
 اخباروگزارشات کارگری 14 مردادماه 1399

 - آخرین اخبار درباره چهارمین روزاعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی:

 +اعتصاب کارگران چند پاالیشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وارطی 3 روز گذشته

 + اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود همچنان با قدرت پیش می رود

حقوق،تبعیض نازل سطح به اعتراض در ماهشهر رازی کارگرپتروشیمی صدها تجمع و              +اعتصاب
 درپرداخت مطالبات واخراج یک همکار حق طلب

مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ها هپکویی اعتراضات جدید دور -                
 چهارمین روز پشت سرگذاشت

فرمانداری مقابل حقوق احقاق برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -               
 شهرستان شوش

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات ادامه -               
 توخالی مسئوالن با تجمع مقابل استانداری قزوین

و شهرداری مقابل شغلی امنیت نداشتن به نسبت بروجرد کارگرشهرداری صدها اعتراضی تجمعات -              
 فرمانداری

 - اعتراضات آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد

پایان وعده درپی 2روز از پس کشوردرپایتخت عدالت سهام دفاتر کارگران اعتراضی تجمعات خاتمه -               
 دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشایشان

 - تجمع اعتراضی شلتوک  کاران دشت آزادگان نسبت به ضرر وزیان از زهکشی مقابل فرمانداری

 - تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن مهراستان هرمزگان مقابل درب استانداری

 *آخرین اخبار درباره چهارمین روزاعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی:

 +اعتصاب کارگران چند پاالیشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وارطی 3 روز گذشته

اثر بر را خود جان عرب زاده ابراهیم نام به ماهشهر پتروشیمی در کارگر یک که مرداد هفتم                   از
مقدم روشنی عمران نام به کارگری خردادماه، 22 در که آن از قبل هفته چند تا داد دست از                     گرمازدگی
بگیرد، را معوقه اش دستمزد نتوانست آنکه از پس خوزستان، غرب در هویزه، یادآوران نفتی میدان                 در
مزدی چالش های و کار سختی در آشفتگی رفته رفته زد، دار نفت چاه های از یکی محوطه در را                    خود
کارگران اعتصاب گذشته، روز سه در هم حاال رسید. رسانه های به کشور جنوب پاالیشگاه های                کارگران

 چند پاالیشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وار، حسابی خبر ساز شده است.

المرد، پارسیان قشم، سنگین نفت پاالیشگاه در کارگران از شماری که بود مرداد 11 شنبه                 صبح
این تصاویر فیلم هاو کشیده اند. کار از دست کنگان جنوبی پارس 24 و 22 فازهای و آبادان،                  پاالیشگاه

 اعتراضات نیز در رسانه های رسمی و فضای مجازی نیز به صورت گسترده ای دست به دست می شد.



گرمای وضعیت درباره هشدار وجود با گذشته، روزهای در که داده اند گزارش کارگری فعاالن                برخی
تمام کارگران پاالیشگاه ها، و شرکت در کار ساعات کردن کم بر تاکید و سانتی گراد درجه 50                  هوای

  روز مشغول به کار بودند.

و یافت ادامه نیز دوم روز برای ایران جنوب پتروشیمی صنایع و پاالیشگاه ها کارگران اعتصاب                 اما
کارگران از بسیاری مردادماه، 12 یکشنبه روز شد. کشیده نیز دیگر پاالیشگاه چند کارگران به آن                  دامنه
قشم، سنگین نفت آبادان، پاالیشگاه های کنندگان اعتصاب به هم اهواز نزدیکی در جفیر               پاالیشگاه

 پارسیان المرد و فازهای 22 و 24 پارس جنوبی پیوستند.

  همچنین فعاالن کارگری خبر داده اند که فاز 14 پارس جنوبی هم به اعتصاب ها پیوسته است.

هماهنگ اقدامی در مرداد 11 شنبه اما بود شده آغاز پیش هفته از پراکنده طور به اعتصاب ها این                    
به رسیدن تا کردند اعالم و آغاز را خود اعتصاب ایران جنوب اقتصادی مرکز و پاالیشگاه چند                   کارگران

 خواسته هایشان به کار باز نخواهند گشت.

به خوزستان استان در هویزه در شمالی آزادگان نفتی میدان کارکنان که شد گزارش نیز گذشته روز                   
  دلیل تعویق حقوق و عدم رسیدگی به مطالباتشان دست از کار کشیدند.

حرکت به فارس استان در اتمرد پتروشیمی و پارسیان پاالیشگاه کارکنان و کارگران آنان پی                 در
 اعتراضی کارگران میدان نفتی آزدگان شمالی پیوستند.

ای پروژه کارگران از بخشی و کنگان جنوبی و23پارس 22 فازهای های پاالیشگاه کارگران                 همزمان
 آبادان دست به اعتصاب زدند.

به اعتراض در کارگران هم هرمزگان استان در قشم سنگین نفت پاالیشگاه در که دادند گزارش                  رسانه ها
 تعویق دستمزد خود دست از کار کشیده و اعتصاب کرده اند.

گستر آذران شرکت کارگران اخیر اعتصاب در یافته انتشار اجتماعی های شبکه در که خبرهایی                  بنابر
شرکت آبادان، پاالیشگاه در آی.جی.سی شرکت قشم، سنگین نفت پاالیشگاه در صنعت آویژه شرکت                و
ترکیبی سیکل فنل، پارس پتروشیمی در صنعت سینا شرکت تنبک، اسلکه در 13 فاز در صنعت                  اکسیر
و بوعلی پتروشیمی ماهشهر، پتروهمگام شرکت ،14 فاز در تناوب شرکت سبالن، پتروشیمی               ارومیه،

 پتروشیمی هنگام دست از کار کشیده اند.

  کارگران پارس جنوبی نیز از صبح روز شنبه دست به تجمع زده اند.

 برگرفته از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 14 مرداد

 + اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود همچنان با قدرت پیش می رود

تعداد و رود می پیش قدرت با همچنان خود روز چهارمین در ای پروژه کارگران سراسری                  اعتصاب
 مراکزی که به این اعتصاب می پیوندند هر روز بیشتر می شود.

محکم همچنان کارگر با800 بود سراسری اعتراض این برای قدم پیش که کنگان پاالیش پترو                  شرکت
 ایستاده است و این شرکت تعطیل مطلق گردیده است.

  شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری،



  پاالیشگاه اصفهان،

  فاز 14 پیمانکاری مطوری،

  نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر مشهد،

  نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیترها،

،NGL  گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان  

   پاالیشگاه جفیر در اهواز،

 فاز 13 تمبک،

  فوالد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فوالد کوشان،

  پتروشیمی سبالن،

   نیروگاه برق رودشور تهران،

  فاز14 پارس جنوبی با اراده کارگران تعطیل شد!

کارگران اند. نشسته پیروزی امید به خوابگاهها در هم بخشی و داشته خانه به سفر عزم کارگران                   بیشتر
مثال طور به اینکه با و هستند مصمم همچنان اند کرده اعالم که دستمزدی قیمت لیست تصویب                   برای
زیر کردند:« اعالم یکپارچه کارگران اما داد فیتر برای میلیونی 8 دستمزد پیشنهاد مطوری                پیمانکاری

 9 قبول نمیکنیم همراه با عیدی سنوات و مزایا»

  +اولین پیروزی کمپین بدست آمد و اولین کارفرما با تمام خواسته های کمپین موافقت نمود:

کارفرما که داشتند را کارگاه ترک قصد اعتصاب روز دو از بعد کارگران امروز ، ایرانشهر نیروگاه                   در
 اعالم کرد با تمام خواسته های انها موافقت نموده و تمام حقوق ها را طبق کمپین قبول دارد.

کمپین اعالمی لیست طبق هم شغلها بقیه و کرد خواهند امضا قرارداد 12میلیون پایه با فردا                   جوشکاران
  قرارداد خواهند نوشت.

 منبع:  کانال تلگرام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

حقوق،تبعیض نازل سطح به اعتراض در ماهشهر رازی کارگرپتروشیمی صدها تجمع و              +اعتصاب
 درپرداخت مطالبات واخراج یک همکار حق طلب

نازل سطح به اعتراض ماهشهربرای رازی پتروشیمی کارگر 600 از مرداد،بیش 14 شنبه سه                روز
 حقوق،تبعیض درپرداخت مطالبات و اخراج یک همکار حق طلب دست از کار کشیده وتجمع کردند.

اعتراضی اقدام دراین رازی پتروشیمی در اندیش فن ،FPC نیروگاه بسته بندی، واحدهای              کارگران
 شرکت داشتند.

حقوق یک پرداخت قول شرکت مدیرعامل گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                 یکی
 پایه به عنوان پاداش به ما داده بود، ولی متأسفانه این موضوع فقط شامل کارکنان رسمی شد.



با موضوع این که کردند دریافت تومان هزار 600 و 3میلیون فقط پیمانی کارگران سایر داد: ادامه                   وی
 قول مدیرعامل منافات دارد.

مطالبات به یابی دس راه در رازی پتروشیمی شرکت کارگران امروزنماینده صبح که است یادآوری                 قابل
و مستقیم قرارداد و رسمی کارگران بین مزایا و حقوق پرداخت در تبعیض رفع بر مبنی                  همکارانش
به توجه با ذهاب و ایاب های سرویس وضعیت بهبود و مشاغل طبقه بندی طرح در بازنگری                  پیمانکاری،
به الورود ممنوع رازی، پتروشیمی شرکت مدیرعامل دستور به خوزستان، در وهوایی آب بد                وضعیت

 محل کارش شد .

مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ها هپکویی اعتراضات جدید                *دور
 چهارمین روز پشت سرگذاشت

به نسبت اعتراض در تجمعاتشان به ها هپکویی متوالی، روز چهارمین برای مرداد 14 شنبه سه                  روز
استانی منصابان صاحب به تا دادند ادامه چهارم مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی                 بالتکلیفی

 وکشوری یاد آورشوند خواهان پایان دادن به بالتکلیفی معیشتی وشغلیشان هستند.

فرمانداری مقابل حقوق احقاق برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات               *ادامه
 شهرستان شوش

حقوق احقاق برای تجمعشان به تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران مرداد، 14 شنبه سه                  روز
 مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.



 

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضات               *ادامه
 توخالی مسئوالن با تجمع مقابل استانداری قزوین

نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه ایران کنتورسازی کارخانه کارگران مرداد، 14 شنبه سه               روز
دست دیگر باری وکشوربرای استان اول طراز مسئوالن پوچ های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی                 به

 به تجمع مقابل استانداری قزوین زدند.

مسئوالن کارگران، مزدی معوقات از ماه 26 پرداخت برای گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
امضاء شد) برگزار استانداری محل در کارگران نماینده حضور با اخیرا که جلسه ای (در را                 مصوبه ای
تومان میلیارد 20 حدود است کنتورسازی به متعلق که کلر» «نیرو شرکت سهام فروش با که                  کردند

 مطالبات مزدی و بیمه کارگران پرداخت شود.

کلر» «نیرو شرکت سهام استانداری مصوبه  برخالف مسئوالن متاسفانه دادند: ادامه معترض              کارگران
حساب به را مبلغ این آنکه بجای و فروخته اند تومان میلیارد 17 تا 16 حدود مالی ارزش به                    را



واریز دولت خزانه به را آن نامعلومی دالیل به کنند، واریز کارگران مطالبات پرداخت برای                 دادگستری
 کرده اند و هم اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست.

یابی دست راه یکباردر روز چند هر قزوین استانداری مسئوالن مصوبه نشدن عملی از آنها،پس گفته                  به
 به مطالباتشان مقابل مراکز قدرت در شهرستان واستان اجتماع اعتراضی برپا می کنند.

و شهرداری مقابل شغلی امنیت نداشتن به نسبت بروجرد کارگرشهرداری صدها اعتراضی              *تجمعات
 فرمانداری

بنمایش برای سال 14 تا 5 کاری باسابقه بروجرد شهرداری کارگر مرداد،صدها 13 دوشنبه                روز
این فرمانداری و شهرداری مقابل تجمع به دست شغلی امنیت نداشتن به نسبت اعتراضشان                گذاشتن

 شهرستان زدند.

شهرداری در که است 10سال از گفت:بیش ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                 یکی
پایان گیرد صورت کار این اگر شود، می شنیده موقت قرارداد های زمزمه حاال و هستم کار به                    مشغول

 زمان قرارداد ممکن است بعد از یک دهه کار، اخراج شویم.

این به رسیدگی برای سخت، شرایط این در داریم انتظار اما مشکالت همه علیرغم کرد: بیان                  وی
 وضعیت مسئولین اقدام کنند تا نگرانی امنیت شغلی نداشته باشیم.

موعد در که دارد وجود این احتمال باشد معین مدت قراردادها وقتی بروجردافزود: شهرداری کارگر                 این
صورت الزم رسیدگی داریم تقاضا و کرده ایجاد ما برای دلنگرانی این و شویم بیکار کار از زمان،                    اتمام

 گیرد.

 *اعتراضات آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد

استخدامی بالتکلیفی به نسبت دارشان دامنه اعتراضات ادامه در سوادآموزی نهضت دهندگان              آموزش
به ورود و آزمون نتایج شدن ملغی وخواستار زدند پرورش و آموزش وزارت مقابل تجمع به                  دست

 دانشگاه فرهنگیان شدند.



 



1392 سال تا که سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش ما گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                تجمع
قانون استناد به داشتیم، عهده به را محروم اقشار نمودن باسواد وظیفه کشور نقاط محرومترین در                  اکثرًا
التدریسی ها حق و معلم ها دیگر(سرباز گروه های کنار در بود شده مقرر اسالمی شورای مجلس                مصوب
تحصیلی مختلف مقاطع معلم عنوان به آن تبع به و اقدام ما جذب به نسبت ( و.. کودک مهد آموزشیاران                      و
پرورش و آموزش کمیسیون ناباوری، کمال در متاسفانه شویم. استخدام خود تحصیلی مدارک به توجه                 با
استخدام به رسیدن راه و کرده مهری بی ما گروه به نسبت ولی کرد اقدام دیگر گروه های جذب به                     نسبت
ما گروه حذف موجب عمال متعدد، کتب از تخصصی آزمونی دادن قرار با و کردند سخت تر بسیار را                    ما

 در تاریخ20 تیرماه 99شدند.

تبعیض این حذف خصوص در مربوطه، مراجع پیگیری به دستور ضمن داریم درخواست افزودند:                آنها
جذب ما و شده اجرا قانون مذکور، گروه های سایر همانند و کنند اقدام ما مشکل حل به رسیدگی و                     آشکار
خاطر به که نیست عادالنه و داریم تدریس سابقه سال ده از بیش ما از برخی شویم. فرهنگیان                    دانشگاه

 آزمون، از شغل شریف معلمی و امرار معاش محروم بمانیم.

پایان وعده درپی 2روز از پس کشوردرپایتخت عدالت سهام دفاتر کارگران اعتراضی تجمعات               *خاتمه
 دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشایشان

برای درپایتخت تجمع 2روز از کشورپس عدالت سهام دفاتر کارگران مرداد، 13 دوشنبه روز                عصر
های دراستان اقامتشان محل راهی وعیدها و وعده بدنبال ومعیشتیشان شغلی بالتکلیفی به               اعتراض

 مختلف شدند.

عدالت سهام دفاتر کارگران روزه دو اعتراضی تجمعات از شده،پس ای رسانه گزارش به                بنا
نمایندگان به نشستی طی عدالت سهام دفتر کل ومدیر خصوصی سازی سازمان             کشوردرپایتخت،رئیس
شورایعالی در کردن مطرح با را شان معوقه مطالبات و شغلی امنیت موضوع تا دادند وعده                  معترضان

 بورس پیگیری کنند.

سهام دفاتر کارکنان منتخب نمایندگان آینده روز ده تا حداکثر فاصله کوتاه ترین در شد مقرر حال عین                   در
 عدالت یک قرار مالقات حضوری با وزیر اقتصاد و دارایی برای بیان مشکالتشان داشته باشند.

بیمه معوقه، دستمزد از اعم عدالت سهام کارکنان معوقه مطالبات شد تاکید دیروز جلسه در                 همچنین
جیب از دفاتر مسئوالن که قانونی های هزینه کلیه و دفاتر مکان اجاره ، امروز به تا 94 سال از                      سنوات

 پرداخت کرده اند در اسرع وقت پرداخت شود.

مطالباتمان پیگیری بقیه، از نمایندگی به که همکارانمان از گفتند:جدا کنندگان گزارش،تجمع این               برپایه
با بودند آمده تهران به کشور مختلف استان های و شهرستان دفاتر از که مابقی گرفته اند، برعهده                  را
اجتماع به دادن پایان با عدالت سهام دفتر کل مدیر و خصوصی سازی سازمان رئیس وعده به                  اعتماد

 اعتراضی دو روزه خود، همگی راهی محل سکونت و کار خود شدند.

 *تجمع اعتراضی شلتوک  کاران دشت آزادگان نسبت به ضرر وزیان از زهکشی مقابل فرمانداری

از وزیان ضرر به نسبت اعتراض برای آزادگان دشت شلتوک کاران از مرداد،جمعی 14 شنبه سه                  روز
 زهکشی دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان دشت آزادگان زدند.



و است شده لبریز شلتوک زمین های زهاب از WMD گفتند:زهکش ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
محصول به جبران ناپذیری خسارات و زده برگشت زراعی زمین های به نشود، باز آن راه                چنانچه

 شلتوک خواهد زد.

عوده اطالع به که است کوتاه مدت و بلندمدت شکل دو به معضل این برای کشاورزان پیشنهادی حل                   راه
 زاده معاون عمرانی فرماندار دشت آزادگان و مدیریت بحران رسیده است.

از وسیعی مساحت های زهاب معضل حل و WMD زهکش نیمه تمام پروژه تکمیل بلندمدت،               راه حل
به یا و نیسان رود به زهکش کردن باز کوتاه مدت، راه حل و آنهاست احیای و منطقه زراعی                   زمین های

 شط العمی است.

 *تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن مهراستان هرمزگان مقابل درب استانداری

درب مقابل تجمع به دست هرمزگان مهراستان مسکن تعاونی اعضای از مرداد،جمعی 14 شنبه سه                 روز
 استانداری زدند.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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  - آخرین خبرها درباره اعتراضات کارگران هفت تپه

 - گزارشاتی درباره سومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی:
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توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت هپکواراک کارگران اعتراضات ادامه -              
 مسئوالن با راهپیمایی وتجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری برای سومین روز متوالی

های بخش کارگران اعتراضات از وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای حمایت -              
 صنعت نفت و پتروشیمی

با رابطه در کار، کودک لغو فعالین و بازنشستگان دانشجویی، کارگری، های گروه و تشکلها بیانیه -                 
 آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری

شغلی بالتکلیفی به نسبت پایتخت در اعتراضشان روز دومین کشوردر عدالت سهام دفاتر کارگران -               
 ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی و قوه قضائیه زدند

معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراض در ارومیه شهرداری اتوبوس ناوگان رانندگان تجمع و اعتصاب -               
 درپی شیوع بیماری کووید 19وعدم حمایت دولت

 - تجمع کارگران اخراجی اجرائیات شهرداری اهواز برای بازگشت بکار

نامه انتشار با حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت مریوان شهرداری کارگران اعتراضات ادامه -                
 سرگشاده

 - عدم پرداخت 8 ماه حقوق کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بندر امام علیرغم وعده و وعیدها

 - جان باختن 2 کارگر مقنی در آزادشهربراثر گازگرفتگی

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی درتهران  بر اثر سقوط در چاهک آسانسور

 - جان باختن کارگر زن یک مرغداری فیروزکوه در دستگاه دان خوری

 - بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و اینبار مصدومیت 5 کارگرفصلی در استان گلستان

  *آخرین خبرها درباره اعتراضات کارگران هفت تپه

بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان هفته هشتمین تپه هفت کارگران از مرداد،جمعی 13               روزدوشنبه
 شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازکردند.

توخالی های وعده به رانسبت اعتراضشان شعارهایی وسردادن سخنرانی ایراد با تپه هفت               کارگران
از فوری ید خلع خواهان ومعیشتیشان شغلی بالتکلیفی به دادن پایان وبرای دادند نشان 3قوه                 مسئوالن

 بخش خصوصی شدند.

هم را ونمایندگانی کردند موافقت بهارستان مرداد 14 روزچهارشنبه جلسه در شرکت با کنندگان                تجمع
 برای شرکت دراین نشست انتخاب کردند.

ومشکالتشان تپه هفت کارگران اعتراض دیگر باری 13مرداد)برای و ودوشنبه(12 یکشنبه             روزهای
گل با «تا کردند تالش هم منصبان صاحب از بعضی و کرد پیدا داخل های رسانه در ای گسترده                     بازتاب
گفت: خبرتلویزیون بخش با گفت و گو در نشینان بهارستان از یکی ازجمله بگیرند» ماهی آب کردن                 آلود

 «صدای مرا از اهواز می شنوید، من صدای کارگران هستم»؟؟؟؟؟ً؟!!!!!!!!



 

 *گزارشاتی درباره سومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی:

 +اعتراضات در مراکز نفتی همچنان ادامه دارد!

و پاالیشگاهها در پیمانکاران و ها شرکت اجحافات به سراسری اعتراض روز سومین در دوشنبه                 امروز
پیوستند. اعتصاب به نیز مهران ایالم جهانپارس شرکت و بیدخون نیروگاه کارگران نفتی،               مراکز
کمپ دارد. ادامه جم پتروشیمی و است کارگر 800 دارای که کنگان پاالیش پترو در همچنان                  اعتصاب
مابقی اند. رفته سرکار به متاسفانه کارگران درصد 10 از کمتر و شده خالی تقریبا ١٣ فاز در حسین                     امام
المرد پاالیشگاه در هستند. اعتصاب نتیجه منتظر خوابگاهها در یا و اند بازگشته خانه به یا                  کارگران
رفتند. خانه به داده تحویل را خود های جوش دستگاه امروز هم جاور و درخشنده گروه                  جوشکاران

 کارفرمای اکسیرصنعت تمبک فاز13 امروز کارگران معترضش را تسویه کامل کرده است.



نتیجه به و ها پروژه در حقوق افزایش تا خانه به رفتن جهت عسلویه ترمینال به ای ایذه کارگران                     هجوم
از کارگر 2000 تاکنون سندیکایی کارگران برآورد به است. چشمگیر همگانی اعتراض این               رسیدن

  روز جمعه به خانه هایشان بازگشته اند.

 +تصویری از  ا عتصاب وتجمع کارگران در نیروگاه بیدخون:

 

 +تصویری ازاعتصاب وتجمع کارگران شرکت جهانپارس ایالم مهران:



 

 +تصویری ازاعتصاب وتجمع کارگران شرکت پترو پاالیش:



 

 +تصویری از  اعتصاب کارگران در فاز 2 و3پیمانکاری کیانپور:



 



 منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 +اعتصاب وتجمع کارگران فاز 2 پاالیشگاه  نفت آبادان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

عدم به دراعتراض آبادان نفت پاالیشگاه 2 فاز کارگران مرداد)، و12 ویکشنبه(11 شنبه               روزهای
 پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدند  و مقابل درب ورودی پاالیشگاه تجمع کردند.

حل برای پایتخت در اکنون هم گفت: آبادان ویژه مرداد،فرماندار 13 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
با زودی به و هستم گفت وگو حال در مربوطه مسئولین با آبادان نفت پاالیشگاه 2 فاز کارکنان                   مشکل

 خبرهای خوش باز خواهم گشت.

بموقعش پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به نسبت جنوبی 24پارس و 22 فازهای کارگران                +اعتراض
 ونداشتن امنیت شغلی

شهرستان در در واقع جنوبی 24پارس و 22 فازهای کارگران مرداد)، و12 ویکشنبه(11 شنبه                روزهای
 کنگان نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت بموقعش ونداشتن امنیت شغلی دست به اعتراض زدند.

نمی شود؛ اعمال پیمانکاری شرکت های بر نظارتی هیچ اینکه بیان با کارگران مرداد،این 13               روزدوشنبه
است؛ ناعادالنه ما دستمزد گفتند: ای رسانه خبرنگار به دستمزد و حقوق بودن پایین به اعتراض                  ضمن
با هم ناچیز دستمزدهای همین می کنیم؛ دریافت پایینی دستمزد می دهیم، انجام که سختی کار نسبت به                  ما
ممکن لحظه هر و هستیم بی بهره آینده به امید و شغلی امنیت از ضمن در می شود؛ پرداخت بسیار                    تاخیر

 است کار خود را از دست بدهیم.

حمایتی هیچ گفتند: و کردند انتقاد منطقه این در کار قانون پوشش عدم از جنوبی پارس فازهای                   کارگران
 از ما صورت نمی گیرد و بدون حمایت های قانون کار مشغول به کار هستیم.

مسئوالن گوش به را خود اعتراض صدای داشتیم قصد مجتمع محوطه در تجمع با می گویند:                 آنها
 فرادستی برسانیم.

 +نامه سرگشاده کارگران قراردادی مدت موقت  صنعت نفت در اعتراض به پایمالی حقوقشان

اعضای و رییس به خطاب سرگشاده ای نامه انتشار با نفت صنعت موقت مدت قراردادی                 کارگران
 کمیسیون انرژی مجلس  اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان رسانه ای کردند.

 این کارگران دراین نامه سرگشاده مشکالتشان را در13 بند بشرح زیراعالم کردند:

وزارت موقت مدت قرارداد غیررسمی نیروهای برای مشاغل بندی طبقه و حقوق سازی یکسان عدم -1                
 نفت

سنوات پرداخت و یکساله قراردادهای بستن بواسطه شغلی امنیت نبود و سازمانی و شغلی ارتقاء عدم -2                 
 در پایان مدت هرسال که عدم امنیت شغلی این پرسنل را به همراه دارد.

وضعیت تبدیل برای جذب سامانه همچنین و ساله و5 ساله 3 قرارداد طرح دو نفت وزارت اخیرا -3                  
وضعیت با قرارداده پرسنل وضعیت تبدیل برای که شرایطی اما کرده اعالم معین قراردادمدت به                 پرسنل
محدودیت ، پرسنل سن معدل، شرط همچون شرایط و ندارد همخوانی غیررسمی پرسنل از                بسیاری
که هایی صحبت و طرح اجرای نبودن مشخصوص و عملیات تخصصی پرسنل تحصیلی مقطع و                 رشته



پرسنل شغلی ارتقاء و حقوق افزایش در تاثیری وضعیت تبدیل این که است مطرح مختلف منابع                  از
از بسیاری و کارشناسی از تر پائین مقاطع مثال طور است.(به شده نگرانی موجب ندارد                 غیررسمی
به مجاز ارشد کارشناسی و دکتری مدارک با حتی نفت صنعت عملیات در شاغل تخصصی های                  رشته

 ثبت نام نیستند)

کارگری براساس پرسنل این حقوق اینکه به توجه با پرسنل این بودن کارگر یا کارمند نبودن مشخص -4                  
 و عیدی پایان سال براساس کارمندی محاسبه می شود.

با دکتری و ارشد کارشناسی مدارک با نفت صنعت موقت قراردادمدت غیررسمی پرسنل از بسیاری -5                
های آزمون در شرکت مجاز سن از آنها سن اینکه به توجه با و اند کرده منعقد قرارداد خود های                      شرکت
سامانه در را آنها تحصیلی مقطع و تحصیلی های رشته نفت وزارت اما است کرده عبور                  استخدامی
تبدیل برای راهکاری و امتیازی هیچگونه و است نکرده اعمال دانشگاهی التحصیالن فارغ               جذب
این و است نگرفته نظر در آنها برای نیز گذشته استخدامی های آزمون در امتیاز حتی و آنها                    وضعیت

 بزرگترین ظلم در حق پرسنل متخصص و تحصیلکرده شاغل در صنعت نفت است.

بدی ،همچون شغلی مزایای دریافت درخصوص قراردادی غیررسمی و رسمی پرسنل میان              6-تبعیض
و رسمی نفر یک صورتیکه در مزایا سایر و ها، پاداش کار، سختی شغل، العاده فوق هوا، و                    آب

 غیررسمی هردو یک کار را در یک محل و دریک ساعت مشخص انجام می دهند.

یکی اگر طوریکه به نفت صنعت درمان و بهداشت خدمات از غیررسمی پرسنل استفاده از جلوگیری -7                 
پرسنل سوزی) آتش شوند(مثل حادثه دچار رسمی نیروی یک با همزمان محل در غیررسمی پرسنل                 از
از خارج درمانی مراکز به بایستی غیررسمی پرسنل اما کند می پذیرش نفت بیمارستان را                 رسمی

 شرکت منتقل شود.

و هستند وضعیت تبدیل انتطار در ها سال نفت وزارت در ایثارگرشاغل و جانباز غیررسمی پرسنل -8                 
در تغییری هیچ و اند قرارگرفته بازنشستگی آستانه در آنها از بسیاری و اند نگرفته ای نتیجه                   هنوز

 ارتقاء شغلی و مزایای آنها اعمال نشده است.

نفت صنعت در کافی تجربه و باال کار سابقه وجود با موقت قراردادمدت پرسنل وضعیت تبدیل                   9-عدم
های نیروی نفت صنعت استخدامی های آزمون در طوریکه به است شده پرسنل انگیزگی بی به منجر                   که
و آموزند می باتجربه غیررسمی پرسنل نظر تحت را شوندکار می کار به مشغول که االستخدام                  جدید
می قرار داده آموزش وی به که پرسنلی همان سرپرست عنوان به بعد یکسال رسمی، پرسنل این                   سپس

 گیرد. و این یعنی "بی انگیزگی پرسنل غیررسمی"

به نفت صنعت در موقت قرادادمدت غیررسمی و رسمی پرسنل حقوق دریافتی زیاد بسیار فاصله -10                
همه با کامل حقوق از بیشتر حتی یا برابر تقریبا سابقه با رسمی نیروی یک کار اضافه که است ای                      گونه
غیررسمی پرسنل بدبینی نوعی شرایط این که است موقت قراردادمدت غیررسمی نیروی یک               مزایای

 را در سیستم بوجود آورده است.

پرسنل بند10 مصوبه طبق که است سالی چند نفت صنعت موقت قراردادمدت عملیاتی نیروهای -11               
سال در و ناچیز بسیار آن سالیانه افزایش میزان که کنند می دریافت عملیاتی حق عنوان به را                    آیتمی

 جاری هم بعد از گذشت 5 ماه هنوز افزایشی نداشته است.



غیررسمی پرسنل برای هوا و آب بد مناطق و جنوب نفتخیز مناطق در شاغل هوا و آب بدی آیتم -12                    
مناطق در خصوصا درجه 60 باالی گرمای در کار سختی به توجه با مسئله این که شود نمی                    لحاظ

 عملیاتی کامال ظالمانه و غیر قابل قبول است.

سازمانی منازل از بسیاری صورتیکه در سازمانی منازل از غیررسمی پرسنل استفاده از جلوگیری -13               
پرسنل اما است داده مزایده طی آنها فروش دستور نفت وزیر حتی و شده فرسودگی دچار                  صنعت

 غیررسمی که بسیاری از آنها نیز اجاره نشین هستند امکان استفاده از آن را ندارند.

توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت هپکواراک کارگران اعتراضات              *ادامه
 مسئوالن با راهپیمایی وتجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری برای سومین روز متوالی

عدم به نسبت اعتراضشان به هپکواراک کارگران متوالی، روز سومین برای مرداد 13               روزدوشنبه
درکارخانه وتجمع راهپیمایی با مسئوالن توخالی های وعده و شغلی امنیت ونداشتن حقوق ماه 2                 پرداخت

  و زیر پل بختیاری ادامه دادند.

 

تا کردیم تجمع نفر 300 حدود گفتند:امروز ای رسانه خبرنگار هپکوبه معترض ازکارگران               جمعی
هیچ روز 3 این در برسانیم. و... کار صمت، وزارت مقام های و استان مدیران گوش به را خود                    صدای
سهام شدن دست به دست به نسبت اعتراضمان که نمی رسد نظر به نیامدند. دیدارمان به آنها از                   یک

  شرکت، شنیده شده باشد.

روزی و می کنند واگذار ایمیدرو یا ایدرو به را شرکت سهام که می کنند اعالم روز یک افزودند:                   آنها
فروش شرط به البته می کنیم؛ واگذار اجتماعی تامین سازمان به را آن سهام از درصد 55 می گویند                   دیگر



را آن چرا است، شرکت فروش بنابر اگر درصد. 17 به آن میزان رساندن و 99 سال انتهای تا                     سهام
اسباب هپکو و ندارد وجود شرکت احیای برای برنامه ای هیچ که می رسد نظر به می کنید؟!                 واگذار

 معامله و رد دیون دولت شده است.

 

های بخش کارگران اعتراضات از وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای              *حمایت
 صنعت نفت و پتروشیمی

ناچیز و معیشتی سخت وضعیت به اعتراض در بوشهر پاالیش پترو کارگران              سیزدهم مرداداعتصاب
 بودن دستمزد.

ایم بوده پتروشیمی و ونفت صنعت های بخش کارگران اعتراضات پیوستن بهم شاهد گذشته روزهای                 در
 که این اعتراضات بطور همزمان در ۴استان کشور برگزار شده است.

و معوقه حقوق پرداخت ، شغلی امنیت ،تامین وموقت امضا سفید قراردادهای لغو کارگران های                 خواسته
 افزایش سطح دستمزد میباشد.

و نفت صنعت های بخش کارگران اعتراضات از حمایت ضمن واحد شرکت کارگران               سندیکای
متناسب دستمزدی دریافت و بموقع دستمزد پرداخت و شغلی امنیت داشتن حق میدارد اعالم ،                 پتروشیمی
سندیکاهای نبود بواسطه که میباشد دنیا در کارگری حقوق ترین ابتدایی از زندگی حداقلی های هزینه                  با

  کارگری و تشکالت مستقل در کشور ، تماما حقوق کارگران نادیده گرفته میشود

پرداخت در میتواند اعتراضات در وپتروشیمی نفت مختلف های بخش کارگران همبستگی و               اتحاد
 مطالبات عقب افتاده و شرایط اسفبار معیشت کارگران تاثیر بسزائی داشته باشد .

با رابطه در کار، کودک لغو فعالین و بازنشستگان دانشجویی، کارگری، های گروه و تشکلها                 *بیانیه
 آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری

ادامه موازات به بود. ایران کارگری مبارزات تاریخ در متفاوت روز یک 99 مرداد 11 شنبه                  روز
صحنه را خیابان است روز 50 اکنون که تپه هفت کارگران قدرتمند و شور پر اعتصابات و                   مبارزات



به حیاتی و تولیدی بزرگ مرکز چندین در همزمانی و گسترده اعتصابات اند، کرده خود مطالبات                  ابراز
22 فازهای گاز پاالیشگاه پارسیان، قشم، سنگین نفت آبادان، نفت های پاالیشگاه کارگران پیوست.                وقوع
و کنگان پاالیش پترو کارکنان فنل، پارس پتروشیمی المرد، پتروشیمی کنگان، در جنوبی پارس 24                 تا
 کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و پائین بودن دستمزد دست به اعتصاب زدند.

شروع نوید تولیدی، مراکز ترین حساس در و روز یک در هم آن وسیعی اعتصابات چنین                  وقوع
معوقه حقوق پرداخت عدم علیه که سالهاست ایران کارگران دهد. می را سراسری و عمومی                 اعتصابات
هر و است بلند اعتراضشان فریاد گرانی، و تورم افسارگسیختگی شرایط در دستمزد میزان بودن پایین                  و
هنوز اما است. رسانده ثبت به را خود کارنامه در اعتراض و اعتصاب بارها ی تجربه کارگری                   مرکز
احضار اند، شده سرکوب معترضین است، نگرفته توجه درخور پاسخ مطالباتشان و خواستها از                هیچیک
اند. مواجه معوقه های حقوق معضل با همچنان کارگران اند. گردیده بیکار کار از و اند شده بازداشت                    و
زیر همچنان اعتصاباتشان رهبران و فعالین همکاران، از خیلی است. فقر خط زیر برابر 5                 دستمزدشان

 فشار و در زندان هستند.

به هم امروز اند. رسیده امروز شرایط به تا کرده سپری را مبارزه از ای طوالنی دوره ایران                     کارگران
دست کننده تعیین قوای توازن یک به خود جانانه مبارزات یمن به هم و اند کرده کسب تجربه الزم                     میزان
مطالبات به دستیابی هم از جدا و پراکنده شیوه به که اند رسیده اطمینان و تجربه آگاهی، این به اند.                      یافته

 خود و برخورداری از زندگی در خور شٱن انسان برایشان میسر نخواهد بود.

،پرستاران، معلمان ، کارگران سالهاست که مسیری مرداد 11 شنبه روز شده، یاد مراکز                کارگران
این در نتیجه در است. کرده پرتوان و جدید ای مرحله وارد را اند کرده هموار دانشجویان و                    بازنشستگان
سراسری و عمومی اعتصابات به خدماتی و تولیدی مراکز همه کارگران که ست ضروری                شرایط

 بپیوندند.

گریبانگیر مشقات عموم و معوقه حقوق فقر، خط زیر برابر 5 حقوق نداری، فقر، از خالصی راه                   تنها
 کارگران، همان است که کارگران این مراکز در پیش گرفتند. اعتصاب عمومی تنها راه است.

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری

13/5/1399 

 1-اتحاد بازنشستگان ایران

  2-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 3-سندیکای نقاشان البرز

  3-شورای بازنشستگان ایران

 4-شورای همبستگی کارگری

  5-کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری

 6- جمعی از بازنشستگان فوالدی

  7-گروهی از فعالین کارگری سقز



  8-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

 9-تشکل برای کودکان پیرانشهر

  10-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

  11-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

 12-جمعی از دانشجویان هنر دانشگاه های تهران

شغلی بالتکلیفی به نسبت پایتخت در اعتراضشان روز دومین کشوردر عدالت سهام دفاتر               *کارگران
 ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی و قوه قضائیه زدند

سازمان ساختمان مقابل تجمع برپایی کشوربا عدالت سهام دفاتر مرداد،کارگران 13 دوشنبه              روز
بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان به درپایتخت متوالی روز دومین قضائیه،برای قوه و سازی               خصوصی

 شغلی ومعیشتی ادامه دادند.

آمده تهران کشوربه سراسر از همکارانشان از بنمایندگی که کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                برپایه
هستند معترض ، عدالت سهام سازی آزاد برای بورس عالی شورای ماه مرداد چهارم روز جلسه                  اند،به
شغلی وضعیت خصوص در تصمیمی هیچ شورا این شده نوشته العمل دستور در که دارند تاکید                  و

 1500نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت گرفته نشده و در واقع با بی توجهی آنها بیکار شده اند.

و بهزیستی حمایتی نهادهای تحصیلکرده مددجویان از همگی که کشور عدالت سهام معترض               کارکنان
برای مختلف شهرستان های و استان ها از حال عین در و جامعه اند ضعیف اقشار از و امام امداد                   کمیته
گفتند: خود مشکالت سوابق درباره شده اند، تهران عازم خود معوقه مطالبات و شغلی وضعیت                پیگیری
آغاز مشموالن نام ثبت شدن الکترونیکی با همزمان پیش سال 4تا5 از عدالت سهام کارکنان                 مشکالت
وضعیت کردن مشخص و مطالباتشان پرداخت به توجه بدون مسئوالن هم اکنون تا موقع آن واز                 شده
کل طور به بورس عالی شورای العمل دستور با اخیرا اینکه تا کرده اند رها خود حال به آنهارا                    شغلی شان

 بیکار شده اند.

کشور محروم مناطق و شهرستان ها در آنها خدمت سالیان طول که مشکالتی همه بر آنها،عالوه گفته                  به
عمل در اما می دهند پیگیری وعده مرتبا آنها پیگیری های به پاسخ در مربوطه مسئوالن شده اند،                 متحمل

 هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی دهند.

رها مختلف شهرستان های در را خانوادهایمان خالی جیب با یکبار وقت چند هر تقریبا اینکه بیان با                   آنها
چیزی هنوز دوندگی همه این نتیجه در افزودند: می کنیم، سفر تهران به مطالباتمان وصول برای و                  کرده
برای خودرا تجمع اینکه از قبل صبح 8 ساعت حوالی امروز صبح دلیل همین است،به نشده                  عایدمان
کردیم مراجعه قضائیه قوه ساختمان به دهیم ادامه سازی خصوصی سازمان ساختمان مقابل روز                دومین

 و نامه ای را برای پیگیری از وضعیت شغلی مان به دفتر رئیس قوه قضائیه دادیم.

از آنچه مشخص به صورت گفتند نیز خود مزدی معوقات درباره خاتمه در عدالت سهام کارکنان                  
دنبال به هم اکنون و می شود امروز به تا 98 97و سال های به مربوط مانده باقی مزدیمان                  مطالبات

 وصول معوقات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستیم.



معیشتی بالتکلیفی به نسبت اعتراض در ارومیه شهرداری اتوبوس ناوگان رانندگان تجمع و               *اعتصاب
 درپی شیوع بیماری کووید 19وعدم حمایت دولت

گذاشتن بنمایش برای ارومیه شهرداری اتوبوس ناوگان رانندگان از مرداد،جمعی 13 دوشنبه روز               صبح
کار از دست دولت حمایت 19وعدم کووید بیماری شیوع درپی معیشتی بالتکلیفی به نسبت                اعتراضشان

 کشیده ومقابل شهرداری این کالنشهردرمرکز  استان آذربایجان غربی زدند.

 

بیمه شهرداری متاسفانه و نمیرسد آنها درد به کسی گفتند:هیچ ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
و است یافته کاهش کرونا شیوع از بعد درصد 80 آنها درآمد طرفی از و نکرده پرداخت را                    رانندگان
بوده یکبار برای موتور روغن توزیع آنان کمک تنها و نگرفته صورت نهادی سوی از حمایتی                  هیچگونه

 است.

 آنها افزودند:بدنبال تجمع امروز نشستی با شهردار ارومیه داشتند که وعده هایی بشرح زیر داده شد:

سوی از 1400 سال ماه مرداد نیمه تا یکسال مدت به اتوبوس رانندگان بیمه هزینه کامل پرداخت -                  
 شهرداری با مجوز شورای اسالمی شهر

مجلس رئیس با آتی دیدار در خصوصی بخش اتوبوس رانندگان شغل شدن آور زیان و سخت پیگیری -                  
 شورای اسالمی و  تالش برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

 - تعویض مسیرهای کم بازده بخش خصوصی با اتوبوس های شهرداری

 - مطرح کردن  پیشنهاد کمک هزینه برای تعمیر اتوبوس ها در شورای اسالمی شهر

تاکسی و شهری خطی، تاکسی رانندگان برای تومانی میلیون یک هزینه کمک ارومیه شهر شورای -                
میلیون دو مبلغ و مینی بوس رانندگان برای تومان میلیون نیم و یک مبلغ شهرداری، زیرنظر                 تلفنی های



خرید جهت بالعوض کمک هزینه بابت ارومیه شهر خصوصی بخش اتوبوس رانندگان برای              تومان
 الستیک یا بیمه مصوب کرده تا بعد از تصویب فرمانداری اجرایی شود.

 *تجمع کارگران اخراجی اجرائیات شهرداری اهواز برای بازگشت بکار

از37 بنمایندگی اهواز شهرداری اجرائیات اخراجی کارگران از مرداد،جمعی 13 دوشنبه             روز
 همکارشان با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر این کالنشهر خواهان بازگشت بکارشدند.

این نمایندگان از نفر پنج گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع این در کننده شرکت و معترض ازافراد                    یکی
پیگیری برای اهواز شهر شورای ساختمان مقابل در امروز شهرداری از شده اخراج افراد                تعداد

 وضعیت شغلی خود تجمع کردیم.

شهر شورای رییس به تا شده نوشته نمایندگان این توسط نیز کار به برگشت درخواست نامه گفت:                   وی
 اهوازداده شود اما تا کنون هیچکدام از مسووالن شورای شهر برای شنیدن حرفهای ما نیامده اند.

نظر زیر همه که هستند کار به مشغول اهواز شهرداری اجرائیات در نفر 400 مجموع در داد: ادامه                    وی
 یک پیمانکار فعالیت دارند.

هستیم فرزند و خانواده صاحب ما همگی کرد: داشت،اضافه خواهیم تجمع هم فردا اینکه به اشاره با                   وی
 و در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا بدون شغل و درآمد چگونه زندگی خود را اداره کنیم.

نامه انتشار با حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت مریوان شهرداری کارگران اعتراضات                *ادامه
 سرگشاده

مسئولین به خطاب سرگشاده ای نامه انتشار با مریوان شهرداری کارگران مرداد، 13 دوشنبه                روز
ای رسانه ذیربط مسئوالن توخالی های وعده و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت را                  اعتراضشان

 کردند.

شهرداری مسئوالن به خطاب سرگشاده نامه ای در کارگران شده،این ای رسانه گزارش              براساس
حقوق خود رسمی کارمندان برای همیشه باید چرا می کنید؛ خانواده هایمان شرمنده را ما «چرا                آورده اند:

 منظم داشته باشید ولی برای کارگران خزانه خالی است وحساب ها مسدود؟!»

درحالی نکردیم دریافت را جدید سال حقوق هنوز و گذشته سال از ماه چهار می خوانیم: نامه این ادامه                    در
 که کادر اداری برج 3 را هم دریافت کردند؛ حاال که دیگر امیدی به وعده های شهرداری نیست.

 *عدم پرداخت 8 ماه حقوق کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بندر امام علیرغم وعده و وعیدها

وعیدها و وعده علیرغم امام بندر شهرداری سبز وفضای خدماتی کارگر صدها معوقه حقوق ماه 8                
 بدنبال اعتراضاتشان،پرداخت نشد.

برخی گفتند: ای رسانه خبرنگار به میرسد 800نفر به تعدادشان که کارگران مرداد،این 13 دوشنبه                 روز
روز در را کارگران مزدی معوقات از ماه یک بودند کرده وعده تیرماه ششم روز در شهری                   مدیران

 های آینده پرداخت می کنند و منابع مالی آن هم تامین شده است .

8ماه حدود امام بندر شهرداری کارگران حاضر حال در کردند: تصریح خود مطالبات درباره                کارگران
 مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است.



شهر شورای و شهردار دفتر به خود مطالبات دریافت برای بارها گفتند: امام بندر شهرداری                 کارگران
مسئوالن سوی از شده داده وعده های عالرغم و نگرفته ایم روشنی پاسخ تاکنون اما کرده ایم،                مراجعه

 مشخص نیست چه زمانی قرار است شهرداری، مطالبات ما را پرداخت کنند.

است جاری سال مزدی معوقات ماه سه به مربوط ما مطالبات کردند: تاکید امام بندر شهرداری                  کارگران
حقوق شده واریز کارگران حساب به که حقوقی آخرین واقع .در است گذشته سنوات به مربوط الباقی                   و

 فروردین ماه سال جاری بوده است.

 *جان باختن 2 کارگر مقنی در آزادشهربراثر گازگرفتگی

گازگرفتگی اثر بر گلستان استان در در آزادشهر شهرستان خانمیر روستای در کار حین مقنی کارگر 2                 
 جان خود را از دست دادند.

استنشاق دلیل به چاه لوله های کردن تمیز حال در ساله کارگر53 شده،یک ای رسانه گزارشات                 بنابه
که شده چاه وارد وی به کمک برای دیگری ساله 30 فرد و داده دست از را خود جان خطرناک                      گازهای

 وی نیز جان خود را از دست داده است.

 *جان باختن یک کارگر ساختمانی درتهران  بر اثر سقوط در چاهک آسانسور

خیابان در در واقع ساخت حال در ساختمان یک کاردر حین کارگر مرداد،یک 12 یکشنبه روز                  شامگاه
 135 تهران پارس درپی سقوط از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جان باخت.

 *جان باختن کارگر زن یک مرغداری فیروزکوه در دستگاه دان خوری

فیروزکوه سرانزا روستای در در واقع مرغداری یک ساله 28 زن کارگر مرداد،یک 12                روزیکشنبه
  در استان تهران حین کار با دستگاه دان خوری روسری و موی سرش به داخل دستگاه کشیده شده و

 دردم جانش را ازدست داد.

 *بازهم واژگونی سرویس رفت و آمد کارگران و اینبار مصدومیت 5 کارگرفصلی در استان گلستان

در فصلی کارگران حامل مینی بوس دستگاه یک واژگونی دنبال مرداد،به 13 دوشنبه روز               صبح
 محورمواصالتی شهرستان رامیان استان گلستان، 5 کارگر فصلی زخمی وبه بیمارستان منتقل شدند.

از و شده درمان سرپایی صورت به حادثه این مصدوم  کارگران از نفر شده،سه ای رسانه گزارش                   بنابه
حال پزشکان اعالم طبق که هستند بستری بیمارستان در هنوز دیگر نفر دو و شدند ترخیص                  بیمارستان

 عمومی آنها رضایت بخش است.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 12 مرداد ماه1399

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


هفت مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات -                
 هفته ای شد

 - روز دوم اعتصاب در مراکز نفتی!

بندی خالی و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت هپکو کارگران اعتراضات جدید روزدور دومین -               
 مسئوالن با تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری

بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای شماره -               
 شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان البرز

مجلس مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام دفاتر کارگران اعتراضی تجمع -               
 برای باری دیگر

شرکت توسط حقوقشان پایمالی به نسبت اهواز وفاضالب آب اداره کارگران اعتراضی تجمع -              
 پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره

 - تایید حکم ١٣ ماه حبس جدید علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه تجدید نظر

 - تجمع اعتراضی اهالی محله ی یوسف آباد تبریزنسبت به مبلغ غرامت پرداختی از سوی شهرداری

 - تجمع اعتراضی صاحبان باغ های تفریحی جاده آبشار نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری
 بویراحمد

هفت مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران                *اعتراضات
 هفته ای شد

از هفته هفتمین شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت کارگران مرداد، 12 یکشنبه                 روز
شهرستان مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت را              اعتراضاتشان

 شوش،استان خوزستان و کشور،پشت سر گذاشتند.



 م

 



 

 +روز دوشنبه 13 مرداد ماه 2 کارگر هفت تپه دادگاهی میشوند

سرای داد دادیاری پنجم درشعبه کهنکی حسن و پام کرامت تپه مرداد،2کارگرهفت 13 دوشنبه                روز
 عمومی وانقالب شهرستان شوش با حضوروکیلشان فرزانه زیالبی دادگاهی خواهند شد.

 *روز دوم اعتصاب در مراکز نفتی!



 

و کم های دستمزد به اعتراض و اعتصاب دوم روز مرداد 12 امروز سندیکا، پیام خبرنگار گزارش                   به
 حقوق های عقب افتاده و نپرداختن مزایای کارگری و وضعیت غیرانسانی پروژه ها آغاز گردیده است.

در اکسیر شرکت و المرد سپهر پارسیان پاالیشگاه کارگران و کنگان پاالیش پترو کارگر 800                 امروز
 فاز 13 در اعتصاب هستند.

فاز و ها شرکت در است. شدن تعطیل حال در خانه به کارگران رفتن دلیل به 13 فاز حسین امام                       کمپ
 های عسلویه از دیروز ترک محل کار آغاز گردیده است.

فاز٢٢و٢۴ های شرکت کل کارگران شده داده فراخوان از حمایت در سندیکا، پیام خبرنگار گزارش                 به
جمله از کردند. مراجعت ها خوابگاه به همگی و نموده خوداری کارگردن از و پیوسته اعتصاب                  به

 کارگران شرکت آریا ماهان، آزمون فلز…..

 امروز بیش از 10 هزار کارگر با این اعتصاب همراهی کرده اند.



 

بندی خالی و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت هپکو کارگران اعتراضات جدید روزدور               *دومین
 مسئوالن با تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری

بالتکلیفی به نسبت اعتراض هپکوبرای کارگران متوالی، روز دومین برای مرداد 12 یکشنبه               روز
آهن راه ریل نزدیک بختیاری پل زیر و درکارخانه تجمع به دست مسئوالن بندی خالی و ومعیشتی                   شغلی

 زدند.



 

 

مطالبات  از بخشی و جاری سال تیر و خرداد دستمزدهای نشدن پرداخت به اشاره با هپکو                  کارگران
گمانه زنی این طرح و عمومی افکار با بازی ماه ها از گفتند:پس ای رسانه خبرنگار به 96 و 95                    سال های
تامین سازمان به را آن غیرمدیریتی سهام از درصد 55 می شود، واگذار ایمیدرو یا ایدرو به هپکو                   که

  اجتماعی واگذار کرده اند.



سهام از درصد 17 بر مازاد که است کرده مکلف را اجتماعی تامین سازمان افزودند:دولت ها                  هپکوی
نمی داند کسی و نیست روشن کارگران تکلیف میان این در اما برساند؛ فروش به 99 سال پایان تا را                     خود

  چه بالیی بر سرمان می آید؛ در حالی که  760 نفر هستیم.

مدیریت افزودند:متاسفانه کرونا، ویروس به همکارانشان از تعدادی ابتالی به اشاره با هپکو               کارگران
آن هزینه های باید کارگران و است نکرده کار حین فردی حفاظت وسایل تامین برای جدی فکر                  شرکت

 را پرداخت کنند.

بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات سریال از دیگر ای               *شماره
 شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان البرز

شهرستان فرمانداری مقابل تجمع به دست ایران کنتورسازی کارخانه کارگران مرداد، 12 یکشنبه               روز
توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان دیگر باری برای تا زدند                  البرز

 مسئوالن بنمایش بگذارند.

 

و سر بی شاهد که است سال چندین گفتند: محلی رسانه یک خبرنگار به تجمع در حاضر                   کارگران
این در اما است، شده کارگران جان بالی سازی خصوصی و هستیم قزوین کنتورسازی شرکت                 سامانی
مسئوالن و نمی رسد جایی به که است شرکت این کارگران حق به فریادهای نمی شود دیده آنچه                  میان

 استان قزوین هم بارها وعده های بی سرانجامی داده اند که عملیاتی نشده است.

ماست مشکالت از یکی بیمه می کنیم؛ نرم پنجه و دسته مختلفی مشکالت با ما گفت: کارگران ازاین                   یکی
بیکاری بیمه خدمات از بتوانیم تا است نشده واریز شرکت توسط ما بیمه  حق گذشته چهارماه از تقریبا                    و

 استفاده کنیم.

هیچ هنوز متاسفانه اما شد، داده گذشته هفته در قزوین استان مسئوالن برخی توسط وعده هایی افزود:                  وی
 برنامه ای برای حل این موضوع صورت نگرفته است و ما همچنان بالتکلیف هستیم.



مجلس مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت کشور عدالت سهام دفاتر کارگران اعتراضی               *تجمع
 برای باری دیگر

رساندند پایتخت به را خود کشور عدالت سهام دفاتر کارگران دیگر، باری برای مرداد 12 یکشنبه                  روز
ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان صدای مجلس مقابل دیگر تجمعی پایی بر با                 تا

 منعکس کنند.

العمل دستور بدنبال جاری سال ماه مرداد چهارم تاریخ گفتند:از ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
 جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت ، از کار بیکار شده ایم.

هیچ عدالت سهام دفاتر کارکنان معوقه مطالبات پرداخت بجز بورس عالی شورای العمل دستور                در
 تصمیمی در خصوص وضعیت شغلی ما گرفته نشده و ما را بیکار کرده اند.

مطالبات و شغلی وضعیت پیگیری برای مختلف شهرستان های و استان ها از که کارگران از گروه                 این
دفاتر در فعالیت 13سال از پس که هستیم نفر 1500 حدود می گویند: شده اند، تهران عازم خود                  معوقه
سهام سازی آزاد برای خود اخیر تصمیمات در بورس عالی شورای عدالت، سهام تعاونی                شرکت های

 عدالت وضعیت شغلی مارا پیش بینی نکرده و در نتیجه ما را بیکار کرده است.

کارکنان شغلی امنیت به بورس عالی شورای توجه عدم گفت: تجمع در حاضر کارگران از                 یکی
کارکنان، این زحمات و دارند بیمه و کار سابقه سال 13 که کشور سطح در عدالت سهام                   تعاونی های

 سهام عدالت را به ثمر رسانیده است، عامل تجمع امروز کارکنان سهام عدالت است.

طرق به خصوصی سازی سازمان گذشته سال چند در متاسفانه افزود: مشکالتشان جزئیات تشریح در                او
عالی شورای اخیر العمل دستور با که جایی تا داشته تعاونی ها دفاتر حذف در سعی غیرقانونی                  مختلف

 بورس اعتبار این هدف محقق شد.

شرکت توسط حقوقشان پایمالی به نسبت اهواز وفاضالب آب اداره کارگران اعتراضی              *تجمع
 پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره

کالنشهر در اداره این ساختمان مقابل تجمع اهوازبا وفاضالب آب اداره کارگران مرداد، 11 شنبه                 روز
 اهواز اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری بنمایش گذاشتند.



 

در تبعیض رفع خواستار گفتند: ای رسنه خبرنگار اهوازبه وفاضالب آب شرکت پیمانکاری               کارگران
 پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.

زیرمجموعه که فاضالب و آب شرکت مجموعه پیمانی کارگران حقوق در زیادی افزودند:اختالف               آنها
  شرکت پیمانکاری کار می کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد.

مشاغلی شامل که اهواز فاضالب و آب شرکت پیمانی کارگران تعداد افزودند: معترض کارگران                این
شهر در نفر 300 به دست کم می شود، ... غیره و وفاضالب آب های ایستگاه اپراتور ، چی تلمبه                    همانند
از فاضالب و آب مجموعه مستقیم قرارداد و رسمی کار نیروی برخالف کارگران این می رسد.                 اهواز

 مزایایی همانند اضافه کاری، پاداش و کارانه، بن  ، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند.

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

 کدام از این مزایا را نمی گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه ای برای کار کردن داریم؟

اهواز شهر مناطق از یکی در چی تلمبه عنوان به که اهواز فاضالب و آب کارگران از یکی گفته                     به
که فاضالب و آب رسمی کارگر یک با چی تلمبه پیمانی کارگر یک دریافتی فاصله است، کار                   مشغول
سایر که درحالیست این است. تومان میلیون میلیون سه تا دو حدود حداقل می کنند کار کارگاه یک                   در
کاری سابقه 17سال تا 16 میانگین با اهواز آبفای شرکت در مختلف شغلی عناوین با پیمانی                  کارگران

 کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.

کار مشغول واسطه ای شرکت یک مسئولیت تحت همکارانم همراه به سالهاست ، کارگر این گفته                 به
بهانه به که شرکتی بین این در می کند. پرداخت وفاضالب آب را ما بیمه و حقوق حال عین در                     هستم.
ماه هر کسر (با کارگران کار واسطه به باید چرا ندارد خدمات ارائه در نقشی هیچ عمال نیرو                    تامین

 چندین میلیون تومان) به سودهای کالن دست پیدا کند.



تصریح خاتمه در هستیم، وفاضالب آب مختلف بخشهای در پیمانکار حذف خواهان ما اینکه بیان با                  او
وجود با حال عین در نمی دهد را زندگی  مان کفاف می کنیم دریافت واسطه ای شرکت  از که حقوقی                  کرد:
آنها به که دستمزدهایی رسمی، حتی و مستقیم قرارداد نیروهای برخی با ما حرفه میان که                  نزدیکی

 پرداخت می شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.

 *تایید حکم ١٣ ماه حبس جدید علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه تجدید نظر

های نهاد قضائیه، قوه ٩٨ اسفند ٢٨ بخشنامه پیرو زاده عظیم جعفر آزادی برای قانونی اجبار دنبال                   به
تعجیل با را جدیدی پرونده فرمایشی و دستوری کامال اقدامی در امر، این از جلوگیری جهت                  امنیتی
بیست مدت ظرف اسالمی، جمهوری قضائیه قوه در سابقه بی اقدامی در و تشکیل ایشان علیه                  فراوان
تبلیغ جرم به را او و رسانده سرانجام به را حکم صدور و محاکمه بازپرسی، بازجویی، روند کل                    روز
امنیتی نهادهای دستور طبق و عینا که کردند محکوم جدید حبس ماه ١٣ به اسالمی جمهوری نظام                   علیه

 در شعبه ٣۶ دادگاه تجدید نظر تایید و دیروز ١١ مرداد در زندان به او ابالغ گردید.

زندانیان درمان عدم به زاده عظیم اعتراض پرونده این در اسالمی جمهوری نظام علیه تبلیغ                  مصادیق
در کننده تجمع کارگران و تپه هفت کارگران علیه ظالمانه احکام صدور به اعتراض و ٩٨ سال اوایل                    در

 مراسم روز جهانی کارگر سال ٩٨ در مقابل مجلس بوده است.

پنجساله اش محکومیت دوره کردن سپری حال در وی که میگیرد صورت در حالی حکمی چنین                صدور
صنفی مطالبات خواست و از دفاع به تنها و است نشده مرتکب جرمی هیچ زاده عظیم جعفر                   میباشد.
نهادهای سوی از کارگران کردن زندانی و حبس ظالمانه احکام صدور است. ورزیده مبادرت                کارگران
اگر میگیرد. صورت کارگران گری مطالبه و خواهی حق نوع هر سرکوب راستای در قضایی و                  امنیتی
روز شدگان بازداشت و تپه هفت کارگران علیه زندان احکام صدور به زاده عظیم جعفر مانند                  کارگری
محکوم مجدد حبس به نظام علیه تبلیغ اتهام به میکند اعتراض زندانیان درمان عدم به یا و کارگر                    جهانی

 میگردد. اگر این ظلم آشکار علیه جامعه نیست پس چیست؟

اقدام زاده، عظیم جعفر علیه مجدد زندان حکم صدور از انزجار ابراز ضمن ایران کارگران آزاد                  اتحادیه
امضا از نیز جعفر که زندانیان درمان عدم به اعتراض در سیاسی زندانیان جمعی نامه بازنشر                  به
شده منتشر کارگران علیه زندان حکم صدور به اعتراض در که وی صوتی فایل نیز و بود آن                    کنندگان
بودند زاده عظیم جعفر جدید سازی پرونده در نظام علیه تبلیغ اتهام مصادیق موارد که این تا مینماید                    بود
برخوردهای دایره طریق این از تا دهد. قرار ایران جامعه کل و کارگر طبقه قضاوت معرض در                   را

 ظالمانه سیستماتیک حاکمیت علیه کارگران بیشتر از پیش در معرض نظر جامعه آشکار گردد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٢ مرداد ٩٩

 *تجمع اعتراضی اهالی محله ی یوسف آباد تبریزنسبت به مبلغ غرامت پرداختی از سوی شهرداری

عمارت محوطه ی در تجمع به تبریزدست آباد یوسف محله ی اهالی از مرداد،جمعی 12 یکشنبه                روز
به غرامت عنوان به شهرداری که مبلغی به نسبت را اعتراضشان صدای تا زدند کالنشهر این                  ساعت

 مسکن های تملک شده آنها پرداخت می کند، منعکس کنند.



 

غرامت پرداخت بر مبنی شهر اسالمی شورا مصوبه ی فاصله ی محلی،در خبری منبع یک گزارش                بنابه
این موارد برخی در است، داده رخ مسکن زمینه ی در قیمتی افزایش ، آباد یوسف محله ی اهالی                   به
و میلیون یک شهرداری و دادگستری کارشناسان است، درصدی 100 مسکن حوزه ی در قیمت                افزایش
دلیل به شهروندان این و کرده اند گذاری قیمت شهروندان این ملک متر هر برای تومان                 600هزار

 افزایش قیمت مسکن، نسبت به این رقم شاکی هستند.

به نسبت آباد یوسف محله ی شهروندان اعتراض تبریز شهر اسالمی شورای عضو یک گفته به                 بنا
و میلیون یک شهرداری توسط شهروندان این از زمین متر هر گفت: است، منطقی مسکن قیمت                  افزایش
تومان میلیون 80 حدود قیمت این با متری 45 مسکن که حالی در می شود؛ خریداری تومان هزار 600                  
بخواهند بسا چه کرد رهن و اجاره مسکنی نمی توان مبلغ این با شهر کجای هیچ در و می شود                    برآورد

 مسکنی خریداری کنند.

ایجاد جهت تملک برای آباد یوسف آخر آباد سعید محله ی در مسکونی واحد 53 حدود داد: ادامه                   وی
 رمپ دسترسی به اتوبان پاسداران  شناسایی شده است.

کارشناسی و دهد انجام موضوع این به رسیدگی برای را الزم پیگیری های باید شهرداری افزود:                 وی
 مجدد نسبت به قیمت روز مسکن در این منطقه انجام دهد تا رضایت اهالی این منطقه را جلب کند.

آنها و است بوده شهرداری طرح دلیل به آباد یوسف محله ی اهالی مسکن تملک گفت: درخاتمه                  وی
 بالتکلیف باقی مانده اند.



فرمانداری مقابل معیشتی بالتکلیفی به نسبت آبشار جاده تفریحی باغ های صاحبان اعتراضی              *تجمع
 بویراحمد

گذاشتن بنمایش آبشاربرای جاده تفریحی باغ های صاحبان از از مرداد،تعدادی 12 یکشنبه              روز
 اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی دست به تجمع مقابل فرمانداری بویراحمد زدند.



 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی

  همزمان با حضور 3 بهارستان نشین

مطالباتشان به کارفرما پاسخگویی عدم به شوشترنسبت صنعت و کشت کارگران اعتراضی تجمع -              
 واخراج یک همکار حق طلب مقابل فرمانداری

زیر و کارخانه در تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارگران اعتراضات ادامه -                 
 پل بختیاری

پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به دراعتراض قشم سنگین نفت شرکت کارگران وتجمع اعتصاب -               
 بموقعش

ترمینال در مطالبات پرداخت عدم به نسبت کرمانشاه شهری اتوبوس های راننده اعتراضی تجمع -               
  کاویانی

حسین با سنندج کنشگران از جمعی و زیویه و سقز مریوان، معلمان های تشکل مدیره هیات دیدار -                  
 حسن خانی و یاسر امینی آذر در مهاباد

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

 رضا (محمد) کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان  فروبست

 - تجمع اهالی روستای آق مشهد ساری برای جلوگیری از  وقف روستا و جنگل 

مرمریت سنگ معدن دوباره فعالیت به نسبت تنگستان و دشتی های شهرستان اهالی اعتراضات ادامه -                
 در کوه بیرمی

 *ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی

  همزمان با حضور 3 بهارستان نشین

نیشکر وصنعت کشت مجتمع نشین،کارگران بهارستان 3 حضور با همزمان ماه مرداد 11 شنبه                روز
شوش شهرستان فرمانداری مقابل معیشتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضیشان تجمع به تپه                هفت

 ادامه دادند.

عدم به نسبت را خشمشان نشینان مجلس با رودررو شعارهایی سردادن با تپه هفت کارگران                 امروز
اول طراز مسئوالن مصلحتی وسکوت شرکت اختالسگر وسهامداران سازی خصوصی با تکلیف              تعیین

 شهرستان شوش،استان خوزستان وکشوربنایش گذاشتند.

حضور نشینان بهارستان تبلیغی برداری بهره از روز،حاکی پایان تا شده ای رسانه گزارشات                آخرین
 یافته درتجمع کارگران هفت تپه می باشد.

مطالباتشان به کارفرما پاسخگویی عدم به شوشترنسبت صنعت و کشت کارگران اعتراضی              *تجمع
 واخراج یک همکار حق طلب مقابل فرمانداری



عدم به نسبت اعتراضشان صدای انعکاس شوشتربرای صنعت و کشت مرداد،کارگران 11              روزشنبه
فرمانداری مقابل تجمع به دست طلب حق همکار یک واخراج مطالباتشان به کارفرما               پاسخگویی

 شهرستان شوشتر زدند.

پرداخت به اعتراض دلیل به تجمع این گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران از                  یکی
 نشدن حق کارگران و عدم تمکین کارفرما از رای اداره کار است که به نفع کارگران صادر شده است.

طور به را کارگر 400 حدود سنوات و بازنشستگی و بیمه کارون صنعت و کشت شرکت افزود:                   وی
 کامل پرداخت نکرده، به همین دلیل کارگران شکایتی را در اداره کار مطرح کردند.

کارگران حق پرداخت به ملزم کارون صنعت و کشت شرکت کار، اداره رای اساس بر کرد: اضافه                   وی
 است اما این شرکت نه تنها به رای عمل نکرده، بلکه یک همکار حق طلب را نیز اخراج کرده است.

زیر و کارخانه در تجمع با ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارگران اعتراضات                 *ادامه
 پل بختیاری

به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای اراک هپکو کارگران از مرداد،جمعی 11 شنبه               روز
اجتماع آهن راه قطار ریل نزدیک بختیاری پل زیر وسپس کارخانه در ابتدا ومعیشتی شغلی                 بالتکلیفی

 کردند.

 

شغلیشان وامنیت است نشده پرداخت هپکو کارخانه کارگران حقوق شده،2ماه ای رسانه گزارشات به                بنا
 پادرهواست.

به واخطار گرمی دست بمثابه را روزهایشان این اعتراضی تجمعات ها گزارشات،هپکویی بهمین               بنا
امنیت تامین بر مبنی برحقشان مطالبات به یابی دست راه در کشور و مرکزی استان اول طراز                   مسئوالن

 شغلی ومعیشتی اعالم کردند.



پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به دراعتراض قشم سنگین نفت شرکت کارگران وتجمع               *اعتصاب
 بموقعش

وعدم حقوق نازل سطح به نسبت اعتراض برای قشم سنگین نفت شرکت کارگران مرداد، 11 شنبه                  روز
 پرداخت بموقعش، دست از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند.

ترمینال در مطالبات پرداخت عدم به نسبت کرمانشاه شهری اتوبوس های راننده اعتراضی               *تجمع
  کاویانی

پرداخت عدم به نسبت اعتراضتشان ادامه در کرمانشاه شهری اتوبوس های راننده مرداد، 11 شنبه                 روز
شیوع ایام در تعطیلی ماه دو خاطر به بیکاری بیمه حق و 98 سال یارانه پرداخت بر مبنی                    مطالبات

 ویروس کرونا دست به تجمع در ترمینال کاویانی کالنشهر کرمانشاه زدند.

همین در را اعتراضی تجمعات کرمانشاه شهری اتوبوس های راننده ازاین پیش که است یادآوری                 قابل
 رابطه مقابل شهرداری و استانداری کرمانشاه برپا کرده بودند.

 

حسین با سنندج کنشگران از جمعی و زیویه و سقز مریوان، معلمان های تشکل مدیره هیات                  *دیدار
 حسن خانی و یاسر امینی آذر در مهاباد

شرکت اتهام به پیشتر برد می سر به روزه پنج مرخصی در اکنون هم کنشگرکه معلم آذر، امینی                    یاسر
تحمل جهت و بازداشت ماه اردیبهشت در و محکوم حبس ماه 15 تحمل به معلمین سراسری تحصن                   در

 دوره محکومیت خود به زندان مهاباد منتقل شده بود.



با روز چند از پس و بازداشت جاری ماه ابتدای در که است مهاباد بازنشسته معلم نیز خانی حسن                     حسین
 تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

 

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

  رضا (محمد) کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان  فروبست

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

  رضا (محمد) کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان  فروبست

در و حومه و تهران خیاط کارگران سندیکای مدیره هیات عضو ١٣۶١ - ١٣۶٠ سال در فراهانی                   رضا
کوشندکان از ایشان بود. ایران کارگری سندیکاهای موسسان هیات بنیانگذاران از یکی ١٣٨٠               سال
کوشنده این کرد. تالش هم صنفی هایش معیشت و کار شرایط بهبود برای سال ها که بود خیاط                 سندیکای
 سندیکایی دلسوخته همیشه برای آگاهی رسانی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری آرام و قرار نداشت.

تاکید مصاحبه ها و دیدارها کارگری، محافل نشست ها، در همیشه و بود کارگران دلسوز فراهانی                رضا
سندیکاهای باید خواهند می سالمتی و رفاه زنی، چانه قدرت شغلی، امنیت اگر کارگران که کرد                  می
توسط سوز خانمان استثمار این از رفت برون و نجات راه که چرا بدهند، تشکیل را مستقل                   کارگری
سر است تشکیالت و وحدت رنجبران چاره معروف شعار و است همبستگی و اتحاد سرمایه                 صاحبان

 می داد.

جنبش تاریخ در سندیکایی حق طلب و زحمتکش کارگر این مصاحبه های و نوشته ها فعالیت ها،               مبارزات،
و فرهادی رضا علی همچون سندیکایی پیشروان کنار در ایشان نام و بود خواهد ماندگار ایران                  کارگری

 حسین سمنانی و... در تاریخ جنبش کارکری ایران به نیکی ثبت خواهد شد.



(محمد) رضا آقای سندیکایی کوشنده ی درگذشت حومه و تهران اتوبوسرانی شرکت کارگران              سندیکای
 کنگرانی فراهانی را به عموم زحمتکشان سندیکایی، فعالین سندیکای و کارگری تسلیت می گوید.

 یادش گرامی

 راهش پر رهرو

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ١١ مرداد ٩٩

 *تجمع اهالی روستای آق مشهد ساری برای جلوگیری از  وقف روستا و جنگل 

وقف به نسبت اعتراضشان صدای رساندن برای ساری آق مشهد روستای اهالی مرداد، 11 شنبه                روز
خواستار ای رسانه خبرنگار وگفتگوبا پالکاردها برافراشتن وبا زدند تجمع به دست جنگل  و                روستا

 جلوگیری از  وقف روستا و  5600 هکتار جنگل  شدند.

 

مرمریت سنگ معدن دوباره فعالیت به نسبت تنگستان و دشتی های شهرستان اهالی اعتراضات                *ادامه
 در کوه بیرمی

تجمعاتشان بوشهربه استان در تنگستان و دشتی های شهرستان هالی از نفر مرداد، صدها 11 شنبه                  روز

چشمه بزرگترین و شیرینه تاریخی عمارت کنار در مرمریت سنگ معدن دوباره فعالیت به اعتراض                 برای
 آب شیرین منطقه ادامه دادند.



 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - آخرین اخبار از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش

مطالبات پرداخت بر مبنی وکشور شهرستان،استان منصبان صاحب وعیدهای و وعده آمدن در               +توخالی
 کارگران تا 10مرداد

 +احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

دفتر مقابل ومعیشتی استخدامی بالتکلیفی به نسبت اصفهان استان خدمت خرید معلمان اعتراضی تجمع -               
 بهارستان نشینان استان

 - اعتراض رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر نسبت به عدم پرداخت 4 ماه مطالباتشان

دبیر محمدتقی فالحی برای شده صادر حکم به اعتراض در ایران(تهران) معلمان صنفی کانون بیانیه -               
 کانون صنفی معلمان ایران(تهران)از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقالب

آشامیدنی آب نداشتن به نسبت سرپل الیاسی مجتمع و زهاب پشتنگ دهستان اهالی اعتراضی تجمع -                
 مقابل فرمانداری شهرستان پل ذهاب

معدن دوباره فعالیت به نسبت تنگستان و دشتی های شهرستان اهالی از نفر صدها اعتراضی تجمع -                 
 سنگ مرمریت در کوه بیرمی
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 - مرگ ومصدومیت 3 کارگر شهرداری تهران حین کاردرپل سید خندان براثر تصادف

 - جان باختن یک کارگرجوان در حادثه ریزش آوار اصفهان

 *آخرین اخبار از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش

مطالبات پرداخت بر مبنی وکشور شهرستان،استان منصبان صاحب وعیدهای و وعده آمدن در               +توخالی
 کارگران تا 10مرداد

 +احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی درسطح شهر شوش

تجمعشان به تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران مرداد)، 10 و وجمعه(9 شنبه پنج                 روزهای
شهرستان طرازاول مسئوالن به تا دادند ادامه شوش شهر های خیابان در وراهپیمایی فرمانداری                مقابل
بموقع پرداخت بر مبنی مطالباتشان به دستیابی راه در که کنند اعالم وکشور خوزستان                شوش،استان
وسهامداران سازی خصوصی با نهایی تکلیف تعیین با شغلی بالتکلیفی به دادن وپایان بیمه وحق                 حقوق

 شرکت و بازگشت بکار همکاران حق طلب اخراجیشان قصد کوتاه آمدن ندارند.

 

مطالبات پرداخت بر مبنی وکشور شهرستان،استان منصبان صاحب وعیدهای و وعده آمدن در               +توخالی
 کارگران تا 10مرداد



تعهد و قول و ای منطقه و کشوری منصبان صاحب کرکننده گوش و شده ای رسانه گزارشات به                    بنا
عیدها و وعده بازهم که شود پرداخت مرداد 10 تا کارگران معوقه حقوق قراربود تپه هفت                  کارفرمایان

 توخالی در آمد.

 +احضار یکی از کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه به دادگاه

باید کهنکی حسن بنام تپه هفت نیشکر کارگران از اجتماعی،یکی های شبکه در منتشره گزارش                 براساس
حضور شوش دادگاه در عمومی» نظم در «اخالل به نسبت اتهام تفهیم جهت مرداد99 12 یکشنبه                  روز

 بهم رساند.

دفتر مقابل ومعیشتی استخدامی بالتکلیفی به نسبت اصفهان استان خدمت خرید معلمان اعتراضی               *تجمع
 بهارستان نشینان استان

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای اصفهان استان خدمت خرید معلمان از مرداد،جمعی 10 جمعه                روز
این نشینان بهارستان دفتر مقابل تجمع به دست ومعیشتی استخدامی بالتکلیفی به نسبت               اعتراضشان

 استان زدند.

 

به کرده دریافت حقوق ماه دو تاکنون گذشته سال از اینکه بیان با درتجمع حاضر معلمان از                   یکی
 خبرنگار رسانه ای  گفت: با دریافت این میزان حقوق، در تنگنای مالی قرار گرفته است.



است قرار امسال گفت: شده طرح این وارد 93 سال از اینکه به اشاره با هم معلمان از دیگر                     یکی
سال ها با خدمات خرید معلمان اینکه بدون کند استخدام آزمون، با را نفر 28هزار پرورش و                  آموزش

 سوابق کاری و تجربه در این آزمون حضور داشته باشند.

پاسخگوی مسئوالن که داریم امید گفت: و کرد بیان معیشتی مشکالت را تجمع این علت دیگری                  معلم
 مشکالت شان باشند.

 *اعتراض رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر نسبت به عدم پرداخت 4 ماه مطالباتشان

به نسبت را اعتراضشان صدای ایرانشهر شهرستان بهداشت مرکز رانندگان مردادماه، 9 شنبه پنج                روز
 عدم پرداخت 4 ماه مطالباتشان،بلندکردند.

به باشند می نیز آن سوخت و استهالک دار وعهده بوده خودشان به متعلق خودرو که رانندگان                   این
یافته افزایش ساعت 11 به ما کاری شیفت کرونا ویروس شیوع وجود گفتند:با محلی رسانه                 خبرنگاریک
دهی سرویس مشغول ما و کنند می مراجعه بهداشت مرکز به عصر و صبح نوبت دو در اجرا کادر                     که

 هستیم.

و قسط زندگی، مخارج خودرو، استهالک اقتصادی، نابسمان وضعیت و آمده پیش شرایط افزودند:با                آنها
بد وضعیت باعث نداریم درآمدی منبع هیچ که آنجایی از و دارد تاخیر ماه چهار ما حقوق ها                    اجاره

 معیشتی ما شده است.

دبیر محمدتقی فالحی برای شده صادر حکم به اعتراض در ایران(تهران) معلمان صنفی کانون               *بیانیه
 کانون صنفی معلمان ایران(تهران)از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقالب

  اصل  ٢۶ قانون اساسی:

آزادند، شده شناخته دینی اقلیتهای یا اسالمی انجمن های و صنفی و سیاسی انجمن های جمعیت ها،                احزاب،
را اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازین ملی، وحدت آزادی، استقالل، اصول که این به                 مشروط
  نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

  بار  د یگر شاهد صدور حکم ناباورانه دیگری، برای اعضای کانون صنفی معلمان ایران هستیم.

سنگین احکام و بازجویی مورد کشور سراسر در معلمان صنفی کانون اعضای که نیست بار اولین                  این
 قضایی قرار میگیرند و متاسفانه گویی پایان هم  ندارد!

سال بهمن ١٩ در خانه اش به ماموران یورش با تهران معلمان صنفی کانون متین دبیر فالحی                  محمدتق  ی
آزاد موقت بطور وثیقه قید با هفته یک حدود از پس و ضبط او ارتباطی وسایل می شود، بازداشت                    گذشته

 می شود.

سال دو به حالی در تهران، انقالب دادگاه ٢۶ شعبه سوی از حکمی طی ماه)، (مرداد جاری ماه در و                      
جهت در همواره ایشان معلمان، صنفی و مدنی فعاالن از بسیاری گواه به که شود می محکوم                   حبس
و عالی اهداف به نیل جهت در مدون قوانین اساس بر و هیجانات، از بدور و کاربردی                   راهبردهایی

 ارزنده آموزشی کشور تالش  کرده و هرگز از مسیر عقالنیت خارج نشده است.



و برداشته گام جمعی کار مسیر بر خود صنفی فعالیت دوران طول در تهران معلمان صنفی کانون                   دب  یر
معلمان صنفی کانون مدیره هیات اعضای دیگر تصمیمات و نظرات آرا، با او فعالیت همه  هدف و                   شاکله
به وارده اتهام تهران معلمان صنفی کانون مدیره هیات اعضای شک بدون است. بوده همراستا                 تهران

 ایشان را با استناد به قانون اساسی - از جمله اصل ٢۶ -  بی اساس می دانند.

کانون قانونی درتشکل شرکت طریق از تبانی و اجتماع بااتهام صنفی کانون آرام دبیر فالحی تق  ی                  محمد
این صراحت به کشور اساسی قانون اصل٢۶ که درحالی می شود. محکوم حبس دوسال به معلمان                 صنفی
فردی یا گروه به را جرمی آنکه از قبل قضایی ضابطین و دستگاه دارد. می محفوظ همه برای را                     حق
آنکه مگر کنند. گیری تصمیم آن محوریت و اساس بر و رجوع کشور ای پایه قوانین به باید کنند،                     منتسب

 عده ای با طرح اتهامات خالف قانون، خود را فراتر از قانون و مرجع تام االختیار بدانند.

تشکلهای همه و صنفی کانونهای اعضای همه  است شده داده نسبت ایشان به که اتهامی با است                   واضح
دیدگاِه این اساس بر و هستند محکوم فالحی جناب چون سازمانها و احزاب همه و مدنی و صنفی                    مستقل
کنند، آشکار را موجود سیستم قصور و کاستی ها که حرکت هایی همه  حاکمیت، و قضایی                مسئوالن

 مجرمند و الیق اعدام و زندان و شالق ... !!!

بارها کشور سراسر در صنفی فعاالن که شود می محکوم حبس دوسال به حالی در فالحی                  محمدتق  ی
از بیشتر ،شالق و... ،زندان اعدام احکام صدور شدت این روزها و بوده اند این چنینی احکام صدور                 شاهد
و داشته جامعه در عکس بازخورد که احکامی می شود. شمرده جایز صنفی و مدنی فعاالن برای                  گذشته
حقیقت و حق برمسیر را آموزش عرصه صنفی فعاالن و همکاران از بسیاری خفقان، فضای ایجاد                  بجای

 استوارتر کرده است.

صنفی نهادهای و مدنی جامعه بر که فشارهایی وجود با که می کند اعالم تهران معلمان صنف  ی                  کانون
آموزش و معلمان جامعه اعتالی و قانون به ارزش گذاری جهت در همچنان نهادها این می شود،                 وارد

 کشور تالش خواهد کرد و از برخوردهای اعمال شده هراس و بیمی نداشته و ندارد.

و کرده دفاع #محمدتقی فالحی جناب خود دبیر فعالیت های توان،از تمام با تهران معلمان صنف  ی                کانون
و نداشته تهران معلمان صنفی کانون نظرات و تصمیمات خالف بر فعالیتی هیچ ایشان می نماید                 اعالم

 همواره بر مسیر قانون گام برداشته است.

مدنی و صنفی فعاالن برای ظالمانه احکام قبیل این صدور دیگر بار ایران(تهران) معلمان صنف  ی                 کانون
به رسیدن برای همچنان دارد می اعالم سرزمین این معلمان و ایران مردم به و می کند محکوم بشدت                    را
قضایی قوه از و داد خواهد ادامه بازنشسته  و شاغل فرهنگیان و دانش آموزان حق بر و صنفی                   حقوق
حکم سپس بررسی، را اتهامات بیشتر بصیرت با و بگذارد احترام کشور قوانین به می خواهد                 کشور

 صادر کند.

٩٩/۵/١٠ 

 کانون صنفی معلمان ایران( تهران)

آشامیدنی آب نداشتن به نسبت سرپل الیاسی مجتمع و زهاب پشتنگ دهستان اهالی اعتراضی                *تجمع
 مقابل فرمانداری شهرستان پل ذهاب



و استاندار معاونین همراه به وزیرنیرو نماینده و معاون سفر با همزمان مرداد 9 شنبه پنج                  روز
دهستان اهالی از ،جمعی گیالنغرب و زهاب سرپل ، قصرشیرین حوزه نشین بهارستان               شهریارحیدری
آشامیدنی آب نداشتن به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای سرپل الیاسی مجتمع و زهاب                پشتنگ
ساختمان به ورودشان بر را راه وبرای زدند ذهاب پل شهرستان فرمانداری مقابل تجمع به                 دست

 فرمانداری بستند تاخشمشان را نمایان کنند.

معدن دوباره فعالیت به نسبت تنگستان و دشتی های شهرستان اهالی از نفر صدها اعتراضی                 *تجمع
 سنگ مرمریت در کوه بیرمی

برای بوشهر استان در تنگستان و دشتی های شهرستان هالی از نفر صدها مرداد، 9 شنبه پنج                   عصرروز
بزرگترین و شیرینه تاریخی عمارت کنار در مرمریت سنگ معدن دوباره فعالیت به نسبت                اعتراض

 چشمه آب شیرین منطقه تجمع کردند.

 

اهالی از نفر 500 از بیش ماه مرداد 9 مرداد،روزپنجشنبه 10 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  برپایه
عمارت کنار در که مرمریت سنگ معدن فعالیت از جلوگیری برای تنگستان و دشتی                شهرستان های
نشانه به است کرده فعالیت به آغاز منطقه وحش حیات شیرین آبشخور بزرگترین و "شیرینه"                 تاریخی

 اعتراض در کوه بیرمی تجمع کرده بودند.

 *مرگ ومصدومیت 3 کارگر شهرداری تهران حین کاردرپل سید خندان براثر تصادف

تهران شهرداری 3کارگر با وبرخوردش سواری خودروی یک مرداد،براثرتصادف 10 جمعه             ظهرروز
منتقل بیمارستان وبه مصدومیت دچار ودوکارگر باخت جان کارگردردم یک خندان سید پل در کار                 حین

 شدند.



 *جان باختن یک کارگرجوان در حادثه ریزش آوار اصفهان

ریزش براثر اصفهان میرزاطاهر خیابان کاردر حین ساله 35 کارگر مرداد،یک 10 جمعه روز                صبح
 آوار ومدفون شدن زیرش در دم جانش را ازدست داد.
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 اخباروگزارشات کارگری 8 مرداد ماه 1399

 - دامنه داتر شدن اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 خنثی کردن توطئه کارفرما برای خروج اموال شرکت جهت فروش با تجمع  مقابل درب ترابری

 بند وبست هیئت اعزامی از بهارستان با اعضای شورای وابسته به دولت و خانه کارگر

نفت وزارت ساختمان مقابل منفی حقوقی فیش به نسبت نفت صنعت جانباز کارکنان اعتراضی تجمع -                
 ودخالت نیروی انتظامی

حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض ریگان رفسنجانی هاشمی بیمارستان کارکنان اعتصاب -             
 ومطالبات

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

٣۶ شعبه ازسوی کارگر جهانی روز بازداشت شدگان از صمیمی کیوان برای زندان سال سه حکم                تایید
  دادگاه تجدیدنظر انقالب را محکوم می کنیم

 - کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران :سوء قصد به جان فعاالن سیاسی را محکوم می کنیم

 - کانون نویسندگان ایران:میالد جنت آزاد شد

 - بیهوشی یکی از کارگران شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه دربندرامام  براثر گرمازدگی

 دامنه دارتر شدن اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

 خنثی کردن توطئه کارفرما برای خروج اموال شرکت جهت فروش با تجمع  مقابل درب ترابری

 بند وبست هیئت اعزامی از بهارستان با اعضای شورای وابسته به دولت و خانه کارگر

مجتمع کارگران خوزستان، استان فرسای طاقت وگرمای شرجی هوای در مرداد 8 چهارشنبه               روز
فرمانداری مقابل تجمع به گذشته روز چند به نسبت بیشتری تعداد با تپه هفت نیشکر وصنعت                  کشت
مسئوالن مصلحتی سکوت به نسبت را اعتراضشان تا دادند ادامه شوش شهر سطح در                وراهپیمایی
آنها پرده پشت های توطئه به را خشمشان ضمن ودر بگذارند وکشوربنمایش شهرستان،استان               طرازاول
کارگرنمایان خانه و دولت به وابسته شورای اعضای با بهارستان از اعزامی هیئت وبست بند                 منجمله

 کنند.
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خروج بر مبنی کارفرما اقدام از یافتن اطالع از بعد تپه هفت کارگران از جمعی همچنین                  امروز
 مایلرهای مجتمع و فروش آنها، با تجمع مقابل درب ترابری مانع  از خروج اموال شرکت شدند.

 



نفت وزارت ساختمان مقابل منفی حقوقی فیش به نسبت نفت صنعت جانباز کارکنان اعتراضی                *تجمع
 ودخالت نیروی انتظامی

مقابل منفی حقوقی فیش به اعتراض برای نفت صنعت جانباز کارکنان از مرداد،جمعی 7 شنبه سه                  روز
با 15 وساعت آغاز صبح 8 ساعت از اعتراضی تجمع کردند.این اجتماع درتهران نفت وزارت                 ساختمان

 مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید.

 

است.به شده ثبت منفی رقمی گذشته ماه در کنندگان تجمع حقوقی شده،فیش ای رسانه گزارشات                 برپایه
و ند شد بدهکار وزارتخانه این به ماهیانه حقوق دریافت جای به نفت ملی شرکت کارکنان این دیگر                    بیان
به برپایی به تصمیم همین به و اند نکرده دریافت پاسخی گذشته روز چند طی آنها پیگیری های                   علیرغم

 تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی به مطالباتشان گرفتند.



 

رسید ما دست به حقوقی فیش که پیش روز گفت:چند ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضرین از                   یکی
نفت وزارت به شما ظاهرا که گفتند ما به کردیم جو و پرس است. شده ثبت منفی ما حقوق رقم که                       دیدیم
صفر شما دریافتی حقوق نیز آینده ماه دو تا احتماال دارید که بدهی میزان به توجه با و هستید                     بدهکار

 باشد.

نشدند کنندگان تجمع به پاسخگویی به حاضر نفت وزارت مسئولین از یک گزارشات،هیچ               بنابهمین
 ودرنهایت نیروی انتظامی وارد صحنه شد وتجمع کنندگان را پراکنده کرد.

 



حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض ریگان رفسنجانی هاشمی بیمارستان کارکنان             *اعتصاب
 ومطالبات

برای کرمان دراستان ریگان شهرستان رفسنجانی هاشمی بیمارستان کارکنان مرداد، 7 شنبه سه               روز
 انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دست از کارکشیدند.

 

خود جان از ما کرونایی سخت روزهای گفت:در محلی رسانه خبرنگاریک به کنندگان ازتجمع                یکی
و خود مخارج تهیه برای اما هستیم، ها کاستی و نشیب و فراز تمام با رسانی خدمت حال در و                      گذشته

 خانواده به پول نیاز داریم.

کار به بیمارستان در فردی حفاظت و بهداشتی مناسب امکانات نبود و ها کاستی همه وجود با افزود:                    وی
ضعیف شدت به همکاران و ما روحیه ذیربط مسئولین توجه عدم با اما داد خواهیم ادامه توان تمام با                     خود

 شده است.



 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

٣۶ شعبه ازسوی کارگر جهانی روز بازداشت شدگان از صمیمی کیوان برای زندان سال سه حکم                تایید
  دادگاه تجدیدنظر انقالب را محکوم می کنیم

اسالمی جمهوری در هم و گذشته رژیم در هم که است سیاسی و نگار روزنامه فعاالن از صمیمی                    کیوان
مدنی جامعه مدافعین و معلمان و دانشجویی و کارگری فعاالن از دفاع درجهت همیشه و بوده زندان                   در
صمیمی است، نکرده دریغ مدنی جامعه تقویت در کمکی هیچ از و بوده حق طلبان و حق خواهان کنار                   در
خاموش ایشان در را خواهی حق و طلبی مبارزه روحیه نتوانست هم میان سالی اما دارد سن سال ٧٢                  
گفتن از وقت هیچ است. گفته زندان سال سه حکم تائید مورد در نظر اظهار آخرین در که بطوری                     کند،

  حق منصرف نشده ام و پس از تحمل این سه سال زندان هم چنانچه زنده بمانم ، منصرف نخواهم شد

و صمیمی کیوان زندان سال سه حکم تایید حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران                 سندیکای
فعاالن و بازنشستگان دانشجویان، معلمان، کارگران، علیه که انقالب دادگاههای احکام تمامی              همچنین
صادر مدنی جامعه تالشگران علیه که احکامی سندیکا این نظر از می کند. محکوم مدنی و                 صنفی
در وفساد فقر گسترش و کشور در مدیریتی ناکارآمدی روند ادامه برای سبزی چراغ واقع در                  می شود
تمامی همبستگی و اتحاد مافیای، رانت و فساد از عاری جامعه ای داشتن برای و می باشد                 جامعه
الزم و....) پرستاران و نگاران روزنامه و ودانشجویان (معلمان صنفی و کارگری مستقل               تشکل های

 می باشد.

 *کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران :سوء قصد به جان فعاالن سیاسی را محکوم می کنیم

 کارگران و مردم آزاده

 بنا به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران:"درتاریخ99/5/5

به 2بار روز یک در ونیز کرده حمله زاده جعفرعظیم بند8،به داخل در زندانیان از یکی                  ساعت11صبح،
 او حمله شده و مسئولین نیز کوچکترین عکس العملی نشان نداده اند."

 ما معتقدیم که حفِظ سالم جسمی و روانی کلیه ی زندانیان بر عهده ی قوه ی قضائیه است.

و اطالع با ، گرفته انجام روز یک در و 2نوبت در که کارگری و سیاسی فعال این جان به                      سوءقصد
 هماهنگی کامل با مسئولین زندان بوده و توطئه ایی از پیش طراحی شده ،می باشد.

 این قبیل اقدامات ایذائی در جهت به سکوت کشاندن زندانیان و بعضآ، حذف فیزیکی آنان می باشد.

 ما کارگران این توطئه شوم و ضد انسانی را قویآ محکوم می کنیم.

99/5/7 

 *کانون نویسندگان ایران:میالد جنت آزاد شد

 میالد جنت شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران موقتا آزاد شد.

روز او شد. آزاد اوین بازداشتگاه از موقت به طور تومانی میلیون ٨۵ کفالت با جنت میالد گذشته                   شب
یک گفته ی به بود. شده منتقل نامعلوم مکانی به و بازداشت خانه اش به امنیتی ماموران یورش با تیر ٢۴                   



فرد است. کمونیستی" و مارکسیستی گروه های با "ارتباط و نظام" علیه "تبلیغ او اتهام های مطلع                 فرد
 مطلع همچنین گفت به میالد گفته شده که یکی – دو ماه دیگر برای ادامه بازجویی احضارش می کنند.

 *بیهوشی یکی از کارگران شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه دربندرامام  براثر گرمازدگی

کار درحین دربندرامام کاوه دریایی و بندری خدمات شرکت کارگران از یکی مرداد، 8                روزچهارشنبه
وبیهوش گرمازدگی دچار گرما، شدت اثر بر بندر امام  اقتصادی ویژه منطقه در بارگیری و                تخلیه

 وتوسط همکارانش به مرکزدرمانی جهت مداوا منتقل شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 7 مرداد ماه 1399

 - کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درراه دستیابی به مطالباتشان سر باز ایستادن ندارند

 - ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی و وعده های
 پوچ مسئوالن با تجمع دوباره مقابل استانداری قزوین

به بازگشت وعده تحقق عدم به نسبت لوشان سیمان کارخانه بیکارشده کارگران اعتراضات ادامه -               
 کاروبی خیالی مسئوالن شهرستان

های وعده و حقوق ماه 4 پرداخت عدم به دراعتراض سریش آباد شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب -                
 توخالی مسئوالن

 - کارزار اعتراضی علیه واگذاری 5600 هکتار از اراضی جنگلی استان مازندران

تائید با رابطه در کودک حقوق فعالین و بازنشستگان دانشجویی، کارگری، های گروه و تشکلها بیانیه -                 
 حکم اعدام 5 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه 96.

 - تایید حکم 3 سال حبس کیوان صمیمی در دادگاه تجدیدنظر

 - محکومیت محمد فالحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 2 سال حبس تعزیری

 - جان باختن کارگرجوان اداره برق گرمسار براثر برق گرفتگی

 - له شدن کارگر یک کارخانه شهرک صنعتی اشترجان زیرقطعه آهن سنگینی

 - جان باختن کارگر تاسیسات مخازن و ذخیره سازی بندرماهشهربراثر گرمازدگی

 *کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه درراه دستیابی به مطالباتشان سر باز ایستادن ندارند

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران مرداد، 7 شنبه سه                 روز
ایستادن باز سر مطالباتشان به دستیابی درراه که دادند نشان شوش شهرستان های خیابان در                 وراهپمایی

 ندارند.

 

کردند اعالم کارگران اتحاد برحفظ وتاکید سخنرانی وایراد شعارها پالکاردها،سردادن برافراشتن با              آنها

اعتصاب،تجمع به تپه هفت از خصوصی بخش ید خلع ازجمله مطالباتشان تمامی به رسیدن                تا
 وراهپیمایشان ادامه خواهند داد.

 *ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی و وعده های
 پوچ مسئوالن با تجمع دوباره مقابل استانداری قزوین

هیچ متاسفانه اما کردیم، پیگیری و بیان را خود مطالبات بارها ایران: کنتورسازی کارخانه                کارگر
 مسئولی پاسخگوی ما نیست و تا به امروز مشکالت ما حل نشده باقی مانده است.

بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان درادامه ایران کنتورسازی کارخانه کارگران مرداد، 7 شنبه              روزسه
حق دیگر یکبار تا زدند قزوین استانداری مقابل به دست مسئوالن پوچ های وعده و وشغلی                  معیشتی

 طلبیشان را به رخ مسئوالن طراز اول استان وکشوربکشند.



 

استانداری مقابل در نیز پیش+ روز چند گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به کننده تجمع کارگران از                   یکی
هیچ تجمع این متاسفانه اما باشند؛ ما مشکالت فریادرس و بیایند خود به مسئوالن شاید تا کردیم                   تجمع

 نتیجه ای نداشت.

هیچ متاسفانه اما شود، حل و پیگیری قزوین مسئوالن سوی از ما مشکالت بود شده قرار افزود:                   وی
 مسئولی پاسخگوی ما نیست.

شاید تا رسانده ایم مسئوالن گوش به را خود صحبت های بارها و بارها داد: ادامه معترض کارگر                  این
 مشکالت ما و شرکت را حل کنند؛ اما این پیگیری ها مانند آب در هاون کوبیدن است.

تا اما شده ایم؛ خسته قزوین استانداری مقابل در تجمع و مشکالت بیان و پیگیری ها از کرد: تصریح                   وی
 زمانی که مطالبات خود را دریافت نکنیم، به این تجمعات ادامه خواهیم داد.

از که است کسی کمتر و نیست تازه ای مسئله کنتورسازی کارگران مشکالت گفت: دیگری                کارگر
 مشکالت این شرکت آگاهی نداشته باشد.

تقریبا و ماست مشکالت از یکی بیمه می کنیم؛ نرم پنجه و دسته مختلفی مشکالت با ما کرد: عنوان                    وی
بیمه خدمات از بتوانیم تا است نشده واریز شرکت توسط ما حساب به بیمه ای حق گذشته چهارماه                   از

 بیکاری استفاده کنیم.



متاسفانه اما شد، داده گذشته هفته در قزوین استان مسئوالن برخی توسط وعده هایی کرد: اضافه                 وی
 هنوز هیچ برنامه ای برای حل این موضوع صورت نگرفته است و ما همچنان بالتکلیف هستیم.

انعکاس برای ایران کنتورسازی کارخانه کارگران جاری، سال تیرماه 31 شنبه سه بارروز               +آخرین
وعیدهای و وعده درآمدن توخالی و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی ادامه به نسبت اعتراضشان               صدای

 مسئولین دست به تجمع مقابل استانداری قزوین زدنه بودند.

به بازگشت وعده تحقق عدم به نسبت لوشان سیمان کارخانه بیکارشده کارگران اعتراضات               *ادامه
 کاروبی خیالی مسئوالن شهرستان

وعده تحقق عدم به نسبت اعتراضاتشان درادامه لوشان سیمان بیکارشده کارگران مرداد، 6 دوشنبه                روز
امام دفتر مقابل تجمع به دست شهرستان مسئوالن خیالی وبی کارخانه خریدار سوی از کار به                  بازگشت

 جمعه لوشان زدند.

 

 قابل یاد آوری است که این کارگران روز یکشنبه ۵ مرداد، برای منعکس کردن صدای اعتراضشان
 مقابل ورودی معدن سنگ آهک تخت آسمان سیمان لوشان تجمع کرده بودند.

تعطیلی اعالم از بعد 92 سال ماه گفتند:مرداد ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع تاریخ                 درهمان
خود کار به بازگشت منتظر نفر 67 همچنان کارگران، از زیادی شمار بیکاری و لوشان سیمان                  کارخانه

 هستند.



سنگ بزرگ معدن یک همراه به تجهیزات همه با کارخانه این که 95 سال افزودند:از کارگران                   این
که کند مشغول مجموعه این در را آنها همه شد متعهد خریدار  شد، فروخته سنگ پیمانکار یک به                    آهک
استان های از را خود کار نیروی او و نشده محقق کارفرما وعده هنوز سال، 4 گذشت از بعد و امروز                      تا

 دیگر جذب کرده است.

ازای در بود شده موظف واگذاری حین در خریدار کردند: شده،اضافه تعطیل صنعتی واحد این                 کارگران
را کارخانه شده بیکار کارگران و ایجاد معدن جوار در جدید صنعت یک آهک، سنگ معادن                  استخراج
لوشان شهر حاشیه در کارخانه این سنگ معادن از پیمانکار؛ است سال چند اما کند، کار به                   مشغول
شهرستان تامین شورای به که وعده ای طبق اما می کند استخراج (تراورتن) سنگ آسمانسرا)               (کوه های
جدید واحد کامل راه اندازی جهت در اقدامی بود، داده واگذاری حین کارخانه سابق سهامداران و                 رودبار

 و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده در واحد صنعتی صورت نمی دهد.

دلیل به و کشیده ایم زحمت کارخانه این در سال ها دادند: ادامه لوشان سیمان کارخانه بیکارشده                 کارگران
سرمایه دار یک باید چرا هستیم. بیکار عائله سر چند با همچنان منطقه در کار شرایط نبودن                  مهیا
استان های از غیربومی کار نیروی بومی، و قدیمی کارگران ما زندگی شرایط گرفتن نادیده با                 غیربومی

 اصفهان، یزد و کرمان .. جذب  کارخانه کند؟

کارخانه خریدار که است تعهداتی اجرای لوشان سیمان باقیمانده کارگران خواسته اینکه بیان با                کارگران
شهرستانی مسئوالن است مشخص آنچه کردند: اضافه است، شده متعهد کارگران برابر در قانون                مطابق

 موقع واگذاری اهلیت بخش خصوصی را برای اشتغال دوباره کارگران تضمین نکرده بودند.

های وعده و حقوق ماه 4 پرداخت عدم به دراعتراض سریش آباد شهرداری کارگران وتجمع                *اعتصاب
 توخالی مسئوالن

استان قروه شهرستان در سریش آباد شهرداری کارگران بار، پنجمین برای مرداد 7 شنبه سه                روز
این ساختمان ومقابل زدند اعتصاب به دست حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض برای                کردستان

 شهرداری اجتماع کردند.



 

کارگران اعتصاب چهارمین که بود گذشته سال ماه بهمن محلی،19 خبری منبع یک گزارش                به
برای کردستان استانداری شهری امور مدیرکل وعده با که اعتصابی خورد، رقم آباد سریش                شهرداری
همان فقط معترض کارگران گفته به که وعده ای یافت، پایان هفته یک عرض در ماه دو حقوق                   پرداخت

 حقوق دو ماه پرداخت شد و از عید به بعد هیچ مبلغی پرداخت نکرده اند.

 تجمع کنندگان گفتند:با توجه به وضعیت اقتصادی و پیش آمدن ویروس کرونا زندگی کردن سخت شده و
 درست نیست در این شرایط حق و حقوق ما را هم ندهند.

 آنها افزودند:آخرین حقوق پرداخت شده آنها مربوط به اسفند ماه 98 بوده که آن هم به همین شیوه با
 اعتصاب پرداخت شد.

 آنها ادامه دادند:مشکالت مالی وجود دارد و پرداخت نکردن حقوق انگیزه را از ما می گیرد. ما کاری به
 حواشی شهرداری و شورای شهر و مشکالت گذشته نداریم. ما فقط می خواهیم حقوقمان پرداخت شود.

 *کارزار اعتراضی علیه واگذاری 5600 هکتار از اراضی جنگلی استان مازندران

کشور دانشگاهی جامعه ی بویژه مردم، عموم از مازندران استان دانشجویان از جمعی وسیله               بدین
منطقه ی جنگل های اراضی از هکتار 5600 واگذاری علیه اعتراضی کارزار در دارد              درخواست

 آق مشهد استان مازندران شرکت نمایند:

منطقه ی هیرکانی جنگل های اراضی از هکتار عمومی،5600 رسانه های در شده منتشر اخبار بر               مبتنی
شدن ملی از پیش قرن پنج قدمت به سندی اساس بر کشور، عالی دیوان رأی با مازندران استان                    آق مشهد

 اراضی جنگلی کشور، تحت عنوان وقف به فردی بنام حسینعلی خادمی تخصیص داده شد.

 بر این اساس مراتب اعتراض مطروحه بدین شرح بیان می شود:



و نمی شود اراضی این به مختص روند این چند هر است؛ عمومی اموال غارت بارز مصداق رأی این -                   
 سابقه ی اشکال مختلف تخصیص اموال عمومی به اشخاص وجود داشته است.

مخرب بهره برداری امکان رأی این می  باشد؛ منطقه بوم زیست  تخریب واگذاری، این محتوم نتیجه ی -               
  را قانونی می کند که صدمات جبران ناپذیری بر پوشش های گیاهی و حیات جانوری خواهد زد.

این قضایی پروسه ی بودن قانونی و وقفی امور کار و ساز مشروعیِت سند، صحت از فارغ نتیجه                   در
لغو خواستار مشخصًا کارزار این است. همگانی سرمایه ی نابودی و عمومی منافع با تضاد در                 واگذاری

 این حکم می باشد.

 لینک امضای پتیشن:

https://t.co/byQeniFhzp?amp=1 

تائید با رابطه در کودک حقوق فعالین و بازنشستگان دانشجویی، کارگری، های گروه و تشکلها                 *بیانیه
 حکم اعدام 5 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه 96.

 اجازه نمی دهیم دستگاه قضایی جان هیچ انسانی را  با هیچ بهانه ای بگیرد.

در مردم همبستگی و مقاومت با که آبانماه معترض جوان سه اعدام حکم از پس گسترده                  اعتراضات
  ایران و جهان براه افتاد، دستگاه قضایی را علیرغم میلش به عقب نشینی و توقف حکم مجبورساخت.

، ایستند می حکومتها سرکوبگرانه سیاستهای مقابل در و اند اعدام مخالف که دادند نشان وسیعا                  مردم
 حکومتهایی که  برای حفظ منافع و بقای خود چاره ای به جز سرکوب ندارند.

قدرت این تکرار از پیشگیری برای و نظیرافکارعمومی کم اتحاد از خشمگین قضائیه قوه اینک                 اما
حکم تایید و صدور به اقدام دوباره نگذشته اش نشینی عقب از اندکی زمان هنوز حالیکه در                   اجتماعی

 مرگ 5 نفر دیگر را کرده است.

به که هستند معترضی جوانان محمدی عباس و نظری مجید بسطامی، محمد کیانی، هادی صالحی،                 مهدی
این و شده محکوم اعدام به اصفهان های دادگاه توسط 96 دیماه مردمی اعتراضات در شرکت                  جرم

 احکام از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

 این یک جنگ آشکار میان مردم انساندوست جامعه با دستگاه قضایی بر سر مرگ و زندگی است.

مصمم که مردمی اراده و طرف یک در جامعه، ارعاب برای کشتن و قتل رویکرد با قضایی                    دستگاه
 در دفاع از زندگی اند، در طرف مقابل ایستاده اند.

جان از حمایت به جهانی عمومی جامعه افکار حمایت با و خود همبستگی و اتحاد قدرت به تکیه با                     ما
زندگی از برخورداری خواهان و معترض انسانهای نمیدهیم اجازه دیگر و داد خواهیم ادامه                جوانانمان

  انسانی توسط دستگاههای سرکوب، اعدام شوند.

می قتل مجریان و قضایی دستگاه های به را امکان این ، زندانها در سیاسی و معترض انسانهای                   اسارت
جان اند، داده هشدار آنرا وقوع خودشان که مردمی اعتراضات از پیشگیری یا انتقام بمنظور که                  دهد

 زندانیان را بخطر اندازند!

https://t.co/byQeniFhzp?amp=1


توقف و 96 ماه دی معترض جوانان اعدام احکام محکومیت و شدید اعتراض بر عالوه                 بدینجهت
 بیقیدوشرط آن، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم.

7/5/1399 

 1- اتحاد بارنشستگان ایران

  2- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  3- سندیکای نقاشان البرز

  4- شورای بازنشستگان ایران

 5- شورای همبستگی کارگری

 6- گروه 19 اسفند

 7- گروهی از فعالین کارگری سقز

 8- گروهی از فعالین لغو کار کودکان

  9- تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 10- دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

 *تایید حکم 3 سال حبس کیوان صمیمی در دادگاه تجدیدنظر

98 کارگرسال روزجهانی درتجمع شرکت بدلیل تجدیدنظر دادگاه در صمیمی کیوان حبس سال 3                حکم
 مقابل مجلس تحت لوای «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»تاییدشد.

 قابل یدآوری است که کیوان صمیمی اردیبهشت 98 درتجمع روزجهانی کارگرسال 98 مقابل مجلس

کیوان دادگاه ،99 ماه فروردین 26 سه شنبه روز ازآزادی پس و بازداشت کارگر جهانی روز مناسبت                  به
علیه اقدام قصد به تبانی و «اجتماع اتهام به زندان سال 5 وحکم برگزار غیابی صورت به                   صمیمی

 امنیت کشور» و یک سال زندان هم بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی»

 از طریق وبسایت قوه قضاییه به وی ابالغ  شده بود.

26 شعبه در ماه 29اردیبهشت دوشنبه روز صبح دوم بار برای نگاردادگاه روزنامه این اعتراض                 بدنبال
 دادگاه انقالب تهران، با حضور وی و وکالیش برگزار شد وی به 3سال حبس تعزیری محکوم کرد.

 *محکومیت محمد فالحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران به 2 سال حبس تعزیری

محکوم تعزیری حبس سال 2 تحمل به بدوی دادگاه در تهران معلمان صنفی کانون دبیرکل فالحی                  محمد
 شد.

 این حکم  که توسط شعبه 26 دادگاه انقالب صادر شده بدوی است و امکان تجدیدنظر دارد.

  *جان باختن کارگرجوان اداره برق گرمسار براثر برق گرفتگی



برق چراغ تیر درباالی کار حین گرمسار برق اداره ساله 30 کارگر مرداد،یک 7 شنبه سه روز                   صبح
 دچاربرق گرفتگی شد وهمانجا خشک شد وجان باخت.

 *له شدن کارگر یک کارخانه شهرک صنعتی اشترجان زیرقطعه آهن سنگینی

آهن قطعه سقوط براثر اصفهان استان درفالورجان واقع اشترجان صنعتی شهرک کارخانه کارگر               یک
 سنگینی از دپوی آهن آالت بر رویش در دم جانش را ازدست داد.

 *جان باختن کارگر تاسیسات مخازن و ذخیره سازی بندرماهشهربراثر گرمازدگی

ذخیره سازی و مخازن جنوب(تاسیسات تهران شرکت کارگر مرداد،یک 7 شنبه سه             روز
 بندرماهشهر)بنام ابراهیم عرب زاده بر اثر شدت گرما دچار گرمازدگی شده و جان خود را از دست داد.

گرمای در روزه همه ماهشهر شهرستان بندرمجیدیه جاده در واقع جنوب تهران شرکت               کارگران
در سوزان آفتاب زیر و بی سابقه گرمای در عصر، ونیم شش تا صبح ونیم شش از،ساعت هوا                   بی سابقه
خود کار محل در 12ظهر ساعت تا الزاما نیز جمعه ها کارگران می شوند.این حاضر خود کار                 محل

 حاضر می شوند.

 

را هوا دمای بیشترین خوزستان استان که ایامی در شرکت این کارگران شده، ای رسانه گزارشات                  بنابه
روز در ساعت 12 اما بودند، کرده تاکید کاری ساعت کاهش به استان بحران کمیته و می گذارد سر                    پشت

 را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده اند .

و درمانی امکانات تامین عدم علت به جنوب تهران شرکت از حادثه این از ،قبل گزارشات بهمین                   بنا
این با اما بود، شده شکایت ماهشهر شهرستان درمان و بهداشت شبکه مسئوالن سوی از اولیه                  کمک های

 وجود مسئوالن شرکت نسبت به این موضوع بی توجه بودند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 6 مردادماه 1399

شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراض هفته هفتمین آغاز -                
 ومعیشتی با راهپیمایی وتجمع در شهرشوش

  - تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت

مطالبات دریافت خرمشهربرای سازی صابون کارخانه بیکارشده کارگران دار دامنه های کنش ادامه -              
 وبازگشت بکار

های شرکت تازی یکه به نسبت امام بندر شهرداری سبز فضای و خدماتی کارگران اعتراض -                
 پیمانکاری منجمله اخراج یک همکار حق طلب زیرسایه سکوت شهردار وشورای شهر

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - از 47 شهرداری استان آذربایجان غربی کارگران 39 شهرداریش با مشکل حقوق معوقه روبروهستند

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری کالته رودبار

 - اخراج ده ها کارگر و مهماندار شرکت راه آهن

 - گزارش تکمیلی درباره حمله به جعفر عظیم زاده

 تهد ید به قتل جعفرعظیم زاده در حضور مسئولین زندان اوین

شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراض هفته هفتمین                *آغاز
 ومعیشتی با راهپیمایی وتجمع در شهرشوش

هفتمین تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع ،کارگران پزان" "خرما درگرمای مرداد 6 دوشنبه                روز
شغلی بالتکلیفی وادامه بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت عدم نسبت به به نسبت را اعتراضشان                 هفته
همکاران بکار بازگشت وعدم شرکت وسهامداران سازی خصوصی با نشدن نهایی تکلیف تعیین               بدلیل
شهر سطح در وراهپیمایی فرمانداری مقابل باتجمع مسئوالن توخالی های وعده و اخراجیشان طلب                حق

 شوش آغازکردند.



 

اول طراز مسئوالن مصلحتی سکوت به نسبت خشمشان بنمایش برای امروز تپه هفت               کارگران
 خوزستان ازجمله شعار می دادند:«شریعتی حیا کن   خوزستان را رها کن».

معترض کارگران طرف از راهپیمایی در که بود شعارهایی دیگر از پذیرد» نمی ذلت میمیرد                 «کارگر
 هفت تپه بارها سرداده شد.



  *تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خدمت

سنوات پرداخت عدم به نسبت اعتراض در اتوبوسرانی واحد شرکت بازنشستگان - مرداد ششم                دوشنبه
درخواست با مدتی از پس کرده اند. تجمع هنگام) (خیابان واحد شرکت مرکزی ساختمان مقابل                خدمت،
مدیریت درخواست با کنفرانس سالن شلوغی به توجه با ولی رفتند ساختمان کنفرانس سالن به                 مدیریت
را کنفرانس سالن کارگران الباقی و ماندند کنفرانس سالن در مدیریت با مذاکره برای نمایندگان از تن                   چند

 ترک کردند.





حق درصد ۶٠ تا ۵٠ آنان از یک هر به اما شده اند بازنشسته ٩٨ ماه اسفند عموما بازنشسته کارگران                     این
و شهر شورای مقابل در مرتبه سه این از پیش بازنشسته کارگران این است. شده پرداخت                  سنوات شان
مدیریت وعده با بار هر و کرده اند تجمع خدمت سنوات پرداخت عدم به اعتراض در تهران                  شهرداری

 شرکت واحد به تجمع خود پایان دادند اما مدیریت به وعده خود عمل نکرده است.

وضعیت کنند. پشتیبانی همدیگر خواسته های از می کند دعوت بازنشسته و شاغل کارگران از               سندیکا
 امروز بازنشستگان نتیجه بی تفاوتی آنان به حقوق بازنشستگان در زمان اشتغال شان می باشد.

 برگرفته ازکانال تلگرام سندیکا کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مطالبات دریافت خرمشهربرای سازی صابون کارخانه بیکارشده کارگران دار دامنه های کنش              *ادامه
 وبازگشت بکار

طی دارشان دامنه های کنش خرمشهردرادامه سازی صابون بیکارشده کارگران مرداد، 6              روزدوشنبه
وعدم مطالباتشان کامل نشدن پرداخت به نسبت را اعتراضشان صدای دیگر باری برای گذشته سال 7                

 راه اندازی مجدد کارخانه،بلند کردند.

 سال 1387شرکت صنایع بهداشتی یاس خرمشهراز طرف بنیاد شهید واگذارشد.

کارگرش و300 متوقف سازی صابون کارخانه 93تولید وسال شد روبرو بحران با شرکت 90 سال                 از
  با مطالبات پرداخت نشده بیکارشدند.

شدند متعهد وآنها شد خریداری تجارت برنا شرکت طرف از مزایده یک در 93 سال در شرکت                   این
  حقوق کارگران را پرداخت کنند.

قدرت مراکز مقابل تجمع به دست بارها گذشته سال چند طی خرمشهر سازی صابون کارخانه                 کارگران
از و است نشده پرداخت بطورکامل مطالباتشان وعیدهاتاکنون و وعده علیرم ولی زدند شهرستان                دراین

 راه اندازی مجدد کارخانه هم خبری درمیان نیست.

های شرکت تازی یکه به نسبت امام بندر شهرداری سبز فضای و خدماتی کارگران                *اعتراض
 پیمانکاری منجمله اخراج یک همکار حق طلب زیرسایه سکوت شهردار وشورای شهر

یکه به نسبت را اعتراضشان امام بندر شهرداری سبز فضای و خدماتی مرداد،کارگران 6                روزدوشنبه
ونداشتن امضا سفید بیمه،قراردادهای وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم مبنی پیمانکاری های شرکت                تازی
زیرسایه طلب حق همکار یک 19واخراج کووید بیماری شیوع بدلیل جانی امنیت ونداشتن شغلی                امنیا

 سکوت شهردار وشورای شهررسانه ای کردند.

مزد ماه هشت حدود حاضر حال در اینکه به اشاره با امام بندر شهرداری مجموعه کارگران از                   جمعی
جاری سال مزدی معوقات ماه سه به مربوط ما مطالبات گفتند: ای رسانه خبرنگار به طلبکارند،                  معوقه

 است و الباقی مربوط به سنوات گذشته است.

مطالبات دریافت منتظر باید زمانی چه تا داشتند: اظهار و کرده انتقاد خود مطالبات مکرر تاخیر از                   آنها
مشغول امام بندر شهرداری خدماتی و سبز فضای بخش در که هستیم کارگر 800 حدود ما بمانیم؟                   خود
همچنین بماند می گیریم، ماهه چندین تاخیر با را حقوق مان همیشه کارگر عنوان به اینکه هستیم؛ کار                  به



با را ما درمانی، خدمات دریافت برای بیمه ای سوابق در که داریم بیمه ای معوقات ماه                 چندین
 گرفتاری هایی روبرو کرده است.

چندین با ما قراردادهای و نداریم مشخص شغلی وضعیت اینکه بیان با امام بندر شهرداری                 کارگران
انتظار اصلی کارفرمای مقام در شهردار از بنابراین است یکسویه و امضا سفید صورت به                 پیمانکار
اخیرا مطالباتمان پیگیری در افزودند: ادامه در کنند، بیشتر پیمانکاران عملکرد بر را خود نظارت                 داریم
مطالبات پیگیری دلیل به داشت فعالیت خدماتی کارگران نماینده عنوان به که ما همکاران از                 یکی

 همکاران خود از کار بیکار شد.

آن با انسانی نیروی واسطه ای شرکت های حضور با هم اکنون که شغلی گفتند:بی ثباتی کارگران               این
 مواجهیم، قدرت اعتراض را از کارگران گرفته است.

که است امام بندر شهر در کرونا ویروس شیوع شدن گسترده آنها نگرانی از دیگری بخش آنها، گفته                    به
 امنیت جانی کارگران را به خطر انداخته است.

برای سختی شرایط کرونایی روزهای این در کردند: تصریح خاتمه در امام بندر شهرداری                کارگران
ترتیبی هر به که کارگرانی مزدی، معوقات ماه هشت حدود با و است خورده رقم شهرداری این                   کارگران

 مبتال به این بیماری و سایر بیماری ها می شوند با چالش تامین منابع مالی برای درمان روبرو هستند.

 *از 47 شهرداری استان آذربایجان غربی کارگران 39 شهرداریش با مشکل حقوق معوقه روبروهستند

نرم وپنجه دست درحال شهرداریش 39 کارگران که وجود شهرداری 47 غربی آذربایجان               دراستان
 کردن با مشکل حقوق معوقه هستند.

 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری کالته رودبار

 خبرکوتاه:3 ماه حقوق کارگران شهرداری کالته رودباردراستان سمنان پرداخت نشده است.

 *اخراج ده ها کارگر و مهماندار شرکت راه آهن

ونقل حمل شرکت های برخی مسئولیت تحت که (رجاء) راه آهن شرکت در شاغل مهماندار و کارگر ها                  ده
 ریلی مشغول کار بودند، در یک ماه گذشته بیکار شدند.

گفتند:برخی ای رسانه خبرنگار به ریلی شرکت های پیمانکاری کارگران از مرداد،جمعی 6 دوشنبه               روز
کار نیروی اخراج به اقدام پیش ماه یک تقریبا از فنی و سیروحرکت حوزه های پیمانکاری شرکت های                  از
طی نیست، مشخص آنها دقیق تعداد پیمانکاری شرکت های تعدد دلیل به که شرکت ها این کرده اند.                 خود

 یک الی دو ماه گذشته به مرور شماری از نیروی کار خود را بیکار کرده اند.

و می شود انجام کندی به قطارها سیر کرونا ویروس شیوع دلیل به جدید سال در اینکه بیان با                    کارگران
مهمانداران، اخراج موج کردند: اضافه ندارد، وجود جابجایی برای مسافری اصال موارد برخی               در
شدت ماه مرداد در هم اکنون بود، شده آغاز ماه تیر از که قطارها فنی نیروهای و سیروحرکت                   نیروهای

 گرفته است.

مالک شرکت های پوشش تحت پیمانکاری مجموعه های از بسیاری نیروهای افزودند: کارگران             این
این از یکی در فقط که نحوی به شده اند اخراج تازگی به و"ص" "س" و "م" شرکت های ازجمله                    ناوگان



معرفی کار اداره به بیکاری بیمه مقرری دریافت برای همگی و شده  بیکار نفر 80 حدود                  شرکت ها
 شده اند.

دستمزدهای گفتند: شغلی امنیت عدم و پیمانکاری کارگران نامناسب شغلی وضعیت از انتقاد با                آنها
 حداقلی ما با تاخیر بسیار پرداخت می شود و با مشکالت معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می کنیم.

 *گزارش تکمیلی درباره حمله به جعفر عظیم زاده

 تهد ید به قتل جعفرعظیم زاده در حضور مسئولین زندان اوین

کامال و قبلی جدل و بحث هیچ بی که زاده عظیم جعفر به اشرار از یکی حمله دنبال به و                      دیروز
که حالی در و کردند پیدا حضور هشت سالن در اوین زندان مسئولین گرفت، صورت شده                  سازماندهی
آنها به اعتراض مشغول ها اتاق از یکی در سیاسی زندانیان از تعدادی همراهی با زاده عظیم                   جعفر
عظیم جعفر قتل به تهدید و فحاشی به اقدام اتاق این مقابل در حضور با دیگر بار مذکور شخص                     بودند
عمال و ندادند انجام شخص این به برخورد در عملی اقدام هیچ زندان مسئولین حال این با کرد،                    زاده
شخص سوی از زاده عظیم جعفر علیه دیگری خطرناک اقدامات برای الزم فضای ناخواسته و                 خواسته
مصرف از یکی کردن اجیر با بار این ظهر، از بعد 6 ساعت نامبرده که طوری به کردند. مهیا                     مذکور
در بود کرده خارج خود حال از مواد حد از بیش دادن با را او که حالی در مخدر مواد                      کنندگان
سیلی بالفاصله جعفر به رسیدن محض به ایشان و فرستاد زاده عظیم جعفر سراغ به زندان                  هواخوری

 محکمی به صورت او زد.

سیلی جای به که بود شده خارج خود حال از چنان مخدر مواد حد از بیش مصرف دلیل به مذکور                      فرد
 میتوانست چاقویی در شکم جعفر عظیم زاده فرو کند.

کرد اعالم قاطعیت با وی زاده عظیم جعفر به مذکور فرد سوی از تعرض این عالرغم و حال این                     با
های نهاد و ها زندان سازمان و حمله اصلی عامل و آمر متوجه آمده پیش خطیر وضعیت                   مسئولیت

 امنیتی است و شکایتی از این حمله کننده نکرد.

به سیاسی غیر و سیاسی زندانیان زاده عظیم جعفر به حمله بار دو دنبال به دیروز است آوری یاد به                      الزم
جعفر به حمله به اعتراض با نگهبانی افسر در حضور با آنها از تعدادی و بودند شده زده شوک                     شدت
با سیاسی زندانیان از جمعی نیز امروز صبح شدند. مسئله این به فوری رسیدگی خواهان زاده                  عظیم
آنجا در موضوع به رسیدگی برای زندان معاونین از یکی که حالی در و بند ریاست دفتر در                    حضور
 حضور داشت نسبت به حمله به جعفر عظیم زاده معترض شده و خواهان رسیدگی فوری به مسئله شدند.

میخواهند زندان در خطرناک مجرمان طریق از و دارند را زاده عظیم جعفر جان قصد امنیتی                  نهادهای
 به وی آسیب برسانند. این سناریو میتواند برای دیگر زندانیان سیاسی نیز اتفاق بیافتد.

مشمول جعفر قضائیه ماه قوه اسفند بخشنامه اساس بر هستیم. زاده عظیم جعفر جان نگران شدت به                   ما
گویا دیگر اکنون و شدند وی آزادی  از مانع جدیدی سازی پرونده با  و عامدانه اما میشد هنگام زود                     آزادی

 وجود جعفر عظیم زاده ی زندانی را نیز برنمیتابند.

او سالمت مسئولیت گردد. آزاد فورًا باید و است جدی خطر در اوین زندان در زاده عظیم جعفر                    جان
 تمامًا بر عهده قوه قضائیه و مسئولین زندان است.



 اتحادیه آزاد کارگران ایران_ ۶ مرداد ٩٩

 درهمین رابطه:جوانب تازه ایی از فرد ضارب و تهدید کننده به قتل جعفر عظیم زاده

مسئوالنه برخورد عدم به سیاسی زندانیان از تعدادی و زاده عظیم جعفر اعتراض عالرغم نیز                 امروز
صورت کننده حمله فرد جایی به جا برای عملی اقدام هیچ ایشان به گذشته روز حمله به زندان                    مقامات
معرفی امنیتی های نهاد از یکی به سابق وابسته را خود که فرد این که است آوری یاد به الزم                      نگرفته
کرده نصب میکند زندگی دیگر زندانی ده همراهی به که اتاقی در را ای خامنه از بزرگی عکس و                     میکند
که بزرگ تهران زندان به انتقال عدم برای همایونی بهزاد مقاومت هنگام نیز گذشته سال ماه اسفند                   است
کرد تالش گرفت صورت بود شده سالن وارد که ویژه گارد حضور در زاده عظیم جعفر همراهی                   با
آنها علیه کرد خواهد سخت زندانیان برای را شرایط مذکور اعتراض که بهانه این با را عادی                   زندانیان

 تحریک کند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران_ ۶ مرداد ٩٩
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