
 اخباروگزارشات کارگری 25 مرداد ماه 1399

 - تجمع اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق وعدم همسان
 سازی وپرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان

 - آخرین اخبار درباره پانزدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 +15 مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن

واجرا حقوق نازل سطح به اعتراض در اروند آرا جهان فوالد کارخانه کارگران وتجمع اعتصاب                 +ادامه
 نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

و ها پتروشیمی ها، پاالیشگاه سیویل و پایپینگ پروژه ای ازکارگران جمعی سرگشاده              +نامه
 نیروگاه های سراسر ایران برای دست یابی به مطالبات

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات سوم آغازهفته -               
 های توخالی مسئوالن

 - چه خبر از هفت تپه ای ها؟

 +اعتراضات کارگران هفت تپه 2 ماهه شد

 +میزگرد اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با تعدادی ازکارگران هفت  تپه رسانه ای شد

 - عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکتی، قرارداری، پیمانی و رسمی شهرداری سراوان

و آموزش مدیریت ساختمان مقابل ساختمان یک دادن پس برای آبادان معلوالن اعتراضی تجمع -               
 پرورش آبادان

 - اقدام به خودکشی یکی از کارگران هتل فردوسی تهران

 *تجمع اعتراضی سراسری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق وعدم همسان
 سازی وپرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان

وعدم حقوق نازل سطح به اعتراض برای اجتماعی تامین بازنشسته کارگران مرداد، 25 شنبه                روز
تامین ساختمان مقابل تجمع به دست سازمان،همزمان به دولت بدهی نشدن وپرداخت سازی               همسان
رضوی شرقی،البرز،اصفهان،ایالم،تهران،خراسان منجمله،آذربایجان ها استان مراکز در         اجتماعی

 وشمالی،خوزستان،گیالن ومازندران زدند.

به کنندگان تجمع سایر از نمایندگی به شمالی خراسان استان اجتماعی تامین بازنشستگان از                یکی
حقوق که بود این منظور شد مطرح که سازی همسان طرح خصوص در گفت: ای رسانه                  خبرنگار
سازی متناسب بحث و شد گذاشته کنار طرح این کال اما برسد شاغالن حقوق درصد 90 به                   بازنشستگان

 مطرح شد.

اضافه که هم مبلغی و نشد گرفته نظر در مشاغل بودن آور زیان و سختی طرح این در اظهارداشت:                     وی
 شد در دو فیش جداگانه لحاظ شد که علت آن را نمی دانیم .



با برابر افتاده کار از بازنشستگان حقوق که است آمده بازنشستگان قانون 111 ماده در داد: ادامه                   وی
تومان هزار 800 و میلیون 2 کارگران برای شده تعیین دستمزد حداقل اکنون هم که باشد دستمزد                   حداقل
های هزینه و است خانه در یا و بیمارستان تخت برروی که ای افتاده کار از بازنشسته که حالی در                      است
میلیون یک به اکنون هم و شد اضافه آنان قبلی حقوق به تومان هزار 200 تنها دارد باال بسیار                     درمانی

 400 هزار تومان رسیده است.

داریم درخواست که است این داریم اعتراض آن به که دیگر موضوع گفت: اجتماعی تامین بازنشسته                  این
بازنشستگان را بازنشستگان صندوق منابع چراکه بکشد بیرون بازنشستگان صندوق از را دستش               دولت

 تامین کرده اند .

سود که است بدهکار بازنشستگان صندوق به تومان میلیارد 272 دولت حاضر حال در کرد: تاکید                  وی
 همین پول هم مبلغ هنگفتی است.

است صندوق این دولتی مدیریت بخاطر شود می انجام اجتماعی تامین در که فسادی تمام کرد: تاکید                   وی
. 

که بازنشستگان اما شده انجام سازی همسان گذشته سال 7 از اجتماعی تامین کارکنان اینکه بیان با                   وی
حق در جفا این گفت: اند، نرسیده خود حقوق و حق به هنوز هستند سازمان این اصلی                   صاحبان

 بازنشستگان است.

حق پرداخت حقیقت در و است کم بسیار بیمه این خدمات گفت: نیز سازان آتیه بیمه خصوص در                    وی
 بیمه از سوی بازنشستگان به نوعی صرف هزینه بدن نتیجه است.

 این بازنشسته استان خراسان شمالی همچنین گفت: تا احقاق حق خود به تجمع های خود ادامه خواهیم داد.

دوسال طی قطعا شود می منتشر مجازی فضای در که مدیران نجومی های حقوق با کرد: تصریح                   وی
 آینده ورشکسته می شود.

 +آذربایجان شرقی(تبریز) مقابل اداره کل تامین اجتماعی

 +استان البرز(کرج) مقابل اداره کل تامین اجتماعی



 

 +استان اصفهان(اصفهان) مقابل اداره کل تامین اجتماعی



 

 +ایالم(ایالم) مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی



 

 +استان تهران(تهران)مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی



 



 

 +خراسان رضوی(مشهد)- مقابل اداره کل تامین اجتماعی



 

 + خراسان شمالی(بجنورد)

سفره بجنورد در استان این اجتماعی تامین کل اداره مقابل خراستان اجتماعی تامین زنشسته با                 کارگران
 خالی پهن کردند.



 

 +خوزستان (اهواز) مقابل اداره کل تامین اجتماعی



 

 +گیالن(رشت) مقابل اداره کل تامین اجتماعی



 

 +مازندران(ساری)  مقابل اداره کل تامین اجتماعی

 *آخرین اخبار درباره پانزدهمین روز  اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 +15 مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن

که گذاریم می سر پشت را کن خراب خانه دستمزدهای به سراسری اعتراض روز مین 15 حالی                   در
و دوستان کارگیری به اقدام کارگران اتحاد شکستن درهم برای اعتراض این از عصبانی                پیمانکاران
کارگران از درصد 15 نتوانسته حتا اقدام این بشکنند. را کارگران اتحاد تا اند زده خود فامیل و                    آشنایان
سنگینی های جریمه حتمن کارشان افتادن عقب بابت پیمانکاران این و کند فراهم را نیازشان                 مورد

  خواهند پرداخت و به همین خاطر با عصبانیت دست به هر کاری می زنند.

فامیل ما که آورند می دلیل برایشان و هستند عزیز نیروها شکن، واتحاد شیاد پیمانکاران برای                  االن
  هستیم ، رفیق هستیم ،هم زبان هستیم و هزار تا حقه دیگر.

 بخشی از یک گزارش بنقل ازکانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

واجرا حقوق نازل سطح به اعتراض در اروند آرا جهان فوالد کارخانه کارگران وتجمع اعتصاب                 +ادامه
 نشدن طرح طبقه بندی مشاغل

به خرمشهر صنعتی شهرک در واقع اروند آرا جهان فوالد کارخانه کارگران مرداد، 25 شنبه                 روز
 اعتصاب وتجمعشان در اعتراض به سطح نازل حقوق واجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل ادامه دادند.

شاغل پیمانکاری و قراردادی رسمی، کارگر 600 به نزدیک گفتند: ای رسانه خبرنگار به کارگران                 این
واحد این در مشاغل طبقه بندی طرح اجرای دنبال به که هستیم خرمشهر جهان آرا فوالد کارخانه                 در

 تولیدی هستیم.



اجرای بودن الزامی بر کار قانون در که است دلیل این به آنها اصرار کارخانه؛ این کارگران گفته                    به
 طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های باالی 50 نفر تاکید شده است.

مورد در مشاغل طبقه بندی طرح اجرای ماندن مسکوت تولیدی؛ واحد این کارگران اظهارات               طبق
حداقل های اندازه و حد در کارخانه این مزدبگیران درآمد که شده باعث کارگران نفری 600                 جمعیت

 قانونی باقی بماند.

مشاغل طبقه بندی طرح اجرای ماندن مسکوت مورد در کار وزارت مسئوالن کارگران؛ این گفته                به
پافشاری هیچ زمینه این در ظاهرا و نیستند پاسخگو خرمشهر جهان آرا فوالد کارخانه کارگران                برای

 ندارند.

جهان فوالد شرکت کارگران مشکل خصوص در خرمشهر اجتماعی رفاه و تعاون،کار اداره               سرپرست
تا خرمشهر در سازمان ها و شرکت ها قرارداد طرف پیمانکاران اینکه به توجه با گفت: خرمشهر                 آرا
این با مکاتباتی گذشته هفته از کنند اعمال خود کارگران برای را مشاغل طبقه بندی طرح باید                  شهریورماه

 شرکت ها انجام شده است.

بخشنامه طبق افزود: و کرد اعالم نفر 800 را آرا جهان فوالد کارخانه در شاغل کارگران شمار                   وی
تا خود کارگران برای را سنواتی افزایش موظفند پیمانکاران اجتماعی رفاه و کار تعاون،                وزارت
اداره اختالف حل مراجع طریق از موضوع قانون این از تخلف صورت در و کنند اعمال ماه                   شهریور

 کار و سایر نهادهای قانونی پیگیری می شود.

و ها پتروشیمی ها، پاالیشگاه سیویل و پایپینگ پروژه ای ازکارگران جمعی سرگشاده              +نامه
 نیروگاه های سراسر ایران برای دست یابی به مطالبات

ها، پاالیشگاه عمرانی) سیویل(عملیات و صنعتی) کشی پایپینگ(لوله پروژه ای ازکارگران            جمعی
به خطاب سرگشاده ای نامه مطالباتشان به یابی دست درراه ایران سراسر نیروگاه های و ها                 پتروشیمی

 مقامات کشور منجمله سران سه قوه منتشر کردند.

 متن نامه که روزشنبه 25 مرداد رسانه ای شده است:

در سیویل و پایپینگ به مرتبط اکیپ اجرایی بخش پروژه ای کارگران ما می رساند استحضار                به
تورم و بیکاری دشوار و سخت شرایط به باتوجه ایران سراسر نیروگاه های و پتروشیمی و                 پاالیشگاه
کاالهای تهیه و پوشاک خوراکی اقالم خرید توان عدم و کارگران یخچال و سفره شدن خالی و                   بی سابقه
بتوانیم تا هستیم زیر موارد و مسائل شدن اجرایی و حل خواستار مسکن، و خودرو خرید و جهیزیه                    جهت

 بدون دغدغه ی نان، در خدمت سازندگی و اعتالی میهن عزیز اسالمی مان باشیم:

 ١) الزام شرکت ها و پیمانکاران به پرداخت ماهیانه و بدون وقفه دستمزدها همراه با تمامی مزایای کار

برای ساده کارگر عنوان به نه و کارگر شغل مطابق آن محاسبه و شغل نوع با بیمه حق پرداخت (٢                    
 استادکاران  ماهر و فنی

و هوایی و آب آلودگی علت به روز طول در ساعت ٨ به ساعت ١٠ از روزانه کاری تایم تغییر (٣                     
 آالینده های صنعتی  مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی ها و نیروگاه ها در سطح کشور



 ۴) تشکیل هیأت نظارت کننده حقوقی از طرف وزارت نفت و وزارت کار و هیأت بازرسی.

روز ٢۴ گاز و نفت پروژه های اکثر در خطرناک بیماری های و صنعتی مناطق آلودگی به باتوجه (۵                 
و کشور در بیکار نیروی به باتوجه و طاقت فرساست واقعا که می شود لحاظ مرخصی روز ۶ و                   کار
١۴روز و کار ١۴روز اقماری قانون رعایت به پیمانکاران و شرکت ها تمامی الزام اقماری کار                 قوانین

 استراحت.

و کامل مزایای پرداخت از بزرگ، کارهای گرفتن و شرکت ثبت با که جزء پیمانکاران برکنارکردن (۶                 
و می بلعند را نیروهاست مزایای کامل حق که میلیاردی سود و می کنند خودداری نیروها حقوق و                  حق

 کلیه نیروها برای شرکت های مادر کارفرما باتمام مزایا و شرایط کارمندان مشغول بکار شوند.

بن اوالد" "حق عیدی"سنوات هوا، و آب بدی ازجمله؛ حقوق از جداگانه مزایا سایر پرداخت (٧                
 کارگری و بیمه تکمیلی

به منجر کردند کار روز ١۵ کمتراز کارگران چنانچه مثل تحمیلی قرارداد غیرقانونی بندهای حذف (٨                
اعتراض درصورت غیرقانونی: قرارداد بند این حذف همچنین می شود حقوق بدون کردنشان              اخراج
می کند قبول اجبار به نیرو خوابگاه؛ بد شرایط و مزایا و دستمزد بودن کم به مسالمت آمیز و                   شفاهی
 هیچگونه پولی دریافت نکند و اخراج و بلک لیست بشود و مواردی که خارج از قوانین اداره کار هستند.

مستقیم گزارش برای مجلس در سندیکا نماینده حضور و کارگری قانونی سندیکای تشکیل اجازه (٩               
 مشکالت کارگران به مسئولین محترم.

بهره کمترین با فرزندان جهیزیه اقالم تهیه و خودرو و مسکن خرید و بانکی ویژه تسهیالت ارائه (١٠                  
به مرتبط اکیپ لیست مشاغل مطابق نیروگاه و پتروشیمی درپاالیشگاه اجرایی نیروهای برای               بانکی

 پایپینگ.

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات سوم               *آغازهفته
 های توخالی مسئوالن

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات مرداد، 25 شنبه                روز
 وعده های توخالی مسئوالن وارد سومین هفته شد.

دراستان تولید واحد این در اعتراضیشان تجمع به ها هپکویی شده،امروزهم ای رسانه گزارش به                 بنا
کنش به که آورشوند یاد دیگر باری برای وکشور استان طرازاول مسئوالن به تا دادند ادامه                  مرکزی

 هایشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان ادامه خواهند داد.

 چه خبر از هفت تپه ای ها؟

 +اعتراضات کارگران هفت تپه 2 ماهه شد

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات مرداد، 25 شنبه                 روز
 توخالی مسئوالن دومین ماه (31 روزه بودن ماه های فصل بهار وتابستان)را پشت سرگذاشت.

شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمعشان به اعتراضشان دوم ماه از روز آخرین در تپه هفت                 کارگران
 ادامه دادند.



 



 

 +میزگرد اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با تعدادی ازکارگران هفت  تپه رسانه ای شد

امیرکبیر دانشگاه دانشجویی بسیج اعضای مرداد چهارشنبه22 روز گرد میز مرداد،خبر 25 شنبه               روز
 با تعدادی ازکارگران هفت  تپه،رسانه ای شد.

میز دراین کننده شرکت تپه هفت کارگران نام ذکر بدون بسیجی دانشجویان به وابسته دانشجو                 خبرگزاری
 گرد فقط به درج عکس زیر بسنده کرده است:



 

 

کارگران درسرکوب طوالیی ید که واطالعاتی امنیتی های دستگاه به وابسته خبرگزاری این               گزارش
کارگران «نمایندگان عنوان تحت میزگرد در کننده شرکت های ای تپه هفت سخنان با دارند                 معترض

 شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» آغازوبا جمله زیر بعنوان خروجی میزگرد خاتمه یافت.

با امیرکبیر دانشگاه دانشجویی بسیج که جلساتی گفتند:«طی امیرکبیر دانشگاه دانشجویی بسیج              اعضای
معیشتی بسته  های دریافت مستحق واقعا که کارگرانی تعداد که شد این بر قرار داشته اند، مستضعفان                 بنیاد

 هستند، آماده شده و به تعداد آنان بسته هایی تحویل کارگران شود.»

 *عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران شرکتی، قرارداری، پیمانی و رسمی شهرداری سراوان

پرداخت سراوان شهرداری رسمی و پیمانی قرارداری، کارگر و164 شرکتی کارگر 85 حقوق ماه 8               
 نشده است.

و آموزش مدیریت ساختمان مقابل ساختمان یک دادن پس برای آبادان معلوالن اعتراضی               *تجمع
 پرورش آبادان

در فعال ساختمان یک گیری بازپس به اعتراض برای آبادان معلوالن از مرداد،جمعی 25 شنبه                 روز

ساختمان مقابل تجمع به دست تحصیل از بازمانده کودکان تحصیل به کمک و معلوالن                کارآفرینی
 مدیریت آموزش و پرورش آبادان زدند.

پیش سال سه تا که مکانی دارد قصد آبادان وپرورش آموزش گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                   تجمع
تحصیل به کمک و معلوالن کارآفرینی هدف با 96 سال در و بود متروکه و مخروبه 30سال مدت                    به

 کودکان بازمانده از تحصیل در اختیار گروه تکما قرار گرفته بود بازپس گیرد.



روا اینک کرده ساختمان این مرمت به اقدام حامیان کمک و فراوان مشقت با گروه این افزودند:                   آنها
 نیست در این موقع آموزش و پرورش آنها را از این ملک خارج کند.

 *اقدام به خودکشی یکی از کارگران هتل فردوسی تهران

از یکی پنجره در گرفتن قرار با تهران فردوسی هتل کارگران از یکی مرداد، 25 شنبه روز                   صبح
گرفته اقدام این جلوی نشانی آتش نیروهای بموقع دخالت با که داشت خودکشی قصد این                 اتاق ها

 شد.ازدلیل اقدام این کارگرتاکنون گزارشی منتشر نشده است.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 24 مرداد ماه 1399

 - خبرهایی درباره کارگران هفت تپه:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن

 +حمله به منازل 2 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای ایجاد جو رعب و وحشت

 - گزارشی درباره چهاردهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاههای برق
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از خارج در آن ها خانواده های و پتروشیمی ها کارگران درمانی و بهداشتی خدمات قطع به اعتراض -                
 ماهشهرتوسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

وتجمعشان اعتصاب بدنبال کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران ماه اردیبهشت حقوق پرداخت -             
 روی ریل قطار

 - عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود

اختصاص عدم به نسبت خمین جلماجرد و مزاین،قیدو روستاهای اهالی و کشاورزان اعتراضی تجمع -               
 حقآبه از سد کوچری مقابل فرمانداری

 *خبرهایی درباره کارگران هفت تپه:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن

مقابل تجمع به دست گذشته روزهای بروال تپه هفت کارگران از مرداد،تعدادی 24 جمعه                روز
ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان دیگر باری برای تا زدند شوش شهرستان                فرمانداری

 و وعده های توخالی مسئوالن بنمایش بگذارند.

 +حمله به منازل 2 کارگر کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای ایجاد جو رعب و وحشت

پدری منزل ساختمان گذشته روزهای مرداد،طی 24 بتاریخ اجتماعی های درشبکه منتشره برگزارش               بنا
ببار جانی صدمه خوشبختانه که است گرفته قرار گلوله هجده اصابت مورد شوش شهر در خنیفر                  محمد

 نیاوره اما موجب وحشت بسیاراعضای خانواده این کارگر و همسایه هایشان گردید.

تپه هفت کارگران از دیگر یکی بهمنی یوسف مسکونی خانه درب زمانی دوره گزارش،دراین بهمین                 بنا
  هم به آتش کشیده شده است.

 *گزارشی درباره چهاردهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاههای برق

و داشته ادامه همچنان حقیرانه دستمزدهای به 1399 مرداد 24 سراسری اعتراض روز مین 14               
شده روبرو شکست با تاکنون ها پروژه اندازی راه و کارگران کارگیری به برای کارفرمایان                 ترفندهای

 است.

تالش و خرمشهر صنعتی شهرک در واقع آرا جهان فوالد کارگران تحصن و تجمع اینکه خوش                  خبر
 برای افزایش حقوق موجب دلگرمی ما کارگران است.



 

جوشکار کارگران با شد انجام المرد در شاغل های شرکت از یکی توسط که شیادانه اقدام یک                   در
آنها به است میلیون 12 که را کمپین اعالمی حقوق که شد داده پیشنهاد آنها به و شده تلفنی                     صحبت
می کرد می فکر و زده خود قول زیر شرکت کارگران مراجعه با متاسفانه اما کرد. خواهند                   پرداخت
کرده گفتگو آنها با که مهندسی کارگران، هوشیاری با دارد. نگه کار برای را کارگران حقه این با                    تواند
تا گرفتند کارفرما از جریمه تومان هزار 500 نفر هر برای روز آن برای و گذاشته فشار زیر را                     بود

 دیگر از این روش های بیشرمانه استفاده نکند و به خانه های خود بازگشتند.

 برگرفته از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

از خارج در آن ها خانواده های و پتروشیمی ها کارگران درمانی و بهداشتی خدمات قطع به                *اعتراض
 ماهشهرتوسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

درمان و بهداشت سازمان با ماهشهر در مستقر پتروشیمی شرکت های بین موجود قرارداد               علیرغم
خانواده هایشان و شرکت ها این کارگران به درمانی خدمات مربوطه، هزینه های و پرداخت نفت               صنعت
موجب موضوع این و قطع شد گچساران مانند محرومی مناطق حتی ماهشهر جز به کشور سراسر                  در

 اعتراضات و مشکالت فراوانی برای خانواده صنعت پتروشیمی در دو روز اخیر شده است. 

نفت، صنعت درمان و بهداشت سازمان مدیرعامل نظر مرداد،با 23 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه
و پرداخت سازمان این با ماهشهر در مستقر پتروشیمی شرکت های بین موجود قرارداد               علی رغم
کشور سراسر در شرکت ها این کارکنان خانواده های و کارکنان به درمانی خدمات مربوطه،               هزینه های
و اعتراضات موجب موضوع این و قطع شد گچساران مانند محرومی مناطق حتی ماهشهر جز                 به

 مشکالت فراوانی برای خانواده صنعت پتروشیمی در دو روز اخیر شده است. 

که پتروشیمی صنعت طب شرکت به ماهشهر بندر پتروشیمی صنایع بیمارستان مدیریت واگذاری               هرچند
اداری عدالت دیوان حکم با بود شده منجر بیمارستان این رسمی کارکنان از برخی محل اعتراض                  به
برای گذشته روز از آنچه اما است، شده فاز جدیدی وارد بیمارستان این مدیریت ماندن دولتی بر                   مبنی



اداری عدالت دیوان حکم این نه است، شده مشکل ساز ماهشهر در مستقر پتروشیمی شرکت های                کارکنان
و کارکنان به خدمات دهی قطع بر مبنی نفت صنعت درمان و بهداشت سازمان تصمیم مدیرعامل                 که

 خانواده های پتروشیمی های ماهشهر در سراسر کشور به جز  ماهشهر است! 

وتجمعشان اعتصاب بدنبال کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران ماه اردیبهشت حقوق             *پرداخت
 روی ریل قطار

روی وتجمعشان کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران 22مرداد، چهارشنبه روز اعتصاب از              بعد
شد.آخرین پرداخت آنها ماه اردیبهشت حقوق،حقوق ماه 3 پرداخت عدم به قطاردراعتراض              ریل
پرداخت کماکان کارگران این وتیر خرداد های ماه حقوق و است شدن سپری حال در مرداد ماه                   روزهای

 نشده است وتایک هفته دیگر حقوق معوقه معترضین بازهم سه ماهه خواهد شد.

به دراعتراض ریل روی وتجمعشان کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران رابطه:اعتصاب             درهمین
 عدم پرداخت 3 ماه حقوق

حقوق پرداخت عدم به دراعتراض کرج بتنی تراورس کارخانجات 22مرداد،کارگران چهارشنبه             روز
مسافری عبورقطار از مانع ریل روی تجمع وبا کارکشیده از دست وتیر اردیبهشت،خرداد های                ماه

 شدند.





 



 *عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود

 3 ماه حقوق کارگران شرکتی اداره راه وشهرسازی شاهرود دراستان سمنان پرداخت نشده است.

اختصاص عدم به نسبت خمین جلماجرد و مزاین،قیدو روستاهای اهالی و کشاورزان اعتراضی               *تجمع
 حقآبه از سد کوچری مقابل فرمانداری

برای خمین جلماجرد و مزاین،قیدو روستاهای اهالی و کشاورزان از مرداد،جمعی 23 شنبه پنج                روز
مقابل تجمع به دست کوچری سد از حقآبه اختصاص عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن                بنمایش

 فرمانداری شهرستان خمین زدند.

 

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 23 مرداد ماه 1399

 - دور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت مطالبات:

پرداخت عدم به دراعتراض ریل روی وتجمعشان کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران              +اعتصاب
 3 ماه حقوق

عدم به نسبت تهران ناحیه خط طول و ها ایستگاه تاسیسات و برق نگهداری کارگران اعتراضی                  +تجمع
 پرداخت مطالبات وخصوصی سازی

 +اعتصاب کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 + یادآوری:اعتصاب دوباره کارگران راه آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

راه در ( (شاهرود شرق شمال آهن راه کارگران از یکی توسط نقاب ایستگاه در مکانیکی بیل                   +توقیف
 دست یابی به مطالباتش

 - گزارش سیزدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

 - چه خبرها از هفت تپه؟

 +ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

 +اقدام مثبت گزارش دهی بعد از 60 روز

 +بازی اسد بیگی با معیشت هزاران کارگر وخانواده شان منجر به رفع مسدودیت دوحساب بانکی شد

و دانشجویان صنفی شوراهای معلمان، صنفی کانون های کارگری، مستقل تشکالت سندیکاها، حمایت +             
  نشریات دانشگاه ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور

کار لغو فعالین و بازنشستگان کارگری، گروه و تشکل 5 حمایت اعالم و جدید امضاهای با                  همراه
 کودکان

  +کامران ساختمانگر: ٦٠  روز حضور مقتدر و متحدانە کارگران هفت تپە نماد اتحاد و همدلی طبقاتی

شغلی بالتکلیفی به هپکونسبت کارخانه کارگران اعتراضات صدای خواباندن برای درمانی وعده -             
 ومعیشتی

  - خبر تکمیلی درباره زندانیان مبتال به کرونا، بستری در بهداری مرکزی زندان اوین

تهران(ندای خصوصی شرکت یک اتوبوس رانندگان اعتراضی وتجمع اعتصاب درباره گزارشی -            
 به آوران)

  - عدم پرداخت 2 سال حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب مشکین شهر

 - تجمع اعتراضی اهالی روستاهای بخش غیزانیه اهواز نسبت به اخذ عوارض آزادراه خلیج فارس

 *دور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت مطالبات:

پرداخت عدم به دراعتراض ریل روی وتجمعشان کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران              +اعتصاب
 3 ماه حقوق

حقوق پرداخت عدم به دراعتراض کرج بتنی تراورس کارخانجات کارگران 22مرداد، چهارشنبه              روز
مسافری عبورقطار از مانع ریل روی تجمع وبا کارکشیده از دست وتیر اردیبهشت،خرداد های                ماه

 شدند.







عدم به نسبت تهران ناحیه خط طول و ها ایستگاه تاسیسات و برق نگهداری کارگران اعتراضی                  +تجمع
 پرداخت مطالبات وخصوصی سازی

برای تهران ناحیه خط طول و ها ایستگاه تاسیسات و برق نگهداری کارگران مرداد، 22 چهارشنبه                  روز
،مطالبات نشسته باز کارگران بازنشستگی پاداش پرداخت عدم به نسبت اعتراضشان صدای              انعکاس
راه اداره مقابل تجمع به دست سازی وخصوصی آهن راه کارگران مزایای و وحقوق انداز پس                  صندوق

 آهن زدند.

 

 +اعتصاب کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

از دست حقوق بموقع پرداخت عدم به دراعتراض خراسان آهن راه کارگران مرداد، 23 شنبه پنج                  روز
 کار کشیدند.

 +یادآوری:اعتصاب دوباره کارگران راه آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

برای زاگرس(اندیمشک) ناحیه آهن راه فنی ابنیه و خط مرداد،کارگراننگهداری 17 شنبه پنج               روز
 اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه دست از کار کشیدند.

راه در ( (شاهرود شرق شمال آهن راه کارگران از یکی توسط نقاب ایستگاه در مکانیکی بیل                   +توقیف
 دست یابی به مطالباتش

سال،بدنبال 30 از پس خدمت پایان پاداش گرفتن برای ( (شاهرود شرق شمال آهن راه کارگران از                   یکی
 شکایت از شرکت یک دستگاه بیل میکانیکی را در ایستگاه نقاب توقیف کرد.

در مدت همه این بعد االن ولی بخرد خانه شاهرود در میتوانست پاداشش پول بموقع دریافت با کارگر                    این
این صادقانه خدمت سال سی از بعد کارگر این .جواب بگیرد الونک یک نمیتواند هم خودشان                  روستای

  است ؟



 *گزارش سیزدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

و داشته ادامه همچنان حقیرانه دستمزدهای به 1399 مرداد 23 سراسری اعتراض روز مین 13               
 کارگران از کنار فرزندان و خانواده عزیز خود تکان نخواهند خورد تا پیروزی.

از کمتر مراتب به دستمزدهایی با کرد منتشر آگهی صنعت اکسیر کارفرمای ناشیانه ترفند یک در                  امروز
می تحلیل به رو دارد کم کم شان تحمل ها کارفرما که است آن نشانه این کند. دلسرد را کارگران تا                       قبل

  رود.

به مرداد آخر معترض کارگران که گویند می و گرفته تماس هم با کارفرماها که داریم خبر                   همچنین
کمپین لیست طبق را کارگران دستمزد خواهند می که هایی شرکت تا گشت، خواهند باز ها                  پروژه

  بپردازند را گول زده تا آخر مرداد نگه دارند تا صبر کارگران را محک بزنند.

داد نخواهند دست از را صبرشان تنها نه کارگران که است موضوع این داد خواهد رخ تردید بی                    آنچه
در تا شوند می خانه راهی که ساله همه سنت طبق کارگران و شود می آغاز محرم دیگر روز 7                      بلکه
خواهند عزاداری به محرم اواسط تا و مانده خود شهر در نیز امسال باشند، داشته حضور محرم                   مراسم
بهتر و داشت نخواهید شهریور 15 تا را کارگری هیچ که باشد راحت خیالتان کارفرمایان، پس                  پرداخت.
شرجی هوای در کار مزه تا کنید فیتری و بندی داربست و جوشکاری ها پروژه در زده باال آستین                     است

 55 درجه را تجربه کنید.

باقی خود اعتراض در کارگران مابقی و رفتند سرکار نیروها درصد 30 متاسفانه اورمیه نیروگاه                 در
  ماندند.

 منبع اصلی خبر:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *چه خبرها از هفت تپه؟

 +ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

مقابل تجمعشان به مطالباتشان به یابی دست را در تپه هفت کارگران مرداد، 23 شنبه پنج                  روز
 فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.



 

 

 +اقدام مثبت گزارش دهی بعد از 60 روز

عنوان« تحت گزارشی انتشار شاهد تپه هفت کارگران اعتراضات جدید دور از روز 60 گذشت از                  پس
 گزارش فعالین مستقل کارگری نیشکر هفت تپه»درباره یک نشست بودیم.

المثل ضرب مصداق در ها ای تپه هفت اعتراضات درباره دهی گزارش امر نقصان از پوشی چشم                   با
 «ماهی را هروقت از آب بگیریم تازه است»،امیداست این اقدام مثبت ادامه یابد.

 گزارش فعالین مستقل کارگری نیشکر هفت تپه

بررسی خصوص در اسالمی شورای مجلس نود اصل کمیسیون ٩٩ مرداد ٢٢ مورخ جلسه                درباره
 مشکالت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

دفترچه تمدید همچون مواردی هفته یک ظرف که گردید مقرر کمیسیون این قبلی جلسه مصوبات                 طبق
بخش ید خلع مهمتر همه از و اخراجی پرسنل کار به بازگشت ، معوقه حقوق ، کارگران بیمه                    های

 خصوصی پیگیری شود و نتیجه آن به فعالین کارگری اعالم گردد.

وضعیت ، معوقه ،حقوق کارگران معیشتی مشکالت بیان با مجددًا کارگری فعالین نیز جلسه این                 در
مشکالت همچنین و تجهیزات و کارخانه فصلی پرسنل و غیرنیشکری پرسنل ، آفات دفع                پرسنل
خروجی نهایت در و شدند موارد این تمامی در قطعی جواب دریافت خواستار ، ید خلع و                   بازنشستگان

 جلسه به شرح ذیل می باشد



مشکل این و گردد تمدید ها دفترچه سال پایان تا گردید مصوب بیمه های دفترچه تمدید بحث مورد                    در
 برطرف شود.

ما خرداد و اردیبهشت حقوق آینده هفته چهارشنبه تا که گردید مصوب معوقه حقوق پرداخت                 درخصوص
سپرده اجتماعی رفاه و کار ، تعاون وزارت بعهده مسئله این اجرای ضمانت و گردد پرداخت کامل                   بطور

 شد.

مسئله این یکهفته ظرف که گردید مکلف خوزستان استاندار اخراجی پرسنل کار به بازگشت                درخصوص
 را حل نماید.

از شفافیت عدم بعلت گذشته جلسه همچون هم باز متاسفانه خصوصی بخش ید خلع خصوص در                  اما
مصوبه اساس بر که سازی خصوصی سازمان رئیس منجمله جلسه در حاضر دولتی نمایندگان                سوی
متاسفانه اما شد خواهد گیری تصمیم دوشنبه حتما که جلسه آن در ایشان خود صریح اظهار و قبلی                    جلسه
فعالین نشدن قانع بعلت دلیل همین به ، بودیم ایشان غیرشفاف سخنان و جدی پیگیری عدم شاهد هم                    باز
مجلس سوی از مجددا سازی خصوصی سازمان رئیس پاسخگویی نحوه از مجلس نمایندگان و                کارگری
را خود نظر صراحتا فرصت آخرین بعنوان آینده چهارشنبه تا نهایتا بایست می که شد تکلیف ایشان                   به

 اعالم نمایند.

بعدی جلسه و اند ننموده امضا را ای مصوبه هیچگونه کارگری فعالین جلسه این در که است ذکر به                     الزم
خدمت تر مفصل گزارش متعاقبًا و شد خواهد برگزار آینده هفته چهارشنبه نود اصل کمیسیون                 در

 همکاران گرامی ارائه میشود.

 در پایان از حمایت ها و دلگرمی های همکاران عزیز و دلسوز کمال قدردانی بعمل می آید.

 ٢٣/مرداد/١٣٩٩

 +بازی اسد بیگی با معیشت هزاران کارگر وخانواده شان منجر به رفع مسدودیت دوحساب بانکی شد

حقوق پرداخت برای ظاهرا بیگی اسد بانکی دوحساب مسدودیت رفع از حاکی شده ای رسانه                 گزارشات
 معوقه کارگران و هزینه های کشت می باشد.

 بدینترتیب اسد بیگی با گروگان گرفتن هزاران کارگر هفت تپه وخانواده هایشان برنده بازی کثیفش شد.

و دانشجویان صنفی شوراهای معلمان، صنفی کانون های کارگری، مستقل تشکالت سندیکاها،             *حمایت
  نشریات دانشگاه ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور

پتروشیمی و گاز و نفت صنایع و هپکو هفت تپه، در کارگران گسترده اعتصابات و اعتراضات                 از
  حمایت کنیم.

و اعتصاب و تپه هفت شرکت کارگران دالورانه و خستگی ناپذیر مقاومت و مبارزه ادامه در                 
در پتروشیمی های مجتمع و گاز و نفت صنایع در شاغل کارگر هزاران آن ها، خیابانی                 اعتراضات
سبالن برق نیروگاه دشت آزادگان، و جفیر ُمهر، المرد، کنگان، ماهشهر، قشم، اصفهان، آبادان،               اهواز،
ترین مهم از یکی اراک، در هپکو سنگین صنایع کارگران طور همین و اردبیل در نیرو نصب شرکت                    و

  و گسترده ترین اعتصابات کارگری سال های اخیر را رقم زده اند.



به و شده گرفتار حاکم ضدکارگری و ستمگرانه استثماری، مناسبات چنبره در که سال هاست                کارگران
و خصوصی بخش کارفرمایان از -اعم کارفرمایان و سرمایه صاحبان توسط ممکن شکل               شدیدترین
بوده اند. محروم خویش حقوق ابتدایی ترین از حتی سال ها این تمامی در آنان می شوند. استثمار                دولتی-
بیکارسازی های و اخراج معوقه، و نشده پرداخت های حقوق فقر، خط زیر مراتب به                دستمزدهای
امضا سفید و موقت قراردادهای فراگیری واسطه ای، و پیمانکاری شرکت های حاکمیت مداوم، و               گسترده
از نمونه هایی تنها و… مسکن سالمت، آموزش، خصوصی سازی قیمت ها، آزادسازی کار، بازار              بر
و سرمایه صاحبان توسط که بوده سال ها این طول در ستم تحت گروه های و کارگران حقوق                  تضییع
توسعه با نیز کارگران این فرزندان دیگر سوی از است. شده تحمیل کارگران به آنان، حامی                  دولت های
که هم زمان هر می شوند. اجتماعی حذف و طبقاتی فاصله گرفتار پیش از بیش آموزش                 پولی سازی
و ارعاب و تهدید جز پاسخی برخاسته اند، مخالفت به آشکار بی عدالتِی همه این تحمیل برابر در                  کارگران

  دستگیری و زندان عایدشان نشده است.

ساکت سرمایه عوامل دست به خویش حقه ی حقوق تضییع علیه مبارزه از هرگز کارگران وجود این                  با
مبارزه آزادی و کار نان، مسأله تحقق برای زندگی و کار شرایط حکم به سال ها این تمامی در و                     نمانده
مبارزات به توان می آن ها جمله از که پرداخته اند مبارزات این بابت نیز فراوانی هزینه های و                  کرده اند
کشور، سراسر معلمان معادن، کارگران اهواز، فوالد اراک، آذرآب هپکو، واحد، شرکت              کارگران
در ٩٠ دهه ی ابتدای از که کرد اشاره دانشجویی صنفی جریان در کارگران فرزندان و                 بازنشستگان
زحمتکشان تشکل یابی و حیات حق سلب و خصوصی سازی واحد سیاست علیه مختلف              سنگرهای

  یک نفس مبارزه کرده اند.

بحران باوجود و خوزستان تابستان گرمای در هفت تپه کارگران جاری اعتصابات که شرایط این در                 
پتروشیمی و گاز و نفت صنایع کارگران مبارزات و اعتراضات یافته، ادامه که است روز ۵٩                  کرونا،
خواست های تحقق سرمایه، با رودررویی برای ایران سراسر کارگران اعتراضی روند ادامه در               نیز
از یکی واحد خواستی با و هم زمان گسترده، اعتراضات این است. جریان در طلبانه رهایی  و                  معیشتی
خود اعتراض صدای کارگران بار این می شود. محسوب تاریخ در ایران کارگران مبارزات عطف                نقاط
نسبتا اعتصابی در آنان رسانده اند. حکومت و سرمایه صاحبان گوش به همیشه از گسترده تر و رساتر                  را
شدن برچیده شغلی، امنیت تأمین معوقه، حقوق پرداخت دستمزد، افزایش خواهان همسو و               هماهنگ
و خوابگاهی امکانات و شرایط بهبود امضاء، سفید و موقت قراردادهای لغو پیمانی، شرکت های                بساط
و بوده کارگران مدنظر سال هاست آن ها تحقق که مطالباتی شده اند. خصوصی سازی لغو نیز و                بهداشتی،
از یکی در ما رو این از است. کارگران اتفاق به قریب اکثر اعتراضی تحرکات و خواست ها اولویت                    در

  لحظات تاریخی رویارویی طبقه کارگر با طبقه حاکم قرار داریم.

قابل و طبیعی بسیار سرزمین، این کنونی اقتصادی بحران در می کنیم اعالم بیانیه این کنندگان امضا                   ما
بپیوندند؛ اعتصاب ها این به ستم تحت گروه های و کارگران از بیشتری شمار روز هر که است                  انتظار
قیمت ها، آزادسازی خصوصی سازی، از ناشی بحران از مردم رسیدن لب به جان به علت که                اعتصاباتی
دستمزدهای همان پرداخت عدم فقر)، خط دیگر نه (و مرگ خط به کارگران معیشتی سطح                 نزول
برگزار حیات و معیشتی حداقل های به دسترسی عدم و کارفرمایان، و دولت جانب از ناچیز                 به غایت
یابند تداوم خواست ها تحقق تا خود، گسترش در بتوانند اعتصاب ها این اینکه برای است بدیهی                 می شود.
تشکل یابی خطیر امر و شده متحد و متشکل هرچیز از پیش و بیش خود بتوانند اعتصابی کارگران                   باید



ظهور منّصه به و کنند دنبال حساس شرایط همین در را کارگران توان و اراده به متکی و                    مستقل
 برسانند.

منسجم و گسترده اعتصاب و اعتراضی حرکت های از حمایت ضمن بیانیه این کنندگان امضاء                ما
و فوری پرداخت دستمزدها، افزایش همچون آنان برحق مطالبات و خواست از پشتیبانی و                کارگران
لغو پیمانکاری، شرکت های بساط شدن برچیده کارگران، معوقه مزایای و حقوق شرط و قید                بدون
اجتماعی، مختلف عرصه های خصوصی سازی لغو همه از مهم تر و امضاء، سفید و موقت               قراردادهای
اصل مستقل، تشکل های ایجاد و اعتصابی کارگران اتحاد می کنیم اعالم مردم و کارگران به                خطاب
را اجتماعی مختلف گروه های بیشتر هرچه اتحاد و حمایت مهم این تحقق و است طبقاتی پیشروی                  حیاتی

 می طلبد.

٩٧/٠۵/٢٢ 

  ١- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  ٢- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

  ٣- کانون صنفی معلمان تهران

  ۴- انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

  ۵- کانون صنفی معلمان اسالمشهر

  ۶- کانون معلمان همدان

  ٧- کانون صنفی فرهنگیان گیالن

  ٨- کانون صنفی فرهنگیان خوزستان

  ٩- کانون صنفی معلمان الیگودرز

  ١٠- انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه

  ١١- انجمن صنفی معلمان کردستان -سقز و زیویه

  ١٢- شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز

  ١٣- شورای صنفی دانشگاه بین الملل قزوین

  ١۴- شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای  تهران

  ١۵- شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  ١۶- جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان

  ١٧-شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي

  ١٨- شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر دانشگاه تهران



  ١٩- نشریه حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  ٢٠- نشریه کران دانشگاه امیرکبیر

  ٢١- نشریه بوم بان دانشگاه بین الملل قزوین

  ٢٢- نشریه چارچوب دانشگاه بین الملل قزوین

  ٢٣- نشریه دایره دانشگاه بین الملل قزوین

  ٢۴- نشریه ضد دانشگاه مازندران

  ٢۵- نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

  ٢۶- نشریه هال دانشگاه تهران

  ٢٧- نشریه پرومته دانشگاه تهران

  ٢٨- نشریه بذروباد دانشگاه عالمه طباطبایی

  ٢٩- نشریه پرانتز دانشگاه تهران

  ٣٠- نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز

  ٣١- نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز

  ٣٢- نشریه چشمك دانشگاه تهران

  ٣٣- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

  ٣۴-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  ٣۵- گروه اتحاد بازنشستگان

  ٣۶- اتحاد بازنشستگان

 ٣٧-کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری

 +امضا کنندگان جدید:

  ٣٨. کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر

 ٣٩. کانون سینما دانشگاه تهران

 ۴٠. شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس

 ۴١. شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 ۴٢. شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک

 ۴٣. نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان



 ۴۴. نشریه بامداد دانشگاه شهید بهشتی

 ۴۵. تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 +اعالم حمایت 5 تشکل و گروه کارگری، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان از بیانیه 37 تشکل در
 حمایت از اعتصابات سراسری کارگری دوره اخیر:

  1-اتحاد بازنشستگان ایران

 2-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 3-سندیکای نقاشان البرز

 4-گروهی از فعالین کارگری سقز

 5-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

  +کامران ساختمانگر: ٦٠  روز حضور مقتدر و متحدانە کارگران هفت تپە نماد اتحاد و همدلی طبقاتی

در خود سیاسی حیات در فرودهایش و فراز و ها کاستی و ها کمی تمام عالرغم ایران کارگری                    جنبش
آگاهی ترویچ و سازماندهی برای تالش و کارگری ناپذیر خستگی مبارزات قرن یک از بیش                 طول
دشوار بس مسیری خود کارگری و سیاسی برحق مطالبات کسب راستای در کارگران میان در                 طبقاتی
کارگران اعتصاب و ١٢٨٥ سال در انزلی بندر ماهیگیران کارگری اعتصاب اولین از است، پیمودە                 را
اعتصاب سازماندهی تا تهران در برق کارخانە یک کارگران اعتصاب و سال همان اسفند در                 تلگراف
زمرە در ایران در سیاسی خفقان مقطع آن در کە ١٢٨٩ سال خرداد در تهران چاپخانەهای                  کارگران
سازمان و متشکل مبارزات تاریخ در آغازی نوعی بە و ایران در کارگری نوپای طبقە طیف                  پیشروترین
درروزنامەهای نشر و چاپ بخش کارگران تمام توانست کە بود خود زمان در ایران کارگری جنبش                  یافتە
بزرگترین بە منجر کە مصمم اما نوپا جنبش این گام بە گام های پیشروی و بکشاند اعتصاب بە را دورە                      آن
بخش همراهی و ١٣٢٥ سال در ایران جنوب پاالیشگاەهای در نفت صنعت بخش در کارگری                 اعتصاب
در کار قانون اولین تصویب بە منجر کە کارگری های بخش دیگر در ایران کارگران از مختلفی                   های
خشم موجب و زدە سرباز آن اجرای از نفت شرکت جدید مصوبە کار قانون ابالغ با کە شد ایران                     مجلس
ناچارا دولت و شد آبادان و تهران در نفت شرکت کارگران میان در اعتصاب از جدیدی دور و                    کارگران
شد. کارگران از تعدادی شدن کشتە بە منجر خونین سرکوبی اعمال با آبادان در نظامی حکومت اعالم                   با
در نفت شرکت کارگران از هائی بخش نفت صنعت شدن ملی موضوع شدن طرح با و ١٣٢٩ سال                    در
سیاسی حاکمیت کە زدە معشور بندر در اعتصاباتی سازماندهی بە دست نفت صنعت شدن ملی از                  حمایت
اعتصابات موجب نیز سرکوب این کە کشید خون و خاک بە را کارگران اعتصاب این خشن سرکوبی                   با
بندر کارگران از حمایت در رشت و اصفهان تهران در نفت شرکت کارگران میان در                 دیگری
١٣٣٠در سال اردیبشت در نفت صنعت شدن ملی قانون الیحە تصویب بە مجبور را دولت کە                  معشورشدە
با کارگری جنبش تهران در ژالە میدان خونین سرکوب بە اعتراض در و ٥٧ قیام در نمود.                   مجلس
کشورو جنوب پاالیشگاەهای دیگر و آبادان پاالیشگاە در کارگری اعتصاب بزرگترین             سازماندهی

 گسترش آن در دیگر بخش های کارگری ایران ناقوس مرگ و پایان استبداد پهلوی را بە  صدا درآورد.

اعتراضات هرگونە و کارگری تشکلهای جانبە همە سرکوب و اسالمی حاکمیت ٤دهە از بیش طول                 در
و کارگران طبقاتی روزافزون آگاهی مانع نتوانست هرگز خود مطالبات راستای در کارگران               برحق



هر و شدە کارگری و صنعتی های بخش بهتردر زندگی یک از برخورداری حق کسب برای                  مبارزە
دەها نمودن زندانی و اعدام از بودەایم ایران جای جای در کارگری تر مصمم اعتراضات شاهد                  روزە
در آباد خاتون مس معدن کارگران عام قتل تا ٦٩ سال در ویسی چراغ جمال زندەیاد چون جسور                    کارگر
یزد اردکان چادرملوی سنگ معدن کارگران از نفر ٢٩ دستگیری و اعتصاب سرکوب تا ،١٣٨٢                 بهمن
اعتصاب٥٠٠٠ سرکوب ١٣٩٢تا سال در تایر کیان کارگران گستردە اعتراضات ،١٣٩٢ سال              در
سال در اعتصابی کارگران نمایندگان از نفر ٩ دستگیری و کرمان بافق آهن سنگ معدن                 کارگران
اعتصاب ١٣٩٣ سال در سنندج پرریس ریسندگی شرکت کارگران آمیز موفقیت اعتصاب ،١٣٩٣             
جای در کارگری کوچک و بزرگ اعتصاب دەها ١٣٩٥و مرداد در زنجان ترانسفوی شرکت                کارگران
نی صنعت و کشت و اهواز فوالد صنعتی گروە کارگران متحدانە و شکوهمند اعتصابات تا ایران                  جای
حضور روز ٦٠ ١٣٩٩و سال در تپە هفت اعتصابات جدید دور اکنون ١٣٩٧و سال در تپە                  شکرهفت
و ایران بورژوائی حاکمیت نئولیبرالی های سیاست بە اعتراض در شوش شهر خیابانهای در                متحدانە
جنبش مبارزات تاریخ در را دیگری زرین برگ کارگران بیشتر هرچە استثمار و سازی                خصوصی

 کارگری ایران و پیشروان این جنبش طبقاتی در حافظە تاریخ مبارزات کارگری ایران بە ثبت رساند

صنایع کارگران اعتصابات آن تداوم در و دشادوش و تپە هفت شکر نی کارگران شکوهمند                 اعتصاب
قابل های کاستی و ها کمی همە عالرغم کشور جنوب های پاالیشگاە چندین در پتروشیمی و گاز و                    نفت
کارگران ) مهم پیامی حاوی مصمم و مقتدرانە اما ست اعتراضی جنبش هر بارز خصوصیات از کە                   نقد،
بود ایران در طبقاتی عظیم جنبش این پیشروان و فعالین و ایران کارگری جنبش بە دارند) مشترک                   منافع
با تپە هفت کارگران متحدانە مبارزات از دورە این تجربیات از گرفتن درس با ایران کارگر طبقە                   کە
 آگاهی طبقاتی و صفوفی فشردەتر و گامهای استوارتری در مسیر کسب مطالبات برحق خود گام بردارد

کە شما جنس از زنجیری هم و ایران کارگر طبقە از کوچک عضوی بعنوان میدانم واجب خود بر                    لذا
اجتماعی روزافزون و سیستماتیک نابرابری و طبقاتی فاحش شکاف و مزدی بردگی این از رهائی                 برای
دست و آوردە فرود تعظیم سر عزیزان شما استوار های گام و آهنین اردە و عزم مقابل در کنم می                      مبارزە
گرمی بە و رفیقانە را غرورآفرین و نابرابر مبارزە این در همرزمان و زنجیران هم شما تک                   تک
موجود وضع تغییر برای تالش عرصە حماسەآفرینان و کارگر مردان و زنان شما همە بە و                  میفشارم

 درود میفرستم.

 درود بر عزم شکست ناپذیر و رزم پیروزمندانە شما زنان و مردان کارگر هفت تپە

 مستحکم باد صفوف مبارزات متحدانە کارگران ایران

  زندەباد آزادی و برابری

 زندەباد هفت تپە

 ٢٣ مرداد ١٣٩٩

شغلی بالتکلیفی به هپکونسبت کارخانه کارگران اعتراضات صدای خواباندن برای درمانی             *وعده
  ومعیشتی

نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات دورجدید به دادن پایان 22مرداد،برای چهارشنبه              روز
 به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دراراک برگزارشد وطبق معمول با وعده درمانی پایان گرفت.



کارگران وتیر خرداد های ماه حقوق پرداخت وعده شود می اش هفته واردآخرین مرداد ماه که                  درحالی
خودشان مردادماه حقوق طلبکار ها وعده،هپکویی این شدن متحقق درصورت تا شد داده هپکو                معترض

 باشند.

  *خبر تکمیلی درباره زندانیان مبتال به کرونا، بستری در بهداری مرکزی زندان اوین

گلو) (تست کرونا تست اوین زندان ٨ بند زندانیان از نفر ١٧ از رندوم صورت به پیش هفته شنبه سه                      در
این و است مثبت کرونایشان تست که شد اعالم آنان از نفر ١٢ به هفته این یکشنبه در و شد                      گرفته

 زندانیان را به بخش بستری بهداری مرکزی زندان اوین منتقل کردند و در قرنطینه قرار گرفتند .

بیشتر اطمینان برای اوین زندان مرکزی بهداری به زندانیان انتقال از پس روز همان در زندان                  مسئولین
 دوباره از آنان تست کرونا(تست گلو) گرفتند.

از نفر ۴ گفتند و شد اعالم زندانیان به شد گرفته های تست جواب ( مرداد ٢١ شنبه (سه گذشته روز                       در
  ١٢ نفر جواب  تست اشان منفی بوده است و در اقدامی غیر مسئوالنه آنان را به بند ٨ برگرداندد.

منفی آنان کرونای تست جواب کردند اعالم عبدی اسماعیل و زاده جعفرعظیم به نیز چهارشنبه                 امروز
از و بوده مثبت گذشته هفته یکشنبه در اول بار تستشان جواب نفر دو این آنجائیکه از اما است                     بوده
زندانی نفر ۵ کنار در باید اند برده بسر کرونا به مبتال زندانی نفر ۵ کنار در امروز تا هفته این                       یکشنبه

  مبتال به کرونا در بهداری مرکزی زندان اوین در قرنطینه بمانند.

  اسامی زندانیان که اکنون در بهداری مرکزی زندان اوین  بستری هستند عبارت است از

سعید ، زاده مصیب یاشار ، قنبری محسن ، داوودی ساالر امیر ، عبدی اسماعیل ، زاده عظیم                    جعفر
 شریفی ، رضا کیانیان

دیگر و زندانی معلم عبدی اسماعیل ایران، کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت دبیر زاده عظیم                 جعفر
عزیزان این برای اتفاقی هرگونه مسئولیت و دارد قرار جدی در خطر جانشان کرونا به مبتال                 زندانیان

 مستقیمًا با مسئولین قضایی و دولتی است.

مداوا و بستری زندان از خارج درمانی مراکز در زندانها اداره هزینه به و فوریت به باید زندانیان                    این
 گردند و پس از مداوا یا آزاد گردند و یا تا پایان دوران بحران بیماری به مرخصی فرستاده شوند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران-٢٢ مرداد ٩٩

تهران(ندای خصوصی شرکت یک اتوبوس رانندگان اعتراضی وتجمع اعتصاب درباره            *گزارشی
 به آوران)

ساختمان مقابل هنگام خیابان در به آوران ندای خصوصی بخش رانندگان اعتصاب مرداد، ٢١ شنبه                سه
توجه با شهرداری حمایت عدم خصوصی، شرکت های چپاول ناچیز، درآمد دلیل به واحد شرکت                مرکزی
رانندگان قبال در واحد شرکت که تعهداتی ارائه عدم می دهند، انجام را شهری درون نقل و حمل                   باینکه

 خصوصی دارد.

و حمل کمتر هزینه با واحد شرکت خصوصی سازی با اینکه خیال به امنیتی نهادهای و شهری                  مدیریت
به اقدام می شود، پیشگیری هم رانندگان اعتصابات و اعتراضات از و می گیرد انجام شهری درون                 نقل



به ناچیزشان درآمد به توجه با نیز خصوصی بخش رانندگان اما کردند. واحد شرکت                خصوصی سازی
 سندیکای مستقل خود را تشکیل خواهند داد و اعتراضات و اعتصابات برپا خواهد شد.

 

تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای تلگرام کانال به وفیلم بیشتر های عکس مشاهده                برای
 وحومه رجوع شود

  *عدم پرداخت 2 سال حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب مشکین شهر

با تماس در اردبیل شهردراستان مشکین وفاضالب آب شرکت کارگر 100 حدود حقوق ماه 24 از                  بیش
دریافت حقوقی است ماه 24 بر افزون آبداران از نفر صد یک به نزدیک که گویند می فارس                    خبرگزاری

 نکرده اند.

شهربه مشکین وفاضالب آب شرکت کارگران از مرداد،تعدادی 23 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                برپایه
دریافت حقوقی که است ماه 24 بر افزون آبداران از نفر صد یک به گفتند:نزدیک ای رسانه                   خبرنگار

 نکرده اند.

 آنها افزودند: 30 نفر از کارگران ثابت شرکت بالغ بر 7 ماه است ریالی حقوق دریافت نکرده اند.

 *تجمع اعتراضی اهالی روستاهای بخش غیزانیه اهواز نسبت به اخذ عوارض آزادراه خلیج فارس

عوارضی مقابل تجمع اهوازبا غیزانیه بخش روستاهای اهالی از مرداد،جمعی 21 شنبه سه               روز
تردد هزینه حذف خواهان و گذاشتند بنمایش فارس خلیج آزادراه عوارض اخذ به نسبت را                 اعتراضشان

 درمسیرآزادراه اهواز - بندرامام برای ساکنین این مناطق شدند.



 

ناچار تردد برای دارند، قرار فارس خلیج آزادراه نزدیکی در که اهواز شرق در غیزانیه بخش                  روستای
این با آزادراه بهره برداری زمان از روستاها این اهالی هستند. راه آزاد عوارض هزینه پرداخت                 به

  مشکل روبه رو ، و نسبت به این مساله معترض هستند.

ماه یک از شهر به تردد برای روستاها این اهالی گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان ازتجمع                   یکی
که بپردازند، ریال 50هزار وانت و ریال هزار 40 سواری برگشت و رفت برای که هستند ناچار                   پیش،

 این مساله مورد اعتراض مردم است.

در و می شد اخذ روستاییان از عوارض مقاطعی در آزادراه، این بهره برداری زمان از افزود:                 وی
پارسال شد. حذف هزینه این آنها اعتراض دلیل به و نمی شدند پرداخت به حاضر روستاییان نیز                  مواقعی
تردد دوباره و کردند تجمع سال اواخر در مردم عوارض، مجدد دریافت برای آزادراه مسووالن اعالم                  با
برای که شده اعالم روستاییان به و شده، برقرار عوارض پرداخت دوباره پیش ماه یک از اما شد                    رایگان
جریمه و عوارض پرداخت شدن اجباری دلیل به اما کنند اقدام تردد الکترونیک اعتباری کارت                 دریافت

 سنگین در صورت پرداخت نکردن، بیشتر روستاییان از این طرح استقبال نکردند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 اخباروگزارشات کارگری 22 مرداد ماه 1399

 - بازگشت اعتراضات کارگران هفت تپه به صدر اخبارکارگری روز رسانه ها:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری شوش

 +حضور 9 نفر از هفت تپه ای ها در دومین نشست بهارستان

 +تعیین تکلیف با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران هفت تپه به چهارشنبه هفته بعد موکول شد

 - گزارش دوازدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارگران اعتراضی تجمع ادامه -                
 مسئوالن در کارخانه

مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی تجمع -             
 شهرداری

 - شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:اسماعیل عبدی پنجه در پنجه ی کرونا

با رابطه در کودکان کار لغو فعالین و بازنشستگان دانشجویان، کارگری، های گروه و تشکلها بیانیه -                 
 ابتالی زندانیان سیاسی به ویروس کرونا

 - اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:در بند رژیم و در چنگال کرونا

 - جان باختن یک کارگر مقنی درمحمد شهر کرج براثر گازگرفتگی

 - جان باختن یک کارگر در شهرجدید هشتگرد براثر سقوط ازارتفاع

 *بازگشت اعتراضات کارگران هفت تپه به صدر اخبارکارگری روز رسانه ها:

 +ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری شوش

 +حضور 9 نفر از هفت تپه ای ها در دومین نشست بهارستان

 +تعیین تکلیف با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران هفت تپه به چهارشنبه هفته بعد موکول شد

عزم گذاشتن بنمایش برای تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران از مرداد،جمعی 22 چهارشنبه                روز
 راسخشان در راه دستیابی به مطالبات برحقشان به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.



 

مجلسیان از حضورتعدادی با بهارستان در نشستی در زراعی - صنعتی مجتمع این کارگران از نفر 9                 
خصوصی ،سازمان ،بازرسی امنیتی،اطالعاتی های دستگاه نمایندگان و دومش رئیس نایب             منجمله

 سازی ،سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و استاندار خوزستان شرکت کردند.



 

تپه هفت کارگران ومعیشتی شغلی بالتکلیفی با نهایی تکلیف شده،تعیین ای رسانه گزارشات آخرین بر                 بنا
 به چهارشنبه بعد موکول شده است.

 *گزارش دوازدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

و داشته ادامه همچنان حقیرانه دستمزدهای به سراسری اعتراض روز 1399،دوازدهمین مرداد 22             
 کارگران مصمم به اجرای تصمیم کمپین برای افزایش دستمزدها هستند.

به اندک افزایش با کارفرمایان سوی از کار به کارگران کردن مجاب برای ها تماس گذشته روز از                    
پاسخ اما اند، داده پیشنهاد هم را میلیونی 10 تا 9 حقوق حتا ها فیتر به است. شده شروع                     دستمزدها

  کارگران یک کلمه است: «لیست حقوق کمپین را اجرا کنید»

برنگشته سرکار به ها رایزنی تمام با بوده خود اعتراض به وفادار همچنان بلند بید در معترض                   کارگران
 اند.

  در نیروگاه بیدخون هم با تمام فشارها همچنان کارگران وفادار به اعتراض خود مانده اند.

 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارگران اعتراضی تجمع                *ادامه
 مسئوالن در کارخانه

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان به هپکو مرداد،کارگران 22 چهارشنبه               روز
 های توخالی مسئوالن باتجمع دراین واحد تولیدی شهرستان اراک ادامه دادند.



 

چرخ بازایستادن شرکت، این مدیریتی و مالکیتی بالتکلیفی به نسبت ها هپکویی اعتراضات               دورجدید
 تولید،عدم پرداخت 2 ماه حقوق و وعده های توخالی مسئوالن از روز شنبه 11مرداد 99 آغازشده است.

در مرکزی استاندار هپکو، کارگران اعتراضات آغازدورجدید شده،بدنبال ای رسانه گزارشات             بنابه
هپکو به تومان میلیارد بیست مبلغ پرداخت نمودم پیگیری نوشت: توئیتری پیامی طی خود واکنش                 اولین
سایر برای تومان میلیارد ده و معوق حقوق ماه دو برای تومان میلیارد ده شد. نهایی و                   تصویب

 هزینه های ضروری دیگر، انشاهللا دو ماه حقوق معوق هپکو در هفته آینده پرداخت می شود.

است. نشده پرداخت هپکو کارگران معوقه وحقوق گذرد می مرکزی استاندار وعده و ازتوئیت هفته                 یک
از یک وهیچ است شدن سپری نیزدرحال ماه مرداد روزهای آخرین مسئولین کردن فردا و امروز                  با

 مسئولین پاسخگوی کارگران در رابطه با عدم پرداخت حقوق وآینده شغلی نیست.

مقابل ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی             *تجمع
 شهرداری

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای اهواز صفیره پسماند سایت 22مرداد،کارگران چهارشنبه             روز
پسماند مدیریت سازمان ساختمان مقابل تجمع به دست ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت               اعتراضشان

 شهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی زدند.

وضعیت پیمانکار، تغییر با ساله هر گفت: ای رسانه خبرنگار به دزتجمع حاضر ازکارگران                یکی
 پرداختی ها بدتر می شود و از فروردین سال جاری هم نیز کارگران هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.

هایی پیمانکار چرا باشند، جوابگو باید مسئوالن و اهواز شهرداری پسماند مدیریت سازمان افزود:                وی
نوروز عید به شدن نزدیک با سال هر ندارند؟ را کارگران حقوق پرداخت توان که کردند بکارگیری                   را
را کارگران و نشود ها آن پرداخت به مجبور تا می کند تغییر پیمانکار سنوات، و عیدی پرداخت                   و

 شرمنده خانواده هاشان می کنند.



تومان 500هزار و 2میلیون به ما دریافتی قانون، طبق جاری سال در حقوق افزایش گفت:با درادامه                  وی
ماه 4 هم بیمه حق کند. پرداخت تومان میلیون 2 می تواند تنها که می کند ادعا پیمانکار اما رسید                    خواهد

 است که پرداخت نکرده است.

وعده این از اما دادند پیگیری وعده مسئوالن از بسیاری افزود: و گفت مسئوالن بدعهدی از ادامه در                    وی
باالیی حساسیت از ما کار که بدانند باید مسئوالن نیست. کارگران جوابگو هم پیمانکار و گذشته ماه 2                  

 برخوردار است و اگر دست از کار بکشیم، شهر با مشکالت بزرگی روبه رو خواهد شد.

کارگران اختیار در بهداشتی وسایل و ابزار هیچگونه کرونایی، روزهای این در کرد: خاطرنشان                وی
بیمارستانی های زباله تفکیک که حالی در شدند مبتال کرونا به نفر 35 حدود آن پی در که ندادند                     قرار
تفکیک و می شوند وارد کارخانه به ها زباله با همراه بیمارستان های ُسرنگ و ُسُرم نیست، ما                   برعهده

 آن ها بسیار خطرناک است.

نفر 63 تعداد این از که هستند کار به مشغول سایت این در نفر 120 مجموع در که است یادآوری                      قابل
 زن و از این جمع نیز 30 نفر از زنان سرپرست خانوار هستند.

 درهمین رابطه:

های شرکت توسط حقوقشان لگدمالی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران دار دامنه های                کنش
 پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

زباله تفکیک سایت که شد آغاز زمانی از مشکل می گویند صفیرهاهواز پسماند تفکیک سایت                کارگران
پیمانکار و قبلی کار پیمان 3 از کارگران تاکنون، کار شدن کاری پیمان زمان از سپردند. پیمانکار به                    را

 فعلی ُمطالبات پرداخت نشده دارند.

نام به کارها پیمان از یکی از کارگران صفیره،این پسماند زباله تفکیک سایت کارگران گفته                  طبق
پیمان از دیگر یکی از و بیمه ماه دو و حقوق ماه سه سنوات، و عیدی سال یک خسروی”                     “مرتضی

 کاران به نام “محمدحسینیوسفی” شش ماه بیمه پرداخت نشده دارند.

عنوان به وی حضور ماه شش طی کارگران با قراردادی گونه هیچ کار پیمان این است گفتنی                   همچنین
 پیمانکار سایت تفکیک زباله نداشت و با حکم دادگاه حقوق کارگران را پرداخت کرده است.

حقوق ماه یک و سنوات آن از پسماند تفکیک سایت کارگران که است دیگری کار پیمان نیز                   “دانش”
آن روزها برخی تنها و نکرده رد کارگران از بعضی برای را ماه روزهای تمام بیمه دانش  دارند.                    طلب

 را لحاظ کرده بود.

است. گرفته عهده به را کار که می شود ماهی شش حدودا سایت فعلی کار پیمان نیز عابدینی”                   “ابوالفضل
وجود با خردادشان و اردیبهشت حقوق و کرده تعطیل را کار بار دو ماه شش این در می گویند                    کارگران

 حضور در محل کار پرداخت نشده است.

فروردین بیمه پرداخت عدم دنبال به و نشده پرداخت نیز کارگران از بعضی ماه فروردین بیمه                  همچنین
 ماه؛ بیمه بیکاری بر اثر شیوع کرونا نیز به تعدادی از آن ها تعلق نگرفته است.



کار پیمان اما کار به بازگشت درخواست وجود با و شده اند نشین خانه کارگران که می شود نیز وقتی                    چند
 حاضر به برگشتن کارگران و مشغول شدن آن ها در سایت نیست.

ُمطالبات همچنان اما مختلف های دستگاه از صفیره زباله تفکیک سایت کارگران گیری های پی                علیرغم
ُمطالباتی پسماند سازمان از نیز ها آن که توجیه این با عمدتا کاران پیمان است. نشده پرداخت                   آن ها

 دارند، از پرداخت حق و حقوق کارگران َسر باز می زنند.

خانواری زناِن صفیره زباله تفکیک سایت کارگران اکثر مرداد، 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                 بنابه
در اینکه وجود با گویند می کارگران این می کشند. دوش به تنه یک را زندگی َرنج و خرج که                     هستند
چنین در کار به مخصوص لباس از خبری هیچ اما هستند عفونی های بیماری انواع مستقیم                  َمعرض

 فضایییا پوتین برای جلوگیری از آلودگی به بیماری نیست.

در شاغل زِن کارگر بیماری؛یک با تفکیک سایت کارگران شدن درگیر و آلودگی موارد از یکی                  درباره
در روز 42 و شده او دست وارد عفونی سوزن یک زباله تفکیک حین در گفت: زباله تفکیک سایت                     این

 بیمارستان بستری بود.

 *شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران:اسماعیل عبدی پنجه در پنجه ی کرونا

و عبدی اسماعیل جمله از اوین زندان 8 بند زندانیان از تن 12 ، جمعه 99 امرداد 17 پیش روز                       چهار
اعالم مثبت آنان ی همه تست که شدند، اوین زندان بیمارستان راهی کرونا آزمایش برای پی آذر                   متین

 شد.

داده دست از را خود چشایی و بویایی حس ، شده نفس، تنگی ، اشتهایی کم حالی، بی دچار گویند می                       آنان
 اند.

از کدام هیچ قرنطینه این اما برند، می سر به قرنطینه در اوین زندان بیمارستان در اکنون هم                    آنان
یک در بیماران از نفر 12 ، است زیاد بسیار وآمد رفت شود، نمی رعایت آن در بهداشتی                    پروتکلهای

 اتاق بستری هستند، هیچگونه امکانات درمانی ندارند.

اما اند، کرده ناراحتی ابراز 8 بند از نفردیگر 27 اند، شده بیمارستان راهی نفر 12 این آنکه از                     پس
قاضی و زندان رئیس ابالغ راه به چشم و اند، کرده خودداری بیمارستان به آنان بردن از زندان                    مسئولین

 ناظر برزندان بوده اند.

اما است، داده دست از را کشیدن نفس توانایی و بوده ناراحت شدت به تن 27 این از یکی هنگام                      شب
خودرها حال به زندان ی محوطه در را او بیمارستان به وی فرستادن جای به 8 بند مسئولین                    متاسفانه

 کرده اند.

نهایت .در ساخته فراهم را افسرنگهبانی جلوی در زندانیان تجمع ی زمینه آنروز فردای موضوع                 همین
 مسئولین زندان مجبور بهاعزام آنان به بیمارستان زندان اوین شده اند.

کنار شرایط بدترین در بودند شه زندان بیمارستان راهی پیش از که دیگر تن 12 و تن 27 این اکنون                      هم
 هم بدون دارو و لوازم بهداشتی نگهداری می شوند.



اعزام پیگیر اوین دادسرای ی بسته درهای پشت ، است روز چندین عبدی اسماعیل همسر و پدر ،                    مادر
 وی به بیمارستانهای سطح شهر هستند .

آقای معاون ، محمدی نام به شخصی با گفتگو حین در عبدی، اسماعیل مادر گویند می عینی                   شاهدان
اما است، پرسیده اسماعیل جسمی وضعیت از و شده فرزندش حال جویای برزندان ناظر قاضی                 وزیری

 این شخص مسئول در پاسخ مادر اسماعیل به وی گفته است ، “اسماعیل هنوز مردنی نیست .”

بوسیله که شده متحول شدت به زندان بر ناظر قاضی معاون زبان از جمله این شنیدن با اسماعیل                    مادر
 پدر اسماعیل کنترل شده است.

با رابطه در کودکان کار لغو فعالین و بازنشستگان دانشجویان، کارگری، های گروه و تشکلها *بیانیه                  
 ابتالی زندانیان سیاسی به ویروس کرونا

 زندان ها باید فورا تعطیل شوند.

برای جایگاهی دیگری عمومی مکان هر مانند نیز زندان ها کشور، در کرونا ویروس شیوع با                 همزمان
توان تمام کشور داخل به ویروس ورود ابتدای در همچنانکه حاکم سیستم شدند. کرونا بیشتر                 رشد
دروغ امروز همین تا نیز کرونا بیماری شیوع مورد در گرفتند، بکار واقعیت انکار در را خود                   تبلیغاتی

 گفته اند و البته پرواضح است که منکر واقعیت های میزان شیوع این بیماری در زندان ها شوند.

مستعد کامال زندانیان اسکان محل بویژه و آن محیط و است صفر حد در بهداشت زندانها، در که آنجا                     از
شدت با نیز زندانها در کرونا ویروس هستند، ویروسی و واگیردار بیماری نوع هر شیوع و                  جذب

 بیشتری فراگیر و در حال همه گیر کردن زندانیان است.

خیلی تعداد و رسانده قتل به را کشور سراسر زندان های در زندانیان از نفر ها ده کنون تا کرونا                     ویروس
 بیشتری را آلوده و بیمار کرده است.

از زنجان زندان در محمدی نرگس و قرچک زندان در سیاسی زندانیان از دیگری تعداد و جاللیان                   زینب
 جمله زندانیانی هستند که قبال دچار کرونا شده اند.

عبدی، اسماعیل جمله از اوین زندان در سیاسی زندانیان از نفر 12 ابتالی خبر نیز 19مرداد99                  روز
شریفی سعید و احمدی فریدون داوودی، محمد آذرپی، مجید زاده، عظیم جعفر وکیل، داوری،                امیرساالر
بی و نفس تنگی سردرد، از حالیکه در مداوایی گونه هیچ بدون اکنون هم زندانیان این شد. ای                    رسانه

 حالی و ضعف رنج می برند، در قرنطینه و بدور از سایر زندانیان بسر می برند.

مصداق هستند، محروم غذایی و درمانی بهداشتی، امکانات کمترین از که زندانیانی نگهداشتن زندان                در
 اقدام به قتل عمد آنان است.

زندانیان همه فرستادن مرخصی به زندانها، در کرونا شیوع شرایط در زندانیان جان نجات راه                 تنها
 عادی و آزادی فوری و بی قید و شرط زندانیان سیاسی است.

زندانها مقابل در متحدانه و فورا باید سیاسی زندانیان های خانواده بخصوص زندانیان، های                خانواده
 تجمع کنند و از عموم مردم تقاضای حمایت و همراهیشان در تجمعات خود کنند.



همگانی تر می توانند بوده اند، سیاسی زندانیان حامی تاکنون که همانطور نیز رادیکال و آزادی خواه               فعالین
به پیوستن و گفتمان ایجاد دیوارنویسی، نظیر گوناگون اشکال به زندانیان، جان نجات برای قبل                 از
را خود اعتراض آزادی خواه؛ جامعه و سیاسی زندانیان نفع به سیاسی قوای توازن تغییر و                 اعتصابات

 نسبت به این مسئله ابراز دارند و به این ترتیب از زندانیان و خانواده هایشان حمایت به عمل آورند.

 کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان می توانند نقش پر رنگ تری در این رابطه ایفا کنند.

ویروس به ابتالیشان طریق از سیاسی زندانیان هزینه کم برداشتن میان از به کمر حکومت و                  دولت
 کشنده کرونا بسته اند. نگذاریم زندانیان سیاسی را با ویروس کرونا کشتار کنند.

22/5/1399  

  1-اتحاد بازنشستگان ایران

  2-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  3-سندیکای نقاشان البرز

 4-کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری

  5-گروهی از فعالین کارگری سقز

 6-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

  7-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

  8-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد

 9-گروهی از دانشجویان هنر دانشگاه های تهران

  *اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:در بند رژیم و در چنگال کرونا

در کرونا بیماری که حالی در سیاسی زندانیان و کارگری فعالین داشتن نگاه بند در با اسالمی                   جمهوری
 حال  گسترش در زندانها است آگاهانه با سالمتی و جان آنان بازی می کند

زاده عظیم جعفر و تهران، معلمان صنفی کانون عضو زندانی، معلم عبدی اسماعیل ها گزارش                 طبق
به اوین زندان ٨ بند در زندانیان از دیگر نفر ده و ایران، کارگران آزاد اتحادیه عضو و کارگری                     فعال
آزمایش که شد اعالم آن از بعد کرونا به زندانیان این ابتالی رسمی تایید اند. شده مبتال کرونا                    بیماری
آنان نفر ١٢ آزمایش نتیجه که داد نشان بودند، کرونا عالئم دچار که بند این زندانیان نفراز ١٧ از                     راندوم
آنان سالمتی وضعیت از و هستند بستری زندان بهداری در نفر ١٢ این حاضر حال در است.                   مثبت

  اطالع دقیقی در دست نیست.

و بهداشتی اولیه امکانات نبود ها، زندان ظرفیت از بیش جمعیت دلیل به ایران در کرونا شیوع آغاز                    از
شیوع برای خطرناک مرکزی به ایران های زندان اجتماعی، گیری فاصله رعایت بودن ممکن                نا
دقیق تعداد رژیم، مختلف مقامات گویی دروغ و کاری پنهان دلیل اند.به شده تبدیل بیماری این                  گسترده
از بیماری این به ابتال نتیجه در را خود جان یا و اند شده مبتال کرونا به ایران زندانهای در که                       افرادی
از نفر ١٢ کرونای آزمایش نتیجه بودن مثبت یعنی اخیر مورد همین اما نیست. مشخص اند، داده                   دست



در بیماری این شیوع گستردگی از حاکی داشتند، را بیماری عالیم اوین زندان ٨ بند در که نفری ١٧                   
کرده درز بیرون به که خبرهایی طبق که است بار فاجعه و بحرانی چنان وضعیت است. ایران                   زندانهای
و خطرناک" " را ها زندان وضعیت درونی، های گزارش در نیز زندان مقامات خود                 است،

  "غیرانسانی"  توصیف کرده اند.

از ای عده مرخصی با قضایه قوه موافقت از بعد گذشته، سال ماه اسفند از ها زندان سازمان اعالم                     طبق
شده فرستاده مرخصی به زندانیان از نفر هزار ١٢٨ کنون تا ها، زندان کردن خلوت منظور به                   زندانیان
دارند. زندانی خود ظرفیت از بیش همچنان ها زندان از بسیاری که است حاکی ها گزارش اما                   اند.
"جرایم ارتکاب به که بودند کسانی کرد، موافقت آنها مرخصی با رژیم که زندانیانی همه تقریبا                  بعالوه،
و معلمان کارگری، فعالین جمله از سیاسی، زندانیان اتفاق به قریب اکثریت بودند. شده محکوم                 عمومی"
رژیم موافقت عدم برند. می بسر زندان در همچنان توجیه، گونه هیچ بدون اجتماعی، فعالین                 دیگر

  اسالمی با مرخصی این  گرو از زندانیان معنای دیگری غیر از از انتقام گیری رژیم از آنان ندارد.

حفظ به موظف زندان مقامات و ها حکومت ها، زندان و زندانی به مربوط مقرارت و موازین اساس                    بر
در و استاندارد غیر وضعیت در اش محکومیت دوران در نباید زندانی و هستند؛ زندانی                 سالمتی
غیر ایران در ها زندان شرایط هم دهد. می قرار تهدید مورد اورا سالمتی که بگیرد قرار                   شرایطی
نگاه بند در با اسالمی جمهوری کند. می تهدید جدی بطور را زندانیان جان کرونا، هم و است                    استاندار
سالمتی با آگاهانه است ها زندان در گسترش حال در کرونا بیماری که حالی در سیاسی زندانیان                   داشتن

  و جان آنان بازی می کند.

٨ بند در که کسانی همه بنابراین است؛ کرونایی بیماران برای الزم امکانات فاقد اوین، زندان                  بهداری
زندان از خارج های بیمارستان از یکی به اورژانس بطور باید اند شده مبتال کرونا بیماری به                   اوین
طبق است. تر مهیب بمراتب زندانها اوضاع کشور محروم مناطق در که است واضح پر یابند.                  انتقال
ناامنی و غیرانسانی شرایط در اند، شده اعزام قرچک زندان به که زن زندانیان از تعدادی موجود،                   اخبار
داشتن نگاه ، است ایران در کرونا بیماری شیوع دوم موج دهنده نشان شواهد حالیکه در برند. می سر                     به
به اقدام مصداق ایران های زندان در انسانی غیر و خطرناک شرایط در عقیدتی و سیاسی                  زندانیان

 جنایت عمدی است.

در که معلمان و کارگری فعالین سالمتی وضعیت از شدید نگرانی ضمن دیگر، بار یک المللی بین                   اتحاد
زندانیان همه شرط قید بدون و فوری آزادی خواهان برند، می بسر زندان در خطرناک شرایط                  این

  سیاسی است.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ١١ اوت ٢٠٢٠

 *جان باختن یک کارگر مقنی درمحمد شهر کرج براثر گازگرفتگی

وگازگرفتگی اکسیژن کمبود اثر البرزبر شهر محمد محله های از یکی در حفرچاه کار حین کارگر                 یک
 جان خودرا ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر در شهرجدید هشتگرد براثر سقوط ازارتفاع



را جانش سوم طبقه داربست از سقوط درپی هشتگرد شهرجدید در واقع ساختمان دریک حین کارگر                  یک
 ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 21 مرداد ماه 1399

 - گزارش دهمین ویازدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات -               
از جمعی سرگشاده نامه - کردند پلمب را دفترکارمدیریت درب ها دارد-هپکویی ادامه مسئوالن                توخالی

 کارگران هپکو در پاسخ به مدیرکل اداره کاراستان مرکزی

 - ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن

تبدیل برای استخدامی و اداری سازمان مقابل تهران استان درمان و بهداشت شرکتی کارکنان تجمع -                
 وضعیت وحذف شرکت های پیمانکاری

بالتکلیفی به نسبت آموزی سواد نهضت آموزش دهندگان اعتراضات سریال از دیگر ای شماره -              
 استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش

4 پرداخت عدم به نسبت تهران خصوصی شرکت یک اتوبوس رانندگان اعتراضی وتجمع اعتصاب -               
 ماه حقوق در خیابان هنگام

 - تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه آزاد قشم نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق

های شرکت توسط حقوقشان لگدمالی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران دار دامنه های کنش -                
 پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

 - فراخوان به تجمع پرسنل مهمانداران قطارهای مسافری بدلیل نداشتن امنیت شغلی  و پیگیری مطالبات

 - عدم پرداخت کامل مطالبات کارگران بازنشسته  مخابرات راه دور شیرازعلیرغم وعده و وعیدها

در زندانیان تحصن و اوین زندان مرکزی بهداری کرونای به مبتال زندانیان از یکی حال وخامت -                 
 اعتراض به عدم امکانات درمانی

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

کرونا به ایشان ابتال وجود با را کارگری فعال عظیم زاده جعفر و عبدی اسماعیل زندانی معلم آزادی                   عدم
 محکوم می کنیم

ابتالی و لنگرودی بهشتی محمود آزادی پیرامون بوشهر و فارس آموزش صنفی کنشگران بیانیه -               
  اسماعیل عبدی به کرونا

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - مصدومیت 3 کارگرمعدن سنگ آهن شماره 3 گل گهردرحادثه واژگونی سرویس رفت وآمد

 - جان باختن کارگر یک کوره آجرپزی بناب براثر برق گرفتگی

 - جان باختن کارگربرقکار درقزوین براثر برق گرفتگی

 - جان باختن یک کارگر درزنجان زیر  کامیون دروگری

 *گزارش دهمین ویازدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

 +دهمین روز اعتراض سراسری کارگران نفت 20 مرداد99 همچنان با قدرت ادامه دارد.

ترک همچنان کند. سست بهتر زندگی برای را کارگران عزم نتوانسته مختلف تهدیدهای و فشارها                 
 کارگاهها در پروژه های مختلف ادامه دارد.

اعتصاب به باالخره سختی جان همه با دو فاز در مستقر آبادان پاالیشگاه آبادراهان شرکت                 کارگران
 پیوستند و شرکت را تعطیل کردند.

  دشت عباس ان جی ال شرکت فراپتروساز پیمانکاری مسلم شیرانی هم به اعتصاب پیوست.

  پیمانکاری پارس فنون درطرح توسعه فاز2 و3 از شنبه راهی خانه هایشان شده اند.

پشت نشدند حاضر احمدپور سوی از شده داده های وعده تمام با صنعت(احمدپور) سینا شرکت                  کارگران
 برادران خود را خالی کرده، سرکار بروند.

بپردازند را کارگران افتاده عقب های حقوق اول شان نیت حسن دادن نشان برای پیمانکاران ما نظر                   از
دستمزدهای با حاضرند ایا و دارند صداقت زنند می که هایی حرف در چقدر و گویند می چه ببینیم                     بعد

  اعالمی از سوی ما موافقت کنند یانه؟

ادامه قدرت با همچنان 1399 مرداد 21 امروز ناچیز های حقوق به سراسری اعتراض روز                 +یازدهمین
 دارد.

ها پروژه و کند می جذب خود به را بیشتری کارگران و شود می تر گسترده روز هر که اعتراض                       این
 را خالی از کارگر کرده اکنون به مرز10 هزار کارگر رسیده است.

با خود اعتراض در مصمم هممچنان بودند معترضین اولین از که ماهشهر رازی پتروشیمی کارگران                 
و نداشته رنگی دیگر کارفرمایان شایعات و ها فریبکاری و ترفندها اند. گشته متحد برادرانشان                 دیگر

  کارگری برای کار به پروژه ها مراجعه نکرده است.

و مجلس نمایندگان از بعضی برای معترض کارگران های خواسته لیست هماهنگ اقدامی در                دیروز
ذیربط مسوولین سوی از کارگران های خواسته موضوع به زودتر هرچه تا شد فرستاده مسوول                 نهادهای

  پرداخته شود.

 منبع اصلی دو خبر:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران



های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضی               *تجمعات
از جمعی سرگشاده نامه - کردند پلمب را دفترکارمدیریت درب ها دارد-هپکویی ادامه مسئوالن                توخالی

 کارگران هپکو در پاسخ به مدیرکل اداره کاراستان مرکزی

اعتراضشان جدید دور به تولیدی واحد دراین تجمع با اراک هپکو مرداد،کارگران 21 شنبه سه                 روز
ادامه تولیدی واحد دراین تجمع با مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                 نسبت
وعدم درکارخانه شرکت حضورمدیریت عدم به دراعتراض ها هپکویی گذشته روزهای             دادند.طی

 پاسخگویی به کارگران درب  دفترکارمدیریت را پلمب کردند.

 

شرکت این مدیریت حوزه درب شدن بسته از تصاویری گذشته شده،روزهای ای رسانه گزارش                برپایه
این کارگران امروز که شد منتشر مدیرعامل حضور عدم علت به معترض کارگران از برخی                 توسط
غیبت به نسبت انتقاد ضمن هایی نوشته گرفتن دست در با و کردند اقدام آن بازگشایی به نسبت                    شرکت
عملکرد با رابطه در وی پاسخگویی و حضور درخواست مدیریتی توانایی عدم و مدیرعامل                روزه

 یکساله اش را داشتند.



 

مدیرعامل داشتیم، اعتراضی تجمع ما که روز چند این در گفتند: ای رسانه خبرنگار به هپکو                  کارگران
ما حرف های به و بیاید یا هستیم منتظر مدیرعامل اتاق درب مقابل هم امروز نشد؛ پاسخگویی به                   حاضر
به فکری و است خورده زمین همچنان هپکو چرا که بدهد پاسخ ما به نهایت، در و بدهد گوش                     کارگران

 حال آن نمی کنند!



 

 نامه سرگشاده جمعی از کارگران هپکو در پاسخ به مدیرکل اداره کاراستان مرکزی

 بخش هایی از این نامه که رسانه ای شده بشرح زیراست:

اعتراضات خصوص در مرکزی عصر با مصاحبه ای در مرکزی کاراستان اداره مدیرکل              اخیرا
مدیران از حمایت ضمن و افتاد نخواهد خاصی اتفاق کردن تجمع با که کرده اند عنوان هپکو                  کارگران
گویی اند. داده اند کرده سد را نامبردگان کار محل که کارگرانی با برخورد وعده فعلی تعهد بی و                     ناالیق

 که تمام مشکالت و معضالت هپکو به دلیل عملکرد ناصواب کارگران بوجود آمده است!

در هم آن اعتصاب و اعتراض به عالقه ای هیچ هم شرکت کشیده رنج کارگران اتفاقا آبایی آقای                   جناب
و شدن امنیتی از نگرانی ندارند. و نداشته شده، پیش از بیش کرونا بیماری به ابتال امکان که                    شرایطی

  صدور احکام قضایی با توجه به سوابق قبلی هم به این عدم عالقه افزوده است.

هپکو مشکالت رفع به کمکی عمال نقیض و ضد مصاحبه های با گذشته سالیان طی که جنابعالی از                   اما
داریم استدعا شما از فقط بدهید. نشان هم ما به را هپکو مشکالت حل راه می کنیم درخواست اید                    نداشته
را آن مختلف مسئولین هاست سال که کنید اجتناب هپکو در صبر شده نما نخ و قدیمی آدرس دادن از                      که
کارگران خالی سفره و مطلق بیکاری تر، سنگین بدهی مانده بجای عمال هپکو در آنچه و اند کرده                    هزینه

 است.

آن مهمترین بلکه نیست حقوق پرداخت شرکت کارگران اصلی دغدغه که برسانیم اطالع به                باید
واگذاری هم اخیرا است. شرکت مشکالت رفع خصوص در مسئولین توخالی و پوچ وعده های                کلکسیون
و کنترلی سهام شدن پاره چند از نگرانی و دولت بدهی جای و اجتماعی تامین به زده بحران                    هپکو

 فروش آن، نگرانی ها را دوچندان کرده است.



کفایت، بی مدیران از منطق بی حمایت جای به داریم انتظار استان کار متولی عنوان به جنابعالی                   از
رونق و کار وجود نگران هستند، آن تعطیلی دنبال به که هپکو عملکرِد فاقد و بگیر نجومی                   نامرئی،

 تولید و آینده مبهم این نگین سابق استان و خاور میانه باشید.

ما عملکرد مورد در تاریخ و آیندگان و مسئولیم شرکت این بقای درمورد ما تک تک که نکنید                     فراموش
 قضاوت خواهند کرد.

 *ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان به تپه هفت کارگران مرداد، 21 شنبه سه                  روز
 های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش،ادامه دادند.



 

در شرکت برای تهران به شدن راهی درحال تپه هفت کارگران از شده،تعدادی ای رسانه گزارشات                  بنابه
 جلسه ای دیگرروز چهارشنبه22 مرداد درمجلس هستند.



کارگران خرداد و اردیبهشت های ماه حقوق گفت: ای رسانه خبرنگار به نیز خوزستان                امروزاستاندار
کشت برای مالی منابع شرکت، این حساب های شدن آزاد با و می شود پرداخت به زودی هفت تپه                 شرکت

 دوباره نیشکر و تولید محصول مجدد، تأمین شد.

تبدیل برای استخدامی و اداری سازمان مقابل تهران استان درمان و بهداشت شرکتی کارکنان                *تجمع
 وضعیت وحذف شرکت های پیمانکاری

همکارانشان با همزمان تهران استان درمان و بهداشت شرکتی کارکنان از مرداد،جمعی 20               روزدوشنبه
شرکت های وحذف وضعیت تبدیل وخواهان استخدامی و اداری سازمان مقابل تجمع به کشوردست               در

 پیمانکاری شدند.

یعنی آنها استخدامی وضعیت تبدیل زمینه در دولت و گفتند:مجلس ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
 مهم ترین خواسته   شان، کم کاری می کند.

دولت و می اندازد دولت گردن به مجلس می کنند. پاس کاری را ما درخواست   دولت و مجلس افزودند:                  آنها
 به گردن مجلس؛ سرآخر ما می مانیم و اعتراضاتی که تا این لحظه به جایی نرسیده اند.

علوم دانشگاه های با مستقیم قرارداد از برخورداری یا پیمانی شکل به استخدام خواهان اینکه بیان با                  آنها
دستمزد نه واقع در است. محروم شرکتی، نیروی که بپذیرد باید ابتدا دولت کردند: هستند،اضافه                 پزشکی
داریم؛ شغلی امنیت اینکه نه و می کنیم دریافت پیمانی و رسمی قراردادی، نیروهای به نسبت                 مناسبی
نظر در دولت که امتیازاتی دیگر از هم و می شوند بهره مند مزایا این از هم رسمی نیروهای                   درحالیکه
خدمات مدیریت قانون دهم فصل با متناسب امتیازات افزایش و ویژه فوق العاده ماننِد است،                گرفته

  کشوری.

دانشگاه های در واسطه شرکت های ظهور اینکه بیان با تهران استان درمان و بهداشت معترض                کارکنان
می خواهند واسطه شرکت های دادند: می انجامد،ادامه انسانی نیروی حقوق تضییع به پزشکی             علوم
است؛ منفعت طلبی آنها کار ذات ندارند؛ کار نیروی خواسته های با کاری و کنند کم را خود                  هزینه  های

 پس حداقل به طرف قرارداد شدن با دانشگاه های علوم پزشکی نیاز داریم.

بالتکلیفی به نسبت آموزی سواد نهضت آموزش دهندگان اعتراضات سریال از دیگر ای              *شماره
 استخدامی مقابل وزارت آموزش و پرورش

به 92دست سال از قبل آموزی سواد نهضت آموزش دهندگان دیگر، باری برای مرداد 21 شنبه سه                  روز
بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان صدای تا زدند پایتخت در پرورش و آموزش وزارت مقابل                 تجمع

 استخدامی هره بیشتر منعکس کنند.



 

گفتند: ای رسانه خبرنگار هستند،به 92 سال از قبل فرد به فرد آموزش دهندگان که آموزش دهندگان                 این
تعیین خواستار و مانده ایم بالتکلیف ما نگرفتیم. قرار آزمون مشمولین جزو چندساله فعالیت علیرغم                ما

 تکلیف هستیم.

هرجا به و نشده اند جذب هم حق التدریس عنوان به حتی 92 قبل آموزش دهندگان معترضان، گفته                 به
 مراجعه کرده اند، به آنها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند.

تکلیف تعیین نیز فرد به فرد آموزش دهندگان باید رسیده، پایان به آزمون که حاال گفتند: درخاتمه                  آنها
 شوند.

4 پرداخت عدم به نسبت تهران خصوصی شرکت یک اتوبوس رانندگان اعتراضی وتجمع               *اعتصاب
 ماه حقوق در خیابان هنگام

گذاشتن بنمایش برای تهران خصوصی شرکت یک اتوبوس رانندگان مرداد، 21 شنبه سه               روز
های اتوبوس کردن صف به وبا کشیدند کار از دست حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت                   اعتراضشان

 مزین شده شان به پالکارد در خیابان هنگام واقع در شمال شرق پایتخت اجتماع کردند.



 

بنرهایی روی بر و کرده عنوان اتوبوس رانندگان به ظلم را خصوصی شرکت های تأسیس کنندگان                 تجمع
شرکت های کام به و اتوبوسرانان نام به را مساله این بودند، کرده نصب خود اتوبوس های روی                  ،که

 خصوصی خواندند.

رسانه خبرنگار شرکت،به این رانندگان حقوق پرداخت عدم به اشاره با معترض رانندگان این از                 یکی
کرونا، دوران اقتصادی سخت شرایط در اما می کنیم، کار روز در ساعت 17 از بیش ما گفت:                   ای

 حقوقی به ما پرداخت نشده است.

 به گفته وی جمعی حدود 60 راننده اتوبوس فعال در این شرکت در اعتراض شرکت داشتند.



 *تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه آزاد قشم نسبت به عدم پرداخت 2 ماه حقوق

 روز سه شنبه 21 مرداد، کارگران فضای سبز منطقه آزاد قشم برای اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه
 حقوق دست به تجمع زدند.

کارگران حقوق که است ماه 2 حدود گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر ازکارگران                 یکی
 پرداخت نشده و با مشکالت معیشتی مواجه شده اند.

حضور برای خود نقلیه وسیله سوخت تامین توان واسطه همین به نیز کارگران این از برخی افزود:                   وی
 در محل کار را ندارند.

به تفسیر را تجمع این و تسریع را کارگران حقوق پرداخت خواهشمندیم مسووالن از گفت: درخاتمه                  وی
برایمان این جز چاره ای فرزند و زن برابر در شرمندگی و معیشتی مشکالت که چرا نکنند قانون                   خالف

 باقی نگذاشته است.

های شرکت توسط حقوقشان لگدمالی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران دار دامنه های                *کنش
 پیمانکاری زیر سایه سکوت مسئوالن ذیربط استان خوزستان

زباله تفکیک سایت که شد آغاز زمانی از مشکل می گویند اهواز صفیره پسماند تفکیک سایت                 کارگران
پیمانکار و قبلی کار پیمان 3 از کارگران تاکنون، کار شدن کاری پیمان زمان از سپردند. پیمانکار به                    را

 فعلی ُمطالبات پرداخت نشده دارند.

نام به کارها پیمان از یکی از کارگران صفیره،این پسماند زباله تفکیک سایت کارگران گفته                  طبق
پیمان از دیگر یکی از و بیمه ماه دو و حقوق ماه سه سنوات، و عیدی سال یک خسروی"                     "مرتضی

 کاران به نام "محمدحسین یوسفی" شش ماه بیمه پرداخت نشده دارند.

عنوان به وی حضور ماه شش طی کارگران با قراردادی گونه هیچ کار پیمان این است گفتنی                   همچنین
 پیمانکار سایت تفکیک زباله نداشت و با حکم دادگاه حقوق کارگران را پرداخت کرده است.

حقوق ماه یک و سنوات آن از پسماند تفکیک سایت کارگران که است دیگری کار پیمان نیز                   "دانش"
آن روزها برخی تنها و نکرده رد کارگران از بعضی برای را ماه روزهای تمام بیمه دانش دارند.                    طلب

 را لحاظ کرده بود.

است. گرفته عهده به را کار که می شود ماهی شش حدودا سایت فعلی کار پیمان نیز عابدینی"                   "ابوالفضل
وجود با خردادشان و اردیبهشت حقوق و کرده تعطیل را کار بار دو ماه شش این در می گویند                    کارگران

 حضور در محل کار پرداخت نشده است.

فروردین بیمه پرداخت عدم دنبال به و نشده پرداخت نیز کارگران از بعضی ماه فروردین بیمه                  همچنین
 ماه؛ بیمه بیکاری بر اثر شیوع کرونا نیز به تعدادی از آن ها تعلق نگرفته است.

کار پیمان اما کار به بازگشت درخواست وجود با و شده اند نشین خانه کارگران که می شود نیز وقتی                     چند
 حاضر به برگشتن کارگران و مشغول شدن آن ها در سایت نیست.



ُمطالبات همچنان اما مختلف های دستگاه از صفیره زباله تفکیک سایت کارگران گیری های پی                 علیرغم
ُمطالباتی پسماند سازمان از نیز ها آن که توجیه این با عمدتا کاران پیمان است. نشده پرداخت                   آن ها

 دارند، از پرداخت حق و حقوق کارگران َسر باز می زنند.

خانواری زناِن صفیره زباله تفکیک سایت کارگران اکثر مرداد، 21 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
در اینکه وجود با گویند می کارگران این می کشند. دوش به تنه یک را زندگی َرنج و خرج که                     هستند
چنین در کار به مخصوص لباس از خبری هیچ اما هستند عفونی های بیماری انواع مستقیم                  َمعرض

 فضایی یا پوتین برای جلوگیری از آلودگی به بیماری نیست.

در شاغل زِن کارگر یک بیماری؛ با تفکیک سایت کارگران شدن درگیر و آلودگی موارد از یکی                   درباره
در روز 42 و شده او دست وارد عفونی سوزن یک زباله تفکیک حین در گفت: زباله تفکیک سایت                     این

 بیمارستان بستری بود.

 *فراخوان به تجمع پرسنل مهمانداران قطارهای مسافری بدلیل نداشتن امنیت شغلی  و پیگیری مطالبات

 مکان تجمع: راه آهن تهران

  زمان : شنبه 25 مرداد99  - ساعت : 10صبح

 

 *عدم پرداخت کامل مطالبات کارگران بازنشسته  مخابرات راه دور شیرازعلیرغم وعده و وعیدها

نشده پرداخت کامل شیرازبطور دور راه مخابرات بازنشسته  کارگران وعیدها،مطالبات و وعده              علیرغم
 است.

ماه 2 گذشت باوجود گفت: ای رسانه خبرنگار به بازنشسته کارگران ازاین یکی مرداد 21 شنبه سه                   روز
سوی از بازنشستگان مطالبات سوم یک تنها دادگستری اذعان به قضاییه، قوه رئیس استانی سفر                 از

 سهامدار به حساب دستگاه قضایی واریز شده است.



می کرد؛ پرداخت را بازنشستگان مطالبات اینها از زودتر باید سهامدار که است حالی در این افزود:                  وی
کند. راه اندازی است، تعطیل کامل صورت به اکنون هم که را کارخانه می خواهد طرفی از                 چراکه
در با آن میزان که دارد بازنشستگان مطالبات به نسبت بیشتری هزینه های مراتب به کارخانه                 راه اندازی

 نظر گرفتن خسارت تاخیر و تادیه، 35 میلیارد تومان است.

سرمایه گذاری حجم با قیاس در شیراز، دور راه مخابرات بازنشسته کارگران مطالبات اینکه بیان با                 وی
و آنهاست طلب پرداخت کارخانه راه اندازی برای بازنشستگان شرط تنها گفت: است، ناچیز شرکت                در
یا نیافتن تحقق معنای به مطالبات پرداخت در تعلل جهت، این از نکرده  ایم؛ درخواست را بیشتری                  چیز
بنابراین است. شیراز دور راه مخابرات تولید خطوط راه اندازی برای سرمایه گذاری یافتن              دیرتحقق

 سهامدار باید زودتر وارد عمل شود و پرداخت کامل مطالبات را عملی کند.

در زندانیان تحصن و اوین زندان مرکزی بهداری کرونای به مبتال زندانیان از یکی حال                 *وخامت
 اعتراض به عدم امکانات درمانی

مرکزی بهداری در که شریفی سعید اسم به اوین ٨ بند کرونای به مبتال زندانی ١٢ از یکی گذشته                     شب
وخامت از پس میگردد. شدید لرز و تب دچار شب ٢ ساعت و میشود دماغ خون هستند بستری                    زندان
و دستبند با را او اما میگردند طالقانی بیمارستان به او اعزام به ناچار زندان مسئولین وی، شدید                    حال

 پابند به بیمارستان منتقل می کنند.

میگیرند تماس زندان با مأمورین که میکند طلب ریه اسکن انجام برای هزار تومان صد مبلغ                  بیمارستان
تا شدید لرز و تب و حال وخامت وجود با را بیمار زندانی و میزند باز سر مبلغ پرداخت از زندان                       اما
پرداخت زندان توسط اسکن هزینه باالخره اینکه تا میدارند نگه بیمارستان حیاط در صبح ۶                 ساعت
اینکه اعالم با زندان اما میدهد. نشان را ریه شدید درگیری و کرونا به ابتال قطعیت آن نتیجه ی و                     میشود
برمیگردانند زندان به وخیم حال همان با را وی نمیکند پرداخت و ندارد را بیمارستان بستری هزینه                   پول
١٢ از که است ذکر به الزم میکنند. بستری زندان مرکزی بهداری در زندانیان دیگر کنار در دوباره                    و
دوازدهم هستند  نفر بستری بهداری در اتاق یک در نفرشان یازده شده قطعی آنها ابتالی که                  زندانی

 بخاطر شیمیایی بودن به صورت جداگانه بستری شده است.

زندانها اداره توسط خود درمان به رسیدگی عدم به اعتراض در مبتال زندانیان اکنون هم اتفاق این از                    پس
 و عدم وجود هیچ امکاناتی از بخش بستری خارج شده و دست به تحصن زده اند.

صورت زندانها اداره هزینه با و زندان از خارج درمانی مراکز در باید که بیماران این جدی درمان                    عدم
زندانیان این قتل به کمر گویا ذیربط مسئولین شود. منجر زندانیان این مرگ و فاجعه به می تواند                   گیرد

 بسته اند که حاضر به آزادی آنها و مداوایشان در بیمارستانهای خارج از زندان نیستند.

دیگر و زندانی معلم عبدی اسماعیل ایران، کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت دبیر زاده عظیم                 جعفر
عزیزان این برای اتفاقی هرگونه مسئولیت و دارد قرار جدی در خطر جانشان کرونا به مبتال                 زندانیان

 مستقیمًا با مسئولین قضایی و دولتی است.

مداوا و بستری زندان از خارج درمانی مراکز در زندانها اداره هزینه به و فوریت به باید زندانیان                    این
 گردند و پس از مداوا یا آزاد گردند و یا تا پایان دوران بحران بیماری به مرخصی فرستاده شوند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران-٢١ مرداد ٩٩



 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

کرونا به ایشان ابتال وجود با را کارگری فعال عظیم زاده جعفر و عبدی اسماعیل زندانی معلم آزادی                   عدم
 محکوم می کنیم

٨ بند دیگر زندانی ده همراه به عظیم زاده جعفر کارگری، فعال و عبدی اسماعیل زندانی، معلم                  متاسفانه
با زندانیان دیگر همانند ایشان می باشند. بستری زندان بیمارستان در و شده مبتال کرونا به اوین                  زندان
مرخصی از شده اند مبتال کرونا به باوجوداینکه اکنون و نبوده اند برخودار مرخصی از عمومی                جرایم

 پزشکی محروم هستند.

عبدی اسماعیل برای پزشکی مرخصی عدم حومه و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران               سندیکای
آزادی خواهان و می کند محکوم قویا را کرونا ویروس مهلک عوارض درمان برای عظیم زاده جعفر                 و
را معلمان کارگران، برای زندان ظالمانه احکام دگربار همچنین سندیکا می باشد. درمان برای               فوری شان

 محکوم می کند و خواهان لغو این احکام ظالمانه می باشد.

ابتالی و لنگرودی بهشتی محمود آزادی پیرامون بوشهر و فارس آموزش صنفی کنشگران               *بیانیه
  اسماعیل عبدی به کرونا

، زجرآور و آلود حزن فضای این در ، زندان از لنگرودی بهشتی محمود دائم آزادی بخش مسرت                    خبر
  باعث شادی فعاالن صنفی و جامعه فرهنگیان گردید .

گرسنه و تحقیر و برنتابید را پرورش و اموزش ابتذال که است شماری انگشت معلمان از بهشتی                   محمود
قانونی کامال شکل به آن شعبات گسترش و تهران معلمان کانون تشکیل با را معلم داشتن نگه بیسواد                    و

  پیگیری نمود .

دریغ شان شده پایمال حقوق به آنها کردن آگاه و معلمان بین همدلی ایجاد برای هرفرصتی از که                    معلمی
 ننمود .

محمدعلی و حبیبی محمد و عبدی اسماعیل و بهشتی محمود چون افرادی ،زحمات معلمان ی                 جامعه
لحظه عزیزان این آزادی برای و تابد برنمی را عزیزان این ظالمانه حبس و نهد می ارج را                    زحمتکش
معلمان کنیم می اعالم قاطعیت با است گردیده صادر بهشتی آقای آزادی حکم که حال . کند می                    شماری

  زندانی را آزاد کنید وبا اعمال نسنجیده و گاها مغرضانه تیشه به ریشه ی فرهنگ این مزر و بوم نزنید

ابتالی خبر که بود نشده شیرین بهشتی محمود آزادی بخاطر فرهنگیان ی جامعه کام هنوز                 متاسفانه
اوین زندان در کرونا به دیگر زندانیان از تن چند و تهران معلمان صنفی کانون کل دبیر عبدی                    اسماعیل

  کام جامعه ی فرهنگیان را تلخ نمود .

اظهار و مسئوالن به صنفی فعاالن مکرر هشدارهای رغم علی زندان در کرونا به عبدی اسماعیل                  ابتالی
است زندانیان جان و سالمت به مسئوالن توجهی بی نمایانگر ، زندانی معلمان سایر وضعیت از                  نگرانی

.  

ی خانواده و بهشتی محمود به باش شاد و تبریک عرض ضمن بوشهر و فارس آموزش صنف  ی                   کنشگران
آور تاسف را کرونا به عبدی اسماعیل ابتالی ؛ ایران فرهنگی جامعه به تبریک همچنین و وی                   صبور
صراحتا و نمایند می گوشزد مسئوالن به را عبدی اسماعیل جان افتادن خطر به و سو عواقب و دانند                     می



آنان ی عهده به دربند معلمان این جان و سالمتی برای ناگواری اتفاق هر مسئولیت که دارد می                    اعالم
امکانات به دسترسی جهت زندانی معلمان سایر و عبدی اسماعیل سریعتر چه هر آزادی خواستار و                  است
برای خواهیم می کشور فرهنگی ی جامعه از پایان در . هستند ویژه های مراقبت و مطلوب                   پزشکی

 ارتقا منزلت معلم و مطالبه ی حقوق خود به اعتراضات خود ادامه دهند.

 *مصدومیت 3 کارگرمعدن سنگ آهن شماره 3 گل گهردرحادثه واژگونی سرویس رفت وآمد

محور 50 کیلومتر گهردر گل 3 شماره آهن سنگ معدن کارگران حامل شب(20مرداد)،اتوبوس               دوشنبه
 سیرجان به شیراز واژگون شد وموجب مصدومیت 3 کارگر شد.

 *جان باختن کارگر یک کوره آجرپزی بناب براثر برق گرفتگی

را جانش گرفتگی برق براثر دربناب واقع آجرپزی کوره کارگرجوان شب(20مرداد)،یک             دوشنبه
 ازدست داد.

بوده بکار مشغول آجرپزی کوره دراین وفرزندش همسر با زاده علی صالح بنام سقز کارگراهل                 این
 است.

 *جان باختن کارگربرقکار درقزوین براثر برق گرفتگی

قزوین شهر در واقع رستوران یک درب کارتعمیر حین ساله 32 کارگر شب(20مرداد)،،یک               دوشنبه
 دچار برق گرفتگی درارتفاع شد وپس از انتقال به بیمارستان ان باخت.

 جان باختن یک کارگرجوان یکی از شرکت های شهرک صنعتی شهر یزد براثر برق گرفتگی

برق و اتصالی علت به یزد شهر صنعتی شهرک شرکت های از یکی کاردر حین ساله کارگر39                  یک
 گرفتگی جان خود را از دست داد.

 *جان باختن یک کارگر درزنجان زیر  کامیون دروگری

بهرام روستای ارمغانخانه جاده در بارگیری هنگام دروگری کامیون مرداد،یک 21 شنبه سه روز                صبح
  بیگ زنجان واژگون وبرروی یک کارگر سقوط کرد وجانش راگرفت.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 20 مرداد ماه 1399

و وضعیت تبدیل برای استانداری ها مقابل کشور درمان و بهداشت شرکتی کارکنان همزمان تجمع -               
 حذف شرکت های پیمانکاری:

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 +گزارش تجمع پرستاران شرکتی آذربایجان غربی مقابل استانداری درارومیه

 دخالت نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان

 + گزارش تجمع مقابل استانداری خوزستان

 +گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان

 +گزارش تجمع مقابل استنداری خراسان رضوی در مشهد

شرکت حذف وبرای وضعیت تبدیل عدم به دراعتراض شیراز پزشکی علوم شرکتی کارکنان               +تجمع
 های پیمانکاری مقابل دانشگاه

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات ادامه -               
 های توخالی مسئوالن

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

های شرکت وعملکرد وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان فاضالب و آب کارگران اعتراضی تجمع -                
 پیمانکاری ازجمله عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت دراهواز

 - اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به عملی نشدن وعده ها با گذشت چند ماه

امام وتبلیغات وعیدها و وعده علیرغم ایران کنتورسازی کارگران وشغلی معیشتی بالتکلیفی ادامه -              
  جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین

 - جان باختن یک معلم براثرخودکشی درکازرون به دلیل عدم قبولی در آزمون استخدامی

 - سجاد شکری بازداشت شد

 - احضارمازیار سید نژاد به دادگاه

 - تجمع اعتراضی گلخانه داران یاسوج مقابل استاندار کهگیلویه و بویراحمد

و وضعیت تبدیل برای استانداری ها مقابل کشور درمان و بهداشت شرکتی کارکنان همزمان               *تجمع
 حذف شرکت های پیمانکاری:

مقابل کشور درسراسر همزمان تجمع با درمان و بهداشت شرکتی کارکنان مرداد، 20 دوشنبه                روز
 استانداری ها خواهان تبدیل وضعیت و حذف شرکت های پیمانکاری شدند.

کرمان، خوزستان، رضوی غربی،خراسان آذربایجان های استانداری مقابل طلب حق کارکنان این              تجمع
 لرستان، مرکزی ویزد رسانه ای شده است.

شرکت های حذف برای بهداشت وزارت دخالت خواهان کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارشات              بنابه
  پیمانکاری هستند.



است؛ تومان 3میلیون تا 2 درمان، و بهداشت حوزه در شاغل شرکتی نیروی یک حقوق معمول،                  به طور
 اما پیمانی ها و رسمی ها به طور معمول 5 تا 7 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.

وضعیت که نیستند مایل پزشکی علوم دانشگاه های اگر حتی گفتند: معترض شرکتی کارکنان               این
شرکت ها نظر زیر از تا کنند منعقد مستقیم قرارداد می توانند حداقل کنند، تبدیل پیمانی به را ما                   استخدامی

 خارج شویم.

خدمات مدیریت قانون دهم فصل امتیازات درصد 50 مانند امتیازاتی از شرکتی نیروی های افزودند:                آنها
کسب راحتی به را امتیازات این رسمی نیروهای درحالی که هستند؛ محروم ویژه فوق العاده و                کشوری

 می کنند که در نتیجه افزایش مناسبی را در حقوق خود شاهد هستند.

برای پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت استخدامی آزمون بودن پیش در به اشاره با                 آنها
قالب در را نفر هزاران دارد، قصد وزارتخانه این افزودند: قراردادی، نیروی 200 و 2هزار                 استخدام
98 آبان 30 آزمون در که نفر هزار 3 پیمانی استخدام مجوز صدور همچنین کند. جذب                  قراردادی

 شرکت کرده اند، در حال انجام است؛ با این حال تکلیف نیروهای شرکتی را روشن نمی کنند.

آموزش و درمان بهداشت، وزارت استخدامی آزمون های در شرکت صورت در کردند:حتی اضافه               آنها
کسب جذب برای را الزم نمره ورودی آزمون در که تازه وارد نیروهای به نسبت امتیازی هیچ                  پزشکی،

 می کنند، ندارند و باید در یک رده با دیگر متقاضیان رقابت کنند.

 +گزارش تجمع پرستاران شرکتی آذربایجان غربی مقابل استانداری درارومیه

 دخالت نیروهای انتظامی برای متفرق کردن تجمع کنندگان

صدای بیشتر هرچه انعکاس برای غربی آذربایجان شرکتی پرستاران از مرداد،جمعی 20 دوشنبه               روز
امنیت نداشتن و پیمانکاری های شرکت توسط حقوقشان و حق وپایمالی تبعیض به نسبت                اعتراضشان

  شغلی خود،همزمان با همکارانشان درسراسرکشور دست به تجمع مقابل استانداری در ارومیه زدند.

 این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی ومتفرق کردن تجمع کنندگان خاتمه پیدا کرد.



 

بخش پرستاران اکثر گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر پرستاری ارشد کارشناس               یک
گذشته سال ماه اسفند از را خود کاری اضافه و مزایا متاسفانه که هستند شرکتی نیروهای جز                   کرونایی

 دریافت نکرده اند.

همکاران درصد 50 از بیش متاسفانه می کنیم فعالیت کرونا با مقدم مبارزه خط در قبل ماه 6 افزود:از                   وی
صورت ما از بهداشت وزارت طرف از حمایتی هیچ گونه کنون تا ولی شده اند ویروس این به مبتال                   ما

 نگرفته است.

خودروهای پارک اجازه حتی شوند می متحمل شرکتی نیروهای که روزی شبانه زحمات با داد:                 اوادامه
 خود را داخل پارکینگ بیمارستان ندارند.

کسر از پس شرکت که شود می پرداخت شرکت به شرکتی نیروهای پرستاران حقوق کرد: عنوان                  وی
 حق خود مبالغ حقوق را در زمان هایی متفاوت و دلخواه به حساب پرستاران واریز می کند.

بیمارستان به کنندگان مراجعه و ما بین تفاوتی هیچ اینکه بیان با حاضردرتجمع پرستاران از دیگر                  یکی
آزاد را خود ویزیت پول باید کنندگان مراجعه سایر مانند شرکتی پرستاران کرد:ما ندارد،اضافه وجود                 ها

 پرداخت کنیم.

گواهی شرکتی پرستاران برای درمان و بهداشت اداره دیگر سوی از کرد: نشان خاطر همچنین وی                  
کار وزارت و بهداشت وزارت بین ما کند نمی صادر دیگر ادارات و بانک به ارائه برای حقوق از                     کسر

 سرگردانیم.هیچ کدام مسئولیت ما را گردن نمی گیرد.



 +گزارش تجمع مقابل استانداری خوزستان

اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه سالمت تحول طرح کارکنان از مرداد،جمعی 20 دوشنبه                روز
پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به اعتراض ضمن خوزستان استانداری ساختمان مقابل تجمع               با

 بموقعش، خواستارحذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت خود شدند.

 

حالت از وضعیت تبدیل تجمع اصلی هدف گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضران از                 یکی
به ناچیز حقوق با همچنان سال 6 از پس چون است شغلی امنیت و ثبات ایجاد و                   شرکتی(پیمانکاری)

 صورت شرکتی فعالیت می کنیم.

پایش سال، اول ماه سه پارسال، از و می شود پرداخت بی نظمی با گاهی نیز ها حقوق البته افزود:                    وی
تغییر پیمانکار و نشد پرداخت ما به عملکرد) اساس بر بار یک ماه سه هر حقوق از درصد 20                     (پرداخت

 کرد.

 +گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان

سالمت، مراقبین درمان، و بهداشت مراکز شرکتی کارکنان از مرداد،جمعی 20 دوشنبه روز               صبح
ازطرف بموقعش نشدن پرداخت و حقوق نازل سطح به اعتراض در کرمان ماماهای و تغذیه                 کارشناسان

 شرکت های پیمانکاری وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری تجمع کردند.

ما که کاری باالی حجم به توجه با متاسفانه گفت: محلی رسانه خبرنگاریک به کنندگان تجمع از                   یکی
بار یک روز 65 هر اندک حقوق همین و است اندک کنیم می دریافت که حقوقی میزان دهیم، می                     انجام



مبارزه جبهه در درمان کادر دوشادوش ما که است حالی در این نداریم، مزایایی هیچ و شود می                    پرداخت
 با کرونا خدمت رسانی می کنیم.

به ما قراردادهای همچنان اما داریم فعالیت سابقه سال 5 از بیش ما همه اینکه وجود با افزود:                    وی
 صورت شرکتی است و مسئوالن در مقابل مطالبات ما تنها سکوت پیشه کرده اند.

به پا ما همه کرد، پیدا شیوع استان در کرونا ویروس که اسفندماه ابتدای از داد: ادامه معترض زن                     این
طریق از کرونایی بیماران غربالگری وظیفه امر ابتدای در کردیم، کار بیشتر حتی و درمان کادر                  پای

 تماس تلفنی را برعهده داشتیم و همه تعطیالت نوروز را در محل کار گذراندیم.

کرونایی بیماران از زیادی تعداد با روزانه مواجه و خدمات ارائه شدن حضوری با نیز اکنون افزود:                   وی
مثبت ما همکاران از بسیاری کرونای تست حالیکه در داریم، قرار خطر معرض در ها آن غربالگری                   و

 شده و یک شهید هم در این راه تقدیم کردیم.

میان به ما از سخنی هیچ اما ایم ایستاده درمان کادر شانه به شانه همواره ما حالیکه در شد: یادآور                      وی
 نمی آید، تنها درخواست ما تبدیل وضعیت و پرداخت حقوق به موقع است.

حقوق 300 و میلیون 2 حدود فرزند 2 با درمان و بهداشت کارشناس عنوان به من کرد: تاکید                    وی
65 هر اندک حقوق همین و است حاکم جامعه بر گسیخته افسار تورم که شرایطی در کنم می                   دریافت

 روز یک بار  و تنها 80 درصد از حقوق به ما پرداخت می شود.

می موکول بعد سال به و است زیاد بسیار معوقات کرد: بیان کرمان درمان و بهداشت کادر عضو                    این
600 300تا از همه نه البته کردیم دریافت میلیون یک تنها ما نیز تاکنون کرونا شیوع ابتدای از                    شود،

 هزارتومان متغیر است و هیچ قاعده ای برای پرداخت وجود ندارد.

پزشکی علوم دانشگاه شرکتی کارکنان مزایای و حقوق به نسبت که درمان کادر اعضای از دیگر                  یکی
ما دوش بر پاسخگویی بار شده، اندازی راه 4030 تلفنی پاسخگویی سامانه که زمانی از گفت:                  کرمان

 است اما حتی یک ریال به ما به عنوان حق الزحمه پرداخت نشده است.

وضعیت جریان در و اند دیده را ما کار سختی بارها مسئوالن همه کرد: خاطرنشان پایان در                   وی
دانشگاه مسئوالن و شرکت رئیس حضور با ای جلسه راستا این در دارند، قرار ها پرداختی                  نامناسب
یک روز 65 حقوق دریافت مبنای بر را خود زندگی گفتند ما به پاسخ در اما شد گذاشته پزشکی                     علوم

 بار به میزان 2 میلیون تومان تنظیم کنید.

 +گزارش تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی در مشهد



 

در شرکتی صورت به که است سال 5 گفت:حدود ای رسانه خبرنگار به مشهد کنندگان تجمع از                   یکی
 مراکز مختلف بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستم.

حال در قراردادی و پیمانی و رسمی نیروهای سایر مانند بهداشت مراکز و بیمارستانها در افزود:                  وی
کار این مساوی کاری شرایط در و پرسنل دیگر به نسبت حقوق نصف با اما هستیم، شیفتی خدمت و                     کار

 را انجام می دهیم.

تجمع، این از ما امروز خواسته گفت: رضوی خراسان ودرمان بهداشت شرکتی کارکنان از دیگر                 یکی
ها شرکت این است، بهداشت وزارت اجرایی دستگاه با مستقیم قرارداد عقد و پیمانکاری شرکتهای                 حذف
خدمت خرید صورت به ها شرکت و نمی کند صادر استخدامی مجوز دولت که آمده وجود به دلیل این                    به

 نیرو جذب می کنند.

می عقد ماهه 6 نهایتًا و ماهه سه تا یک صورت به شرکتی نیروهای ما قراردادهای متاسفانه افزود:                    وی
تعلق ما به نیز تسهیالت و رفاهی خدمات حتی مزایا و حقوق حداقل با پایین بسیار شغلی امنیت و                     شود

 نمی گیرد، همچنین بیمه تامین اجتماعی نیز بعضًا توسط شرکت های پیمانکار کامل رد نمی شود.

اسالمی شورای مجلس موافقت و وزیران هیئت مصوبه با و 1392 سال در یکبار گفت: درخاتمه                  وی
نیروی عنوان تحت ما که سالهاست ولی شدند حذف دولت اجرایی دستگاههای در پیمانکار                شرکت های

 شرکتی مشغول به کار هستیم و متاسفانه کمترین توجهی از جانب دولت به ما نمی شود..

شرکت حذف وبرای وضعیت تبدیل عدم به دراعتراض شیراز پزشکی علوم شرکتی کارکنان               +تجمع
 های پیمانکاری مقابل دانشگاه

درسراسر همکارانشان با شیرازهمراه پزشکی علوم شرکتی کارکنان از مرداد،جمعی 20 دوشنبه              روز
تجمع دانشگاه این مقابل پیمانکاری های شرکت حذف وبرای وضعیت تبدیل عدم به دراعتراض                کشور

 کردند.



 

وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات               *ادامه
 های توخالی مسئوالن

اعتراضشان جدید دور به تولیدی واحد دراین تجمع با اراک هپکو کارگران مرداد، 20 دوشنبه                 روز
است،ادامه شده شروع مرداد 11 از که مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به                  نسبت

 دادند.



 

کند، احیا کارخانه در را تولید نتوانسته جدید مدیریتی تیم که آنجا از گفتند: خبرنگاران به کنندگان                   تجمع
 دولت باید به مسئولیت خود در قبال این واحد صنعتی عمل کند.

شده مستقر شرکت در خصوصی سازی سازمان مدیریتی تیم که است سال یک از بیش دادند: ادامه                  آنها
 اما هنوز تولید در حد صفر است.

شرکت کردند:مدیریت دارند،اضافه نشده پرداخت مزدی معوقات ماه دو اینکه به اشاره با هپکو                کارگران
 درصدداست باکاهش برخی مزایا حقوق کارگران را کاهش دهد.

دولت کردند: هپکوهستند،اضافه رونق احیای و تولید راه اندازی خواهان اینکه بابیان معترض              کارگران
تامین به سهام واگذاری کند؛ اقدام صنعتی واحد این توانمندسازی برای باید هپکو، پاسکاری جای                 به

  اجتماعی نمی تواند مشکالت هپکو را مرتفع سازد؛ بلکه بیشتر به نگرانی ها دامن زده است.

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



های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات مرداد، 20 دوشنبه                 روز
 توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش  وارد دهمین هفته شد.

 

های شرکت وعملکرد وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان فاضالب و آب کارگران اعتراضی                *تجمع
 پیمانکاری ازجمله عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت دراهواز

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای خوزستان فاضالب و آب پیمانی کارگران مرداد، 20 دوشنبه               روز
وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم ازجمله پیمانکاری های شرکت وعملکرد وضعیت تبدیل عدم به                 نسبت

 بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت درکالنشهراهواززدند.



 



 

مجموع از شماری گفت: ای رسانه خبرنگار به امروزشان تجمع جزئیات تشریح در کارگران از                 یکی
آب پمپ چی و موتورچی عنوان به قراردادی صورت به که اهواز فاضالب و آب شرکت کارگر 300                 
صورت به که خود مزدی مطالبات دریافت عدم به اعتراض در می کنند فعالیت اهواز شهر سطح                  در

 کامل پرداخت نمی شود، دست به تجمع زدند.

شرکت با که گذشته ماه چند در که هستند ساله 15 تا 10 کاری سوابق دارای کارگر 300 این افزود:                      وی
به را خود حقوق ماه هر که ندارند رضایت حالی در خود کار شرایط از شده اند، ادغام                   آبفار
سایر نسبت به پیمانکاری کارگران دریافتی میزان حال عین در می کنند. دریافت              صورت اللحساب

 کارگران قرار دادی به ویژه رسمی ها به صورت حداقلی پرداخت می شود.

ماه های در نیز کارگران این بیمه حق اهواز؛ فاضالب و آب اداره در شاغل تلمبه چی کارگر این گفته                    به
 بهمن و اسفند  سال گذشته به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

بوده اند کار مشغول اهواز آبفای در پیمانکاری صورت به پیش سالها از کارگران این اینکه یادآوری با                   او
آنها قانونی حقوق تمامی پرداخت از پیمانکاران شده اند، ادغام آبفار کارگران با که کوتاه مدت این در                   و
مجموعه مستقیم قرارداد و رسمی کار نیروی برخالف اهواز آبفای کارگران افزود: می کنند،               خودداری
عرفی خدمات سایر و لباس حق ، بن  کارانه، و پاداش اضافه کاری، همانند مزایایی از فاضالب و                   آب

 محروم هستند.



اداره کارگران حقوقی مطالبات پرداخت پیمانکاری شرکت های کارفرمایان از کدام هیچ اینکه بیان با                وی
پیگیری از جدا امروز تجمع در اهواز آبفای کارگران گفت: نمی گیرند، برعهده را اهواز فاضالب و                  آب
 مطالبات مزدی و بیمه ای خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند.

کارگران خواسته های از اطالع از بعد خوزستان فاضالب و آب شرکت مسئوالن برخی امروز گفت:                 او
 وعده کردند با تشکیل جلسه ای با نمایندگان کارگری، حداقل بخشی از مطالباتمان را پرداخت کنند.

معوقات پرداخت به موظف اهواز آبفای شرکت پیمانکار جلسه  این در معلوم قرار از داد: ادامه                  وی
 حقوقی و بیمه ای کارگران شده است.

داریم انتظار کرد: تصریح نیست، پیمانکاری شرکت های کار بر نظارتی اینکه بیان با خاتمه در                 او
نحوه و پیمانکاری شرکت های بر را خود نظارت جدید سال در خوزستان استان فاضالب اداره                 مسئوالن

 فعالیتشان بیشتر کنند.

 *اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به عملی نشدن وعده ها با گذشت چند ماه

به پاسخگویی وعده و کرمان سنگ زغال شرکت کارگران ای هفته 2 ازاعتصاب ماه چند گذشت                  با
اعتراض وصدای است شده عملی بطورناقص ویا است اجرانشده یا ها وعده از               مطالباتشان،بعضی

 کارگران این معادن را دوباره بلند کرده است.

مطالبات از یکی گفت: محلی رسانه خبرنگاریک همکاربه معدن کارگر مرداد،یک 19 یکشنبه               روز
بیشتری مبلغ که شد متعهد سنگ زغال شرکت اساس این بر بود، بندی طبقه طرح کامل اجرای                   کارگران

 به حقوق کارگران افزوده شود که از حالت ابتدایی آن بهتر است.

ای بیمه های وقفه نشدن اجرایی به مربوط کارگران اعتراض بیشترین حاضر حال در افزود:                 وی
هزینه پرداخت فوالد بازنشستگی صندوق عامل مدیر حالیکه در است، کرمان سنگ زغال               کارگران

 بیمه های معوق را برعهده گرفت اما همچنان اجرای این بند از تفاهم نامه بالتکلیف است.

ای بیمه های وقفه اصالح کند، پیگیری سنگ زغال شرکت بود قرار که مواردی از یکی داد:                   اوادامه
قرار استان اجتماعی تامین اختیار در و تهیه را آن به مربوط مدارک بود داده قول شرکت بود،                    کارگران

 دهد.

چنین کردند اعالم شرکت مسئوالن اعتراضات پایان از پس متاسفانه افزود: همکار کارگرمعدن               این
و شد نمی پرداخت ها بیمه و بود پیمانکاری صورت به قراردادها گذشته های سال ندارد، وجود                   مدارکی

 هیچ مدرکی از آن زمان وجود ندارد.

توافق از بند این نشدن اجرایی به مربوط کارگران اعتراض بیشترین حاضر حال در گفت: همچنین                  وی
برعهده را معوق های بیمه هزینه پرداخت فوالد بازنشستگی صندوق عامل مدیر حالیکه در است،                 نامه

 گرفت و از مسئوالن شرکت خواست پیگیری این مسئله را انجام دهند.

و کرده تهیه را کارگران بودن شاغل به مربوط مدارک که است زغالسنگ شرکت وظیفه شد: یادآور                   او
نیز ای عده و شده اصالح کارگران سنوات هزینه پرداخت با تا دهد قرار اجتماعی تامین اختیار                   در

 بازنشسته شوند.



نمایندگان امضا به که ای نامه تفاهم در گفت: اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره کل مدیر رابطه،                    درهمین
کارگران خواسته ترین مهم شد، امضا کارگری مطالبات به رسیدگی جلسه حاضران سایر و                کارگری

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بود.

های پیگیری با شود، می کارگران همه حال شامل چشمگیری حقوق افزایش اساس این بر افزود:                  وی
 انجام شده این طرح از ابتدای خرداد ماه انجام شده، حقوق و مزایای کارگران پرداخت شده است.

دارد وجود نواقصی طرحی هر اجرای در طبیعتا کرد: تاکید اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره کل                   مدیر
بوده، معترض بندی طبقه طرح اجرای نحوه به که کارگرانی هستند، معترض برخی میان این در                  و

 اعتراض خود را مکتوب اعالم کرده و در حال رسیدگی به این اعتراضات هستیم.

ها آن بیمه حق پرداخت عدم و ای بیمه خال سنگ زغال شرکت کارگران دیگر مشکل کرد: اضافه                    وی
تامین مدیرکل کرمان، دادگستری کل رئیس با ای جلسه رو این از است، مختلف زمانی های بازه                   در
این رفع چگونگی بررسی حال در و شد برگزار کرمان سنگ زغال شرکت مدیرعامل و استان                  اجتماعی

 مشکل هستیم.

امام وتبلیغات وعیدها و وعده علیرغم ایران کنتورسازی کارگران وشغلی معیشتی بالتکلیفی              *ادامه
  جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین

وشغلی معیشتی قزوین،بالتکلیفی بسیجی ودانشجویان جمعه امام وتبلیغات وعیدها و وعده             علیرغم
 کارگران کنتورسازی ایران ادامه دارد.

رسانه خبرنگار به قزوین در واقع ایران کنتورسازی کارخانه کارگران از مرداد،یکی 20 دوشنبه                روز
دلیل به اما داده ایم تقاضا بیکاری بیمه برای کارخانه تعطیلی اعالم با همزمان ماه فروردین از گفت:                   ای

 عدم پرداخت چندین ماه حق بیمه، بعد از گذشت 5 ماه هنوز موفق به دریافت آن نشده ایم.

زمینه این در تقصیری هیچ ما و بوده غیرارادی کرونا بهانه به ما شدن بیکار اینکه بیان با کارگر                     این
بیمه مقرری پرداخت با ارتباط در کرد درخواست اجتماعی تامین سازمان مسئوالن از               نداشته ایم،
این از بتوانند ایران کنتورسازی شرکت بیکارشدگاِن همه تا آورند عمل به را الزم اقدامات                 بیکاری

 مقرری که حق هر بیمه پردازی است، بهره مند شوند.

بیمه مقرری دریافت مشمول نفر 110 حدود کنتورسازی کارخانه کارگر 136 مجموع از گفت:                او
کارگران جاری سال ماه فروردین بیمه حق ماه یک و 98 سال بیمه حق ماه سه کارفرما شده اند.                    بیکاری
را خود مطالبه اجتماعی تامین که زمانی تا دلیل همین به است نکرده پرداخت اجتماعی تامین به                   را

 وصول نکند، امکان برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران نیز فراهم نمی شود.

را بیکاری بیمه مقرری دریافت امکان کارگران مابقی گفت: نیز کارگران سایر با ارتباط در کارگر                  این
با نفر 5 تا 4 حدود تعداد این از ندارند. را کرده اند استفاده بیکاری بیمه از این از پیش آنکه دلیل                       به
وصول برای آنها می رسد نظر به که شده اند بازنشسته زیان آور و سخت مشاغل قانون از                 استفاده
مطالبات به بتوانند قضایی مراجع طریق از مرور به تا کنند شکایت طرح باید خود بازنشستگی                  مطالبات

 زمان اشتغال و بازنشستگی خود برسند.

و شهرستانی و استانی مسئوالن برخی حضور با که جلسه ای در گذشته هفته پنجشنبه روز در افزود:                   وی
تومان، میلیارد سه تا دو تامین با پذیرفت اقتصاد وزارت شد، تشکیل اقتصاد وزارت معاونان از                  یکی



دنبال به کارگران دیگر سوی از بپردازد. را کنتورسازی کارگران مزدی معوقه بدهی های از                بخشی
دولت خزانه به کلر» «نیرو شرکت سهام فروش با که هستند پولی تومان 16میلیارد تا 15                  بازپس گیری

 واریز شده است.

چندین کارگران به کارفرما بدهی صادره حکم طبق داشت: اظهار همچنین کنتورسازی کارخانه               کارگر
از که کلر نیرو شرکت سهام فروش طریق از را خود طلب دارند تالش کارگران و است تومان                    میلیارد
 دارایی های شرکت است، جبران کنند اما در این زمینه نیز پیگیری های آنها تاکنون مثمرثمر نبوده است.

کارگران اصلی مطالبات از یکی خصوصی بخش مدیریت از شرکت شدن خارج افزود: خاتمه در                 وی
 کنتورسازی است .

 *جان باختن یک معلم براثرخودکشی درکازرون به دلیل عدم قبولی در آزمون استخدامی

آزمون در قبولی عدم بدلیل فارس، استان کازرون شهرستان بخش های از یکی باالده و جره در معلم                   یک
  نهضت سوادآموزی با خوردن سم دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

 *سجاد شکری بازداشت شد

توسط تهران انقالب میدان در روزنامه نگار و کارگری فعال شکری مرداد،سجاد 16 شنبه پنج                روز
  نیروهای امنیتی بازداشت شد.

 منبع:کانال تلگرام  روزنامه نگاران  مستقل  ا یران

  *احضارمازیار سید نژاد به دادگاه

است، شده صادر مازیارسیدنژاد برای اهواز انقالب دادگاه چهارم شعبه سوی از که اخطاریه ای                مطابق
 این فعال کارگری می بایست در روز 25مردادماه در جلسه رسیدگی حضور یابد.

سال اعتراضات با ارتباط در اطالعات وزارت پیشین سازی های پرونده به رسیدگی جهت احضار               این
 97 کارگران گروه ملی فوالد اهواز است.

 *تجمع اعتراضی گلخانه داران یاسوج مقابل استاندار کهگیلویه و بویراحمد

اجتماع بویراحمد و کهگیلویه استاندار مقابل یاسوج گلخانه داران از مرداد،جمعی 20 دوشنبه              روز
 اعتراضی برپا کردند.



 

اصًال و نشسته اند میز پشت مسئوالن از برخی گفت: محلی ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                   یکی
 دغدغه تولیدکنندگان را ندارند. ما مشکل خرید مواد اولیه داریم. چرا مسئوالن چاره اندیشی نمی کنند.

شرایط دلیل به ما کند. تأمین تولیدکنندگان گرده از را هزینه هایش نباید اجتماعی تأمین افزود:                 وی
من گلخانه برق برق، فیش یک برای نمی کنند. حمایت مسئوالن شده ایم. مواجه شکست با کرونا                 ویروس

 را قطع می کنند.

شیوع شرایط در ویژه به را ما مشکالت مسئوالن سوی از همکاری و حمایت عدم گفت: همچنین                   او
 بیماری کرونا دوچندان کرده است.

باید اما گرفته اند. نظر در تولیدکنندگان برای را کرونا از ناشی دیده آسیب واحدهای تسهیالت افزود:                  او
روز شبانه کنم، رها را خودم کار من که است سزاوار آیا شود. طی آن دریافت برای رستم خوان                     هفت

 در بانک ها پرسه بزنم و نهایتًا 30 میلیون تومان به من پرداخت کنند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 19 مردا ماه 1399

 - تجمع اعتراضی سراسری معلمان خریدخدمت کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی:

 +تهران:تجمع معلمان خرید خدمت استان های مختلف مقابل وزارت آموزش پرورش

 +یزد:تجمع مقابل استانداری

 +کرمان:تجمع مقابل استانداری

 - تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس
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 - نهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

از جلوگیری برای بهبهان 2 بلند بید پاالیشگاه در مپنا شرکت کارگران از جمعی اعتراضی تجمع -                 
 اخراج

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات روزدورجدید نهمین -              
 وعده های توخالی مسئوالن

 - مجموعه ای درباره هفت تپه: وکارگران معترضش:

 +اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی 9 هفته شد

 +حضور جمعی از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی مقابل فرمانداری شوش

هفت کارگران شده پایمال ازحقوق حمایت در شرقی آذربایجان فرهنگیان مستقل صنفی کانون               +بیانیه
 تپه

 +دکتر یاسر رحمانی را به خاطر حمایت از کارگران هفت تپه اخراج کردند

 +برگزاری دادگاه محمد رضا دبیریان  کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

بیمه حق ماه و8 حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت خرمشهر شهرداری کارگران اعتراضی تجمع -                 
 مقابل فرمانداری

مبتال کرونا بیماری به اوین زندان ٨ بند زندانیان از زیادی تعداد و زاده عظیم ،جعفر عبدی اسماعیل -                   
 شدند

دربند معلمان سالمت از محافظت ضرورت پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون بیانیه -              
 اسماعیل عبدی و محمدحبیبی و دیگر زندانیان

از دیگری تعداد و عبدی اسماعیل زاده، عظیم جعفر ابتالی پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه بیانیه -                 
 زندانیان بند ٨  زندان  اوین به کرونا

 - احضار حسین پیروتی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 - محمود بهشتی لنگرودی آزاد شد

 - جان باختن 2 کارگر حین کارگودبرداری دربافق زیر آواری از ماسه و خاک

 - جان باختن یک کارگردرمالیر براثرسقوط به چاله آسانسور

 - جان باختن یک کارگر آرایشگاه در حادثه آتش سوزی بازار پردیس کیش

 *تجمع اعتراضی سراسری معلمان خریدخدمت کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی:

 +تهران:تجمع معلمان خرید خدمت استان های مختلف مقابل وزارت آموزش پرورش

 +یزد:تجمع مقابل استانداری



 +کرمان:تجمع مقابل استانداری

 

رساندند پایتخت به خودرا مختلف استان از کشور خدمت خرید معلمان از مرداد،جمعی 19 یکشنبه                 روز
شغلی بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان صدای وپرورش آموزش وزارت مقابل تجمع بابرپایی               تا

  ومعیشتی هرچه بیشتر منعکس کنند.

اصلی ترین گفتند: ای رسانه خبرنگار مرداد)به 19 (یکشنبه، امروز تجمع دالیل مورد در کنندگان                تجمع
  خواسته معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است.

عمومی، بودجه طریق از آنها حقوق که است کشور سراسر در نفر هزار 24 خدمت، خرید معلمان                   تعداد
به اشاره با و هستند مصر خود استخدامی وضعیت تبدیل بر معلمان از گروه این می شود. اعتبار                   تامین
،99 سال در استخدامی آزمون طریق از نفر هزار 27 استخدام برای پرورش و آموزش وزارت                  تصمیم
خود بالتکلیف نیروهای از چرا دارد؛ استخدام قصد پرورش و آموزش وزارت اگر داشتند:                اظهار

 استفاده نمی کند؟

شغلی امنیت چراکه دارند؛ قرار اخراج خطر در گسترده صورت به خدمت خرید معلمان افزودند:                 آنها
هم شرایط این در اما نمی رسد. تومان هزار 500 به شهرستان از برخی در آنها حقوق همچنین                   ندارند.
ما همکاران شده اند. مجازی درس کالس های که بهانه این به آنهم نمی کشند دست اخراج از                 کارفرمایان
ساعتی صورت به آنها از زیادی تعدادی و هستند فشار تحت ساعتی صورت به استخدام برای                  همچنین

 استخدام شده اند.



امنیت و معیشت حق که است، کرده فراهم را شرایطی پرورش و آموزش وزارت معترضان، اعتقاد                  به
  شغلی معلمان خرید خدمت به راحتی نقض شود.

روزهای در که بیانیه  ای در و نداریم را تجمعات برگزاری قصد که کردیم اعالم دادند:بارها ادامه                  آنها
سالمت تا کنیم برگزار تجمعاتی کرونا، شیوع شرایط در نمی خواهیم که کردیم تاکید شد، منتشر                 گذشته

 خودمان را به خطر بیاندازیم .

این به حاال اما کردیم لغو را بودیم کرده برنامه ریزی پیش از که تجمعی راستا، این در افزودند:                    آنها
تصمیم نتیجه در نمی دهد. نشان واکنشی ما اعتراضات به پرورش و آموزش وزارت که رسیده ایم                 نتیجه

 گرفتیم تجمع امروز را همزمان مقابل وزارت آموزش و پرورش و چند استانداری کشور برگزار کنیم.

 +تجمع معلمان خرید خدمت یزد مقابل استانداری

به دست کشور درسراسر همکارانشان با همزمان یزد استان خدمت خرید مرداد،معلمان 19               روزیکشنبه
 تجمع مقابل استانداری زدند.

بسیار تبعیض های و ندارد تمامی خدمت خرید معلمان مشکالت اینکه بیان با کنندگان تجمع از                 یکی
اجتماع به مجبور باطنی، میل علیرغم گفت: ای رسانه خبرنگار است،به گرفته آنها از را کار                  انگیزه
استخدام درخواست و شده ایم استانداری ها و پرورش و آموزش وزارت مقابل در کشوری و                سراسری

 خود با توجه به شایستگی های مستند را به این طریق اعالم می کنیم.

همه افزود: هستند، خدمت خرید نیروهای از یزد، معلمان از نفر 800 حاضر حال در اینکه بیان با                    وی
 این افراد خواستار تغییر وضعیت و رسیدگی به مشکالتی هستند که گریبانگیر آنها شده است.

 +تجمع معلمان خرید خدمت کرمان مقابل استانداری

و شدند همراه کشور درسراسر باهمکارانشان کرمان استان خدمت خرید معلمان مرداد، 19 یکشنبه                روز
 مقابل استانداری اجتماع کردند.

 *تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی نسبت به بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

مجلس مقابل آموزی سواد نهضت آموزشیاران از دیگر،جمعی باری برای مرداد 19 یکشنبه               روز
 اجتماع کردند تا اعتراضشان رانسبت به بالتکلیفی استخدامی بنمایش بگذارند.

دلیل مورد در هستند، فرهنگیان دانشگاه به ورود آزمون در شرکت کننده افراد میان از که                 معترضان
اما کردیم شرکت فرهنگیان دانشگاه به ورود آزمون در ما همگی گفتند: ای رسانه خبرنگار به خود                   تجمع
در قبولی پیمانی، حالت به استخدامی مان وضعیت تبدیل شرط درحالیکه نیاوردیم؛ دست به را الزم                 نمره

 این آزمون است.

سوادآموزی نهضت آموزشیاران از نفر هزار 6 افزودند: کننده تجمع آموزی سواد نهضت               آموزشیاران
شانس آینده سال های در سن شان رفتن باال به باتوجه که بیاورند قبولی نمره آزمون این در                  نتوانستند

 استخدام شدن را از دست می دهند.

وارد آزمون بدون آنها کردند: اضافه دبستانی، پیش حق التدریس نیروهای با خود مقایسه با                معترضان
می شود. محسوب تبعیض این ندارد؛ وجود شرایطی چنین آموزشیاران برای اما شدند؛ فرهنگیان               دانشگاه



حاال اما شویم استخدام پرورش و آموزش وزارت در کار، 2سال از پس بود قرار که است حالی در                     این
 پشت سد آزمون مانده ایم.

سبب به آزمون در شرکت کنندگان از تعدادی که شرایطی در افزودند: سوادآموزی، نهضت               آموزشیاران
آمادگی برگزارشود، آزمون نبود قرار اینکه جهت به هم زیادی تعداد و جسمی ضعف و کرونا به                   ابتال
برای خوبی مالکی نمی تواند آزمون نداشتند، را فرهنگیان دانشگاه به ورود برای الزم نمره                کسب

 ارزیابی صالحیت استخدام به شکل پیمانی باشد.

 *نهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق

عدم برای کارگران مصصم اراده که گذشت حالی در 99 مرداد 19 سراسری اعتراض روز                 نهمین
همچنین اند. مانده خود های خانه در کارگران و پابرجاست همچنان قبلی حقوق با سرکار به                  بازگشت

 برخی کارگرانی که تاکنون در پروژه ها مانده اند نیز ساک های خود را بسته به خانه می روند.

و شد تعطیل رسما جمعه روز رجایی شهید کارفرمایی با کیانپور پیمانکاری سی ام دی و3 2 فاز                     در
  یک نیرو هم نمانده است.

 کارگران پتروشیمی گاز اهواز هم از چند روز پیش به اعتراض پیوسته به خانه رفته اند.

  از روز جمعه برای شکستن اعتراض به حق کارگران پیامک های کارفرمایان فعال شده است.

داده کارتی پشت هم میلیون یک و میلیونی یک حقوق اضافه وعده گرفته تماس کارگران با هم المرد                    از
 شده است.

دهند می حقوق اضافه وعده هم کارگران برای زده کلید کارفرمایان را هویج و چماق سیاست هم                   امروز
 و هم اینکه اگر به سرکار نیایید بلک لیست خواهید شد.

قرارداد شدن بسته و پیمانکاران تمامی انداختن بیرون معترض کارگران های خواسته مهمترین از                یکی
بسته کارگر به اجحاف راه تا شد خواهد برآورده اتحاد با که است، کارگران توسط ها شرکت خود                    با

 شود.

معترضین جمع به و کرده رها را کار کارگر هزار 7 از بیش تاکنون سندیکایی کارشناسان برآورد                   به
 پیوسته اند.

 بخش هایی از گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

از جلوگیری برای بهبهان 2 بلند بید پاالیشگاه در مپنا شرکت کارگران از جمعی اعتراضی                 *تجمع
 اخراج

از جلوگیری برای بهبهان 2 بلند بید پاالیشگاه در مپنا شرکت کارگران از ،جمعی مرداد 19 یکشنبه                   روز
 اخراج دست به تجمع زدند.



 

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات روزدورجدید              *نهمین
 وعده های توخالی مسئوالن

دفتر مقابل و تولیدی واحد دراین تجمعشان به اراک هپکو کارخانه کارگران مرداد، 19 یکشنبه                 روز
دور و دادند ادامه مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اعتراض برای                 مدیرعامل

 جدید اعتراضات هپکویی ها که از 11 مرداد شروع شده است نهمین روز را پشت سر گذاشت.



 

پاسخگویی جهت شرکت مدیران وحضور معوقه حقوق ماه 2 پرداخت هپکوخواهان معترض              کارگران
 شدند.



 

 * مجموعه ای درباره هفت تپه: وکارگران معترضش:

 +اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و معیشتی 9 هفته شد



فرمانداری مقابل تجمعشان به گذشته روزهای بروال تپه هفت کارگران از مرداد،جمعی 19               روزیکشنبه
پشت را هفته 9 معیشتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان وبدینترتیب دادند ادامه شوش                 شهرستان

 سر گذاشت.

 

 +حضور جمعی از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی مقابل فرمانداری شوش

 روز یکشنبه 19 مرداد، جمعی از بازنشستگان فرهنگی و تامین اجتماعی برای اعالم همبستگی با
 کارگران هفت تپه وحمایت از خواسته هایشان مقابل فرمانداری و درتجمع این کارگران حضئر بهم

 رساندند.



 

هفت کارگران شده پایمال ازحقوق حمایت در شرقی آذربایجان فرهنگیان مستقل صنفی کانون               +بیانیه
 تپه

ناحق به صنفی و قشر هیچ حقوق که شود می محقق زمانی پرورش و آموزش بالندگی و توسعه و                      رشد
شدن پایمال و دهند می تشکیل کارگران و معلمان را ایران ی جامعه از عظیمی قشر . نگردد                    پایمال
سالیان طول در که معلمانی . جامعه افراد از کثیری تعداد بر تبعیض و اجحاف یعنی قشر دو این                     حقوق
بخاطر که کارگرانی و اند گرفته اخراج و تبعید ؛ شالق ؛ زندان حکم خود صنفی مطالبات خاطر به                     اخیر
معلمان شدن کشیده استثمار به با که است پنهانی ستم موید ، اند گرفته حکم واهی اتهامات با خواهی                     حق
هم همانا و موضوع با امر مسئوالن مواجهه در مظلوم و ظالم جای شدن عوض همچنین و کارگران                    و
همراهی یا تفاوتی بی با غالبا که است. گوناگون اصناف مطالبات یافته سازمان سرکوب با                 راستایی

 دولت ها در کنار همراهی دور از انتظار دستگاه قضایی به شدت در حال گسترش بوده است.

رسمیت به صنوف و ها گروه همه برای را حق این اساسی قانون ٢٧ اصل که هست حالی در همه                      این
آن و عمل در که افسوس اما است. خورده سوگند آن از پاسداری و اجرا بر جمهوری رئیس و                     شناخته
این از شدن داشته دریغ تنها نه ایم بوده شاهد کارگری و صنفی تشکلهای فعاالن حق در کنون تا که                      چه

 حق و آزادی مصرح قانونی بوده، بلکه اتهام، محکومیت و زندان را نیز برای آنان در پی داشته است.

انجمن مدیره هیات اعضای برای ظالمانه احکام صدور ، حبیبی محمد و عبدی اسماعیل حبس                 ادامه
صنفی کانون دبیرکل فالحی تقی محمد آقای محکومیت همچنین و شمالی خراسان فرهنگیان               صنفی
هفتاد مثنوی شمردنش برای که معلمان بر رفته های اجحاف بر دیگر هست اجحافی که تهران                  معلمان



در است ماه دو به نزدیک که تپه هفت کارگران اعتراضات جدید سری آن کنار در میخواهد.                   من
۵٠ باالی مرگ،گرمای با جدال در گیر نفس مبارزه و کرونایی سخت وانفسای این در شوش                  خیابانهای
نمی برد.. جایی به راه که شده رها و افسارگسیخته گرانی با کردن نرم پنجه و دست خوزستان،                   درجه
صنوف سایر اعتراضات مانند و گرفته نادیده را آنها مطالبات آشکار تفاوتی بی با ملی و استانی                   مسوالن
آموزی دانش اند پرسیده خود از مسئولین آیا دارند. آنها دادن جلوه غیرقانونی و کردن رنگ کم در                    سعی
  که پدر و مادرش ماهها حقوق دریافت نکرده است چگونه می تواند با فراغ بال به تحصیل مشغول باشد ؟

نیست کارگران و معلمان مختص میسازد عیان را خود سازی، خصوصی سالها این طول در که                  واقعیتی
شده مدیریت و شده هدایت سازی خصوصی میخورد، چشم به شده سازی خصوصی بخشهای سایر در                  و
در محکم و قوی حمایت های فقط و تنها که است افرادی به ملت اموال واگذاری در کتاب و حساب                     بدون
حمایت اینگونه که دارند. را گوناگون سیاسی و نظامی نهادهای یا مفننه قوه یا قضاییه قوه یا دولت                    درون
و ملت سرمایه و گردیده موجب را کارگران و معلمان بر مضاعف ظلم بلکه عدالت تحقق مانع تنها نه                     ها

  بیت المال را در تاراج دزدان و اختالسگران قرار داده است.

از برخی همچنین و شان منسوبان و بستگان یا وزرا سطح در تخلفات، از مواردی با برخورد                   نحوه
اراده حاکمیت این در که است این نشان دهنده قوه سه روسای سطح در حتی قضایی، های مقام و                    قضات
بطور حداقل یا ندارد وجود است افتاده نظام جان به موریانه مثل که فسادی با مبارزه برای                   مستحکمی
تبلیغاتی شوی مانند به یا و نیست کافی یا شاهدیم، زمینه این در که را آنچه و است. نگرفته شکل                      جدی
و نداشته را عمومی افکار و مردم در قضایی دستگاه از ناامیدی القای و ایجاد جز سرانجامی که                    است

 نخواهد داشت.

و شمالی خراسان معلمان اخیر احکام به اعتراض ضمن شرقی آذربایجان فرهنگیان مستقل صنفی                کانون
اجابت راه تنها تپه، هفت کارگران اعتراض از حمایت اعالم و صنفی فعالین سایر برای زندان و                   حبس
به هشدار ضمن و میداند آمیز مسالمت راههای از آنها پیگیری و مختلف اصناف اتحاد را مطالبات                   این
زیست، محیط فعاالن زنان، ،دانشجویان، کارگران ، معلمان مانده جای بر حقوق درباره               دولت
وبرآوردن توجه خصوصا آنها حقوق احقاق و آمیز مسالمت سیاست گرفتن پیش در به را                 و.....حاکمیت
جایی به راه امنیتی و سرکوبگرانه سیاستهای که است معتقد و خواند فرامی تپه هفت کارگران                  مطالبات
برای عدالت ضامن و قانون بلندگوی بعنوان را قضا دستگاه آزاداندیش قضات راه این در و برد                   نخواهد
به حد از بیش اعتماد به آنان پرهیز بر و خواند می فرا حق این از برخورداری جهت ملت                     همراهی

  پرونده سازان بازیگردان، اصرار دارد.

 مرداد ١٣٩٩

 کانون صنفی مستقل فرهنگیان آذربایجان شرقی

 +دکتر یاسر رحمانی را به خاطر حمایت از کارگران هفت تپه اخراج کردند

و متعهد پزشک رحمانی یاسر دکتر مرداد، 19 بتاریخ اجتماعی های درشبکه خبرمنتشره               براساس
کار از امنیتی نیروهای فشار با حمایتش خاطر به کرد، حمایت هفت تپه کارگران اعتصاب از که                  مسئولی

  اخراج شده است.



با هایش فعالیت خاطر به بارها که است دانشجویی سابق فعالین از رحمانی گزارشات،دکتر                بنابهمین
پزشک این اما بوده روبرو آنان های سازی پرونده و امنیتی نیروهای سرکوبگرانه               برخوردهای

 کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به این فشارها  تسلیم نشده است.

 +برگزاری دادگاه محمد رضا دبیریان  کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

 حکم شنیع و قرون وسطایی شالق بر پیکر کارگران محکوم است

محمد آقای اتهامی پرونده به رسیدگی جلسه ، دقیقه ٩:٣٠ ساعت ١٣٩٩ مرداد ١٩ یکشنبه امروز                  صبح
شوش دو کیفری های ١٠١دادگاه شعبه در تپه هفت نیشکر صنعت و کشت کارگر دبیریان                 رضا

 برگزار شد .

انتسابی های اتهام و باشد می شوش عمومی امنیت و اطالعات پلیس رئیس پرونده، خصوصی                 ▪ شاکی
 ایشان،افتراء، توهین به مسئوالن به جهت سمت و نشر اکاذیب است.

صادر شوش شهرستان ٢ کیفری های دادگاه شعبه١٠١ سوی از که ای دادنامه موجب به این از                   پیش
 شده بود برای سه اتهام انتسابی، این کارگر در مجموع به ٢٢٢ ضربه شالق محکوم شده بود.

مبتال دبیریان آقای که آن چه بوده، شده صادر قانونی غیر ای جلسه در و غیابی صورت به حکم                      این
برگزار ایشان حضور بدون جلسه ولی نداشت حضور جلسه در قانونی مجوز عذر با و کوید-١٩بوده                  به
تاریخ در مجدد ،جلسه اعتراض پذیرش با و آمد عمل به واخواهی اعتراض حکم این به                 شد.نسبت

 ٩٩/۵/١٩ در همان شعبه تشکیل شد.

رسیدگی وقت واقعی ابالغ وصف )با شوش عمومی امنیت و اطالعات پلیس رئیس ) خصوصی                 شاکی
 به وی در جلسه حاضر نگردید.

آن بر و تکرار دادگاه در تپه هفت کارگر وکیل زیالبی فرزانه توسط بار چندین که اساسی ایراد "                   
  تٲکید شد این بودکه؛

کننده تنظیم هم و پرونده خصوصی شاکی هم شوش عمومی امنیت و اطالعات پلیس رئیس بهمنی                  آقای
گزارش قانون، اساس بر که است کافی تنهایی به امر همین و است بوده پرونده بازجوی و                   گزارش
فاقد و اساس بی های ادعا حد در گزارش محتوای و نباشد وثوق مورد قضایی مقام برای وی                    غیرمستند

 دلیل تلقی گردد که می بایست  به وسیله سایر ادله اثبات دعوا ، ادعا های خود را ثابت نماید.

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩

بیمه حق ماه و8 حقوق ماه 3 پرداخت عدم به نسبت خرمشهر شهرداری کارگران اعتراضی                 *تجمع
 مقابل فرمانداری

عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای خرمشهر شهرداری کارگران مرداد، 19              روزیکشنبه
 پرداخت 3 ماه حقوق و8 ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.

تامین در شهرداری کارگران اکثر ایگفت: رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر کارگران این از                یکی
خدمات کارگران ماه هشت بیمه حق خرمشهر شهرداری و هستند روبه رو مشکل با زندگی                هزینه های



از نمی توانند درمان برای کارگران این اینک هم و نکرده پرداخت اجتماعی تامین سازمان به را                  شهری
 خدمات درمانی استفاده کنند.

توجه با و درجه 50 باالی گرمای و هوایی و آب بد شرایط این با حاضر حال در افزودند: کارگران                      این
 به گرانی اجناس در بازار توان تامین معیشت خانواده های خود را ندارند.

مبتال کرونا بیماری به اوین زندان ٨ بند زندانیان از زیادی تعداد و زاده عظیم ،جعفر عبدی                   *اسماعیل
 شدند

مبتال کرونا به اوین زندان ٨ بند زندانیان از نفر ١٢ ایران کارگران آزاد اتحادیه به رسیده های خبر                     طی
 شدند و هم اکنون در بهداری مرکزی زندان اوین بستری شدند.

آنان از نفر ١٧ از رندوم طور به بند مسئولین ، زندانیان بین در بیماری عالئم گرفتن شدت با گذشته                      هفته
به نفر ١٢ نفر، ١٧ از که شد اعالم آنان به زندانیان تست جواب یکشنبه امروز که گرفتند کرونا                     تست

  کرونا مبتال شده اند.

و شریفی سعید احمدی، فریدون آذرپی، مجید داودی، ساالر امیر عبدی، اسماعیل ، زاده عظیم                 جعفر
 تعداد دیگری که اسامی آنها فعًال در دست نیست ابتالیشان به کرونا قطعی اعالم شده است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران-١٩ مرداد ٩٩

دربند معلمان سالمت از محافظت ضرورت پیرامون (تهران) ایران معلمان صنفی کانون              *بیانیه
 اسماعیل عبدی و محمدحبیبی و دیگر زندانیان

از حکایت رسمی غیر و رسمی اخبار که حالی در کشور زندان های در کووید١٩ بیماری شیوع از                   پس
دورافتاده روستاهای حتی کشور مختلف نقاط در ١٩ کووید بیماری مجدد اوج گیری و گسترده                شیوع
شده گرفته پیش در شیوه همچنان پیشنهاد و توصیه به اکتفا و سکوت کاری، پنهان می رسد نظر به                    دارد،

 در دستگاه های حکومتی کشور است.

به آنها مورد در پنهانکاری و سکوت سیاست که هستند مکان هایی مهمترین جمله از کشور های                   زندان
کشور مختلف زندان های درون از متعدد خبرهای شیوه، این کارگیری به رغم به شود. می اعمال                  شدت
با ٩٨ اسفندماه در اگرچه می کند. آشکار را زندان ها داخل وخیم اوضاع از گوشه ای که می آید                  بیرون
به نیز بخشنامه این چند هر - آمدند مرخصی به زندانیان از توجهی قابل تعداد قضاییه قوه رئیس                    بخشنامه
تا زندان ها رسد می نظر به اما نشد- اجرا عقیدتی، و سیاسی زندانیان مورد در کم دقیق،دست                   نحوی

 حدودی خلوت شدند.

جمله از مختلف قوای احتیاطی و پیشگیرانه اقدامات رسد می نظر به کرونا اول موج نمودن فروکش                    با
از هنوز باشند- هم مجرم اگر حتی - زندانیان همه که شد فراموش و کرد فروکش نیز قضاییه قوه و                      دولت

 حقوق انسانی برخوردارند و حق زندگی نخستین حق انسانی آنهاست.

از تعدادی فوت و کشور مختلف نقاط زندانهای در کرونا شیوع از متعددی اخبار اخیر دوماه یکی                   در
اقالم توزیع عدم زندان ها، بهداشتی وضعیت به بی توجهی از همین طور است. شده منتشر               زندانیان
زندانیان نکردن جدا بدحال، افراد برای الزم پزشکی معاینات و رسیدگی عدم نیاز، مورد                بهداشتی
زندان، به ورود قرنطینه ی دوره شدن طوالنی دلیل به قرنطینه ها شلوغی سایرین، از کرونا به                 مشکوک



زندان از تیپ سه زندانیان ادغام به اقدام همه از بدتر و خودشان به بدحال افراد آزمایش نتیجه اعالم                     عدم
 تهران بزرگ با هم، نگرانی های شدیدی را در میان اعضای خانواده این زندانیان ایجاد نموده است.

شرایط از نگرانی دلیل به سپس و انسانی وظیفه یک عنوان به اول وهله در تهران معلمان صنفی                     کانون
اعتراض انسان ها جان به نسبت آشکار مسولیتی بی و بی توجهی این به نسبت زندانی، همکاران                 نامساعد
به دادن پایان جهت در سریعتر هرچه می خواهد دولت و قضاییه قوه از و دارد می ابراز را خود                     شدید
دادن پایان کرد: اشاره موارد این به میتوان اقدامات این جمله از دهند. انجام را الزم اقدامات شرایط                    این
قوه اخیر بخشنامه با مطابق زندان دوره کاهش مشروط، آزادی برای شرایط واجد افراد زندان دوره                  به
رفع تا زندانیان به نامحدود مدت به دادن مرخصی صنفی، و عقیدتی و سیاسی زندانیان ویژه به                   قضاییه،
معلمانی جمله از صنفی و عقیدتی سیاسی، زندانیان برای ویژه به جامعه؛ در گیر همه بیماری این                   خطر
حقوق فعال روزنامه نگار، نویسنده، وکیل، دانشجو، زندانیان تا گرفته ومحمدحبیبی اسماعیل عبدی             چون
، میدهد نشان را انسانی وجهه ی تنها نه اقدامات این سیاسی. زندانیان دیگر و کارگری فعاالن                  زنان،
سرانه همچنین و شود ملت - (حکومت) دولت میان عمیق شکاف نمودن پر در مثبتی گام می تواند                   بلکه

 سازمان زندان ها برای نگهداری و مراقبت از سایر زندانیان که شرایط آزادی ندارند را بهبود ببخشد.

 کانون  صنف  ی معلمان ایران (تهران)

از دیگری تعداد و عبدی اسماعیل زاده، عظیم جعفر ابتالی پیرامون ایران کارگران آزاد اتحادیه                 *بیانیه
 زندانیان بند ٨  زندان  اوین به کرونا

مسئولین اوین، زندان  ٨ بند زندانیان از برخی در بیماری عالئم شدن نمایان از گذشته پس هفته شنبه                    سه
که است شده مشخص ماه مرداد ١٩ یکشنبه امروز که گرفتند کرونا تست زندانیان از نفر ١٧ از                    بهداری
اند داشته بیماری عالئم که زندانیانی تعداد اینکه به توجه با است. مثبت نفر ١٧ این از نفر ١٢                     تست
بیشتری تعداد ابتالی احتمال است شده انجام تعداد این برای تنها تست انجام و  بوده نفر ١٧ این از                     بیشتر
بسیار و بسته محیطی زندان، محیط اینکه به توجه با باالست. بسیار ٨ بند در بیماری به زندانیان                     از

 در هم تنیده است و تراکم زندانیان نیز باالست چه بسا که تمام زندانیان به بیماری کرونا مبتال شده باشند.

محیط و دارد قرار جدی خطر در زندانیان جان بودیم داده اخطار بارها کرونا بیماری از شیوع پس                   ما
زندان عوامل یا و زندانیان از نفر یک بند هر در  کافیست تنها و نیست امن و سالم عنوان هیچ به                       زندانها

 به بیماری مبتال گردد تا منجر به ابتالی تمام زندانیان گردد.

و می شود داشته نگه سالم و بهداشتی زندانها محیط که میکردند  ادعا مدامًا دولتی مسئولین و قضائیه                   قوه
و جان که شده مشخص اکنون اما نمیکردند. گزارش را زندانیان میان در بیماری به ابتال مورد                   هیچ
در زندانیان داشتن نگه با و است نداشته حکومتی مسئولین برای اهمیتی کوچکترین زندانیان                سالمت

 زندان عمًال اراده کرده اند تا آنها را به مسلخ مرگ بفرستند.

قرنطینه عدم و کاری پنهان با تصمیم گیر نهادهای و حاکمیت کرونا بیماری شیوع ابتدای همان                 از
بقول جامعه، کل شدن درگیر از پس و کردند بیماری این درگیر را کشور کل بیماری، مبدا                   شهرهای
و کرده بازگشایی را کاری مراکز گرسنگی و فقر اثر در مردم اعتراضات از اجتناب                  خودشان  برای
یغما به خود نزد که را جامعه ثروتهای از کسری که مبادا دادند کشتن به را مردم از زیادی بسیار                      تعداد

 برده بودند صرف سالمت جامعه بکنند.



زیاد گسترش شاهد اکنون میفرستادند  مرخصی به یا و  میکردند آزاد  یا را زندانیان ابتدا همان از                   اگر
 بیماری در میان زندانیان نبودیم.

دیگر و زاده عظیم جعفر سالمت وضعیت از شدید نگرانی ابراز ضمن ایران کارگران آزاد                 اتحادیه
قضائیه قوه عهده به تمامًا زندانیان سالمتی و جان حفظ مسئولیت که میدارد اعالم کرونا به مبتال                   زندانیان
درمانی مراکز در و گردند آزاد شرط و قید بدون و فورًا بایست زندانیان است. حاکمیتی نهادهای دیگر                    و
به نسبت بایست دولتی و قضائی مقامات که است ذکر به الزم گیرند. قرار مداوا تحت فوریت به                    دولتی
آزادی به اقدام زندانیان جان حفظ راستای در و بوده پاسخگو زندانیان میان در فاجعه ای چنین                  وقوع

 تمامی آنان نمایند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٩ مرداد ٩٩

 *احضار حسین پیروتی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

پیروتی حسین تلفنی تماس یک طی صبح، ٨ ساعت ١٩/۵/٩٩ یکشنبه امروز دریافتی، خبر اساس                 بر
 به اداره اطالعات اشنویه احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفت.

تحت ایشان های پیامک و ها تماس قبل سال چندین از که شوند می یادآور ایشان به بازجویی این                     در
در اینکه به اشاره با نیز وی خوانند. می برایش را وی قبل های سال های پیامک از تا چند و است                        کنترل
نکرده؛ مجرمانه های پیامک ارسال به اقدام خود هرگز و نداشته وجود جرمی گونه هیچ ها پیامک                   این

 قاطعانه از خودش دفاع کرده است.

ادامه کوهنوردی های گروه در فعالیت و زنان حقوق و کارگری های فعالیت مورد در تحقیق با                   بازجویی
 داشته؛ که در همه موارد با دفاعیات قاطع حسین پیروتی مواجه می شوند.

اما شد. خواهد بازداشت گرنه و کند امضا نامه تعهد مبنی را فرمی که گذاشته شرط او برای آخر                     در
اگر حتی کرد، نخواهد امضا را فرمی هیچ گونه شرایطی، هیچ تحت که شده متذکر پیروتی                 حسین
بعدازظهر یک ساعت در تعهد گرفتن بدون را او که شده مجبور اطالعات اداره اینکه تا کنند.                   بازداشتش

 امروز آزاد کند.

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 *محمود بهشتی لنگرودی آزاد شد

20 بطورغیرمستمردرخالل حبس ها سال تحمل از پس لنگرودی بهشتی محمود مرداد، 19              روزیکشنبه
 سال گذشته، از زندان اوین آزادشد.

 پیام اینستاگرامی محمود بهشتی:

سند آزادی برای و شده ابالغ آزادیم حکم که کردند اعالم و گرفتند تماس دادیاری از قبل دقایقی                    «باالخره
 باید به دادیاری مراجعه کنم.

تعقیب تحت رسما که کنم می احساس نسبی طور به که روزیست اولین ، سال بیست حدود از                    بعد
 نیروهای امنیتی و قضایی نیستم . هرچند تا رسیدن به آزادی واقعی راه دشواری در پیش داریم ...



و تشکر بودند ام خانواده و اینجانب حامی مستقیم غیر و مستقیم ، اسارت مدت طی که کسانی تمامی                     از
 قدردانی می کنم و از همسر و فرزندانم که رنجی بیش از من متحمل شدند نیز بی نهایت سپاسگزارم.

 با امید به آزادِی سایر زندانیان بی گناه در سراسر کشور و رهایی کشورمان از چنگال تمامِی پلیدی ها."

 *جان باختن 2 کارگر حین کارگودبرداری دربافق زیر آواری از ماسه و خاک

جاده مسیر در کارگودبرداری حین مکانیکی بیل یک راننده کمک و راننده مرداد، 17                روزجمعه
 گردشگری صادق آباد شهرستان بافق زیر آواری از ماسه و خاک گرفتارشدند وجانشان را ازدست دادند.

 *جان باختن یک کارگردرمالیر براثرسقوط به چاله آسانسور

باالبرازطبقه بوکسل سیم شدن پاره بدنبال ساختمانی مصالح جابجایی کار حین ساختمانی کارگر               یک
 هشتم به زیرزمین ساختمان سقوط کرد وبه علت شدت جراحات وارده دردم جان باخت.

 جان باختن یک کارگر آرایشگاه در حادثه آتش سوزی بازار پردیس کیش

ازآتش ناشی دود براثر کیش پردیس بازار مقیم که آرایشگاه کارگر مرداد،یک 19 روزیکشنبه                بامداد
 سوزی این بازاردچار خفگی شد وجانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 17 مرداد ماه 1399

 - هفتمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

 +پشتیبانی 5 سندیکای فرانسوی ازاعتصاب کارگران درایران

 +هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور

 - چه خبر از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه؟

  +تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 + محاصره ی چند ساعته ی پزشک مجتمع کشت و صنعت نیشکر

 - اعتصاب دوباره کارگران راه آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

 +درد دل یک کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

 - عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان
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 *هفتمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

 +پشتیبانی 5 سندیکای فرانسوی ازاعتصاب کارگران درایران

کار عمومی کنفدراسیون ،CFDTکار دموکراتیک فرانسوی فرانسه:کنفدراسیون سندیکائی ھای          سازمان
مستقل سندیکائی Solidaires،اتحادیه متحد سندیکائی اتحاد ،FSU متحد سندیکائی           CGT،فدراسیون

 UNSA،از کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند.

 بخشی از اطالعیه بزبان فارسی:

 اعتصاب عمومی پاالیشگاه ھا و میدان ھای نفتی جنوب ایران را  فراگرفته است.

المرد، پارسیان قشم، در سنگین نفت ھای پاالیشگاه کارگران از زیادی شمار اوت، اول سحرگاه از                  
اند. زده اعتصاب به دست جنوبی پارس – کنگان 24 و 22 فازھای پاالیشگاه و آبادان                  پاالیشگاه
و ناچیز دستمزد به اعتراض جھت ژوئیه 29 روز از شمالی آزادگان نفتی میدان کارکنان و                  کارگران

  تھدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده اند.

ژوئن از13 کنند، می کار درجه 50 به نزدیک گرمای در که تپه ھفت نیشکر مجتمع                  کارگران
 دراعتصاب هستند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است.

سندیکائی حقوق و ھا آزادی ایران رژیم زیرا گیرد، می صورت دشواری شرایط در ھا اعتصاب                   این
 منطبق با مقاوله نامه ھای بین المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد.

و تھدید با را کنندگان اعتصاب کند می تالش و کرده انکار را مزدبگیران حقوقی مطالبات                  حکومت
 سرکوب خفه کند.

ِ کنند می دعوت مردمی اقشار ھمه ھمبستگی و اتحاد به ایران کارگری فعاالن کنونی، حاد اوضاع                   در
 تا صدای مطالبات بحق آن ھا به گوش برسد.

 سازمان ھای سندیکائی فرانسه:

CFDTکنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار   

CGTکنفدراسیون عمومی کار 

FSU فدراسیون سندیکائی متحد   

Solidaires اتحاد سندیکائی متحد 

UNSA اتحادیه سندیکائی مستقل  



 از کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند.

 ششم ماه اوت 2020

 +هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور

های پروژه در کارفرمایان اجحافات به سراسری اعتراض روز هفتمین و 1399 مرداد 17                امروز
 کشور است. کارگران همچنان مصمم در برابر ترفندهای پیمانکاران و شرکت ها ایستاده اند.

برادران به و کشیدند کار از دست نفر آخرین تا قشم سنگین پاالیشگاه گستر آذران کارگران دیروز                   
 معترض خود پیوستند.

  پتروشیمی هنگام همچنان تعطیل است.

   کارگران پیمانکاری های قرارگاه خاتم فاز های 2 و 3 نیز به خانه رفتند.

پیام کارگران به عجیب اقدامی در دادند نمی جواب را هایشان تلفن هیچگاه که کارفرمایانی و                  پیمانکاران
تالش و برده باال را ها قیمت حتی آنها از بعضی کنند. می دعوت سرکار به را آنها و داده شیادانه                       های

 می کنند اتحاد کارگران شکسته شود.

کارگران حساب به جنوبی پارس نیروگاه در گستر تنش شرکت افتاده عقب حقوق ماه 4 اینکه خوش                   خبر
 واریز شد اما کارگران همچنان متحد و یکپارچه از رفتن به سرکار خوداری کرده اند.

هم شرکت این در دستمزد افتادگی عقب تا کرد روز به را کارگرانش حقوق هم پژوهان صنعت                    شرکت
 وجود نداشته باشد.

  اینها ثمره اتحاد است.

با اینان باشیم. اندازان تفرقه و خرابکاران مواظب کمپین سوی از دستمزدها های قیمت لیست انتشار                  با
همه و نیست کار در اعتراضی که کنند وانمود گونه این خواهند می عکس گذاشتن و غلط اطالعات                    دادن

 به سرکار برگشته اند. فریب شان را نخوریم.

عقب های حقوق به اعتراض در کارگر هزار 5 از بیش تاکنون سندیکایی کارشناسان برآورد طبق                  بر
 افتاده و حقیرانه دست از کار کشیده اند.

 تا ما کار نکنیم درآمدی برای پیمانکاران و شرکت ها وجود نخواهد داشت.

 تصمیم با ماست!

 مبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *چه خبر از کشت وصنعت نیشکر هفت تپه؟

  +تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

اعتراض به شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از مرداد،تعدادی 17                روزجمعه
 دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند.



 + محاصره ی چند ساعته ی پزشک مجتمع کشت و صنعت نیشکر

قراردادی پزشک راد رحمانی یاسر دکتر مرداد 16 شنبه روزپنج صبح اینستاگرامی پست دنبال                به
شرکت آن درمانگاه اداری تایم پایان از پس اینکه ای بر مبنی خوزستان نیشکر صنعت و کشت                   مجموعه
گرمازدگان مداوای به و شد خواهد صدایشان و پیوست خواهد اعتصابی کارگران و متحصنین جمع                 به
خروج حق که شد شروع وی با امنیتی نهادهای طرف از آمیز تهدید های تماس صبح از پرداخت،                    خواهد
به درمانگاه از خروج صورت در و نداشته را اعتصابی کارگران مداوای و درمانگاهی ی مجموعه                  از
با رحمانی دکتر که آن از پس گرفت. خواهد قرار بازداشت و شتم و ضرب مورد شکل                   شدیدترین
ی محاصره به ساعت چندین مدت به داشت را درمانگاه از خروج قصد خویش پزشکی سوگند                  یادآوری
خود اتاق از خروج حق حتی و درآمد نیشکر صنعت و کشت مجموعه حراست گشت و امنیتی                   نیروهای
و درمانگاه از خروج اجازه ایشان به الحفظ تحت و کارگران اعتصاب اتمام از پس تنها و نداشت                    را

 رفتن به منزل داده شد.

 متن پست اینستاگرامی دکتر رحمانی:

های سنگ این ی شده خم کمر و ام داده لم گازی کولر باد زیر ام. امده آمده تپه هفت نیشکر شرکت                        «به
که زمانی از اعتصابند. در است روز پنجاه تپه هفت کارگران کنم. می معاینه رو رنجور ی خورده                    تیپاه
نان. برای تنها اعتصاب و... ماه چند سال، یک برای اعتصاب بودند. اعتصاب در اینان شناختم را                   خود
اعترافات به وادار است. افکنده زندانشان به نان غم است. کرده دوال را کمرشان نان غم که                   پدرانی
و است زده شالقشان است!!! کرده شان متصل بیگانه امنیتی های سرویس به است. کرده شان                  اجباری
ولی شود. می شرمم خودم دهم. بازتاب را ایرانی پدر ی شده خم کمر از تصویری ندارم دوست هیچ                     من
داستان است تلخی حکایت چه شود. می جاری دهانم از هق هق و چشمانم از اشک بینم می را                     کمرهاشان
این مدیران شد. خواهم صدایشان رفت. خواهم شان جمع به کلینیک تایم از بعد تپه. هفت پرابهام                   ناتمام
به امروز من ولی قضایی. مقامات به دهی رشوه مشغول و اند داده لم گازی کولر باد زیر فقط                     شرکت

 جمعشان خواهم رفت. صدای بیصدایان خواهم شد.»

 *اعتصاب دوباره کارگران راه آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق

برای زاگرس(اندیمشک) ناحیه آهن راه فنی ابنیه و خط نگهداری مرداد،کارگران 17 شنبه پنج                روز
 اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه دست از کار کشیدند.

 +درد دل یک کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

 واقعا متاسفم واسه مجموعه راه آهن...این چه وضع حقوق دادن به نیروهای خط و ابنیه تراورس هست ؟

1200 خط نیرو حقوق نصف که مدیر ؟آقای نداریم بچه و زن ما مگه نیستن؟ آدم نیرو همه این مگه                      آخه
خدا از نمیکشید؟ خجالت بچمون و زن و ما از خداوکیلی اینه از بیشتر تو بچه جیبی تو پول                     هزارتومانه
پنج حقوق تو حقوق گرفتید...نصف حقوق نصف حاال تا مدیران شما از ...کدام بکشید                خجالت

 کارگره.....؟

هم نبود...خدا این کارگر حال داشت وجود اگه نداره وجود چون داریم شک هم خدا به دیگه کارگرها                    ما
تا نکن بلندشون دیگه خوابید شب وقتی بچش و زن با کارگر هستی اگه هست....خدا ظالمین                  شریک
کی تا بکشیم خجالت بچمون از باید کی باشه..تا هامون زندگی تو غصه و غم باید کی بشن...تا                    راحت



مرگ آرزوی کارگرها ما ولی میکنن زندگی آرزوی مدیران ....خدایا باشیم فراری خونه صاحب از                 باید
 داریم به دادمون برس...

خط واسه فقط میگیرن حقوق موقع به ها قسمت همه باشه...چرا نباید همه واسه نیست پول                  اگه
نیست....مگه پول میرسید که کارگر 2500 حقوق به ولی پرداخته قابل میلیونی ده های                نیست...حقوق

 خطی ها واسه راه اهن کار نمیکنن ...یا ما خطی ها از مادر دومیم....

صاحب تا خودمون خونه بریم پنهانی کار جنایت و دزد مثل پس از ایم زندگی...خسته این از ایم                    خسته
 خونه نبینمون.....خدایا کجای چرا صدات در نمیاد

 *عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان

 ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان پرداخت نشده است.

همه اینکه به اشاره با خوزستان روستایی وفاضالب آب شرکت ازکارگران مرداد،یکی 17               روزجمعه
نشده پرداخت هیچ کدام جاری، سال مطالبات از و کردند دریافت حقوق گذشته سال پایان تا فقط                  کارگران

 است،به خبرنگار رسانه ای گفت:مسئوالن از وضعیت فعلی ما خبر دارند ولی پیگیری نمی کنند.

کارکنان پرداختی تا شوند ادغام شهری و روستایی آبفا منابع، یکپارچه سازی طرح با بود بنا افزود:                  وی
هستند مضیقه در مالی لحاظ از کارکنان همه و شد تر وخیم وضعیت کار این با اما کند پیدا بهتری                      شرایط
از بعضی حتی می کنند، کار ناچیز های حقوق و معاش و امرار برای کاری زمان از خارج بعضًا                    و
ماشین فروش به مجبور دارند که هایی بدهی و گرفتاری رفع برای و مالی فشارهای خاطر به                   همکاران

 زیر پایشان شدند.

نشده پرداخت ما به بیمه حق که هست سال 2 از بیش و نداریم درستی درمانی بیمه داد: کارگرادامه                     این
فاکتور بعد و کنیم هزینه خودمان جیب از "دی" بیمه حق پرداخت با کردند اعالم جدیدًا حاال و                    است
و حقوق گونه هیچ وقتی اما شود پرداخت گرفته صورت های هزینه تا بدیم ارائه شرکت به را                    هزینه
زندگی مخارج و خرج عهده از که وقتی کنیم؟ پرداخت بیمه حق پول کدام با ایم نداشته اآلن تا                     دریافتی

 بر نمی آییم، چطور میتوانیم حق بیمه پرداخت کنیم؟

عقب نشینی روستا مردم به خدمت از ذره ای اما هستیم گرفتاری و سختی در شرایط این از اینکه                   باوجود
روستایی آبفا فعلی وضعیت از هم مسئوالن و نشده پرداخت سنوات که هست سال چهار اآلن ایم،                   نکرده

 خبر دارند ولی متاسفانه پیگیری نمی کنند.

گذشته، سال اسفند و بهمن های ماه حقوق مدت، همه این گذشت از بعد پیش ماه یک حدود کرد: تأکید                      او
 پرداخت شد آن هم نه به طور یکجا، بلکه در مدت 3 هفته واریز کردند.

هم درمانی مراکز و ندارند درمانی بیمه دفترچه کارکنان از یک هیچ حاضر حال در گفت: ادامه در                    او
 حاضر به پذیرش "بیمه آرمان" نیستند و باید هزینه های درمان را به صورت آزاد پرداخت کنند.

و طرح این که داشت اعتقاد و داد قرار نقد مورد هم را رفتن پیمانکار پوشش زیر به آبفا کارگر                      این
کاری، سابقه همه این با طرحی نیروهای چرا که پرسش این بیان ضمن و است اشتباه اساسا"                   ساماندهی

 باید زیر نظر پیمانکار قرار بگیرند، این امر را تنزل شغلی استدالل کرد.
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 اخباروگزارشات کارگری 16 مرداد ماه 1399

 - آخرین اخبار ازششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

اعتراضات ادامه به می تواند و است برخوردار باالیی اهمیت از نفت صنعت کارگران               +اعتراض
 کارگری دامن بزند

 +ادامه وگسترش اعتراضات کارگران در16 مرداد 99 ششمین روز

 +گزارش فدراسیون جهانی اینداستریال از اعتراضات کارگران پروژه ای:

و عقب افتاده مزدهای به اعتراض در جنوبی پارس گازی میدان های در کارگران هزاران               اعتصاب
 شرایط کاری نامناسب

 - آخرین خبرها وگزارشات درباره اعتراضات کارگران هفت تپه:

 +ادامه تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

سکوت زیرسایه بهارستان مرداد 15 چهارشنبه روز نشست درباره ها ازرسانه             +انتشارگزارشاتی
 کارگران شرکت کننده درجلسه:

  - اعالم حمایت شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه ازاعتصابات کارگران در ایران

 - اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مطالبات

 - تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت برای پنجمین بار درسال جاری

 دخالت نیروهای انتظامی برای جلوگیری از حق طلبی تجمع کنندگان

 - جان باختن 2کارگرسد سیمره حین کار

 *آخرین اخبار ازششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

اعتراضات ادامه به می تواند و است برخوردار باالیی اهمیت از نفت صنعت کارگران               +اعتراض
 کارگری دامن بزند

در پتروشیمی و پاالیشگاه چند کارگران ابتدا شد. آغاز هفته ابتدای از کارگری اعتراض های از دور                  این
سیکل مشهد، تبریز، در جمله از برق نیروگاه چند کارگران آن از پس و کردند اعتراض کشور                   جنوب

 ترکیبی پارس جنوبی، نیروگاه برق رودشو تهران نیز به اعتراض ها پیوستند.

و مستقیم قرارداد و رسمی کارگران بین مزایا و حقوق پرداخت در تبعیض "رفع کارگران اغلب                  مطالبه
به توجه با ذهاب و ایاب سرویس های وضعیت بهبود و مشاغل طبقه بندی طرح بازنگری                پیمانکاری،

 وضعیت بد آب وهوایی" است.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


شرکت های معتقدند آن ها می کنند. فعالیت پیمانکاری صورت به که هستند کارگرانی معترضین              بیشتر
 پیمانکاری متناسب با سودی که دریافت می کنند به حقوق و مزایای کارگران خود توجه نشان نمی دهند.

مهم و تامل قابل مسئله ای جهت این از است، شده آغاز نفت صنعت از بار این کارگری                   اعتراضات
شد. برگزار اخیر درهفته پتروشیمی صنایع و نفت پاالیشگاه چند در اعتراضات می شود.               محسوب
و المرد و کنگان قشم، ماهشهر، اهواز، آبادان، پتروشیمی و گاز و نفت پاالیشگاه های                کارگران
گاز پاالیشگاه جنوبی، پارس برق نیروگاه کارگران جنوبی، پارس 24 و 22 فاز های و                دشت آزادگان

 پارسیان در چند روز اخیر دست از کار کشیدند.

این است. آن موقع به پرداخت یا و دستمزد افزایش نفت صنعت در معترض کارگران اغلب                  خواسته
بتوانند کشور اقتصادی سخت شرایط در دارند انتظار می کنند فعالیت شدید بسیار گرمای در که                 کارگران

 با دریافتی خود به زندگی ادامه دهند.

به شرکت های این و می کنند فعالیت پیمانکاری شرکت های لوای تحت معترض، کارگران از               بسیاری
زندگی کفاف دستمزد ها کشور اقتصادی بد اوضاع با اینکه یا نمی کنند عمل خود تعهدات به                 درستی

 کارگران را نمی دهد و آن ها خواستار افزایش دستمزد هستند.

اعتراضات ادامه به می تواند و است برخوردار باالیی اهمیت از نفت صنعت کارگران               اعتراض
واکنش باره این در دیگری رسمی مقام هیچ نه و نفت وزارت نه تاکنون حال این با بزند دامن                     کارگری

 نشان نداده است.

 بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 16 مرداد

 +ادامه وگسترش اعتراضات کارگران در16 مرداد 99 ششمین روز

دیگر به اعتراضات و گذاشت سر پشت را خود روز ششمین 99 مرداد 16 امروز کارگران                  اعتراض
 نقاط کارگری کشیده شده است.

دیروز از کارگرشان برادران از پیروی به نیز نیرو نصب شرکت اردبیل سبالن برق نیروگاه                  کارگران
 به خانه رفتند.

خانه در پیوسته اعتراض به ایش پروژه کارگران است روزی چند هم تبریز هریس ترکیبی سیکل                  
 استراحت می کنند.

از بیدخون نیروگاه است. شده تبدیل کارفرمایان های خودخواهی گورستان به عسلویه فازهای بیشتر                
  جمله این مکان هاست.

دانند می و اند افتاده هراس به کارگران تصمیم از که کارفرمایانی و کنند می استراحت خانه در                    کارگران
تحمیل آنان به کار ندادن تحویل وقت سر دلیل به ها پروژه در را زیانی چه کارگران نبود روز هر                      که
خسته گویند:« می کارگران، اعتراض کردن مسخره با گاه اند. کرده شیادی به شروع کرد،                 خواهد
دادن با پتروپاالیش در اکسیرصنعت شرکت چون کارفرمایانی گردند» می بر سرکار به و شد                 خواهند
زهی اما برگردانند. کار به را کارگران دارند تالش روزانه های تشویقی دادن و رنگارنگ های                  اطالعیه

 خیال باطل.



صنعت شرکت در تیرماه حقوق پرداخت کرد شاد را کارگران دیگر بار امروز که خوشی خبر تنها                   اما
افتاده عقب دستمزد و شده روز به کارگران این حقوق حساب این با 13است. فاز تنبک در                   پژوهان
ندادن نتیجه تا کارگران اما کند. سرایت ها شرکت همه به باید و است کارگران خواسته اولین این                    ندارند.

 خواسته هایشان به سرکار باز نخواهند گشت.

را نیرو درخواست آگهی گذاشتن اجازه اینترتی گروهی هیچ که است حد بدان تا کارگران جانانه                  اتحاد
 نداده و کارگران در این گروهها فقط به تبادل نظر می پردازند.

 «نزد خانواده هایمان می مانیم تا نقطه پایانی بگذاریم بر این همه اجحاف. تصمیم با ماست»

 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 +گزارش فدراسیون جهانی اینداستریال از اعتراضات کارگران پروژه ای:

و عقب افتاده مزدهای به اعتراض در جنوبی پارس گازی میدان های در کارگران هزاران               اعتصاب
 شرایط کاری نامناسب

جنوبی پارس گازی میدان های در پاالیشگاه ها و صنعتی پروژه های در اعتصاب ها از موجی جریان                در
افتادن عقب به اعتصابی کارگران اعتراض کشیدند. کار از دست کارگر ده هزار حدود در ایران،                 در
در نامناسب زندگی و کار شرایط و نامطمئن، اشتغال فقر، حد در مزدها بودن پایین مزدها،                  پرداخت
اعتراض های و اعتصاب و مکرر، مسئله ای معّوق مزدهای روزهاست. این درجهٔ 50 از باالتر                گرمای
اخیر کارگری اعتصاب های هماهنگ و عظیم موج ولی است. رایج رخدادی نیز ایران] [در                محلی

 بی سابقه است، و بر روی کار چند پاالیشگاه و پیمانکاران زیادی اثر می گذارد.

صنف های دیگر و صنعتی، لوله کش جوشکار، برقکار، ساختمانی، کارگران شامل            اعتصاب کنندگان
در پروژه یی و فصلی مشاغل دالالن و (کاریابی) اشتغال بنگاه های برای که صنعتی اند               حرفه یی
پی درپی روز 24 کارگران این می کنند. کار دنیا طبیعی گاز میدان بزرگ ترین در صنعتی                پروژه های
روزی 24 در آنها سکونت محل برمی گردند. کار به دوباره و دارند تعطیلی روز 6 سپس و می کنند                    کار
این [در دارند قصد کارگران است. کارشان محل نزدیکی در خوابگاه هایی کارند، به مشغول                که
ابراهیم که برخواست زمانی اعتصاب اخیر موج نکنند. کار را روزه 24 کاری شیف کل                 اعتصاب]
اثر بر [7مرداد] ژوییه 28 روز ماهشهر، پتروشیمی مجمتع در پیمانی کارگران از یکی                عرب زاده،
شرکت های به را خود خواست های از فهرستی کارگران باخت. جان و شد گرمازدگی دچار شدید                 گرمای
نفر 2000 حدود در و زدند اعتصاب به دست کارگران [11مرداد] اوت اّول شنبه روز دادند.                  پیمانکار
که حالی در بازگشتند، خود خانهٔ به و کردند ترک به کل را گازی میدان های در خود کار محل آنها                     از

 شمار زیادی از کارگران نیز در بیروِن دفاتر پیمانکاران به حالت اعتراض جمع شدند.

اینداستریال، جهانی اتحادیهٔ به وابسته ایرانی کارگری سندیکای ایران، فلزکارمکانیک سندیکای گفتهٔ              به
به امتیازهایی بتوانند کارگران که دارد زیادی امکان که است آن از حاکی اعتصاب این عظیم                  مقیاس

 دست آورند و احتمالن حتی موفق به داشتن نمایندگانی در محل های کار صنعتی عمده بشوند.

و پاالیشگاه ها دیگر کارگران که می رفت انتظار جنوبی]، پارس در [کارگران اعتصاب ادامهٔ               با
حرکت های [14مرداد] اوت 4 سه شنبه روز بپیوندند. اعتصاب این به نیز پتروشیمی              مجتمع های
از موجی یافت.امروزه گسترش ایران شمال شرقی در مشهد به و ایران، مرکز در اصفهان به                 اعتراضی



در و هفت تپه نیشکر در جمله از است، فراگرفته را ایران کارگری اعتراض های و                اعتصاب ها
کارگران ولی می شوند. سرکوب بی رحمانه اغلب اعتصابی کارگران اراک. شهر صنعتی             کارخانه های
می کنند: استفاده اعتصاب پیشُبرد در اسلحه ای عنوان به خود ناپایدار اشتغال وضعیت از جنوبی                پارس
تنبیه کار محل ترِک یا کار از کشیدن دست خاطر به را آنها نمی توانند نیستند، دائم استخدام                   چون

 انضباطی کنند.

به دست انتظامی نیروی اعتصاب ها، گسترش با که آنند نگران اعتصاب این سازمان دهندگان و                فعاالن
اعتصاب اصلی فعاالن داشتن نظر زیر و دستگیری از نشده ای تأیید گزارش های بزند. تالفی جویانه                اقدام
از برخی اعتصاب، اّول روز دو از پس اینکه بر مبنی شد منتشر گزارش های امروز است. شده                   منتشر
در ایرانشهر نیروگاه در جمله از هستند، کار شرایط مورد در مذاکره به حاضر که گفته اند                  کارفرماها

 جنوب شرقی کشور.

سرکوبی هیچ که داده اند نشان بارها ایران «کارگران گفت: اینداستریال دبیرکل معاون اوزکان،               کمال
شنیده آنها صدای که زمانی تا و ایستاد خواهند خود حق از دفاع برای آنها کند. ساکت را آنها                     نمی تواند
اعتصاب به دست خود حقوق از دفاع برای گازی میدان های کارگران داد. خواهند ادامه اعتراض به                  شود
تغییرهایی ایجاد در می توانند بایستند، محکم خود موضع سر بر اگر آنها زده اند. استراتژیک و                 هماهنگ
شناخته رسمیت به ایران در مستقل سندیکاهای که زمانی تا شوند. موفق خود] کار شرایط [در                  اساسی

 نشوند، این کشور شاهد چنین ستیز های صنعتی-صنفی خواهد بود.»

توسعه حال در دیگری انرژی چندملیتی شرکت های مشارکت با اکنون جنوبی پارس گازی               میدان های
پیمانکاران است. بوده روبرو مشکل با پروژه، این پیشُبرد برای الزم مالی تأمین در ایران ولی                  است،
تعویق خاطر به اغلب و فشارند، تحت عقب اند برنامه از که پروژه هایی روی بر کار تکمیل                  برای
ورشکستگی معرض در [آمریکا]، بانکی تحریم های عّلت به [ایران]، دولت توسط قرارداد              پرداخت های

 قرار دارند.

 *آخرین خبرها وگزارشات درباره اعتراضات کارگران هفت تپه:

 +ادامه تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

تا دادند ادامه شوش شهرستان فرمانداری مقابل تجمعشان به تپه هفت کارگران مرداد، 16 شنبه پنج                  روز
پای که کنند اعالم رسا باصدای جاری، سال تابستان فصل شده سپری روزهای همچون دیگر باری                  برای

 تحقق خواسته های برحقشان ایستاده اند وقصد عقب نشینی ندارند.



 

سکوت زیرسایه بهارستان مرداد 15 چهارشنبه روز نشست درباره ها ازرسانه             +انتشارگزارشاتی
 کارگران شرکت کننده درجلسه:

جلسه در کننده شرکت کارگران از خبری ویا گذشته،گزارش ماه چند روال طبق گزارش این تنظیم                  تا
 درباره خروجی نشست برای افکار عمومی منتشر نشده است.

 اما گزارشات جمع آوری وتنظیم شده از رسانه ها بقرارزیراست:

مرداد 15 روزچهارشنبه ظهر از بعد تپه هفت صنعت و کشت مجتمع کارگران مشکالت بررسی                 جلسه
و تپه هفت مجتمع ازکارگران نفر 10 حضور با و مجلس رئیس نایب نیکزاد، علی ریاست به نشستی                    در
برگزار ذیربط دستگاههای مسئولین و نمایندگان از تعدادی سازی، خصوصی سازمان رئیس              همچنین

 شد.

مشابه اقدامات از جلوگیری و مجتمع این سازی خصوصی لغو درجلسه، حاضر کارگران جلسه این                 در
کارگران کار به بازگشت سازی، خصوصی روند بر متولی های دستگاه دقیق نظارت لزوم آینده،                 در



جمله از را مجتمع این کارگران اجتماعی تامین بیمه تمدید همچنین و معوقه حقوق پرداخت                 اخراجی،
 خواسته های اصلی کارگران معترض عنوان کردند.

با ای جلسه در آینده هفته دوشنبه گفت: نشست این در خصوصی سازی سازمان رئیس صالحی،                 علیرضا
در آتی دوشنبه قطعا و بررسی فوریت قید با تپه هفت مجتمع موضوع جمهور رئیس اول معاون                   حضور

 این باره تصمیم گیری خواهد شد.

در موضوع این پیگیری بر عالوه کرد: تصریح ساعته، 3 جلسه این پایان در نیز مجلس رئیس                   نایب
پایان تا کارگران تمامی اجتماعی تامین بیمه که شد مقرر آتی هفته در جمهور رئیس اول معاون                   سطح

 سال تمدید شود.

دارد وظیفه خوزستان استاندار افزود: ماه، مرداد اواخر در نیشکر ماهه یک کشت زمان به اشاره با                   وی
موظف نیز ( شوش شهرستان از نشین (بهارستان عمیر کتب و گیرد عهده بر را کشت زمان                   مدیریت

 است تا هفته آتی با تهیه لیست کارگران، دفترچه تامین اجتماعی آنها را تا پایان سال تمدید کند.

را تپه هفت کارگران حقوق پیگیری جلسه دومین جلسه آتی هفته چهارشنبه گفت: مجلس دوم رئیس                  نایب
در اهلیت عدم یا اهلیت موضوع زمان آن تا باید خصوصی سازی سازمان رئیس کنیم، می                 برگزار

 واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به مجلس اعالم کند.

اختصاص و تامین در الزم های پیگیری نیز مجلس کارگری فراکسیون رئیس بابایی، آقای افزود:                 وی
رفاه و تعاون کار، وزارت از مجتمع این کارگران معوقه حقوق الحساب علی پرداخت برای                 منابع،

 اجتماعی را بر عهده دارد.

به نشست این با ارتباط نیزدر ( ساری از نشین (بهارستان مجلس کارگری فراکسیون رئیس بابایی                  علی
تأکید نکته این بر بازرسی سازمان و محاسبات دیوان نمایندگان جلسه این گفت:در ای رسانه                 خبرنگار
اهلیت فاقد شده واگذار وی به دولت سوی از شرکت این که تپه هفت شرکت مالک «اسدبیگی» که                    داشتند

  برای این کار است.

پیشنهاد و کند رد مردادماه پایان تا را تپه هفت کارگران بیمه که پذیرفت اجتماعی تأمین سازمان جلسه                    در
بیکار کارگران حقوق پرداخت برای یافته تخصیص اعتبار محل از اجتماعی رفاه و کار وزارت تا                  شد
معلوم زمان تا تپه هفت کارگران حقوق پرداخت برای را تومان میلیارد 150 کرونا بیماری اثر بر                   شده

 شدن  وضعیت مالکیت این شرکت تخصیص دهد.

  *اعالم حمایت شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه ازاعتصابات کارگران در ایران

به ایران در کارگر مردان و زنان حاکم، رژیم شدید کماکان سرکوب با مواجهه در و شرایط این                    در
هفت نیشکر کارخانه مرد و زن کارگران اند. شده برابر چند ها اعتصاب دهند. می ادامه خود                   مبارزات
اما است، ها آن تاریخ در اعتصاب ترین طوالنی این برند. می سر به اعتصاب در روز 50 از بیش                      تپه
خواستار کنندگان اعتصاب است. بوده اجتماعی مبارزات و مقاومت مهم بسیار عامل اعتصاب               این
هزاران پیش، روز چند هستند. خود کارخانه مجدد شدن دولتی و گذشته ماه سه معوقه دستمزد                  پرداخت
هفته آخر در کردند. اعتصاب به اقدام کامل هماهنگی با پتروشیمی و نفت صنایع از بخش چند در                    کارگر
را اجتماعی های عدالتی بی و دادند ترتیب تظاهراتی اسالمی شورای مجلس برابر در معلمان                 گذشته

 محكوم كردند.



همبستگی و حمایت بر دیگر »بار مبارزه و ھمبستگی جھانی سندیکائی عضو«شبکه های               سازمان
گوش به را خود مبارزات است، اساسی امری المللی بین همبستگی کنند. می تأکید ایران کارگران با                   خود

 همه مردم جهان برسانیم!

 اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) -  برزیل

 کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - اسپانیا

 اتحادیه سندیکای همبستگی -  (Solidaires) فرانسه

 کنفدراسیون عمومی کار - (CGT-B)  بورکینافاسو

 کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) - اندونزی

 کنفدراسیون سندیکایی - (Intersindical) اسپانیا

 اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) - الجزایر

 نبرد کارگر - هائیتی

 اتحادیه سندیکایی ایتالیایی - ( (USI ایتالیا

 کنفدراسیون ملی کارگران - همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه

 اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) - اسپانیا

 سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی - (OGTHI)  هائیتی

 سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا

 کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) -  فرانسه

 سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) -  اسپانیا

 اتحادیه عمومی کارگران صحرا -  (UGTSARIO) صحرای غربی

 همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک

  کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) - سنگال

 فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) -  مصر

 سندیکای خودمدیریتی کارگران - (SIAL-COBAS) ایتالیا

 فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) - فلسطین

 کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) - پاراگوئه

 شبکه همبستگی کارگران -  پرو

 اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) - نیجر



 اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) - سنگال

 اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) - السالوادور

 همبستگی کارگری (SO) - اسپانیا

 اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل -  (RMT / TUC)انگلستان

 مرکز ملی کارکنان - کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک

 اتحادیه ملی کارگران کشاورزی - (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا

  فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات - اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) -  تونس

 اتحادیه کارگری -  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان

 اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) - بنین

 اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) -  برزیل

 سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) -  ایتالیا

 اتحادیه ملی معلمان ) - (UNNOH هائیتی

 کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) - ایتالیا

 کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) - ایتالیا

 هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا

  کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) - ایتالیا

  اتحادیه کارگران راه آهن - اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) -  مالی

 اتحادیه کارگران صنایع غذایی - کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقالبی - (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه

 اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) -  سنگال

  انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) - پاناما

  شورای دبیرستان های (CLA) -  الجزایر

 کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) -  ایتالیا

 اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) -  الجزایر

 اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) - فلسطین

 اتحادیۀ دانشجویان (USE) -  بلژیک

 اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) - پرتغال



  اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) -  ونزوئال

  اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

  اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) - کانادا

 سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) - سوئیس

- (SUTEChili) فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش  

  پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی - ساحل عاج

 اتحادیه کنگره، لیورپول -  (TUC Liverpool) انگلیس

  سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) - ایتالیا

  فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) - سوئیس

 اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) - کاتالونیا

  اتحادیه چرم سازان توزال و ازمیر -  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه

 اتحادیه دیگر، کانتون ود (L'autre syndicat)  سوئیس

 سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) - بلژیک

  کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) - آلمان

 دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بالنکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) - آرژانتین

 اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی - /CGT) ( Chubut   آرژانتین

 اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) - انگلستان

(IWW) - کارگران صنایع جهان - کمیسیون همبستگی بین المللی 

 تبادل اطالعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان

 گرایش بین المللی (رهایی) -  فرانسه

 ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) - هنگ کنگ

 گرایش سندیکالیست انقالبی (CSR) - فرانسه

 نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  - ایتالیا

 همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) - فرانسه

 ابتکار همبستگی پایه (BASO) - آلمان

 مقاومت کارگری - کارگران فیات-ایریس بوس - ایتالیا



  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 *اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مطالبات

عدم به نسبت میرجاوه شهرداری کارگران اعتراض صدای دیگر باری برای مرداد 16 شنبه پنج                 روز
 پرداخت ماه ها حقوق مطالبات،بلندشد.

و سیستان استان در شهرداری این کارگران اعتراضات شده،بدنبال ای رسانه گزارش              برپایه
سال ومزایای عیدی،پاداش است نتوانسته میرجاوه که«شهرداری کرد اعتراف           بلوچستان،شهردارش
دی از رسمی کارمندان وبازنشستگی 99،بیمه سال ماهه 5 مزایای و حقوق وهمچنین و98 97 ،96                  های
از بازنشستگا خدمت پایان وپاداش تاکنون 99 فروردین از کارگران وبازنشستگی 98تاکنون،بیمه              ماه

 سال 94 تاکنون،را پرداخت نماید.»

 *تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت برای پنجمین بار درسال جاری

 دخالت نیروهای انتظامی برای جلوگیری از حق طلبی تجمع کنندگان

رشت آدینه تجاری مجتمع مالباختگان از جاری،جمعی درسال بار پنجمین مردادبرای 16 شنبه پنج                روز
 دست به تجمع مقابل ساختمان اداری این مجتمع در کالنشهر رشت زدند.

این طلبی حق از مانع تجمع به دادن پایان تابا شدند ماجرا وارد انتظامی نیروهای ساعتی از                   پس
 مالباختگان شوند وپرونده سیاهشان را سیاهترکنند.



 

 *جان باختن 2کارگرسد سیمره حین کار

بدره درشهرستان واقع سیمره سد سرریز دریچه های نصاب مرداد،2کارگر 16 شنبه پنج روز               صبح
از آنها با وبرخورد جرثقیل کشنده کابل شدن پاره بدلیل سد بدنه قطعات نصب کار حین ایالم                   ،استان

 ارتفاع به کف دریچه سرریز دردم جانشان را ازدست دادند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 15 مرداد ماه 1399

 - مجموعه ای درباره پنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

 +اعتصاب کارگران نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون

 +اعتراضات کارگران پاالیشگاه پارسیان سپهر نسبت به سطح نازل حقوق

 +اعتراضات سراسری کارگران پروژه ای امروز 15 مرداد 99 وارد پنجمین روز خود شد

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


کمیسیون محل در جلسه وبرگزاری شوش شهرستان فرمانداری مقابل تپه هفت کارگران تجمع ادامه -               
 تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت تپه:

 +ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

  +برپایی جلسه در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت تپه

مقابل نشدن رتبه بندی مشمول و مطالبات پرداخت عدم به نسبت فرهنگی بازنشستگان اعتراضی تجمع -               
 وزارت آموزش و پرورش

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری دارکارگران دامنه های کنش ادامه -                 
 زیرسایه سکوت مسئوالن

 - تجمع دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس برای حذف ظرفیت از آزمون وکالت

بازگشت حین کشاورزی کارگران خودروی حامل تصادف براثر همدان نفردر 6 شدن وزخمی کشته -               
 ازمزرعه

  - جان باختن یک کارگرتراشکار حین کار درشهرستان ساوجبالغ

 - مصدومیت 7 کارگر شرکت کالج البرز بر اثر انفجار در کوره حین ذوب ضایعات

 *مجموعه ای درباره پنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برق:

 +اعتصاب کارگران نیروگاه پارس جنوبی در بیدخون

بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه متوالی،کارگران روز دومین برای مرداد 14 شنبه سه                 روز
وشرایط بیمه وحق حقوق چندرغاز پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به اعتراض در عسلویه                شهرستان

 کار ومحل زیست در محل کاربه اعتصاب وتجمعشان در محوطه این نیروگاه ادامه دادند.

 



و پتروشیمی کارگران سراسری اعتصاب روز چهارمین مرداد، 14 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                بنابه
 پاالیشگاه های جنوب کشور به کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی بیدخون عسلویه رسید.

افزایش عدم به اعتراض در عسلویه شهرستان بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه کارگران                 
 حقوق اعتصاب کرده و در محوطه این نیروگاه دست به تجمع زدند.

امکانات بهبود آن، بموقع پرداخت و دستمزد افزایش خواهان کارگران این گزارش، این اساس                بر
 خوابگاهی و بهداشتی، و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق شان هستند.

روز دومین برای شنبه سه روز عسلویه شهرستان بیدخون در واقع جنوبی پارس برق نیروگاه                 کارگران
اعتصاب حقوق افزایش برای مرداد 13 دوشنبه روز از جنوبی پارس نیروگاه کارگران کردند.                اعتصاب

 کردند.

 +اعتراضات کارگران  پاالیشگاه پارسیان سپهر نسبت به سطح نازل حقوق

بنمایش با تجمع وبرپایی اعتصاب همپا)با سپهر(شرکت پارسیان پاالیشگاه کارگران گذشته روزهای              طی
 گذاشتن اعتراضشان نسبت  به سطح نازل حقوق،خواهان افزایش دستمزد شدند.

با ُمهر، شهرستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره مرداد،رئیس 15 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
دستمزدهای افزایش خواستار کارگران گفت:این همپا، پیمانکاری شرکت کارگران اعتراضات به             اشاره

 خود هستند اما شرکت اعالم کرده است که هرکس تمایل به ادامه کار ندارد، می تواند جدا شود.

قبلی، توافقات و موارد و کار قانون مطابق که را هرآنچه که است کرده اعالم همپا افزود:شرکت                   وی
دستمزدها افزایش که دارند تاکید خود کار سختی به اشاره با کارگران اما می کند؛ پرداخت است                  متعهد

 باید اعمال شود.

 +اعتراضات سراسری کارگران پروژه ای امروز 15 مرداد 99 وارد پنجمین روز خود شد

وارد 99 مرداد 15 امروز ای پروژه کارگران سراسری اعتراضات سندیکا، پیام خبرنگار گزارش                به
شمالی و جنوبی درب از اصفهان پاالیشگاه در دیروز از که کارگری اعتراض شد. خود روز                  پنجمین
درصد هشتاد اجرایی قسمت مدیران با گو گفت و تجمع ساعتی از بعد امروز شد، زده استارت                   پاالیشگاه
دفترفنی و کیوسی دفاتری و سوپروایزر و فورمن تنها و برگشتند خانه به و کرده ترک را محل                    کارگران
هستند. اعتصاب در همچنان 24 و 22 فازهای برگشتند. سرکار به روزمزد کارگر ای عده همچنین                  و
سیکل نیروگاه های تکنسین و کارگران گردید. خالی کار پایپینگ و جوشکار کارگران از دیروز ١۴                  فاز

 ترکیبی پارس جنوبی نیز پای خواسته های خود ایستاده اند.

به وادار را کارگران دستمزدها افزایش کمی با دارند تالش پیمانکاران هایشان خانه به کارگران آمدن                  با
۴ برد هم رو کمکی میدم فیتر به ٨ جوشکار ب ١٠ گف کارگران:«پیمونکار از یکی گفته به کنند.                     کار

 تومن کسی قبول نکرد بازم»

 در پنجمین روز اعتراض تعداد کارگرانی که به خانه بازگشته اند از مرز 4000 نفر گذشته است.

جهانپارس شرکت بیدخون، نیروگاه کارگران اند. کشیده کار از دست کارگران مراکز این در                تاکنون
گروه جوشکاران المرد پاالیشگاه ،١٣ فاز در حسین امام کمپ کنگان، پتروپاالیش مهران،               ایالم
پاالیشگاه باقری، پیمانکاری پارت ارتو شرکت فاز13، تمبک اکسیرصنعت جاور، و             درخشنده



لیدما، شرکت فاز13 مشهد، بویلر مپنا ترکیبی سیکل نیروگاه مطوری، پیمانکاری ١۴ فاز               اصفهان،
NGL خوزستان نگین آریا پیمانکاری گروه فیترها، وهم جوشکارها هم تبریز ترکیبی سیکل               نیروگاه
کوشان، فوالد شرکت قیصری پیمانکاری سنگان فوالد تمبک، 13 فاز اهواز، در جفیر               پاالیشگاه
شرکت جنوب، تهران شرکت ماهشهر پاالیشگاه تهران، رودشور برق نیروگاه سبالن،             پتروشیمی
ترکیبی سیکل نیروگاه قشم، سنگین نفت گسترپاالیشگاه اذران نیروهای آزادگان، دشت طوس              آسفالت

 پارس جنوبی، فازهای 22و24و ١۴ پارس جنوبی با اراده کارگران تعطیل شد!

 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

کمیسیون محل در جلسه وبرگزاری شوش شهرستان فرمانداری مقابل تپه هفت کارگران تجمع               *ادامه
 تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت تپه:

 +ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

ایراد شوش، شهرستان فرمانداری مقابل باتجمع تپه هفت کارگران از مرداد،جمعی 15 چهارشنبه               روز
کشور، جنوب فرسای وطاقت گرم درهوای دیگر روزی برای شعارهایی وسردادن             سخنرانی
به دادن پایان وخواهان گذاشتند بنمایش 3قوه مسئوالن توخالی های وعده به رانسبت               اعتراضشان

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان با خلع ید فوری از بخش خصوصی شدند.

  +برپایی جلسه در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و کارگران هفت تپه

مجلس نمایندگان از تعدادی شرکت با مجلس تلفیق کمیسیون محل در ای مرداد،جلسه 15 چهارشنبه                 روز
 و کارگران هفت تپه به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس برگزار شد.

 



مجتبی خضریان، علی موسوی، الدین سیدنظام جلسه، این در مجلس خبرگزاری گزارش              بنابه
دیوان نماینده اجتماعی، تامین سازمان نماینده آزاد الهام و نادری احمد موسوی، سیدعلی               رضاخواه،
حضور کشور بازرسی سازمان نماینده و کشور سازی خصوصی سازمان رئیس کشور،              محاسبات

 داشتند.

مقابل نشدن رتبه بندی مشمول و مطالبات پرداخت عدم به نسبت فرهنگی بازنشستگان اعتراضی               *تجمع
 وزارت آموزش و پرورش

و آموزش وزارت مقابل تجمع با 98 مهر اول بازنشسته فرهنگیان از مرداد،جمعی 15 چهارشنبه                 روز
 پرورش اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات و مشمول رتبه بندی نشدن بنمایش گذاشتند.

بی و =تبعیض 98 مهر اول بندی رتبه اجرای ازجمله:«عدم شعارهایی سردادن با کنندگان                تجمع
خواستار هستیم» رتبه بندی مزایای از بهره مندی خواهان 98 مهر اول بازنشستگان «ما و               عدالتی»

 پاسخگویی به مطالباتشان شدند.

رتبه بندی و شده ام بازنشسته 98 مهر اول من گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضران از                  یکی
 معلمان در سال 98 از اول مهر اجرا شد، چرا امکان استفاده بنده از رتبه بندی نیست.

اول نیمه بازنشسته ما اگر هستید؛ سال اول نیمه بازنشسته شما می گوید پرورش و آموزش داد: ادامه                   وی
محسوب دوم نیمه جزو مهر اول مگر مهر؛ اول نه می بود شهریور 31 ما بازنشستگی باید هستیم                   سال

 نمی شود؟

۴٨۵٣ ایران( مرتفع قله مین دو کوه، علم قله به اسالمشهر فرهنگیان صنفی کانون اعضای صعود -                 
 متر) در تاریخ ١۴ مرداد ١٣٩٩ با موفقیت انجام شد

 نام معلمان زندانی و 7 معلم خراسانی  به ناحق محکوم، از اوج قله های ایران باال رفت.

۴٨۵٣ ایران( مرتفع قله مین دو کوه، علم قله به اسالمشهر فرهنگیان صنفی کانون اعضای                 *صعود
 متر) در تاریخ ١۴ مرداد ١٣٩٩ با موفقیت انجام شد

 نام معلمان زندانی و 7 معلم خراسانی  به ناحق محکوم، از اوج قله های ایران باال رفت.



 

امرداد ١۵ ) روز همین در ، گذشته سال مناسبت همین به اسالمشهر فرهنگیان صنفی کانون                  اعضای
 ٩٨) نیز به قله دماوند بلند ترین قله ایران صعود کردند.

 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری دارکارگران دامنه های کنش                 *ادامه
 زیرسایه سکوت مسئوالن

زیرسایه بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت لوشان شهرداری دارکارگران دامنه های                 کنش
 سکوت مسئوالن ادامه دارد.

منظم پرداخت عدم گفتند: ای رسانه خبرنگار به گیالن استان در لوشان شهرداری کارگران از                 تعدادی
وجود به کارگران برای زیادی معیشتی و خانوادگی مشکالت لوشان شهرداری مجموعه در               دستمزد

  آورده است.

رو رو به مشکل با دستمزدها منظم پرداخت عدم علت به کارگران اغلب افزودند: معترض کارگران                 این
نشدن پرداخت و شهرداری مالی مشکالت علت به کرده ایم. قرض آشنایان همه از مدت این طی                  هستند.
قبل روز نسبت به سفرهایمان روز هر زندگی، واقعی هزینه های به نسبت دستمزدهایمان از ماه                 شش

 کوچکتر می شود و در عین حال در خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است.

هنوز کرده اند، مراجعه مسئول نهادهای به بارها خود مزدی معوقات دریافت برای که کارگران                این
 پاسخی دریافت نکرده اند.



و دارند مشکل زندگی روزمره هزینه های و خانه اجاره پرداخت در آنها همکاران از افزودند:برخی                 آنها
 برای گذران امور مجبور به قرض شده اند.

بیمه های حق ماه چند نمی دانیم می گویند و هستند خود بیمه های حق پرداخت نگران همچنین کارگران                 این
 ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.

 *تجمع دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس برای حذف ظرفیت از آزمون وکالت

خواستار دربهارستان مجلس مقابل تجمع با حقوق دانش آموختگان از مرداد،جمعی 15 چهارشنبه              روز
 حذف ظرفیت از آزمون وکالت شدند.

بازگشت حین کشاورزی کارگران خودروی حامل تصادف براثر همدان نفردر 6 شدن وزخمی               *کشته
 ازمزرعه

با ازمزرعه بازگشت حین کشاورزی کارگران حامل خودروی برخورد مرداد،براثر 14 شنبه سه               روز
ویکنفر دادند دست از را خود جان دم در غاردونفرشان جاده میدان ورودی بنزدر کامیون دستگاه                  یک

 دیگرپس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

 3 مصدوم دیگر این حادثه در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند.

  *جان باختن یک کارگرتراشکار حین کار درشهرستان ساوجبالغ

دلیل به فرز، دستگاه با کار البرزحین دراستان ساوجبالغ شهرستان در تراشکار ساله کارگر35                یک
مراکز به انتقال از پس و شده جراحت دچار سینه و گردن نواحی از فرز دستگاه سنگ شدن                    خرد

 درمانی، جان خود را از دست داد.

 *مصدومیت 7 کارگر شرکت کالج البرز بر اثر انفجار در کوره حین ذوب ضایعات

زمینه در البرزکه صنعتی شهر در البرزواقع کالج شرکت کارگر 7 مرداد، 15 چهارشنبه                عصرروز
و7 شد انفجار دچار کوره ها از یکی در ضایعات این ذوب هنگام دارد، فعالیت ضایعاتی آالت آهن                   خرید

 کارگرش مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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