
 اخباروگزارشات کارگری 5 شهریور ماه 1399

 - گزارش بیست وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 - آخرین اخبار از مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

  +ادامه تجمع تعدادی ازکارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

اعتراضات خاتمه برای ومجریه قضائیه،مقننه وقوای حاکمیت مختلف های جناح کمپین             +درباره
 کارگران هفت تپه:

اسحاق ریاست به جمهوری ریاست نهاد در نیشکر وصنعت کشت مجتمع درباره جلسه               /برگزاری
  جهانگیری معاون اول رییس جمهور

 /خبرگزاری ایلنا:  اعتراض صنفی کارگران هفت تپه پس از 73 روز خاتمه یافت.

نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران از 1600نفر دانشجویی: بسیج به وابسته دانشجو               /خبرگزاری
شرکت این کار اسالمی شورای انحالل خواستار طوماری امضای با شهریورماه پنجم امروز، تپه                هفت

 شدند.

 - یازدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده -جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

 - عدم پرداخت 2 ماه حقوق وماه ها مطالبات کارگران شهرداری آبادان

استان صمت سازمان تخلفات و کشاورزی جهاد مدیریت به نسبت کردستان مرغداران اعتراضی تجمع -               
 مقابل استانداری

 - مرگ ومصدومیت 3 کارگر در حادثه ریزش سقف ساختمانی در بجنورد

 *گزارش بیست وششمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

محکم همچنان شهریورماه 5 روز در کارفرمایان های کاری خالف به سراسری اعتراض روز                26مین
 به پیش می رود و کارگران معترض همچنان در خانه مانده اند.

 کل پیمانکاری های تهران جنوب با جوشكاران و فیترهایش هنوز در اعتصابند.

24 برای هزارتومان 500 و میلون 8 پیشنهاد حتا و بوده اعتصاب در هنوز هم آبادان پاالیشگاه                   
 روزکار را قبول نکرده و معترضین گفته اند زیر10میلیون کار نمی کنیم.

طفره کارگران حقوق پرداخت از اعتصاب شکست و کار به کارگران بازگرداندن برای شرکتها                متاسفانه
 می روند.

کارگران خردادماه حقوق تنها نه اند پیوسته اعتصاب به کارگرانش که دنا پتروشیمی در کیسون                  شرکت
کار به تا دهند نمی هم را هایشان تلفن جواب شرکت مسوولین از هیچکدام بلکه نکرده پرداخت                   را

  برگردند. تف برای این صاحبان شرکت ها.

 هنوز هم هستند کارگرانی که به دلیل نامردی پیمانکار، پروژه ها را ترک می کنند.



با کارگرانش که هاست پروژه این جمله از آزادگان دشت در کارگر پیمانکاری به طوس آسفالت                   شرکت
 تسویه حساب و احتساب حتی روزهای اعتصاب پول خود را گرفته و ترک پروژه کرده اند.

می را کاری شرایط بدترین اند نپیوسته اعتصاب به و کنند می کار آنها در کارگران که هایی                    شرکت
حقوق هنوز موسوی مدیریت با گستر تنش نام به شرکتی ارومیه ترکیبی سیکل نیروگاه در                 گذارانند.

 خردادماه را نداده است و کارگرانش را سر می دواند.

 منبع اصلی خبر:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *آخرین اخبار از مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه:

  +ادامه تجمع تعدادی ازکارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

از تعدادی شهریور 5 چهارشنبه تپه،روز هفت کارگران به موسوم یا منتسب های کانال گزارش                 بنابه
مقابل تجمعشان به انتظامی نیروهای حضور علیرغم شوش فرمانداری مقابل تپه هفت              ازکارگران

 فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند.

اعتراضات خاتمه برای ومجریه قضائیه،مقننه وقوای حاکمیت مختلف های جناح کمپین             +درباره
 کارگران هفت تپه:

اسحاق ریاست به جمهوری ریاست نهاد در نیشکر وصنعت کشت مجتمع درباره جلسه               /برگزاری
  جهانگیری معاون اول رییس جمهور

به جمهوری ریاست نهاد در نیشکر وصنعت کشت مجتمع درباره جلسه شهریور، 5 چهارشنبه                روز
جهاد دارایی، و اقتصادی امور وزرای شرکت وبا جمهور رییس اول معاون جهانگیری اسحاق                ریاست
سازمان رییس تجارت، و معدن صنعت وزارت سرپرست اجتماعی، رفاه و کار تعاون،               کشاورزی،
ریاست استراتژیک بررسی های مرکز رییس و جمهور رییس مشاور کشور، سازی             خصوصی
کل بازرسی ،سازمان سپاه اطالعات سازمان کشور، وزارت اطالعات، وزارت معاونین و              جمهوری

 کشور وشریعتی استاندار خوزستان  برگزارشد.

هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت مشکالت و مسایل پیرامون نظر تبادل و بحث از پس جلسه این                    در
و خوزستان استاندار محوریت با ذیربط دستگاه های همه شد؛ مقرر جلسه اعضای همه نظر اتفاق به                  تپه
تولیدی واحد عنوان به مجموعه این فعالیت ادامه برای را خود ظرفیت تمام کشور کل دادستانی                  حمایت

 بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند.

در نظارتی و استانی ملی، دستگاه های همه همصدایی و هماهنگی ضرورت بر تأکید با اعضا                 همچنین
گونه هر از کردند؛ مقرر تپه، هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگری و تولیدی مسایل                  خصوص
ممانعت جد طور به خوزستان استاندار محوریت با شده تعیین چارچوب از خارج و غیررسمی                 مداخله

 شود.

برای را جلساتی نظارتی دستگاه های با دارایی و اقتصادی امور وزارت شد مقرر همچنین نشست این                  در
نتایج ماه سه ظرف و برگزار تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت مسایل مختلف ابعاد                  بررسی

 بررسی ها را برای تصمیم گیری نهایی اعالم کنند.



 /خبرگزاری ایلنا:  اعتراض صنفی کارگران هفت تپه پس از 73 روز خاتمه یافت.

نیشکر صنعت و کشت شرکت کارگران از 1600نفر دانشجویی: بسیج به وابسته دانشجو               /خبرگزاری
شرکت این کار اسالمی شورای انحالل خواستار طوماری امضای با شهریورماه پنجم امروز، تپه                هفت

 شدند.

 *یازدهمین روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده

 جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

که او میبرد. سر به غذا اعتصاب در ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت رئیس زاده عظیم                   جعفر
زندان پنجسال به کارگران دستمزد افزایش و تشکلیابی برای تالش و کارگری صنفی فعالیتهای                بخاطر
مسئولین اما شد. مبتال نیز کرونا به ریوی و قلبی حاد بیماریهای علیرغم اوین زندان در بود، شده                    محکوم
را او وی، ُکشتن قصد به سازمانیافته اقدامی در دهند انتقال درمان برای بیمارستان به را او اینکه                    بجای

 به زندان رجایی شهر منتقل کرده و در سلول انفرادی محبوس کرده اند.

با اما است. زده غذا اعتصاب به دست مرداد ٢۶ روز از اقدام، این به اعتراض در نیز زاده عظیم                      جعفر
به انتقالش و او آزادی به حاضر مسئولین کرونا به ابتال و حاد بیماریهای و او حال وخامت                    وجود

 بیمارستان برای مداوا نیستند.

 *عدم پرداخت 2 ماه حقوق وماه ها مطالبات کارگران شهرداری آبادان

97 سال آذرماه از شبکاری ها و تعطیل کاری ها اضافه کاری ها، شامل مطالبات وماه حقوق ماه 2              
 کارگران در مناطق سه گانه و سازمان های وابسته به شهرداری آبادان پرداخت نشده است.

استان صمت سازمان تخلفات و کشاورزی جهاد مدیریت به نسبت کردستان مرغداران اعتراضی               *تجمع
 مقابل استانداری

صمت سازمان تخلفات و کشاورزی جهاد مدیریت به اعتراض برای کردستان مرغداران از               جمعی
 استان دست به تجمع مقابل استانداری زدند.



 

عنوان به ذرت،سویا ورود گفت: محلی ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر سنندج مرغداران از                 یکی
صنعت در بدی خبرهای نوید سیاه بازار به کردستان های مرغداری در تولید اساسی                نهاده های
بازار در مرغ تخم و مرغ گرانی شاهد دور چندان نه آینده در اوصاف این با زیرا دهد می                     مرغداری
 خواهیم بود، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی با این اوصاف توان ماندگاری در چرخه تولید را ندارند.

بنابراین است مرغ تولید کاهش منزله به ها مرغداری توسط دامی های نهاده تامین عدم افزود:                  وی
تخم و مرغ کسری به منجر مسئله این نهایت در و شویم روبرو تولید کاهش با کنونی شرایط در                     اگر
پیش اینطور اگر و کند هدایت گرانی سمت به را اقتصادی بازار تواند می امر شود،این بازار در                    مرغ
به روز مردم ی سفره اوضاف این با و بود خواهیم بازار در تومانی هزار 40 کیلویی مرغ شاهد                     برود

 روز کوچکتر خواهد شد.

اما گیرد، می تعلق سویا کیلوگرم دو جوجه هر برای دیگر شهرهای در اینکه به توجه با داد: ادامه                     وی
یک برای اوضاف این با و گیرند می نظر در سویا گرم 200 جوجه هر برای کردستان استان                    در
را ها جوجه کفاف عنوان هیچ به این که گیرد می تعلق سویا کیلوگرم 400 ای قطعه هزار 20                     مرغداری

 نمی دهد و مجبوریم اگر با این وضع پیش رود مرغداری خود را تعطیل کنیم.

 *مرگ ومصدومیت 3 کارگر در حادثه ریزش سقف ساختمانی در بجنورد



بجنورد فردوسی خیابان در مسکونی ساختمان یک سقف ریزش شهریور،براثر 4 شنبه سه               روز
امام بیمارستان وبه مصدوم دیگر کارگر و2 داد ازدست را جانش کارگر یک شمالی خراسان                 دراستان

 علی این شهرستان منتقل شدند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 4 شهریورماه 1399

کارگران اعتراضات خاتمه برای ومجریه قضائیه،مقننه وقوای حاکمیت مختلف های جناح کمپین ادامه -              
 هفت تپه با اعزام نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش

 - گزارش بیست وپنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

بموقع پرداخت عدم و حقوق نازل سطح به نسبت اردبیل آهن ذوب کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -                 
 حقوق وحق بیمه مقابل استانداری

 - تجمع اعتراضی کارگران هتل هرمز بندر عباس نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

وعدم حقوق نازل سطح به نسبت خوزستان اجتماعی تامین بازنشسته کارگران اعتراضات ادامه -              
 همسان سازی با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شعبه 5اهواز

 - نامه سرگشاده به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا

 جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

 - نصب بنرهای تشکر از مسئوالن درمحله باغ نی کرمانشاه در هفته دولت

 - جان باختن راننده شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه  حین کار براثر ایست قلبی

 - جان باختن 2 کارگر در حادثه ریزش آوار تبریز

 - مصدومیت 9 کارگر در تصادف 2 سرویس رفت و آمد کارگران درشهرستان پیشوا

کارگران اعتراضات خاتمه برای ومجریه قضائیه،مقننه وقوای حاکمیت مختلف های جناح کمپین              *ادامه
 هفت تپه با اعزام نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش

به یابی دست راستای در تپه هفت کارگران از گذشته،تعدادی روزهای همچون شهریور 4 شنبه سه                  روز
انتظامی نیروهای حضور با که داشتند را شوش فرمانداری مقابل تجمع برپایی قصد               مطالباتشان

 وجلوگیری از اجتماعشان روبرو شدند.

قدرت مرکز این جلوی در حاضر کارگران از اجتماعی،یکی های درشبکه منتشره گزارشات               بنابه
 درشهرستان شوش بدلیل اصرار بر حق طلبیش بطور موقتی بازداشت شد.

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

وخبرگزاری نمایندگان و دانشجویی بسیج منجمله حاکمیت مختلف های جناح عوامل کمپین              بدینترتیب
اعزام با تپه هفت طلب حق کارگران اعتراضات خاتمه برای ومجریه قضائیه،مقننه قوای به وابسته                 های

 نیروهای سرکوب مقابل فرمانداری شوش ادامه یافت.

 *گزارش بیست وپنجمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

شهریورماه 4 روز در کارگران های سفره از کارفرمایان دزدی به سراسری اعتراض روز                25مین
می تجربه را جویانه مبارزه استراحتی هایشان خانواده کنار کارگران و رود می پیش به محکم                  همچنان

 کنند.

پیمانکاران تمامی امروز از پیوستند. اعتصابیون صف به هم پیمانکاران بار این اینکه خوش                خبر
که پیمانکاران این کردند. تعطیل را هایشان کارگاه و کرده اعتصاب شیروان ترکیبی سیکل                نیروگاه
این به دست هایشان وضعیت صورت پول افتادن عقب دلیل به ندارند را کارگران اعتراضات توان                  دیگر

 اعتصاب زده اند.

مجبور را مادر های شرکت و پیوست خواهند پیمانکاران این صف به هم دیگری پیمانکاران تردید                   بی
 خواهند کرد که قیمت ها را باال ببرند.

دالر رفتن باال با امسال فقط و است یوان یا و دالر با قراردادهایشان مادر های شرکت که دانیم می                       همه
این و اند برده سود برابر دو بزنند سفید و سیاه به دست اینکه بدون تومان هزار 24 به هزار 12                       از

 درحالی است که با پیمانکاران خود به تومان قرارداد می بندند.

را ها کمکی کنند، می کار و کرده خیانت ما کمپین به که کارگاههایی بیشتر اینکه دیگر خوب                    خبر
باید تنها نه پیمانکاران و نیستند کار بلد چون کنند می خرابکاری هی هم آنها کنند. کار فیتری                    گذاشتند



هم را ها کاری ندانم و ها خرابکاری این ضرر باید بلکه بدهند را تحویل برنامه از افتادن عقب                     خسارت
 بدهند.

همه گفتن منم به نزنن. گولتون سرکار برنگشته کسی خلوتن ها کارگاه بخدا اقا نوشته:« برایمان                  کارگری
اعتصاب که اونایی خونمون. گردم برمی دارم اتوبوس تو االنم بود خالی کارگاه دیدم رفتم                 برگشتن.
اینا نکنین. توجه شایعات این به برگشتن. نیروها که میکنن شایعه الکی سرکار. نیومدن هنوز                 کردن

 ترفندشون اینه که ما رو گول بزنن تا دوباره کارگاهها پر بشه. گول نخورید»

 بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بموقع پرداخت عدم و حقوق نازل سطح به نسبت اردبیل آهن ذوب کارخانه کارگران اعتراضی                 *تجمع
 حقوق وحق بیمه مقابل استانداری

نسبت اعتراضشان صدای انعکاس برای اردبیل آهن ذوب کارخانه کارگران شهریور، 4 شنبه                روزسه
 به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

 

زمان در حقوق پرداخت عدم را تجمعشان دلیل ای رسانه خبرنگار با گفتگو طی معترض                 کارگران
این از مشکالتی و مقرر موعد در بازنشستگی درخواست و بیمه ای مشکالت حقوق، بودن پایین                 مقرر،

 دست اعالم کردند.

امروز گفت:طی ای رسانه خبرنگار به اردبیل استانداری انتخاباتی و سیاسی مدیرکل رابطه،               درهمین
 بیمه کارگران تا تیرماه واریز شد.



به حقوق تا دهد تحویل ما به چک فقره سه قالب در را کارگری معوقات کارفرما افزود:قرارشد                   وی
 تأخیر افتاده این کارگران به دستشان برسد.

 *تجمع اعتراضی کارگران هتل هرمز بندر عباس نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای عباس بندر هرمز هتل کارگر 120 شهریور،حدود 3 دوشنبه               روز
 نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل این هتل دراستان هرمزگان زدند.

 

دلیل به 98 سال ماه اسفند از کارگران ازاین جمعی گفتند:اخراج ای رسانه خبرنگار به کنندگان                  تجمع
بیمه حق از هم هنوز ماه چندین گذشت از پس و شد آغاز مسافر پذیرش عدم 19و کووید بیماری                     شیوع

 بیکاری محروم هستند.

 آنها افزودند:کارگرانی هم که اخراج نشده اند طی چند ماه گذشته حقوقشان پرداخت نشده است.



همسان وعدم حقوق نازل سطح به نسبت خوزستان اجتماعی تامین بازنشسته کارگران اعتراضات               *ادامه
 سازی با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شعبه 5اهواز

به نسبت اعتراضاتشان درادامه خوزستان اجتماعی تامین بازنشسته شهریور،کارگران 4 شنبه سه              روز
مقابل تجمع به دست جاری سال ماه مرداد 25 تجمع منجمله سازی همسان وعدم حقوق نازل                  سطح
های خواسته به پاسخ وخواهان کارگرزدند فلکه گلستان در اهوازواقع 5 شعبه اجتماعی تامین                ساختمان

 مندرج در نامه مورخ 25 مردادشان شدند.

 

حضور خواست در اجتماعی تامین رئیس از کنندگان اجتماعی،تجمع های درشبکه منتشره گزارش               بنابه
استنکاف حضور از اداره ،رئیس کنندگان تجمع انتظار برخالف داشته،اما را کنندگان تجمع جمع                در
کارگران سایر نمایندگی به نفر چند که نمود اعالم کنندگان تجمع به اداره حراست طریق واز                  نمود.
و شد روبرو بازنشسته کارگران شدید مخالفت با مسئله ورودنمایند.این ساختمان داخل به               بازنشسته
تجمع ی کلیه حضور در مسئولین و نموده ورود ساختمان داخل به میباید همه که نمودند اعالم                   کارگران

 کنندگان پاسخگو باشند.

باز اداره سالن در نمودند. ورود اداره سالن به حراست مقاومت رغم علی کنندگان تجمع                 درنهایت
مسئولین و نمود بازتاب کنندگان تجمع دادن شعار با مسئله این که زدند باز سر پاسخگویی از                   مسئولین

 مجبور به مذاکره شدند.

 درهمین رابطه:  نامه 25 مرداد به رئیس سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان

  با سالم ،

99/5/25 مورخه در کل اداره آن مقابل در کنندگان تجمع اینجانبان رساند، می استحضار                احتراما"به
می ذیل موارد خواهان سازمان آن پوشش تحت بگیران مستمری و بازنشستگان از قشروسیعی                نمایندگان

 باشیم .

، اقتصادی توسعه ششم برنامه قانون 12 (ب)ماده بند اجرای راستای در اجتماعی تامین سازمان -                  الف
1000/99/4240حکم شماره بخشنامه صدور به مبادرت ایران اسالمی جمهوری وفرهنگی            اجتماعی
موصوف بخشنامه فحوای در نظر مداقه با ، است داده بگیران مستمری حقوق سازی متناسب اجرای                  به



متناسب مبلغ -1 : شامل سازی متناسب اجرای در اساسی و مهم عامل دو/2 که شود می مشخص ،                   
پایه مبلغ آیتمها مهمترین از یکی سازی متناسب مبلغ محاسبه در . باشد می ترغیب ضریب -2 و                    سازی
تا سنوات برای 1/500/000ریال مبلغ از آمده بخشنامه در که جدولی مندرجات اساس بر که باشد                  می
و است گرفته قرار لحاظ باال به سال 35 سنوات برای 4/650/000ریال مبلغ تا و شروع سال 10                  
می اعتراض مورد بخشنامه در 2 شماره جدول ترغیب ضریب مبلغ محاسبه در آیتم مهمترین                 همچنین
سابقه برای 8 ضریب تا سال 20 سابقه برای 1 ضریب از را سابقه میزان با متناسب ضریب که                     باشد
منحصرا"سابقه جدول دو هر در اجتماعی تامین سازمان لیکن ، است گرفته نظر در باالتر و سال 35                  
بکارهای اشتغال از ناشی ارفاقی سنوات احتساب از و داده قرار نظر مد را واقعی بیمه حق                   پرداخت
مستمری و بازنشستگان خواسته موضوع که ارتباط این در لذا است ورزیده امتناع آور زیان و                  سخت

 بگیران می باشد موارد ذیل را بیان می نماییم .

و 77 و 72 مواد اصالح قانون 76 ماده الحاقی 2 تبصره اصالح قانون ( ب ) )بند 1 جزء( اساس                       1-بر
اجتماعی تامین قانون 76 ماده تبصره دو الحاق و 1354 سال مصوب اجتماعی تامین قانون 76                  تبصره
پرداخت سابقه سال هر ) : است آمده ، رسیده تصویب 1380/7/13به تاریخ در که 1371 سال                   مصوب

 حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم ( 1/5 ) سال محاسبه خواهد شد .

1390/6/29 مصوب اجتماعی تامین قانون 2 تبصره ( ب ) بند ( 1 ) جزء استفساریه قانون اساس                    2-بر
، میزان هر به آور زیان و سخت کارهای در بیمه حق پرداخت سابقه ) : اسالمی شورای محترم                     مجلس
 قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی ، به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (1/5) سال محاسبه خواهد شد .

شیمیایی، ، فیزیکی عوامل بودن استاندارد غیر بواسطه 1380/7/13 مصوب قانون در قانونگذار -3              
ظرفیتهای و نرمال حد از بیش مراتب به تنشی ورود به منجر که کار محیط بیولوژیکی و                   مکانیکی
و شغلی بیماریهای آن نتیجه و شود می وارد مشاغل اینگونه شاغلین به ( روحی و جسمی )                    طبیعی
آور زیان و سخت مشاغل در اشتغال سال هر ، باشد می آنان همراه عمر پایان تا که بوده ناشیه                      عوارض
قانونی محمل ارفاقی و واقعی سنوات تفکیک لذا است گرفته نظر در سال (1/5 ) نیم و یک معادل                     را

 ندارد .

هر بابت اضافی بیمه حق 4درصد کارفرما ، واحده ماده ( ب ) بند ( 6 ) جزء و ( 4 ) جزء مفاد برابر -4                          
تا پردازد می اجتماعی تامین سازمان به آور زیان و سخت کارهای در شدگان بیمه اشتغال                  سال
خدمت سنوات مانند دیگر سنوات سایر مانند به ارفاقی سنوات این ، این بنابر ، پذیرد تحقق                   بازنشستگی
گیرد می قرار شده بیمه سوابق عداد در بیمه حق پرداخت با که جبهه در داوطلبانه حضور و                    سربازی

 هیچگونه تفاوتی ندارد .

تاریخ به اداری عدالت دیوان عمومی هیات 204 و 203 و 202 های شماره های دادنامه برابر -5                  
) شماره بخشنامه ( 3 ) بند ، مستمریها ( 27 ) شماره بخشنامه ( 2 ) بند ابطال به                      1386/4/10مبادرت
احتساب قابلیت نافی که را آور زیان و سخت کارهای ( 4 ) شماره بخشنامه ( د ) بند ، مستمریها ( 42                       
اعالم و است نموده ، بوده شاکیان توسط شده خواسته های العاده فوق مزایای احتساب در ارفاقی                   مدت

 نموده که سنوات ارفاقی در حکم خدمت رسمی و مانند سنوات واقعی محسوب می شود .



سنوات مجموع احتساب و خواسته اجابت به خواهان خواست در مطروحه موارد وصف با ایحال                 علی
از اجتماعی تامین سازمان بگیران مستمری کلیه سازی متناسب محاسبات انجام برای واقعی و                ارفاقی

 تاریخ اجرای متناسب سازی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت آن را داریم .

 ب - اجرای صحیح ماده 96 و افزایش پایه حقوق همه سطوح تا 41 درصد مطابق تورم پایان سال 98 .

مسکن قیمت اینکه به توجه با مسکن حق افزایش ، مزایا سایر خصوص در 44 و 111 ماده اجرای -                      ج
 بسیار افزایش یافته و کمک هزینه معیشتی و حق اوالد بر اساس تورم سال 98 .

 د - اجرای صحیح قانون الزام درمان مستقیم .

 ص - عمل کردن به ماده 69 مصوب در سال 87 .

استان بازنشستگان ) جنگی مناطق در شاغلین مطابق بازنشستگان به جنگی منطقه حق پرداخت -                 س
 کرمانشاه و سایر استانهای منطقه جنگی ) .

 م - اعمال برابری عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران با عیدی شاغلین تامین اجتماعی .

 ک - همسان سازی حقوق و مزایا و خدمات داده شده به بازنشستگان همکار و غیر همکار .

در خوزستان استان اجتماعی تامین سازمان جلو در معترض بگیران مستمری و بازنشستگان از ای                 عده
 تاریخ 99/5/25

 *نامه سرگشاده به نهادهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری در سراسر دنیا

 جان جعفر عظیم زاده در خطر جدی قرار دارد

که او میبرد. سر به غذا اعتصاب در ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت رئیس زاده عظیم                   جعفر
زندان پنجسال به کارگران دستمزد افزایش و تشکلیابی برای تالش و کارگری صنفی فعالیتهای                بخاطر
مسئولین اما شد. مبتال نیز کرونا به ریوی و قلبی حاد بیماریهای علیرغم اوین زندان در بود، شده                    محکوم
را او وی، ُکشتن قصد به سازمانیافته اقدامی در دهند انتقال درمان برای بیمارستان به را او اینکه                    بجای

 به زندان رجایی شهر منتقل کرده و در سلول انفرادی محبوس کرده اند.

با اما است. زده غذا اعتصاب به دست مرداد ٢۶ روز از اقدام، این به اعتراض در نیز زاده عظیم                      جعفر
به انتقالش و او آزادی به حاضر مسئولین کرونا به ابتال و حاد بیماریهای و او حال وخامت                    وجود

 بیمارستان برای مداوا نیستند.

از ما خاطر همین به دهد. دست از را جانش است ممکن آن هر است  و خطر در زاده عظیم جعفر                       جان
میطلبیم استمداد آزادیخواه انسانهای تمام و بشری حقوق سازمانهای و کارگری المللی بین نهادهای                تمامی
ممکن طریق هر به و باشند داشته عاجل و ویژه توجه جعفر خطرناک شرایط به نسبت تا آنیم خواستار                     و
و نهادها سوی از که اقدامی هر قطعًا کند. آزاد را زاده عظیم جعفر تا بخواهند ایران در مسئولین                     از
آزادی برای ایران در مسئولین به فشار برای میتواند گیرد صورت بشری حقوق کارگری  و                 سازمانهای

 این کارگر زندانی کارساز باشد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران



 *نصب بنرهای تشکر از مسئوالن درمحله باغ نی کرمانشاه در هفته دولت

 شهردار محترم واعضای محترم شورای شهر و مسئوالن محترم استان کرمانشاه

 ��از  شما  بخاطر  ال یه روبی نکردن گنداب ابشوران در این اوضاع بدشیوع ویروس کرونا مچکریم .

 ��بخاطر  بو ی تعفن ابشوران والوده بودن محیط زندگیمان ازشمامچکریم

وموجودات موشها انواع زیست برای مناسب گاهی وجوالن امن محل  ی شدن درست              .��ازشمابخاطر
 مضر دیگر  درمحل مچکریم

به محل خانگی های زباله شدن سرازیر اجبار وبه درمحل زباله حمل ماش  ین نداشتن                ��ازشمابخاطر
 داخل ابشوران مچکریم.

 ��ازشمابخاطر  نداشتن  پ  یاده روی اسفالت وچاله های متعدددرمحل مچکریم

 ��ازشمابخاطر  نداشتن  فصا ی سبز درمحل مچکریم

 ��ازشمابخاطر  نداشتن  مح  یط تمیز وعاری از نطافت عمومی برای فرزندانمان مچکریم

 ��ازشمابخاطرقطع  ی مکرروپیوسته ی اب شرب منازلمان در این اوصاع حساس بیماری مچکریم

 ��ازشمابخاطر  نداشتن  پل  ا یمن برای عبورومروراهالی برروی گنداب ابشوران بازهم مچکریم

که وجفای بخاطرظلم قایلیدوهمچنین ما ی ومحله نشین خوش محالت بین که ی               ��شمابخاطرتبع  یض
 درحق محله ی ما روا میداریدبازهم ازشماها صمیمانه مچکروسپاسگزاریم.......

 ازطرف اهالی محترم باغ نی

 

 

 

 

 

 



 

 *جان باختن راننده شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه  حین کار براثر ایست قلبی

زحمت راننده موسوی جمشید وحومه:درگذشت تهران واحداتوبوسرانی شرکت سندیکای تلگرام            کانال
  کش شرکت واحد سامانه چهار خط چهار ( خطوط بی آرتی) در حین جابجایی مسافران.



سامانه در مسافران جابجائی حین در که را موسوی جمش  ید همکارمان بهنگام نا درگذشت تاسف ابراز                  با
همکاران و ایشان محترم خانواده به داد دست از را جانش قلبی ایست اثر بر جوادیه مسیر در                    چهار

 تسلیت میگوییم و برای بازماندگان آنمرحوم آرزوی تندرستی و صبر داریم .

 *جان باختن 2 کارگر در حادثه ریزش آوار تبریز

 2 کارگردر حادثه ریزش دیوار ساختمانی در بارنج تبریزگرفتار و دردم جانشان را ازدست دادند.

 *مصدومیت 9 کارگر در تصادف 2 سرویس رفت و آمد کارگران درشهرستان پیشوا

جلیل شهر به پیشوا جاده سه کیلومتر در کارگران آمد و رفت سرویس شهریور،2 4 شنبه سه روز                    صبح
مصدوم کارگر 9 و کردند تصادف باهم تهران دراستان آباد جلیل بید زوار روستای جاده ابتدای در                   آباد

 شدند.

بیمارستان از همگی دونفر غیر به دیده آسیب نفرکارگر نه شده،از ای رسانه گزارش آخرین به                  بنا
 ترخیص شده اند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری 3 شهریورماه 1399

 - کارگران حق طلب و خشمگین کارخانه کنتورسازی ایران راه عبور نوبخت وهمراهانش را بستند

مختلف های جناح کمپین علیرغم شوش فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت کارگران طلبی حق ادامه -                 
  حاکمیت  وقوای قضائیه،مقننه ومجریه برای خاتمه اعتراضات

 - گزارش بیست وچهارمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

ودریافت بکار بازگشت برای امیدیه شهرداری اخراجی طلب حق کارگر 3 دار دامنه های کنش -                
 مطالبات

 - خودسوزی کارگراداره برق مسجدسلیمان  پس ازاعمال فشار مسئولش به وی بدلیل دوروز غیبت

  - نهمین روز اعتصاب غذای جعفرعظیم زاده

 - اعتراض اهالی روستای دب حردان اهواز نسبت به قطعی آب شرب

 - گزارشی درباره اعتصاب وتجمع کامیون داران فیروزکوه در اعتراض نسبت به نحوه توزیع بار

جهاد سازمان مقابل دولتی سویای و ذرت کمبود به نسبت کرمانشاه مرغداران اعتراضی تجمع -               
 کشاورزی استان

 *کارگران حق طلب و خشمگین کارخانه کنتورسازی ایران راه عبور نوبخت وهمراهانش را بستند

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


دارشان دامنه اعتراضات ادامه در ایران کنتورسازی کارخانه شهریور،کارگران 3 دوشنبه روز              ظهر
تجمع با طلبیشان حق صدای انعکاس برای مسئوالن توخالی وعده و ومعیشتی شعلی بلتکلیفی به                 نسبت

 در جاده باراجین، مقابل ساختمان تاالر شهر قزوین راه عبور نوبخت وهمراهانش را بستند.

 

شدن مشخص کنتورسازی کارگران اصلی خواسته اینکه بیان با ایران کنتورسازی کارگران از               یکی
به پیش سال چند از کارخانه این واگذاری گفت: ای رسانه خبرنگار است،به کارخانه مالکیت                 وضعیت

 بخش خصوصی موجب شده این واحد تولیدی هم اکنون تعطیل شده و کارگران آن بیکار شوند.

برای بودجه تخصیص موضوع کردن برطرف نوبخت از ما اصلی خواسته اینکه بیان با کارگر                 این
دلیل به اتفاق این معلوم قرار از افزود: است، صنایع از حمایت هیات به کنتورسازی کارخانه                  واگذاری

 تخصیص نیافتن بودجه متوقف شده است.

زیادی بخش شود واگذار صنایع از حمایت هیات به خصوصی بخش از کارخانه این اگر اینکه بیان با                    او
دیگر مشکل موارد این از افزود:جدا ادامه در شود می برطرف کارگران هم و کارخانه هم مشکالت                   از
ومشکالت افتاده تاخیر به 95 سال از که کارگران مزدی معوقات ماه 26 به می شود مربوط                  کارگران

 معیشتی زیادی را برای کارگران ایجاد کرده است .

معوقه مطالبات پرداخت برای خاص بودجه تخصیص نوبخت آقای از ما دیگر درخواست               اوافزود:
تا 100 حدودا خود خدمت پایان سنوات بایت کارگران از یک هر حقوق از جدا که است.چرا                   کارگران

 120میلیون تومان طلبکارند.

از شدند مجبور پلیسی جو یک در وهمراهانش نوبخت منتشره، های وفیلم گزارشات               برپایه
روزها این که روالی طبق دهند.نوبخت گوش کارگران سخنان به و شوند پیاده               خودروهایشان
تأمین برای شده واریز خزانه به که اعتباری داد:بزودی وعده است شده داب کارگران                دربرخوردبا



مشکالت داد: قول همچنین یافت.وی خواهد اختصاص سازی کنتور کارگران مطالبات از              بخشی
قرار استانی مسئوالن حضور با که امروز ازظهر بعد جلسه در را سازی کنتور وکارگران                 کارخانه

 است برگزارشود، مطرح کند.

کارگران بقرارزیراست: وخشمگین معترض کارگران جمع در قزوین استاندار وعیدهای و وعده              واما
پرداخت امروز آن ریال میلیارد 25 که دارند معوقه مطالبه ریال 85میلیارد کنتورسازی،               شرکت

 می شود.

حال در است، کرده ایجاد خصوصی بخش به شرکت این واگذاری که مشکالتی به توجه با افزود:                   او
 بررسی امکان ابطال این واگذاری هستیم.

خصوص در نیز بعدی اقدامات و شده اند معرفی بیکاری بیمه به شرکت این کارگران اینک هم گفت:                   وی
 آن ها در حال انجام است.

مختلف های جناح کمپین علیرغم شوش فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت کارگران طلبی حق                 *ادامه
  حاکمیت  وقوای قضائیه،مقننه ومجریه برای خاتمه اعتراضات

مقابل تجمع با را طلبیشان حق هفته یازدهمین تپه هفت ازکارگران شهریور،جمعی 3 دوشنبه                روز
ومجریه قضائیه،مقننه وقوای حاکمیت مختلف های جناح کمپین علیرغم شوش شهرستان             فرمانداری

 برای خاتمه اعتراضات،آغازکردند.

 

 *گزارش بیست وچهارمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق



استوار و برجا پا همچنان شهریورماه سوم روز در کارفرمایان ظلم به سراسری اعتراض روز امین 24                 
 به پیش می رود.

حقوق با نبینند زیان این از بیشتر اینکه برای پیمانکاران از بخشی که است این از حاکی خوب                    خبرهای
بوده روز به حقوق که را کمپین خواسته اولین و داده افزایش را ها حقوق و کرده موافقت کمپین                     های
این کنند. می واریز کارگران کارت به نقد پول هفتگی صورت به حتا و اند کرده اجرایی را                    است

 پیروزی بر همه کارگران مبارک.

بدهد کارگرانش به را کمپین حقوق بغلی شرکت اگر که دهند می وعده کارگران به پیمانکاران از                   بعضی
پیمانکاران این ولی بکشند. سرکار به را کارگران خواهند می شیوه این با و داد خواهد آن از بیشتر                     آنان
این که اند خواسته بغلی پیمانکار از و برده سرکار نیرو کمپین حقوق با کناری شرکت که دانند                    می
مسخره پیمانکاران دیگر که بندند می مخفیانه کارگران با را قراردادهایشان و نکنند علنی را                 موضوع

  شان نکنند.آنچه بی تردید اتفاق می افتد افزایش و به روز شدن حقوق هاست.

 بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

ودریافت بکار بازگشت برای امیدیه شهرداری اخراجی طلب حق کارگر 3 دار دامنه های                *کنش
 مطالبات

شدند کاراخراج از نشده پرداخت مطالبات با جاری درسال امیدیه شهرداری اخراجی طلب حق کارگر 3                
 وکنش های دامنه دارشان برای بازگشت بکار ودریافت مطالباتشان کماکان ادامه دارد.

ما وضعیت جریان در امیدیه شهر مسئوالن همه می گوید: امیدیه شهرداری اخراجی کارگران از                یکی
در را آنها کارگران، قانونی مطالبات پرداخت بر عالوه تا گفته اند شهرداری به بارها اینکه با و                   هستند

 سال جدید نیز به کار بگیرند، اما شهرداری و پیمانکار از انجام این کار سرباز می زنند.

اخیرا امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران از نفر سه شهریور، 3 بتاریخ شده ای رسانه گزارش                  بنابه
دریافت را 98 سال سنوات حق و عیدی هنوز می گویند کارگران این شده اند. اخراج خود کار                  از

  نکرده اند.

را کشور جنوب تا شمال از سال هاست شرکت ها این کارگران و پیمانکاری شرکت های               معضل
می شوند بیکار پیمانکارها تعویض با راحتی به و هستند شغلی امنیت فاقد کارگران این است.                 دربرگرفته
معضل این از دیگری شکل اکنون دارد. قرار مدام ناامنی و بی ثباتی معرض در آنها معاش و زندگی                    و

 همیشگی و ساختاری، کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه را دچار خود کرده است.

نیروهای از نفر چند جدید سال در شگفتی کمال در پیمانکاری شرکت یک که شد شروع آنجا از                    ماجرا
بیان به و نمی گیرد کار به دارند، کار سابقه سال ده از بیش تقریبا که را قدیمی و باسابقه                     شهرداری
از دیگر یکی و دارند کار سابقه سال ده از بیش کارگران، این از نفر دو می کند. اخراج را آنها                      ساده تر،
قانونی مطالبات و حقوق پیگیر کسی و ندارند صدایی هیچ می گویند کارگران این است. روزمزد نیز                  آنها

  آنها نیست.

حقوق پیگیری برای امیدیه شهرداری سبز فضای کارگران نماینده این بر سابق که کارگران این از                  یکی
برای قراردادی هیچ بدون و همواره گذشته سال به13 نزدیک طی است،می گوید: بوده آنها مطالبات                 و



مرا است، گرفته برعهده را شهرداری خدمات ارائه پیمانکاری هر که طوری به کرده ام. کار                 شهرداری
 به خاطر سوابق و تعهدم، به عنوان نیروی کار باسابقه به کار گرفته است.

به مرا مختلف بهانه های به بارها و بارها جدید شهری مدیریت گذشته، یکسال طی می گوید: ادامه در                   وی
پیمانکار که خردادماه اول از این، بر مضاف است. داده اخطار و کرده تعلیق یا کشانده انضباطی                   کمیته
بر مبنی مکتوبی نامه هیچ اما شده ام اخراج است، گرفته برعهده را شهرداری خدمات ارائه                 دوباره

 اخراج به من داده نشده است.

مسئوالن و شهرداری کارگران همکاران، همه و می رود کار سر روز هر که می گوید کارگر                 این
 شهری، شاهد حضور او در کار و انجام وظایفش در زمینه فضای سبز هستند.

از اعم امیدیه، شهر مسئوالن همه می گوید: است، امیدیه شهرداری کارگران نماینده که کارگر                این
کارگران دیگر و او وضعیت جریان در شهر، این مقامات بقیه و مجلس نماینده و فرماندار و                   دادستان
دیگر و من معوق مطالبات پرداخت بر عالوه تا کرده اند توصیه شهرداری به بارها اینکه با و                   هستند
سرباز کار این انجام از پیمانکار و شهرداری اما بگیرند، کار به نیز جدید سال در را ما                    کارگران،
در آنها خانواده های و کارگران شغلی امنیت و زندگی معیشت، وضعیت شرایط، این نتیجه در                 می زنند.

 دوره سخت کرونا در معرض خطر جدی افتاده است.

پیگیری و مطالبه گری خاطر به است، شده وارد کارگران دیگر و من به که ضرباتی می دهد: ادامه                   وی
حقوق هیچ مطالبه گری، همین دلیل به گذشته سال یک در من است. همکارانم دیگر و خودم قانونی                   حقوق
را امسالم فروردین ماه حقوق حتی و سنوات حق عیدی، حق این، بر عالوه نکردم. دریافت                  اضافه کاری
این در بگویند من به مسئوالن نمی دهند. نیز را من مرداد و تیر های ماه دستمزد همینطور نداده اند.                    نیز
کارگر یک چگونه قانونی، دستمزد و حقوق پرداخت بدون و شغلی امنیت بدون اقتصادی، سخت                 شرایط

  می تواند به زندگی ادامه دهد؟

سال 5 مدت به روزمزد، کارگران از دیگر یکی برای مثال نیست. من به مربوط فقط مسئله می افزاید:                    او
از دیگر یکی همچنین کنند. بیمه را او شدند مجبور حکم، و شکایت با نهایت، در تا نپرداختند را                     بیمه اش
 کارگران به میزان ده سال بدون قرارداد مشغول به کار بوده است که او را نیز به تازگی اخراج کرده اند.

حقوقی پیگیری سرگرم را کارگران می خواهد امیدیه شهرداری می گویند کارگران که است حالی در                این
کارگران، دوش بر هزینه تحمیل و وقت اتالف با طریق، این از و کرده خود حق بر مطالبات قضایی                     و
هیچ شهرداری دلیل همین به بردارند. دست خود قانونی مطالبات از تا بگذارد بیشتر فشار تحت را                   آنها
در و کرده اند خدمت شهر آن برای سال ده از بیش که کارگرانی مورد در را انعطافی یا همکاری                     گونه

 آبادانی آن نقش داشته اند، از خود نشان نمی دهد و فقط به قانون ارجاع می دهد.

هستند، کار به مشغول پیمانکاری شرکت های در که موقت و روزمزد قرارداد، بدون کارگران                معضل
بارها کار روابط کارشناسان و اقتصاددانان می شود. مشاهده کشور مختلف بخش های در              سالهاست
رابطه بردن بین از کار، نیروی بی ثبات سازی موجب یکسو از پیمانکاری شرکت های این که                گفته اند
سوی از می شوند؛ کارگران شغلی امنیت تضعیف نهایت، در و کارگر و کارفرما بین حقوقی                 مستقیم
و هزینه ها و می کنند تلف نیز را عمومی بودجه از عظیمی بخش پیمانکاری، شرکت های این                 دیگر،
معتقدند کار روابط کارشناسان می گذارند. عمومی نهادهای و دولت دوش بر را زیادی بسیار                مفاسد
برقراری و پیمانکاری شرکت های انحالل شرکت ها، این مشکالت از حجم این درمان راهکار               بهترین



کاهش کشور عمومی هزینه های هم طریق، این از تا است کارگران و کارفرما بین مستقیم کاری                  رابطه
از موردی نیز امیدیه کارگران مشکل شود. تامین کارگران دستمزدی و معیشتی شغلی، امنیت هم و                  یابد

 این مشکل ساختاری است.

 *خودسوزی کارگراداره برق مسجدسلیمان  پس ازاعمال فشار مسئولش به وی بدلیل دوروز غیبت

 صبح روز دوشنبه 3 شهریور،یک کارگراداره برق مسجدسلیمان  پس ازاعمال فشار مسئولش به وی
 بدلیل دوروز غیبت دست به خودسوزی زد و به علت سوختگی در کم، بخشی از بازو و دست به

 بیمارستان سوانح سوختگی اهوازمنتقل شد.

  *نهمین روز اعتصاب غذای جعفرعظیم زاده

می پیش حالی در را خود غذای اعتصاب روز ایران،نهمین کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده                 جعفرعظیم
. برد می سر به ومالقات تلفنی تماس بدون انفرادی در کرونا به شدن مبتال وجود با کماکان                    بردکه
زندان از امنیتی نهادهای توسط شده ریزی برنامه ای شیوه ،به غیرقانونی اقدامی در زاده                 جعفرعظیم

 اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شده است .

 *اعتراض اهالی روستای دب حردان اهواز نسبت به قطعی آب شرب

خوزستان استان اهواز اسماعیلیه بخش در دب حردان روستای اهالی از شهریور،جمعی 3 دوشنبه               روز
 اعتراضشان را نسبت به قطعی آب شرب ابراز کردند وخواستار ارسال تانکرهای آب به روستا شدند.

 

پروژه پایان تا بود قرار مسووالن وعده طبق گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضرین از                  یکی
 آبرسانی تانکرهای آب روزانه به روستا اعزام شوند اما این اتفاق نیفتاد.

در ویژه به روستا اهالی تشنگی و بی آبی کرد: اضافه است، نفر هزار دو روستا جمعیت اینکه بیان با                     وی
 گرمای تابستان زندگی را بسیار دشوار کرده و وضعیت پروژه آبرسانی هم معلوم نیست.

 *گزارشی درباره اعتصاب وتجمع کامیون داران فیروزکوه در اعتراض نسبت به نحوه توزیع بار



همه در : گفت ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر فیروزکوه سنگین نقیله وسیله رانندگان از                  یکی
انجمن سوی از باید بارگیری نظم حفظ برای رانندگان از یک هر موجود قوانین اساس بر کشور                   جای

 صنفی همان منطقه نوبت و حواله بار دریافت کنند.

عنوان با و شده ایجاد شهرستان های باربری سوی از جدید شرکتی که است ماه یک حدود : افزود                     وی
 نظارت بر بارنامه ها صادر شده  مبلغ 5 هزار تومان از هر راننده دریافت می کند.

این در سنگین خودروی 400 برای روزانه : گفت فیروزکوه معترض کامیون رانندگان دیگراز                یکی
700 از بیش ساالنه ؛ خودرو هر از تومان هزار 5 دریافت با که شود می صادر بار حواله                     شهرستان
 میلیون تومان درآمد برای یک نفر ایجاد می شود که هیچ  خدماتی  با این پول به رانندگان ارایه نمی کند.

ای جاده نقل و حمل و راهداری ؛ ها پایانه سازمان به را اقدام این : گفت درتجمع حاضرین از دیگر                       یکی
همچنان اما است قانونی غیر کامال مبلغ این دریافت کردند اعالم و کردیم رسانی اطالع تهران                  استان

 رانندگان موظف به پرداخت این وجه در قبال دریافت حواله بار هستند.

پایان آمیز اعتراض تجمع این کامیونداران مشکل این حل و پیگیری برای او قول و دادستان حضور                   با
 یافت.

 درهمین رابطه:اعتصاب وتجمع کامیون داران فیروزکوه در اعتراض نسبت به نحوه توزیع بار

استان شهرستان دراین بار توزیع نحوه اعتراض برای فیروزکوه داران کامیون شهریور، 2 یکشنبه                روز
 تهران دست از کار کشیدند وتجمع کردند.

جهاد سازمان مقابل دولتی سویای و ذرت کمبود به نسبت کرمانشاه مرغداران اعتراضی               *تجمع
 کشاورزی استان

دولتی سویای و ذرت کمبود به اعتراض برای کرمانشاه مرغداران از شهریور،جمعی 3 دوشنبه                روز
 دست به تجمع مقابل سازمان جهاد کشاورزی این استان زدند.

ستاد فشار و سو یک از شده وارد دولتی ارز با که سویایی و ذرت مثل نهاده هایی کمبود کنندگان                     تجمع
از را سو دیگر از مرغداری درب تومان 500 و هزار 10 قیمت با زنده مرغ عرضه برای بازار                     تنظیم
بحران با مرغداری صنعت وضعیت، این ادامه صورت در که کردند اعالم و عنوان خود مشکالت                  جمله

 روبرو خواهد شد.

توزیع بودن ای سلیقه به اشاره با دارد، ای قطعه هزار 30 مرغداری واحد که کنندگان تجمع از                    یکی
دولتی ارز با نهاده به مرغداران نیاز از کمی خیلی بخش اکنون هم گفت: ای رسانه خبرنگار                   نهاده ها،به

 4200 تومانی در اختیار آنها قرار می گیرد.

تن 35 تا 30 بین و ذرت تن 85 باید قطعه ای هزار 20 مرغداری واحد هر ازای به کرد: اضافه                      وی
به هم میزان این درصد 10 اکنون هم که گیرد قرار مرغداران اختیار در دولتی ارز با وارداتی                    سویای

 مرغداران اختصاص پیدا نمی کند.

قیمت با ذرت و تومان 2700 کیلوگرم هر قیمت با باید دولتی ارز با وارداتی سویای اینکه بیان با                     وی
و هزار 10 نرخ با آزاد بازار در سویا اکنون هم گفت: گیرد، قرار مرغداران اختیار در تومان 1520                   



این با ها نهاده تهیه به مجبور مرغداران و رسد می فروش به تومان 3500 نرخ با ذرت و تومان 500                     
 مبالغ هستند.

و هزار 10 کیلوگرم هر قیمت با زنده مرغ خرید برای بازار تنظیم ستاد فشار به اشاره با ادامه در                      وی
برای زنده مرغ کیلوگرم هر شده تمام قیمت که است حالی در این گفت: مرغداران، از تومان 500                  

 مرغدار بین 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان است.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - گزارش بیست وسومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 - ادامه دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن:

اعتصاب،تجمع با حقوق پرداخت عدم به گرمسارنسبت ورامین-پیشوا- خط آهن راه کارگران              +اعتراض
 وجلوگیری از حرکت قطار

- آهن راه فنی ابنیه و خط مهندسی و فنی خدمات (شرکت کرج آهن راه کارگران ازپیام                   +بخشی
 تراورس)

 +پیام جمعی دیگر از کارگران راه آهن

  - آخرین اخبار در روز پایانی دهمین هفته اعتراضات کارگران هفت تپه

 +تجمع صدها کارگر هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

وابسته های وخبرگزاری نمایندگان و دانشجویی بسیج منجمله حاکمیت مختلف های جناح عوامل               +کمپین
 به قوای قضائیه،مقننه ومجریه برای اعالم پایان اعتراضات کارگران حق طلب هفت تپه

 +فراخوان به ادامه تجمع مقابل فرمانداری شوش

 - ادامه کنش های معلمان قراردادی کشور برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی:

تبدیل وعدم شغلی امنیت نداشتن به کشورنسبت قراردادی مربیان و معلمان معلمان اعتراضی               +تجمع
 وضعیت مقابل وزارت آموزش و پرورش

 +تجمع اعتراضی معلمان قراردادی کرج نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس

پرداخت عدم به شیرازنسبت دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگران اعتراضات سریال ادامه -              
 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری فارس

 - هشتمین روزاعتصاب غذا ی جعفرعظیم زاده

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 - معیشت 50 کارگر كارخانه نورد ایوان وخانواده هایشان قربانی اختالفات سهامداران

 - صدها کارگر  موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارزیرمجموعه بنیادشهید در آستانه اخراج

 - اعتصاب وتجمع کامیون داران فیروزکوه در اعتراض نسبت به نحوه توزیع بار

 - گازگرفتگی کارگر 60 ساله در چاه شش متری اصفهان

 *گزارش بیست وسومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

پیش قدرتمندانه همچنان شهریورماه دوم روز در کارفرمایان ظلم به سراسری اعتراض روز امین 23               
تومان میلیون دو سطح تا حقوق افزایش پیمانکاران از بسیاری که است این از حاکی خبرها و رود                    می

 را پذیرفته اند اما هنوز نمی خواهند یک نسخه از قرارداد را به کارگران بدهند.

کردند، می کار صنعت اکسیر کارگاه در که کنگان تنبک فاز ساپورت گروه از نفر 17 اینکه خوب                    خبر
 به دلیل وعده های دروغ دوباره مجبور به اعتصاب حقوق شدن و محل کار را ترک کردند.

با را نیروها لطفن کنیم می اخطار پرست حق حمید و صنعت اکسیر کارگاه سرپرست پارسایی مهندس                   به
برادرانشان با همبستگی محتاج باشند نان محتاج آنکه از بیش آنها چون برنگردانید، کارگاه به                 فریب

 هستند.

بیش دروغی نخورید، را کارفرما سوی از حقوق افزایش فریب کارگر دوستان کنیم می تاکید                 بازهم
 نیست مگر با قرارداد کتبی و تضمین شده طبق حقوق های کمپین.

افشا را بکشانند شکست به خواهند می را اعتصاب که پیمانکارانی اسامی بزودی کنیم می اعالم                  ما
 خواهیم کرد.

 بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *ادامه دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن:

اعتصاب،تجمع با حقوق پرداخت عدم به گرمسارنسبت ورامین-پیشوا- خط آهن راه کارگران              +اعتراض
 وجلوگیری از حرکت قطار

تراورس)برای گرمسار(شرکت – پیشوا – ورامین خط آهن راه شهریور،کارگران 2 یکشنبه              روز
 اعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه دست از کار کشیده ودرمحل کارشان تجمع کردند.

نشدن پرداخت به نسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای درادامه طلب حق کارگران                این
ریل روی تجمع با آهن راه مسئوالن تفاوتی بی و تراورس شرکت مسئوالن پاسخگویی عدم و                  مطالبات

 جلوی حرکت قطار را گرفتند.

اشکال به اعتراضاتشان به مطالباتشان نشدن پرداخت تا کردند اعالم خشمگین و معترض کارگران                این
 مختلف ادامه خواهند داد.



 



 



 

- آهن راه فنی ابنیه و خط مهندسی و فنی خدمات (شرکت کرج آهن راه کارگران ازپیام                   +بخشی
 تراورس)

شرکت بزرگترین اساسی 44قانون اصل قانون و سیاست با پیش سال ده ایران اسالمی جمهوری آهن                  راه
مبلغ به واقعی قیمت دهم یک مبلغ به زدوبند با رو شرکت این که کرد واگذار رو تراورس یعنی                     خودش
20میلیارد مبلغ فقط شخص این که نمود واگذار آریا خسروی منصورمهافرید امیر به تومان                120میلیارد
پیش ماه چند سازی خصوصی سازمان موضوع این به باتوجه نداده رو پول مابقی و داده آهن راه به                     رو
مسترد شما به شرکت و نداره رو شما پول پرداخت توانایی شخص این آهن راه ای که کرده                    اعالم

 میگردد .

حدود شرکت این پرسنل و برسه آهن راه به شرکت این نمیزارن که هستن پرده پشت کسا یی چه                    حاال
نشه واریز اش بیمه هم نگیره حقوق کارگر هم میگه سلیم عقل کدوم هستن کشور سراسر در                   7000نفر
پنج یا حقوق درصد بیست که هست کار وزارت حقوق حداقل کارگر به میشه پرداخت که حقوقی                   حتی
چگونه باید کارگر این تحریم و اقتصادی ضعیت و تورم این با آیا شد پرداخت خرداد مثال حقوق                    درصد
....آیا و کفش کتاب سرویس مدرسه عذا عروسی خوراک پوشاک لباس بکنه مدیریت رو اش                 خانواده

  کشور اسالمی و خداپرست اینه
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 +پیام جمعی دیگر از کارگران راه آهن



فک تمام بود کم خودشان باشند؟ شدن آهنی راه دنبال چرا دارند سمت شرکت(تراورس) تو که آقایان                   ا ین
چی دیگه دادند. بهشان کار ساله 90 پیرمرد تا ساله 20 جوان از شرکت تو آوردند را ها فامیل                     و
برند بخواهند وقتی دارند بپاش و بریز جور یک هستند شرکت تو تا باشند؟ ما فکر بیایند که                    میخواهند
بد مبادا که رستوران بهترین و برند هتل بهترین روغن تو نانش که ماموریت و سرکشی عنوان به                    یکجا
همون برند ناهار و میگیرند کارگر برای که های خوابگاه همون تو یکبار برند میگه راست اگر                   بگذرد

 رستوران که برای کارگر سفارش میدهند .

امیر آقای روز یک بکن اینا به که نکرده وفا حاال تا کسی به ریاست میز نیست پایدار ظلم ا ینها تمام با                        اما
 منصور پشت این میزها بود و حاال کجاست ؟؟؟
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  *آخرین اخبار در روز پایانی دهمین هفته اعتراضات کارگران هفت تپه

 +تجمع صدها کارگر هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

هیات و محاسبات دیوان معاون همراهی با نشین بهارستان سفرچند با همزمان شهریور، 2 یکشنبه                 روز
مجتمع این کارگر تپه،صدها هفت ازمجتمع بازدید و شوش به سفر برای محاسبات دیوان تفحص و                  تحقیق
سازی خصوصی از ید خلع منجمله مطالباتشان به پاسخگویی خواستار فرمانداری مقابل تجمع برپایی                با

 شدند.

 

وابسته های وخبرگزاری نمایندگان و دانشجویی بسیج منجمله حاکمیت مختلف های جناح عوامل               +کمپین
 به قوای قضائیه،مقننه ومجریه برای اعالم پایان اعتراضات کارگران حق طلب هفت تپه

را اعتصاب هفت تپه: کارگران میان در نمایندگان از جمعی قضائیه:« قوه به وابسته میزان                خبرگزاری
 بشکنید ادامه کار را به ما بسپارید»

 خبرگزاری دانشجووابسته به دانشجویان بسیجی:  اعتراضات ٧٠ روزه كارگران موقتا پایان یافت



شرکت کارگران روزه 70 تجمع پایان اهوازی: نشین بهارستان یوسفی مجتبی ومهر: فارس               خبرگزاری
 هفت تپه

بود این شوش فرمانداری مقابل در ما حضور دستاورد تهران: شنین بهارستان فارس:نادری               خبرگزاری
اعتصاب و کردند گوش ما حرف به نیز آنها و بشکنند را اعتصاب این که خواستیم کارگران از ما                     که

 شکسته شد.

باشد نداشته اعتصاب و تحصن شوش فرمانداری درب مقابل کسی فردا از شد مقرر بازدید این اساس                   بر
خوشبختانه امروز که بود خوبی بسیار دستاورد یک این بازگردند. مزرعه و کارخانه به کارگران                 و

 صورت گرفت؛ البته ما این قول را دادیم که پیگیری های ویژه تداوم داشته باشد.

 خبرگزاری تسنیم:  امید و تولید به نیشکر هفت تپه برگشت/ پایان تجمع ٧٠ روزه کارگران

هفت نیشکر شرکت واگذاری پیگیری حال در اینکه به اشاره با یوسفی وسیما:«مجتبی صدا                خبرگزاری
اصل کمیسیون اعضای دیدار در کرد: بیان ، هستیم زمینه این در تخصصی نهاد و مجموعه یک به                    تپه
باز خود کار محل به که کردند اعالم تپه هفت نیشکر شرکت کارگران ، اسالمی شورای مجلس ٩٠                  

 می گردند.»

 خبرگزاری ایسنا:  درخواست مجلس از کارگران هفت تپه برای پایان دادن به اعتراضها

 خبرگزاری ایلنا:«  بازگشت به کار نیمی از کارگران نیشکر هفت تپه»

 +فراخوان به ادامه تجمع مقابل فرمانداری شوش

تپه هفت کارگران طرف از اجتماعی های شبکه در هایی اطالعیه شهریور، 2 روزیکشنبه عصر در                  
شهریور 3 دوشنبه روز در تجمع ادامه به اعتراضات،فراخوان خاتمه تکذیب ضمن که است شده                 منتشر

 مقابل فرمانداری شوش داده شده است.

 *ادامه کنش های معلمان قراردادی کشور برای پایان دادن به بالتکلیفی استخدامی:

تبدیل وعدم شغلی امنیت نداشتن به کشورنسبت قراردادی مربیان و معلمان معلمان اعتراضی               +تجمع
 وضعیت مقابل وزارت آموزش و پرورش

طرح کشور(بازماندگان قراردادی مربیان و معلمان ازمعلمان شهریور،جمعی 2           روزیکشنبه
وعدم شغلی امنیت نداشتن به کشورنسبت اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس             مهرآفرین)برای

 تبدیل وضعیت دست به تجمع  مقابل  ساختمان وزارت آموزش و پرورش زدند.



 

تعیین کنون تا استخدامی وضعیت نظر از کشور در قراردادی معلم هزار 28 که است یادآوری                  قابل
 تکلیف نشده اند وکنش های دامنه دارشان برای بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد.

 +تجمع اعتراضی معلمان قراردادی کرج نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس

اعتراضشان صدای گذاشتن بنمایش برای کرج منطقه 4 قراردادی معلمان شهریور، اول شنبه               روز
 نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس اجتماع کردند.

تبدیل و پرورش و آموزش سیستم در جذب معلمان، این اصلی شده،خواسته ای رسانه گزارشات                 بنابه
کم رسمی معلمان از چیزی صالحیت و تخصص نظر از ما می گویند: آنها است؛ رسمی معلم به                   شدن

 نداریم؛ باید آموزش و پرورش فکری به حال شغل و معیشت ما بکند.

هزار از بیش البرز پرورش و آموزش در است: گفته رابطه این در نیز البرز پرورش و آموزش                    مدیرکل
  نیروی قراردادی و افراد مشمول طرح استخدام مشغول به کار هستند.

پرداخت عدم به شیرازنسبت دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگران اعتراضات سریال              *ادامه
 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری فارس

سریال ادامه در شیراز دور راه مخابرات صنایع بازنشسته شهریور،کارگران 2 یکشنبه              روز
به دست دیگر باری برای مسئوالن توخالی های وعده و مطالبات پرداخت عدم به نسبت                 اعتراضاتشان

 تجمع مقابل استانداری فارس زدند.



پرداخت که هستند خود دستمزد و سنوات دریافت خواهان کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارشات                برپایه
شرکت اداره و آن مدیریت از سهامدار عزل شرکت، تعطیلی دار و درگیر این سو، به پیش سال 14 از                     آن

  توسط «هیات حمایت از صنایع» بالتکلیف مانده است.

میلیارد 35 تادیه، و تاخیر خسارت محاسبه بدون که شیراز دور راه مخابرات بازنشسته کارگران                 تعداد
  تومان از شرکت طلبکار هستند، 1300 نفر است.

فارس استان به سفرش جریان در رئیسی ابراهیم وعده طبق کنندگان تجمع گفته گزارشات،بنابه بهمین                 بنا
پرداخت ماه یک مدت در شیراز دور راه مخابرات صنایع بازنشسته کارگران مطالبات که شد                 قرارد

 شود وبا گذشت یک ماه چند روز این وعده هم پوچ درآمد وپرداخت تمام طلب آنها محقق نشده است.

واریز هفته 2 ظرف را میلیارد 27 که بود داده قول اصلی گفت:سهامدار استاندارفارس رابطه                 درهمین
داده سهامدار به خارجی بانک شماره دو که شود واریز خارجی بانک به باید آوردند بهانه ابتدا اما                    کنند

  شد اما مستندی مبنی بر واریز ارائه نکردند.

حساب به که شد قرار سهامدار آن از پس کرد: اضافه جریان این در شده انجام روال به اشاره با                      وی
 دادگستری واریز کند که باز هم مستندی مبنی بر واریز پول ارائه نشد.

ملی بانک که مجموعه این اصلی طلبکار به هفته همین در کند پیدا ادامه موضوع این اگر افزود:                    وی
اولویت میان این در که بگذارد مزایده به را کارخانه و کند اقدام تملک برای که می کنیم اعالم                    است،

 پرداخت مطالبات بازنشستگان آی تی آی است.

 *هشتمین روزاعتصاب غذا ی جعفرعظیم زاده

هشتمین ایران، کارگران آزاد اتحادیه دبیر ، کارگری فعال زاده شهریور،جعفرعظیم 2 یکشنبه               روز
به انفرادی در کرونا به شدن مبتال وجود با کماکان که برد می پیش حالی در را خود ی غذا                      روزاعتصاب

  سر می برد .

زندان از امنیتی نهادهای توسط شده ریزی برنامه ای شیوه ،به غیرقانونی اقدامی در زاده                 جعفرعظیم
 اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شده است .

 *معیشت 50 کارگر كارخانه نورد ایوان وخانواده هایشان قربانی اختالفات سهامداران

از كارگرش 50 و تعطیل سهامدارانش بین اختالف بدلیل بدلیل ایالم دراستان واقع ایوان نورد                 كارخانه
 كار بیكار شده و تاكنون موفق به دریافت بیمه بیكاری هم نشده اند.

ای رسانه خبرنگار به ایوان تجارت و معدن صنعت، شهریوررئیس 2 یکشنبه روز رابطه،                درهمین
 گفت: این كارخانه بعد از تعطیالت نوروز رسما تعطیل و هیچ گونه فعالیتی نداشته است.

منطقه بر عالوه كه است شهرستان سطح در تولیدی بزرگ مراكز از ایوان نورد كارخانه افزود:                  وی
 نیاز استان های همجوار را نیز تامین می كند.

توسط آن حقوقی های پیگیری و كرده فراهم را كارخانه تعطیلی زمینه شركا اختالفات شد: یادآور                  وی
 نماینده این كارخانه در حال انجام است.

 *صدها کارگر  موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثارزیرمجموعه بنیادشهید در آستانه اخراج



این گفت: خبرگزاری یک ایثاربه توانبخشی و ورزشی فرهنگی موسسه ازکارگران یکی قبل               چندی
وی کند. بیکار را خود نیروهای از بخشی جدید ترفندی با تا دارد قصد آن مدیرعامل دستور با                    موسسه
بخشی است قرار اند داده اطالع ما به که آنگونه کرد: تاکید شده یاد دستورالعمل نامه ارسال                   ضمن
صورت به سپس و موقت صورت به ابتدا العمل دستور این بهانه به نیست هم کم آنها تعداد که                     ازکارکنان

 دایم از کار بیکار شوند.

هر که بوده شعبه دارای کشور سراسر در حاضر حال ایثاردر توانبخشی و ورزشی فرهنگی                 موسسه
فعالیت ایثار توانبخشی و ورزشی فرهنگی موسسه عنوان به و مستقر استان مرکز در شعب این از                   یک

 دارند.

همایش، سالن های اقامتگاه ، و هتل  رستوران ، و تاالر صدها بلکه و ها ده دارای واقع در شده یاد                    موسسه
اند شده توزیع کشور های استان تمامی در که است توانبخشی مراکز و آموزشی مراکز ورزشی،                  مراکز
بزرگترین از یکی که کرد اذعان توان می خودش نوع در که اند آورده وجود به را عظیمی مجموعه                     و
متوجه توان می سرانگشتی حساب یک با ترتیب بدین باشد. می کشور ورزشی و فرهنگی های                  مجموعه
شاید که دارد ... و اداری کادر و پرسنل و کارگر هزاران آن رسان خدمات شبکه و موسسه این که                      شد

 تعداد آنها به هزاران نفر برسد.

 دستورالعمل رمز آلود!

پورحاج رضا محمد موسسه این مدیرعامل ابالغی دستورالعمل ماجرا این بخش ترین جالب شاید                اما
که دستورالعملی است. شده نوشته اش مجموعه زیر های بخش تمامی مدیران به خطاب که باشد                  رضایی
کنند ابالغ کشور دولتی های بخش تمامی به را آن کار، وزیر حداقل یا و جمهور رییس شود می                     پیشنهاد
اخراج) بخوانید (شما تعدیل را خود کارکنان الگو این از پیروی با بتوانند کمتری دغدغه با کارفرمایان                   تا

 کنند!!!

تعطیلی و کشور در کرونا ویروس شیوع به توجه با است: آمده ای ماده 6 دستورالعمل این از اول بند                      در
یک کارکنان، حقوق پرداخت جهت نقدینگی وجود عدم و درآمد کاهش و موسسه پوشش تحت                 مراکز
حقوق" بدون "مرخصی از بایست می چرخشی) صورت به ) قرارداد مدت طول در کارکنان از                  سوم

 استفاده نمایند.

است توضیح به الزم است: آمده آن در که باشد می آن چهارم بند دستورالعمل، این بعدی جالب                    بند
لذا شوند. برخوردار بیکاری بیمه از نمیتوانند نمایند، می استفاده حقوق بدون مرخصی از که                 کارکنانی
سال مردادماه پایان در آنان با حساب تسویه به نسبت حقوق، بدون مرخصی فرم تکمیل عدم صورت                   در

  جاری (همزمان با اتمام قرارداد) به منظور استفاده از بیمه بیکاری اقدام گردد.

شرطی و قید گونه هیچ بدون باید یا که اند شده تهدید موسسه این کارکنان بند این براساس عبارتی                     به
کردن کار قید و بپیوندند بیکاران جمع به و دهند استعفا کال یا و بپذیرند را حقوق بدون دوماهه                     مرخصی

 مجدد در این موسسه را بزنند!

به بند این در باشد. آن بخش آخرین و ششم بند مبتکرانه دستورالعمل این بخش ترین جذاب شاید                    اما
موسسه به آنان ورود از پرسنل، از کدام هر با حساب تسویه درصورت است: شده قید                  صراحت



ثبت مسئولیت و گردد ثبت اجتماعی تامین بیمه لیست در آنها کار پایان بایست می و آید عمل به                     جلوگیری
 پایان کار برعهده مسئول بخش اداری و مالی موسسه می باشد!!!

 

 بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 2 شهریور

 *اعتصاب وتجمع کامیون داران فیروزکوه در اعتراض نسبت به نحوه توزیع بار

استان شهرستان دراین بار توزیع نحوه اعتراض برای فیروزکوه داران کامیون شهریور، 2 یکشنبه                روز
 تهران دست از کار کشیدند وتجمع کردند.



 *گازگرفتگی کارگر 60 ساله در چاه شش متری اصفهان

در ساله 60 کارگر گازگرفتگی از اصفهان شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان                سخنگوی
 چاهی به عمق شش متر در ظهر روز یکشنبه 2 شهریورخبر داد.

 

اعزام حادثه محل به امدادی پوشش برای دو ایستگاه از نشانان آتش اینکه بیان با آهنگران کاوه                   فرهاد
 شدند، اضافه کرد: فرد مورد نظر با تالش حاضرین و قبل از رسیدن آتش نشانان از چاه خارج شد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 اخباروگزارشات کارگری اول شهریورماه 1399

 - گزارش بیست ودومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 - اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران راه آهن:

وزیاران)برای (کرج،کردان،هشتگرد،آبیک قزوین - کرج خط آهن راه کارگران وتجمع            +اعتصاب 
 اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه

 +پیام پشتیبانی کارگران راه آهن خراسان از اعتصاب همکارانشان در  خط کرج - قزوین

 +تجمعات همزمان کارگران پیمانی راه آهن برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم
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 - ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق

روند و کرونا حق نشدن وپرداخت وضعیت تبدیل عدم به نسبت اصفهان پرستاران اعتراضی تجمع -                
 تعداد مرخصی استعالجی مقابل استانداری

 " پرستار می میرد، ذلت نمی پذیرد"

 - اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

 - اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

کار ساعت تقلیل حذف به نسبت نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران اعتراضی تجمع -               
 جانبازان حالت اشتغال  مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت

 - بالتکلیفی معیشتی  کارگران بیکار شده مجموعه سیاحتی علیصدر همدان

برای هالل احمر سیاست های به اعتراض در شهروند روزنامه اعضای از 22نفر همزمان استعفای -              
 تغییر رویکرد روزنامه

جهاد سازمان مقابل دامی نهاده های کمبود به نسبت رضوی خراسان دامداران اعتراضی تجمع -              
 کشاورزی استان

اهواز عبداهللا کوت منطقه در پالستیکی مواد و کارتن آوری جمع کار حین ساله 11 کودک باختن جان -                   
 براثر تصادف

 *گزارش بیست ودومین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

پیش قدرتمندانه همچنان شهریورماه اول روز در کارفرمایان ظلم به سراسری اعتراض روز امین 22               
که کردند می فکر آنها است. انداخته تنشان بر لرزه و برانگیخته را کارفرمایان عصبانیت و رود                   می
شان خواب که بینند می حال گشت، خواهند باز کار به و شد خواهند خسته روز 10 از کمتر                     کارگران

 تعبیر نشده است.

کار برایشان برده مانند کارگران و شود روبرو شکست با کمپین دارند تالش که پیمانکارانی از                  بعضی
  کنند یکی اردشیر لیموچی شرکت تهران جنوب که در پاالیشگاه بیدبلند ماهشهر است.

شرکت و لیموچی است. تعطیل کارگاهش االن و بوده لیموچی پیمانکاران از که است مرادی                 دیگری
قراردادها به هم ریال یک و پرداخت نخواهند را کارگران تیرماه و خرداد حقوق اند گفته اش                   باالدستی

  اضافه نخواهد کرد تا کارگران مجبور شوند به کار برگردند.

 اما دوستان خبر خوش!

این به فعلن بودیم فرستاده مسوولین برای تان کدملی نوشتن با که امضا 1000 با نامه ارسال به توجه                     با
 نتیجه رسیده است:

رییس کارتابل در نامه این که گردید اعالم و شد گرفته تماس کمپین نماینده با جمهوری ریاست دفتر                    از
موضوع جویای و شد گرفته تماس قضاییه قوه ریاست دفتر سوی از همچنین است. شده ثبت                  جمهوری



ایشان دفتر با کمپین نماینده شد قرار و کردند عنوان ریز به ریز را شما مشکالت کمپین نماینده که                     شدند
 در تماس باشند.

در تا کنند اعالم کمپین از را خود حمایت کدملی و شغل نام ارسال با که خواهیم می کارگران همه                      از
 نامه های بعدی با تعداد امضای بیشتری نامه به مراجع ارسال کنیم.

 منبع اصل خبر:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران راه آهن:

وزیاران)برای (کرج،کردان،هشتگرد،آبیک قزوین - کرج خط آهن راه کارگران وتجمع            +اعتصاب 
 اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه

(کرج،کردان،هشتگرد،آبیک قزوین - کرج خط آهن راه کارگران شهریور، اول شنبه             روز
تجمع به ودست کارکشیدند از دست بیمه وحق حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض                وزیاران)برای

 زدند.



 

 +پیام پشتیبانی کارگران راه آهن خراسان از اعتصاب همکارانشان در  خط کرج - قزوین

شما امروز هستید متحد همیشه که کردید ثابت شما امروز کرج آهن راه کارگران به تبریک و سالم                    با
 ثابت کردید که فقط تنها راه و مسیر و کوتاه ترین مسیر برای رسیدن به هدف همان اعتراض است .

ظلم ما علیه که نیست آهنی راه شرکت هیچ نداشتیم آرامش زندگی در آهن راه کارگران ما گاه                    هیچ
 نکرده باشد یکی از یکی بدتر

همه رساندن ثمر به در کرج آهن راه کارگران شما مستمر زحمات و تالش ها پاس به است شایسته                    بسی
 ی جانبه،

 نهایت سپاس و قدردانی خودمان  را  ابراز داریم.

  تقدیم به همه کارگران راه آهن در هر کجا که هستید

 تقدیم به آنکه دارمش دوست



 تقدیم به آنکه قلبم از اوست

 اگر مهتاب از تن برکند پوست

 جدا هرگز نگردد یادم از دوست

 +تجمعات همزمان کارگران پیمانی راه آهن برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم

کاروکارگران محل در تجمع با آهن راه گسترش شرکت کارگران مرداد،همزمان 30 شنبه پنج               روز
حذف وشغلی،خواهان معیشتی امنیت نداشتن به اعتراض ضمن مجلس مقابل اجتماع با آهن               ایثارگرراه

 شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم شدند.

چند  در اینکه از گفتند: ای رسانه خبرنگار به راه آهن شرکت پیمانی شهریور،کارگران اول شنبه                 روز
و هستیم معترض هستیم، کار مشغول پیمانکاری شرکت چند استخدام در پیمانی صورت به گذشته                 سال

 خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی مان به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

از هیچیک به حال عین در ندارند مالی آورده هیچ کارفرما مقام در پیمانکاری های شرکت : افزودند                    آنا
 تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی کنند.

از که پیگیری هایی آخرین موضوع، این به اعتراض در شدند: آور یاد ادامه در راه آهن پیمانی                  کارگران
می شود ماه مرداد 30 پنجشنبه روز به مربوط گرفته؛ صورت مجزا صورت به همکاران برخی                 سوی
ایثارگران راه آهن کارگران و خود کار محل محدوده در آهن راه» «گسترش شرکت کارگران همزمان                که

 در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند.

برای سال هاست گفتند: خود استخدامی وضعیت تبدیل پیگیری درباره همچنین راه آهن پیمانی               کارگران
بخش واگذاری با رابطه در مدیران سیاستگذاری های به اعتراض در همچنین و خود مطالبات                دریافت
تاکنون که داده اند انجام را زیادی پیگیری های پیمانکاری شرکت های به انسانی نیروی تأمین از                عمده ای

 به نتیجه نرسیده است.

با است قرار پیش سال دو از طرح این و شده نوشته مجلس نمایندگان جانب از طرحی کارگران، گفته                     به
رد را آن طرح، این مالی بار نشدن دیده دلیل به نگهبان شورای اما بشود اجرایی نگهبان شورای                    تایید

 کرده است.

می شود، پرداخت تاخیر با دستمزدمان و حقوق مرتبا پیمانکاران حضور نتیجه در اینکه به اشاره با                  آنها
همین به و شده ایم زیادی معیشتی مشکالت دچار دستمزدها موقع به نشدن پرداخت نتیجه در                 افزودند:

 دلیل قصد داریم در صورت ادامه بی توجهی مسئوالن به حرکت اعتراضی خود ادامه بدهیم.

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

عملکرد بر نظارت نبود دلیل به اخیر سال های در متاسفانه افزودند: خود کار سختی درباره                 کارگران
همکاران از بسیاری کرده، آسیب دچار روحی لحاظ از را ما که شغلی امنیت نداشتن بر عالوه                   پیمانکار

 ما مبتال به مشکالت جسمی شده اند.



قانونی مزایای همه از ریلی مختلف بخش های در کار سال ها از بعد پیمانی کارگران اینکه بر تاکید با                    آنها
پاسخگویی خواستار خاتمه در شده اند، خسته پیمانکار با خود موقت قرارداد های از و بوده بی بهره                 کار

 مسئوالن راه آهن کشور درخصوص افزایش مشکالت کارگران این واحد خدماتی شدند.

 *ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش برای احقاق حقوق

مقابل تجمعشان به حقوقشان احقاق راستای در هفت کارگران از ماه،جمعی شهریور اول شنبه                روز
وحدت برحفظ مجدد وتاکید سخنرانی ایراد با آنها از وتعدادی دادند ادامه شوش شهرستان                فرمانداری
نظام الدین سفرسید با همزمان فرمانداری مقابل فردا تجمع در ها بخش تمامی کارگران شرکت                خواهان
معاون همراهی با نادریان و دیگرخضری نشین بهارستان دو و مجلس 90 اصل کمیسیون عضو                 موسوی

 دیوان محاسبات و هیات تحقیق و تفحص دیوان محاسبات برای بازدید ازمجتمع هفت تپه شدند.



 

روند و کرونا حق نشدن وپرداخت وضعیت تبدیل عدم به نسبت اصفهان پرستاران اعتراضی                *تجمع
 تعداد مرخصی استعالجی مقابل استانداری

 " پرستار می میرد، ذلت نمی پذیرد"



برای خورشید بیمارستان پرستاران منجمله اصفهان شرکتی پرستاران از شهریور،جمعی اول شنبه              روز
تعداد روند و کرونا حق نشدن وپرداخت وضعیت تبدیل عدم به نسبت اعتراضشان صدای                انعکاس

 مرخصی استعالجی دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

 

مرخصی تعداد روند اصالح کرونا، حق پرداخت خواهان کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارشات               بنابه
این در که هستند استخدامی وضعیت به قراردادی و شرکتی پرستاران وضعیت تبدیل نیز و                 استعالجی

 سالها بارها از سوی جامعه پرستاری مورد تاکید قرار گرفته است.

حمایت پرستار، از حمایت " و پذیرد" نمی ذلت میرد، می پرستار منجمله" پالکاردهایی کنندگان                 تجمع
 از سالمت"در دست داشتند وشعار«مدیر بی کفایت استعفاء، استفاء»را تکرار می کردند.

 *اعتراض کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی نسبت به کاهش حقوق ماهیانه

کاهش به نسبت را اعتراضشان فارابی پتروشیمی مستقیم قرارداد کارگران شهریور، اول              روزشنبه
 حقوق ماه مرداد،اعالم کردند.

اضافه محاسبه نحوه گفتند:در ای رسانه خبرنگار به فارابی پترشیمی شرکت مستقیم قرارداد               کارگران
  کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است.

فیش در تغییرات و می شود آنها ماهانه دستمزد ریالی مجموع از کسر موجب تغییرات، این افزودند:                  آنها
 حقوقی مرداد ماه اعمال شده است.

اما می کردیم، دریافت گذشته مانند را آیتم ها سایر و کار اضافه تیرماه تا گفتند: فارابی معترض                  کارگران
دریافتی مبنای بر کار اضافه دریافتی که شدیم متوجه کردیم، دریافت را ماه مرداد حقوقی فیش که                   امروز
و کاری تعطیل محاسبه نحوه در تغییراتی با هم کار شیف کارگران است. یافته کاهش نصف به                   تیرماه،

 حق شیفت مواجه شده اند که از لحاظ تاثیرگذاری روی مجموع دستمزد، به زیان آنهاست.



و کاری تعطیل کاری، نوبت کاری، اضافه محاسبه نحوه حول کارگران، گفته به که است حالی در                   این
قرارداد کارگر 200 حدود و بود گرفته صورت توافقی فناوران و فارابی پتروشیمی میان کاری                 جمعه

  مسقیم از تغییرات صورت گرفته تاثیر می پذیرند.

 *کارگران کارخانه روغن بهشهرخواهان خلع ید شرکت های پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم هستند

به اعتراض ضمن کرج قدیم جاده در بهشهرواقع روغن کارخانه کارگران شهریور، اول شنبه                روز
 عملکرد  پیمانکاران خواهان حذف این شرکت ها وعقد قرارداد مستقیم با شرکت صنعتی بهشهر شدند.

می تولید نسترن و بهارالماس بهار، الدن، تجاری نام های با را خود محصوالت بهشهر صنعتی                 شرکت
 کند.

شرکت های ید خلع خواهان بهشهر، الدن صنعتی شرکت شده،کارگران ای رسانه گزارش              براساس
قرارداد عقد شرکت، وضعیت بهبود برای راه بهترین می گویند و هستند کارخانه این از                پیمانکاری

 مستقیم بین کارگران و کارفرماست تا نقش داللی و واسطه  گری شرکت های پیمانکاری از بین برود.

و دستمزد شغلی، وضعیت به نسبت بهشهر الدن صنعتی شرکت کارگران از گزارش،جمعی               بنابهمین
از که جدیدی پیمانکار می گویند: کارگران این هستند. معترض مجموعه این مدیران سوی از خود                 بیمه
شده موجب که است آورده وجود به را وضعیتی گرفته، اختیار در را کارخانه امورات 98 سال                   اسفندماه

 طی ماه های اخیر سال جدید، بیشتر کارگران در خانه باشند و تقریبا دستمزدی را دریافت نکنند.

و شده دست به دست مختلف پیمانکاری شرکت های بین بهشهر الدن صنعتی شرکت اخیر، 20سال                 طی
شرکت های این می گویند: آنها هستند. ناراضی شدت به شغلی، بی ثبات وضعیت این از               کارگران
می کنند، دریافت کارفرما از کارگر هر مزایای و بیمه دستمزد، هزینه بابت که را وجهی                 پیمانکاری

 تقریبا به نصف کاهش داده و میزان اندکی از آن را به کارگر می پردازند.

بهترین می گویند: و هستند کارخانه این از پیمانکاری شرکت های ید خلع خواهان مجموعه، این                کارگران
و داللی نقش تا کارفرماست و کارگران بین مستقیم قرارداد عقد شرکت، وضعیت بهبود برای                 راه

 واسطه  گری شرکت های پیمانکاری از بین برود.

کارفرما با اخیر سال بیست حدود طی شرکت، این در که پیمانکاری مختلف شرکت های تجربه به                  نگاهی
دو تقریبا طی مختلفی شرکت های ترتیب به است. درست کارگران، حرف می دهد نشان بسته اند،                قرارداد
مدتی، از پس شرکت ها این گرفته اند. اختیار در را بهشهر الدن شرکت یکبار سال سه دو هر و اخیر                     دهه
سیر این و داده اند تحویل بعدی پیمانکار به را آن شرکت، وضعیت افت و کارگران نارضایتی دلیل                   به
شرکت های بین چرخش میان در آنها معاش و زندگی و کارگران میان، این در است. یافته ادامه                   همچنان

 پیمانکاری دست به دست و تضعیف شده است.

و قراردادی کارگر شکل دو در که دارد کارگر نفر هزار سه الی دو شرکت این می گویند:                   کارگران
به روزمزدی شکل به را کارگران پیمانکاری، شرکت های اما هستند. کار به مشغول روزمزدی                کارگر
در مثال می پردازند. دستمزد آنها به روز هر ازای به احوال، و اوضاع اقتضای به بنا و می گیرند                    کار
گرفته کار به روزمزد شکل به و پیمانکار توسط روز چند فقط کارگران، از بسیاری اخیر ماه                   چهار

 شده اند.



500هزار بین ماه هر اخیر، ماه سه در دیگر کارگر چندین و من دریافتی می گوید: کارگران این از                    یکی
 الی یک میلیون تومان بوده است.

روز چند فقط ماه، هر در که می گویند آنها است. آنان بیمه مسئله کارگران، دیگر مشکالت از                   یکی
هیچ که می گویند کارگران مجموعه، این در کار سختی به باتوجه همچنین می کند. بیمه را آنها                  پیمانکار
موضوع اینها، بر اضافه محرومند. نیز کار اضافه از و نمی کنند دریافت کار سختی این بابت را                   وجهی
تعلق تولید حق قراردادی کارگران به یعنی است تبعیض بر مبتنی نیز آن تخصیص که است تولید                   حق

 می گیرد اما به کارگران روزمزد شرکت پیمانکاری تعلق نمی گیرد.

را روغن اولیه مواد و ارزی نوسانات موضوع پیمانکار و کارفرما می گویند: کارگران اینها کنار در                  
 مستمسک قرار می دهند تا وضعیت شغلی و دستمزدی ما هر روز بی ثبات تر از قبل شود.

کار ساعت تقلیل حذف به نسبت نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران اعتراضی               *تجمع
 جانبازان حالت اشتغال  مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت

تقلیل حذف به اعتراض برای نفت وزارت در شاغل ازکارافتاده ایثارگران شهریور، اول شنبه                روز
 ساعت کار جانبازان حالت اشتغال  مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت نفت اجتماع کردند.

 

اشتغال» حالت جانبازان کار ساعت «تقلیل آیتم حذف به کنندگان شده،تجمع ای رسانه گزارش                بنابه
هم ماه تیر بابت از و است شده حذف آنها ماه مرداد حقوق از آیتم این که می گویند و دارند                      اعتراض

  علی الحساب مبلغی را دریافت کرده اند.



نفر هزار 4 حدود کشور کل در هستند اشتغال» «حالت مشمول که جانبازانی تعداد معترضان؛ گفته                  به
نفری آیتم، این حذف با حاال و می شوند محسوب کارافتاده» «از پرشکی کمیسیون تایید با عده این                   است.

  1 تا 3 میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده است.

برای شدیم، اعزام جبهه به خود میل به که دارند:زمانی تاکید نفت وزارت اشتغال حالت                 جانبازان
هزینه های صرف را خود ماهانه درآمد از زیادی بخش اینکه به باتوجه اما نبود؛ دولت، در                  استخدام

 درمان می کنیم، حذف این آیتم به زیان مان است.

جامع خدمات «قانون کامل اجرای خواهان همچنین نفت وزارت مجموعه های در شاغل              جانبازان
کرده وضع ایثارگران از حمایت در که قوانینی اجرای بر باید مجلس که دارند تاکید و هستند                   ایثارگران»

 است، نظارت کند.

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

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

 مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید.

 

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

 

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

 باشد.

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

 *بالتکلیفی معیشتی  کارگران بیکار شده مجموعه سیاحتی علیصدر همدان

نفرشان 180 همدان علیصدر سیاحتی مجموعه کارگر 250 از ،19 کووید بیماری شیوع               بدنبال
 بیکارشدند که بخشی از آنها به علت داشتن قرارداد فصلی مشمول قانون بیمه بیکاری هم  نشدند.

برای هالل احمر سیاست های به اعتراض در شهروند روزنامه اعضای از 22نفر همزمان              *استعفای
 تغییر رویکرد روزنامه

سیاست های به اعتراض در شهروند روزنامه تحریریه اعضای از نفر مرداد،22 31 جمعه               روز
مستعفی نگاران روزنامه از برخی کردند. استعفا همزمان روزنامه، رویکرد تغییر برای              هالل احمر

 شهروند با تایید این خبر در شبکه های اجتماعی چرایی استعفایشان را توضیح دادند.

جهاد سازمان مقابل دامی نهاده های کمبود به نسبت رضوی خراسان دامداران اعتراضی              *تجمع
 کشاورزی استان
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مقابل دامی نهاده های کمبود به اعتراض برای رضوی خراسان دامداران شهریور، اول شنبه روز                صبح
 سازمان جهاد کشاورزی استان تجمع کردند.

 

است، نهاده ها گاوداران ابتدایی مشکل گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر مشهدی گاودار                یک
مابقی و می رسد تولیدکننده دست به درصد 20 تا 15 که می دهد واردات برای تومانی 4200 ارز                   دولت
گاودار می شود باعث این که مییابد افزایش تمام شده قیمت بنابراین کند، تهیه بازار از آزاد ارز با باید                    را
و فروش اما می کند تهیه آزاد صورت به و پاگیر و دست قوانین با را نهاده گاودار شود.                    متضرر
از تولیدکننده و گاودار رمق می شود باعث نتیجه در می پذیرد، انجام دستوری گوشت و شیر                 قیمت گذاری

 بین برود.

به نیز محصول فروش و گیرد صورت آزاد صورت به واردات شده، واقعی قیمت باید افزود:                  وی
افزودنی ها، سایر و مکمل واکسن، دارو، واردات برای ارز حاضر حال در شود. انجام آزاد                 صورت
صرفا و شده آزاد تولید برای وابسته اقالم تمام و حمل ماشین، سوخت، استهالک، بیمه، کارگر،                  هزینه
تامین دولت توسط دستوری صورت به ما محصوالت تمام قیمت اما است دولتی ما نهاده های درصد 15                 

 می شود.

با نهاده و کند پیدا ادامه شکل این به نهاده واردات است قرار اگر که بوده این ما اعتراض داد: ادامه                       وی
برای رمقی االن شود. جهانی باید نیز ما گوشت و شیر قیمت برسد، ما دست به جهانی سرسام آور                    قیمت

  تولید نمانده است.



تولید از حمایت برای نباید مسئوالن است. وقتش االن دهند، انجام کاری می خواهند اگر گفت: گاودار                  این
400 ،300 گوسالههای می شود، موجب می دهند انجام االن که کاری بگیرند. را گوشت صادرات                جلوی
از را گوشت شویم مجبور و باشیم داشته کشور در را گوشت تولید خال بعد ماه 6 اما شود، کشتار                      کیلویی
که حالی در بخریم، تومان هزار 200 دیگر هزینه های و یورو قیمت احتساب با یورو 5 کیلویی                   برزیل
این با و می برد بین از را ما خودکفایی می کند، زیاد را ما وابستگی کار این نیست. معلوم ذبح                     کیفیت

 تصمیمات مقطعی، خلق الساعه و ناگهانی تمام زحمات ما دود می شود.

اهواز عبداهللا کوت منطقه در پالستیکی مواد و کارتن آوری جمع کار حین ساله 11 کودک باختن                   *جان
 براثر تصادف

کوت منطقه در پالستیکی مواد و کارتن آوری جمع کار حین ساله 11 کودک مرداد،یک 31 جمعه                    روز
 عبداهللا اهواز براثر تصادف به وسیله خودرویی زیر گرفته شد و جان باخت.

جان و شدند حادثه دچار شبانه مالشیه منطقه در کار کودک دو نیز گذشته ماه که شود می                    خاطرنشان
 باختند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 31 مرداد ماه 1399

 - گزارش بیست ویکمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 + شرکت پتروشیمی آپادانا، پایپینگ کلن تعطیل هست و کارگری به سرکار بازنگشته است.

 + پتروشیمی مرجان و سبالن قرارداد هایشان بر طبق لیست اعالمی کمپین آغاز به استخدام کرده اند

 + دی پلیمر آرین هم چند روز پیش فیتر با ٩ میلیون تومان استخدام نمود

  +افزایش حقوق جوشکاران شرکتی در میدان نفتی آذربر طبق لیست اعالمی کمپین

 - تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

حق ماه و6 حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت اللی شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضی تجمعات -                  
 بیمه

حقوقشان پایمالی به نسبت کوهه دو پدیده مهندسی و فنی شرکت کارگران اعتراض صدای شدن بلند -                 
 وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم تهدید به اخراج ازکار وقطع بیمه

  - ششمین روز اعتصاب غذا جعفرعظیم زاده در  اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی

دربهارستان 98 سال کارگر جهانی روز گرامیداشت تجمع شدگان بازداشت از صمیمی احضارکیوان -              
 برای تحمل 3 سال حبس

 *گزارش بیست ویکمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:
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 + شرکت پتروشیمی آپادانا، پایپینگ کلن تعطیل هست و کارگری به سرکار بازنگشته است.

 + پتروشیمی مرجان و سبالن قرارداد هایشان بر طبق لیست اعالمی کمپین آغاز به استخدام کرده اند

 + دی پلیمر آرین هم چند روز پیش فیتر با ٩ میلیون تومان استخدام نمود

  +افزایش حقوق جوشکاران شرکتی در میدان نفتی آذربر طبق لیست اعالمی کمپین

رود می پیش قدرتمندانه همچنان مرداد 31 روز در کارفرمایان ظلم به سراسری اعتراض روز امین 21                 
کارگران مایلند هم هنوز و دادند می کارگر به حقیرانه دستمزدهای که هایی شرکت و پیمانکاران پشت                   و

 برایشان چون برده کار کنند را، لرزنده است.

بپیوندند، اعتصاب به کنند می توصیه برادرانشان به که فعالی کارگران به است روزی چند رو همین                    از
نامشان بزودی که اند کرده تهدید و توهین به شروع و آمده کارگران این مجازی صفحات به                   کارفرمایان
را پدرشان و کرده شکایت ازشان نکنند عذرخواهی چنانچه و کرده منتشر را هایشان توهین عکس                  و

 خواهیم سوزاند.

تعطیل کلن پایپینگ آپادانا، پتروشیمی شرکت درریز* پیمانکاری تالش تمام با اینکه، خوش خبرهای                اما
 هست و کارگری به سرکار بازنگشته است.

اند. کرده استخدام به آغاز کمپین اعالمی لیست طبق بر هایشان قرارداد سبالن و مرجان                 پتروشیمی
 همچنین دی پلیمر آرین هم چند روز پیش فیتر با ٩ میلیون تومان استخدام نمود.

شرکت جوشکارهای کردند مراجعت منزل به و کردن تصفیه که جوشکارانی آذراولین نفتی میدان                در
لیست طبق بر را ها حقوق افزایش بدرود آقای پیمانکاری هم خاطر همین به و بودند مهران پارس                    جهان
منتشر را اند بسته کارگران که قراردادهایی با را شده گفته موارد تمامی کردند. اعمال کمپین                  اعالمی

 خواهیم کرد.

است روز 21 است. شده تمام صبرشان و خورد می ترک دارد کم کم کارگران علیه بر پیمانکاران                    اتحاد
 یک اینچ هم جوشکاری نشده و از روند پروژه عقب افتاده اند و باید به شرکت مادر جوابگو باشند.

(dor riz) :اخباروگزارشات کارگری* 

 بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *تجمع شماری از کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

را اعتراضشان شوش فرمانداری مقابل تجمع با تپه هفت کارگران از مرداد،شماری 31 جمعه                روز
تا گذاشتند بنمایش تابستان فصل دوم ماه روز درآخرین را مطالباتشان به پاسخگویی عدم به                 نسبت
ایستادگیشان در هم روزوقفه یک حتی شاهد هم وکشور خوزستان اول طراز مسئوالن و                کارفرمایان

 مقابل این مرکز قدرت درشهرستان شوش نباشند.



 

حق ماه و6 حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت اللی شهرداری کارگران دار دامنه اعتراضی                  *تجمعات
 بیمه

بیمه حق ماه و6 حقوق ماه 11 پرداخت عدم به اعتراض برای که هاست مدت اللی شهرداری                   کارگران
 دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر دراستان خوزستان می زنند.

تا پولی بی بخاطر گاه که خانوادگی مشکالت از شهرداری این شده،کارگران ای رسانه گزارش                 برپایه
 مرز طالق پیش رفته می گویند.

  یک کارگرهم ازمریضی فرزند و آزارش ازنبود بیمه سفره دل می گشاید.

  و یا کارگر دیگری ازدغدغه گرفتن پول نزول برای رفع مایحتاج زندگی زن و بچه اش سخن می گوید.

 یک کارگرهم می گوید از شکستن غرورش در پیش زن و بچه اش افسرده است.



  برخی کارگران با کمال ناباوری اعالم می کنند که بخاطر نداری صبح ها با شکم گرسنه سرکار می آیند.

برای که حالی در دارند، مشکل حل در سعی درمانی گفتار با بیشتر محلی گزارش،مسئوالن                 بنابهمین
تهیه در که بطوری می برند سر به ممکن شرایط بدترین در و نمانده رمقی اللی شهرداری                  کارگران

 ابتدایی ترین اقالم معیشت خانواده هایشان عاجز مانده اند.

حقوقشان پایمالی به نسبت کوهه دو پدیده مهندسی و فنی شرکت کارگران اعتراض صدای شدن                 *بلند
 وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم تهدید به اخراج ازکار وقطع بیمه

احداث ی ها زمینه خوزستان دراستان فعال کوهه دو پدیده مهندسی و فنی شرکت کارگران حقوق ها                   ماه
، شهری فاضالب و آب شبکه ، خانه تصفیه راه آزاد ، راه بزرگ ، راه ، تونل ، آبی های سازه و                         سد
پرداخت و99 98 ، 97 های سال و...طی بتنی و فلزی ی ابنیه احداث ، زهکشی و آبیاری های                     شبکه
بالتکلیفی با سرشان باالی بیمه وقطع ازکار اخراج به تهدید سایه با شرکت این است.کارگران                 نشده

 معیشتی درحال دست وپنجه نرم کردن هستند.

ای رسانه خبرنگار به کوهه دو پدیده مهندسی و فنی شرکت کارگران از مرداد،یکی 31 جمعه                  روز
اندیمشک، جمله از وسیع و مختلف مناطق پوشش و هکتار هزار 10 مساحت با شرکت این                  گفت:

 دزفول، سردشت، سیاه منصور و پروژه  هاشم مشغول به فعالیت است.

جابه جا بود کارگران حقوق به رسیدگی عدم آنها از یکی که دالیلی به شرکت این قبلی رئیس و                    مسئول
 شد و مهدی بزرگی و کریم طاهریان سرپرستان فعلی شرکت می باشند.

خالص دریافتی و است تومان میلیون 3 الحال فی شرکت این کارگران ماهیانه گفت:حقوق درادامه                 وی
طلب که است تومان هزار 600 و میلیون 3 میشود هست انعام همان که روزانه دستمزد بر عالوه                    امسال
کارگر هر بدهکار شرکت این امسال بابت تومان میلیون 18 یعنی ماه پنج شرکت از کارگران                  امسال

 است.

گذشته سال در شرکت از کارگران طلب که بود تومان هزار 900 و میلیون دو ،1398 سال                   دریافتی
تومان هزار 400 و میلیون 17 میشود تومان هزار 900 و میلیون 2 احتساب به که می باشد ماه                    شش

 بدهی شرکت در سال گذشته به هر کارگر.

که می باشد ماه پنج شرکت از کارگران طلب که بوده تومان 200هزار و میلیون دو 1397 سال                   دریافتی
شرکت این از کارگر هر طلب که تومان میلیون 11 شود می تومان 200هزار و میلیون 2 احتساب                    به

 می باشد.

 این کارگر درادامه گفت:جمع بدهی شرکت به هر کارگر را اگر بخواهیم حساب کنیم:

 در سال 97 ، 11 میلیون تومان

 در سال 98 ، 17 میلیون و 400 هزار تومان

  در سال 99، 18 میلیون تومان

نفره 50 پرسنلی شرکت، این که است حالی در این و می باشد تومان هزار 400 و میلیون 46 کل                     جمع
 دارد.



که دارد مجموعه زیر شرکت چندین و است اصلی شرکت پدیده شرکت گفت: کارگران از دیگر                  یکی
خیلی درآمد می گویند و نکرده پرداخت است ماه 6 حدود را حقوق که شرکت هاست از یکی                  ستیران
هم احمد امامزاده تا بیدروبه آسفالت میگیرد، را خوزستان شمال پیمانکاری های اکثرا و دارد هم                 باالیی

 دستشان بود که به سرانجام نرسید.

آالت ماشین میلیارد 300 تا 200 بر بالغ که دارند راه سازی یا آسفالت ترمیم پروژه 5 یا 4 حداقل هم                      اآلن
 در آن ها به کار گرفته شده و بیش از 100 هکتار معدن شن و ماسه دارند.

اخراج بزنیم حرفی اگر و نمی شود داده آن ها به جوابی وجه هیچ به ولی دارند طلب حقوق کارگران                    تمام
 میشویم .

  *ششمین روز اعتصاب غذا جعفرعظیم زاده در  اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی

انتقالش به اعتراض در مردادماه ٢۶ یکشنبه روز از ایران کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده عظیم                  جعفر
به دست است افتاده اتفاق سازمانیافته ربایی آدم یک شکل به و اعالم بدون که شهر رجایی زندان                    به

 اعتصاب غذا زده است.

شهر رجایی زندان به زاده عظیم جعفر انتقال برای امنیتی نهادهای ربایی آدم ایران کارگران آزاد                  اتحادیه
چنانچه و دارند را او قتل قصد قطعًا امنیتی نهادهای که میکند اعالم جامعه به و مینماید محکوم قویًا                     را
تحت یا و است گرفته صورت امنیتی نهادهای توسط مستقیمًا یا دهد روی جعفر سالمت برای اتفاقی                   هر

 شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کرده اند.

دربهارستان 98 سال کارگر جهانی روز گرامیداشت تجمع شدگان بازداشت از صمیمی              *احضارکیوان
 برای تحمل 3 سال حبس

کارگر جهانی روز گرامیداشت تجمع شدگان بازداشت از و فردا ایران نشریه سردبیر صمیمی،                کیوان
  سال 98 دربهارستان برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین  احضارشد.

وی به مردادماه 30 پنج شنبه روز شده ابالغ و 99 ماه 29مرداد بتاریخ صادره احضاریه این اساس                    بر
اجرای واحد یک شعبه به را خود تا شده داده فرصت روز 5 صمیمی کیوان به ، الکترونیک صورت                     به

 احکام دادسرای اوین معرفی کند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 30 مرداد ماه 1399

 - «بنیاد مستضعفان» قصد تخریب سرپناه 300 خانوارروستای  ابوالفضل اهوازرا برسرشان دارد

وثیقه تامین توانایی نداشتن بدلیل حبسشان وادامه منازل تخلیه عدم بدلیل روستا اهالی از تعدادی                 بازداشت
 و یا ندادن  تعهد برای تخلیه خانه هاییشان
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گرم هوای دراین را اهالی تا نکنند نصب را برق پایه های که خواست برق اداره از مستضعفان»                   «بنیاد
 وشرجی زمین گیر وفراری دهد

 - گزارش بیستمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 اعتصاب کارگران شرکت IDC دشت عباس دهلران

 - چه خبراز اعتراضات کارگران هفت تپه؟

 +ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش

 +آخرین خبرها درباره نشست سوم در مجلس

حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری شهری ونقل حمل ناوگان کارگران اعتراضی                 تجمع
 مقابل ساختمان شورای شهر

 عدم پرداخت 9 ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج

 تهدید کارگران معترض به کسر حقوق و اخراج از کار

 - پایان موقتی تجمع چند روزه پذیرفته نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی
 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین

 - گزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه

 - جعفر عظیم زاده در پنجمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد

 - مرگ یک کارگر حین  کارحفاری در شوشتر

 *«بنیاد مستضعفان» قصد تخریب سرپناه 300 خانوارروستای  ابوالفضل اهوازرا برسرشان دارد

وثیقه تامین توانایی نداشتن بدلیل حبسشان وادامه منازل تخلیه عدم بدلیل روستا اهالی از تعدادی                 بازداشت
 و یا ندادن  تعهد برای تخلیه خانه هاییشان

گرم هوای دراین را اهالی تا نکنند نصب را برق پایه های که خواست برق اداره از مستضعفان»                   «بنیاد
 وشرجی زمین گیر وفراری دهد

کیانشهر پدافند و زردشت شهرک بین فاصل حد در واقع ابوالفضل روستای ساکنان اخیر سال یک                   در
خانوار 300 اکنون و روبروشده دارد، را خانه هایشان مالکیت ادعای که مستضعفان بنیاد احکام با                 اهواز

 ترس از دست دادن خانه هایشان را دارند.

و تملک ادعای با مستضعفان بنیاد است مدتی که سکونت سال 30 باالی قدمت با ساکنانی با                   روستایی
 حق مالکیت اراضی این روستا، اهالی آن را مجبور به تخلیه خانه های خود و ترک روستا کرده است.

چرا نشد؟ مطرح سال چند این در چرا است صحیح ادعایی چنین اگر روستا، این جماعت امام گفته به                     بنا
این یاد دادند، تشکیل زندگی و ساختند خانه روستا این در سال 30 از بیش خانوار 300 اینکه از                     بعد
طاقت گرمای و شرجی و طرف یک از کرونا بیماری که ایامی و روزها در هم آن افتاده اند؟!                    موضوع

 فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است.



خانه های اینجا می گوید: ترس آلود چشمانی با و می کند محکم عبا زیر را شیله اش که میانسال نسبتًا                  مادری
بیشتری رأفت با کاش است. کرده فوت آنها از یکی که دارم توان کم فرزند پنج من می کنند، خراب را                      ما

 به ما نگاه می کردند تا این چنین در عذاب و دلهره از دست دادن سرپناه خود نباشیم.

و زنان کودکان، همه می گوید: می کند، ناله بی برقی و گرما از و شده خیس عرق از لباس هایش که                    مردی
بنیاد چون است شده ضعیف خیلی روستا به برق رسانی ندارند. را خانه از خروج جرأت روستا                  مردان

 مستضعفان از اداره برق خواست که پایه های برق را نصب نکنند.

مجبور شرجی و گرما این در و نمی دهد جواب هم کولر دیگر باشد ضعیف برق وقتی می دهد: ادامه                    وی
 به تحمل این درد هستیم چون کسی دوست ندارد به فکر مردم مظلوم روستای ابوالفضل باشد!

و نگهبان راننده، کشاورز، اینجا، مردان می گوید: دارد، گالیه پدرش دستگیری از که دیگری جوان                 پسر
شده اند دستگیر خود خانه های نکردن ترک جرم به که نیستند جانی و قاتل آنها هستند. ساختمانی کارگر                   یا

 و امیدوارم مسئوالن برای مردم بی گناه روستای ابوالفضل چاره اندیشی کنند.

باید آنها آزادی برای و شدند دستگیر خود خانه های خاطر به روستا مردان می شود: یادآور                 وی
ملک نه و داریم رسمی شغل نه اینجا خانه های غیر ما بگذاریم. وثیقه به میلیونی                 ضمانت نامه های

 دیگری، پس این چه شرط انصافی است که در حق ما روا می دارند؟

تحمل با باید خیابان در یا و بام پشت روی یا گرما از شب ها می کند: عنوان نیز روستا جوانان از                      یکی
که نیست انصاف شرط این و بخوابیم است، کشانده تعطیلی به را ادارات حتی که فرسا طاقت                   گرمایی
تنها که خانه هایی تخلیه برای تعهد اخذ آنها آزادی شرط و دستگیر خانه ها خاطر به روستا                  مردان

 سرپناهشان است، باشد.

 *گزارش بیستمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 اعتصاب کارگران شرکت IDC دشت عباس دهلران

رود می پیش قدرتمندانه همچنان مرداد 30 روز در کارفرمایان ظلم به سراسری اعتراض روز امین 20                 
  و کارگران بازهم بیشتری به این اعتصاب می پیوندند.

آمدند. خود برادران یاری به پروژه کردن تعطیل با امروز دهلران عباس دشت IDC شرکت                 کارگران
از بعد رفته سرکار اکسیرصعنت شرکت پتروپاالیش شیاد کارفرمای حقوق افزایش وعده با که                کارگرانی
خانه به کرده تسویه اکسیرصعنت شرکت پتروپاالیش مونتاژکارهای از تن سه کارفرما              بدعهدی

 بازگشتند.

مراکز و پاالیشگاهها در که جنوبی پارس در شرکت 36 از کارگر هزار 15 از بیش 20روز این                    در
مثبت پاسخ برادرانشان ندای به کشور سراسر در نیز متعددی نیروگاههای پیوستند. اعتصاب به                نفتی

  داده با اعتصاب روانه خانه های خود شدند.

 بخشی از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *چه خبراز اعتراضات کارگران هفت تپه؟

 +ادامه تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شوش



یابی دست راه در تپه هفت کارگران از تعدادی نو،تجمع از روزی و نو از روز مرداد 30 شنبه پنج                      روز
 به مطالباتشان ازجمله خلع ید از خصوصی سازی مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه پیدا کرد.





 +آخرین خبرها درباره نشست سوم در مجلس

29 بتاریخ مجلس سوم نشست در کننده شرکت تپه هفت کارگران از گزارشی خبر، تتظیم لحظه                  /تا
 مرداد ماه منتشر نشده است.

درجلسه کننده شرکت تپه هفت کارگران به صحبت اجازه جلسه این در شده، ای رسانه گزارشات                  /بنابه
 داده نشد  وحتی به آنها فرصتی داده نشد به سخنان وزیر اقتصاد پاسخ بدهند.

 

 



 

 

 

جلسه این در تپه هفت نیشکر صنعت و کشت شرکت کارفرمای اسدبیگی، گزارشات،امید بنابهمین /               
 حضور نداشت، اما در پشت درب  کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشت.

بهارستان در بعد روز پانزده نشست نشینان،چهارمین مجلس از ازیکی بنقل گزارشات همین               /برپایه
اهلیت و تپه هفت شرکت افق و انداز چشم برای که کند مشخص باید اقتصاد وزیر و شد                    برگزارخواهد

 مالک این کارخانه ونحوه خلع ید مالک و اداره کارخانه چه تصمیمی می خواهد بگیرد.

ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری شهری ونقل حمل ناوگان کارگران اعتراضی                *تجمع
 حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

 عدم پرداخت 9 ماه حقوق تمامی کارگران شهرداری یاسوج

 تهدید کارگران معترض به کسر حقوق و اخراج از کار

عدم به اعتراض برای یاسوج شهرداری شهری ونقل حمل ناوگان کارگران مرداد، 30 شنبه پنج                 روز
بویراحمد و کهگیلویه ستان شهرمرکزا شورای ساختمان مقابل تجمع به دست حقوقشان ها ماه                پرداخت

 زدند.

استیضاح روز در مطالباتشان،افزودند: و حقوق دریافت در 9ماهه تعویق به اشاره با معترض                کارگران
داد قول ما جمع در حضور با یاسوج شهر شهردار کردیم، اعتراض مکان همین در حضور با                   شهردار



هنوز و گذرد می شهردار وعده از ماه چند می کنم، حل را مشکالتتان بفروشم را ماشینم چرخ اگر                    که
 مشکل ما حل نشده است.

شورای یا شهرداری جلوی مان حقوق و حق مطالبه برای وقت هر گفت: نیز معترض کارگران از                   یکی
 شهر تجمع کردیم یا حرفی زدیم ما را تهدید به اخراج و کسر حقوق کرده اند.

کارمان به سختی ها تمام با مدت این تمام در نگیریم، حقوق ماه 9 باید که کرده ایم گناهی چه ما افزود:                      وی
 ادامه دادیم و حاضر نشدیم حتی یک روز در خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود.

که گفته من به اعتراض جواب در شهر شورای عضو گفت: درتجمع حاضر کارگران این از دیگر                   یکی
شهر شورای عضو که است آمده قانون کجای شوید، اخراج کار از که می دهم ترتیبی بدهم ادامه                   اگر

 می تواند کسی را که چند سال سابقه کار دارد، به دلیل مطالبه حقوق اخراج کنند.

کارگران واین است نشده پرداخت یاسوج شهرداری کارگران کلیه حقوق ماه 9 که شود می                  خاطرنشان
 وخانواده هایشان درحال دست وپنجه نرم کردن با این مشکل هستند.

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان روزه چند تجمع موقتی            *پایان
 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی درپایتخت بدنبال وعده چند بهارستان نشین

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون مرداد،پذیرفته نشدگان 29 چهارشنبه روز           عصر
ودرپارک مجلس مقابل روزییشان وشبانه اعتراضی تجمعات به نشین بهارستان چند وعده بدنبال               کشور

 بطور موقت خاتمه دادند وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند.

برخی طرف از که یافت خاتمه آن از پس ما گذشته روز چند تجمع گفتند: ای رسانه خبرنگار به                     آنها
 نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای پیگیری مشکالت ما وعده اصالح طرح استخدامی را داده اند.

 

وعده آنها درنهایت و شد صحبت  آنها با مجلس نمایندگان از تعدادی طرف از گذشته افزودند:روز                  آنها
 دادند موضوع طرح  جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته نشده را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

به که معترضان همه اساس برهمین گفتند: ادامه در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و                آموزش دهندگان
به خود شغلی وضعیت به رسیدگی برای کشور مختلف شهر های از پذیرفته نشدگان همه جانب از                 نیابت

 تهران آمده بودند، به تجمع اعتراضی خود پایان دادند.

وضعیت پیگیری برای سایرین از نیابت به همکاران از نفر چند حاضر حال در گفتند: خاتمه در                   آنها
شهریور 18 یا 17 حدود محرم ایام از بعد شده مقرر معلوم قرار از مانده اند. باقی تهران در ما                     استخدامی
 طرح اصالح جذب آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات دامه رابطه:           درهمین
 کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس

مرداد 26 یکشنبه روز کشورکه سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون            پذیرفته نشدگان
کماکان بدهند خاتمه استخدامیشان بالتکلیفی به تا بودند کرده اجتماع مجلس ومقابل رسانده بتهران                خودرا



تجمع به دست دیگر باری برای حقوشان احقاق برای مرداد 29 چهارشنبه روز پارک در شبانه اقامت                   با
 در بهارستان زدند.

 

 *گزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه
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کماکان ذیل مطابق پیمانکاران نفرات به سرچشمه مس مجتمع در کارگری های پرداخت               وضعیت
 مطلوب نیست شرح این مطالبات بدین نحو است:

از ای عده نیز و گذشته سال پایان از خود ی شده حساب تسویه پرسنل از بخشی فولمن شرکت -                    
تا مذکور نفرات اعتراض مراتب است؛ نموده رها مطالبات پرداخت بدون را جاری سال ماه                 اردیبهشت
به مشغول پرسنل حقوق پرداخِت به نسبت شرکت این پیگیریست. حال در سرچشمه مس مجتمع                 حراست

 کار خود تا خرداد ماه اقدام کرده است.

نهاده باقی پیمانکاران به را ها بدهی از ای مجموعه ،97 سال ماه اردیبهشت از کماکان فام سبا شرکت -                    
 و با وجود خاتمه یافتِن کار این شرکت در سال گذشته، هنوز اقدامی در این زمینه انجام نپذیرفته است.

حقوق جاری سال خردادماه از زار، دره خردایش و تغلیظ ی توسعه طرح به مربوط مبینا مشاور -                  
 پرسنل خود را پرداخت ننموده است.

خود دوم دست پیمانکاران مطالبات پرداخت به نسبت هوود ی توسعه ی پروژه پیمانکار نیپک شرکت -                 
 اقدام ننموده و پیمانکاران مذکور چندین ماه است قادر به پرداخت حقوق پرسنل خود نیستند.

 - شرکت نیرو صنعت سرچشمه از ابتدای خرداد ماه، حقوق پرسنل خود را پرداخت نکرده است.

نموده اقدام خود پرسنل حقوق رسانی روز به به نسبت خردایش ی پروژه پیمانکار رامپکو شرکت -                 
 است.

معدود نفرات تسویه به نسبت کنون تا سرچشمه، مس مجتمع معدن در پیمانکار سمنگان دژپل شرکت -                 
 اخراج شده از مرداد ٩٨ و پرداخت مطالبات آنها اقدام نکرده است.

 منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *جعفر عظیم زاده در پنجمین روز اعتصاب غذا به سر میبرد

١١ اندرزگاه انفرادی سلول در زاده عظیم جعفر که است روزی پنجمین مردادماه سی ام پنجشنبه                 امروز
 زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد.

سرگیجه های و پریدگی رنگ و ضعف شدت متوجه داشته اند جعفر با خانواده که مالقاتی در                 دیروز
 مداوم او بوده اند و ده کیلوگرم نیز کاهش وزن داشته است.

به ابتالی می باشد، ٩۵ سال غذای اعتصاب از ناشی که قبلی گوارشی و ریوی قلبی، بیماری های                  علیرغم
 کرونا و محرومیت از دارو و درمان شرایط جسمانی او را به شدت در مخاطره قرار داده است.

مالقات ندارد. زندان از بیرون با تماسی هیچگونه و میبرد بسر انفرادی در که است روز پنج                   اکنون
گرفت صورت وی همسر فشار تحت و زندان بر ناظر دادیار نامه اجازه طریق از نیز خانواده                   دیروز
نخواهد مالقات نه و تلفن نه است (انفرادی) سویت در که زمانی تا که کرده اند اعالم خانواده به                    وگرنه
 داشت و این موضوع اعضای خانواده و جامعه را کامًال در بیخبری از وضعیت سالمت او قرار میدهد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٣٠/۵/٩٩

 *مرگ یک کارگر حین  کارحفاری در شوشتر



از یکی در غیرمجاز حفاری گفت: شوشتر گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث اداره                رئیس
 محله های تاریخی و قدیمی شوشتر، موجب مرگ کارگر حفار شد.

روزهای در افزود: ای رسانه خبرنگار با گفتگو در چهارمحالی مراد،علی محمد 30 شنبه پنج                روز
در حضور با شوشتر، سنگفرش قدیمی محله در غیرمجاز حفاری از آمده دست به اطالعات طبق                  گذشته

 محل کارشناسی الزم صورت گرفته و این موضوع تایید شد.

حقوقی پرونده فرهنگی، میراث حفاظت یگان و انتظامی نیروی ورود با اتفاق، این اساس بر افزود:                  وی
 تشکیل و موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت.

این گنج، یا تاریخی اشیاء آثار، یافتن هدف با کننده اقدام افراد کرد: بیان اقدام این انگیزه به اشاره با                      وی
 کار را انجام دادند که موجب مرگ یکی از کارگران به علت ماندن زیر آوار شد.

  وی گفت: بعد از این مسئله، یکی از شرکاء خود را معرفی کرده و بقیه ذینفعان نیز تحت تعقیب هستند.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 29 مرداد ماه 1399

 - بازگشت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری:

 +ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 + پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه

 + طرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل بازدید صاحب منصبان از مجتمع

 +برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه

 - گزارش نوز  دهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 + اتفاقات خوب در راه است!

  +ارزیابی اولیه از  اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمی ها و سایر اعتراضات کارگری

مدیرعامل تغییر - اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات به دادن خاتمه برای وعیدها و عده و ادامه -                  
 هلدینگ هپکو

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات ادامه -           
 بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس

 - نامه سرگشاده پزشکان اورژانس ایذه نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی

 - جعفر عظیم زاده در  اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زده است
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ضروری اضظراری اقدامات ایران کارگران از دفاع در ایران: / سوئد کارگری سندیکاهای پالتفرم -               
 است!

 - تجمع اعتراضی اهالی کنگاورنسبت به زمین خواری مقابل فرمانداری

اساس بر جذب و وکالت از انحصار رفع برای مجلس مقابل حقوق آموختگان داردانش دامنه تجمعات -                 
 صالحیت های علمی

ماهه 4 طی شرقی آذربایجان استان در کاری براثرحوادث باخته جان کارگران درصدی 60 افزایش -                
 اول سال جاری

 *بازگشت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به صدر اخبار کارگری:

 +ادامه تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش

 روز چهارشنبه 29 مرداد همچون روزهای گذشته،تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان
 شوش برگزارشد وتعدای از کارگران با ایراد سخنرانی مطالباتشان را یاد آوری کردند.

 

 +پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه

درشبکه منتشره است.خبرهای شده پرداخت تپه هفت کارگران اکثریت وخرداد اردیبهشت های ماه               حقوق
 های اجتماعی حاکی ازعدم  پرداخت حقوق بخشی از کارگران این مجتمع می باشد.

 + طرح مطالبات از جانب تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل بازدید صاحب منصبان از مجتمع

رفع و تسهیل ملی کارگروه دبیر بهمراه کشور کل دادستان قضایی معاون مرداد، 29                روزچهارشنبه
فرماندار و خوزستان تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس خوزستان، دادستان کشور، تولید               موانع

 شوش نیز در بازدید ازمجتمع هفت تپه بازدید کردند.

 تعدادی از کارگران هفت تپه در خالل این بازدید ومقابل دوربین ها مطالباتشان را طرح کردند.

 +برگزاری نشست سوم در مجلس با حضور تعدادی از کارگران هفت تپه



، مجلس رئیس نایب ثمری نیکزاد علی شرکت با بهارستان در نشست مرداد،سومین 29 چهارشنبه                 روز
 فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وتعدادی از کارگران هفت تپه برگزار شد.

 

 *گزارش نوز  دهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

 +اتفاقات خوب در راه است!

سر از قدرت با را خود روز مین 19 افتاده عقب و کن خراب خانه دستمزدهای به سراسری                    اعتراض
  گذراند.

و خود سر تو یکی پیمانکاران و است افتضاح شدت به کنند می کار تقریبن که هایی پروژه در                     وضعیت
که فیترهایی و جوشکارها زنند. می اند، نکرده گوش برادرانشان ندای به که کارگران سر توی هم                   یکی
و نداشته دیگر خاصیت پیمانکار برای اضافی هزینه و دردسر جز کارند مشغول ها پروژه                 در
چنین با کارکردن با پیمانکاران برند. نمی پیش از کاری خوردن حرص جز صبح از                 پیمانکاران
باید و شد خواهد رو کاریشون گند و ریپری درصد فردا چون زده خودشان به ضربه فقط                   جوشکارهایی
رادیوگرافی، هزینه کند. جور و جمع را اینها کاری گند فقط تا کنن استخدام تجربه با جوشکار تا                    چند
حقوق و فیلر و الکترود سنگ، صفحه تا گرفته ارگون گاز از مصرفی مواد هزینه کیوسی،                  هزینه
یک اینها آمد. خواهد در پدرشان و افتاد خواهد پبمانکار و فرما کار گردن به و... کمکی و                    جوشکار

 صدم خسارتی است که متحمل میشوند.

به ١۴ فاز در پیمانکاران و شود می بیشتر روز هر معترض کارگران با تماس اینکه اول خوش                    خبر
را کمپین اعالمی حقوق و نشد کارگران قبول مورد که دادند پیشنهاد هم را میلیون 8 مبلغ حتا                    فیترها



فیترها حقوق افزایش درمورد و گذاشته جلسه عسلویه در قراراست پیمانکاران ضمن در دارند.                قبول
 تصمیم بگیرند.

به و کشیده کار از دست ( (درخشنده پیمانکار نیروهای المرد از امروز اینکه هم خوب خبر                   دومین
 برادران معترض خود پیوستند.

 برگرفته از کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

  +ارزیابی اولیه از  اعتصاب هماهنگ کارگران پتروشیمی ها و سایر اعتراضات کارگری

اعتصاب می گذرد؛ پتروشیمی و نفت صنایع پیمانکاری کارگران هماهنگ اعتصاب از هفته دو               ب  یشتراز
تصویری پوشش اینکه دارد؛ ادامه کماکان کار محیط از فیلم ها و تصاویر وسیع انتشار عدم                 علیرغم
است این همیشگی حساسیت های بر عالوه دلیلش افتاده، تاب و تب از اول روزهای برخالف                 اعتصاب
از بسیاری بنابراین و برگشته اند شهرهایشان و خانه ها به اعتصابی کارگران از عظیمی بخش                که

  سایت های کاری خالی از نیروی کار شده اند.

تعدادی وعید و وعده با پیمانکارانی و داده رخ اآلن تا هم محدودی اعتصاب شکنی های مواردی در                  گرچه
فهرست کارگران خود و بوده اند کم اثر و محدود موارد این اما کشانده اند، کار به را پروژه ای کارگران                   از

 این پیمانکاران اعتصاب شکن را با اسم و رسم افشا و تحریم می کنند.

که همانطور که است بیان قابل مالحظه این اعتصابات، هماهنگ کنندۀ مجازی ارگان های              دربارۀ
رسانه های علنی ادمین های و فعاالن بر فشار وارد مرحله ای از امنیتی نیروهای می شد،               پیش بینی
چهارچوب از خارج سیاسی-اقتصادِی شعار یا اظهارنظر هرگونه تا شدند اعتصابات             هماهنگی
ماجرای به شبیه حدودی (تا امنیتی نیروهای حقیقت در و شود اعالم ممنوع کارگران برای                 «تعیین شده»
را گروه ها این علنی فعاالن توانستند کامیونداران) سراسری اعتصاب زمان در کامیونداران              اتحادیۀ
همین به کنند. ِاعمال اعتصاب کنندگان تحرکات و نظرات بر را سانسور و نظارت خودشان که کنند                  وادار
و عمل ها ابتکار پویایی و رشد برای مرکزی به تبدیل می باید طبیعی شکل به که ارگانی هم                   خاطر
یک داشتن نگه و کنترل برای کانالی به شد تبدیل بیرون از فشار با باشد، اعتصاب این در                    شعارها
افرادیا چنین علنی وجه اجتناب ناپذیِر بعضًا تبعاِت از این ها باال. از تحمیلی چهارچوب های در                اعتصاب

 ارگان های سازمانده  است .

و ارگان ها به ارسالش و طومار تهیۀ فرایند وارد اعتصاب این علنی فعاالن از دسته ای                 درحال  یکه
تشکیل «حق و پیمانکاران بر دولتی نظارت کار، شرایط برخی بهبود خواهان و شده  دولتی                 مسئوالن
در تعارض افزایش به متمایل خودبخودی شکل به اما اعتصاب کننده کارگران از بخشی هستند،                سندیکا»
این اینکه بجای که می شود شروع آنجایی از تنها مشکل برسد. نتیجه به زودتر تا اعتصاب اند                  این
با -خواه اول دستۀ کنند، تکمیل را یکدیگر و دهند رخ موازی شکل به مختلف تالش های و                   ابتکارات
اسم به و می ایستد دوم دستۀ جلوی قانونی- چهارچوب های به توهم سر از خواه امنیتی، نیروهای                  فشار
مرکزیت از خارج سازماندهِی یا عمل  ابتکار هرگونه جلوی است مایل اعتصاب»، نگه داشتن               «صنفی

 را بگیرد؛ عمومًا با توجیهاتی مثل «امنیتی نکردن»، «سیاسی نکردن» یا «حفظ اتحاد»!

کارگران خانه، در ماندن جای به که کردند پیشنهاد اعتصابی کارگران از عده ای اخیر روزها ی در                  مثًال
کارگری جنبش در بارها هم این از پیش که تجمع هایی با (مشابه کنند تحصن شهر اصلی پارک های                   در
ملی پارک در خانواده هایشان و هپکو کارگران شبانۀ تحصن های جمله از شده، تجربه اخیر                سال های



کشاندِن و اعتصاب کردِن» «سیاسی اسم به فوریت به ابتکارعملی چنین منتها .(٩۵ سال در                 اراک
علنی هماهنگ کنندۀ مرکزیت همان سوی از «خیانت»، حتی و «توطئه» و خانه از بیرون به                 کارگران
قهری، و غیردموکراتیک برخورد این علیرغم که درحالیست این شد. موضع گیری مقابلش و               بایکوت
مورد در و کردند شبانه تحصن شهر این پارک های از یکی در ایذه شهر پیمانکاری کارگران از                   تعدادی

 روند اعتصاب گفتگو کردند.

پیمانکاران علیه صرفًا هنوز آن فعلِی شکل به اعتصاب این تمرکز که روست این از موضوع این                   اهمیت
نه و می کند ُخرد پیمانکاران متوجه را مالی خسارت پروژه ها، تکمیل در دیرکرد نتیجۀ در و                  است
هم می تواند اما کارگران حضور خیابانی کردن نفت). وزارت و دولت (یعنی بزرگ کارفرمای               مستقیمًا
طوالنی و بالتکلیفی دنبال به را کارگران روحیۀ هم و کند بیشتر را دولت بر پایین از اجتماعی                    فشار

 شدن اعتصاب بهبود ببخشد.

رسانه داشتن و برنامه و عقیده و نظر هر با کارگران موازی سازماندهی ضرورت که                 پ  ینوشت:اینجاست
کنونی، آشیل پاشنۀ و ضعف نقطه بدون منتها می شود؛ روشن تر خود مستقل هماهنگ کنندۀ ارگان                و
روشهای ازتمام واستفاده سازمانده کانال های و گروه ها مدیریت در هویت ماندن مخفی حفظ با                یعنی
خودومجبورکردن برحق های خواسته به ودستیابی واعتراض اعتصاب رساندن نتیجه به برای              ممکن

 کارفرمایان ودولت به الزام انجام تعهداتشان دربرابرکارگران ومزدبگیران میباشد.

 برگرفته از شبکه های اجتماعی

مدیرعامل تغییر - اراک هپکو کارخانه کارگران اعتراضات به دادن خاتمه برای وعیدها و عده و                  *ادامه
 هلدینگ هپکو

گفت: خبرنگاران به هایش وعید و وعده و ادامه در مرکزی استان مرداد،استاندار 29 چهارشنبه                 روز
پرداخت حال در شرکت این کارکنان ماه دو حقوق و شد واریز هپکو حساب به تومان میلیارد 20                    امروز
هزینه های برای هم توجهی قابل نسبتًا رقم و کنیم پرداخت هم را مرداد حقوق بتوانیم امیدواریم و                   است
بازنشسته حال در که است کارکنانی سنوات پرداخت خاطر به بخشی است شده گذاشته کنار هپکو                  جاری

 شدن هستند.

برای کشور راهداری سازمان حساب در نقدًا تومان میلیارد 230 که است این دیگر نکته افزود:                  وی
دلیل به این و بگیرد ضمانت نمی تواند و دارد مشکل هپکو البته است؛ قرارداد عقد و هپکو به                    پرداخت

 بدهی هایی است که دارد.

که رفاه بانک تا شد قرار و شده اجتماعی تأمین سازمان مدیرعامل با صحبت هایی البته کرد: اضافه                   وی
این اگر و کند صادر هپکو برای را ضمانت است اجتماعی رفاه و کار و تعاون سازمان به                    وابسته
تومان میلیارد 230 حدود که می شود تومانی میلیارد 500 حدود قرارداد وارد هپکو شود صادر                 ضمانت

 آن در حال حاضر نقد است.

با وی معارفه مراسم و منصوب هپکو هلدینگ مدیرعامل بعنوان رفیعی" گزارشات،علی محمد بهمین               بنا
 حضور مسئولین سازمان تأمین اجتماعی(سهامدار عمده) در دفتر مرکزی این شرکت برگزار گردید.

  



بخش به هپکو واگذاری زمان تا 60 دهه اواخر از ساله 17 ای دوره طی رف  یعی که شود می                     خاطرنشان
 خصوصی مدیرعامل این شرکت بوده است .

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضات           *ادامه
 بالتکلیفی استخدامی با اقامت تحمیلی در پارک وتجمع مقابل مجلس

مرداد 26 یکشنبه روز کشورکه سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون            پذیرفته نشدگان
کماکان بدهند خاتمه استخدامیشان بالتکلیفی به تا بودند کرده اجتماع مجلس ومقابل رسانده بتهران                خودرا
تجمع به دست دیگر باری برای حقوشان احقاق برای مرداد 29 چهارشنبه روز پارک در شبانه اقامت                   با

 در بهارستان زدند.



 

 *نامه سرگشاده پزشکان اورژانس ایذه نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی

این فرماندار به خطاب سرگشاده ای انتشارنامه با ایذه اورژانس پزشکان مرداد، 29 چهارشنبه                روز
 شهرستان دراستان خوزستان اعتراضشان را به وضعیت نابسامان معیشتی ابرازکردند.



و اعتراض مراتب سرگشاده نامه این انتشار با ایذه اورژانس پزشکان شده، ای رسانه گزارش                 براساس
ایذه مدیران از برخی بی توجه ای همچنین و درمان و بهداشت شبکه همکاری عدم به نسبت را خود                   انتقاد

 رااعالم کردند.

ادامه به تمایل آینده، ماه از است نشده پرداخت اخیر ماه 2 در آن ها حقوق های ازآنجایی که افزودند:                   آنها
 همکاری با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه را ندارند.

انگیزه و می کنیم نرم دست وپنجه زیادی مشکالت با اینکه وجود با گفت: معترض پزشکان این از                  یکی
در و بودیم مبارزه مقدم خط در کرونا، بحران زمان در این حال با اما داده ایم دست از را خود                      کاری

 مقابل مردم هیچ کوتاهی و قصوری نکرده ایم.

پرداخت هر در و است شده بدتر ما حقوقی و مالی شرایط امسال آغاز از متأسفانه کرد: اضافه                    وی
بهداشت شبکه در ما همکاران دیگر دریافتی که است حالی در این اما می شود کسر آن از مبلغی                    حقوق،
همه از را کاری انگیزه و روحیه برخوردها و اتفاق ها این نبوده. شکل این به استان، شهرستان های                   دیگر

 ما گرفته است و ما مدیریت شبکه را عامل این اتفاق و برخوردها می دانیم.

 *جعفر عظیم زاده در  اعتراض به انتقالش و آدم ربایی نهادهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زده است

انتقالش به اعتراض در مردادماه ٢۶ یکشنبه روز از ایران کارگران آزاد اتحادیه دبیر زاده عظیم                  جعفر
به دست است افتاده اتفاق سازمانیافته ربایی آدم یک شکل به و اعالم بدون که شهر رجایی زندان                    به

 اعتصاب غذا زده است.

به وی اعزام دستور جعفر، ریوی و قلبی سالمت وخامت اعالم با زندان پزشک یکشنبه روز                  عصر
روانه طالقانی بیمارستان مقصد به زندان ون خودروی با را جعفر مأمورین میکند. صادر را                 بیمارستان
تنها نه است. محبوس انفرادی سلول در اکنون هم و میدهند انتقال شهر رجایی زندان به را او اما                     میکنند
در زندانیان دیگر هم و او خود هم وگرنه نداشته اند امر این از اطالعی نیز زندانیان دیگر بلکه                    جعفر

 مقابل انتقال وی مقاومت مینمودند.

انتقالش و است نشده اعالم وی به چرا پس است قانونی شهر رجایی زندان به زاده عظیم جعفر انتقال                     اگر
امنیتی نهادهای سوی از شک بدون چنین پروژه ای است؟ گرفته صورت ربایی آدم سبک به                 دقیقًا

 برنامه ریزی و اجرا شده است تا بتوانند نقشه شان را درمورد جعفر اجرا کنند.

بیماری های با آن از پس و داشته روزه ای ۶٣ طوالنی غذای اعتصاب ٩۵ سال در زاده عظیم                   جعفر
و میباشد مبتال کرونا بیماری به نیز اکنون میکند. نرم پنجه و دست غذا اعتصاب همان از ناشی                    متعددی

 جانش در معرض خطر بسیار جدی قرار دارد.

شهر رجایی زندان به زاده عظیم جعفر انتقال برای امنیتی نهادهای ربایی آدم ایران کارگران آزاد                  اتحادیه
چنانچه و دارند را او قتل قصد قطعًا امنیتی نهادهای که میکند اعالم جامعه به و مینماید محکوم قویًا                     را
تحت یا و است گرفته صورت امنیتی نهادهای توسط مستقیمًا یا دهد روی جعفر سالمت برای اتفاقی                   هر

 شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای آن سازماندهی کرده اند.

 جان جعفرعظیم زاده درخطراست

 جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد



 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٩ مردادماه ٩٩

 +جعفر عظیم زاده دست به اعتصاب غذا زده است

اعالم کرده زاده عظیم جعفر صورت گرفته، پیش ساعتی که او با عظیم زاده جعفر خانواده مالقات                طی
 است که:

 ١- در اعتراض به فریب و انتقال به انفرادی زندان  رجایی شهر به جای بیمارستان

عدم بر مبنی دروغ اخبار نشر و کرونا بیماری با مقابله در بهداشتی های پروتکل رعایت عدم -٢                  
علی الخصوص و  زندان مسئولین همکاری و ٢٠:٣٠ اخبار طریق از اوین زندان در کرونا                بیماری
زندانیان  و حیات سلب در مشارکت و زندان در کرونا شیوع داشتن نگه پنهان برای بهداری                  پزشک

 فریب اذهان عمومی

 ٣- بیخبری خانواده و آزار و شکنجه روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستانهای شهر تهران

غذا اعتصاب به دست ٢۶ مرداد شب یکشنبه در شهر زندان رجایی انفرادی سلول به انتقال بدو  همان                   از
  زده است.

 جان جعفرعظیم زاده درخطراست

 جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران-٢٩ مرداد ٩٩

ضروری اضظراری اقدامات ایران کارگران از دفاع در ایران: / سوئد کارگری سندیکاهای               *پالتفرم
 است!

ILO ،به :سازمان جهانی کار 

ITUC ،فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری 

 گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران

 در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضظراری ضروری است!

اتحادیه جهانی فدراسیون از نمایندگانی که 2020 فوریه در مشترکمان گردهمایی از پس ماههای                در
سراسری اتحادیه نقل، و حمل المللی بین اتحادیه س.ژ.ت، سوئد، کارگری های اتحادیه کارگری،                های
با رابطه در مهمی اتفاقات شد، انجام نیز مشخصی توافقات و داشتند شرکت آن در دیگر مهمانان و                    ایتالیا

 جنبش کارگری ایران بوقوع پیوسته است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیم:

و ها تحریم تشدید با بویژه ایران زحمتکشان و کارگران معیشتی وضعیت آن تبع به و اقتصادی                   شرایط
قرار فقر خط زیر و تنگدستی و فقر گسترش است. شده وخیم بشدت ایران در کرونا ویروس وسیع                    شیوع
اداری سیستم در خواری رشوه و مالی فساد کسترش و طرف یک از ایران مردم از وسیعی بخش                    گرفتن
اقشار و بازنشستگان، معلمان، کارگری، اعتصابات و اعتراضات گسترش موجب دیگر طرف              از
امنیتی، و سیاسی های سرکوب تشدید شرایط این به اسالمی جمهوری پاسخ است. شده ایران                 زحمتکش
صدور و معترضین زدن شالق مثل وسطایی قرون جزایی روشهای بکارگیری و اعدام شکنجه،                زندان،



به محکومین دسترسی گونه هر بدون و اسالمی انقالب های دادگاه توسط دلبخواهی و فراقانونی                 احکام
بر روز به روز بلکه است نیافته کاهش اعتراضات این وسعت تنها نه همه این با است. بوده مدافع                     وکیل

 شدت آن افزوده نیز شده است.

از شد. ایران در ای گسترده آعتراضات موجب 98 آبان معترضین از نفر سه برای اعدام حکم                   صدور
شخصیت و ها تشکل داشت. قرار توئیتر لیست صدر در ساعت چند مدت به نکنید" اعدام "هشتک                   جمله

 های مختلف کارگری، سیاسی و فرهنگی نیز به صدور این احکام اعتراض کردند.

جعفر جمله از زندانیان از تعدادی بیماری و اسالمی جمهوری زندانهای در 19 کووید ویروس                 شیوع
تهران معلمان صنفی کانون سابق دبیر عبدی اسماعیل و ایران کارگران آزاد اتحادیه رئیس زاده،                 عظیم
گسترده اعتراضات موجب نیز شدید، تب نفس، تنگی سردرد، وجود با بیمارستان به آنان انتقال عدم                  و

 ای شده است.

اسالمی جمهوری تاریخ در کارگری اعتصابات و اعتراضات وسیعترین شاهد ایران اخیر ماهای               در
هپکو شرکت گاز، و نفت صنایع ای پروژه و پیمانی کارگران تپه، هفت نیشکر شرکت در جمله از                    ایران
عدم به اعتراض کارگری های اعتصاب و اعتراضات از بسیاری اصلی و مشترک خواست است.                 بوده
حتی که است کارگران کار نیروی فقط این گویا ایران در باشد. می کارگران ماه چند دستمزد                   پرداخت
کارگران خواستهای دیگر از شود. نمی پرداخت نیز آن اندک بهای آن مصرف از ماه چند از                   پس
حق جمله از مختلف مزایای پرداخت عدم ها، سازی خصوصی علیه اعتراض اعتصابی و                معترض

 طبقه بندی شغلی، لغو قراردادهای موقت، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزده ها بوده است.

های اتحادیه جهانی فدراسیون کار، جهانی سازمان از وسیله بدین سوئد کارگری سندیکاهای               پالتفرم
خواهد می ایران در بشر حقوق وضعیت با رابطه در ملل سازمان ویژه گزارشگر از همچنین و                   کارگری
فعالین اعتصابی، کارگران کننده نگران بسیار شرایط این به رسیدگی و بررسی جهت وقت اسرع در                  که
رعایت به ایران اسالمی جمهوری کردن وادار جهت ضروری اقدامات زندانی سیاسی و مدنی                کارگری،

 و تضمین مقاوله نامه های 98، 89 و 131 از جمله ارسال نماینده ای به ایران، نمایید.

ایران اسالمی جمهوری انسانی ضد اعمال کردن محکوم ضمن سوئد کارگری سندیکاهای              پالتفرم
 خواستار این است که:

قرار• پزشکی های مراقبت تحت زندان از خارج سریعا 19 کووید ویروس به مبتال زندانیان                 کلیه
 گیرند.

و• مدنی فعالین و بازنشستگان معلمان، کارگری، فعالین کلیه فوری و شرط و قید بی                 آزدای
 روزنامه نگاران.

 پایان دادن به اعمال فشار و سرکوب فعالین کارگری و مدنی در ایران.•

پرداخت• تضمین و کارفرما طرف از معوقه دستمزدهای پرداخت دادن قرار یک درجه               الویت
 آن از طرف دولت.

 برسمیت شناسایی حق تجمع و تشکیل تشکل ها و اتحادیه های مستقل و آزاد کارگری.•

 لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدنی•
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 پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد / ایران

مشترک• همکاری پروژه سوئد/ایران، کارگری سندیکاهای پالتفرم عمومی: اطالع           جهت
ای اتحادیه سازمان فلز، اتحادیه سوئد، ترانسپورت کارگران اتحادیه سوئد، کارگران سراسری              سازمان

 شهرداری ها (کمونال)، سازمان مرکزی کارمندان سوئد ((TCO  میباشد.

 *تجمع اعتراضی اهالی کنگاورنسبت به زمین خواری مقابل فرمانداری

تجمع به دست خواری زمین به اعتراضنسبت برای کنگاور اهالی از مرداد،جمعی 29 چهارشنبه                روز
 مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان کرمانشاه زدند.

 

نام ثبت انتظامی» نیروی مسکن «تعاونی در خانواده 800 پیش سال شده،20 ای رسانه گزارش                 بنابه
تنها نه گذشته 20سال طی اما می شود؛ اعطا آنان به زمین واگذاری برگه پول، پرداخت از پس و                    می کنند
این در است؛ شده کاسته نیز زمین اولیه متراژ میزان از بلکه نگرفته، صورت آن ساخت در                   پیشرفتی
اصلی عامل عنوان به معترضین سوی از است تعاونی شرکت مدیره هیات اعضای از که فردی                  بین

 ماجرا نام برده می شود و بنابه گفته منابع محلی از سوی مسؤلین خارج از استان نیز حمایت می شود.

اساس بر جذب و وکالت از انحصار رفع برای مجلس مقابل حقوق آموختگان داردانش دامنه                 *تجمعات
 صالحیت های علمی

خواهان مجلس مقابل تجمع برپایی با حقوق آموختگان هفته،دانش سومین برای مرداد 29 چهارشنبه                روز
 رفع انحصار از وکالت و جذب بر اساس صالحیت های علمی شدند.



 

ماهه 4 طی شرقی آذربایجان استان در کاری براثرحوادث باخته جان کارگران درصدی 60                *افزایش
 اول سال جاری

جان شرقی آذربایجان دراستان کار از ناشی حوادث اثر در امسال اول ماهه چهار طی در نفر 34                  
گفت: خبر این اعالم با استان قانونی پزشکی مدیرکل است. بوده مرد آنها همگی که دادند دست                   خودرااز

 این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 21 نفر بود 13 نفر افزایش یافته است.

درطی کرد: اضافه فرد صفائی علی دکتر ، استان قانونی پزشکی عمومی مردادروابط 29 گزارش                 به
استان قانونی پزشکی ادارات به کار حوادث از ناشی اثرمصدومیت بر نیز نفر 402 تعداد مدت                  این

 مراجعه کردند که از این تعداد 11 نفر زن و بقیه مرد بودند.

این که کرده فوت کاری حادثه علت به نفر 5 نیز امسال ماه درتیر گفت: همچنین فرد صفائی                    دکتر
به نفرنیز 134 مدت همین درطی است. داشته کاهش نفر 2 آن از قبل سال مشابه مدت با                    آماردرمقایسه
بودند زن آنها از نفر 2 که کردند مراجعه استان قانونی پزشکی ادارات به کاری حوادث مصدومیت                   علت

 .این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 5 درصدی را نشان می دهد.

زن آنان از نفر یک که بود نفر 96 با برابر 98 سال در کاری حوادث شدگان فوت کل تعداد است                       گفتنی
یکهزارو325 با برابر 98 سال در کننده کارمراجعه حوادث مصدومین کل تعداد نیز و بودند مرد بقیه                   و

 نفر بود که از این تعداد 35 نفر زن و یکهزارو 290 نفر مرد بودند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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در وتبعیض حقوق سازی همسان عدم به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی تجمع -               
 پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت مقابل مجلس

 - آخرین اخبار از هیجدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:

افتاده عقب و حقیرانه دستمزدهای به سراسری اعتراض روز 18مین و است 99 مرداد 28                 +امروز
 همچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر پیمانکاران گردیده است.

 +اعتراض کارگران پیمانکاری نفت جنوب نسبت به شرایط کاری

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

 - کارگران هفت تپه در راه دست یابی مطالباتشان به تجمعشان مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند

عدم به نسبت واحد شرکت یک سامانه آرتی بی های اتوبوس از تعدادی روشن چراغ اعتراض -                 
 پرداخت بموقع حقوق

شغلی بالتکلیفی به نسبت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن اعتراضات ادامه -              
 ومعیشت مقابل اداره کل استان

خروج بدلیل بازنشستگی حکم اجرای عدم به نسبت ساوه پروفیل کارخانه کارگران اعتراضی تجمع -               
 از مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور مقابل اداره کار ساوه

شهر شورای مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به نسبت سراوان شهرداری کارگران اعتراضی تجمعات -                
 وفرمانداری

 - اعتراض کارگران بازنشسته  کارخانه پارس مینو نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات

 - “کارگران ایران برای افزایش دستمزدها به  ١٢ میلیون تومان در ماه بپا خواسته اند”

 - احتمال انتقال جعفر عظیم زاده به زندان گوهر دشت کرج

  - اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده:سردرگمی من و خانواده

 - نهادهای امنیتی قصد ُکشتن جعفر عظیم زاده را دارند

 - سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

زندانی کارگر فعال این شدن بستری وضعیت از زاده عظیم جعفر خانواده خبری بی و                 نگرانی
  دربیمارستان

– فرجاد دکتر و کرونا به مبتال بیماران بین ، زندان بهداری در 99 ماه امرداد 28 شنبه روزسه -                    
 پزشک وقت بهداری- درگیری پیش آمد

 - مرگ یک کارگر کارخانه سیمان ایالم بر اثر سقوط از ارتفاع



 - جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش تونل کرومیت فاریاب در منوجان

در وتبعیض حقوق سازی همسان عدم به نسبت کشور روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی               *تجمع
 پرداخت مطالبات پس از تبدیل وضعیت مقابل مجلس

گذاشن بنمایش برای کشور روستایی مخابرات کارگزاران از مرداد،جمعی 28 شنبه سه              روز
وضعیت تبدیل از پس مطالبات پرداخت در وتبعیض حقوق سازی همسان عدم به نسبت                اعتراضشان

 دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

 

روستایی مخابرات مراکز در مخابرات، شرکت خصوصی سازی از قبل روستایی مخابرات              کارگزاران
هنوز اما دارند مخابرات شرکت با رسمی و دایمی قرارداد نیز حاضر حال در و بودند کار به                    مشغول

 حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی شود.

حقوق هنوز کاری، ساله 25 باالی سابقه وجود با آنها اکثر گفتند: ای رسانه خبرنگار به کنندگان                   تجمع
 کف قانون کار را از مخابرات دریافت می کنند.

کار به مشغول روستایی مخابرات مراکز در مخابرات، شرکت خصوصی سازی از افزودند:قبل              آنها
حکم هیچ گونه هنوز اما دارند مخابرات شرکت با رسمی و دایمی قرارداد نیز حاضر حال در و                   بودند

 کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی شود.

رسمی کارکنان سایر با مزایایشان و حقوق همسان سازی خواهان روستایی، مخابرات کارگزاران               این
 شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی بعداز گذشت این همه سال هستند.

 *آخرین اخبار از هیجدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق:



افتاده عقب و حقیرانه دستمزدهای به سراسری اعتراض روز 18مین و است 99 مرداد 28                 +امروز
 همچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر پیمانکاران گردیده است.

حاکی اند نپیوسته کمپین به اینکه با ها پروژه در مانده باقی کارگران از کمی تعداد واصله خبرهای                     طبق
گردیده موجب را پیمانکاران خشم که ای گونه به است پروژه در کار پیشبرد در آنان بودن ناتوان                    از

  است.

را معترض ای حرفه جوشکاران مانند کار توان سراسری کمپین به کرده پشت فیترهای و                 جوشکاران
 ندارند و بیشتر باعث افزایش هزینه های پیمانکاران شده اند.

به هایشان هزینه هم، نکردند اعتصاب که اداری و کیوسی و فنی دفتر پرسنل حقوق پرداخت طرفی                    از
و نکرده کار بیشتر ماه آخر تا دفتر پرسنل زیاد احتمال به و کند می بیشتری سنگینی پیمانکار                    گردن

  پیمانکار جوابشان خواهد کرد. از جمله این شرکت ها شرکت پایندان است.

که اند. مانده باقی نفر 8 فقط جفیر در بند داربست 200 از است. بدتر هم این از وضع جفیر کارگاه                       در
 پیرمرد هستند و نمیتوانند در ارتفاع کار کنند.

 برگرفته از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 +اعتراض کارگران پیمانکاری نفت جنوب نسبت به شرایط کاری

 کارگران پیمانکاری نفت جنوب اعتراضشان را نسبت به شرایط کاری اعالم کردند.

کار سالها از بعد گفتند: ای رسانه خبرنگار به جنوب نفت پیمانکاری کارگران مرداد، 28 شنبه سه                   روز
نقل جدید کارگاه به که نموده درخواست ما از و کرده عوض را کارگاه محل دلخواه به پیمانکار                    کردن،

 مکان کنیم.

کارگاه های در کرونا ایمنی پروتکل های دقیق رعایت عدم به اعتراض ضمن حال عین در                آنها
رعایت خوبی به را بهداشتی و ایمنی استاندارهای بعضًا پیمانکاری شرکت های             پیمانکاری،افزودند:
اوضاع شدن بحرانی با اکنون نمی دهند؛ قرار کارگران اختیار در فردی بهداشت تجهیزات حتی                نمی کنند؛

 کرونا، کارگران بیشتر از همیشه در خطر هستند.

ماه دو از بیش کردند: امسال،اضافه خردادماه در مجلس نمایندگان وعده های یادآوری ضمن کارگران                این
برای واقعی اقدام هیچ مجلس نمایندگان چرا است؛ گذشته پیمانکاران حذف برای تالش وعده های                از
همچنان باید کار سابقه سال دوازده یا ده با نفت کارگر یک چرا نمی دهند؛ صورت پیمانکاران                  حذف

 پیمانکاری باشد؛ آیا نباید بعد از این همه مدت، این کارگر به کارگر قراردادمستقیم تبدیل شود؟

پیمانکاران بساط که دادند وعده مجلس نمایندگان هویزه، نفتی میدان کارگر خودکشی از بعد این، از                  پیش
 نفت برچیده خواهد شد؛ آنها اعالم کردند در مجلس در این زمینه اقدام خواهند کرد.

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

شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضاتشان به اراک هپکو کارخانه کارگران مرداد، 28 شنبه سه                روز
ماه حقوق پرداخت کارخانه،عدم چرخ نبودن گردش بردر مبنی مسئوالن توخالی های وعده و                ومعیشتی



ادامه تولیدی واحد دراین تجمع ،با است شده شروع مرداد 11 از که عامل مدیر وتیروغیبت خرداد                   های
 دادند.

بعنوان کشور اجتماعی تأمین سازمان رئیس ساالری امروز جلسه شده،در ای رسانه گزارش               برپایه
آینده دوروز طی را هپکو کارگران معوقه حقوق 2ماه پرداخت وعده ای جلسه طی هپکو عمده                  سهامدار

 داد.

به آینده روزهای در اجتماعی تأمین سازمان سوی از هپکو هلدینگ مدیرعامل معرفی از همچنین                 وی
 دنبال دریافت برنامه از گزینه های مد نظرخبرداد.

 *کارگران هفت تپه در راه دست یابی مطالباتشان به تجمعشان مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند

برحقشان حقوق احقاق برای تپه هفت ازکارگران تعدادی دیگر، روزی برای مرداد 28 شنبه                روزسه
 مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند.





عدم به نسبت واحد شرکت یک سامانه آرتی بی های اتوبوس از تعدادی روشن چراغ                 *اعتراض
 پرداخت بموقع حقوق

تهرانپارس پایانه خط یک( سامانه آرتی بی خطوط واحد شرکت رانندگان از تعدادی ماه ٢٨مرداد                 امروز
اتوبوس های چراغ ، مدیریت ازسوی حقوق بموقع پرداخت عدم به اعتراض نشانه به آزادی) پایانه                  به

 های خودشان را روشن کرده اند .



 

شغلی بالتکلیفی به نسبت قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن اعتراضات              *ادامه
 ومعیشت مقابل اداره کل استان



اعتراضات ادامه در قزوین جاده ای حمل ونقل و راهداری اخراجی کارگرن مرداد، 28 شنبه سه                روز
استان کل اداره مقابل تجمع به دست دیگر باری برای ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت دارشان                  دامنه

 زدند.

از عوارضی ها شدن الکترونیکی بهانه به که است ماه 5 رسد 50نفرمی به تعدادشان که کارگران                  این
 کار بیکار شده اند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی و معیشتی هستند.

 

از عوارضی ها شدن الکترونیکی بهانه به که است ماه 5 رسد 50نفرمی به تعدادشان که کارگران                  این
 کار بیکار شده اند ودرحال دست وپنجه نرم کردن با مشکالت اقتصادی و معیشتی هستند.

لغو آنها برای هم بیکاری ب  یمه از گفت: استفاده محلی رسانه یک خبرنگار به کننده تجمع کارگران                  نماینده
 شده است.

خروج بدلیل بازنشستگی حکم اجرای عدم به نسبت ساوه پروفیل کارخانه کارگران اعتراضی               *تجمع
 از مشمولیت مشاغل سخت و زیان آور مقابل اداره کار ساوه

عدم به نسبت دارشان دامنه های کنش درادامه ساوه پروفیل کارخانه کارگران مرداد، 28 شنبه سه                  روز
اداره مقابل تجمع به آوردست زیان و سخت مشاغل مشمولیت از خروج بدلیل بازنشستگی حکم                 اجرای

 کارشهرستان ساوه زدند



 

آلودگی های وجود دلیل به کارخانه این گفت: ای رسانه خبرنگار به تجمع در حاضر کارگران از                  یکی
و سخت مشاغل جزء کارفرما مخالفت های علیرغم و استانی کمیته های گزارشات طبق فراوان               محیطی

 زیان آور تشخیص داده شده است.

بازنشستگی قانونی مراحل به اقدام کارگران گذشته سنوات طبق که زمانی 97 سال در اما افزود:                  وی
برگه طبق و است شده محاسبه 92 سال پایان تا کار زیان آوری و سختی قانون که شدند متوجه                    کردند
اعالم را آن کار اداره اما بود کرده فراهم کارگران برای را اعتراض امکان داشت وجود که                   ضمیمه ای

 نکرده بود و با گذشت زمان اعتراض عمًال دستمان به جایی بند نشد.

این کارگران از بسیاری و می زند باز سر بازنشستگی حکم اجرای از اجتماعی تأمین اداره افزود:                  وی
 شرکت قربانی اختالف همیشگی اداره کار و تأمین اجتماعی شده اند.

مشکل این پیگیر تنها و رفته دست از زندگی و کار برای ما تمرکز که است سال 2 اینکه بر تأکید با                        وی
دیوان وکالت هزینه بودن باال دلیل به اما کرده ایم، شکایت نیز اداری عدالت دیوان به کرد: اضافه                   هستیم

 قادر به تأمین آن نبوده ایم و هیچ دسترسی به پرونده مذکور نداریم.

شهر شورای مقابل حقوق ماه 8 پرداخت عدم به نسبت سراوان شهرداری کارگران اعتراضی                *تجمعات
 وفرمانداری

ماه 8 پرداخت عدم به نسبت اعتراض برای سراوان شهرداری شرکتی مرداد،کارگران 27 دوشنبه                روز
 حقوق مقابل شورای شهر وفرمانداری این شهرستان در استان سیستان وبلوچستان زدند.

و شهر شورای ساختمان مقابل گذشته روز که محلی،کارگرانی خبری منبع یک منتشره گزارش                براساس
جذب شرکتی صورت به که بوده شهری امور کارگران و پاکبان رانندگان، از کرده تجمع                 فرمانداری
ارائه و نشده پرداخت بعد به ماه خرداد از نیز آنها بیمه حق و دارند معوقه مطالبات ماه هشت                     شده،
این نیروهای شدید گالیه باعث که شود می محاسبه آزاد صورت آنها برای درمانی و پزشکی                  خدمات

 دستگاه دولتی شده است.



 *اعتراض کارگران بازنشسته  کارخانه پارس مینو نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات

10 کیلومتر - در واقع مینو پارس کارخانه بازنشسته کارگران اعتراض مرداد،صدای 28 شنبه سه                 روز
 جاده مخصوص کرج نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات بلند شد.

مبنای قانون، گفتند:طبق ای رسانه خبرنگار مینوبه پارس کارخانه بازنشسته کارگران از              تعدادی
شده تعیین حقوق آخرین ماه یک معادل کار سال هر ازای به کار قانون در کارگران سنوات                   محاسبه
زیادی شمار بازنشستگی سنوات پرداخت در مینو پارس شرکت کارفرمای که است حالی در این                 است؛

 از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است.

کارگران از یک هر پرداختی میزان کارفرما، توسط قانون این اجرای عدم نتیجه در معلوم قرار                  از
به خود سنواتی مطالبات وصول برای آنها که شده باعث مسئله همین و یافته کاهش حداقل به                   بازنشسته

 اداره کار غرب تهران، طرح شکایت کنند.

عدالت دیوان در بازنشسته، کارگران از یکی کنعانی»، «سعید شکایت ثبت دنبال به دیگر، طرف                 از
١٨۶ شماره رای صدور با دیوان عمومی هیات ،٩٨٠٠٩٧٩ شماره با ١٣٩٨ بهمن ٢٩ تاریخ به                  اداری
و مبنا حقوق نه است، شده تعیین مزد و حقوق آخرین مطلق سنوات، حق محاسبه مبنای که کرد                    اعالم

 ثابت. بنابراین عمل به عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند، فاقد وجاهت است.

به را وجوهی کارشان، به اشتغال زمان در ما همکاران از تعدادی افزودند: بازنشسته کارگران                 این
جای به شرکت و اند کرده  مطالبه خود زندگی اضطراری شرایط دلیل به شرکت از علی الحساب                  عنوان
عنوان به ما همکاران که وجوهی است؛ کرده پرداخت را بازنشستگی شان سنوات حق آنها به                 وام،
١۶ یا ١۵ کاری سوابق مبنای بر بلکه نبوده دستمزد حقوق آخرین مبنای بر اند، کرده  دریافت                   سنوات

 ساله ای است که مجددا در کارخانه فعالیت خود را از سرگرفته ایم.

کارگران، بازنشستگی هنگام در که است آن مجموعه بازنشسته کارگران برای شده ایجاد اصلی                مشکل
و است کرده محاسبه آنها سنوات حق عنوان به را کارگران به کار حین در خود پرداختی وجوه                    کارفرما
در این می زند. سرباز آن مابه التفاوت پرداخت و پرداختی حقوق آخرین براساس سنوات حق محاسبه                 از
آخرین ماه یک معادل کار سال هر ازای به کار، قانون در کارگران سنوات محاسبه مبنای که است                    حالی

 حقوق تعیین شده است.

کارگران، سنوات حق اداری، عدالت عالی دیوان رای طبق کردند: اضافه معترض بازنشسته               کارگران
بنابراین آنهاست. بازنشستگی زمان همان کار پایان کارگران، برای شود. پرداخت کار پایان هنگام                باید
قرار مدنظر علی الحساب صورت به وجه این کند، پرداخت را سنوات حق کار، وسط کارفرمایی                 اگر
به سال کارفرما کارگاهی در اگر اداری، عدالت عالی دیوان رای طبق دیگر، عبارت به گرفت.                  خواهد
همکاری قطع کارگاه آن با بخواهد سال، ده از بعد مثال کارگر سپس و کند پرداخت را سنوات حق                     سال،
میزان به توجه با را گذشته سال ده مابه التفاوت دهم، سال سنوات بر عالوه است موظف کارفرما                   کند،

 آخرین حقوق، محاسبه و پرداخت کند.

همچنان می گویند: مینو پارس شرکت بازنشسته کارگران حقوقی، و قانونی استنادات این به توجه                با
در و می کند امتناع حقوق، آخرین براساس کار درحین ما سنوات حق مابه التفاوت پرداخت از                 کارفرما

 این شرایط، کارگران بازنشسته شرکت در بالتکلیفی و سرگردانی قرار دارند.



نقض به اداری عدالت دیوان و قضایی مسئوالن فوری توجه خواهان ما گفتند: همچنین بازنشستگان                 این
سعی فراقانونی، روابط از استفاده با کارفرما متاسفانه هستیم. کارفرما توسط سنوات حق محاسبه                قانون
رای با مطابق باید محاکم، این رای که است حالی در این بگذارد. تاثیر آن رای و کار اداره روی                       می کند

 دیوان عدالت اداری در موارد مشابه باشد؛ یعنی نباید با قوانین و رویه های باالدستی در تعارض باشد.

 “کارگران ایران برای افزایش دستمزدها به  ١٢ میلیون تومان در ماه بپا خواسته اند”

پتروشیمی نیز و نفتی متعدد شرکتهای پیمانکاری های بخش در شاغل کارگر هزاران که است هفته                  دو
و شرکت چهل بر بالغ که مراکز این کارگران میبرند. سر به اعتصاب در نیروگاهی صنایع همچنین و                    ها
به دست معوقه حقوق پرداخت نیز و دستمزد سطح افزایش محوری خواست با میگردد شامل را                  کارخانه
شدن برچیده و کاری موقت قراردادهای حذف جمله از دیگری مهم مطالبات همزمان و زدند                 اعتصاب
حداقل خواست مراکز این از بسیاری در کارگران اکنون هم شدند. خواستار را پیمانکاری                شرکت های

 دستمزد ١٢ میلیون تومان را مطرح کرده اند.

تورم افزایشی روند و خانواده ها مایحتاج ترین ابتدایی نرخ و زندگی های هزینه سرسام آور                افزایش
و دستمزدها نازل سطح است. کشانده نابودی ورطه به را کارگری خانواده میلیونها زندگی                افسارگسیخته
در کارگری دروغین نمایندگان و کارفرمایی و دولتی ضدکارگری نهادهای ضدانسانی بغایت              حمله
نابودی به فالکت و قعر فقر در را ها خانواده زندگی شیرازه دارد عمًال ٩٩ مزد تصویب در مزد                     شورای
میزان تاکنون سال شروع از کرونا بیماری شیوع و کشور اقتصادی شرایط به توجه با امسال                  میکشاند.
چنین در است. کرده رشد برابر چندین و بوده افزایش حال در زیادی سرعت با زندگی های                   هزینه
ترین حداقلی اعتصابی کارگران سوی از تومان میلیون ١٢ میزان به دستمزد افزایش خواست                وضعیتی

 مطالبه کارگران است و بایست به فوریت ِاعمال گردد.

و اند بوده اعتراض به ناچار نیز ناچیز دستمزدهای همین دریافت برای همواره ایران                کارگران
اعتراض از جدی بخش و اند گرفته گرو به را کارگران دستمزد ماه ها همیشه غارتگر                 کارفرمایاِن

 کارگران معطوف به اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه بوده است.

و اراک هپکوی شرکت کارگران ها، پتروشیمی و نفت صنعت مراکز اعتصاب شروع با                همزمان
زده اعتصاب به دست معوقه حقوق پرداخت عدم به اعتراض در شهر چندین در ها شهرداری                  کارگران
تفاوت به اعتراض در و شهر چندین در اخیر روزهای در حق التدریسی معلمان و پیمانی پرستاران                  اند.
در که هفت تپه نیشکر کارگران کردند. برگزار ای گسترده تجمعات رسمی همکاران با حقوقشان                زیاد
به اعتصاب در که است دوماه اکنون کشیدند کار از دست حقوق چهار ماه پرداخت عدم به                  اعتراض

 سر میبرند.

حاکم سرمایه دارانه ی سودمحوِر مناسبات دستمزدها، نازل سطح همچنین و حقوق پرداخت عدم              مسبب
مقام در داللی مافیای چه و کارفرما مقام در خصوصی بخش مافیای چه و دولتی مافیای چه و                    است

 پیمانکار باشد همین بساط برای کارگران اعمال میگردد.

١٢ میزان به مزد افزایش برای تالش و مطالبات، و خواست اصِل بر را خود توان حداکثر باید                    کارگران
و دستمزد بموقع پرداخت خواست نیز است و نفت صنعت اعتصابی کارگران خواست که تومان                 میلیون
مطالبات و خواست این باید خصوصی چه و دولتی چه کارخانجات و صنایع بگذارند. مطالبات                 دیگر



را آن می توانند تمامی به کارگران خوِد قطعًا کنند عمل آن به نخواهند چنانچه و نمایند تأمین را                    کارگران
 به انجام برسانند.

 کارگران و همسرنوشتان در سراسر کشور!

و پیمانی پرستاران ها، پتروشیمی و نفت صنایع در کارخانه و شرکت چهل از بیش در                  همکارانمان
شامل را پرورش و آموزش و بهداشت وزارت کار نیروی از وسیعی بخش که حق التدریسی                 معلمان
دستمزد افزایش خواست و معوقه حقوق پرداخت عدم به اعتراض در دیگری کارگری مراکز و                 میشوند
اعتصاب در پیمانکاری و خصوصی مافیای بساط شدن برچیده و  نیز ماه در تومان میلیون ١٢ میزان                   به
باید است. ایران کارگر طبقه مبارزاتی جنبش در بزرگ عطف نقطه یک این میبرند. سر به اعتراض                   و
خواست پیوست. بزرگ حرکت این به کاری مراکز و کارخانجات تمامی در و دریافت را فرصت                  این
در ایران جامعه شود. تبدیل جامعه اصلی پرچم و رکن به باید آن موقع به پرداخت و دستمزدها                    افزایش
در و توان تمام با بایست ایران کارگر طبقه است. فروپاشی حال در فالکت و فقر افزایش به رو روند                      اثر
طبقاتی اعتراض شدن سراسری با تنها امر این بپاخیزند. خانواده هایشان و خود زندگی و معیشت از                  دفاع

 کارگران حول این ابتدایی ترین مطالباتش امکانپذیر خواهد شد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٨ مردادماه ٩٩

 *احتمال انتقال جعفر عظیم زاده به زندان گوهر دشت کرج

مکان پیگیری جهت ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیأت دبیر زاده عظیم جعفر همسر امروز                 صبح
جعفر از بیخبری اعالم با ناظر دادیار وزیری اما کرد مراجعه زندانها بر ناظر دادیاری به او                   نگهداری
نداد. زندانی کارگر این خانواده به جوابی و است نکرده صادر وی انتقال بر مبنی دستوری هیچ که                    گفت
که شدند جعفر وضعیت پیگیر آنجا و رفته اوین زندان کنندگان مراجعه اداره به جعفر خانواده آن از                    پس

 آنجا اعالم کرده اند که جعفر به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.

از اطالعی هیچ تاکنون اوین پزشک توسط بیمارستان به جعفر اورژانسی اعزام از پس و شب                  شنبه
بیماری به وی ابتالی و جعفر حال وخامت به توجه با و نیست دسترس در او وضعیت و نگهداری                     مکان

 کرونا نگرانی ها نسبت به سالمت این کارگر زندانی بسیار باال رفته است.

 جان جعفرعظیم زاده درخطر_است

 جعفرعظیم زاده آزاد باید گردد

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٨ مرداد ٩٩

  *اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده:سردرگمی من و خانواده

وی و شده معاینه اوین بهداری دکتر توسط گفت و زد زنگ جعفر ، مرداد شنبه٢۶ یک روز                    غروب
به سریعا ، ریه و قلب درمان و معاینه و کنترل برای باید و نیست مناسبی وضعیت در قلبت که                      گفته

  بیمارستان اعزام شوم



و یاشار ) فرزندانم با من آن از پس فرستند می درمان برای طالقانی بیمارستان به منو که گفت جعفر                      
انتظار به آنجا در شب نیمه از بعد 2 ساعت تا و رسوندیم طالقانی بیمارستان به رو )خودمون                    آرش

  ایستادیم، به امید اینکه موقعی که به اورژانس انتقالش میدن حتی برای چند لحظه کوتاه بتونیم ببینیمش.

  اما جعفر را نیاوردن و ما با هزار فکر و خیال و  ناراحتی به خانه برگشتیم

پرس و مراجعه خمینی) امام و تجریش (طالقانی_شهدای بیمارستان چند اورژانس به دوشنبه) ) بعد                 روز
  و جو کردم

  اما آنان باالتفاق از بستری شدن ، بیمار زندانی با مشخصات جعفر اعالم بیخبری کردند

 صبح روز سه شنبه (امروز ٢٨ مرداد) رفتم دادیاری ناظر بر زندانها

زندانها بر ناظر دادیار پاسخی بی از بعد نکردم امضا را زندانی هیچ انتقال من گفت: وزیری آقای                    
زندان به دادن انتقال را جعفر غروب شنبه یک گفتند که اوین زندان مراجعین اطالع به کردم                   مراجعه

  رجایی شهر کرج

 یه لحظه شوکه شدم که به نام انتقال به بیمارستان طالقانی چطوری االن توی زندان رجایی شهر هست.

  رفتم زندان رجایی شهر و بعد از استعالم گفتند که یک شنبه غروب به این زندان منتقل شده است

مریض نباشید نگران بگه ما به که جعفر طرف از کوچک تماس یه دادن اجازه حتی یا و اطالع                      بدون
کم ما ناراحتی و نگرانی از که دیگه زندان یه به بدن انتقال منو خواستند عنوان این به نیستم قلبی                      بدحال

 بشه.

تمام کی سیاسی زندانیان خانواده به مضاعف فشار این و کنیم تحمل رو ستم و ظلم چقدر باید دیگه                     
 میشه؟!!!

 برگرفته از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده

 *نهادهای امنیتی قصد ُکشتن جعفر عظیم زاده را دارند

صادر را بیمارستان به زاده عظیم جعفر اعزام دستور اوین زندان پزشک مرداد ٢۶ مورخ شب                  یکشنبه
در روزه ۶٣ غذای اعتصاب از پس زاده عظیم جعفر گیرد. قرار مداوا تحت وی قلب و ریه تا                     میکند
١١ همراه به زندان در که نیز اکنون بود. شده ریوی گوارشی و و قلبی جدی بیماری های دچار ٩۵                     سال
متعاقب بودند بستری اوین مرکزی بهداری در و شده مبتال کرونا بیماری به ٨ بند زندانیان از دیگر                    نفر
نمیبرند بیمارستان به را وی تنها نه مأمورین بیمارستان، به او اورژانسی اعزام برای پزشک                 دستور
در تاکنون گذشته شب دو از و میکنند منتقل کرج در گوهردشت واقع شهر رجایی زندان به را جعفر                    بلکه

 سلول انفرادی بدون اجازه تماس با خانواده   محبوس است.

کرونا به ابتالی پزشکان نظر طبق و شده مبتال کرونا به جعفر که میگیرد صورت حالی در اقدام                    این
و ریوی مشکالت با پیشتر از جعفر بود. خواهد کشنده بسیار دارند زمینه ای بیماریهای که افرادی                  برای
زندان به را او زندان از خارج بیمارستان در مداوا بجای نیز اکنون و است بوده روبرو گوارشی و                     قلبی

 رجایی شهر که به قتلگاه زندانیان معروف است انتقال داده اند.



دارد این از نشان فاحش شکلی به است گرفته صورت جعفر علیه اخیر در ماههای که اتفاقاتی                  مجموعه
میشد وی شامل قانونًا ٩٨ اسفند ٢٨ زندانیان آزادی بخشنامه دارند. را وی کشتن قصد امنیتی نهادهای                   که
طی بیسابقه اقدامی در بگذارند عمل این بر قانونی توجیه اینکه برای و ندادند را او به آزادی اجازه                     اما
هم و دادند انجام را دادگاهی و بازپرسی جلسات هم و گشودند جدیدی پرونده برایش هم روز ٢٠                    فقط
روزه هر مراجعات از تاکنون پس نیز زمان همان از کردند. صادر برایش را مجدد حبس ماه ١٣                    حکم
اقدامات این تمامی ورزیده اند. مخالفت جعفر آمدن بیرون با مرخصی، اعطای برای او خانواده و                 همسر
او وثائق از یکی مصادره همچنین و وی برای سازی پرونده و جعفر همسر به جدی فشار اعمال                    ورای

 که در زمان مرخصی تودیع شده بود است.

قتل قصد به بار دو هستند زندان در امنیتی نهادهای مهره ی که خطرناک زندانیان از تن دو نیز گذشته                     ماه
جعفر قتل به تهدید اما نشدند کارشان انجام به موفق زندانیان دیگر دخالت با که کردند حمله وی به                     جعفر،

 که در حضور مسئولین بند صورت گرفته بود هیچگونه واکنشی از سوی مسئولین را به دنبال نداشت.

اکثر وی خانواده داده اند انتقال بیمارستان به را جعفر بودند کرده اعالم که گذشته شب دو                  از
اوین مسئولین و زندانها اداره و دادیاری و نیافتند را جعفر اما گشته اند او دنبال به را شهر                    بیمارستانهای

 نیز هیچگونه خبری از مکان جعفر به آنها نمیدادند تا آنها را از نگرانی خارج کنند.

کارگر  این صدای تا اند بسته کار به را مختلف های حربه و امکانات تمام دوره این در امنیتی                     نهادهای
 زندانی را ساکت کنند و اکنون نیز با این اقدام کمر به قتل و نابودی او بسته اند.

محکوم شدت به را زاده عظیم جعفر علیه سیستماتیک ددمنشانه ی اقدامات ایران کارگران آزاد                اتحادیه
نهادهای عهده بر آن مسئولیت بیافتد زاده عظیم جعفر برای اتفاقی هر چنانچه که میکند اعالم و                   مینماید
تمامی از همچنین نشست. نخواهیم ساکت قطعًا ما و است دولتی و قضایی دستگاه و  دم کل                    امنیتی و
جدی خطرات متوجه تا میخواهیم جهان سطح در و ایران داخل در بشری حقوق نهادهای و                  کارگران

 علیه جعفر عظیم زاده باشند و نسبت به این وضعیت به هر شکل ممکن اعتراض نمایند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٨ مرداد ٩٩

 *سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

زندانی کارگر فعال این شدن بستری وضعیت از زاده عظیم جعفر خانواده خبری بی و                 نگرانی
  دربیمارستان

در کرونا بیماری به مبتال زندان محکومیت سال ۶ گذراندن حال در کارگری فعال زاده عظیم                  جعفر
های بیمارستان از یکی به اورژانسی بطور جسمانی وضعیت وخامت علت به و است شده اوین                  زندان
خانواده و شده گزارش وخیم کرونا بیماری به ابتال دلیل به ایشان حال متاسفانه است گردیده اعزام                   تهران

 وی در نگرانی و بی خبری از وضعیت ایشان هستند.

می بستری طالقانی بیمارستان گفتند درابتدا داده انجام کارگری فعال این خانواده که پیگیرهایی                طی
 باشد.  همسر ایشان وقتی به بیمارستان مراجعه میکند مسئوالن بیمارستان اظهار بی اطالعی میکنند .



کنون تا و اند کرده مراجعه مختلفی های بیمارستان به زاده عظیم آقای همسر گذشته روز دو در                    متاسفانه
نگران بشدت و اند نیاورده بدست کارگری فعال این جسمانی وضعیت و بستری محل از اطالعی                  هیچ

 سالمتی همسرشان میباشد .

در که زاده عظیم جعفر وضعیت از نگرانی و تاسف ابراز ضمن واحد شرکت کارگران                 سندیکای
و کارگری فعالین خانواده گذاشتن فشار تحت هرگونه دارد. قرار پزشکی اورژانسی و ویژه                وضعیت
بیماری به ابتال دلیل به زاده عظیم جعفر وخامت وضعیت به توجه با و میکند محکوم بشدت را                    سیاسی
فعالین تمامی و کارگری فعال این وشرط قید بی آزادی خواستار ، دربیمارستان وی شدن بستری و                   کرونا

 صنفی و سیاسی دربند میباشد.

– فرجاد دکتر و کرونا به مبتال بیماران بین ، زندان بهداری در 99 ماه امرداد 28 شنبه                    *روزسه
 پزشک وقت بهداری- درگیری پیش آمد

 اما ماجرا برسر قطع تلفن ها بود.

تلفن همزمان بود، فراخوانده طالقانی بیمارستان به اعزام برای را زاده عظیم جعفر آقای زندان،                 بهداری
 برای زندانیان کرونایی تا 24 ساعت قطع شده و از جعفر عظیم زاده ، کارگر زندانی هیچ خبری نبود.

قطع به اعتراض در سیاسی زندانیان تسلیمی بیژن و قنبری محسن ، میرساالری داوود عبدی،                 اسماعیل
 تلفن و برای پیگیری وضعیت جععفر عظیم زاده ،جلوی معاونت زندان تجمع کردند.

به اعزام ی بهانه به را زاده عظیم جعفر ، شب شیفت پزشک ، فرجاد دکتر آقای که شد مشخص                      دراینجا
 بیمارستان راهی زندان رجایی شهر کرده است. این تجمع به زودی به بستن راهروی بهداری کشیده شد.

دکتر آقای به خطاب آنان ، شد آنان همبندیهای سایر و داوودی عبدی، آقایان ناراحتی موجب خبر                   این
شان در و ، است امنیتی نیروهای با همکاری کار این که شدند آور یاد او به شب_ شیفت _پزشک                      فرجاد
مداوا جای به و بگذارد، زیرپا بشریت به خدمت برای را خود سوگند که نیست تحصیلکرده پزشک                   یک

 فریبکاری کند.

به درمان برای باید و هستید حیوان شما گوید: می آنان پاسخ در دوست بشر پزشک این بیشتر شگفتی                     با
می اسالمی جمهوری مقدس نظام قربانی هم را جانم من ندارید، شعور ها شما کنید. مراجعه                  دامپزشکی

 کنم.

سگ توله و حرامزاده را آنان نموده بسیار توهین زندانیان ی خانواده به همچنین دوست بشر پزشک                   این
کرده فحاشی سیاسی زندانیان از یکی تسلیمی محسن پدر به همچنین پزشک مرد ،این است زده                  صدا

 است.

 شاهدان عینی می گویند ، مامورین هنگام اعزام جعفر عظیم زاده

 در ساعت 8 شب به او اجازه ی پوشیدن لباس هم ندادند و او را با لباس خواب با دستبند با خود بردند.

بیمارستانهای ی همه روز شبانه گذشته ساعت 24 طول در زاده عظیم ی خانواده که بود درحالی                   این
 تهران را برای یافتن وی گشتند .



باجه و سرزدند، اوین زندان به او یافتن برای وی فرزند و زن اینکه تا بیابند، نشانی نتوانستند او از                      اما
شهر رجایی زندان یعنی وی نگهداری محل از را جعفر ی خانواده اوین زندان مراجعین” “اطالعات                  ی

 با خبر نمود .

به ، شدیم آگاه جعفر نگهداری محل از اینکه از پس : گوید می زاده عظیم آقای همسر ..…… اکرم                      خانم
زندان انفرادی در زاده عظیم جعفر گفتند شهر رجایی زندان مسئولین که ، زدیم سر شهر رجایی                   زندان
نامه دادستان از تلفن و مالقات برای باید ندارد.و مالقات و تلفن حق برد.اما می سر به شهر                    رجایی

 دریافت شود.

زندانیان به خدمت از زندان پرستاران ی همه و او که بود گفته تر پیش فرجاد آقای که درحالیست                     این
محل از ، آنها حقوق بلکه ، پردازد نمی زندانها سازمان را آنها حقوق زیرا ، هستند عصبانی                    بسیار

 کمکهای “سازمان حمایت از زندانیان” پرداخت می شود.

 برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 *مرگ یک کارگر کارخانه سیمان ایالم بر اثر سقوط از ارتفاع

داربست باالی از سقوط براثر باال کاری باسابقه سیمان کارخانه دربخش شاغل ساله 42 کارگر                 یک
 جان خودرا ازدست داد.

استان سیروان شهرستان در کارزان بخش ساکن باخته جان کارگر این شده ای رسانه گزارشات                  بنابه
 ایالم بود.

 *جان باختن یک کارگر در حادثه ریزش تونل کرومیت فاریاب در منوجان

به بیمارستان به انتقال از وپس مصدوم تونل ریزش براثر منوجان در فاریاب کرومیت معدن کارگر                  یک
 علت شدت جراحات جانش را از دست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

 اخباروگزارشات کارگری 27 مرداد ماه 1399

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

مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات ادامه -                
 با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

 - از هفدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق چه خبر؟

 - بیخبری از جعفر عظیم زاده

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


ساله 18 بالتکلیفی به نسبت پاکدشت امیرالمومنین شهرک مسکن تعاونی اعضای اعتراضی تجمع -              
 درخیابان اصلی شهر

 - تجمع اعتراضی اهالی شهرک فرهنگیان همدان نسبت وضعیت نامناسب خیابان ها مقابل فرمانداری

 - تجمع اعتراضي آزادگان نسبت  به واگذاری سهمیه زمین هایشان مقابل قوه قضائیه

بانک توسط اموال مصادره تهدید به نسبت اندیمشک شیری گاو مجتمع دامداران اعتراضی تجمع -               
 کشاورزی بدنبال ورشکستگی بدلیل وعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

چهار از بیش ساخت مجوز صدور عدم به نسبت نیشابور ساختمان صنعت فعاالن اعتراضی تجمع -                
 طبقه مقابل فرمانداری

 - ماجرای مرگ کارگر تازه داماد 2شغله در شهر طالقان

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

گذاشتن بنمایش ضمن اراک واحدتولیدی دراین تجمع با هپکو مرداد،کارگران 27 دوشنبه              روز
روزی برای مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت              اعتراضشان

 دیگر،خواهان خلع ید از مدیریت کنونی و حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی در کارخانه شدند.

مدیریت ید خلع امروز اراک هپکو کارگران گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض های هپنویی از                  یکی
 کارخانه را مطالبه کردند.

این در تولید راه اندازی جهت در اقدامی هنوز کنونی، مدیریت فعالیت آغاز از ماه 8 گذشت افزود:با                   وی
کارخانه در مدیریت که است دوماه وقریب شده اند رها خود حال به کارگران و نگرفته صورت                  کارخانه

 حضور فیزیکی ندارد.

تامین به هپکو شرکت واگذاری شاهد حاضر حال در اینکه به باتوجه گفت: درخاتمه معترض کارگر                  این
هپکو، فعلی مدیران ید خلع با سریعتر هرچه داریم درخواست سازمان این مسئوالن از هستیم                 اجتماعی
واحد این در تولید سریعتر هرچه تا کنند منصوب کارخانه مدیریت راس در را فن اهل و الیق                    افرادی

 صنعتی بزرگ آغاز شود.

مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات                *ادامه
 با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

دامنه اعتراضات درادامه تپه هفت کارگران از ماقبل،جمعی روزهای همچون مرداد 27 دوشنبه               روز
شهرستان فرمانداری مقابل مسئوالن توخالی های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت               دارشان

 شوش تجمع کردند وخواهان پاسخ فوری به مطالبات برحقشان شدند.



 

 *از هفدهمین  روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق چه خبر؟

قدرت با همچنان افتاده عقب و حقیرانه دستمزدهای به سراسری اعتراض روز 17مین 27مرداد،                امروز
 ادامه دارد.

تالش سراسری اعتراض این به پیوستن برای بیشتری کارگران کردن مجاب برای معترض کارگران                
10 کارکردن و گرما مزه کمی شده آچار و انبر به دست خود اند شده ناچار هم پیمانکاران کنند.                     می

 ساعته را بچشند تا شاید کمی کار را جلو بیاندازند.

حقوق کرده کم خود طمع از که شده زده نامه آنان به مادر های شرکت سوی از داریم اطالع که چرا                       
برای پیمانکاران از بعضی خاطر همین به بازگردند. ها پروژه به کارگران تا ببرید باال را                  کارگران

 جلب نظر کارگران اقدام به واریزحقوق های عقب افتاده کرده اند.

کار به کارگران ولی است کرده افتاده عقب های حقوق واریز به اقدام 14 فاز در پایبندان شرکت جمله                     از
  بازنگشته اند.

ماه سه ماه، این در داد می را کارگران حقوق اعتصاب با همیشه که 22 و 21 فاز در oiec                      شرکت
 حقوق همزمان را با کارگران تسویه کرده است.

عرضگی بی دلیل به را آنان و تعطیل را پروژه که شده گرفته تماس پیمانکاران از بخشی با تهران                     از
  جریمه و بعد از تمام شدن اعتراض کارگران، کار به شرکت دیگری محول شود.



حقوق گفته زده زنگ ما به هم شرکت است:« نوشته چنین برایمان کارگران از یکی اینکه خوب خبر                    اما
اگه گفته تازه بده. تومان 9 که کرده تقبل و داره، کارفرما هم شو پرینت حتی هست تومان 9                     کمپین
از کپی میخوام که چیزی تنها اومدن صورت در گفتم فقط منم میزنه. هم بیشتر باشه اوکی                   کارتون

 قرارداده. گفت مشکلی نداره. اگه خدا خواست و مشغول شدیم کپی از قرارداد میفرستم براتون».

 برگرفته از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 *بیخبری از جعفر عظیم زاده

داوودی امیرساالر و عبدی اسماعیل تلفنی تماس طریق از زاده عظیم جعفر خانواده گذشته روز                 عصر
بهداری پزشک اورژانسی دستور اعزام از پس زاده عظیم جعفر که شدند مطلع اوین زندان داخل                  از
اورژانسی شرایط تشخیص و معاینه از پس زندان پزشک است. شده منتقل طالقانی بیمارستان به                 زندان

 قلب و  ریه جعفر ، وی را جهت انجام معاینات بیشتر و  انجام امور درمانی به بیمارستان انتقال داده بود.

از پس اما کردند مراجعه طالقانی بیمارستان به سریعًا جعفر دوستان و خانواده خبر این شنیدن از                   پس
جعفر انتقال از نیز بیمارستان مسئولین و نیافتند جعفر از خبری هیچگونه شب پایانی ساعات تا                  انتظار

 اظهار بی اطالعی کردند.

  از دیشب تاکنون نیز کوچکترین خبر  و اطالعی از مکان و وضعیت جعفر به خانواده وی نرسیده است.

بیمارستان به آیا یافته انتقال اگر و نه یا اند کرده منتقل بیمارستان به را جعفر آیا که نیست                     مشخص
 طالقانی آورده اند و یا بیمارستانی دیگر.

ممکن کرونا به وی ابتالی احتمال درنظرداشت با و  است وخیم بسیار زاده عظیم جعفر جسمانی                  شرایط
 است هر لحظه اتفاق ناگواری برای او بیافتد.

ندارد. کم آنها اذیت و آزار اعمال و روانی شکنجه از چیزی خانواده به جعفر وضعیت اطالع رسانی                   عدم
 مسئولین زندان باید سریعًا خانواده جعفر و جامعه را از وضعیت سالمتی وی باخبر  نمایند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٧ مرداد ٩٩

ساله 18 بالتکلیفی به نسبت پاکدشت امیرالمومنین شهرک مسکن تعاونی اعضای اعتراضی              *تجمع
 درخیابان اصلی شهر

برای پاکدشت امیرالمومنین شهرک مسکن تعاونی اعضای از مرداد،جمعی 26 یکشنبه روز              عصر
به دست هایشان خانه ساخت مجوز گرفتن برای ساله 18 بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان صدای                 انعکاس

 تجمع درخیابان اصلی این شهرستان دراستان تهران زدند.

 *تجمع اعتراضی اهالی شهرک فرهنگیان همدان نسبت وضعیت نامناسب خیابان ها مقابل فرمانداری

نامناسب وضعیت نسبت اعتراض برای همدان فرهنگیان شهرک اهالی از مرداد،جمعی 26 یکشنبه               روز
 خیابان ها وآسفالت نبودشان دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.



 

 *تجمع اعتراضي آزادگان نسبت  به واگذاری سهمیه زمین هایشان مقابل قوه قضائیه

سهمیه واگذاری به اعترض برای تهران استان ساکن آزادگان از جمعی مرداد، 26 یکشنبه                روز
اجتماع قضائیه قوف ساختمان مقابل حقیقی فرد یك به احرارالزمان مسكن تعاوني توسط               زمین هایشان

 کردند.



 

مقابل زمین هاي از بخشي امتیاز 80 «سال گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضرین از                 یكی
شد واگذار احرارالزمان مسكن تعاوني به (22 منطقه – تهران (غرب فارس خلیج شهداي دریاچه                 ورودي
خلیج دریاچه اطراف زمین هاي زمان، آن در شد. تقسیم تعاوني این عضو آزاده 956 بین امتیازها این                   و
ارزش منطقه، آن در ساز و ساخت  شروع دنبال به نداشت. زیادي ریالي ارزش و بود بیابان                   فارس
زمین اعضا از تعدادي كند. پرداخت دولت را زمین ها ساخت هزینه كه بود قرار و رفت باال                   زمین ها
از و دادند تعاوني به ساخت پیش پرداخت تومان میلیون 30 اعضا، از نفر 176 اما ساختند را                   خودشان
وقت مدیره هیات سال، همان بودند، نكرده سهم شان ساخت براي اقدامي هیچ ،1383 سال تا كه                  آنجا
نرفت، فروش چون اما گذاشت كلي فروش براي را افراد این به متعلق زمین هاي كل مسكن                  تعاوني
امنا هیات نظر زیر بلوك ها و واحدها ساخت شد قرار و دادند تشكیل امنا هیات خودشان بین اعضا                    برخي
بود، انبوه ساز كه حقیقي فرد یك 1386 سال بود، امتیاز قالب در واگذاري ها تمام كه آنجا از شود.                    انجام
مجمع اجازه بدون فروش، و خرید این و خرید وقت مدیره هیات از را امتیازها تمام قراردادي                   طي

 تعاوني مسكن و طي یك تفاهمنامه بدون اطالع اعضاي تعاوني اتفاق افتاد.»

بود مقرر بود، رسیده مدیره هیات اعضاي از نفر 2 امضاي به كه تفاهمنامه این «در افزود:                   وی
كنند دریافت پول تومان میلیون 40 امتیازشان واگذاري بابت و شده حاضر محضر در زمین ها                 صاحبان
نگهداري احرارالزمان مسكن تعاوني در حاضر حال در هم سندها و دارد مادر سند زمین ها، تمام                  چون



كل وجهي، هیچ  پرداخت بدون و زمین ها صاحبان اطالع بدون حقیقي فرد این حال این با                  مي شود.
وقت بازرس توسط هیچگاه هم غیرقانوني روال این و كرد تصاحب را نفر 176 این به متعلق                   زمین هاي

  تعاوني گزارش نشد.»

كه مي برند شكایت دادگاه به حقیقي فرد از تخلف، این از اطالع محض به مالباختگان ، وی گفته                    به
،95 سال تیرماه اما مي شود تشكیل باره این در مفتح شهید قضایي مجتمع 220 شعبه در هم                   پرونده اي
واگذار فرد این به رایگان به را آزاده 176 به متعلق زمین هاي و داده راي انبوه ساز این نفع به                     دادگاه

 كرده و حكم به الزام سند مي دهد.

بانک توسط اموال مصادره تهدید به نسبت اندیمشک شیری گاو مجتمع دامداران اعتراضی               *تجمع
 کشاورزی بدنبال ورشکستگی بدلیل وعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

اموال مصادره تهدید به اعتراض برای اندیمشک شیری گاو مجتمع دامداران مرداد، 27 دوشنبه                روز
مقابل تجمع به دست مسئوالن توخالی های وعده بدلیل ورشکستگی بدنبال کشاورزی بانک               توسط

 فرمانداری این شهرستان زدند.

 

کشاورزی زمین های قول که شد بنا حالی در مجتمع گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                   یکی
 را به ما داده بودند اما حصارکشی دور مجتمع انجام نشد و کم کم شاهد آغاز سرقت ها شدیم.

وعده هنوز سال 5 گذشت از پس اما کردند آغاز را خود کار دامداران حصار، نبود علی رغم افزود:                    او
 زمین های کشاورزی محقق نشد و مجتمع کامال ورشکست شد.



قول این که امید این با و ادارات زمین وعده با بار این دامداران ورشکستگی، از پس داد: ادامه                     وی
 محقق خواهد شد مجددا با وام و قسط و آوردن دام، کار خود را شروع کردند.

را خود سرمایه که را دامدارانی کشاورزی بانک حاال و شدیم ورشکست دوم بار برای اما افزود:                   وی
 پای کار آوردند تهدید به مصادره اموال می کند و ما نیز به همین خاطر اینجا جمع شده ایم.

چهار از بیش ساخت مجوز صدور عدم به نسبت نیشابور ساختمان صنعت فعاالن اعتراضی                *تجمع
 طبقه مقابل فرمانداری

صدور عدم به اعتراض نیشابوربرای ساختمان صنعت فعاالن از اردیبهشت،جمعی 27 دوشنبه              روز
خراسان استان در شهرستان این فرمانداری مقابل طبقه چهار از بیش ساختمان احداث برای                مجوز

 رضوی زدند.

 

ساخت مجوز نیشابور شهرداری امسال ابتدای از گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                 یکی
فرمانداری انطباق کمیسیون مصوبه را آن علت و نمی کند صادر طبقه چهار از بیش ساختمان های                 برای

 عنوان کرده است.

ادامه به قادر دیگر وضعیت این با و نبوده صرفه به شهر این در ساخت وساز مصوبه، این با افزود:                     وی
 فعالیت نیستیم.

این در مسکن بهای صددرصدی افزایش و ساز و ساخت توقف موجب شده یاد مصوبه داد: ادامه                   وی
 شهر شده است.



 او همچنین گفت: عالوه بر آن تعداد بسیاری از افراد مرتبط با این صنعت شغل خود را از دست داده اند.

 *ماجرای مرگ کارگر تازه داماد 2شغله در شهر طالقان

جایگاه پشت چاه داخل بود خود کار محل نظافت مشغول شب آخر وقتی بنزین، پمپ 28ساله                  کارگر
 سوخت سقوط کرد و بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داد.

است یادگاری تنها طالقان در پدرش خانه گوشه سعید عکس قاب دور پژمرده گل های و نیمه سوخته                  شمع
 که از او باقی مانده است.

خانواده نکرده اند. جمع را مشکی ساتن رومیزی های و نیاورده پایین دیوار از را تسلیت بنر های                 هنوز
تازه «پسرم ندارند. باور را مرگش و شده اند سیاهپوش او دست دادن از غم در به تازگی ساله 28                   سعید
آهی و می گوید را این سعید پدر اوست.» دامادی عکس قاب گذاشتیم، خانه گوشه که عکسی آن بود.                    داماد

 غلیظ بر سینه اش می نشیند و بغض گلویش را می گیرد.

خانواده اش و او زندگی و داد رخ ثانیه چند در که تلخی اتفاق در و حادثه شب در می خورد سر انگار                       بعد
اما ندیده، را آن سعید پدر چند هر که اتفاقی همان نشاند. دلشان بر جگرسوزی داغ و کرد زیرورو                     را

 بار ها آن را در ذهن خود تجسم کرده است.

بود طالقان شهر در مسکونی شهرک یک نزدیکی در بنزینی پمپ نظافت مشغول سعید وقتی شب                  آن
آب سعید انگار اما گشتند، او دنبال را همه جا شب تاریکی در بعد دقایقی او دوستان و زد غیبش                     یکدفعه

 شده و در زمین فرورفته بود.

و رسید گوش به بود شده پارک جایگاه پشت که سنگین ماشین دو بین از خفیفی ناله صدای                    یکدفعه
 دوستان سعید متوجه شدند سعید جایی بین آن دو ماشین در چاه فاضالبی افتاده بود که درپوش نداشت.

هم با خرجش و دخل اما بود، شهرداری کارمند «پسرم گفت: ای باخبرنگاررسانه گفتگو در سعید                  پدر
در سعید کار می کرد. کار پمپ بنزین در دوم شغل عنوان به شب ها همین برای و درنمی آمد                  جور
کیسه که بوده رفته زباله ها، جمع کردن و کارش تمام شدن از بعد سعید حادثه شب و بود نظافت                   پمپ بنزین

 زباله ها را در سطلی که پشت جایگاه سوخت بود، بیندازد.»

منطقه آن در است. نزدیک طالقان اطراف کوه های به که است مانند بیابان محلی سوخت جایگاه                  پشت
موقع ولی بود، رفته کوه ها سمت به زباله ها انداختن برای سعید است. تاریک شب ها و نشده نصب                   چراغ

 برگشت به جایگاه یکباره حادثه مرگبار گریبانش را گرفت.

سنگین ماشین دو بین سوخت جایگاه پشت که فاضالب بی درپوش چاه در پسرم یکدفعه برگشت                 «موقع
گازی خاطر به هم بعد بود. افتاده آن در و خورده سر پایش و بود ندیده را چاه سعید البد بود. افتاده                        بود،
خفگی اثر بر امدادی نیرو های رسیدن از قبل و شده گازگرفتگی دچار پسرم بود، جمع شده آنجا در                   که

 جانش را از دست داده بود.»

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - فریاد اعتراضات جمعی ازمعلمان کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی دربهارستان:

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضی            +تجمع
 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

 +تجمع اعتراضی معلمان مدارس خصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل مجلس

 +تجمع اعتراضی معلمان قرآن قراردادی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس

 - گزارشی ازشانزدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

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

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات سریال -              
 وعده های پوچ مسئوالن ادامه دارد

  - آغاز سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

 - ادامه کنش های دامنه دار کارگران سایت پسماند صفیره اهوازدر راه احقاق حقوق برحقشان

  - جعفر عظیم زاده به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شد

 - بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران در مورد توقیف روزنامه «جهان صنعت»

و مسکن بانک مقابل ساله 12 بالتکلیفی به نسبت برازجان مهر مسکن متقاضیان اعتراضی تجمعات -                
 فرمانداری دشتستان

 - جان باختن یک کارگر ساختمانی جوان در بهشهر براثر سقوط از ارتفاع

 *فریاد اعتراضات جمعی ازمعلمان کشور نسبت به بالتکلیفی استخدامی دربهارستان:

به کشورنسبت سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان اعتراضی            +تجمع
 بالتکلیفی استخدامی مقابل مجلس

از سوادآموزی نهضت آموزشیاران استخدامی آزمون پذیرفته نشدگان از مرداد،جمعی 26 یکشنبه              روز
را اعتراضشان صدای مجلس مقابل دیگر تجمعی برپایی با تا رساندند پایتخت کشورخودرابه               سراسر

 برای باری دیگر کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی منعکس کنند.



 

خود شغلی وضعیت پیگیر تا آمده تهران به کشور نواحی و مناطق سایر و شهرها از که                   معترضین
استخدامی آزمون برگزاری از بعد گفتند: ای رسانه خبرنگار به اعتراضشان دالیل تشریح در                باشند،
نصاب حد کسب با آزمون این در نتوانستند نفر هزار شش حدود تعداد سوادآموزی، نهضت                 آموزشیاران
آینده سال های در اینکه و شغلی باالی سوابق و سن  رفتن باال به باتوجه که شوند پذیرفته قبولی                    نمره
جذب ندارد،خواهان وجود آنها برای دیگری شغل هیچ فرصت همچنین و ندارند را شدن استخدام                 شانس

 در آموزش وپرورش هستند.

از باالتر نمره کسب با آموزشیاران استخدامی آزمون شرکت کنندگان از 70درصد افزودند:              معترضان
35 رتبه که آزمون این در که افرادی به که درحالی ست این کردند. کسب قبولی نمره امتیاز، 100 از 50                    
پذیرفته آزمون این در که آموزشیارانی و شوند. قبول 50 رتبه کسب با شد کمک بودند، آورده                   بدست
عمر سالهای که افراد این به داشتیم انتظار ما آورده اند. 35 از پایین تر رتبه که هستند کسانی                   نشده اند،

 خودرا برای با سواد کردن افراد بی سواد در مناطق محروم بکار گرفته اند، کمک شود.

نیروهای با خود مقایسه با سوادآموزی نهضت یاران آموزش آزمون خواندن ناعادالنه با               معترضان
برای اما شدند؛ فرهنگیان دانشگاه وارد آزمون بدون آنها افزودند: دبستانی، پیش              حق التدریس
بود قرار که است حالی در این می شود. محسوب تبعیض این نیامد؛ وجود به شرایطی چنین                  آموزشیاران

 پس از 2 سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حاال پشت سد آزمون مانده ایم.

گفتند: کرده اند، حذف را آزمون سربازمعلمان مثل گروه ها سایر برای اینکه بیان با آموزش دهندگان                این
در دستمزد کمترین با سالها نهضت آموزش دهندگان بدارند؛ روا تبعیض آموزش دهندگان مورد در               نباید

 مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده اند و استحقاق توجه بیشتر را دارند.

 +تجمع اعتراضی معلمان مدارس خصوصی کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل مجلس



خصوصی مدارس معلمان از جاری،جمعی سال تابستان باردرفصل سومین برای مرداد 26 یکشنبه               روز
به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش ضمن مجلس مقابل وباتجمع رساندند حضوربهم درتهران              کشورهم

 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی،خواهان تعیین تکلیف نهایی با قرادادها و وضعیت استخدامیشان شدند.

 

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

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

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

به کار قانون پوشش تحت که اعتراضی درتجمع حاضر غیرانتفاعی مدارس در شاغل آزاد                معلمان
می واریز اجتماعی تامین سازمان حساب به ساعتی صورت به آنها بیمه و کنند می کار ساعتی                   صورت
حقوق آنها یک سوم اما می دهیم انجام را رسمی معلمان کار همان ما گفتند: ای رسانه خبرنگار به                   شود،



مجلس نمایندگان باید نمی شود. پرداخت کامل ما بیمه حتی محرومیم؛ شغلی مزایای همه از                نمی گیریم؛
 فکری به حال ساماندهی اشتغال ما بکنند.

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

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

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

 بگذارند.

 +تجمع اعتراضی معلمان قرآن قراردادی کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس

رساندندتا تهران بهارستان به را خود کشورهم قراردادی قرآن معلمان از مرداد،جمعی 26 یکشنبه                روز
 با تجمع مقابل مجلس اعتراضشان را نسبت به عدم تبدیل وضعیت بنمایش بگذارند.



 



پنج جذب گفت: ای رسانه خبرنگار درتجمع،به 1391حاضر سال در شده جذب معلمان این از                 یکی
دوران در قرآن تدریس عرصه در ظرفیت براساس استان هر از توانمند افراد میان از معلم                  هزار
به اداری روند کردن سپری و گزینش از پس متقاضی افراد شد. انجام حاجی بابایی، حمیدرضا                 وزارت

 عنوان مربی پرورشی با رویکرد فعالیت قرآنی وارد مدارس شدند.

و شود معلوم ما شدن پیمانی وضعیت یک سال، حداکثر از پس بود مقرر جذب، ابتدای در افزود:                   وی
تبدیل معلم 500 و هزار چهار برای و شد منتشر جذب بر مبنی پرورش و آموزش دستورالعمل                   حتی

 وضعیت صورت گرفت، اما به دلیلی نامعلوم معلمان چند استان از این امر جا ماندند.

نوروز، تعطیالت ایام از پس حتی که کردند بیان چنین اسالمی شورای مجلس برابر در تجمع کننده                  افراد
با کردیم شرکت رتبه بندی آزمون در آنکه وجود با و نشد ما حال شامل نیز معلمان رتبه بندی                   اجرای
به یا هشتصد و میلیون دو حدود به دریافتی مبلغ کارشناسی، مدرک با عائله مندی حق و تأهل                   وضعیت

 سه میلیون تومان می رسد.

استان ها تمامی در قرآن مربی هزار پنج استخدام برای رسمی آگهی 1391 سال که است یادآوری                  قابل
پس که شد داده وعده آنها به جذب بدو همان در و شدند جذب قراردادی عنوان با معلمان این شد.                      منتشر
نفر 500 و هزار چهار حدود تعداد این از شود. بسته پیمانی قرارداد آنها با مدت کمترین شدن سپری                     از
در نامعلوم دالیل به تعدادی سال هشت گذشت از پس هنوز اما شدند، وضعیت تبدیل مختلف استان های                   از

 بالتکلیفی هستند، معلمانی از استان های البرز، آذربایجان غربی، قم، سمنان، مرکزی و ...

 *گزارشی ازشانزدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق

 امروز 16 مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای کارگر نابود کن است.

بوده کار مشغول تاکنون که کارگرانی کشیدن بیرون برای معترض کارگران همه که اقداماتی به توجه                   با
 اند انجام گرفته امروز هم بخشی از کارگران به کمپین پیوستند.

تا ۵ با فقط اردشیرلیموچی اتحادشکن پیمانکار و شد تعطیل کلی بطور ماهشهر جنوب تهران                 شرکت
  فیتر که با خواهش تمنا از فامیل خود جور کرده است کار می کنند. ولی پایپینگ شرکت تعطیل گردید.

تا کند کار به راضی را کارگران بتواند اینکه برای شرکت این که رسد می 14خبر فاز پایندان شرکت                     از
 آخر تیرماه حقوق های عقب افتاده را تسویه کرده است.

میلیون دو تا حقوق افزایش به راضی ها شرکت مدیران بیشتر که رسیده خبر هم ها شرکت دیگر                    از
 تومان هستند.

 برگرفته از یک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

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

شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضیشان تجمع به اراک هپکو کارگران ماه، 26مرداد یکشنبه               روز
 ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن درکارخانه ادامه دادند.



استان مسئوالن وعده علیرغم گفتند: ای رسانه خبرنگار به هپکو معترض کارگران رابطه               درهمین
به کارگران ماه دو هنوزحقوق مرداد 26 روزیکشنبه تا دستمزد، پرداخت خصوص در               مرکزی

  حسابشان واریز نشده است.

  آنها افزودند:مدیرعامل شرکت هم کماکان پا به شرکت نگذاشته است.

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت ایران کنتورسازی کارخانه کارگران اعتراضی تجمعات              *سریال
 وعده های پوچ مسئوالن ادامه دارد

استانداری مقابل دیگر تجمعی برپایی با ایران کنتورسازی کارخانه کارگران مرداد، 26 یکشنبه               روز
مسئوالن پوچ های وعده و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضیشان تجمعات سریال به                قزوین

 ادامه دادند.

 

بهانه به که تولیدی واحد این تعطیلی از ماه 5 گذشت با گفتند: ای رسانه خبرنگار به معترض                    کارگران
مطالبات پرداخت و کارخانه بازگشایی جهت در اقدامی هنوز کنونی مدیریت افتاد، اتفاق ویروس                کرونا
مدیریت و طلبکاریم مزدی معوقات ماه 26 حدود ما حاضر حال در است. نداده انجام کارگران                  معوقه

 کارخانه هیچ برنامه برای پرداخت آنها ندارد. مسئوالن نیز واکنشی از خود نشان نمی دهند.

از خود مطالبات وصول برای زیادی تالش کارگران  گذشته روزهای در کارگران، از یکی گفته                 به
بیمه حق از بخشی نشدن پرداخت دلیل به حال عین در است. نیفتاده اتفاق هیچ هنوز اما کرده اند                    مسئوالن

 کارگران، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران نیز تا امروز محقق نشده است.



در و دارند معوقه مزدی مطالبات ماه 26 تاکنون 95 سال از کارخانه این در کارگران اینکه بیان با                     وی
امروز امیدواریم افزودند: هستند، روبرو معیشتی مشکالت با خانواده هایشان با کارگر 136 حاضر               حال
ما حال به فکری و بشنوند را ما صدای دولتی نهاد این مسئوالن آمده ایم استانداری به بار دهمین برای                     که
هزینه های پرداخت در که هستند کارگرانی ما، میان در بکنند. خانواده هایمان و کنتورسازی               کارگران

 جاری زندگی خود درمانده اند.

هستند، آن فعالیت آغاز و کارخانه درهای بازگشایی خواستار وی همکاران اینکه بیان با کارگر                 این
برای مشکلی کارخانه می دانیم درستی به و کشیده ایم زحمت قدیمی کارخانه این در سال ها داشت:                 اظهار
درهای کارخانه، قدیمی کارگران زندگی شرایط گرفتن نادیده با کارفرما باید چرا حال ندارد.                تولید

 کارخانه را بسته نگهدارد، نمی دانیم؟

  *آغاز سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

و ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت کارگران اعتراضات ماه مرداد،سومین 26 یکشنبه                روز
مقابل دیگر تجمعی با مجریه قوه سردمداران تفاوتی وبی ومقننه قضائیه قوه سران زرد تو های                  وعده

 فرمانداری شهرستان شوش آغازشد.



 

 *ادامه کنش های دامنه دار کارگران سایت پسماند صفیره اهوازدر راه احقاق حقوق برحقشان

 کنش های دامنه دار کارگران سایت پسماند صفیره اهوازدر راه احقاق حقوق برحقشان ادامه دارد.



در پیمانکار گفت: ای رسانه خبرنگار به سایت این کارگرمعترض زنان از یکی مرداد، 26 یکشنبه                  روز
ما درحالیکه نمی گیرد نظر در ما برای حقوقی می کند اعالم تعطیل را زباله تفکیک سایت که                  روزهایی

 آمادگی حضور در محل کار را داریم.

پرداخت کرونا ویروس شیوع روزهای در سایت تعطیلی دلیل به امسال اردیبهشت حقوق داد: ادامه                 وی
 نشد؛ باوجود حضور در محل کار در خرداد اما تاکنون حقوق این ماه را نیز دریافت نکرده ایم.

به آن از پس و دادند ما به را کار محل در حضور اجازه روز 10 تنها نیز تیر ماه در افزود: کارگر                         این
 دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد.

کامل و موقع به نشدن پرداخت و هستند خانوار سرپرست زنان سایت این کارگران بیشتر افزود:                  وی
خود نیازهای ساده ترین تامین در حتی اکنون هم کند؛ می وارد آنها به سنگینی بسیار ضربه                  حقوق

 درمانده ایم.

محل به ریال میلیون 10 دریافت ازای به شده خواسته کارگران از گفت: همچنین معترض کارگر                  این
 کار بازگردند اما این مبلغ هیچ دردی از ما دوا نمی کند.

ما چشم در اختالف این دود و است اختالفات دچار صفیره سایت مدیران با پیمانکار داد: ادامه                   وی
 می رود.

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به اهوازنسبت صفیره پسماند سایت کارگران اعتراضی رابطه:تجمع             درهمین
 مقابل شهرداری

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

 پسماندشهرداری 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 می تواند2 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 نیز30 نفر از زنان سرپرست خانوار هستند.

  *جعفر عظیم زاده به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شد

دکتر معاینه و بازدید طی مرداد ٢۶ یکشنبه امروز ، ایران کارگران آزاد اتحادیه به رسیده خبرهای                   طبق
  بهداری مرکزی زندان اوین ،  دستور اعزام  اورژانسی جعفر عظیم زاده به بیمارستان را صادر کرد

آنان کرونای تست بودن مثبت با اوین زندان ٨ بند زندانیان از نفر ١٢ گذشته هفته یکشنبه در آنکه از                      پس
قرار معاینه مورد را آنان اوین زندان بهداری دکتر امروز ، شدند منتقل اوین زندان مرکزی بهداری                   به
داد تشخیص اورژانسی را زاده عظیم جعفر ( ریه و قلب ) جسمانی وضعیت ، دکتر تشخیص طبق و                     داد

  و دستور اعزامش را به صورت فوری به بیمارستان صادر کرد

انتقال از داوودی ساالر امیر و عبدی اسماعیل آقایان تماس پی در نیز زاده عظیم خانواده پیش                   ساعتی
 جعفر به بیمارستان طالقانی مطلع شدند

و میبرد رنج ریوی و قلبی بیماری از ٩۵ سال در روزه ۶٣ غذای اعتصاب از پس زاده عظیم                     جعفر
  اکنون با شدت گرفتن کرونا و حبس در زندان وضعیت جسمانی اش را وخیم تر کرده است

  اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ٢۶ مرداد ٩٩

 *بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران در مورد توقیف روزنامه «جهان صنعت»

 پیش از آن که دیر شود، اعتمادسازی کنید

آمدن کار روی با شدند. بیکار کار از رسانه ای فعاالن از نفر 25 و شد تعطیل صنعت جهان                    روزنامه
توقیف شاهد کمتر مدت هاست که شد محدود چنان مطبوعات فعالیت و آزادی عرصه یازدهم،                دولت
روند با چنان رسانه ها است. مطبوعات در «خودسانسوری» رعایت حاصل امر این هستیم.               نشریه ای
کمتر که می گیرند را انتقادی مطالب رمق و جان آن گونه خودشان که شده اند آشنا سانسور                 بی منطق
همه گیر ویروس موضوع در وجود، این با می دهند. اخطار و توبیخ برای سانسورگر نهادهای به                 مجالی
از پیش گیری و کنترل برای دولت نامناسب عملکرد و قربانیان تعداد برای آماری شفافیت نبود                 کرونا،
ستاد «عضو اشتباه به را او صنعت جهان روزنامه که کارشناس یک اظهارنظر شد موجب آن،                  شیوع

 ملی کرونا» نامید، زمینه تعطیلی این روزنامه پرسابقه را فراهم کند.

را کشور در موجود بحران های درست، و مستند اطالع رسانی با موظفند رسانه ها که است                طبیعی
مجاری از آماری شواهد مورد این در کنند. بیان آن ها حل برای را مناسب راهکارهای و کرده                   ریشه یابی
در کرونا بحران عمق که است آن از حاکی همه کشور استان های پزشکی تیم در عینی شاهدان و                    مختلف
و نامناسب سیاست گذاری های و می شود بیان رسمی رسانه های در که است چیزی آن از بیش                 کشور

 برگزاری تجمعات پیش رو این بحران را جدی تر می کند.



یک از باشند داشته را صحیح اطالعات و آمار به آزاد دسترسی امکان که مستقل و آزاد رسانه های                    نبود
در است. کشور رسانه ای فضای موانع و کاستی ها جمله از موضوعات، اکثر به امنیتی نگاه و                  سو
از بسیاری کارگران و می برد سر به خود شرایط سخت ترین از یکی در کشور اقتصاد که                  روزهایی
به صدایشان شدن شنیده برای شده اند مجبور خود معوقه دستمزدهای به اعتراض در صنعتی                واحدهای
زمینه مدنی جامعه بازوی عنوان به می توانند مستقل و آزاد رسانه های بکشند، کار از دست و آمده                   صحنه
به منجر دوجانبه گفت وگوی این کنند. فراهم را مردم و حکومتگران میان اجتماعی و ملی                 گفت وگوی
شدن فراهم جای به متاسفانه است. همگان یاری رسان رو پیش مشکالت حل در و شده اجتماعی                  اعتماد
و روزنامه نگاران دلسردی زمینه آن ها با حذفی برخورد و مسائل ساده ترین کردن امنیتی شرایط،                این

 بی اعتمادی عمومی را بیش ار پیش فراهم می کند.

روزنامه توقیف کردن محکوم ضمن خود، صنفی وظیفه بر بنا تهران آزاد روزنامه نگاران صنفی                انجمن
تدبیرگران، شود، دیر بسیار آن که از پیش و شده اصالح کنونی رویه است امیدوار صنعت»                 «جهان
بی اعتمادی ریخته فرو دیوارهای و شده شنیده حرف شان متقابال تا بشنوند را رسانه ها و مردم                 حرف

 ترمیم شود.

 انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران

 20مرداد ماه 1399

و مسکن بانک مقابل ساله 12 بالتکلیفی به نسبت برازجان مهر مسکن متقاضیان اعتراضی                *تجمعات
 فرمانداری دشتستان

تجمعاتی بابرپایی بوشهر استان در برازجان مهر مسکن متقاضیان از مرداد،جمعی 26 یکشنبه               روز
بالتکلیفی به نسبت را اعتراضشان دشتستان شهرستان فرمانداری و مسکن بانک مرکزی شعبه               مقابل

 12 ساله بنمایش گذاشتند و خواهان تحویل واحدهای مسکن مهر خود شدند.



 

مشکالت عامل را مربوطه مسئوالن تدبیری بی ای رسانه خبرنگار با گفتگو طی کنندگان تجمع از                  یکی
 و بی خانمانی مردم این شهر عنوان کرد و خواستار حل فوری مشکل مسکن مهر شد.

هستند، خود احقاق دنبال به  و دارند حقی بر های خواسته  کنندگان تجمع  تمام اینکه به اشاره با                    وی
نرسیده باره این در خوشایندی خبر هیچ اما هستیم مهر مسکن انتظار در که است 12سال کرد:                   تصریح

 است. 12سال کافی نیست؟

هر است. نمانده برایمان صبری دیگر سنگین های هزینه و اقتصادی وضع این با داد: ادامه همچنین                   وی
 روز از این خانه به آن خانه می روم و کرایه نشین هستم.

  *جان باختن یک کارگر ساختمانی جوان در بهشهر براثر سقوط از ارتفاع

براثر مازندران استان بهشهر درشهر احداث درحال ساختمان دریک کار ساله،حین 26 کارگر               یک
 سقوط از ارتفاع وشدت جراحات وارده در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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