
 

 اخباروگزارشات کارگری 22 تیرماه 1399

فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات هفته چهارمین پایان -               
 وراهپیمایی در سطح شهر شوش

 تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار وجابجایی شغلی

مجلس مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به کشورنسبت خصوصی مدارس معلمان اعتراضی تجمع -             
 برای دومین بار در ماه جاری

پیمانکاری های شرکت حذف و مستقیم قرارداد خواهان راه آهن ناوگان و حرکت و سیر کارگر هزاران -                 
  هستند

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران مترو تبریز

 - تجمع اعتراضی مغازه داران مترو تهران نسبت به سطح باال اجاره مقابل ساختمان شرکت بهر ه برداری

نشدن ترخیص و ودپو گمرك شدن بسته درپی معیشتی بالتکلیفی به نسبت قشم جزیره کسبه اعتراض -                 
 کاالهای شان با تجمع قابل ساختمان مرکزی سازمان منطقە آزاد قشم وراهپیمایی درسطح شهر

  - جان باختن یک کارگر در تهران درحادثه ریزش چاه

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی در گلسار کرج براثربرق گرفتگی

 - مرگ یک کارگر جوان در نظرآباد کرج براثر برق گرفتگی

فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات هفته چهارمین               *پایان
 وراهپیمایی در سطح شهر شوش

 تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار وجابجایی شغلی

به نسبت را اعتراضاتشان هفته چهارمین تپه هفت وصنعت کشت مجتمع تیر،کارگران 22 یکشنبه                روز
پشت شوش شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با را ومعیشتی شغلی               بالتکلیفی

 سرگذاشتند.



 

شوش شهرستان فرمانداری مقابل تپه هفت کارگران از گذشته،جمعی های روز همچون امروز               صبح
بموقع برپرداخت مبنی مطالباتشان به دستیابی راه در اتحاد حفظ بر سخنرانی ایراد وبا کردند                 تجمع
وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق                 حقوق

 شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان تاکید کردند.

مطرح تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مختلف های بخش کارگران ومطالبات امروزمشکالت              درتجمع
حقوق پرداخت مطالبات،عدم پرداخت در تبعیض از آفات دفع بخش کارگران از یکی جمله از                 شد.
مانده پاسخ بی ومطالبات گفت سخن آفات دفع بخش کارگران کاری قرارداد ،نداشتن ماه                فروردین

 کارگران از طرف یکی ازسخنرانان شمرده شد.

دام وخوراک آفات،تحقیقات دفع های بخش در منجمله اعتصابی کارگران تهدید از فرمانداری               درجلوی
 به اخراج از کار وجابجایی شغلی سخن بمیان آمد که با اعتراض قاطع تجمع کنندگان روبروشد.

بی شعار«مسئول سردادن وبا دادند شهرادامه سطح در راهپیمایی با را اعتراضشان تپه هفت                کارگران
مبنی وکشور شهرستان،استان ذیربط مسئوالن به نسبت را خوایم»اعتراضشان نمی خوایم نمی              لیاقت
حمایت غیرت با شعار«همشهری زدن فریاد با کردند.آنها منعکس مطالباتشان به پاسخگویی              برعدم

 حمایت»خواهان اهالی شهرشوش وحومه از خواسته هایشان شدند.

از را منطقه اهالی از جمعی حمایت کاری پال باالبردن با حاضرین از تعدادی امروز                 درراهپیمایی
 خواسته های کارگران هفت تپه بنمایش گذاشتند.



 

مجلس مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به کشورنسبت خصوصی مدارس معلمان اعتراضی             *تجمع
 برای دومین بار در ماه جاری

اعتراضات درادامه کشور خصوصی مدارس معلمان جاری، درماه بار دومین تیربرای 22 یکشنبه               روز
شان طلبانه حق صدای بیشتر هرچه انعکاس برای ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان                دامنه

 خودرا به پایتخت رساندند و دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

 



به کار قانون پوشش تحت که اعتراضی درتجمع حاضر غیرانتفاعی مدارس در شاغل آزاد                معلمان
می واریز اجتماعی تامین سازمان حساب به ساعتی صورت به آنها بیمه و کنند می کار ساعتی                   صورت
حقوق آنها یک سوم اما می دهیم انجام را رسمی معلمان کار همان ما گفتند: ای رسانه خبرنگار به                   شود،
مجلس نمایندگان باید نمی شود. پرداخت کامل ما بیمه حتی محرومیم؛ شغلی مزایای همه از                نمی گیریم؛

 فکری به حال ساماندهی اشتغال ما بکنند.

کمتر هم کارگری حقوق حداقل از گاهًا ما دستمزد افزودند: انتفاعی غیر باصطالح مدارس معلمان                 این
 است؛ یعنی کارگر ساده هم به حساب نمی آییم.

ارشد کارشناسی حتی و کارشناسی تحصیلی مدرک دارای کشور آزاد معلمان گفتند:اکثریت درخاتمه               آنها
 هستند و چندین سال سابقه کار باکیفیت دارند اما در بدترین شرایط شغلی به سر می برند.

تجمع مجلس کشورمقابل غیردولتی مدارس معلمان ، تیر99 اول یکشنبه روز که است یادآوری                قابل
بنمایش شغلی امنیت ونداشتن کاری حقوق،شرایط نازل سطح به نسبت را اعتراضشان تا بودند                کرده

 بگذارند.

پیمانکاری های شرکت حذف و مستقیم قرارداد خواهان راه آهن ناوگان و حرکت و سیر کارگر                 *هزاران
  هستند

مبنی کشورخواستشان راه آهن ناوگان و وحرکت سیر دیگر،کارگران باری تیربرای 22 یکشنبه              روز
 برعقد قرارداد مستقیم و حذف شرکت های پیمانکاریاعالم  کردند.

و حرکت و سیر واحد در کارگر هزار 12 تا 10 دست کم گفتند: ای رسانه خبرنگار به کارگران                    این
«رئیس بازدید»، «پست «سوزنبانان»، «لکوموتیوران»، عنوان به کشور سراسر راه آهن            ناوگان
در و کارند مشغول واحد پیمانکار یک نظر زیر «مانورچی» و « «عالئم قطار»، فنی «بازدید                  قطار»،

 تمامی این سال ها بخشی از مطالبات مزدی آنها توسط پیمانکاران برداشت می شود.

قبال در خود مزدی تعهدات از هیچ یک به کارفرما مقام در نیرو تامین پیمانکار افزودند: کارگران                  این
 کارگران سیر و حرکت و ناوگان عمل نکرده است.

راه آهن از نیرو تامین پیمانکاران خروج پیگیر سالهاست شدند: یادآور ادامه در حرکت و سیر                 کارگران
و پیمانکار حذف برای جدی تصمیم هیچ مسئوالن تاکنون اما هستیم ناوگان و حرکت و سیر در ویژه                    به

 نوع قرارداد کارگران نگرفته اند و این موضوع هر روز نگرانی کارگران را بیشتر می کند.

در عمل در و ندارد راه آهن در نقشی هیچ که واسطه ای کردند:شرکت اضافه حرکت و سیر                  کارگران
 همه امور اجرایی و آموزشی با شرکت راه آهن دخالت دارد.

راه آهن ناوگان و حرکت و سیر در انسانی نیروی واسطه شرکت های توسط که کارگرانی آنها، گفته                  به
 مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.

کار انجام در نقشی هیچ و است اسم یک فقط نیرو تامین پیمانکار اینکه بیان با حرکت و سیر                     کارگران
اجرایی پروژه های انجام برای راه آهن پیمانکاران برخی کردند: تصریح ادامه در ندارد، راه آهن               اجرایی
مالی آورده ریال یک بدون نیرو تامین پیمانکاران اما می کنند هزینه جیب از مرتبا و دارند مالی                   آورده ای

 به سودهای کالنی دست پیدا می کنند.



مستقیم قرارداد کارگران با نیرو تامین پیمانکاران حذف با می تواند راه آهن شرکت افزودند: ادامه در                 آنها
کسر ماهانه مان دریافتی از پیمانکاران وجود با ماه هر که مالی منابع داریم انتظار کارگران ما                  ببندند.
غیر در شد. خواهد کارگران در انگیزه افزایش شاهد اتفاق این با و بازگردد کارگران به                  می شد

 اینصورت راه آهن میتواند همه این منابع مالی بدست آمده را صرف مشکالت ریلی کشور کند.

طرح اجرای پیش سال دو حدود از گفتند: تجمیع طرح اجرای درباره وحرکت سیر کارگران ادامه                  در
جانبی مزایای سایر و حقوق آن نسبت به و شده اجرایی ناوگان و حرکت و سیر کارگران بین در                     تجمیع
راه آهن رسمی کارگران که مزایایی از دیگری بخش وجود این با است. کرده پیدا بهبود نیز                  کارگران

 می گیرند را کارگران قراردادی و پیمانی دریافت نمی کنند.

«پیمانکاری»، «رسمی»، کاری قرارداد نوع پنج راه آهن در حاضر حال در کارگران، گفته               به
فاصله که می شود بسته کارگران با مشخص» کار «قرارداد و معین» کار «قرارداد               «روزمزدی»،
بسیار می کنند کار کارگاه و محل یک در که رسمی ها با بویژه یکدیگر با کارگران از یک هر                    دریافتی
راه آهن حرکت و سیر در مختلف شغلی عناوین با پیمانی کارگران سایر که درحالیست این است.                  متفاوت

 با میانگین 16 تا 17 سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.

یک در وقتی داریم. درآمد رسمی ها از کمتر بسیار پیمانکاری ها کارگران ما افزودند: ادامه در                 آنها
ولی هستند بهره مند رفاهی و مزدی مزایای انواع از رسمی ها که می بینیم و می کنیم کار کارگاه و                   محیط

 ما هیچکدام از این مزایا را نمی گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه ای برای کار کردن داریم!

بر نظارت نبود دلیل به اخیر سال های در متاسفانه کردند: تصریح ادامه در حرکت و سیر کارگران                   
 عملکرد پیمانکار تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست داده اند.

از و بوده بی بهره کار قانونی مزایای همه از کار سال ها از بعد پیمانی کارگران اینکه بر تاکید با                     آنها
از نیرو تامین پیمانکاران حذف خواستار پایان در شده اند، خسته پیمانکار با خود موقت                قرارداد های

 راه آهن کشور شدند.

 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران مترو تبریز

 3 ماه حقوق کارگران مترو تبریز پرداخت نشده است.

یک مبلغ دوبار امروز به تا جاری سال ماه فروردین اول محلی،از خبری منبع تیریک 22 گزارش به                    بنا
 میلیون تومانی فقط به حساب این کارگران واریز شده است.

 *تجمع اعتراضی مغازه داران مترو تهران نسبت به سطح باال اجاره مقابل ساختمان شرکت بهر ه برداری

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای تهران مترو داران مغازه از تیر،جمعی 22 یکشنبه                روز
ساختمان مقابل تجمع به دست 19 کووید بیماری شیوع بدنبال مسافرین کاهش به توجه با اجاره باال                   سطح

 شرکت بهر ه برداری  زیر پل کالج  در تهران زدند.

بیا شعار«نوبخت سردادن با کنندگان تجمع اجتماعی های شبکه در منتشره ویدئوهای              براساس
تجمع در تهران متروی برداری بهره شرکت مدیرعامل نوبخت فرنوش شدن حاضر              بیرون»خواهان

 وپاسخگویی به مشکالتشان شدند.



نشدن ترخیص و ودپو گمرك شدن بسته درپی معیشتی بالتکلیفی به نسبت قشم جزیره کسبه                 *اعتراض
 کاالهای شان با تجمع قابل ساختمان مرکزی سازمان منطقە آزاد قشم وراهپیمایی در سطح شهر

قشم آزاد منطقە سازمان مرکزی ساختمان قابل تجمع با قشم جزیره کسبه تیر،صدها 22 یکشنبه                 روز
ودپو گمرك شدن بسته درپی معیشتی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان شهر های خیابان در                 وراهپیمایی

 و ترخیص نشدن کاالهای شان بنمایش گذاشتند.

 

  *جان باختن یک کارگر در تهران درحادثه ریزش چاه

ساخت حال در ساختمانی در کار حین افغانستانی میهمان ساله 36 کارگر تیر،یک 22 یکشنبه روز                  ظهر
و گرفتارشد خاک از تلی زیر ساختمان این چاه دیواره ریزش براثر تهران محالتی بزرگراه در                  واقع

 دردم جانش را ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی در گلسار کرج براثربرق گرفتگی

ودردم شد گرفتگی برق دچار کرج گلسار منطقه در واقع ساختمانی در کار حین ساله 34 کارگر                   یک
 جان باخت.

 *مرگ یک کارگر جوان در نظرآباد کرج براثر برق گرفتگی

برخورد اثر بر البرز، استان در نظرآباد درشهرستان کمپرسور دستگاه با کار ساله،حین 22 کارگر                 یک
 با کابل برق فشار قوی جان خودرا ازدست داد.



akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

****** 

 روز شنبه 21 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟

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

  +گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن

استیجاری خودروهای های راننده مطالبات 7ماه - فصلی 500کارگر ماه فروردین حقوق پرداخت               +عدم
 نشده است

 +همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه

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

مقابل ابتدا طلبیشان حق ادامه در تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران تیرماه، 21 شنبه                 روز
کردند حرکت شهرستان این کار اداره بسوی راهپیمایی با وسپس کردند تجمع شوش               فرمانداری

 واجتماعشان را مقابل نمایندگی وزارت کار درشهرستان پی گرفتند.
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بارها«کارگر ازجمله شعارهایی ن وسرداد سخنرانی ،ایراد پالکاردها برافراشتن با تپه هفت              کارگران
به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت خواستار اتحاد برحفظ تاکید با اتحاد» اتحاد تپه                  هفت
همکاران بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی               بالتکلیفی

 حق طلب اخراجیشان شدند.

مقابل را اعتراضی اجتماع تپه هفت کارگران از تعدادی تیرهم 20 روزجمعه که است یادآوری                 قابل
 فرمانداری شهرستان شوش برپا کرده بودند.

 +گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن

برای تپه هفت کارگران اعتراضات از وسواستفاده جناحی تبلیغ برای بسیجی دانشجویان ها               تالش
 اهداف سرکوبگرانه وارتجاعی منجمله تبلیع برای اعدام کماکان ادامه دارد.

گردد» باید چون«......اعدام شعارهایی طرح از حاکی اجتماعی های شبکه در منتشره ویدئوهای               امروز
وهمچنین دادنشان نشان اعدام وحامی تپه هفت معترض کارگران چهره تخریب و اعدام تبلیغ                برای



کارگران امروز تجمعات در کارگران سرکوب برای زمینه ساختن فراهم راستای در دیگری               شعارهای
 حق طلب هفت تپه می باشد.

در واطالعاتی امنیتی نیروهای به وابسته های رسانه و بسیجی دانشجویان گذشته روز از                همچنین
قضائیه قوه رئیس و رهبر برای تبلیغ و تپه هفت کارگران اعتراضات از سواستفاده                چارچوب
حساب به امام فرمان اجرایی ستاد ازطرف 500هزارتومان پرداخت با رابطه در زیادی               ،سروصداهای

 2855 کارگر این شرکت راه انداختند.

امام فرمان اجرایی ستاد سرمایه که است رفته یادشان کارگران از گران استفاده سو و ها هوچی این                    اما
مبلغ این واریز و باشد می تپه هفت کارگران های ای طبقه هم استثمار و اقتصادی های فعالیت                    حاصل
ازدسترنج ستاد این حاصله سود ازدریا ای قطره بازپرداخت واقع در تپه هفت کارگران حساب به                  ناچیز

 کارگران کشور منجمله کارگران هفت تپه می باشد.

استیجاری خودروهای های راننده مطالبات 7ماه - فصلی 500کارگر ماه فروردین حقوق پرداخت               +عدم
 نشده است

500 از بیش ماه فروردین حقوق وعیدها و وعده علیرغم گذشته روزهای در منتشره گزارشات                بنابه
استیجاری خودروهای های راننده مطالبات ماه 7 وهمچنین است نشده پرداخت مجتمع این فصلی                کارگر

 این شرکت پرداخت نشده است.

 +همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه

محکومیت در و تپه هفت کارگران اعتصاب با همبستگی برای استوواردزبریتانیا شاپ ملی شبکه                بیانیه
 احکام صادره برای کارگران آذرآب

 متن  فارس  ی بیانیه:

 «رفقا ،

در را بیانیه این ، (NSSN (National Shop Stewards Network ملی رئیس ، ویلیامز                 راب
 ابتدای سخنرانی کنفرانس ساالنه NSSN شنبه گذشته چهارم ژوئیه ایراد کرد:

و مبارزات در درگیر حاضر حال در که فرستد می کارگرانی برای را خود درودهای NSSN                  بدینوسیله،
 تالش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری خود هستند.

ضربه 74 ، حبس سال یک به آذرآب صنایع کارگر 42 علیه اخیر احکام صدور مشخص، طور                   به
آنها علیه احکام همه لغو و فوری آزادی خواستار ما کنیم. می محکوم ماهه، یک اجباری کار و                    شالق

 هستیم.

دوباره ژوئن 14 از که فرستیم می تپه هفت کارگر هزاران برای را خود همبستگی و درودها                   ما
محکوم کارگران بازگرداندن ، شان نشده پرداخت دستمزدهای پرداخت خواستار و اند کرده               اعتصاب

 شده شان و دولتی کردن شرکت خود هستند.

به و است برخوردار المللی بین اهمیتی از ایران در کارگری جنبش احیای که دارد باور NSSN نیز                    و
 الهام بخش تحوالتی مشابه علیه همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه خواهد بود.»



 در همبستگی

 شبکه ملی شاپ استوواردز

 6 ژوئیه سال 2020

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

********** 

 

 اخباروگزارشات کارگری 20 و 21 تیر ماه 1399

 - روز شنبه 21 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟

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

 +گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن

خودروهای های راننده مطالبات 7ماه - فصلی 500کارگر ماه فروردین حقوق پرداخت              +عدم
 استیجاری نشده است

 +همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه

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

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

میکنند ضدعفونی را واحد شرکت های اتوبوس که کارگرانی آور درد اما ، کوتاه های صحبت -                 
سندیکای تلگرام از را پیامش انتشار درخواست که کنند می پرداخت یکبار دوماه را                وحقوقشان

 کارگران شرکت واحد داشته اند

عدم مشکل با هایشان وخانواده رشت پوپلین ایران کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه دست -               
 پرداخت بموقع حقوق کماکان ادامه دارد

 - عقیم سازی شوراها با سرکوب فعالین صنفی در ایام تعطیلی دانشگاه ها همچنان ادامه دارد !

 - کانون نویسندگان ایران:تایید حکم اعدام سه جوان معترض

 - اطالعیه همبستگی کنفدراسیون جهانی اینداستریال با کارگران آذرآب

 - ابعاد حوادث کاری در کشور بزرگ است

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - جان باختن یک کارگردرمالیر براثر سقوط از ارتفاع  وبرق گرفتگی

 - مرگ ومصدومیت 3 کارگر درحادثه ریزش آوار مدرسه حافظ  شهربیارجمند

 *روز شنبه 21 تیرازاعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبرهایی رسید؟

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

 +گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن

خودروهای های راننده مطالبات 7ماه - فصلی 500کارگر ماه فروردین حقوق پرداخت              +عدم
 استیجاری نشده است

 +همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه

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

ابتدا طلبیشان حق ادامه در تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران تیرماه، 21 شنبه                روز
حرکت شهرستان این کار اداره بسوی راهپیمایی با وسپس کردند تجمع شوش فرمانداری               مقابل

 کردند واجتماعشان را مقابل نمایندگی وزارت کار درشهرستان پی گرفتند.

بارها«کارگر ازجمله شعارهایی ن وسرداد سخنرانی ،ایراد پالکاردها برافراشتن با تپه هفت              کارگران
به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت خواستار اتحاد برحفظ تاکید با اتحاد» اتحاد تپه                  هفت
بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی              بالتکلیفی

 همکاران حق طلب اخراجیشان شدند.

مقابل را اعتراضی اجتماع تپه هفت کارگران از تعدادی تیرهم 20 روزجمعه که است یادآوری                 قابل
 فرمانداری شهرستان شوش برپا کرده بودند.

 +گل آلود کردن آب توسط دانشجویان بسیجی برای ماهی گرفتن

برای تپه هفت کارگران اعتراضات از وسواستفاده جناحی تبلیغ برای بسیجی دانشجویان ها               تالش
 اهداف سرکوبگرانه وارتجاعی منجمله تبلیع برای اعدام کماکان ادامه دارد.

باید چون«......اعدام شعارهایی طرح از حاکی اجتماعی های شبکه در منتشره ویدئوهای              امروز
دادنشان نشان اعدام وحامی تپه هفت معترض کارگران چهره تخریب و اعدام تبلیغ برای                گردد»
تجمعات در کارگران سرکوب برای زمینه ساختن فراهم راستای در دیگری شعارهای              وهمچنین

 امروز کارگران حق طلب هفت تپه می باشد.

در واطالعاتی امنیتی نیروهای به وابسته های رسانه و بسیجی دانشجویان گذشته روز از                همچنین
قضائیه قوه رئیس و رهبر برای تبلیغ و تپه هفت کارگران اعتراضات از سواستفاده                چارچوب
به امام فرمان اجرایی ستاد ازطرف 500هزارتومان پرداخت با رابطه در زیادی              ،سروصداهای

 حساب 2855 کارگر این شرکت راه انداختند.



فرمان اجرایی ستاد سرمایه که است رفته یادشان کارگران از گران استفاده سو و ها هوچی این                   اما
واریز و باشد می تپه هفت کارگران های ای طبقه هم استثمار و اقتصادی های فعالیت حاصل                   امام
این حاصله سود ازدریا ای قطره بازپرداخت واقع در تپه هفت کارگران حساب به ناچیز مبلغ                  این

 ستاد  ازدسترنج کارگران کشور منجمله کارگران هفت تپه می باشد.

خودروهای های راننده مطالبات 7ماه - فصلی 500کارگر ماه فروردین حقوق پرداخت              +عدم
 استیجاری نشده است

از بیش ماه فروردین حقوق وعیدها و وعده علیرغم گذشته روزهای در منتشره گزارشات                بنابه
خودروهای های راننده مطالبات ماه 7 وهمچنین است نشده پرداخت مجتمع این فصلی               500کارگر

 استیجاری این شرکت پرداخت نشده است .

 +همبستگی شبکه ملی شاپ استوواردزبریتانیا با اعتصاب کارگران هفت تپه

در و تپه هفت کارگران اعتصاب با همبستگی برای استوواردزبریتانیا شاپ ملی شبکه               بیانیه
 محکومیت احکام صادره برای کارگران آذرآب

 متن فارسی بیانیه :

 «رفقا ،

در را بیانیه این ، (NSSN (National Shop Stewards Network ملی رئیس ، ویلیامز                  راب
 ابتدای سخنرانی کنفرانس ساالنه  NSSN شنبه گذشته چهارم ژوئیه ایراد کرد :

مبارزات در درگیر حاضر حال در که فرستد می کارگرانی برای را خود درودهای NSSN                 بدینوسیله،
 و تالش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری خود هستند .

ضربه 74 ، حبس سال یک به آذرآب صنایع کارگر 42 علیه اخیر احکام صدور مشخص، طور                   به
علیه احکام همه لغو و فوری آزادی خواستار ما کنیم. می محکوم ماهه، یک اجباری کار و                   شالق

 آنها هستیم .

دوباره ژوئن 14 از که فرستیم می تپه هفت کارگر هزاران برای را خود همبستگی و درودها                   ما
محکوم کارگران بازگرداندن ، شان نشده پرداخت دستمزدهای پرداخت خواستار و اند کرده               اعتصاب

 شده شان و دولتی کردن شرکت خود هستند .

به و است برخوردار المللی بین اهمیتی از ایران در کارگری جنبش احیای که دارد باور NSSN نیز                    و
 الهام بخش تحوالتی مشابه علیه همه رژیم های دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه خواهد بود .»

 در همبستگی

 شبکه ملی شاپ استوواردز

 6 ژوئیه سال 2020

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



های وعده به نسبت نفت صنعت پیمانی کارگران اعتراض دیگر،صدای باری برای تیر 21 شنبه                 روز
 توخالی منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،بلندشد.

معیشت بهبود دستورالعمل ابالغ از ماه چهار از بیش گذشت شده،با ای رسانه گزارش به                 بنا
 نیروهای پیمانکاری نفت ، هنوز شرکت های نفتی اقدام به اجرای آن نکرده اند .

نفت صنعت پیمانکاری نیروهای معیشت بهبود دستورالعمل نفت وزیر که بود گذشته سال               اسفندماه
 را ابالغ کرد .

پروژه غیره و مستمر ) نفت صنعت پیمانکاری نیروهای از نفر هزار 106 ابالغیه این اساس                  بر
 ای) شامل این طرح می شدند .

 طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی سراسری از مهمترین بندهای این دستورالعمل بود .

پیمانکاری کارکنان و نیافته تحقق شده داده های وعده هنوز آن ابالغ از ماه 4 از بیش گذشت با                     اما
 شرکت های زیر مجموعه نفت اثری از اجرای این ابالغیه در شرکت های خود مشاهده نکرده اند .

اجرای در تاخیر چرایی خصوص در اند خواسته نفت انسانی منابع ارشد مسئولین از کارکنان                 این
 این ابالغیه از طریق مراجع رسمی وزارت نفت اطالع رسانی نمایند .

نیروهای از حمایت جهت العملی دستور ایران نفت ملی شرکت مدیرعامل جاری ماه اوایل                همچنین
وزیر گذشته سال ابالغیه اجرای به ای اشاره هیچ ابالغیه این در اما ؛ کرد ابالغ نفت                   پیمانکاری

 نفت در خصوص بهبود معیشت نیروهای پیمانکاری نشد.

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

هایشان کنش وگسترش ادامه از کشورحاکی شهرداری کارگران وروز حال درباره منتشره              اخبار
 نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان می باشد.

و حقوق) ماه 2 حقوق،عیدی(معادل ماه 6 پرداخت عدم از منجیل شهرداری کارگران از                جمعی
 سنوات سال 98 خود خبر دادند .

گفتند: ای رسانه خبرنگار به مطالباتشان بموقع پرداخت عدم به اعتراض ضمن کارگران               این
و عیدی و مزدی مزایای موقع به پرداخت از منجیل، شهرداری در خدمت سال ها از بعد                  متاسفانه

 سنوات محروم هستیم .

و گذشته سال اسفند) و بهمن (دی، مزدی طلب ماه سه به مربوط ما مزدی مطالبات افزودند:                   آنها
عیدی کارفرما همچنین می شود. جاری سال ماه) خرداد و اردیبهشت (فروردین، مزدی طلب ماه                سه

 و سنوات پایان سال 98 را پرداخت نکرده است .

آن ها برای گذشته سال چند اینکه یادآوری با منجیل شهرداری خدمات بخش شاغل کارگران از                 یکی
به منجیل شهری مدیریت گذشته سال دو الی یک طی دست کم افزود: است، بوده همراه چالش هایی                  با

 بهانه شرایط بد اقتصادی، حقوق و عیدی آنها را با تاخیر پرداخت کرده است .

نتیجه در گفت: داریم، کار سابقه سال 10 تا 6 میانگین به صورت ما از هرکدام اینکه بیان با                    وی
 وضعیت پیش آمده ممکن است امنیت شغلی خود را از دست بدهیم .



شهرداری که بود پیش هفته یک حدودا شده واریز کارگران حساب به که پولی آخرین وی؛ گفته                   به
اضافه کاری حال عین در کرد. واریز تومان هزار 500 و میلیون یک مبلغ کارگر هر حساب                  به
حق مابه التفاوت همچنین است. یافته کاهش ساعت 40 30تا به درماه ساعت تا90 80 از                 هایمان

 مسکن سال گذشته را طلبکاریم .

بایستی می گویند آنها هستند. بیمه ها حق و دستمزدها منظم پرداخت خواستار شهرداری ها              کارگران
 مقامات باالتر به کار شهرداری ها نظارت کنند .

زندگی دشوار شرایط یاآوری با کشور غربی استانهای از خصوص به شهرداری ها کارگران از                جمعی
حقوق کرونا، تهدید وجود علیرغم و اقتصادی اوضاع این در گفتند: ای رسانه خبرنگار به                 خودشان
مجبورند سختی ها همه علیرغم کارگران این و می شود پرداخت تاحیر ماه ها با شهرداری ها               کارگران

 بدون دریافت حقوق کار کنند .

قرمز اوضاع به توجه با نشده پرداخت آنها مزدی مطالبات همه هنوز که مریوان شهرداری                 کارگران
خود مزدی معوقات دریافت برای باید اوضاع، این علیرغم می گویند: کردستان استان در               کرونا
بر نظارتی هیچ نیز باالدستی نهادهای و نداریم بودجه می کنند ادعا شهرداری ها کنیم؛               دوندگی
سخت ترین شهرداری ها کارگران نیستند؛ کارگران مزدی مطالبات پرداخت فکر به و ندارند              اوضاع
بسیار شهرها نظافت و آرامش حفظ برای آنها کار و می دهند انجام نامناسب شرایط این در را                   کار
این فکر به کشور وزارت مقامات حتی و استانداری ها شهر، شوراهای باید دلیل همین به است؛                  مهم

 کارگران باشند و بودجه خاص برای پرداخت مطالبات مزدی آنها اختصاص دهند .

نامناسب اوضاع از انتقاد با نیز غربی آذربایجان استان شهرداری های کارگران حال، عین               در
پرداخت تاخیر با نیز بیمه ها حق دستمزدها، پرداخت در دیرکرد بر عالوه می گویند: خود                معیشتی

 می شود و معموًال کارگران شهرداری ها برای استفاده از دفترچه های بیمه خود با مشکل مواجهند .

زندگی و کار کشور، محروم استان های در که کردستان و غربی آذربایجان شهرداری های               کارگران
 می کنند، توقع دارند مسئوالن بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد آنها رسیدگی کنند.

میکنند ضدعفونی را واحد شرکت های اتوبوس که کارگرانی آور درد اما ، کوتاه های                 *صحبت
سندیکای تلگرام از را پیامش انتشار درخواست که کنند می پرداخت یکبار دوماه را                وحقوقشان

 کارگران شرکت واحد داشته اند

این میکنم خواهش میکنیم ضدعفونی را های اتوبوس هستیم آزادی میدان تهران ماکارگران               سالم
ماهنوزه االن که سپید یاس اطلس پیمانکاری شرکت ومسوالن رانی اتوبوس حراست به را                پیام
واز میکنم ضدعفونی را 180اتوبوس هستیم کارگر تا 3 نکردیم دریافت را ماه خرداد                حقوق
ما به ولی میکنیم کار داریم دل باجون ما نکردند بیمه را من هنوز کارمیکنم االن تا                   اسفندماه
نیست درست کار این خدا به میدم ماه 10مرداد ماه خرداد حقوق پیمانکارگفته نمیکنند                رسیدگی
میکنم بازی داریم مان باجون ما واقعا ببیند مردم همه تا بگذارید توکانال پیام این میکنم                  خواهش
بعداز گفتم 2200بود ما حقوق سرکار اومدی ماه اسفند گفتد ماه به کرده زیاد هارا حقوق دولت                   االن
توتلگرام میکنم خواهش دارم مشکالت زندگی تو خیلی 2900من بیشترمیکنم حقوق ماه              فروردین
موقع به مارا حقوق کنند کمک ماه به شرکت ومسوالن رانی اتوبوس کل رییس شاید کنید                  پخش

 پرداخت کنند باتشکر فراوان از شما ممنونم



پرداخت عدم مشکل با هایشان وخانواده رشت پوپلین ایران کارخانه کارگران کردن نرم وپنجه                *دست
 بموقع حقوق کماکان ادامه دارد

های درشبکه پیامی اتشار با رشت پوپلین ایران کارخانه کارگران از تیر،یکی 21 شنبه                روز
عدم مشکل با هایشان وخانواده وهمکارانشان خود کردن نرم وپنجه دست ادامه از               اجتماعی،

 پرداخت بموقع حقوق خبرداد.

 بخش هایی ازاین پیام بقرار زیراست:

تومان ملیون یک رو ماه اردیبهشت حقوق ما هستم. رشت شهر پوپلین ایران شرکت کارگران از                  من
تموم دیگه 10روز هم تیرماه نگرفته ایم، پولی هیچ خرداد حقوق از و کرده ایم دریافت 3میلیون                 از

 میشه. این ماه حقوق هم میاد روش!

کرایه بدیم، قسط کنیم، خرج بیاریم کجا از آخه کنیم؟ چیکار نمی دونیم دیگه شدیم خسته دیگه ما                   
شده، گران هم نان شده، برابر چند همه وسایل ها تمام بگیریم؟ قرض آن اینو از چقدر بدیم؟                   خونه،
به مسئولی هیچ چرا باشه؟ داشته ادامه وضعیت این باید کی تا بخریم . نان حتی نیست ما توان                    در

 داد ما نمی رسه؟ ‼

 حتما باید جلوی شرکت اعتصاب بشه؟‼ تا به فکر باشن؟!

 *عقیم سازی شوراها با سرکوب فعالین صنفی در ایام تعطیلی دانشگاه ها همچنان ادامه دارد !

 صدور حکم انضباطی برای فاطمه قدیری، فعال صنفی دانشگاه تهران

آن  اهمیت و 90 دهه ی اوایل از کشور دانشگاه های در دانشجویان صنفی شوراهای متشکل                فعالیت
صنفی مسائل حول دانشجویان میان سازمان یابی امکان ایجاد و دانشجویان صنفی امور پیگیری               در
در انسانی ضد هنجارهای و آموزش پولی سازی سیاست گسترده ی پیشروی های با مقابله              جهت
آن ها و کرده جریان این گستردگی از دلواپس را ربط ذی مختلف نهادهای و امر مسئولین                  دانشگاه،
برخوردهای و مختلف دست اندازی های با دانشجویی جریان این شکوفایی از تا داشت آن بر                را
فعالین از جمعی بازداشت آن اوج نقطه ی که کند جلوگیری گوناگون سطوح در غیرقانونی و                 سلیقه ای
بوده جریان این بر قضائی سنگین احکام تحمیل و کشور دانشگاه های صنفی شوراهای اعضای                و
شوراهای تشکیل از جلوگیری و شوراها استحاله ی دست اندازی ها، این از دیگر شکلی اما               است.
افراد ورود از جلوگیری و شوراها درون قدرت جناح های به وابسته گروه های کردن وارد و                 مستقل

 مستقل و فعالین صنفی به ساختار شورا با برخوردهای انضباطی سلیقه ای است .

برای انتخابات بر ناظر کمیته ی نهایی حکم راستا این در گرفته صورت اخیر برخوردهای جمله                 از
در حکم دریافت جهت که است تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده ی دانشجوی قدیری               فاطمه 

 تاریخ 31/2/99 به آموزش دانشکده فراخوانده شد و حکم مذکور به شرح زیر است :

ماده تخلف احراز به نظر و گرفت قرار بررسی مورد تجدیدنظر شورای جلسه ی در شما                 "اعتراض
در درج با کتبی تذکر بر مبنی شما محکومیت بر رأی دانشجویی، شئون رعایت عدم بر مبنی 52                  

 پرونده تأیید و ابرام گردید ."



پرونده ی این تشکیل علل و دانشجویان با سرکوب گرایانه مواجهه ی نوع هر بازگویی              ضرورت
را ما باشد، می مستقل شوراهای تشکیل در دانشگاه مسئولین سنگ اندازی به مربوط که                انضباطی
سطح های خوابگاه صنفی شورای کانال از واقعه این شرح در که مختصری متن تا داشت آن                   بر

 شهر دانشگاه تهران منتشر شده را بازنشر دهیم .

صنفی اعتراضات مهم محل های از یکی سال ها این در دانشگاه ها برخی دخترانه ی              خوابگاه های
خوابگاهی، فضاهای در شده اعمال جنسیتی تبعیض های علیه اعتراضات ویژه به و              دانشجویان
این از هم تهران دانشگاه دخترانه ی خوابگاه های بودند. دانشجویان بر کنترل و نظارت و                تردد ها
صنفی شورای داشتن از خوابگاه ها این که بود صورتی در مسائل این همه ی نبود. مستثنی                 قضیه
بود امر مسئولین مداوم سنگ اندازی های آن علت و بودند محروم سال چهار برای کارامد و                 مستقل
در آن اساس و اصل (که خوابگاه مدیریت بورکراتیک ساختار به را دختر دانشجوهای دسترسی                 تا
محدود قبل از بیش روست) روبه مشکل با همواره آن در دختران تردد که پسرانه ایست                 خوابگا ه های
رسمی جایگاه واسطه ی به صنفی، شورای اخیر سال های در که است روشن آن ها بر چراکه                 کنند.
زدن دور امکان آن نشدن تشکیل و دارد را دانشجویان اعتراضات و مشکالت پیگیری امکان                 خود،

 مطالبات دانشجویان و سرکوبشان را راحت تر می کند .

را آرا تعداد بیشترین دانشجویان از ائتالفی حالی که در ،97 آذر در دختران خوابگاه های انتخابات                 در
دانشجوهای از تعدادی شکایت با شده، انتخاب اعضای شورا، تشکیل از پیش بودند، کرده                کسب
بر مبنی داشت) دانشگاه در وابسته جناح های از یکی به مستقیمی وابستگی که ) مقابل                 ائتالف
ادعای شدند، مواجه بود) انتخابات روز در تبلیغ منظور (که انتخابات در تقلب دادن رخ                 ادعای
قانون (مانند صنفی شوراهای انتخابات سختگیرانه ی مقررات بر بنا که بود تقلبی بر مبنی                ایشان
روند عرف اخیر سال های در و...) دانشجویان صالحیت تأیید در سختگیری ها و درصد ٢۵                مشارکت
با تا می کرد دانشجوها سایر به انتخابات یادآوری از ناگریز را دانشجویان و شده انتخابات                 برگزاری

 وجود مشکالت قطعی اینترنت و... حد نصاب انتخابات حفظ شود .

بر حمل هیچ گاه و داشت وجود انتخابات از بسیاری برای که انتخابات این برای فقط نه مشکل                   این
مستثنی این اینکه دادن نشان برای تهران دانشگاه دانشجویان از تعدادی رابطه همین در نبود.                 تقلب
دادن رخ بر مبنی مستندات با همراه شکایتی است، صنفی جریان سرکوب به وابسته و تعمدی                  کردن
در مانده است بی پاسخ امروز به تا که کردند ارسال انضباطی کمیته ی به رأی گیری در مشابه                 اتفاقات
انضباطی حکم و شد پرونده تشکیل مذکور ائتالف دانشجویان از یکی قدیری، فاطمه  برای که                 حالی

 برای وی صادر گشت .

شئون رعایت «عدم است. جدید انضباطی آیین نامه انضباطی، حکم این در اهمیت مورد دیگر                نکته ی
آن به دانشجویان زیاد بسیار اعتراضات علیرغم که است جدیدی آیین نامه ی 52 ماده ی               دانشجویی»
سرکوب و کنترل برای همواره انضباطی کمیته های و انضباطی آیین نامه های است. شده              اجرایی
دشوارتر دانشجویان برای را وضع هم آیین نامه این شده اند، گرفته کار به مختلف به انحا                دانشجویان

 و با بندهای تفسیرپذیر امکان پرونده سازی برای دانشجویان را بسیار ساده تر کرده است .

 تخلفات اخالقی دانشجویان چنین آمده است :



هرگونه دانشجو که معنا بدبن می شود. محسوب اخالقی تخلف نیز دانشجویان شئون رعایت               عدم
 خالف شئون و رفتار مسلم که دانشگاهیان آن را مذموم بدانند، انجام بدهد مرتکب تخلف شده است .

زدن برای دانشگاه ها مسئولین اختیارات و تفسیرپذیری میزان نشان دهنده ی آیین نامه در بخشی              چنین
برگزاری بهانه ی به  می تواند که انگ هایی است. دانشجویان برای پرونده سازی و اخالقی              انگ های

 انتخابات شورا های صنفی باشد !

تعطیلی حتی که است داده نشان قضایی، دستگاه و امنیت دستگاه  انضباطی، کمیته های اخیر                رفتار
زندگی از زیادی بخش شدن متوقف و دانشگاهی فضاهای در دانشجویان حضور عدم               دانشگاه،

 اجتماعی، نمی تواند ماشین سرکوب را متوقف کند .

تا است آن مقابل در واکنش و بحث نگذاشتن، مسکوت نیازمند چیز هر از بیش برخوردهایی                  چنین
نهایت در که وقایعی چنین به نسبت دانشجویان هم دانشگاه ها تعطیلی شرایط در شود داده                 نشان

 هدف آن تضعیف جریان دانشجویی و جریان صنفی است، ساکت نخواهند ماند.

 برگرفته از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *کانون نویسندگان ایران:تایید حکم اعدام سه جوان معترض

منتشر تیر ٢٠ جمعه که توییتی در ٩٨ آبان اعتراض های متهم سه وکالی از یکی نیلی،                   مصطفی
تایید کشور دیوان عالی در فرجام خواهی مرحله در موکلینم اعدام احکام «متاسفانه داد: خبر               کرد،
درخواست با بتوانیم امیدواریم ولی است نشده داده ما به پرونده در ورود اجازه تاکنون است                  شده

 اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم .»

را رجبی محمد و تمجیدی سعید مرادی، امیرحسین معترض جوان سه اعدام حکم کشور عالی                 دیوان
تکذیب را آن قضایی مقامات برخی اما بود شده منتشر مجازی فضای در پیش تر خبر این کرد.                   تایید

 کرده بودند .

بروز باعث مردم معیشت وخیم وضعیت و ،١٣٩٨ سال آبان در آزاد بنزین قیمت شدن برابر                  سه
روبه رو شدید سرکوب با اعتراض ها این شد. ایران شهرهای از بسیاری در گسترده               اعتراض های
نیز تن هزاران و کشته آن جریان در نفر ١۵٠٠ تا ٣٠٠ بین متفاوت، آمارهای بر بنا و                    شد

 بازداشت شدند .

هشت که داد خبر اصفهان استان دادگستری کل رئیس حبیبی، محمدرضا نیز امسال تیرماه هفتم                 روز
به متهم ،٩٨ آبان معترضان احتماال استان، این گذشته سال چند اعتراضات در شرکت کنندگان از                 نفر

 «فساد فی االرض» شده اند. این اتهام میتواند منجر به صدور حکم اعدام برای متهمان شود .

مشروبات نوشیدن جرم به میانسال مردی خراسان در پیش روز چند که است حاکی دیگر                 خبری
 الکلی اعدام شده است .

چند این در خبرها دیگر نیزاز "آمدنیوز" تلگرامی کانال مدیر زم روح اله برای اعدام حکم                 صدور
 روز است.

 *اطالعیه همبستگی کنفدراسیون جهانی اینداستریال با کارگران آذرآب



کار ماه یک (و شالق ضربه 74 زندان، سال یک به را آذرآب کارگر 42 اراک جنایی                   دادگاه
خصوصی سازی از بعد حقوق پرداخت عدم به اعتراض خاطر به کارگران این کرد. محکوم                اجباری)

 صنایع آذرآب مورد مجازات قرار گرفته اند .

توهین و عمومی نظم زدن برهم اتهام به کرده اند شرکت تظاهرات در که کارگرانی دادگاه حکم                  طبق
 به مقامات مجرم شناخته شده اند. این حکم قابل تجدید نظر است .

(98) گذشته سال مهرماه از دستمزدها پرداخت عدم و خصوصی سازی به کارگران ضمن               در
از بودند. شده دستگیر آذرآب کارگر 21 که بود زمانی مناقشه به اینداستریال ورود داشتند.                 اعتراض
شغلی مزایای و دستمزدها شدید و مداوم کاهش با کارگران است شده خصوصی شرکت که                 آنجایی

 مواجه شده اند .

دست به حقیقت در ولی شده اند، خصوصی ایران در دولتی شرکتهای از برخی اخیر سالهای                 طی
فلزکار کارگران سندیکای اینداستریال، (محلی) عضو افتاده است. مقامات نزدیکان از             افرادی
و “اختالسگران عنوان به را خصوصی سازی عامالن بیانیه ای انتشار طی (UMMI) ایران              مکانیک

 باندهای جنایتکاری” متهم کرد که معیشت کارگران را هدف گرفته اند .

شکست سندیکایی جنبش خواستهای و شد نخواهند متوقف “معترضان است: آمده بیانیه این               در
 نخواهد خورد .”

اراک، آذرآب، هفت تپه، در چه خود، رفقای همراه به ایران مکانیک فلزکار کارگران               سندیکای
کشور صنایع خصوصی سازی توقف خواستار ایران، از گوشه ای هر در یا عسلویه، معادن و                کرمان،

 و مجازات کارفرمایانی است که از پرداخت حقوق و مزایای شغلی کارگران طفره میروند .

 معاون دبیر کل اینداستریال، کمال اوزاکان گفت :

وحشیانه حمله مورد خود اولیه حقوق برای خواستن پا به خاطر به ایران در کارگران دیگر                  یکبار
حقوق و شود، لغو باید ها اتهام همه شوند، آزاد فورا باید آذرآب زندانی کارگران گرفتند.                  قرار

 معوقه پرداخت گردد .

تماسهایمان به مستقل اتحادیه های و کار، عرصه فعاالن کارگران، بازداشت به دادن خاتمه برای                ما
مجازات الغای خواستار ویژه طور به ما همچنین داد. خواهیم ادامه اسالمی جمهوری حکومت                با

 غیر انسانی اعدام هستیم .

پاالیشگاهها و نیروگاهها برای ساختاری اجزای که است بزرگ تولیدی شرکت یک              «آذرآب
 می سازد. تولیدات اصلی آن عبارتند از: بویلرها، توربینها، و مخازن تحت فشار»

 کنفدراسیون جهانی اینداستریال

 11 تیرماه 1399

 *ابعاد حوادث کاری در کشور بزرگ است



کار حوادث به مربوط اخبار معدودی موارد در اما می دهند، جان شغلی حوادث اثر بر                 کارگران
هم حوادث گرفتن توجه مورد صورت در می دهد. قرار تاثیر تحت را عمومی افکار یا شده                  رسانه ای

 تا چند وقت سر و صدایی بلند می شود، اما رفته رفته همه چیز به فراموشی سپرده می شود .

این که را تلخی حوادث نتوانسته کرونا تشویش تیر،حتی 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه
کارشان محل در افرادی شدن زخمی و کشته به منجر و داده رخ کشور مختلف نقاط در                   روز ها
قابل آنها وقوع موارد، بسیاری در که واقعیت این و است بزرگ حوادث ابعاد کند. کمرنگ                  می شود،

 پیشگیری است، بر تلخی آنها می افزاید .

دادند. خبر تهران قدس میدان در واقع کلینیک یک در انفجاری وقوع از رسانه ها تیر دهم                  شامگاه
حادثه ای در نهایتا بود. کننده ناراحت و غم انگیز شد، منتشر اولیه خبر این انتشار از بعد که                   اخباری

 که دلیل آن انفجار کپسول اکسیژن اعالم شد، 19 نفر جان باختند و تعدادی مصدوم شد.

به مشغول اجتماعی شبکه های کاربران انگیخت. بر را عمومی افکار واکنش سرعت به حادثه                این
زوج عکس از می بارید؛ آنها از غصه و غم که شدند تصاویری و عکس ها گذاشتن                 اشتراک
به شد: نوشته آن درباره که دکتری خانم عکس تا گرفته باختند جان دو هر که عمل اتاق                    کارشناس
تخت روی بیمار سلطانی دکتر خانم ولی می شه قطع بیهوشی ماشین اکسیژن و برق انفجار،                 علت
بیهوش بیمار تهویه مشغول بگ آمبو با تردید لحظه ای بدون بالفاصله و نمی کند رها را عمل                  اتاق
فک دیگه دست در و گرما اثر در شده ذوب بگ آمبو دست یک در که حالی در را جسدش                      می شود.

 بیمار را گرفته بود، پیدا کردند .

آن در که داده رخ نیز دیگر حادثه چندین گزارش، این تنظیم لحظه تا اتفاق این وقوع فاصله                    در
باقرشهر در اکسیژن گاز تولید کارخانه در انفجاری موارد آخرین از یکی دیده اند؛ آسیب کار                 نیروی

 بود که پنج کشته و زخمی به جا گذاشت .

به مربوط پزشکی، معاینات از مورد ٢٨٢٠٨ حدود ٩٨ سال در قانونی پزشکی سازمان آمار                 طبق
کاهش١.٣ دارای ،٩٧ سال به نسبت تعداد این است. بوده کار حوادث از ناشی مصدومان                 معاینات
٩۵.٢ پزشکی، مراکز به ارجاعی کار حوادث از ناشی مصدومان معاینات کل از است. بوده                درصدی
حوادث متوفیان تعداد همچنین است. بوده زنان به مربوط درصد ۴.٨ و مردان به مربوط                 درصد

 شغلی گزارش شده توسط این سازمان ١٧۵٣ نفر بوده است.

 *جان باختن یک کارگردرمالیر براثر سقوط از ارتفاع  وبرق گرفتگی

در و کرد سقوط سوم طبقه درمالیراز ساخت حال در ساختمانی در کار حین ساختمانی کارگر                  یک
 حین سقوط ا به سیم برق فشار قوی که در مجاورت داربست بوده هم برخورد کرد.

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

 *مرگ ومصدومیت 3 کارگر درحادثه ریزش آوار مدرسه حافظ  شهربیارجمند

در شهربیارجمند حافظ مدرسه تخریب حین ساختمان در آوار ریزش 20تیر،حادثه جمعه روز               صبح
 استان سمنان موجب مرگ یک کارگر ومصدومیت 2 کارگر دیگرشد.



  

akhbarkargari2468@gmail.com 
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در تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران وراهپیمایی تجمع دیگرازسریال ای شماره -              
 شهرشوش برای احقاق حقوق برحقشان

 «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»
تولید شرکت واگذاری با اراک هپکو کارخانه کارگران ومعیشتی شغلی امنیت شدن تر شکننده -               

 تجهیزات سنگین (هپکو) به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

تی آر بی خطوط رانندگان برای ماسک توزیع بر نظارت به نسبت واحد شرکت مدیریت توجهی بی -                  
  میتواند جان این زحمت کشان را به خطر بیاندازد

 - محمد علی زحمتکش  برای یک هفته از زندان مرخص شد

 - عدم پرداخت 7 ماه حقوق کارکنان  آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت

 - عدم پرداخت 2 ماه حقوق 150 کارگر شهرداری مهریز

اجرائیات ماموران خشونت اعمال به اعتراض در کرمانشاه در دستفروش یک خودکشی به اقدام -               
 شهرداری

 - مصدومیت کودک کار در اصفهان براثر سقوط از ارتفاع

در تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران وراهپیمایی تجمع دیگرازسریال ای *شماره               
 شهرشوش برای احقاق حقوق برحقشان

 «کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد»
فرمانداری مقابل تجمع ادامه با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر، 19 شنبه پنج                  روز
شعارهایی ن وسرداد سخنرانی ،ایراد پالکاردها برافراشتن وبا شوش شهر درسطح             وراهپیمایی
پرداخت وخواهان دولتی» بشه شرکت بیگی نه رستمی پذیرد»،«نه نمی ذلت میمرد              ازجمله«کارگر
سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق حقوق                 بموقع

 وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان شدند.



افکنان تفرقه اقدامات اعتراض ضمن اتحاد» اتحاد تپه هفت شعار«کارگر سردادن با کنندگان               تجمع
اعتراضاتشان،برادامه کشاندن انحراف به برای بسیجی ودانشجویان کارگر خانه به وابسته             عوامل

 وگسترش اتحاد کارگران در راه دست یابی به مطالباتشان تاکید کردند.

 

این فصلی 500کارگر از بیش ماه فروردین حقوق وعیدها و وعده علیرغم منتشره گزارشات                بنابه
شرکت این استیجاری خودروهای رانندههای مطالبات ماه 7 وهمچنین است نشده پرداخت              مجتمع

 پرداخت نشده است.

تولید شرکت واگذاری با اراک هپکو کارخانه کارگران ومعیشتی شغلی امنیت شدن تر               *شکننده
 تجهیزات سنگین (هپکو) به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

بدهی بابت شستا هپکوبه منجمله دولتی های شرکت سهام تومان میلیارد 32هزار واگذاری کاراز                وزیر
توسعه (سازمان ایمیدرو به هپکو واگذاری از بدینترتیب و خبرداد اجتماعی تامین سازمان به                دولت

 معادن و صنایع معدنی ایران) صرفنظر شد.

محمد اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز 18تیر گزارش                 به
وزارتخانه مشترک پیشنهاد با که دولت هیات مصوبه اساس بر : افزود خبرفوق اعالم با                 شریعتمداری
9 در دولت سهام از بخشی شد، صادر دارایی و اقتصادی امور و اجتماعی رفاه و کار تعاون،                    های

 شرکت مهم دولتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.



سنگین تجهیزات تولید زیراست:شرکت بقرار شرکت 9 این اسامی شده، ای رسانه گزارشات               بنابه
گردشگری، توسعه دماوند، پتروشیمی جنوب، آلومینیوم شرکت ایران، دخانیات           (هپکو)،شرکت
از تبریزکه سازی ماشین و زرشوران طالی جاجرم، آلومینیوم شازند، خمینی امام نفت               پاالیشگاه

 32000میلیارد تومان سهام مبلغ 5600 میلیارد تومانش متعلق به هپکو است.

به نیاز اندازی راه برای آن بر عالوه و دارد بدهی تومان میلیارد هزار حدود هپکو گزارشات، بهمین                    بنا
تومان میلیارد 300 از بیش سالیانه حقوق و هپکو های بدهی دیرکرد فقط و دارد هم گردش در                    سرمایه

 است که اصوال تامین اجتماعی عالقه و تخصصی برای راه اندازی این شرکت نخواهد داشت.

نابودی این و برسد پول به تا هاست دارایی یا و سهام فروش و کردن خرد شستا برای کار ترین                      راحت
 هپکو را رقم خواهد زد.

هاش هزینه به هم میلیاردتومان 300 سالی و نگیرد را پولش شستا که نیست منطقی تجاری نظر                   از
 اضافه کند.

احتمالی نیست،فروش سازگار هپکو در تولید و کار رونق مدل هیچ با قیمت این با و واگذاری نوع                    این
آن مسئولیت کس هیچ و برد خواهد شدن آذراب سمت به را هپکو ، اجتماعی تامین توسط کنترلی                    سهام

 را برعهده نخواهد گرفت.

تی آر بی خطوط رانندگان برای ماسک توزیع بر نظارت به نسبت واحد شرکت مدیریت توجهی                  *بی
  میتواند جان این زحمت کشان را به خطر بیاندازد

آرتی, بی خطوط مختلف های سامانه از واحد شرکت کارگران سندیکای به رسیده گزارشات                براساس
. است بوده عدد پنج تنها گذشته درماه رانندگان بین شده توزیع های ماسک تعداد یک سامانه                   الخصوص
ورود از میتواند ساعت هشت فقط ، شده تعریف های استاندارد براساس ها ماسک این که                  درحالی
از میتواند را ماه یک در کاری روز پنج نهایتا راننده واقع در و کند جلوگیری کرونا مرگبار                    ویروس
آنقدر ، مسافرین با کار درحین راننده بین جداسازی در هم طرفی از کند استفاده شده توزیع های                    ماسک
ورود از جلوگیری به کمکی هیچ پالستیک کشیدن نوع این که اند کرده جویی صرفه پالستیک                  در
و راننده مابین محوطه کل بطور که شود نصب طوری پالستیک باید و کند نمی راننده کابین به                    ویروس

 مسافران را بپوشاند.

و کننده نظارت عوامل و واحد شرکت مدیریت ازسوی ها انگاری وسهل ها توجهی بی این                  متاسفانه
سابقه بی افزایش شاهد ١٩ کوید بیماری مجدد شیوع با که میگیرد صورت حالی در مدیریتی                  مسئوالن
امروز که بطوری هستیم درکشور روزانه رسمی آمارهای اعالم اساس بر مبتالیان و قربانیان                تعداد
سازمان جدید های توصیه و اند شده بار مرگ بیماری این قربانی هموطنان از نفر ٢٢١ تیرماه                   نوزدهم

 بهداشت جهانی و تاکید مقامات مسئول  بهداشتی درکشور برای ماسک اجباری شده است

از بیش گذشته روزهای در واحد شرکت عامل مدیر سوی از اعالمی آمار براساس خصوص همین                  در
بیماری اثر در گذشته روز چند همین در هم تعدادی و شدند مبتال کرونا بیماری به اتوبوس                   ٢٠٠راننده
ونقل حمل ناوگان رانندگان برای جانی خطرات بودن جدی وجود با متاسفانه اما اند کرده فوت                  کرونا
برای حفاظتی پیشگیرانه اقالم برای نظارتی هیچ واحد شرکت مدیریت هم باز درتهران               عمومی

 پیشگیری از مبتال شدن رانندگان زحمت کش و کارگران شرکت واحد ندارد.



را ماسک توزیع توانایی اگر میکند تاکید واحد شرکت عامل مدیر به واحد شرکت کارگران                 سندیکای
حقوق از جدا مبالغی ماهانه میتوانید ندارید تعمیرگاهها و خطوط در شاغل همکاران برای روزانه                 بطور
و ماسک خرید به اقدام خودشان واحد شرکت ورانندگان کارگران تا کنید واریز هایشان حساب به                  شان
وخانواده خود جان بتوانند حداقل تا بکنند کرونا ویروس از جلوگیری درجهت بهداشتی و حفاظتی                 اقالم

 هایشان را برای بدست آوردن  لقمه نانی حفظ کنند.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *محمد علی زحمتکش  برای یک هفته از زندان مرخص شد

فرهنگی همکار چهار ضمانت قید با کنشگر بازنشسته معلم زحمتکش علی محمد تیر، 19 شنبه پنج                  روز
  از استان فارس،برای مدت یک هفته از زندان عادل آباد شیراز مرخص شد.

 *عدم پرداخت 7 ماه حقوق کارکنان  آزمایشگاه بیمارستان الزهرا رشت

و اند نکرده دریافت حقوقی رشت الزهرا بیمارستان آزمایشگاه کارکنان که است ونیم ماه دو از                  بیش
 آخرین حقوقی که در پایان فروردین 99 به حسابشان واریز شده است مربوط به آبان ماه 98 است.

 *عدم پرداخت 2 ماه حقوق 150 کارگر شهرداری مهریز

 2ماه حقوق 150 کارگر شهرداری مهریز  یکی از شهرهای استان یزد پرداخت نشده است.

اجرائیات ماموران خشونت اعمال به اعتراض در کرمانشاه در دستفروش یک خودکشی به               *اقدام
 شهرداری

برخورد از پس کرمانشاه شهرداری پارکینگ در مستقر دستفروشان از یکی تیر،که 18 چهارشنبه                روز
از جمعی نماید.خوشبختانه خودسوزی تا نمود خالی خود روی بر را بنزین پیت ، اجرائیات عوامل                  تند

 اهالی محل ودستفروشان بموقع وارد ماجرا شدند ومانع ازخودسوزیش  شدند.

 *مصدومیت کودک کار در اصفهان براثر سقوط از ارتفاع

درجنب واقع ساخت حال در ساختمان در کار حین ساله 16 کارگر تیر،یک 19 شنبه پنج روز                   عصر
وبه شد کمر ناحیه از مصدومیت دچار دوم طبقه از سقوط بدنبال اصفهان کالنشهر علیخانی                 مترو

 بیمارستان انتقال یافت.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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وراهپیمایی فرمانداری مقابل باتجمع تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -              
 درسطح شهر شوش

  - عدم پرداخت حقوق فصل بهار کارگران شرکت زغال سنگ شمال شرق

200 مسکن حق وپرداخت دولت هیئت در کارگران مسکن حق افزایش200هزارتومان تصویب عدم -              
 میلیون تومانی بهارستان نشینان

سایه زیر قرارداد عقد هنگام وسفته چک گرفتن با کارفرمایان توسط کارگران خون کردن شیشه به -                 
 سکوت وزارات کار ومسئولین ذیربط

 - جان باختن یک کارگر در عباس آباد بدنبال سقوط از داربست

وراهپیمایی فرمانداری مقابل باتجمع تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات              *ادامه
 درسطح شهر شوش

مجتمع کارگران اعتراضات ادامه شاهد شوش گذشته،اهالی روز چند همچون تیرماه 18 چهارشنبه               روز
 کشت وصنعت نیشکر هفت تپه باتجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در خیابان های این شهرستان بودند.

 

 

هایشان خواسته تحقق برای شعارها وسردادن وراهپیمایی تجمع با تپه هفت کارگران شرایطی در                 امروز
با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت بر                  مبنی
که دادند ادامه اخراجیشان طلب حق همکاران بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی              خصوصی
حق شعارهای البالی در انحرافی شعارهای ازطرح حاکی اجتماعی های شبکه در ویدئوهایی               انتشار



دهد می نشان وصریح رک که ،شعارهایی بود تپه هفت کارگران راهپیمایی حین در وافشاگرانه                 طلبانه
 طراحان آن عالوه به بیراهه کشاندن حق طلبی کارگران هفت تپه زیرکانه اهدافی زیر را دنبال میکنند:

علیه تپه هفت کارگران وتجمعات اعتراضات از درحاکمیت دولت مخالف جناح عوامل سواستفاده -1              
 جناح رقیب.

 2- تخریب اقدامات حق طلبانه وچهره کارگران و زمینه سازی برای سرکوبشان.

اخراجی کارگران از ویکی شاغل کارگر 2 تیر) شب(17 شنبه شده،سه ای رسانه گزارش به بنا                  همچنین
شرکت کارگر» براى خان عنوان«هفت تحت بسیجی دانشجویان اینستاگرامى زنده درپخش تپه              هفت

 کردند؟!

بیکار هم کارگر وخانه دولت یعنی رقیب جناح آمد، گذشته روز گزارش در همانطورکه این بر                  عالوه
زراعی واحد این کار اسالمی شورای به را تپه هفت کارگران اعراضات به دادن خاتمه وظیفه و                   ننشسته

 – صنعتی محول کرده است.

هفت «کارگر برشعار تاکید با هم طلب حق کارگران از کننده،جمععی نگران وانفعاالت فعل این                 علیرغم
ای تپه هفت اعتراضات کشاندن انحراف به از جلوگیری برای هایشان تالش اتحاد»بردامنه اتحاد                تپه

 ،تفرقه اندازی ودامن زدن به  اختالفات افزودند.

  *عدم پرداخت حقوق فصل بهار کارگران شرکت زغال سنگ شمال شرق

خرداد و فروردین،اردیبهشت های جدید(ماه بهارسال فصل حقوق تابستان از روز 18 گذشت               با
زغالشویی واحد یک و «۴ «اکلن و تحتانی» آرام «ملچ یورت»، «زمستان زغال سنگ معادن                )کارگران
ماه اسفند دستمزد به مربوط کرده اند دریافت واحد این کارگران که حقوقی وآخرین است نشده                 پرداخت

 سال گذشته است که کارفرما آن را 25 خرداد ماه به حسابشان واریز کرده است.

200 مسکن حق وپرداخت دولت هیئت در کارگران مسکن حق افزایش200هزارتومان تصویب              *عدم
 میلیون تومانی بهارستان نشینان

هیئت در کارگران مسکن حق افزایش200هزارتومان تصویب عدم شرایطی تیر،در 18 چهارشنبه              روز
پیش دوروز که شد ای رسانه اجتماعی فاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاون طرف از                   دولت

 پرداخت  حق مسکن 200 میلیون تومانی بهارستان نشینان در رسانه ها منتشر شده بود.

مسکن حق که شد تصویب کار عالی شورای در گرچه گفت: ای رسانه خبرنگار به شاکرمی                  حاتم
در اجرا برای هنوز مصوبه این اما یابد، افزایش تومان هزار 300 به تومان هزار یکصد از                   کارگران
هم دولت اقتصادی کمیسیون در گرچه کارگران مسکن حق افزایش مصوبه است. نشده تصویب                دولت
اقتصادی کمیسیون مصوبه و کار عالی شورای مصوبه اما گذاشته اند، آن برای جلسه یک و شده                  تصویب

 دولت به منزله پیشنهاد تلقی می شود و در صورتی که در هیأت دولت تصویب شود، اجرا خواهد شد.

مجلس نمایندگان ماهیانه حقوق اولین گفت: خبرنگاران به نشینان بهارستان از یکی تیر، 16 دوشنبه                 روز
به هزینه ها سایر برای هم تومان 20میلیون و مسکن بابت تومان میلیون 200 عالوه به تومان                  11میلیون

 حساب ما واریز شد.



سایه زیر قرارداد عقد هنگام وسفته چک گرفتن با کارفرمایان توسط کارگران خون کردن شیشه                 *به
 سکوت وزارات کار ومسئولین ذیربط

کار وزارات سکوت سایه زیر قرارداد عقد هنگام کارگران از وسفته چک گرفتن با                کارفرمایان
 ومسئولین ذیربط مشغول به شیشه کردن خونشان هستند.

استخدام زمان کارفرمایم گفت: ای رسانه خبرنگار به تولیدی واحد یک تیر،کارگر 18 چهارشنبه                روز
حاال دادم. کارفرما به هم من و گذاشت اختیارم در را آن اقوام از یکی که خواست چک 70میلیون من                      از
را امانت قید چک در چراکه نگرانم و نمی کنم پیدا چک گرفتن پس برای را کارفرما و شده تعطیل                     کارگاه

 هم نیاورده ام.

جرأت که چرا شده ام کارفرما برده می کردم احساس کامال هم کارگاه بودن دایر زمان در داد: ادامه                   وی
 هیچ اعتراضی به هیچ کدام از مسائل کار و مشکالت آن نداشتم.

تومان میلیون از50 بیش ماهی بااینکه کارم ابتدای در گفت: هم دیگر تولیدی شرکت یک فروش                  کارمند
قرارداد در و گرفت من از چک و سفته تومان میلیون 150 کارفرمایم اما ندارم مشتریان با مالی                    تبادل

 هم ذکر نکرده است و نمی دانم عاقبت این نوع ضمانت چه خواهد شد.

و کارفرماست گرو در آبرویم عمًال چراکه دهم انجام می گوید کارفرما هرچه مجبورم حاال افزود:                 وی
خونم کارفرما تا نمی دادم سنگین مبلغ این با را ضمانت این هیچ وقت نمی آورد فشار من به بیکاری                   اگر

 را توی شیشه کند.

خواسته این به مجموعه ای در به کارگیری برای که هستند بسیاری و است زیاد این چنینی                موارد
 کارفرمایان تن داده و به استخدام درمی آیند بدون اینکه از عواقب احتمالی این کار خبر داشته باشند.

با رابطه در کار قانون در گفت: رابطه این در اجتماعی تأمین و کار حقوق متخصص و حقوقدان                    یک
کارفرما و کارگر توافق به بستگی موضوع این و است نشده بحثی هیچ کارگر از تضمین و چک                    گرفتن
قبال در می کند ایجاب کارگر شغل مواقع بعضی و خیر یا بشود ارائه کارگر طرف از تضمینی که                    دارد
تا می دهد کارفرما تحویل سفته مثل تضمینی می گیرد، قرار اختیارش در که وسیله ای یا کار                 انجام

 ضمانتی برای حفظ و نگهداری وسیله دریافتی باشد.

وقتی و می کنند دریافت سفته سوءاستفاده به قصد کارگر از کارفرماها برخی متأسفانه ولی افزود:                وی
این از کارفرما می دهد، ارائه دادخواستی مطالبات دریافت برای کار پایان یا و قرارداد پایان در                  کارگر

 سفته برای جلوگیری از مطالبه حق و حقوق از طرف کارگر سوءاستفاده می کند.

به چک یا سفته نباید کارگر دارد امکان که جایی تا که است این کار بهترین کرد: تأکید حقوقدان                     این
از ندارد ضمانت به نیازی که است به گونه ای کارش یا نمی شود او تحویل وسیله ای اگر و بدهد                   کارفرما

 دادن ضمانت خودداری کند.

باید حتمًا دهد. انجام را کار این باید نکاتی رعایت با شد سفته تحویل به مجبور کارگر اگر افزود:                     وی
دلیلی چه بابت مذکور سفته دریافت که باشد ذکرشده قرارداد در چک یا سفته مشخصات و سفته                   شماره
شده گرفته کارفرما از کار قبال در قرارداد عقد زمان در تضمین که شود مشخص حتمًا و است                    بوده

 است.



که است این علت گفت: شود قید ضمانت نوع یا سفته شماره قرارداد در باید چرا بااینکه رابطه در                     وی
و شناخته شده مدیون پرونده این در کارگر و بگیرد قرار ثالثی شخص اختیار در سند این است                   ممکن

 اثبات عدم صحت دین کار سختی برای کارگر خواهد بود.

سند یا سفته یا چک اگر قرارداد اتمام از بعد اگر که دارد را حسن این نکته این رعایت داد: توضیح                       وی
به کار ازای در را سند آن کند اعالم قرارداد استناد به می تواند کارگر شود، گذاشته اجرا به                    ضمانت

 امانت سپرده است و کارفرما حق استفاده غیرازآن را ندارد.

اداره رسیدگی مراجع دهد روی ضمانت سند مورد در کارفرما و کارگر بین اختالفی اگر داد:                  اوادامه
ضمانت و کارفرما و کارگر رابطه و نمی شوند موضوع وارد و نکرده رسیدگی آن به به هیچ وجه                  کار
خصوص در ادعایی کار اداره رسیدگی مراجع در نمی تواند کارفرما و هستند هم از جدا مقوله دو                   کارگر

 ضمانت داشته باشد و مرجع رسیدگی به آن مراجع قضائی خواهند بود.

قضائی مراجع در ضمانت پیگیری به نسبت شود مدعی کارفرما درصورتی که البته کرد: تصریح                وی
به رسیدگی که معنا این به دهد «اناطه» به حکم است ممکن کار اداره رسیدگی هیئت است، کرده                    اقدام
حل مرجع که است شرطی به این و نماید قضا دستگاه حکم صدور به منوط را کارفرما و کارگر                     اختالف
و کارگر اختالف به رسیدگی در قضا دستگاه رأی صدور که برسد تشخیص این به کار،                  اختالف
شکایت و باشد وی بیمه حق پرداخت عدم خاطر به کارگر شکایت مثًال اینکه مگر است مؤثر                   کارفرما
هیئت هم صورت این در که باشد نداشته ارتباطی وی از کارگر مطالبه به قضا دستگاه در                   کارفرما

 اختالف از اناطه خودداری می کند.

 *جان باختن یک کارگر در عباس آباد بدنبال سقوط از داربست

در تجاری ساختمان یک در روشنایی چراغ های و عالئم نصب کار 44حین کارگرساختمانی               یک
 شهرستان عباس آباد استان مازندران بدنبال سقوط از ارتفاع پنج متری داربست جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

********* 

 اخباروگزارشات کارگری 17 تیر ماه 1399

 - آخرین اخبار ازشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               ادامه
 در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده های کارگران

هایشان وخانواده کارگران گیری گروگان با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت حساب مسدودی                 رفع
 توسط کارفرمایان

 تهدید کارگران هفت تپه از طرف وزارت کار وقوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات

برداری بهره برای ها ای تپه هفت اعتراضات از حاکمیت مختلف وگرایشات ها جناح استفاده سو                  ادامه
  تبلیغاتی

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


حق کارگران بین تفرقه به زدن دامن برای هایشان تالش به هم بسیجی ودانشجویان کارگر خانه                  عوامل
 طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران ادامه دادند

 با گذشت بیش از 3 هفته از اعتراضات از خواست تشکل یابی مستقل سخنی بمیان نیامد

معیشتی بالتکلیفی ادامه به نسبت ایران سازی کنتور کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات سرگیری از -               
 وشغلی علیرغم وعده و وعیدها

 - اعتراض کارگران کارخانه شوفاژکارنسبت به مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آورنشدن

 - علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه قند فسا ادامه دارد

 - پریسا رفیعی برای تحمل یک سال حبس به دادسرای اوین احضاروزندانی شد

 - نیروهای امنیتی رامتین موثق را بازداشت کردند

 - کشته وزخمی شدن 5 کارگر  کارخانه تولید گاز اکسیژن باقرشهر در حادثه آتش سوزی

 - جان باختن یک کارگر در همدان بدنبال سقوط از محفظه آسانسور

  - سوختگی 5 کارگر زن یک کارگاه خیاطی اهواز در حادثه انفجار گاز

 *آخرین اخبار ازشرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               ادامه
 در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده های کارگران

هایشان وخانواده کارگران گیری گروگان با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت حساب مسدودی                 رفع
 توسط کارفرمایان

 تهدید کارگران هفت تپه از طرف وزارت کار وقوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات

برداری بهره برای ها ای تپه هفت اعتراضات از حاکمیت مختلف وگرایشات ها جناح استفاده سو                  ادامه
  تبلیغاتی

حق کارگران بین تفرقه به زدن دامن برای هایشان تالش به هم بسیجی ودانشجویان کارگر خانه                  عوامل
 طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران ادامه دادند

 با گذشت بیش از 3 هفته از اعتراضات از خواست تشکل یابی مستقل سخنی بمیان نیامد

وراهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               +ادامه
 در سطح شهر شوش وحضورتعدادی ازاعضای خانواده های کارگران

بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر،اعتراضات 17 شنبه سه                روز
ازاعضای تعدادی وحضور شوش شهر سطح در ،راهپیمایی فرمانداری مقابل تجمع با وشغلی               معیشتی

 خانواده های کارگران ادامه پیدا کرد.

برکارگ جمله«درود از شعارهایی وسردادن سخنرانی پالکاردها،ایراد برافراشتن با ها ای تپه              هفت
وحق حقوق بموقع پرداخت خواستار گرسنه» ایم گرسنه ایم تپه هفت برستمگر»و«کارگر              مرگ



شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن               بیمه،پایان
حمایت شعار«همشهری سردادن وبا شدند اخراجیشان طلب حق همکاران بکار            وبازگشت
برحقشان مطالبات به یابی دست راه در مبارزاتشان از وحومه شهرشوش اهالی حمایت               حمایت»خواهان

 شدند.

وخانواده کارگران گیری گروگان با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت حساب مسدودی                +رفع
 هایشان توسط کارفرمایان

با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگری مشکالت بررسی نشست تیر، 17 شنبه سه                  روز
شورای مجلس نمایندگان از تعدادی قضاییه، قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون                حضور
اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاون خوزستان، استاندار ، خوزستان استان                اسالمی
و معدن صنعت، وزارت نمایندگان کشور، وزارت نمایندگان استانی، مدیران تولید، موانع رفع ستاد                دبیر
شورای و شرکت کارفرمای و اجتماعی تامین سازمان سازی، خصوصی سازمان نماینده              تجارت،

 اسالمی کار شرکت هفت تپه در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

شد متعهد کارفرما بررسی، از پس گفت: نشست دراین خبرنگاران به تعاون وزارت کار روابط معاون                  
و کشت شرکت کارفرمای کند. پرداخت را کارگران فروردین ماه حقوق مانده (17تیر) امروز تا                حداکثر
پس بالفاصله را 1399 خرداد و اردیبهشت مزایای و حقوق شد متعهد همچنین تپه هفت نیشکر                  صنعت
به پرداخت به نسبت آبان پایان تا و کند پرداخت مرداد دهم تا حداکثر و شرکت حساب مسدودی رفع                     از
اجتناب کارگران قانونی مزایای پرداخت در تأخیر هرگونه از و اقدام کارگران مزایای و حقوق                 موقع

 کند.

پایان تا کارگران بیمه دفترچه های اعتبار تمدید در اجتماعی تأمین سازمان موافقت به اشاره با                 شاکرمی
تا کارگران و کارفرما سهم بیمه حق از درصد 10 دریافت با اجتماعی تأمین سازمان گفت: ماه،                   مرداد

 پایان خرداد موافقت کرده است.

مربوطه مقررات و قوانین با مطابق تیر ابتدای از را مربوطه بیمه های حق است موظف                 کارفرما
نسبت و برطرف را کارگران بیمه ای مشکالت اجتماعی تأمین سازمان مدیریت با مذاکره با و                 پرداخت
تأمین سازمان همکاری اعالم به توجه با و کند اقدام اجتماعی تأمین به خود بدهی تکلیف تعیین                   به

 اجتماعی و تمامی تالش خود را برای تقسیط بدهی های خود به این سازمان را به عمل آورد.

 +تهدید کارگران هفت تپه از طرف وزارت کار وقوه قضائیه برای جلوگیری از ادامه اعتراضات

باید کارگران گفت: ماه فروردین مزایای و حقوق پرداخت بر مبنی کارفرما تعهدات به اشاره با                  شاکرمی
کار ترک و اعتصاب تجمع، گونه هر از مربوطه فعالیت های انجام ضمن و بازگشته خود کار                  به
ادامه برای مجموعه این مدیریت با را الزم همکاری ها باید نیز کار اسالمی شورای کنند.                 خودداری

 فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.

نگاه با تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت موضوع به باید استان تخصصی دستگاه های افزود:                  وی
ویژه به کارگری حوزه های در شرکت موضوعات انعکاس و ارجاع از و کرده ورود                تخصصی

 معضالتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.



دستگاه مخالفت به اشاره با نیز قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون الفت                  محمدباقر
و اعتراض گونه هر باید کارگران افزود: کارگران، اعتراضی حرکات و تجمع گونه هر با                 قضائی
و استفاده سو گونه هر ایجاد زمینه تا کنند پیگیری قانونی مجاری طریق از صرفًا را خود                   درخواست های

 بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

برداری بهره برای ها ای تپه هفت اعتراضات از حاکمیت مختلف وگرایشات ها جناح استفاده سو                  +ادامه
  تبلیغاتی

حق کارگران بین تفرقه به زدن دامن برای هایشان تالش به هم بسیجی ودانشجویان کارگر خانه                  عوامل
 طلب هفت تپه و زمینه سازی برای سرکوب کارگران ادامه دادند

تصاویر با همراه گزارشاتی انتشار با حاکمیت مختلف وگرایشات ها جناح به وابسته های رسانه                 امروز
 به سو استفاده هایشان از مبارزات هفت تپه ای ها برای بهره برداری تبلیغاتی ادامه دادند.

شرکت ازجمله بسیجی ودانشجویان کارگر خانه عوامل های تالش ادامه شاهد همچنین شنبه سه                روز
وتصاویر پالکاردها گذاشتن بنمایش و ها رسانه با وگفتگو تهران کاردرنشست اسالمی شورای               اعضای
برای سازی زمینه و تپه هفت طلب حق کارگران بین تفرقه به زدن دامن برای شعارهای ونیز تجمع                    در

 سرکوب کارگران بودیم.

 +با گذشت بیش از 3 هفته از اعتراضات از خواست تشکل یابی مستقل سخنی بمیان نیامد

بمیان سخنی مستقل یابی تشکل خواست از تپه هفت کارگران اعتراضات از هفته 3 از بیش گذشت                   با
 نیامد؟!

معیشتی بالتکلیفی ادامه به نسبت ایران سازی کنتور کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات سرگیری               *از
 وشغلی علیرغم وعده و وعیدها

، قزوین استان به رئیس جمهور علمی معاون ستاری سورنا سفر با تیرهمزمان 17 شنبه سه                 روز
برای تا زدند قزوین جمعه امام دفتر مقابل دوباره تجمع به دست ایران سازی کنتور کارخانه                  کارگران
وعیدها و وعده علیرغم وشغلی معیشتی بالتکلیفی ادامه به نسبت را باراعتراضشان وچندمین               چندین

 بنمایش بگذارند.

دریافت را خود بیکاری بیمه هنوز قزوین تولیدی واحد این شده،کارگران ای رسانه گزارش                بنابه
 نکرده اند و مسئوالن هیچ اقدامی برای مطالبه کارگران این شرکت انجام نداده اند.

استانی مسئوالن قزوین+، جمعه امام دفتر مقابل 98 سال ماه بهمن 29 تجمع گزارش،بدنبال                بنابهمین
متاسفانه حل شود،: ماه اسفند 20 تا تولیدی واحد این مشکالت بودند داده قول شیخ االسالم مسجد                  مقابل

 مشکل حل نشد و شرکت به تعطیلی کشیده شد و از کارگران خواسته شد برای بیمه بیکاری اقدام کنند.

به نزدیک و نشده انجام مسئوالن ازسوی کارگران به بیکاری بیمه پرداخت برای اقدامی هیچ امروز                  تا
 4 ماه است که کارگران این شرکت حقوقی دریافت نکرده اند.

حرکت این که شود اجرا گذشته سال اسفند 20 تا شرکت مالک و مدیرعامل ید خلع موضوع بود                    قرار
 باتوجه به رایزنی های پشت پرده، متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند.



است. شده ارائه هم سرمایه گذاری پیشنهاد چندین دارد. وجود تولیدی واحد این برای               سرمایه گذار
5 قرارداد و بیایند کار پای چشمداشت بدون می توانند و هستند دولتی ارگان های از نیز                 سرمایه گذاران

 ساله منعقد شود و بعد از 5 سال فقط مبالغ هزینه کرد را دریافت کنند تا شرکت دوباره احیا شود.

کنتورسازی واحد کارگران مطالبات و نشده انجام مسئوالن سوی از حمایتی و همکاری هیچ                متاسفانه
 بی نتیجه مانده و کارگران سال ها حقوق های معوقه خود را از شرکت دریافت نکرده اند.

ستاری سورنا سفر با همزمان ایران سازی کنتور کارخانه کارگران امروز دردناکی، شرایطی چنین                در
زدند مکان دراین تجمع به دست قزوین جمعه امام با ودیدار قزوین استان به رئیس جمهور علمی                  معاون
اوال طراز مسئوالن توخالی های وعده به نسبت را اعتراضشان ومطالباتشان مشکالت یادآوری با                تا

 استان وکشور بنمایش بگذارند.

کارگران با می شد خارج قزوین جمعه امام دفتر از که زمانی ستاری ظاهرا،سورنا گزارش همین                 برپایه
 تجمع کننده ی گفتگو کرد و از نزدیک گالیه های آنها را شنید.

وعده و حقوق 2سال از بیش پرداخت عدم به نسبت کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی                +تجمع
 های توخالی مسئولین طراز اول استان

2سال از بیش پرداخت عدم به اعتراض برای کنتورسازی کارخانه کارگران بهمن، 29 شنبه سه                 روز
در قزوین جمعه امام دفتر مقابل تجمع به دست استان اول طراز مسئولین توخالی های وعده و                   حقوق

 خیبان شهدای این شهر زدند.
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جمع در قزوین استان صمت سازمان ومدیرکل قزوین جمعه محلی،امام خبری منبع یک گزارش به                 بنا
بارها دادگستری کل رئیس و استاندار آنجاکه از کردند اعالم معترض کارگران شدنداما حاضر                کارگران
که زمانی حاضرشوند  وتا درتجمعشان باید اند داده را هایشان خواسته به پاسخگویی و رسیدگی                وعده

 این مسئولین در جمع آنان حاضر نشوند به تجمع خود پایان نمی دهند.

 *اعتراض کارگران کارخانه شوفاژکارنسبت به مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آورنشدن

مشمول به نسبت را اعتراضشان تاکستان در شوفاژکارواقع کارخانه تیر،کارگران 17 شنبه سه               روز
 قانون مشاغل سخت وزیان آورنشدن رسانه ای کردند.

و فوالدی چدنی دیگ های پکیج، انواع تولید زمینه در که تاکستان کار شوفاژ صنعتی                شرکت
مشغول زیان آور و سخت شرایط در که دارد کارگر 400 حدود دارد، فعالیت دیواری                آبگرمکن های

 کارند.

محیط آلودگی شرایط نیز و شوفاژکار شرکت فعالیت ماهیت به باتوجه معتقدند: کارخانه این                کارگران
 کار، تمامی کارگران فنی این واحد مشمول قانون «سختی کار» قرار می گیرند.

عناوین درج در کارفرما است شده انجام اجتماعی تامین و کار اداره از که تحقیقاتی طبق می گویند:                   آنها
و... شات ذوب، کوره تراشکاری، جوشکاری، سنگ زنی، واحد در مثال عنوان به که کارگرانی                شغلی
یا سه» درجه کار وسط «کارگر یا ساده» «کارگر عنوان به شغلی عناوین در بوده اند کار                  مشغول

 عناوین شغلی دیگر ثبت شده اند.

کار درجه 1500 دمای در ذوب کوره  های مقابل کارخانه در هم اکنون کارگران بیشتر دارند: تاکید                 آنها
 می کنند و از نظر نوع و شرایط شغلی مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور هستند.

و سخت مشاغل شمول از آنها از برخی شغلی عنوان بیمه ای اسناد طبق دارند: اعتقاد کارگران                  این
از پیش بازنشستگی امکان ماجرا، صحت درصورت که دارد وجود نگرانی این و شده خارج                 زیان آور

 موعد آنها در آینده وجود نداشته باشد.

پرونده های در غیرواقعی شغلی عناوین درج نگران اینکه بیان با شوفاژکار صنعتی شرکت               کارگران
مشاغل در شاغل کارگران اجتماعی، تامین و کار مقررات اساس بر می افزایند: هستند، خود                بیمه ای
20 از پس می توانند اجتماعی تامین سازمان در خود بیمه ای سوابق شدن تایید شرط به زیان آور و                   سخت

 سال کار متوالی یا 25 سال کار متناوب به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

از غیر شغلی ردیف آنها بیمه ای پرونده های در اگر می گویند: شوفاژکار صنعتی شرکت               کارگران
از پیش بازنشستگی با اجتماعی تامین سازمان بازنشستگی زمان در شود، ثبت زیان آور و سخت                 مشاغل

 موعد آنها موافقت نخواهد کرد.

دالیل از دیگر یکی عنوان به شده بیمه کارگران میان در مطالبات به نسبت آگاهی نبود از همچنین                    آنها
داشتن دلیل به که کارگری تا می شود باعث مطالبات از بی اطالعی می افزایند: و کرد یاد اتفاق این                   بروز
سابقه بودن مخدوش دلیل به ندارد، کار محیط در بودن روحی و جسمی توان دیگر زیان آور و سخت                    کار

 بیمه ای نتواند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود.

 *علیرغم وعده و وعیدها بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه قند فسا ادامه دارد



ومعیشتی شغلی بالتکلیفی در وکارگرانش تعطیل کماکان فسا قند کارخانه وعیدها و وعده               علیرغم
 روزگار می گذرانند.

آبان حقوق فصلی کارگران گفت: کارخانه کارگران از تیر،یکی 17 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه
سال ماه بهمن از نیز دائمی کارگران و دارند طلب کارخانه این قبلی صاحبان از را 98خود سال آذر                     و

 98 تاکنون(17 تیر99) حقوق نگرفته اند.

واگذاری با بود منتظر باید بازهم شود واگذار دوباره تولیدی واحد این است گزارشات،قرار بهمین                 بنا
 جدید چه بالیی برسر کارگران کارخانه قند فسا خواهد آمد؟

 *پریسا رفیعی برای تحمل یک سال حبس به دادسرای اوین احضاروزندانی شد

پرونده به مربوط خود ی یکساله حکم اجرای برای تهران دانشگاه عکاسی ی آموخته دانش رفیعی                  پریسا
 ی فعاالن صنفی دانشجویی سال 96 به دادسرای اوین احضار و به بند نسوان منتقل شد.

 *نیروهای امنیتی رامتین موثق را بازداشت کردند

نیروهای توسط تیر 14 روز بهشتی دانشگاه اقتصاد رشته کارشناسی مقطع دانشجوی موثق               رامتین
 امنیتی از خانه پدری خود در تهران بازداشت شد.

 منبع اصلی دو خبرباال:کانال تلگرام شوراهای نفی دانشجویان کشور

 *کشته وزخمی شدن 5 کارگر  کارخانه تولید گاز اکسیژن باقرشهر در حادثه آتش سوزی

2 ری شهر باقرشهر اکسیژن گاز تولید کارخانه سوزی آتش حادثه در تیر، 17 شنبه سه روز                   بامداد
 کارگر32 و 40 ساله در دم جان باختند و 3 کارگر 44 ف 45 و 49 ساله مصدوم شدند.

 *جان باختن یک کارگر در همدان بدنبال سقوط از محفظه آسانسور

بنی هاشم درمحله واقع نیمه کاره ای ساختمان در کار حین ساله 61 کارگر تیر،یک 15 یکشنبه                روز
 همدان از محفظه آسانسور به پایین سقوط کرد و در دم جانش را ازدست داد.

  *سوختگی 5 کارگر زن یک کارگاه خیاطی اهواز در حادثه انفجار گاز

دچار گازشهری براثرانفجار اهواز خیاطی کارگاه یک زن کارگر تیر،5 17 شنبه سه روز                ظهر
 سوختگی و به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت اهللا طالقانی اهواز منتقل شدند.

 بنابه گزارشات منتشره 2 نفر از این کارگران دچار سوختگی شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

******* 

 اخباروگزارشات کارگری 16 تیر ماه 1399

 - از مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟
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انحراف به برای بسیجی ودانشجویان کارگر خانه عوامل های وتالش کارگران اعتراضات ادامه               
  کشاندن مبارزات کارگران وبهره برداری تبلیغاتی جناحی

وحق حقوق ماه 2 پرداخت عدم به دراعتراض دزفول شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع اعتصاب -                
بدون قراردادکاروکار جدید،نداشتن درسال حقوق نشدن کاری،بروز اضافه حق نشدن وپرداخت             بیمه

 تجهیزات الزم بهداشتی مقابل شهرداری

 - کارخانه چوب اسالم تعطیل و 40 کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند

کرونایی تسهیالت های وعده درآمدن توخالی به نسبت کرایه سواری رانندگان اعتراضی تجمع گزارش -               
 دولت مقابل وزرات کار

 - گسترش اعتراضات صاحبان مرغ فروشی ها کردستان با ادامه اعتصاب در مریوان و سنندج

 - تجمع  اعتراضی نانوایان خمام نسبت به قیمت نان مقابل اتحادیه صنف نانوایان رشت

 - جان باختن یک کارگر جوان در خیابان گیشای پایتخت براثر سقوط به چاله آسانسور

 - مرگ یک کارگر مقنی جوان در تالش براثر سقوط در چاه فاضالب

 *از مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه چه خبر؟

انحراف به برای بسیجی ودانشجویان کارگر خانه عوامل های وتالش کارگران اعتراضات ادامه               
  کشاندن مبارزات کارگران وبهره برداری تبلیغاتی جناحی

به نسبت اعتراضاتشان درادامه تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران تیر، 16 دوشنبه                روز
راهپیمایی بازارشوش بطرف وسپس کردند تجمع فرمانداری مقابل وشغلی،ابتدا معیشتی            بالتکلیفی

 کردند.

ایم تپه هفت ازجمله«کارگر شعارهایی وسردادن سخنرانی ایراد با گذشته روزهای همچون              کارگران
عزم ما» وسیمای صدا ما ننگ ما و«ننگ پذیرد» نمی ذلت میرد می گرسنه»،«کارگر ایم                 گرسنه
به دادن وپایان بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت بر مبنی هایشان خواسته به یابی دست برای را                   راسخشان
همکاران بکار وبازگشت شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی               بالتکلیفی

 حق طلب اخراجیشان بنمایش گذاشتند.

های تالش به بسیجی ودانشجویان کارگر خانه اجتماعی،عوامل های شبکه در منتشره گزارشات به                بنا
شدت جناحی تبلیغاتی برداری وبهره کارگران مبارزات کشاندن انحراف به برای مجتمع این در                خود

 بخشیده اند.

ارتباط که تولیدی واحد این کار اسالمی شورای روسای شرکت با ای جلسه برگزاری از خبر                  ازیکطرف
 نزدیکی با خانه کارگر دارند ونمایندگان کارفرمایان می رسد.

کارگران از تعدادی شرکت با گرامی اینستا زنده برنامه یک اجرای بسیجی دانشجویان دیگر طرف                 از
 سرشناس هفت تپه را در دستور کارشان قرار داده اند.



رسانه خبرنگار به تپه هفت نیشکر شرکت االختیار تام نماینده آمیلی تیر،حسین 16 دوشنبه روز                 همچنین
17 شنبه سه روز است نشده پرداخت آنها ماه فروردین حقوق که کارگران از بخش آن حقوق گفت:                    ای

 تیر به حسابشان واریز خواهد شد.

مجتمع این کارگران وعده این شدن اجرایی صورت تیر،در ماه از روز 17 گذشت با                 بدینترتیب
 طلبکارحقوق ماه های اردیبهشت وخردادشان هستند.

وحق حقوق ماه 2 پرداخت عدم به دراعتراض دزفول شهرداری سبز فضای کارگران وتجمع                *اعتصاب
بدون قراردادکاروکار جدید،نداشتن درسال حقوق نشدن کاری،بروز اضافه حق نشدن وپرداخت             بیمه

 تجهیزات الزم بهداشتی مقابل شهرداری

تجمع وبا کشیده کار از دست دزفول شهرداری سبز فضای کارگران از تیر،جمعی 16 دوشنبه                 روز
نشدن وپرداخت بیمه وحق حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان شهرداری ساختمان                 مقابل
بهداشتی الزم تجهیزات بدون قراردادکاروکار جدید،نداشتن درسال حقوق نشدن کاری،بروز اضافه             حق

 منعکس کردند.

 

شد،یکی منعکس ها رسانه در دزفول شهرداری سبز فضای کارگران اعتراض بدنبال که خبرهایی                بنابه
نیز اجتماعی تامین بیمه حق خرداد، و اردیبهشت حقوق نشدن پرداخت بر عالوه گفت: کارگران این                  از

 واریز نشده که این موضوع باعث تمدید نشدن دفترچه های بیمه کارگران شده است.

کارگران ما افزود: شده ایم، حاضر محل در شهرداری کارگر 150 حدود از نمایندگی به اینکه بیان با                   وی
تعهدی هیچ شهرداری بیفتد، برایمان اتفاقی کوچکترین اگر و نداریم پیمانکار و قرارداد سبز                فضای

 نسبت به ما ندارد.



اعتصابی باید حتما که نادرستی رویه از انتقاد با دزفول یک منطقه شهرداری سبز فضای کارگر                  این
مجانی صورت به حقوق نشدن پرداخت به توجه با اکنون گفت: شود، پرداخت حقوقی تا گیرد                  صورت

 برای شهرداری کار می کنیم.

کارگران گفت: شهرداری ستادی نیروهای کاری ساعت کاهش و کرونا ویروس شیوع به اشاره با                 وی
از نفر 15 حدود تاکنون و هستند کار مشغول کاله و دستکش ماسک، بدون شرایط این در سبز                    فضای

 آنها به کرونا مبتال شده است.

 

و است خالی ما یخچال های افزود: هستند، مستاجر و دارند بچه و زن کارگران اغلب اینکه بیان با                    وی
 شرمنده زن و بچه هایمان شده ایم؛ حتی برای رفتن سر کار پول بنزین را از آشنایان قرض می کنیم.

افزایش هنوز که است تومان هزار 400 و میلیون 2 حدود سبز فضای کارگران حقوق گفت: کارگر                   این
 20 درصدی حقوق اعمال نشده و گفته اند از تیرماه اعمال می شود.

قرار افزود: نمی شود، گرفته درنظر کاری اضافه ولی می رویم کار سر هم تعطیلی در اینکه بیان با                   وی
زمینه این در اقدامی هنوز ولی شوند بازنشسته دارند باالیی سابقه که افرادی و روز به ما حقوق های                    بود

 صورت نگرفته است.

در قدرت مرکز این ذیربط مسئوالن با کننده تجمع کارگران طرف از گزارشات،نمایندگانی بهمین                بنا
حقوق پرداخت بر شهردارمبنی وعده بدنبال وسپس کردند بیان را ومطالباتشان دیدار دزفول               شهرستان

 کارگران دراسرع وقت به تجمعشان خاتمه دادند.

 *کارخانه چوب اسالم تعطیل و 40 کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند

40 و تعطیل اسالم چوب کارخانه تالش شهرستان کارگری کمیسیون تیر 16 دوشنبه مصوبه                براساس
 کارگر با حقوق معوقه بیکارشدند.

تیر ١۶ (دوشنبه امروز جلسه گفتند:در ای رسانه خبرنگار به تولیدی واحد این کارگران رابطه                 درهمین
اسالم چوب کارخانه کارگران که شد شد،تصویب برگزار شهرستانی مسئوالن برخی حضور با که                ماه)
استفاده بیکاری بیمه خدمات از موقت صورت به کارخانه وضعیت شدن مشخص تا کمی تعداد جز                  به

 کنند.

کار اداره به بیکاری بیمه مقرری دریافت برای نفر 40 کارخانه، این کارگر 70 مجموع از افزودند:                   آنها
 معرفی می شوند و سایر کارگران برای انجام بازسازی کارخانه همچنان باقی می مانند.

 درهمین رابطه:

 وعده پرداخت حقوق معوقه کارگران کارخانه چوب اسالم بدنبال اعتصاب وتجمع اعتراضی

تالش به انزلی جاده 60 کیلومتر گیالن در واقع اسالم چوب کارخانه کارگران تیرماه، 12 شنبه پنج                   روز
عرضه و تولید واحد این ودرمحوطه کارکشیدند از دست حقوق بموقع پرداخت به اعتراض                برای

 فرآوردهای چوبی و مبلمان تجمع کردند.



 

پرداخت از ای صدوراطالعیه با اسالم چوب صنایع شرکت عمومی کارگران،روابط این اعتراض               بدنبال
 حقوق کامل خردادماه کارگران تا پایان هفته آتی خبرداد.

کرونایی تسهیالت های وعده درآمدن توخالی به نسبت کرایه سواری رانندگان اعتراضی تجمع               *گزارش
 دولت مقابل وزرات کار

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای کرایه سواری رانندگان از تیر،جمعی 10 چهارشنبه               روز
 توخالی درآمدن وعده های تسهیالت کرونایی دولت مقابل وزرات کاراجتماع کردند.

نقل و حمل و راهداری سازمان مسافر نقل و حمل دفتر تیر،مدیرکل 16 دوشنبه روز رابطه                  درهمین
خط آن اساس بر و گرفت انجام کالن بخش در هماهنگی ها گفت:بحث ای رسانه خبرنگار به                   جاده ای
شدیم اجرایی فاز وارد که زمانی نداشت، وجود مشکلی هیچ وام پرداخت نظر از یعنی شد ایجاد                   اعتباری
شد بارگذاری سایت در رانندگان اطالعات آن راستای در که کرد معرفی را «کارا» سامانه کار                  وزارت

 و رانندگان باید اقدام به تکمیل آن می کردند که در مرحله تکمیل با یکسری از مشکالت مواجه شدیم.
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که بود این بر قرار بود شده داده ما به که وعده ای اساس بر داشت: اظهار خود، توضیحات ادامه در                      وی
این خصوص در محترم رانندگان و می رود پیش کند خیلی روند متأسفانه شود، واریز مبالغ تیرماه                  ابتدای

 موضوع  گله مند هستند و به نظر می رسد که افرادی در این رابطه باید پاسخگو باشند.

 *گسترش اعتراضات صاحبان مرغ فروشی ها کردستان با ادامه اعتصاب در مریوان و سنندج

مرغ قیمت شدن گران به اعتراض برای کردستان دراستان ها فروشی مرغ صاحبان                اعتراضات
 وکاهش درآمدشان با ادامه اعتصاب در مریوان و سنندج گسترش پیدا کرده است.

و سنندج شهرهای ویژه به کردستان در فروشان تیر،مرغ 16 بتاریخ شده ای رسانه گزارشا                 برپایه
مصوب استان تجارت و معدن صنعت، سازمان آنچه و بازار در مرغ قیمت به اعتراض در                  مریوان

 کرده است، مغازه های خود را بستند.

 درهمین رابطه:

درآمدشان وکاهش مرغ قیمت شدن گران به اعتراض برای مریوان ها فروشی مرغ صاحبان                اعتصاب
 برای چهارمین روزمتوالی

کردستان دراستان مریوان ها فروشی مرغ صاحبان روزمتوالی، چهارمین برای تیر 13 جمعه               روز
خودداری را هایشان مغازه بازکردن از درآمدشان وکاهش مرغ قیمت شدن گران به اعتراض                برای

 کردند.

به را مردم و شده ایجاد شود ارزان مرغ تا نخرید مرغ هفته یک پویش مریوان اجتماعی های شبکه                     در
 عدم خرید مرغ تشویق می کنند تا قیمت این کاالی اساسی کاهش پیدا کند.

 *تجمع  اعتراضی نانوایان خمام نسبت به قیمت نان مقابل اتحادیه صنف نانوایان رشت

به اعتراض برای رشت شهرستان تابع بخش های از خمام نانوایان از تیر،جمعی 16 روزدوشنبه                صبح
رشت نانوایان صنف اتحادیه مقابل تجمع به دست کاالها سایر با جدید نرخ تطابق عدم و نان قیمت                    تغییر

 زدند.



 

رشت شهرستان نانوایان صنف اتحادیه سوی از آزاد و یارانه ای نان های جدید نرخ که است یادآوری                  قابل
 به نانوایی های بخش خمام برای اجرااز روز 16 تیراعالم شده است.

 *جان باختن یک کارگر جوان در خیابان گیشای پایتخت براثر سقوط به چاله آسانسور

براثر پایتخت گیشای خیابان در کار حین افعانستان تبعه ساله 30 کارگر تیر،یک 16 دوشنبه روز                  صبح
 سقوط از ارتفاع 10 متری به چاله آسانسور و دردم جان باخت.

 *مرگ یک کارگر مقنی جوان در تالش براثر سقوط در چاه فاضالب

در سقوط براثر گیالن استان در تالش شهرستان پیروزی خیابان در کار حین ساله 33 مقنی کارگر                   یک
 چاه فاضالب جانش را ازدست داد.
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