مدیران شرکت مخابرات ایران در دفتر مدیر منطقهشرقی 

 ...: ادامه اعتراضات بازنشستگان  -*

ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته صندوق حمایت و :برپایه خبرمنتشره آمده است 
ابل وزارت درصدی حقوق  با برپایی تجمع مق 38سازنسبت به عدم افزایش  بازنشستگی آینده 

 کار

 :اعتصاب رانندگان و کامیونداران  -*



 

اعتصاب کامیونداران در  :آمده است  ۲۴۱۲برپایه خبر منشره در تاریخ روز یکشنبه ششم آذر 
دومین روز اعتصاب کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در جریان  ،برخی شهرهای کشور 

 است

بال اعتصاب خود به دولتمردان و کارگزاران نظام می کامیون دادران و رانندگان کامیون به دن 
های مجلس رو بفرستین براتون بار  های تیم ملی و نماینده ما نمیریم بار بیاریم، بچه» : گویند

، این خود ضربآهنگ یک اعتراض یا مضمون طبقاتی و پاسخ نگرفتن خود مطالبات « بیارن 

 . معوقه شان است 

 :برای اجرای صحیح طبقه بندی مشاغل« آفرینسرما »درخواست کارگران  -*
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یک منبع : آمده است  ۲۴۱۲روز یکشنبه ششم آذر برپایه خبر منشره خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
شماری از کارگران : کارگری در شهرک صنعتی البرز قزوین در تماس با خبرنگا ایلنا، گفت

خواستار ( پنجم آذر ماه)های تهویه، روز گذشته  رما آفرین، تولیدکننده انواع دستگاهکارخانه س
 .بندی مشاغل شدند اجرای صحیح طرح طبقه

 :  کرج «مرتب» تولیدی صنعتی شرکت کارکنان  روزه چند اعتصاب -*

ا  ؛ کارکنان می گویند م: آمده است  ۲۴۱۲ آذر ششم یکشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 همه ما ۰  پونه و پنیر و نون» :  و شعار می دادند   نکردیم دریافت حقوق است ماه۹

 «  !میخوایم حقمونو ما خوایم، نمی وعید  وعده» و یا «  !گشنمونه

 :ادامه اعتصاب کامیونداران و رانندگان در بندرعباس -*

اعتصاب کامیونداران در : آمده است  ۲۴۱۲روز یکشنبه ششم آذر برپایه خبر منشره در تاریخ 
ما پیشتر نیز . را دنبال می کنند  بندرعباس، دومین روز اعتصابات سراسری کامیونداران

همسانی و هماهنگی این سلسله اعتصاب ها در . اعتصاب کامیونداران را با خود داشتیم 
 . اشل سراسری و هماهنگی های الزم باید فراهم آورد و سازمان داد 



آهن اصفهان برای افزایش دستمزد  جمع وراهپیمایی کارگران ذوباعتصاب ،ت -*

 : واعتراض به وعده های توخالی مسئوالن

 

 ۲۴۱۲روز یکشنبه ششم آذر تاریخ در  های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بنابر گزارش
آهن اصفهان در اعتراض به  های ذوب کارگران شیفت صبح تمامی بخشامروز : آمده است 

ها دست از کار کشیده و  ُخلف وعده مسئولین نسبت به تحقق خواست افزایش دستمزد
  . د برآمدندخو تجمع،به استمرار ه دفتر مدیرعامل در آن قرار داردمقابل ساختمان اداری توحید ک

 :اصفهان ادامه اعتصاب کامیونداران و رانندگان در  -*

اعتصاب کامیونداران :آمده است  ۲۴۱۲برپایه خبر منشره در تاریخ روز یکشنبه ششم آذر 
توجه به ادامه کاری اعتصاب کامیوداران و هماهنگی الزم . نیز ادامه دارد  منطقه شاپور اصفهان

ازادی از اهمیت زیادی  -زندگی -اب و همسانی آن با جنبش زنبین سطوح گوناگون این اعتص
 .برخوردار است 

 :گذشته  روز در اصفهان آهن ذوب کارگران پیمایی راه و اعتصاب -*

 آبان ۱۵ و ۱۴ اعتصاب در :آمده است  ۲۴۱۲برپایه خبر منشره در تاریخ روز یکشنبه ششم آذر 
 کارگران های خواست روزبه چند ظرف داد وعده کارگران به مدیریت اصفهان، آهن ذوب کارگران

 ۵ روز از نکند، عمل خود های وعده به مدیریت اگر بودند داده هشدار کارگران. شود رسیدگی
 کارگران آذر ۵ شنبه روز مدیریت، وعده خلف دنبال به. شد خواهند اعتصاب وارد دوباره آذر

 .دندکشی کار از دست یکپارچه طور به نیز اصفهان آهن ذوب

 : همین هفته طرح ساماندهی مصوب شود/ اند؟  چرا کارگران حفار پیمانکاری -*
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جمعی از : آمده است  ۲۴۱۲روز یکشنبه ششم آذر برپایه خبر منشره خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

هستند، در تماس با خبرنگار های مختلف مشغول به کار  کارگران حفار شرکتی که در شرکت
                   .ی جاری شدند ایلنا، خواستار تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در هفته

های مختلف در  حاال که تعطیالت مجلس تمام شده و از امروز طرح: گویند این کارگران می



یز همین هفته به صحن بیاید دستور کار صحن علنی قرار گرفته، توقع داریم طرح ساماندهی ن

                                                                                                                .و مصوب شود

 : معطلی کارگران شهرداری شوش برای بازنشستگی ادامه دارد -*
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کارگران : آمده است  ۲۴۱۲روز یکشنبه ششم آذر خبر منشره خبرگزاری ایلنا در تاریخ برپایه 

نفر از کارگران  ۱۱نزدیک به : مجموعه شهرداری شوش در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند
معطل پرداخت هزینه  ۹۸سال سابقه کار هستیم که از سال  ۱۳مجموعه شهرداری شوش با 

 .اری هستیمبازنشستگی خود از سوی شهرد

همکاران قرارداد موقت در فازهای مختلف کنگان و عسلویه در تدارک اعتصاب  -*

 :هستند

یکشنبه روز در تاریخ  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتبرپایه خبر منتشره 
در یکی دو روز گذشته پیام های متعددی از همکاران در بخش : آمده است ۲۴۱۲ششم آذر 
ف قراردادی و ارکان ثالثی دریافت کردیم که همگی بر آمادگی کارگران برای آغاز های مختل

 .اعتصاب ها تاکید دارند

 : مرند و حومه استان داران کامیون و رانندگان اعتصاب -*

 

 حومه و مرند کامیونداران: آمده است ۲۴۱۲یکشنبه ششم آذر روز برپایه خبر منتشره درتاریخ 
 !کردند اعتصاب و کشیدند کار از دست سراسری، صاباتاعت با همراهی در هم

 "موجود شرایط به نه" :سراسری  اعتراضات باره در مستقل بازنشستگان بیانیه -*

: آمده است ۲۴۱۲یکشنبه ششم آذر روز برپایه خبر منتشره در کانال های تلگرامی درتاریخ 
 شورای -9 ایران بازنشستگان سراسری اتحاد -1: چهار گروه بازنشستگان شامل 

، فوالدی  بازنشستگان از جمعی -4 ایران مستقل بازنشستگان گروه -3 ایران بازنشستگان
 معلمان و کارگران اعتراضات از سال وچند ۲۴۱۲ سال در مردمی اعتراضات از ماه دو از بیش

 آنان از تعدادی بلکه نشده داده شایسته  پاسخ تنها ونه گذرد می بازنشسته و شاغل

 .  اند شده آزاد وثیقه با ویا زندانی و داشتباز



 :قزوین  استان داران کامیون و رانندگان اعتصاب -*

  هم قزوین رانندگان: آمده است ۲۴۱۲یکشنبه ششم آذر روز برپایه خبر منتشره درتاریخ 
و خواستار پیجویی خواسته ها و معوقات گذشته خود   کردند اعتصاب و کشیدند کار از دست

 . ته شده است پی گرف

 :بازداشت شدکرد فعال کارگری خیاط  -*

 

 فعال رستمی، بیژن: آمده است۲۴۱۲یکشنبه ششم آذر روزبرپایه خبر دریافتی درتاریخ 
   کارش محل در اسالمی جمهوری امنیتی ماموران توسط آذر، ۲ شنبه سه روز کارگری،

 .است شده منتقل  اطالعات اداره بازداشتگاه به و بازداشت

 :خبری از سرنوشت جواد اسماعیلی، کارگر نانوایی اهل سنندج بازداشت و بی -*

 
 
، در محل ۲۴۱۲آذرماه  ۶روز  اسماعیلی_جواد#بنابر خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  

 .اش در خیابان فرح سنندج توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است کار نانوایی
 .یل و محل بازداشت وی اطالعی در دست نیستتاکنون از دال

 محکومیت در ایران فرهنگیان صنفی های تشکل هماهنگی شورای ی بیانیه -*
 صنفی انجمن ارشد عضو لطفی،_اسکندر_سوران# شتم و ضرب و شکنجه
 سال پنج حکم تائید همچنین هماهنگی، شورای سخنگوی و کردستان معلمان

 صنفی های تشکل هماهنگی شورای زرسبا ابراهیمی_جعفر# برای زندان
 :ایران فرهنگیان

 آزادی_زندگی_زن#

 ئازادی_ژیان_ژن#

 عزیز آموزان دانش و همکاران ایران، شریف مردم



 های کانون و ها تشکل چهارچوب در و صنفی های فعالیت قالب در معلمان که هاست سال
 را کشور پرورش و آموزش به طمربو های حوزه در جهل و تفریق تبعیض، با  مبارزه علم مستقل

 .زنند می نهیب را مسئوالن و برداشته

 گوشزد غیرعلمی و واپسگرا ایدئولوژیک، پرورش و آموزش پیامدهای عواقب کرات، و دفعات به

 ...!!شنوا گوش از دریغ اما. شد داده انذار آن نتایج به نسبت مسئوالن به و گردید

 : ر کارگری توسط نیروهای امنیتینگا بازداشت مریم وحیدیان روزنامه -*

 

نگار  مریم وحیدیان، روزنامه: برپایه خبرمنتشره در سطح شبکه های مجازی آمده است 
کامپیوتر او و تلفن های دستی مهمانانش ، مریم  -، با گرفتن موبایلکارگری در جشن تولدش 

  .توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است

 :حسین تاج، وکیل مدافع رضا شهابیاظهارات آقای  -*

 

یکشنبه ششم روزبرپایه خبر منتشره کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحددرتاریخ   
رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، که  : آمده است۲۴۱۲آذر 

ی منتقل شده بود، با وجود اینکه آذر به بیمارستان امام خمین ۵بدنبال دردهای شدید در 
بود که ایشان به جراحی اورژانسی و   پزشک متخصص، پس از نتیجه ام آر آی، اعالم کرده

دلیل انتقال مجدد رضا شهابی .  فوری نیاز دارد، همان روز گذشته به زندان اوین برگردانده شد
می  ئولین زندان اوینبه زندان عدم صدور دستور عمل برای جراحی فوری ایشان از طرف مس

  .باشد



وگو با ایلنا مطرح شد؛تجمع اعتراضی کارگران قزوین به معنای پیوستن  در گفت -*
برخی به دنبال سوءاستفاده از تجمع به حق کارگران / به صف اغتشاش نیست

 :هستند
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ابوالحسن  :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهیخ برپایه خبرمنتشره در خبرگزاری ایلنا در تار
آمیز کارگران تعدادی از  کبیری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قزوین، با اشاره به رفتار اعتراض

این نوع مشکالت و اعتراضات کارگری مختص امروز نیست و : واحدهای تولیدی استان گفت
 .ت که در حوزه تولید وجود داردپیش از این هم وجود داشته و به دلیل مشکالتی اس

 : راوند کاشان  داران کامیون و رانندگان اعتصاب -*

 راوندرانندگان و کامیون داران : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ  

 . خود را دررد پیوند با دسگر استان ها و شهرها ادامه می دهند  سراسری اعتصاب كاشان

 :عبدی ین روز اعتصاب غذای میالدچهارم -*

عبدی دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشگاه  میالد:برپایه خبرمنتشره آمده است
آبان مقابل خوابگاه توسط نیروهای لباس شخصی  ۲۶، که روز ۲۴۱۱عالمه طباطبایی ورودی 

دم رسیدگی ع. برد بازداشت شده بود اکنون در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک به سر می
 .اندازد به وضعیت وی، جانش را به خطر می

تحصن سکوت دانشجویان و اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  -*
نامه انضباطی جدید وزارتین بهداشت و علوم،  دانشگاه تهران در اعتراض به آیین

ی دانشجویان و اساتید و همچنین محکومیت کشتار و بازداشت  سرکوب گسترده
 :کان و نوجوانانکود

 

 .هایی با عنوان آگاهی از حقوق دانشجویی توزیع گردید طی این تحصن کاغذ 

 :معوقه مزدی طلبکارند« نیکشهر»کارگران شهرداری  -*
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م کارگران از قرار معلو  :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

مجموعه شهرداری نیکشهر که در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است، سه ماه 
   .دستمزد پرداخت نشده، دارند

 :تحصن دانشجویان دانشگده مکانیک دانشگاه تهران  -*

                                                                                     

 7دوشنبه )تحصن امروز  :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهدر تاریخ خبرمنتشره، برپایه -*
دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه تهران؛ دانشجویان این دانشکده همانند سه هفته ( آذر

  .نفر دست به تحصن زدند ۸۱گذشته امروز نیز در البی دانشکده با جمعیتی بالغ بر 

 : ب آهن اصفهان اعتصاب بزرگ کارگران ذو -*

 ذوب كارگران ٠۱۱۱ اعتصاب :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 
 وبه كشیدند كار از دست نیز تخلیه بارگیري، كارگران و رانندگان و دارد ادامه اصفهان آهن

 است کارگران اعتصاب جدید دور روز سومین امروز.پیوستند اعتصاب

 : درپایانه یزد  داران کامیون و گانرانند اعتصاب -*

 

 رانندگان سراسری اعتصاب :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ  
و رانندگان یزد نیز شد خود روز سومین وارد سراسری اعتصاب.ماه آذر ۷ دوشنبه  یزد پایانه در

 .در پایانه شهر به تحصن خود ادامه دادند 



 زندان در فرانسوی سندیکایی فعال کوهلر_سسیل# با فرانسه یرسف دیدار -*

 :اوین

 

 نیکال :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهبرپایه خبرمنتشره در کانال های تلگرامی درتاریخ 
 فرانسوی سندیکایی فعال و معلم کوهلر_سسیل# با توانست تهران در فرانسه سفیر روش،

 . کند دیدار تهران اوین زندان در

 و کرد منتشر را دیدار این خبر ،۲۴۱۲ آذرماه دوم چهارشنبه روز سسیل، برای آزادی ی کمیته�

 .است کشیده طول به دقیقه ده دیدار این که نوشت

 در حضور دلیل به مریوان،# معلمان حقوق کسر معلمان، بر تحمیلی های هزینه -*
 : تحصن

 آذر هفتم دوشنبهگی فرهنگیان درتاریخ برپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی شورای هماهن
 در معلمان، مهرماه تحصن در حضور دلیل به مریوان، معلمان از تعدادی: آمده است  ۲۴۱۲

 حقوق کسر شد برگزار شهروندان و کودکان علیه خشونت و آموزان دانش کشتن به اعتراض
 اقشار ی همه که حالی در نیستیم؛ نگران شدن کسرحقوق از مریوان معلمان ما. اند شده

 مردم کنار در که معتقدیم همچنان باز و ایم کرده اعالم بارها. دهند می هزینه جامعه
 .ایستاد خواهیم  و ایم ایستاده

از سال / بازنشستگان بهداشت و درمان همچنان در انتظار احکام پانزده درصدی -*
 :قبل مدام وعده شنیدیم
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بازنشستگان بهداشت  : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هفتم دوشنبهدرتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،

ها هستند، قانونی که از سال گذشته  و درمان همچنان در انتظار افزایش پانزده درصدی حقوق
بر زمین مانده است؛ براساس تصویب دولت قرار بود از تیرماه سال قبل پانزده درصد به 

                .مستمری این بازنشستگان افزوده شود اما هنوز تامین اعتبار صورت نگرفته است

نامه از :کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -*
 :همکاران

 دانند می حرام را نظر که آنان



 حالل خلق خون و کردند حرام نظر

 و تبعیض رحم بی اثرچوب هنوز ، هستیم خاطر آزرده عزیز وطنان هم و جوانان کشتار از  هنوز
 مسئوالن نامهربانی و نامالیمات است هنوز که هنوز است، نمایان تنمان بر عدالتی بی

 احقاق جهت به که ایم نکرده فراموش اینک هم تا دارد؛ قرار شرکت اخبار  صدر در اتوبوسرانی
 بی چه و ایم نداشته شرکت این بسیج سازمان و امنیت اصحاب با ها درگیری چه حقمان
 .نکشیدیم هایمان اعتراض به نسبت شرکت بسیجیهای از ها مهری

 :روز سومین برای مرتب صنعتی شرکت کارگران اعتصاب تداوم -*

 صنعتی شرکت کارگران: آمده است  ۲۴۱۲ آذرماه ۷ دوشنبه روزبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 
 اعتصاب متوالی روز سومین برای معوقه حقوق ماه ۹ پرداخت عدم به اعتراض در مرتب تولیدی

 .زدند تجمع به دست شرکت مقابل و کرده

 :پرونده فعال کارگری بازداشتی پیمان سالم مورد رسیدگی قرار گرفت -*

 

 فعال.سالم_پیمان# پرونده: آمده است  ۲۴۱۲ آذرماه ۷ دوشنبه روزبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 
 ریاست به انقالب دادگاه ۱۸ شعبه به شده، بازداشت ۲۴۱۲ مهر ۲۶ تاریخ از که کارگری
 اطالعی کارگری فعال این علیه مطروحه های اتهام از هنوز. است شده ارجاع عموزاده قاضی

 .نیست دست در

های تحمیلی بر معلمان، کسر حقوق معلمان مریوان، به دلیل حضور در  هزینه -*

  :تحصن

یوان، به دلیل حضور در تحصن مهرماه معلمان، در اعتراض به کشتن تعدادی از معلمان مر
ما معلمان . اند آموزان و خشونت علیه کودکان و شهروندان برگزار شد کسر حقوق شده دانش

. دهند ی اقشار جامعه هزینه می که همه مریوان از کسرحقوق شدن نگران نیستیم؛ در حالی

 .خواهیم ایستاد  ایم و عتقدیم که در کنار مردم ایستادهایم و باز همچنان م بارها اعالم کرده

 : شهر ازده بیش در کامیونداران سراسری اعتصاب -*

 



 در: آمده است  ۲۴۱۲ آذرماه ۷ دوشنبه روزبرپایه خبرمنتشره در کانال های تلگرامی،در تاریخ 
 اصفهان، آهن بذو در جمله از و تولیدی واحدهای در کارگری اعتصابات اخبار انتشار ادامه

 شبکه در ماه آذر ۶ یکشنبه روز در داران کامیون اعتصاب آغاز باره در نیز خبرهایی مجموعه
 در گسترده بطور انقالبی خیزش طی بار اولین برای کامیونداران. یافت انتشار اجتماعی های

 صفهان،ا شاهپور منطقه قزوین، استان کامیونداران میان در اعتصاب. کردند اعتصاب شهر ده
 مریوان، باشماقِ  مرز کاشان، روز، دومین برای بندرعباس و کرمانشاه تهران، به بومهن جاده

 .گرفت صورت اصفهان موته طالی معدن همچنین و شیراز حومه، و مرند

 :مستحکم باد همبستگی کشاورزان برای احقاق حقوق برحقشان -*

 

 

تجمع کنندگان حق طلب اصفهان ماسک چهره دولت : برپایه گزارش منتشره آمده است 
یورش وحشیانه نیروهای :رئیسی را پس زدند وماهیت سرکوبگرانه اش را برمال کردند

رود وشلیک  بستر خشک زاینده برامنیتی،بسیجی،یگان ویژه وانتظامی به تجمع کنندگان 
ساچمه وگاز اشک آور بسویشان و جان باختن ومصدومیت چند نفرمقاومت حق طلبان 

نترسید  »،«بی شرف بی شرف» درمقابل سرکوبگران با سنگ پراکنی و سردادن شعارهای

 .…و«نترسید ما همه باهم هستیم

 : متوالیاعتصاب و اعتراض سراسری کامیونداران برای سومین روز  -*

آذر،تصاویر و فیلم های منتشره درشبکه های  7و  1روزهای شنبه، یکشنبه ودوشنبه 
اجتماعی و چندرسانه حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کامیونداران شهرهای اسد 
آبادهمدان،اسالم آباد کرمانشاه، بندرعباس، راوند کاشان ،سقز، شاپوراصفهان،شیراز، قزوین، 

 .می باشد.....کرمانشاه، مرند و



 :تداوم اعتصاب کارگران شرکت صنعتی مرتب برای سومین روز -*

کارگران شرکت صنعتی : آمده است  ۲۴۱۲ آذرماه ۷ دوشنبه روزبرپایه خبرمنتشره در تاریخ 
ماه حقوق معوقه برای سومین روز متوالی اعتصاب  ۹تولیدی مرتب در اعتراض به عدم پرداخت 

 .جمع زدنده تکرده و مقابل شرکت دست ب

الحساب  گذارِی علی اعتراض پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران؛ تعرفه  -*
:خواهیم نمی  
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( هشتم آذر)امروز  :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدرتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا،

ام خمینی تهران در اعتراض به شرایط شغلی و عدم جمعی از کادر درمان بیمارستان ام
ی  پرستاران با بیان اینکه به بهانه.گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند پرداخت مناسب تعرفه

اند که ربطی  الحساب به حساب پرستاران واریز کرده نزدیکی روز پرستار، مبالغی را مثالً علی
 .گذاری واقعی ندارد به تعرفه

 :کرد موجودیت اعالم اعتراضات از حمایت با «ایران مستقل سازان لمفی کانون -*

 

: آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سه برپایه خبرمنتشره درسطح کانال های تلگرامی
 قالب در دوشنبه روز کشور این خارج و داخل ایرانی سازان فیلم و سینماگران از جمعی

 انتشار با و کردند موجودیت اعالم «ایران لمستق سازان فیلم کانون» نام به جدید تشکلی

 :کردند اعالم چنین را خود اهداف خود بیانیه اولین

:ی ما رفع تبعیض است خواسته/ تجمع کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان -*  
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جمعی از   :آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز  به گزارش خبرگازی ایلنا،

کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی امروز 

حاضران در این اعتراض صنفی که از .مقابل شرکت مخابرات این استان خبر دادند( هشتم آذر)

ا نسبت به دیگر اند، رفع تبعیض حقوق و مزای های مختلف استان به اهواز آمده شهرستان

 ...دانند ی خود می ترین مطالبه پرسنل دائمی شهری را مهم

 :شدند آزاد نفتی های پروژه در شده بازداشت دو تن از کارگران -*

 

 کارگر گلزاری ململی:آمده است ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه برپایه خبرهای منتشره در تاریخ سه
 کردپور کیانونش. بود شده بازداشت شهر این مریم بی بی پارک در  آبان ۷ روز ایذه اهل ای پروژه

 بازداشت کارگران از دیگری تعداد با همراه عسلویه در ای پروژه کارگران اعتصاب جریان در نیز

 .بود زندانی ماه ۱ حدود و شده

 :اعتصاب در هرمزگان  -*

رکت فوالد کارکنان ش: آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 قتل از بعد سراسری دربعد اعتصابات و  اعتراض. دست به اعتصاب زدند  هرمزگانمادکوس 
 .کند می سپری را هفته یازدهمین امینی_مهسا# حکومتی

کارگران : کارفرما/ به کارخانه« مجتمع فوالد گیالن»کارگر  ۲ورود جلوگیری از  -*
 :تعلیقی باید تعیین تکلیف شوند
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نفر از کارگران  ۷ : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،

عتی رشت به دلیل پیگیری مطالبات خود توسط کارفرما مجتمع فوالد گیالن واقع در شهرک صن

بندی مشاغل،  نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه: باره گفتند منابع کارگری در این .تعلیق شدند

کار، مسکوت ماندن برخی مزایا وحذف برخی دیگر بارها اعتراض  دستمزد حداقلی و اضافه

 .ایم تا به حق و حقوق خود برسیم کرده

 :بندرعباس مادکوش سازی گندله شرکت  ارگرانک اعتصاب -*

https://www.youtube.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


 

 گندله تولید مجتمع : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز 
 ویژه منطقه در و است ارزش گذاری سرمایه گسترش گروه مجموعه زیر مادکوش آهن سنگ

 .دارد قرار بندرعباس فارس خلیج اقتصادی

 :برای دریافت مطالبات معوقه« جهان روغن نباتی»ران بیکار شده بالتکلیفی کارگ -*
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یکی از کارگران  : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا، 
رگر سابق کا ۷۳میانگین سنوات پایان خدمت حدود : در کارخانه روغن نباتی جهان گفت

میلیون تومان است که  ۱۱۱تا  ۲۱۱کارخانه روغن نباتی جهان براساس سوابق کاری از 
به گفته وی، عالرغم دریافت .کارفرما به دلیل نداشتن منابع مالی، توان پرداخت آن را ندارد

نکردن سنوات و حقوق، این کارگران مطالبات معوقه مزدی قدیمی خود را نیز طلبکار هستند 
آن « تاخیر و تادیه»شود که باید این مطالبه با  می ۹۷تا  ۹۱بوط به دستمزد سالهای که مر

 .پرداخت شود

 : دیدار جمعی معلمان با خانواده شوران لطفی و مسعود نیکخوا در مریوان  -*

 

 از جمعی دیدار : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز  برپایه خبرمنتشره، 
 بیانیەای قرائت و نیکخواه،_مسعود  و لطفی_اسکندر_سوران های خانواده با ،مریوان معلمان

 به بیانیه این در همچنین. شدند زندانی معلم  دو این شرط و قید بی آزادی خواهان قاطعانه که
 دانش معلم، جای که کردند اعالم نیز. بردارد کودکان کشتار از دست که دادند هشدار حاکمیت



 آزادی فریاد مردم، با همراه مریوان معلمان که کردند تاکید و نیست زندان  دانشجو و آموز،
 .سرمیدهند طلبی عدالت و خواهی

 !نشدیم« تبدیل وضعیت»علیرغم آزمون :کارگران شهرداری گیالن -*

1303489-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 

قرار بود با آزمون تبدیل »  : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،

هایی که در آزمون  های مختلف گیالن، آن ؛ کارگران شرکتی شهرداری«وضعیت و قراردادی شویم

 اند، استخدامی سال قبل قبول شده و مراحل اداری کار را از سر گذرانده

 !میلیون تومان؛ خط فقر خانوار دو نفره تهرانی۲۷  -*

: آمده است ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهتشره در کانال های تلگرامی در تاریخ برپایه گفتار من
 تهران، شهر ساکن نفره دو خانوار یک برای مطلق فقر خط گوید می اقتصاددان محمودی، وحید

 هزار ۷۱۱ و میلیون ۲۵ نیز تهران استان در روستایی خانوار برای و است تومان میلیون ۳۱

 .هستند مطلق فقر خط زیر ایران جمعیت از نیمی حساب این اب. شود می زده تخمین تومان

/ وگو با ایلنا مطرح شد؛انتقادات پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی در گفت -*
های خدمات پرستاری پیش بیمارستانی و  برابری تعرفه ۱۴اختالف بیش از 

 : بیمارستانی
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رئیس انجمن )ابراهیم آریا مقدم  : آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهدر تاریخ روز  خبرنگار ایلنا، به گزارش

از اسفند : در خصوص مشکالت پرستاران اورژانس پیش بیمارستانی گفت (فوریتهای پزشکی خراسان رضوی

تاران شاغل در گذاری پرستاران مطرح شد، پیگیری کردیم که این قانون برای پرس که بحث تعرفه ۹۸

 .اورژانس پیش بیمارستانی نیز اجرا شود

 :بخشی از سخنان کارکنان رسمی نفت خطاب به جواد اوجی وزیر نفت -*



آمده است  ۲۴۱۲ آذر هشتم شنبه سهبرپایه خبرمنتشره در کانال های تلگرامی؛ در تاریخ روز 
برای کارکنان رسمی و  اید و هیچ گام مثبتی یکسال و نیم است بر صدر وزارت جلوس کرده: 

 !سوزی اید؛ فقط فرصت بخصوص عملیاتی نفت برنداشته

ای، اکنون مشغول  ها پس از افزایشات چندمرحله درست مثل همین االن که سایر دستگاه
هستند اما شما مشغول جستجوی دلیل برای توجیه  ۵۱۵العاده حقوق تا سقف  افزایش فوق

برداری از قانوِن  کنندگان درحال بهره ی مصرف همه!!شسال پی۲۱نامربوطان جهت اعمال قانون 
 !!!روز پیش۳۷۱۱مصوب دیروز و ما تولیدگران بدنبال دلیلی برای توجیه قانون 

گسترش اعتصابات در ایران؛ کارکنان واحدهای صنعتی و خدماتی نیز به  -*
  :پیوستندداران  کامیون

های  زمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران گزارش هم: برپایه خبرمنتشره آمده است 
مختلفی از اعتصاب کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی، خدماتی، نفت و گاز، و حتی درمانی 

در شرایطی که اعتراضات در شهرهای ایران وارد سومین ماه خود . منتشر شده است
های اجتماعی داشته  رش اعتصابات در چنین ابعادی بازتاب زیادی در شبکهشود، گست می

داران در شهرهایی مانند قزوین، مرند،  ها، در روزهای اخیر کامیون بر اساس گزارش. است
در این کلیپ، رانندگان و . اند اصفهان، کاشان، کرمانشاه، و بندرعباس دست از کار کشیده

امام »در این ویدیو، کارکنان بیمارستان . شوند ل اعتصاب دیده میداران در سنندج در حا کامیون

 ...یه عمره»تهران در حال سر دادن شعار « خمینی

 :تجمع اعتراضی کشاورزان در برابر آب منطقه ای اضفهان -*

 

تجمع اعتراضی : آمده است ۲۴۱۲آذر   ۱۹چهار شنبه  برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
کشاورزان در اعتراض به . استان  ب اصفهان مقابل اداره آب منطقه ایکشاورزان شرق و غر

تجمع این . ای اصفهان تجمع کردند عدم تخصیص حقآبه زاینده رود در برابر اداره آب منطقه
که طی  .باشند اعتراضی کشاورزان اصفهان مربوط به نواحی شرق و غرب این استان می

 چمدین روز متوالی دنبال شد 

مزدی و تحقق امنیت شغلی مطالبه اصلی کارگران ابنیه فنی آذربایجان عدالت  -*
 :است
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تعدادی از کارگران : آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهدر تاریخ روز چهاربه گزارش خبرگزاری ایلنا،
در آستانه تغییر پیمانکار قرار : دابنیه فنی راه آهن آذربایجان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتن

داریم، بنابراین از مسئوالن کارگری استان درخواست داریم به وضعیت قراردادها، امنیت شغلی 
و سایر مزایای قانونی کارگران از جمله برخورداری از مزایای بیمه تکمیلی و بازنگری در اجرای 

 .بندی مشاغل ما رسیدگی کنند طبقه

 :آبفای اصفهانکارکنان اعتصاب  -*

 

 به اصفهان آبفا کارکنان :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
 پیوستند سراسری_اعتصابات#

چرا قرارداِد / انتظارات بازنشستگان کارگری از دولت و وزیر کار جدید -*
باز با همان شرکت همیشگی بسته شد؟« تکمیلی بیمه»  
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ی دولت انتظاراتی دارند؛  به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان از وزیر کار جدید و از مجموعه

گردد؛ در شرایطی که  ی معیشت بازمی ها به مساله ترین آن انتظاراتی که بدون تردید، مهم
اند،  ومانی شدهسایر بازنشستگان کشور مشمول افزایش حقوقِ حداقل یک میلیون ت

درصد افزایش حقوقِ مصوب شورایعالی کار در حال  ۳۸بازنشستگان کارگری با همان ده و 
 ...دست و پنجه نرم کردن با تورم سنگین هستند

 :، دست به تجمع و اعتصاب زدند رجا صنعت نوین شرکت کارمندان و کارگران -*



 

کارکنان شرکت نوین  :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
آذر ماه در اعتراض به وضعیت وخیم معیشتی  2صنعت رجا وابسته به راه آهن روز چهارشنبه 

در جریان این تجمع، یکی از کارگران در .خود اعتصاب کرده و در محوطه شرکت تجمع کردند
ای دیگر کارگران رابطه با سختی کار و اجحاف در حق کارگران و تبعیض در این شرکت بر

های مشابه  وی با اشاره به حذف امکانات این شرکت نسبت به سایر شرکت. صحبت کرد
این شرکت پیش از …« سال مانده را به ما دادند که برای همه تیر خالص بود ۱برنج »: گفت

به  ۲۳۹۷شرکت نوین صنعت رجا از سال . این بخشی از شرکت حمل و نقل ریلی رجا بود
این شرکت در حال حاضر زیر مجموعه . رکت مستقل آغاز به کار کرده استعنوان یک ش

 .باشد هن می آ شرکت حمل و نقل ریلی رجا و وابسته به راه

 در آهن راه به وابسته رجا صنعت نوین شرکت کارگران اعتصاب از دیگری تصویر  -* 
 : تبعیض و کار سختی به اعتراض

 

 اعتراضی تجمع از کلیپی  :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبههاربرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چ
 تجمع شرکت محوطه در کنندگان اعتصاب. است شده منتشر رجا صنعت نوین شرکت کارگران

 اصلی موضوع گوید می اعتصاب های خواست و مشکالت درباره کارگران از یکی. اند کرده
 در که هایی پاداش افزاید می او .است تبعیض و کارگران حق در اجحاف کار، سختی اعتراض

 .شود نمی پرداخت صنعت نوین کارگران به شود، می داده کارکنان به ها شرکت دیگر

 : اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  جمعت -*

 



گروهی از پرستاران مراکز   :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
آذر در محوطه دانشگاه تجمع کردند و  ۲۱نی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پنجشنبه درما

   .خواستار پاسخگویی مسئوالن شدند

 : اعتراض جمعی پرستاران اصفهان  -* 

 

  تجمع: اصفهان  :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
 بر ننگ خیانت سال همه این»:  شعار با اصفهان پزشکی علوم اهدردانشگ پرستاران اعتراضی

 «وزارت این

 : اعتصاب کامیونداران مشهد ادامه دارد -*

مشهد ،   کامیونداران :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار

 کنند می سپری را سراسری اعتصابات روز پنجمین

شستگان بهداشت و درمان به مدیر جدید صندوق ی جمعی از بازن نامه -*
 :بازنشستگی
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ی این  در نامه :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهدر تاریخ روز چهاربه گزارش خبرنگار ایلنا، 

ن اولین و مهمترین خواسته بازنشستگا: آمده است« نعمت هللا ترکی»بازنشستگان خطاب به 
درصد ۹۱سازی حقوق بازنشستگان براساس  کشور ارسال الیحه دایمی نمودن متناسب

 .های مشمول کسور شاغل همتراز درهمان دستگاه مربوطه است آیتم

اعتصاب و تجمع دانشجویان بیمارستان الزهرا تبریزباهمراهی همراه چند تن از   -*
بدلیل حمایتش از  اساتید دراعتراض به حکم تعلیق دکتر شمسی عباسعلیزاده

 :دانشجویان



 

آذر، دانشجویان بیمارستان الزهرا تبریزباهمراهی همراه چند تن از اساتید  2روز چهارشنبه 
برای اعتراض به حکم تعلیق دکتر شمسی عباسعلیزاده بدلیل حمایتش از دانشجویان دست 

» با سردادن شعاراز کارکشیدند و دراین مرکز درمانی زیرباران شدید دست به تجمع زدند و
خواهان پاسخگویی مسئوالن «چشمداشت  آخر براش تعلیق داشت سی سال خدمت بی

 ....شدند

اعتراضات دامنه دارکارگران کارخانه فوالد گیالن نسبت به سطح پایین حقوق  -*  

 : کارگر حق طلب 7تعلیق از کار  –آذر  2ازجمله تجمع روز چهارشنبه 

ارگران کارخانه فوالد گیالن درادامه اعتراضات دامنه دارشان ، ک1411آذر  9روز چهارشنبه 
نسبت به سطح پایین حقوق دست به تجمع در این واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی 

 .همکار حق طلبشان را از کارتعلیق کرد 7کارفرما برای انتقام گرفتن از کارگران .رشت زدند

 :تبریز  الزهرا بیمارستان کارکنان و پرستاران اعتصاب -*    

 

صبح امروز جمعی از  :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
پرستاران بیمارستان های الزهرا و شهید مدنی تبریز در اعتراض به اجرای طرح پرداخت مبتنی 

 .ها اعتصاب کردند بر عملکرد در محوطه این بیمارستان

 :الحساب حقوق رداری سی سخت از پرداخت علیارضایتی کارگران شهن -* 
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کارگران   :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهدر تاریخ روز چهار به گزارش خبرگزاری ایلنا ،
شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت 

ماه حقوق معوقه  ۲۱این کارگران که در حال حاضر . قوق خود خبر دادندالحساب ح علی



به حساب کارگران ( مهر ماه)مبالغی که شهرداری طی هفت ماه گذشته : گویند طلبکارند، می
ها با بیان اینکه  آن.الحساب واریز کرده، موجب نارضایتی کارگران شده است به عنوان علی

متاسفانه : ران شهرداری را به تنگنا کشانده است، افزودندها، کارگ تاخیر در پرداخت حقوق
میلیون تومان واریز  ۶شهرداری در سال جاری هر ماه به حساب هر یک از کارگران مبلغ 

 .کند می

 :پرستار روز در تهران رفیده  بیمارستان  پرستاران اعتراضی تجمع -*

 

گفتنی است که امروز  :آمده است ۲۴۱۲ آذر نهم شنبهبرپایه خبرمنتشره، در تاریخ روز چهار
نهم آذر ماه روز پرستار است و پرستاران به این مناسبت فراخوان به اعتراض داده بودند و در 

                                                .بیمارستان رفیده تهران تجمع داشتند پاسخ به آن پرستاران

 : فهان ادامه اعتصاب رانندگان کامیون دراص -*

 سراسری اعتصابات:آمده است  ۲۴۱۲پنج شنبه دهم آذر برپایه خبرمنتشره ، در تاریخ روز 
 . همچنان ادامه درد   اصفهان# پاالیشگاه کامیونداران و رانندگان

کارگری ، در باره رضا شهابی  های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی کمیته -*

 : می نویسد 

  

 در ۲۳۵۱ متولد شهابی_رضا# : آمده است ... امی کمیته هماهنگی به نوشته کانال تلگر
 سازی متشکل برای ناپذیر خستگی های فعالیت دلیل به که گراست چپ کارگری فعال شبستر،
 خود همسر با همراه و شده اخراج کار از تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران

 .کنند می معاش امرار خانگی محصوالت تولید طریق از رضایی_ربابه#

 :سراسری فراخوان اعتصابات -*



 

رانندگان متری تهران در : است  ۲۴۱۲ آذر دهم شنبه پنجبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 -حمایت از قیام سراسری ، طی فراخوانی همراهی خود را با تحرک سه روزه چهاردهم 

 . شانزدهم روز دانشجو اعالم داشتند  -پانزدهم 

 :نژاد از مشکالت خود به وزیر کار گفتند ن بیمارستان لبافیپرستارا -*
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  مرکز روابطنقل از به:است۲۴۱۲آذر دهم شنبه پنجدرتاریخ روز ،ایلناخبرگزاری به گزارش 
راهی با هم« سیدصولت مرتضوی»رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  عمومی و اطالع

نژاد تهران  لبافی  از بیمارستان  مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،« میرهاشم موسوی»

 بازدید کرد

 !؟«گذاری پرستاران تعرفه»بند  چرا اجرای نیم/ انتقاد از اظهارات رئیس جمهور -*
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اگر امسال : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۲ در تاریخ خبرنگار ایلنا،نسرین هزاره مقدم به گزارش 
گذاری خدمات پرستاری آغاز نشده بود بنده روی آمادگی حضور در جمع  اجرای قانون تعرفه

شما را نداشتم، اما به لطف خدا و با همت مسئوالن اجرای این قانون آغاز شده و در آینده 



رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت این بخشی از اظهارات  «.تکمیل شده و ارتقا خواهد یافت
  .مقام پرستار است؛ مراسمی که نهم آذرماه با حضور جمعی از پرستاران کشور برگزار شد

 :فراخوان به اعتصاب  -*

 

 رانندگان اعتصاب به فراخوان : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 

  آذر 11 و 14،15 روزهای در واحد خط

شرکت ارد )آذرماه کارگران راه آهن9گزارش تجمع اعتراضی روز چهار شنبه  -*

 :(پارس اسپادانا

نسبت به سطح پایین حقوق وتبعیض در پرداخت حقوق  : برپایه اعتراض منتشره آمده است 
ومطالبات و درج نادرست عنوان شغلی در امور پرداخت بیمه تامین اجتماعی مقابل ساختمان 

اعتراض امروز مربوط به پرسنل :رجا و دفتر شرکت نوین صنعت رجا  معاونت فنی شرکت
باشد  می( سال ۲۸الی۹پرسنل زحمت کش کارگر فنی باسابقه ی)شرکت ارد پارس اسپادانا 

در مقابل ساختمان معاونت فنی شرکت رجا و دفتر شرکت نوین  ۲۴۱۲۰۱۹۰۱۹که  مورخ 

 .صنعت رجا انجام گرفت

 :اصفهان  نرزااستمرار اعتراضات کشاو -*

 

 کشاورزان اعتراضات تداوم : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 . اصفهان ادامه یافت ای منطقه آب اداره مقابل در اصفهانیحقابه دار شرق و غرب 

 :معوقات مزدی دارند« گراب سفلی»کارگران شهرداری  -*
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کارگر شاغل در مجموعه ۱۱حدود  : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

شهرداری گراب سفلی که در بخش لوداب استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است، 
این کارگران که از افزایش میزان مطالبات مزدی خود .چندین ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند

مان به وجود  مشکالت معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکالتی برای: گویند ند، مینگران

 .آورده است

 :اعتصاب در شرکت کروز تهران -*

 

شرکت صنایع تولیدی کروز، : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز شنبه 
نی است حمید کشاورز، از گفت. کننده قطعات در صنایع خودرو ایران است ترین تامین بزرگ

هزار میلیارد تومان از  ۳۴مالکان اصلی شرکت کروز، به قاچاق قطعات خودرو به ارزش حدود 
بزرگترین قطعه )ادامه اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت کروز  .متهم شده بود ۹۹تا  ۹۱سال 

 . همچنان دنبال می گردد( ساز صنعت خودرو

و کادر درمان در تاریخ چهاردهم تا  فراخوان اعتصاب سراسری پزشکان  -*
  :شانزدهم  آذر ماه

 به نام خداوند رنگین کمان : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 

با گذشت بیش از هفتاد روز از اعتراضات مردمی همچنان شاهد پرپر شدن هموطنانمان ، 
همکارانمان و مردم شریف ایران با اتهامات نابینا شدن جوانانمان و بازداشت و شکنجه شدن 

بی اساس و اعترافات اجباری میباشیم ، از این رو جامعه درمانی ایران اعم از پزشکان ، 
پرستاران ،فیزیوتراپها ، رادیولوژیست ها ،ماماها ،بهیارها، گفتاردرمان ها و شنوایی سنج ها 

 .در کنار مردم به اعتصابات سراسری میپیوندیم... و

 : مشکالت پرستاران و خواست های آنان  -*



 

 پرستاران  اعتراضی تجمع : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 اجرای ی نحوه به اعتراض و بهداشت وزارت مقابل در  تهران تیر هفت شهدای بیمارستان

  پرستاری گذاری تعرفه قانون نمایشی

نمایندگان مجلس صدای / «پویش طرح ساماندهی»سط برگزاری یک همایش تو -*
 :کارگران را بشنوند

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1304856 

 
نماینده کارگران )رامین اناری :آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

همایش توسط  در تماس با خبرنگار ایلنا، از برگزاری یک( قراردادی و شرکتی سراسر کشور
این همایش با : او توضیح داد.خبر داد( چهاردهم آذرماه)پویش طرح ساماندهی در روز دوشنبه 

شود؛ از اعضای  ابتکار پویش طرح ساماندهی که هزاران کارگر عضو آن هستند، برگزار می
کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون های دیگر مجلس برای حضور دعوت 

در آن حضور خواهد داشت؛ ( نماینده کارگران در شورایعالی کار)چنین علی خدایی شده؛ هم
ما در تالشیم یک نماینده از دولت و به طور مشخص از سازمان امور استخدامی نیز به این 

 .همایش دعوت کنیم

 :بیکاری شماری از کارگران کارخانه فوالد آریا به دلیل مشکل در فروش -*
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نفر از کارگران کارخانه فوالد  ۳۱حدود  :آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

کار خود را از دست   آریا واقع در اردستان استان اصفهان به سبب محدود شدن فعالیت شغلی
 .دادند

شهرک صنعتی جدید واقع شده است  -باغکارگر ابتدای جاده در  ۳۵۱کارخانه کاوه فوالد آریا با 
 .اند سابقه کاری داشته ۲۱و از قرار معلوم هرکدام از کارگر بیکار شده حدود 

 : بالتکلیفی کارگران کارخانه کویر مقوا -*

1304772-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 



شهریور  ۲۳ی که از کارگر ۴۱حدود   :آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،
بودند، خواستار بازگشت   سوزی در کارخانه کویر مقوا بیکار شده ماه سال جاری به دلیل آتش

آتش سوزی حوالی : یکی از کارگران در تشریح مشکالت خود و همکارانش گفت.به کار شدند
انی رس به دلیل اتصالی در شبکه برق( شهریور ۲۳)دقیقه بامداد روز یکشنبه،  ۱:۵۶ساعت 

 .رخ داد و در ادامه آتش به انبار مواد اولیه کارخانه منتقل شد( پست)

 : ها کاری درخواست کارگران شهرداری زنجان برای افزایش سقف اضافه -*
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کارگر مجموعه  ۷۱۱حدود   :آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا، 

کاری برای افزایش میزان حقوق خود از  شهرداری زنجان خواستار افزایش سقف اضافه
ی از مطالبات ما به افزایش عادالنه  بخش عمده: یکی از این کارگران گفت.شهرداری هستند

ای که میزان دریافتی یک کارگر ساده با معیشت  گردد؛ به گونه حقوق و مزایای دریافتی بازمی
 او همخوانی ندارد

 :کودکان حقوق فعاالن بازداشت تداوم -*

 

 سابق عضو اصغری،_سمانه: آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
 وی اول روز ۳۵. است زندان در مهرماه ۲۹ تاریخ از کودکان حقوق از حمایت انجمن مدیره هیات

 .شد منتقل قرچک_زندان# به یبازجوی اتمام از پس که بود بازداشت در اوین ۱۱۹ بند در

 از اجتماعی مددکاری ی رشته ارشد کارشناس و کودکان حقوق فعال احمدی_سروناز#
 در فکور کامیار همسرش همراه به آبان ۲۵ تاریخ در  توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه
 ایشان وضعیت از روز ۱۶ گذشت از پس لحظه این تا و شدند بازداشت تهران در منزلشان
 .نیست دسترس در اطالعاتی

 ماموران هجوم و ارعاب پی در و آذر ۳ پنجشنبه روز ظهر کودکان، حقوق فعال زمانی_آمنه#
 اتهام از اطالعی تاکنون و است  شده بازداشت کار_کودکان_یاری_شبکه# جلسه به امنیتی

 .نیست دسترس در وی



 :امید بازنشستگان فرهنگی برای واریز پاداش پایان خدمت -*
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رئیس سازمان برنامه و بودجه   :آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱در تاریخبه گزارش خبرگزاری ایلنا، 

اعالم کرده پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از نهم آذر آغاز شده است؛ با این حال، 
 .ها برای ما آغاز نشده است رداختگویند هنوز پ ها می برخی بازنشستگان در برخی استان

 :سنندج کارگری فعالین از نصرالهی دلیر بازداشت -*

 

 فعال نصراللهی_دلیر# ،۲۴۱۲ آذرماه ۲۱ شنبه امروز غروب: برپایه خبرمنتشره آمده است 
                                  .شد بازداشت سنندج در چشمه چهل کوهنوردی گروه عضو و کارگری

 شخصی لباس مامورین توسط سنندج غفور محله در واقع کارش محل در کارگری فعال این

 .است شده منتقل نامعلوم مکانی به و بازداشت

کارگران شهرداری زنجان برای افزایش دستمزد و اعتراض به   اعتراضاتادامه  -*
 : عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت ها

کارگران شهرداری زنجان  : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهر تاریخ روز برپایه خبرمنتشره د
ازادامه کنش های دامنه دارشان برای افزایش دستمزد و اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه 

 .بندی مشاغل و تبعیض در پرداخت ها،خبردادند

 :تداوم اعتراضات کشاورزان اصفهانی در مقابل اداره آب منطقه ای -*

 

برپایه خبرهای تصویری دریافتی : آمده است ۲۴۱۲آذر  ۲۱ شنبهبرمنتشره در تاریخ روز برپایه خ
بار دیگر کشاورزان شرق و غرب اصفهانی پیرامون حقابه خویش در برابر اداره ی آب منطقه ای 

 . اصفهان اجتماع و تحصن کردند 

ت به تپه و چغازنبیل نسب تجمع اعتراضی کارکنان پایگاه جهانی شوش، هفت -*
پرداخت نشدن ماه ها حقوق وحق بیمه و عدم افزایش حقوق در سال جاری مقابل 

 : فرماندارشوش



جمعی از کارکنان :آمده است  ۲۴۱۲آذرماه  ۲۱شنبه برپایه گزارش منتشره ، در تاریخ روز 
تپه و چغازنبیل برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان  پایگاه جهانی شوش، هفت

وحق بیمه و عدم افزایش حقوق در سال جاری دست به  پرداخت ماه ها حقوقنسبت به عدم 

 .تجمع مقابل فرمانداری شوش زدند

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از فراخوان به سه روز  -*
 : آذر حمایت میکند ۱۱تا  ۱۰اعتراضی 

  .شده استآذر داده  ۲۶آذر تا  ۲۴فراخوانهایی برای اعتراض در سه روز  

معلمان، کادر درمان و پزشکان، رانندگان کامیون، کسبه و مغازه داران بازار و مردم در شهرهای 

  .مختلف همبستگی خود را با این فراخوان اعالم داشته اند

این اعتراضی به سرکوب ها ادامه دستگیریها و تیراندازی به سوی مردم معترض، صدور احکام 
ردمی که دردی دارند و در واقع برای همه ما که از فقر و بی تامینی محاربه برای جوانان و م

  .مچاله شده ایم و اعتراض داریم است

هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در  ۵۴رسیدگی به :ویس کرمی اعالم کرد -*
 :استان تهران
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طبق : کرمی گفت ویس حامد : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳درتاریخ روز ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
های تشخیص و حل اختالف  قانون کار، مراجع حل اختالف متشکل از هیأت ۲۶۶تا  ۲۵۷مواد 

در همین راستا از ابتدای سال جاری . مأمور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند

 .فته استهزار دادخواست مورد بررسی قرار گر ۵۱تاکنون بیش از 

 :ماهشهر پتروشیمی در اعتصاب -*

 یافته انتشار خبرهای بر بنا: آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳برپایه خبرمتشره در تاریخ روز یکشنبه  
 یکشنبه امروز ماهشهر پتروشیمی مخازن و پایانه شرکت پیمانکار نیروهای از نفر پانصد حدود

 .کشیدند کار از دست آذرماه سیزده

 :دماتی شهرداری مشکین شهر بر اثر تصادفمرگ کارگر خ -*
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یک منبع کارگری با اعالم خبر  : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳درتاریخ روز  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 

این حادثه صبح : درگذشت یک کارگر خدماتی شهرداری مشکین شهر به خبرنگار ایلنا گفت
برای یکی از کارگران خدماتی شاغل در شهرداری مشکین ( آذر ماه ۲۱شنبه )ه روز گذشت

باخته  او با بیان اینکه پاکبان جان.شهر بر اثر حادثه برخورد با خودرو سواری اتفاق افتاده است
متاسفانه کارگر مذکور بر اثر شدت ضربه وارده بعد از : نام داشت، گفت« عباس سیف الهی»

 .تان جان سپردانتقال به بیمارس



 :درخواست کارگران مخازن پتروشیمی بندرماهشهر به رفع تبعیض در حقوق -*
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ها و  تعدادی از کارگران پایانه:آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳درتاریخ روز ایلنا،خبرگزاری به گزارش 

ما به تبعیض در پرداخت حقوق : ایلنا گفتند مخازن پتروشیمی بندرماهشهر در تماس با خبرنگار
 .بین کارگران این واحد با سایر کارگران پتروشیمی منطقه اعتراض کردیم

 : ادامه تجمع اعتراضی اصفهان -*

 

 کشاورزان اعتراضی تجمع :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳ برپایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه
 . ، برای مطالبات خود همچنان دانبال می گردد  (خواجو پل) منطقه آب اداره مقابل در اصفهانی

 : تبریز سینای بیمارستان کادر اعتصاب -*

 

 خدمات و پرستار کمک کادر :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳ برپایه خبر منتشره در تاریخ روز یکشنبه
 کار از دست شان ماهه دو حقوق پرداخت عدم به اعتراض در تبریز سینای بیمارستان شرکتی
 است ماه سه از بیش دارند کار سابقه سال پنج از بیش اکثرا که شرکتی پرسنل این.کشیدند



مشابه این اعتراض را روز های پیش نیز در سطح دیگر شهر ها  .است نشده رد شان بیمه که

 نیز شاهد بودیم 

 : دو کسبه بازداشت شدندبه دنبال اعتصاب بازار تهران، -*

 

 از انتظامی نیروی: آمده است  ۲۴۱۲آبان  ۲۳تاریخ روز یکشنبه   برپایه خبرمنتشره در
 خبر تعهد اخذ از پس آنها آزادی و امنیتی نیروهای توسط تهران بازار کسبه از تن دو بازداشت

 برای تالش» بزرگ تهران انتظامی فرماندهی عمومی اماکن بر نظارت معاون گفته به. داد
 سراسری اعتصابات راستای در «خود صنفی واحدهای بستن برای بازار این کسبه ترغیب

 .  است بوده آنها بازداشت دلیل

 :ی معدن کرومیت آسمینون برای بازگشت به کار انتظار کارگران بیکار شده -*   

 
حدود هفت ماه از :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳درتاریخ روز یکشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا، 

اردیبهشت ماه امسال کارفرما به . گذرد ومیِت آسمینون کرمان میبالتکلیفی کارگران معدِن کر
کارگر را خرداد ماه  ۲۳۱۱ی اقتصادی ندارد، معدن را تعطیل و  این دلیل که کاِر این معدن صرفه

از کار بیکار کرد و از آن روز کارگران در انتظار بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی خود 
 .هستند

 :چند ساعت انتظار دردناک برای ویزیت/ «بیمارستان میالد»در  یک روِز جمعه -*   
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ها  ساعت»:آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۳درتاریخ روز خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم به گزارش 

که جمعه  یک کارگر بیمه شده« !سر پا منتظر ماندم با درد شدید، هیچ کس به دادم نرسید



برای درمان سنگ کلیه و درد سنگین آن به بیمارستان میالد تهران مراجعه کرده، ( یازدهم آذر)
 :از انتظار طوالنی برای ویزیت انتقاد دارد

 برای هماهنگی کمیته -2تپه هفت نیشکر کارگران سندیکای -1مشترک  بیانیه -*

  گانبازنشست اتحاد گروه -3 کارگری های تشکل ایجاد به کمک

 ۲۳یکشنبـــــــــه برپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت تپه در تاریخ روز 
 زحمتکشان و کارگران و دانشجویان اتحاد باد زنده: آمده است ۲۴۱۲آذر ماه 

 طلبی حق و رشادت تجلی که بزرگ روز این.  داریم قرار دانشجو، روز آذر، ۲۶ آستانه در
 خواهانه آزادی مبارزه نماد به سال هفتاد به قریب طوالنی، روندی در است، هبود  دانشجویان
 آزادی، ضد و مستبد های رژیم سرکوبگری رغم به که روزی. است گشته تبدیل دانشجویان

 برافراشته مبارز و آگاه شور، پر جوانان دوش بر جامعه و دانشگاه سنگر در مبارزه پرچم همواره

 . است شده داشته نگه

ها و مخازن پتروشیمی بندرماهشهر برای اعتراض به  کارگران شرکت پایانه  -*  

  :، تجمع و اعتصاب کردندسطح پایین حقوق و تبعیض در پرداخت ها

 

صدها کارگر شرکت : آمده است ۲۴۱۲آذر ماه  ۲۳یکشنبـــــــــه برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز 
هر برای اعتراض به سطح پایین حقوق و تبعیض در ها و مخازن پتروشیمی بندرماهش پایانه

 .پرداخت ها دست از کارکشیدند ومقابل ورودی شرکت تجمع کردند

تجمع خانواده های بازداشت شدگان اعتراضات سراسری مقابل زندان اوین در  -*

 :هوای سرد وبارانی

 



ا مهر ، آبان و آذر ، بعد از موج دستگیری ها طی ماههای اخیر از هفته پایانی شهریور ت     
خانواده های پرشماری در تهران روزانه در برابر درب بزرگ زندان اوین تجمع می نمانید و 

 .                                                                             خواستاری جستجو و پیجویی  عزیزان بازداشتی خود می باشند 

ها برای اعتراضات و  از فراخوان :د تشکل های کارگری ایرانکمیته پیگیری ایجا -*
 : اعتصابات سه روز آذر ماه حمایت کنیم

اعتصابات نمایانگر . بی شک اعتصاب از ارکان اصلی اعتراضات سراسری به شمار می رود 

  . توانایی و قدرت کارگران و شهروندان معترض در قبال حکومت مستبد و دیکتاتور است

چنانکه اوضاع . اعتراض به آنچه که در جامعه جاری است  . اعتراض است " خود"اعتصاب 
درصدی جامعه، چنان زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده ،که  ۹۹اقتصادی و مالی جمعیت 

گرانی روز افزون هزینه زندگی را . خانواده ها به ندرت توانایی تامین امرار معاش خود را دارند 
بیکاری گسترده نسل . و قدرت خرید مردم را نیز بسیار کاهش داده است بسیار باال برده 

نوجوان و جوانان که امار چشمگیر و قابل مالحظه ای از جمعیت جامعه را تشکیل میدهد  
بعالوه کارگران بیکار شده  خانواده های کارگری ، وقتی این معضل بزرگ بیکاری درکنار معضل .

 . ه اجتماعی آن برای مردم جامعه فاجعه آمیز می شودبزرگ گرانی قرار گیرد ، نتیج

مطالبه اصلی « ماه حقوق ۱۱پرداخت » :کارگران نگهبان پروژه متروی اهواز -*
 :ماست
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رخی منابع کارگری در ب :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز به گزارش خبرنگار ایلنا،
حدود یک ماه است برای وصول : طار شهری اهواز در تشریح دلیل اعتراض خود گفتندق

کنیم اما مسئوالن هنوز پاسخی به ما  مطالبات معوقه مزدی خود مقابل کارگاه اعتراض می
در ادامه پیگیری مطالبات صنفی خود روز گذشته به فرمانداری : این کارگران گفتند.اند نداده

                                              .و امروز نیز مقابل استانداری حاضر شدیم اهواز مراجعه کردیم
ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه دو ۲۸تاکنون  ۹۹ها از سال  بر اساس گفته کارگران؛ آن

 .سال عیدی طلبکارند

 : اعتصاب عمومی کسبە و بازاریان -*

مطابق فراخوان صادر : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴نبه، برپایه خبرهای منتشره درتاریخ روز دوش
داران بسیاری از  ، کسبه و مغازه۲۶، ۲۵، ۲۴شده برای اعتراضات سراسری در روزهای 
 -مهاباد - دهگالن پاوه، اشنویه،: از جمله .اند زده  شهرهای کشور دست به اعتصاب عمومی

-شیراز -کازرون-کرمان  -کرمانشاه  -بلوچستان -ارومیه -مریوان -سنندج  -ایالم -دیواندره
: تهران بازاریانو  کرج فردیس - دزفول -جم -شهر شاهین -بجنورد -گناوه  -بوشهر  -مرودشت

 -بهبهان -شهر زرین -ولی عصر -ازادی  - سعدی خیابان و شمران دروازه اباد، عبدل زار، الله
 -بابل - اهواز - کامیاران - تبریز بازاریان - عباس بندر - گرمسار -بخشا لنگرود -الهیجان -رشت

 .... قم - قزوین

 :سنندج پتروشیمی کارکنان از جمعی اعتصاب -*



 

 مجازی فضای در  :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز  منتشرشده اخبار

 .است سنندج پتروشیمی در شاغل مستقیم قرارداد و پیمانکاری کارکنان اعتصاب از حاکی

ی  با وعده:دیشی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مطرح شدان در هم -*
 :گذریم عدالت در پرداخت از طرح ساماندهی نمی

1305803-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

اندیشی  نشست هم  :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز  ،به گزارش خبرنگار ایلنا
آذرماه، با حضور فداحسین مالکی  ۲۴ت امروز، دوشنبه، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دول

و ( نماینده کارگران در شورایعالی کار)، علی خدایی (عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس)
ی فرهنگی شهدای انقالب اسالمی برگزار  در مجموعه( نماینده کارگران پیمانکار)رامین اناری 

  .شد

 :سایپاشرکت اعتصاب کارگران  -*

 

 فضاینشر یافته در  اخبار  :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز اخبار منتشره، برپایه 
 شرکتهای مهمترین از یکی سایپا، صنعتی بزرگ قالبهای شرکت که دهد می نشان مجازی
 بارگیری عدم و داران کامیون اعتصاب دلیل به کوییک ساینا و تیبا پراید، های قالب ساخت
 به( مرکز ،سایپا خودرو ،پارس ساوه ،سایپا کاشان سایپا) مونتاژ خط به اآنه ارسال و قطعات

 . است رسیده اجباری اعتصاب

 :بندرعباس المهدی آلومینیوم شرکت اعتصابات -*

 



 شب نیمه در شد باعث  :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز برپایه اخبار منتشره، 

  بخواباند را مشعل فعال وعید وعده با و رفته آنجا به فرماندار

 :شهر کشور ۲۴اعتصاب کسبه در بیش از  -*

که از اعتصاب کسبه  :گزارش داد ۲۴۱۲  آذر ۲۴شامگاه دوشنبه « وحیدآنالین»کانال تلگرامی 
اسامی این شهرها از این قرار . شهر ایران تصاویر ویدویی دریافت کرده است ۷۱در بیش از 

ر تهران، کرمانشاه، اصفهان، بابل، رشت، بوشهر، بازار بزرگ تبریز، زا سنندج، شیراز، الله:است
کرج، کرمان، اراک، بروجرد، بجنورد، دیواندره، بازار چراغ برق تهران، شهرکرد، قزوین، دهگالن، 
مرودشت، پاوه، قم، اصفهان، جلفا، بهبهان، خیابان ستارخان تهران، مجتمع تجاری بوستان 

هان اصفهان، جامی اصفهان، شیراز، شهرکرد، شهر کوزران در پونک تهران، میدان نقش ج
استان کرمانشاه، مریوان، ایالم، سقز، شیراز، فردیس کرج، دزفول، چابهار، خیابان سعدی 

ساالر تهران،  تهران، بازر فرش تبریز، طالفروشان تجریش تهران، گوهردشت کرج، باغ سپه
آباد شیراز،  بازار طال در بوشهر، خیابان عفیفعصر تهران، خیابان نادر شیراز،  خیابان ولی

داران همدان، خیابان سعدی رشت، زرقان، کازرون، اوز در استان فارس،  بجنورد، اراک، کامیون
شهر،  شهر، میرداماد تهران، کارخانه سیمان سپاهان اصفهان، بازر بزرگ اصفهان، زرین شاهین

دژ اصفهان، کرمان، کامیونداران سنندج، بوشهر، بازار لوازم یدکی تهران، بندرعباس، بازار کهن
آباد تهران،  کسبه خانه اصفهان، رانندگان ماهدشت، کرمان، قزوین، مرودشت، ارومیه، نازی

 .چهارباغ اصفهان، سمنان، ایذه، شهرضا، بابل، فالورجان، همدان

 روز دومین برای ماهشهر در پتروشیمی مخازن و پایانه شرکت کارگران اعتصاب -*

 :متوالی

  

کارگران و کارکنان : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۴درتاریخ روز دوشنبه،  برپایه خبرمنتشره ،
های صادراتی و مخازن پتروشیمی واقع در ماهشهر در اعتراض به  ثالث شاغل در پایانه ارکان

 .هایشان برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند عدم رسیدگی به خواسته

ی تکمیلی  چرا هنوز سهم سازمان تامین اجتماعی در بیمه: بازنشستگان -*
 مشخص نشده است؟
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های خبرنگار ایلنا  پیگیری : آمده است  ۲۴۱۲ آذر ۲۴دوشنبه، درتاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،

صنفی و نمایندگان بازنشستگان، تا این های برخی فعاالن  دهد علیرغم پیگیری نشان می
ی  ها در ارتباط با بیمه های آن هنوز سازمان تامین اجتماعی خواسته( چهاردهم آذر)لحظه 

 .تکمیلی و سهم سازمان را نپذیرفته است

اعتصاب کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی در ماهشهر برای دومین روز  -*

 :متوالی

های صادراتی و مخازن  ثالث شاغل در پایانه کارکنان ارکان ۲۴۱۲ماه  آبان ۲۴امروز دوشنبه 
هایشان برای دومین روز  پتروشیمی واقع در ماهشهر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته

 .متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند

 :اعتصاب نیروهای پیمانی محازن پتروشیمی ماهشهر  -*

 

نیروهای پیمانکاری شرکت پایانه ها و : آمده است   آذر ۲۴ برپایه گزارش منتشره در تاریخ
 .مخازن پتروشیمی ماهشهر امروز دوشنبه چهاردهم آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند

این همکاران که به پائین بودن دستمزدها؛عدم دریافت حق بهره وری و پاداش؛ عدم اجرای 
ان پیمانکاری و رسمی معترض هستند گفته طبقه بندی و وجود تبعیض های بسیار بین کارگر

 .اند به اعتصاب خود در روزهای آینده و تا رسیدن به خواست ها ادامه خواهند داد

تجمعات اعتراضی کارگران نگهبان پروژه متروی اهوازنسبت به عدم پرداخت ماه  -*
ها حقوق و وعده های توخالی مسئوالن مقابل کارگاه،فرمانداری اهواز و 

 : اری خوزستاناستاند

کارگران نگهبان پروژه متروی اهواز درادامه   : آمده است  آذر 14روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره 
اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق حقوق و وعده های توخالی مسئوالن برای 

 .انعکاس هرچه بیشتر صدایشان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند

مارستان هفت تیرتهران نسبت به اجرای سرودم بریده قانون پرستاران بی -*

 :، تجمع اعتراضی نمودند گذاری خدمات پرستاری مقابل وزارت بهداشت تعرفه

پرستاران بیمارستان هفت تیرتهران  برای  : آمده است  آذر 14روز یکشنبه برپایه خبرمنتشره 
ت پرستاری مقابل وزارت بهداشت گذاری خدما اعتراض به اجرای سرودم بریده قانون تعرفه

 .تجمع کردند



 :متوالی  روز دومین برای سنندج پتروشیمی کارگران اعتصاب -*

 

 کارگران :آمده است ۲۴۱۲ آذرماه ۲۵ شنبه سه روزدرتاریخ یافته، انتشار های گزارش بنابر
 برای هایشان خواسته به رسیدگی عدم به اعتراض در سنندج پتروشیمی شرکت در شاغل

 .زدند تجمع به دست مجتمع محوطه در و کرده اعتصاب متوالی روز دومین

 : آذر ۱۱حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد از  -*

در آستانه روز : برپایه خبرمنتشره در کانال تلگرامی سندیکای شرکت واحد آمده است 
دیگر تشکالت  حومه، همصدا با  دانشجو، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

های اعتراضی دانشجویان  نماید که از فراخوان معلمی کشور، اعالم می  مستقل کارگری و
نماییم که در  عزیز و دیگر اقشار تحت ستم حمایت کرده و از همکاران گرامی درخواست می

 .ها باشند آموزان قرار گیرند و حامی آن کنار دانشجویان و دانش

 : های دیگر ایران بخشی  دره اعتضاب بازاریان و کسب -*

 سراسری اعتصاب : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر برپایه خبر منتشره، در تاریخ 
بازار  -شاهپور -بازار های گوناگون تهران پامنار و کامیاران ابهر، انزلی، اشنویه،:داران مغازه

 . در دومین روز همچنان دنبال می گردد... تجریش و  -بزرگ تهران

 :درخواست کارگران پیمانکاری پاالیشگاه آبادان برای تصویب طرح ساماندهی -*
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کارگران ارکان ثالث یا پیمانکاری :آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۵درتاریخ به گزارش خبرنگار ایلنا،

طرح ساماندهی استخدام  پاالیشگاه آبادان، خواستار تسریح نمایندگان مجلس در تصویب
انتظار داشتیم تا پایان آبان ماه سال جاری طرح : گویند این کارگران می. کارکنان دولت هستند

ساماندهی به تصویب برسد؛ تصویب این طرح تیر خالصی است برای جلوگیری از پایمال شدن 
 .حقوق مزدی کارگران

 :سته را بیرون کردندبا اعتراض خود سه مدیر وابکارگران سیمان سپاهان، -*



 

کارگران سیمان  : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر برپایه خبر منتشره، در تاریخ 
سپاهان امروز سه نفر از مدیران فعلی کارخانه که از اعضاء هلدینگ غدیر وابسته به سپاه 

 :هستند را بیرون کردند

 معینیان، مدیر عامل_۲ 

 یپیمانی، معاونت منابع انسان_۱ 

 نصر، معاونت مالی_ ۳ 

 :خود اعتراض نمودند کارگران داروگر تهران به ادامه معوقات مزدی -*
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کارگران شاغل در : آمده است  1411آذر  15به گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ سه شنبه 

ماه  ۴در واکنش به پرداخت نشدن حدود ( ماهآذر  ۲۵دوشنبه )کارخانه داروگر تهران صبح امروز 
 .ماه حق بیمه پرداخت نشده اعتراض کردند ۵حقوق و 

 : ن روز اعتصای کارگران پیمانی مخازن پتروشیمی ماهشهریادامه دوم -*

 

تصویر دیگری از دومین : آمده است  ۲۴۱۲آذر  ۲۵ برپایه خبر منتشره در تاریخ روز سه شنبه 
دوشنبه چهارده . در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر روز اعتصاب همکاران

 آذر

 .برای ما مردم راهی جز مبارزه متحد برای دفاع از زندگی مان نمانده است



 :اعتصاب نمودند کارگران پتروشیمی سنندج برای دومین روز متوالی -*

 

کارگران  ۲۴۱۲آذرماه  ۲۵شنبه  هبنابر گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز س
هایشان برای  شاغل در شرکت پتروشیمی سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته

کارگران پتروشیمی .دومین روز متوالی اعتصاب کرده و در محوطه مجتمع دست به تجمع زدند
شان سنندج خواستار افزایش دستمزد، حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت و دیگر مطالبات

 .هستند

 : های دیگر ایران بخشی  دراعتضاب بازاریان و کسبه  -*

 عمومی اعتصاب : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر برپایه خبر منتشره، در تاریخ 

 سراسری اعتصاب از روز دومین در پاوه و کرمان شیراز،بندرعباس، داران مغازه و کسبه

  :برای رفع مشکالت این کارخانه« یرازروغن نباتی نرگس ش»درخواست کارگران  -*
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کارگران کارخانه روغن : آمده است  1411آذر 15روز سه شنبه برپایه خبری منتشره در تاریخ 
عدم )نباتی نرگس شیرازازاعتراضات دامنه دارشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی

منجمله برپایی تجمع مقابل فرمانداری شیراز و اداره ( ماه حق بیمه 5ق وماه حقو 3پرداخت 
 .کل کار و استانداری فارس،خبردادند

 : های دیگر ایران بخشی  دراعتضاب بازاریان و کسبه  -*

 عمومی اعتصاب : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر برپایه خبر منتشره، در تاریخ 
 از روز دومین در کرمانشاه و ،اراک،بجنورد،بروجن،الهیجان،مرودشتارومیه داران مغازه و کسبه

 . همچنان دنبال می گردد سراسری اعتصاب

 : بالتکلیفی کارگران یک جایگاه عرضه سوخت گاز در شوش -*
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در تاریخ سه : مده است آ ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر به گزارش خبرگزاری ایلنا، در تاریخ 
 فعالیت جایگاه عرضه سوخت گاز: منابع کارگری در شهر شوش در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند

CNG (بوعلی) از اول آذر ماه جاری به دلیل برخی مشکالت ایمنی موقتا متوقف شده و حدود ،
 .اند کارگر شاغل در آن بالتکلیف شده ۲۱تا  ۸

 :بخشی زا کردستان  در اعتضاب بازاریان و کسبه -*

اعتصاب عمومی  : آمده است  ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر برپایه خبر منتشره، در تاریخ 
در دومین روز از  داران سنندج ، روانسر،جوانرود،سقز، بانه ، مریوان و مهاباد کسبه و مغازه

 . همچنان ادامه دارد اعتصاب سراسری

به سطح پایین دستمزد وعدم اجرای طرح  کارگراِن پتروشیمی چوار ایالم نسبت -*
، به ادامه بندی مشاغل و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کار طبقه

 :اعتراضات شان پرداختند
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کارگراِن : آمده است ۲۴۱۲سه شنبه پانزدهم آذر در تاریخ  به گزارش خبرگزاری ایلنا،
پتروشیمی چوار ایالم از ادامه اعتراضاتشان نسبت به سطح پایین دستمزد وعدم اجرای طرح 

 .بندی مشاغل و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کار،خبردادند طبقه

 

 

 

 

 

 

 


