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پرداخت برای وزاگرس لرستان منطقه فنی ابنیه خط آهن راه نگهداری کارگران االجل ضرب تعیین -                
 حقوق

 - عزم راسخ کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان برای دستیابی مطالباتشان با تجمع مقابل فرمانداری

مسئوالن مونی والل درمجتمع تجمع برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات -               
 ذیربط کشوری،استانی وکشوری ادامه دارد

در حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت برازجان گنجی صادق بیمارستان شرکتی کارکنان اعتراض -                
 شرایط کاری سخت مقابله با بیماری کووید19

بازنشستگان روزی شبانه اعتراض سال چندین نتیجه کنند می تالش که رانت از متنعم طلبان فرصت -                 
 پیشرو را به نام خود ثبت کنند

شالق و زندان احکام صدور طریق از کارگران سرکوب پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه بیانیه -                
 علیه کارگران شرکت آذرآب اراک

  - لغو حکم ظالمانه پنج سال زندان حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

 - احضار مجدد اکرم رحیم پور به دادگاه

تحویل عدم به نسبت سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای اعتراضی تجمع -                
 منازلشان مقابل استانداری

مقابل دالالن تازی ویکه کشاورزی جهاد عملکرد به نسبت سمنان استان مرغداران اعتراضی تجمع -               
 استانداری

 - مرگ وسوختگی 2 کارگر کارخانه پتروشیمی پل چهر هرسین درحادثه آتش سوزی

 - جان باختن یک کارگر تعمیرکارجوان کولر در دامغان براثر برق گرفتگی

پرداخت برای وزاگرس لرستان منطقه فنی ابنیه خط آهن راه نگهداری کارگران االجل ضرب                *تعیین
 حقوق

تراکتی انتشار با وزاگرس لرستان منطقه فنی ابنیه خط آهن راه نگهداری کارگران تیر، 5 شنبه پنج                   روز
مسدود را قطار خط نشود پرداخت حقوق تیر 7 روزشنبه اگرتا کردند اعالم اجتماعی های شبکه                  در

 خواهند کرد.

 *عزم راسخ کارگران معدن مس چهار گنبد سیرجان برای دستیابی مطالباتشان با تجمع مقابل فرمانداری

به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه سیرجان گنبد چهار مس معدن کارگران تیر، 5 شنبه پنج                  روز
مقابل تجمع با مشاغل بندی طبقه طرح ناقص دیگرواجرای ومطالبات حقوق بموقع پرداخت               عدم
 فرمانداری شهرستان سیرجان عزم راسخشان را برای دست یابی به مطالبات برحقشان بنمایش گذاشتند.



معدن مدیرعامل و مدیره هیات رییس کار، اداره رییس فرمانداری، سرپرست حضور با و تجمع                 درادامه
پاسخگویی ومطالباتشان،خواهان مشکالت برشمردن با چهارگنبد مس معدن کارگران چهارگنبد،            مس

 فوری به خواسته هایشان شدند.

کارگران مطالبات شد متعهد چهارگنبد مس معدن مدیرعامل تجمع شده،دراین ای رسانه گزارشات               برپایه
 را پیگیری نماید.

علی صورت به ماه اردیبهشت تا چهارگنبد مس معدن کارگران معوقه ،مطالبات گزارشات               بنابهمین
 الحساب تسویه شد.

مسئوالن مونی والل درمجتمع تجمع برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران                *اعتراضات
 ذیربط کشوری،استانی وکشوری ادامه دارد

خواهان پرداخت درمجتمع تجمع برپایی با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران تیر، 5 شنبه پنج                 روز
خصوصی اخراجی،لغو طلب حق همکاران بکار دیگر،بازگشت ومطالبات بیمه ،حق حقوق             بموقع

 سازی ودولتی شدن شرکت شدند.

خود مونی الل به هم وکشوری کشوری،استانی ذیربط مسئوالن و رسید بپایان هم تیرماه اول                 هفته
 درپاسخگویی به خواسته های هفت تپه ای ها ادامه دادند.

در حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت برازجان گنجی صادق بیمارستان شرکتی کارکنان                *اعتراض
 شرایط کاری سخت مقابله با بیماری کووید19

در حقوق ماه 2 پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان برازجان گنجی صادق بیمارستان شرکتی                 کارکنان
 شرایط کاری سخت مقابله با بیماری کووید19ابراز کردند.

به اشاره با کند می خدمت بیمارستان دراین هاست سال که شرکتی کارکنان از تیر،یکی 5 شنبه پنج                    روز
بسیار کرونا بحران شرایط در کردن کار گفت: ای رسانه خبرنگار به کرونایی روزهای سخت                 شرایط
صورتمان و سر همه لباس و ماسک بخاطر است. کرونایی بیماران کال برمان و دور است.                  دشوار
است. مشکل و فرسا طاقت بسیار کردن کار ها لباس این در و تابستان گرمای در است. شده                    داغون
دهند می کار ما به بیشتر هستیم شرکتی نیروهای چون که حالیست در این هستیم. هایمان خانواده                   نگران

 و در حقمان اجحاف می شود.

از بیش گوید: می است کرده خم کمر مشکالت بار زیر و است ساله سی که ها شرکتی این دیگراز                      یکی
چطور کنم. قرض ام زندگی مایحتاج برای توانم می چقدر است. نشده واریز مان حقوق که است ماه                    دو
کجاست؟ شنوا گوش اما داریم. مخارج و خرج داریم. زندگی هم ما نشوم. سرافکنده ام خانواده                  جلوی
ما مشکالت با که دلیل این به کنند نمی درک را ما مسئوالن ندارد. پیاده دل از خبر وقت هیچ                      سواره

 دست به گریبان نیستند. هر بار برای پرداخت حقوق باید داد و بیداد کنیم.

بازنشستگان روزی شبانه اعتراض سال چندین نتیجه کنند می تالش که رانت از متنعم طلبان                 *فرصت
 پیشرو را به نام خود ثبت کنند

زندان قرن یک سنگین هزینهای دادن و پیشرو صنفی فعالین روز ی شبانه مبارزه و تالش دهه دو از                    بعد
 حاکمیت ناچار شد به قسمتی از مطالبات معلمان تن دهد .



اندازی راه و الحال معلوم افراد کردن همراه با فرهنگیان مجمع نظیر رانت از متنعم لیسان کاسه                   اما
که ای رسانه وهیاهوی فیک اعضای و دزد ممبر ربات با البته فرهنگیان بندی رتبه بنام                  گروهایی
نیک و مصلح تصویری کردن ترسیم با ، میشد اداره نوبخت مدیریت تحت فکر اتاق از مستقیم                   بطور
ویژه العاده فوق قالب در معلمان حقوق حداقلی افزایش ، فرهنگیان مساله با درگیر حکومتیان از                  اندیش

 را نتیجه تالش خود و بخشندگی دولت تدبیر و امید ، رسانه ای کردند .

،زندان تبعید شالق، شده داده سنگین های هزینه و روزی شبانه تالش از که ایران معلمان بیشتر                   اما
 فعالین پیشرو ، باخبر بودند ، این اندک نتیجه بدست امده را حاصل این مبارزات می دانند .

به وابسته افراد و فرهنگیان مجمع مجیزگویان و لیسان کاسه همان ترکتازی شاهد اخیر روزها ی                 در
 تشکل های دولتی و بعضا معلوم الحال هستیم .

 این بار به منظور مصادر یک دهه مبارزه مستمر بازنشستگان پیشرو وارد میدان شده اند .

اشک گاز و باتوم تحمل و امنیتی نیروهای ی حمله جمله از بسیار های سختی وجود با که                    بازنشستگانی
تبعیض رفع خواستار و سردادند خواهی حق فریاد مداوم بطور زمستان و تابستان در ، بازداشت و                   آور

 وحشیانه نسبت به بازنشستگان بوده و هستند.

حاصلی کنون تا که اند رفته ای مذاکره میز پای به بازنشستگان بنام خائن مزدور افراد نیز بار این                     اما
 برای بازنشستگان نداشته است .

 اما انچه از خروجی این جلسه ها در بوق و کرنا میشود ، نوعی خیانت محض به بازنشستگان است .

در ای مذاکره هیچ به نیاز که دارد صراحت انقدر حقوق سازی همسان و کشوری خدمات مدیریت                   قانون
 مورد اجرای ان نیست .

و فوق قوانین اجرای در تعلل دهه یک جهت به دولت بازخواست بجای رانت از متنعم و متملق افراد                     ا ین
خواسته دیگر و سازی همسان قانون نیمه و نصف اجرای صدد در ، بازنشستگان به غرامت                  پرداخت

 های بازنشستگان هستند .

از قدردانی و تشکر به دعوت را کشوری بازنشستگان تمامی خودخوانده نمایندگان این اینکه تر آور                  شرم
 نوبخت می کنند .

رود می انتظار ، پیشرو بازنشستگان مداوم مبارزه دهه یک از گرفتن درس ضمن بین ا ین                  در
کامل تحقق تا را خود حق بر مطالبات ، مستقل های تشکل به پیوستن با ایران سراسر در                    بازنشستگان

 پیگیری کنند و با دقت نظر کامل دست مزدوران را رو کرده و انها را رسوا کنند .

 پنجم خردادماه

 محسن عمرانی ،بوشهر

شالق و زندان احکام صدور طریق از کارگران سرکوب پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه                *بیانیه
 علیه کارگران شرکت آذرآب اراک

زندان یکسال به را آذرآب شرکت کارگران از تن ۴٢ اراک کیفری دادگاه ١٠۶ شعبه تیرماه چهارم                   روز
 و ٧۴ ضربه شالق و یکماه بردگی و کار  اجباری محکوم کرد.



شغلی امنیت عدم معوقه، حقوق  پرداخت عدم به اعتراض در  ٩٨ سال مهرماه در  آذرآب مجتمع                  کارگران
اعتصاب  از روز چندین گذشت از پس زدند. اعتصاب به دست خصوصی بخش از ید خلع خواست  در                    و
شکنی، اعتصاب برای کار  اسالمی شورای ی ریاکارانه تالش های و مسئوالن توجه و  پاسخگویی عدم                 و
گارد و  انتظامی نیروی وحشیانه یورش مورد که زدند آهن راه سمت به راهپیمایی به دست                  کارگران
احضار کردند. دستگیر را آنان از نفر ٢١ تعداد کارگران شدید  شتم  و  ضرب  از پس که گرفتند قرار                      ویژه
برای  کارگران، این  از نفر ۴٢ بازداشت با اینکه تا کرد پیدا  ادامه نیز بعد روزهای در  ها                     و دستگیری
اجباری بردگِی و  شالق و زندان حکم صدور به دادگاه نهایتًا و شد تشکیل قضایی های پرونده آنها                    همگی

 علیه کارگران اقدام کرد.

روزافزون روند و است کارگری شده خانواده  میلیونها گریبانگیر شدید فالکت و  فقر که شرایطی                 در
از دفاع در  حاکمیتی نهادهای است، کشانده گرسنگی به را ها خانواده عمًال خوراکی اقالم و کاال                   قیمت
سرمایه اما کرده اند تحمیل کارگر  طبقه به را فقر خط زیر برابر چندین دستمزدهای داران سرمایه                  منافع
برای کارگران که نیز زمانی نمیکنند. پرداخت  کارگران  به  نیز را ناچیز دستمزد همین غارتگر                 داران
در سرکوبگرش نیروهای توسط حاکمیت میزنند اعتصاب به دست خود معوقه حقوق ماه چندین                پرداخت

 دفاع از منافع سرمایه داران به سرکوب و  زندانی  کردن کارگران اقدام میکند.

سوی از کلی سیاست یک به داد روی آذرآب کارگران اعتصاب همین جریان در  که اتفاقاتی                  مجموعه
روند این با مواجهه درصدد آن افشای ضمن باید کارگران که است شده تبدیل حکومت و داران                   سرمایه

 برآیند.

آذرآب کارگران گذشته مهرماه در اعتصاب که کار اسالمی شورای ی ریاکارانه و سازمانیافته                نقش
امنیتی و  انتظامی نیروهای توسط کارگران سرکوب تا داد انجام شکنی اعتصاب راستای در  زیادی                 تالش
کارفرمای با همسویی راستای در  همگی قضائیه قوه توسط بردگی و  شالق و زندان حکم صدور                  تا
جمله از  کارگری مراکز دیگر  در سازمانیافته شکل به روند و سیاست همین گرفت. صورت                  غارتگر

 فوالد اهواز و هپکوی اراک و  نیشکر هفت تپه  و دیگر مراکز تولیدی اتفاق افتاده است.

زندان و بردگی و شالق ضد انسانی و  وسطایی قرون حکم صدور مقابل در ایران کارگر طبقه شک                   بی
و  فقر فشار زیر در که ایران جامعه درآمد کم اقشار  و  مزدبگیران و کارگران نشست. نخواهد                   ساکت
در میتوانند دوباره ٩٨ آبانماه و ٩۶ دیماه همچون که اند کرده ثابت است رسیده لب به جانشان                    فالکت

 راستای تالش برای تحقق تغییرات بنیادین اجتماعی طغیان کنند.

شالق و کردن زندانی مقابل در  ممکن شکل هر به خویش طبقاتی همبستگی با بایست ایران                  کارگران
و زیست به شان جانبه همه تعرض به کارگران ما دسترنج چپاولگران تا ندهند اجازه و بایستند                   کارگران

 معیشت و کرامت انسانی مان ادامه دهند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- پنجم تیرماه نود و نه

  *لغو حکم ظالمانه پنج سال زندان حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد

ناعادالنه ی قضایی احکام لغو با رابطه در گذشته، ماه های طی قضایی، مقامات رسانه ای اعالم                پیرو
نیشکر کارگری اعتراضات با مرتبط شدگان بازداشت همچنین ٩٨ سال کارگر روز              بازداشت شدگان



با گردید. لغو تهران، واحد شرکت کارگران سندیکای عضو سعیدی، حسن علیه ظالمانه احکام                هفت تپه،
 لغو این احکام، وثیقه گذار وی با مراجعه به شعبه یک اجرای احکام اوین سند ملکش را آزاد کرد.

روز ٣٣ از پس و شد بازداشت مجلس مقابل در ٩٨ سال کارگر روز اعتراضی تجمع در سعیدی                    حسن
دادگاه ٢۶ شعبه شد. آزاد موقتا تومانی میلیونی ٣٣٠ وقیقه با اوین ٢٠٩ امنیتی بند در موقت                   بازداشت
دوسال و زندان سال پنج به کشور امنیت زدن برهم قصد به تبانی و اجتماع اتهام به را ایشان                     انقالب
در عضویت ممنوعیت و هوشمند همراه تلفن نظیر هوشمند مخابراتی وسایل از استفاده               ممنوعیت
دادگاه ٣۶ شعبه در عینا رای این که بود کرده محکوم اجتماعی و سیاسی دسته جات و گروه ها                   احزاب،
از اخراج طوالنی سالیان وجود با که می باشد سندیکا فعال اعضای از سعیدی بود. شده تایید نظر                   تجدید

 کار و تهدیدها و فشارها همچنان در دفاع از حقوق همکاران خود و کارگران ایستادگی کرده است.

و معلمان و کارگری فعاالن کارگران، برای ظالمانه احکام این صدور واحد، شرکت کارگران                سندیکای
علیه قضایی احکام تمامی لغو درخواست و است کرده محکوم بارها را کارگر طبقه حامیان و                  دانشجویان
زندانیان کلیه و زندانی کارگران و لغو باید شده یاد فعالین علیه قضایی احکام کلیه است. داشته را                    آنها
اجتماعی و کارگری فعالین بازداشت و تعقیب آزار، و اذیت گردند. آزاد باید فوریت به عقیدتی و                   سیاسی

 باید بدون قید و شرط متوقف گردد.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 *احضار مجدد اکرم رحیم پور به دادگاه

بایست که است گرفته قرار  زاده عظیم جعفر همسر پور رحیم اکرم ثنای در  ای ابالغیه گذشته                   روز
 ظرف مدت پنج روز در  شعبه دوم بازپرسی دادسرای مقدسی تهران حاضر گردد.

 این بار دوم است که اکرم رحیم پور برای دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه احضار میگردد.

جعفر خانواده علیه بر امنیتی نهادهای فشار اعمال سیاست ادامه در پور رحیم  اکرم برای سازی                  پرونده
در که دادند شکل مجددی سازی پرونده زاده عظیم جعفر برای نیز پیشتر میگیرد. صورت زاده                  عظیم

 یک دادگاه فرمایشی وی را به ١٣ ماه زندان دیگر محکوم کردند.

دلیل به هایشان خانواده و کارگران به فشار اعمال هرگونه و  سازی پرونده ایران کارگران آزاد                   اتحادیه
 فعالیتهای صنفی را قویًا محکوم مینماید و خواهان خاتمه بخشیدن تعقیب قضایی علیه کارگران است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۵ تیر ٩٩

تحویل عدم به نسبت سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای اعتراضی                *تجمع
 منازلشان مقابل استانداری

ویال در واقع سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای تیر، 5 شنبه پنج                  روز
به دست منازلشان تحویل برای بالتکلیفی ها سال به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سنندج                 شهر

 تجمع استانداری کردستان زدند.



 

مقابل دالالن تازی ویکه کشاورزی جهاد عملکرد به نسبت سمنان استان مرغداران اعتراضی               *تجمع
 استانداری

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سمنان استان مرغداران از تیر،جمعی 4 چهارشنبه               روز
 عملکرد جهاد کشاورزی ویکه تازی دالالن مقابل استانداری اجتماع کردند.

برابر 3 از بیش سویا و واکسن قیمت اخیر چندماه گفت:طی ای رسانه خبرنگار به مرغداران از                   یکی
شرایط این با و رسیده 8000تومان از بیش به 2500تومان از سویا قیمت است. کرده پیدا                  افزایش

 افزایش هم پیدا خواهد کرد.

می اختصاص 100گرم فقط کشاورزی جهاد اما است نیاز سویا 2کیلو به جوجه هر برای داد: ادامه                   او
 دهد.

سراسر در گفت: سمنان استان در مرغ مناسب گذاری قیمت عدم از گالیه با ازمرغداران دیگر                  یکی
و است 97 سال به مربوط سمنان در دولتی مرغ خرید قیمت اما یافته افزایش مرغ دولتی قیمت                    کشور

 8550 از مرغدارخریداری می شود.

استمرار درصورت و ندارد مرغ پرورش و ریزی جوجه امکان مرغداری هیچ شرایط این با افزود:                  او
 این اوضاع مجبور به واردات مرغ و عرضه آن به قیمت باالی 30هزارتومان خواهیم بود.

5000 قیمت به را مرغ قبل ماه یک تا گفت: مرغداران های خواسته به دولت توجه عدم از انتقاد با                     وی
چه دست شد؟ می عرضه قیمت12900تومان به بازار سطح در چرا اما فروختم کشتارگاه به                 تومان

  کسانی در کار است؟

می و کند می عنوان تن حدود10 را سمنان در مرغ روزانه مصرف و نیاز مرغداران از دیگر                    یکی
و دیگری جای در اما شود می خریداری سمنان نیاز مورد مرغ برابر چندین که هستیم این شاهد                    گوید:



ها واسطه و دالالن جیب به سود اما کند ضرر مرغدار باید چرا رسد. می فروش به استان از                     خارج
 برود؟

سویا و ذرت مثل دامی های نهاده گفت: دارد مرغ تولید در 40ساله سابقه خود گفته به که مرغدار                     یک
در تا شده باعث تولید های هزینه باالرفتن شود. می تهیه سختی به حاضر حال در و کرده پیدا                     افزایش

 مجتمع خودم که 40کارگر مشغول به کار بودند به 4 نگهبان تقلیل پیدا کند و مابقی بیکار شدند.

از 97 سال قیمت به اما است تومان 13هزار از بیش مرغ، شده تمام قیمت حاضر حال در داد: ادامه                      او
چیزی و شود نمی لحاظ مرغداران نظر بازار تنظیم جلسات و گذاری قیمت در شود. می خریداری                   ما

 جز ضرر و خسارت برای مرغداران باقی نمی ماند.

 *مرگ وسوختگی 2 کارگر کارخانه پتروشیمی پل چهر هرسین درحادثه آتش سوزی

دراستان واقع هرسین پل چهر پتروشیمی کارخانه در سوزی آتش وقوع شب(4تیر)،براثر             چهارشنبه
شدند.صبح منتقل بیمارستان وبه سوختگی دچار کارگر دو چمر، پل هرسین، 4جاده کیلومتر               کرمانشاه
تحت دیگر وکارگر داد ازدست را جانش سوختگی شدت بدلیل کارگران از تیریکی 5 شنبه پنج                  روز

 مداوا قرار دارد.

گاز و نفت گسترش گروه مالکیت تحت آمونیاک و اوره کننده تولید کرمانشاه پتروشیمی صنایع                 شرکت
سایر درصدو و7دهم 21 ایرانیان گذاری سرمایه پتروشیمی گروه درصد، 2دهم و 45               پارسیان

 سهامداران 33و یک دهم درصد در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

 *جان باختن یک کارگر تعمیرکارجوان کولر در دامغان براثر برق گرفتگی

دچار دامغان شهرستان آباد حسن روستای کولردر تعمیر حین ساله 26 کارگر تیر،یک 3 شنبه سه                  روز
 برق گرفتگی شد و جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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حبس سال شالق،یک ضربه تحمل74 رابه اراک آذرآب کارخانه طلب حق کارگر 42 قضائیه قوه -                
 ویک ماه بیگاری محکوم کرد

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

عدم به اعتراض دلیل به مزد بدون کار و وزندان شالق به اراک آذرآپ کارگران از تن ۴٢                    محکومیت
 پرداخت حقوق

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


از پس وشغلی معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات ادامه -                
 واگذاری به بخش خصوصی با تجمع وراهپیمایی درمجتمع

ها وعده و وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور+ برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات ادامه -                  
 توخالی با تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای تهران

  - اعتراض کارگران اورهال پتروشیمی خراسان نسبت به عدم پرداخت دستمزد

ونداشتن بیمه حق ها حقوق،ماه ماه از 2بیش پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری کارگران اعتراض -                 
 امنیت جانی بدلیل شیوع بیماری کووید 19

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان اعتراضی  تجمع موقتی خاتمه -            
 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس بدنبال وعده چند بهارستان نشین

 - اعتصاب غذای سینا ربیعی پس از بازداشت وانتقال به اوین برای تحمل یک سال حبس

  - ادامه اذیت و آزار لیال حسین زاده فعال دانشجویی

 - آزادی  موقت هاجر سعیدی از زندان سنندج با قرار کفالت

 - شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران:

 نگرانی های جامعه معلمان از وضعیت همکار زندانی یاسرامینی آذر

 - کانون نویسندگان ایران:بیانیه جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و نویسندگان

 - اعتصاب کادر پزشکی تیم ملی فوتسال در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله

 - مرگ ومصدومیت 35 کارگر ایران خودرو بینالود در حادثه تصادف سرویس رفت وآمد

 - جان باختن یک کودک کار در اصفهان براثر ریزش دیوار

 - مرگ یک کارگر جوان درکرج براثر سقوط از ارتفاع 10 متری

 - جان باختن یک کارگرساختمانی در دولت آباد شهرری براثر سقوط در چاهک آسانسور

 - واژگونی تراکتور در شهرستان مانه و سملقان مرگ راننده 50 ساله را رقم زد

 - مصدومیت یک کارگر معدن آلبالغ درحادثه ریزش آوار تونل

حبس سال شالق،یک ضربه تحمل74 رابه اراک آذرآب کارخانه طلب حق کارگر 42 قضائیه                *قوه
 ویک ماه بیگاری محکوم کرد

بدلیل را آذرآب کارخانه کارگر 42 جاری سال خرداد 26 تاریخ در اراک کیفری دادگاه 106                  شعبه
ضربه تحمل74 تحمل به خصوصی بخش به واگذاری از پس ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                اعتراض
اراک) شهرستان راه آهن در روز در رایگان کار ساعت بیگاری(سه ماه ویک حبس سال                شالق،یک

 محکوم کرد.



انقالب دادگاه در نیز طلب حق کارگر 42 این از نفر 16 برای تیر، 4 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                      بنابه
 پرونده تشکیل شده است. و از آنجا که این حکم بدوی است، امکان اعتراض به آن وجود دارد.

در آذرآب طلب حق کارگران برای بیگاری ماه ویک حبس سال شالق،یک ضربه تحمل74                حکم
پرداخت هنوز تولیدی واحد این کارگران وخرداد اردیبهشت های ماه حقوق که است شده صادر                 شرایطی

 نشده است.

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

عدم به اعتراض دلیل به مزد بدون کار و وزندان شالق به اراک آذرآپ کارگران از تن ۴٢                    محکومیت
 پرداخت حقوق

پیمانکاری شرکت کارگران از نفر ۴٢ برای جاری سال خرداد 26 تاریخ در اراک کیفری ١٠۶                   شعبه
  آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم صادر کرده است.

سه مدت به رایگان عمومی خدمت ماه یک و شالق ضربه ٧۴ و حبس سال ١ به کارگران اساس، این                      بر
  ساعت در روز در راه آهن شهرستان اراک محکوم شده اند.

ی همه برای تجمع و اعتصاب و اعتراض شناختن برسمیت ضمن واحد شرکت کارگران                سندیکای
احکام لغو خواستار و میکند محکوم را آذرآپ کارگران علیه ناعادالنه و ظالمانه احکام                کارگران،

 ظالمانه علیه تمامی فعالین کارگری و صنفی میباشد.

از پس وشغلی معیشتی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات                *ادامه
 واگذاری به بخش خصوصی با تجمع وراهپیمایی درمجتمع

به نسبت اعتراضاتشان درادامه تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران تیر، 4 چهارشنبه               روز
زدند درمجتمع وراهپیمایی تجمع به دست خصوصی بخش به واگذاری از پس وشغلی معیشتی                بالتکلیفی
ومطالبات بیمه ،حق حقوق بموقع پرداخت خواهان براتحاد تاکید با شعارها وسردادن پالکاردها حمل                وبا

 دیگر،بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجی،لغو خصوصی سازی ودولتی شدن شرکت شدند.

بشد شرکت بیگی نه رستمی «نه - ایم گرسنه ایم تپه هفت کارگر - اتحاد» اتحاد تپه هفت                    «کارگر
 دولتی»

ها وعده و وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور+ برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات                  *ادامه
 توخالی با تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای تهران

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای تهران برق قوی فشار های پست کارگران تیر، 4 چهارشنبه                روز
تهران استان ای منطقه برق شرکت مقابل تجمع به دست توخالی ها وعده و وضعیت تبدیل عدم به                    نسبت

 زدند.



 

برای الزم مجوزهای همه گفتند: ای رسانه خبرنگار به وضعیت تبدیل در تعلل از انتقاد با کنندگان                   تجمع
را اجازه این نیرو وزیر خود حتی است شده صادر برق قوی فشار پست های اپراتورهای وضعیت                  تبدیل

 صادر کرده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت های خالی اهمال می کند.

نیرو وزیر کردند: نمی کنیم،اضافه کار معین، کار قرارداد با دیگر اینکه بیان با معترض کارگران                 این
وضعیت تبدیل و کند توجه کشور سراسر برِق قوی فشار اپراتور هزار چند بالتکلیف وضعیت به                  زودتر

 را اجرایی نماید.

و کهگیلویه و خوزستان استان های خوزستان( برق فشارقوی های پست کارگران اعتراضی              +تجمع
توخالی های وعده و مشاغل بندی طبقه طرح وضعیت،اجرانشدن تبدیل عدم به نسبت               بویراحمد)

 مسئوالن   مقابل  شرکت برق منطقه ای خوزستان

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای خوزستان برق فشارقوی های پست کارگران تیر، اول یکشنبه               روز
به دست مسئوالن توخالی های وعده و مشاغل بندی طبقه طرح وضعیت،اجرانشدن تبدیل عدم به                 نسبت

 تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای خوزستان دراهواز زدند.



 

تا وضعیت تبدیل به مربوط آیین نامه های و بخشنامه ها گفتند:همه ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
می خواهیم اعتراض این با اما بیاییم؛ تهران به نتواستیم کرونا دلیل به ما است. نشده اجرایی                  امروز

 صدای نارضایتی خود را به گوش مسئوالن وزارت نیرو برسانیم.

برای خالی چارت توانیر سازمان کاله زردها، استخدام برای الزم مجوزهای اخذ افزودند:علیرغم              آنها
 تبدیل وضعیت اپراتورها اختصاص نمی دهد.

طبق و نیستیم کار به حاضر معین کار قرارداِد صورت به کردند:دیگر اضافه درخاتمه کارگران                 این
 قانون باید قرارداد دائم شویم.

  *اعتراض کارگران اورهال پتروشیمی خراسان نسبت به عدم پرداخت دستمزد

اصلي جاده كیلومتر17 شمالی خراسان استان در واقع خراسان پتروشیمی بازسازی و اورهال               عملیات
 بجنورد - شیروان،ازنهم خرداد ماه سال جاری آغازوبمدت یکماه طول خواهد کشید.

http://etehadbinalmelali.com/ak/wp-content/uploads/2020/06/photo_2020-06-24_02-24-21.jpg


 

انجام برای ازت و مالمین اوره، شیمیایی کود آمونیاک، تولیدکننده شرکت دریافتی،این گزارش               براساس
قرارداد مدت و دست مزد میزان تعیین امضا،بدون سفید قرارداد با را کارگر از500 بیش عملیات                 این

 کاری بکار گرفته است.

چند است. نشده پرداخت کامل بطور کارگران مزد دست هنوز است پایان به رو اورهال عملیات آنکه                   با
خواسته و کرده اند صحبت اورهال پیمانکاری شرکت نماینده با باالتر سال سن با کارگران از                 تن

 کارگران که تعیین دقیق دست مزد ها و پرداخت آن میباشد راخواستار شدند.

ونداشتن بیمه حق ها حقوق،ماه ماه از 2بیش پرداخت عدم به نسبت آبادان شهرداری کارگران                 *اعتراض
 امنیت جانی بدلیل شیوع بیماری کووید 19

حقوق،ماه ماه از 2بیش پرداخت عدم به رانسبت اعتراضشان آبادان شهرداری کارگران چهارشنبه               روز
 ها حق بیمه ونداشتن امنیت جانی بدلیل شیوع بیماری کووید 19، ابراز کردند.

می کنند، کار آتش نشانی و سبز فضای خدمات، بخش در که آبادان شهرداری مجموعه کارگران از                 جمعی
حقوق مابه التفاوت و نشده پرداخت ما خرداد و اردیبهشت معوقه مزد دوماه گفتند: ای رسانه خبرنگار                  به

 فروردین ماه را دریافت نکرده ایم.

کارگران از نفر 800 و هزار حدود دستمزد جاری سال ماه فروردین گفتند: درادامه کارگران                 این
از بخشی و شده پرداخت ( سال98 مزدی مصوبه (براساس حقوق پایه صورت به آبادان                 شهرداری

 مزایای مزدی سال گذشته خود را همانند اضافه کاری و چند آیتم دیگر طلبکاریم.

دریافت منتظر باید زمانی چه مطالباتشان،افزودند:تا پرداخت در مکرر تاخیر به اعتراض با               آنها
به مشغول آبادان شهرداری مجموعه در که هستیم کارگر نفر 800 و هزار حدود ما بمانیم؟ خود                   مطالبات



همچنین بماند می گیریم، ماهه چندین تاخیر با را حقوق مان همیشه کارگر عنوان به اینکه هستیم؛                 کار
 چندین ماه معوقات بیمه ای داریم که در سوابق بیمه ای ما مشکل بوجود آورده است.

قیمت افزایش شاهد روز هر که کشور اقتصاد فعلی شرایط در گفت: آبادان شهرداری کارگران از                   یکی
 اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه های زندگی خود شده ایم.

محصوالت که کاال مستقیم عرضه های بازار از حتی خود روزانه مصرفی کاالی خرید توان افزود:                  وی
 عرضه شده را ارزانتر به فروش می رسانند، نداریم و شرمنده خانوادهایمان هسیتم.

که است آبادان شهر در کرونا ویروس شیوع شدن گسترده ما نگرانی از دیگری داد:بخش ادامه                  وی
 امنیت جانی ما را به خطر انداخته است.

خورده رقم شهرداری این کارگران برای سختی شرایط کرونایی روزهای این در گفت: خاتمه در                 او
بیماری ها سایر و بیماری این به مبتال ترتیبی هر به که کارگرانی مزدی معوقات ماه سه تا دو با و                      است
اعضای و جدید شهردار می رود انتظار لذا هستند روبرو درمان برای مالی منابع تامین چالش با                  می شوند

 شورای شهر کارگران این مجموعه را از این چالش خارج سازند.

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان اعتراضی  تجمع موقتی            *خاتمه
 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس بدنبال وعده چند بهارستان نشین

تجمعشان کشوربه سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان تیر، 3 شنبه سه روز              عصر
نشین،موقتا بهارستان چند وعده بدنبال روز از پس مجلس مقابل استخدامی بالتکلیفی به               دراعتراض

 خاتمه دادند.

رسانه خبرنگار به سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان از تیر،تعدادی 4 چهارشنبه              روز
برای اسالمی شورای مجلس طرف از که یافت خاتمه آن از پس آنها گذشته روز سه تجمع گفتند:                    ای

 پیگیری مشکالت آنها به وزیر آموزش وپرورش نامه ای نوشته شد.

آنها با تحقیقات و آموزش کمسیون و مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از گذشته روز آنان، گفته                   به
 صحبت  شد و درنهایت به آنها نامه ای برای پیگیری مطالباتشان داده شد.

نفر هزار حدود همه اساس گفتند:برهمین ادامه در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان               
مختلف شهر های از سوادآموزی نهضت آموزشیاران و آموزش دهندگان همه جانب از که نمایندگانی               از

 کشور برای رسیدگی به مشکالتشان به تهران آمده بودند موقتا به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

داده نامه های پیگیری برای سایرین از نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در گفتند: درخاتمه                   آنها
امروز ما منتخب های نماینده بود قرار درضمن مانده اند. باقی تهران در مجلس های نماینده سوی از                   شده
از که کنند برگزار آزمون زمان تغییر یا لغو با رابطه در پرورش و آموزش وزیر با جلسه ای                    چهارشنبه

 نتیجه آن بی خبریم.

 *اعتصاب غذای سینا ربیعی پس از بازداشت وانتقال به اوین برای تحمل یک سال حبس



پرونده ی به مربوط ساله یک حبس اجرای برای تهران دانشگاه جامعه شناسی سابق دانشجوی ربیعی                سینا
به و بازداشت تیر دوم روز احضار، مقدس شهید دادسرای توسط ٩۶ ماه دی در دانشجویی صنفی                   فعاالن

 قرنطینه ی زندان اوین منتقل شد.

 همچنین وی از روز سه شنبه3 تیر دست به اعتصاب غذا زده است.

الغای خبر گذشته سال ماه آبان که شد زندان راهی خود حکم اجرای برای حالی در دانشجویی فعال                    این
 حکم وی ابالغ شده بود.

به نسبت زندانیان خانوادگان و  دانشجویی بدنه ی نگرانی کرونا بیماری شیوع شرایط در است                بدیهی
 وضع سالمت و شرایط رفاهی آن ها در محیط زندان دو چندان است.

فعاالن برای امنیتی و قضایی تعقیب هرگونه منع که می کند تاکید هم باز کشور دانشجویان صنفی                  شورای
سوی از پذیرفتنی و  منطقی صورت تنها دانشجویی فعالیت جرم انگاری توقف و ایشان آزادی                دانشجویی،

 بدنه ی دانشجویی  است و  پیگیر این مهم خواهیم ماند.

  *ادامه اذیت و آزار لیال حسین زاده فعال دانشجویی

اتهام تفهیم از پس اوین دادسرای در حضور با دانشجویی فعال زاده حسین لیال تیرماه، اول یکشنبه                   روز
 با قرار کفالت آزاد شد.

لیال مرادی، حاجی قاضی ریاست به اوین دادسرای بازپرسی 2 درشعبه بازپرسی جلسه این جریان                 در
تفهیم مورد اسالمی” جمهوری علیه شعار دادن سر طریق از زندان نظم در “اخالل اتهام به زاده                   حسین

 اتهام قرار گرفت.

به اوین زندان زنان بند از گذشته سال اسفندماه اواخر دانشجویی فعال این که است یادآوری                  قابل
 مرخصی اعزام شد و مدتی بعد با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

 منبع خبر:کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور

 *آزادی  موقت هاجر سعیدی از زندان سنندج با قرار کفالت

کفالت قرار با سنندج اطالعات اداره در بازداشت روز 18 از پس سعیدی تیر،هاجر 4 چهارشنبه                  روز
 از زندان آزاد شد.

 *شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران:

 نگرانی های جامعه معلمان از وضعیت همکار زندانی یاسرامینی آذر

زندان ماه ١۵ به قضایی دستگاه حکم با (مهاباد) غربی آذربایجان صنفی فعال و معلم آذر امینی                   یاسر
  تعزیری محکوم شده است

 و از چند ماه پیش با اجرایی شدن حکم  ،محکومیت خود را در زندان مهاباد سپری می کند.

می رنج قلبی مزمن ناراحتی و شدید آسم بیماری از که حالیست در معلمان صنفی فعال این شدن                    زندانی
صادر وی برای زندان تحمل عدم گواهی بیمارستان و زندان پزشکان که به گونه ایست وی شرایط و                  برد

  کرده اند.



به را زندانیان از بسیاری مقامات و کند می تهدید را زندانیان همه جان ، ویروس کرونا که شرایطی                     در
 مرخصی فرستاده اند  ،  سالمت آقای امینی آذر  به صورت مضاعف مورد تهدید جدی قرار گرفته است .

را خود نگرانی مراتب منطقه ای مسولین با دیدار در وی خانواده همراه به معلمان از جمعی پیش تر                   
 ابراز کرده و خواستار آزادی وی شده  بودند .

صنفی فعال این زندان تداوم از را خود نگرانی مراتب ایران معلمان صنفی های تشکل هماهنگی                  شورای
از یکی عنوان به حیات حق است ممکن ، ایشان آزادی در درنگ دارد تاکید و است کرده                    ابراز

  پایه ای ترین حقوق انسانی را به خطر اندازد.

تالشگر معلم این جسمانی شرایط به ویژه توجه به را کشوری و منطقه ای ذیربط مسولین اساس این                   بر
  دعوت کرده و از آنان می خواهد شرایط آزادی هر چه سریع تر ایشان را فراهم آورند .

 *کانون نویسندگان ایران:بیانیه جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و نویسندگان

تشدید ، سانسور باره ی در انسانی علوم پژوهشگران و نویسندگان و هنرمندان از گروهی تیر، دوم                  روز
 و تداوم آن بیانه ای منتشر کردند. در آغاز  این بیانیه  آمده است:

بیان، آزادی آن، بلندای در و  مدنی آزادی های به دستیابی برای ایران ملت که است سال صد از بیش .                    
باخته اند.» جان و کشیدند رنج بسیاری راه، این در و  است کرده فراوان رشادت های و                 تالش ها

 نویسندگان بیانیه در ادامه نقد را "ارمغان" آزادی بیان دانسته و نوشته اند:

می گردد. ممکن نقد گستره ی در جامعه توسعه ی و پویایی و می آورد ارمغان به را نقد بیان،                  «آزادی
کنشگراِن محاصره نیز و سانسور اعمال و بیان آزادی حبِس است. همگان حق بیان، آزادی و                  انتقاد
گونه ای سانسور، برابر در ایستادگی این رو از می سازد؛ هموار متخلفان برای را فساد راه                اجتماعی
کنندگان تهیه می کند.» فراگیر را ناهنجاری و فساد سانسور، به تن دادن و است تباهی و نادانی با                   مبارزه
ملی"...» امنیت علیه "اقدام ساختارها، به نقدی هر «که را پندار» «این آن از دیگری بخش در                   بیانیه
به » افزوده اند: و کرده  اعالم « سانسور مصداق و بیان آزادی حق مغایر و علمی... «مبنای فاقد                    است،
و بی اعتمادی ناامنی، و می اندازد خطر به را ملی امنیت که محتواست کنترل و سانسور این                   تحقیق
نظام» بدنه  در ارشد «مقامات رفتار باره در امضاکنندگان سپس می دهد.» گسترش را               ناهنجاری ها
آزادی جمله، آن از مدنی آزادی های مهم اصول نظام، بدنه در ارشد مقامات چنانچه داده اند:«                 هشدار
بهانه ی به را پرسشگری و انتقاد هرگونه راه تمامیت خواهانه رویکردی با پیوسته و بگیرند نادیده را                  بیان
فساد شدن نهادینه به مقدس جهل قالب در خام اندیشی و تصلب کنند، مسدود ملی امنیت علیه                  اقدام
فروپاشی به همه این  بی گمان می شود. فراهم ایران مردم ناامیدی موجبات پیش از بیش و                 می انجامد

 بزرگ اجتماعی خواهد انجامید.»

 بیانیه را سیصد تن از « هنرمندان، پژوهشگران علوم انسانی و نویسندگان »امضا کرده اند.

 *اعتصاب کادر پزشکی تیم ملی فوتسال در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات یکساله

اردوی در یکساله مطالبات پرداخت عدم به اعتراض برای کردند اعالم فوتسال ملی تیم پزشکی                 کادر
 این تیم ملی شرکت نخواهند کرد.



کادر حاضر حال در که شده ایجاد حالی در مشکل تیر،این 4 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                   برپایه
بگیرند مشابهی تصمیم اگر و هستند مالی مشکالت و مسائل همین درگیر هم ملی تیم های سایر                  پزشکی

 فدراسیون فوتبال دچار مشکل جدی خواهد شد.

سریع تر هرچه مشکل این هستند آن انجام حال در فدراسیون مقامات که رایزنی هایی با است                 قرار
اخیر وقت چند در که تحوالتی و تغییر و فدراسیون شدید مالی مشکالت به توجه با ولی شود                    برطرف

 درگیر آن بودند مشخص نیست این اتفاق چه زمانی انجام شود.

 *مرگ ومصدومیت 35 کارگر ایران خودرو بینالود در حادثه تصادف سرویس رفت وآمد

- مشهد جاده 55 کیلومتر در واقع خودروبینالود ایران کارگران سرویس تیر)،اتوبوس شب(3 شنبه                سه
خاورازمسیر کامیون یک با تصادف بدنبال کار از بازگشت مسیر در رضوی، خراسان               نیشابور،استان
بیمارستان وبه مصدوم دیگر نفر و34 داد ازدست را جانش دردم کارگر ویک شد واژگون و                  منحرف

 22 بهمن و حکیم نیشابور منتقل شدند.

 *جان باختن یک کودک کار در اصفهان براثر ریزش دیوار

ریزش براثر اصفهان در کاره نیمه درساختمانی کار حین ساله 14 کودک تیر،یک 3 شنبه سه                  روز
خودرا جان بیمارستان به انتقال از وپس شد مجروح بشدت مجاوربرویش مخروبه ساختمان               دیوار

 ازدست داد.

 *مرگ یک کارگر جوان درکرج براثر سقوط از ارتفاع 10 متری

 یک کارگر 18 ساله،حین کار جوشکاری از ارتفاع 10 متری سقوط کرد ودر دم جان باخت.

 *جان باختن یک کارگرساختمانی در دولت آباد شهرری براثر سقوط در چاهک آسانسور

آباد دولت در در واقع نیمه ساختمان دریک کار حین ساختمانی کارگر تیر،یک 4 چهارشنبه روز                  صبح
 شهرری از یکی از طبقات فوقانی به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد.

جانش دم در وارده جراحات شدت بدلیل افغانستان تبعه میهمان کارگر شده،این ای رسانه گزارشات                 بنابه
 را ازدست داد.

 *واژگونی تراکتور در شهرستان مانه و سملقان مرگ راننده 50 ساله را رقم زد

سملقان و مانه شهرستان بیار روستای تراکتوردر یک واژگونی تیر،بدنبال 3 شنبه سه روز                عصر
 دراستان خراسان شمالی، راننده 50 ساله اش جانش را ازدست داد.

 *مصدومیت یک کارگر معدن آلبالغ درحادثه ریزش آوار تونل

ریزش براثر شمالی خراسان دراستان آلبالغ معدن در کار حین 30 کارگر تیرماه،یک اول یکشنبه                 روز
 آوار تونل مصدوم و به مرکز درمانی امام علی در بجنورد منتقل شد.
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