
 اخباروگزارشات کارگری 7 تیر ماه 1399

 - ازخوزستان چه خبر؟

یک کردن الورود ممنوع به ایران فوالد صنعتی ملی گروه طلب حق کارگران وآزار اذیت ادامه -1                 
 کارگر دیگر

 2- اهالی خشمگین روستای ام الطمیراهواز در اعتراض به بی آبی جاده قدیم اهواز - خرمشهر را بستند

 3- ادامه اعتراضات و بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

کارگران اعتراضات از پس خرگوشی خواب از خوزستان استان کار کل اداره مسئوالن شدن بیدار -4                
 شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 2 ساله

وعده خلف به دراعتراض فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران وتجمع اعتصاب سرگیری از -               
 کارفرما وادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

شهرستان مسئوالن حتی شنود نمی را کارگران صدای کس هیچ فاریاب: یار امین معدن طلب                 کارگرحق
بشنوند، را ها آن دردهای و شده حاضر کارگران جمع در که دهند نمی خود به را زحمت این                     فاریاب

 فقط در جلسات کارگران را تهدید می کنند.

درنیامدن اجرا حقوق،به سازی همسان عدم به نسبت اصفهان آهن ذوب بازنشستگان اعتراضی تجمع -               
 تعهدات درمانی وپرداخت نشدن مطالبات معوقه

 - اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق

تحویل عدم به نسبت سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای اعتراضات ادامه -                
 منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کل راه و شهرسازی کردستان

بیمارستان بیهوشی متخصص پزشک ابوترابی دکتر جسمی وضعیت درباره ونقیض ضد اخبار -             
این به دراعتراض درمانی واحد این کارکنان واعتصاب کرونایی فوتی بستگان حمله              پیرانشهربدنبال

 اقدام وحشیانه

 - جان باختن یک کارگر جوان در معدن سنگ الشه عسکرآباد بدنبال واژگونی بیل مکانیکی

 - جان باختن یک کارگر در نیشابور براثر سقوط از ارتفاع

 - جان باختن یک کارگر جوان تصفیه خانه آب پاکدشت در حادثه ریزش دیوار کانال

ساختمان در یا داربست روی روز هر خطر - می رود ُکما به ساختمانی کارگر یک که نیست بار اولین -                    
 نیمه ساز در کمین است!

 *ازخوزستان چه خبر؟

یک کردن الورود ممنوع به ایران فوالد صنعتی ملی گروه طلب حق کارگران وآزار اذیت ادامه -1                 
 کارگر دیگر



در مقاله یک انتشار از پس ایران فوالد صنعتی ملی گروه سازی لوله بخش کارگر حمودی جاوید                   حسن
 رسانه ای از طرف مدیریت شرکت ممنوع الورود به محل کارش شد .

حقوق احقاق برای اهواز فوالد دارکارگران دامنه اعتراضات جریان در حمودی جاوید حسن ازاین                پیش
 برحقشان احضار،بازداشت وزندانی شده بود.

  قابل یادآوری است که غریب حویزاوی دیگر کارگر حق طلب فوالد اهواز کماکان ممنوع الوروداست.

اذیت ادامه به نسبت ایران فوالد صنعتی ملی گروه کارگران اعتراضی تجمع رابطه: درهمین                
 وآزار غریب حویزاوی کارگر حق طلب 

همکار با همبستگی برای ایران فوالد صنعتی ملی گروه کارگران از خرداد،جمعی 29 شنبه پنج                 روز
را اعتراضشان مدیریت ساختمان مقابل تجمع وبا کشیدند کار از دست حویزاوی غریب طلبشان                حق

 نسبت به جلوگیری از ورودش به کارخانه و اعمال فشار اقتصادی به وی،بنمایش گذاشتند.

 2- اهالی خشمگین روستای ام الطمیراهواز در اعتراض به بی آبی جاده قدیم اهواز - خرمشهر را بستند

بیشتر هرچه انعکاس اهوازبرای کالنشهر توابع از الطمیر ام روستای خشمگین تیر)،اهالی شب(6               جمعه
قدیم جاده در آنها زدن آتش و درختان برخی قطع با و تجمع با آبی بی به نسبت اعتراضشان                     صدای

 اهواز- خرمشهر،مسیر رفت وآمد خودروها را مسدود کردند.

 

 3- ادامه اعتراضات و بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

به تپه  هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران شرایطی تیر،در 7 و 6 وشنبه جمعه های                 روز
همکاران بازنگردندان کار دیگر،برسر ومطالبات بیمه ،حق حقوق پرداخت عدم به نسبت              اعتراضاتشان
مجتمع در اجتماع با وسهامدارانش شرکت وضعیت با نهایی تکلیف تعیین وعدم اخراجیشان طلب                حق



ادامه به نسبت وکشور شهرستان،استان ذیربط مسئوالن از کسی پاسخگویی شاهد که دادند               ادامه
 بالتکلیفی معیشتی وشغلیشان نشدند.

 

کارگران اعتراضات از پس خرگوشی خواب از خوزستان استان کار کل اداره مسئوالن شدن بیدار -4                
 شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 2 ساله

مسئوالن ساله، 2 ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت حمیدیه شهرداری کارگران اعتراضات از               پس
 اداره کل کار استان خوزستان از خواب خرگوشی بیدار شدند.

وضعیت به رسیدگی برای گفت: خوزستان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل تیر،مدیر 7 شنبه                 روز
شهرداری شد: مقرر کردند، می فعالیت پیمانکار نظر زیر این از پیش که حمیدیه شهرداری                 کارگران
واریز کارگران حساب به دادرسی، هیات آرای طبق الحساب علی صورت به را مبالغی                ماهانه
نبودن بیمه وضعیت انعکاس و خوزستان اجتماعی تامین سازمان مدیرکل با مکاتباتی              کند.همچنین

 کارگران به مدت دو سال انجام شد.

پیمانکاران قرارداد اتمام علت 1397به سال ماه تیر اول تاریخ از حمیدیه شهرداری کارگران افزود:                 وی
شهرداری، با همکاری به پیمانکاران نداشتن تمایل و مناقصه فراخوان نوبت چندین انجام وجود با                 و

 بالتکلیف هستند.

ریاست به کارگری کمیسیون حقوق، دریافت برای کارگران وضعیت بالتکلیفی دلیل به داد: ادامه                وی
و شهر اسالمی شورای ریاست اعضا، حضور با و اجتماعی رفاه و کار تعاون، اداره دبیری و                   فرماندار
را کارگران حقوق پیمانکار، تعیین تا حمیدیه شهرداری مقررشد: و تشکیل شهرستان این               شهردار
کند پرداخت کار دادرسی های هیات توسط صادره آرای براساس کار اداره به دادخواست ارایه                 ازطریق

 که این امر محقق شد.

آرای طبق الحساب علی صورت به را مبالغی ماهانه حمیدیه شهرداری حاضر حال در داد: ادامه                  وی
 هیات دادرسی، به حساب کارگران واریز می کند.



حال در الزم های پیگیری 97 سال ماه 9 و 98 سال بیمه سوابق ثبت خصوص در گفت: درخاتمه                     وی
وصول و شهرداری توسط مطالبات پرداخت از پس ،536 نامه آیین کمیسیون براساس و است                 انجام

 توسط سازمان درسوابق بیمه گذار ثبت خواهد شد.

وعده خلف به دراعتراض فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران وتجمع اعتصاب سرگیری               *از
 کارفرما وادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

شهرستان مسئوالن حتی شنود نمی را کارگران صدای کس هیچ فاریاب: یار امین معدن طلب                 کارگرحق
بشنوند، را ها آن دردهای و شده حاضر کارگران جمع در که دهند نمی خود به را زحمت این                     فاریاب

 فقط در جلسات کارگران را تهدید می کنند.

وادامه کارفرما وعده خلف درپی فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران تیرماه، 7 شنبه                روز
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر دست از کار کشیدند ودرمقابل این معدن تجمع کردند.

 

پیش روز + 45 حدود گفت: محلی رسانه یک خبرنگار به فاریاب یار امین معدن کارگران از                   یکی
حقوقی، فیش صدور عدم حقوق، بیمه، حق پرداخت عدم دنبال به فاریاب یا امین معدن                 کارگران

 خودداری از عقد قرارداد و حتی ندادن لباس مخصوص به کارگران اعتراض کردند.



مطالبات 99 خرداد پایان تا یار امین معدن شد مقرر شد، برگزار که متعددی جلسات در افزود:                   وی
کردند سکوت هم باز کارگران مقرر موعد از هفته یک گذشت وجود با اما کند فصل و حل را                     کارگری

 اما صبح امروز دست به اعتصاب زدند.

معلق سبب کارگران بیمه حق پرداخت عدم با کارفرما دیگر سوی از داد: ادامه معترض کارگر                  این
دریافت و دفترچه تغییر خواهان بیمه به مراجعه با کارگران برخی شده، کارگران درمانی بیمه                 ماندن

 دفترچه  بیمه روستایی هستند که در این صورت به ازای هر نفر 300 هزار تومان باید پرداخت کنند.

گذرانند، می را خود زندگی معدن در کار واسطه به کارگران کرد: اضافه فاریاب یار امین معدن                   کارگر
 ما نمی توانیم هر ماه به خاطر عدم دریافت مطالبات خود اعتراض کنیم

کنند می پافشاری ندارد، را معدن اداره توانایی که فردی ماندن برای مسئوالن چرا داد: ادامه                  وی
سرمایه تومان میلیاردها خروج با که است گرفته قرار فردی اختیار در شهرستان یک منابع                 متاسفانه

 حتی مطالبات کارگران را پرداخت نمی کند.

داشته، چشمگیری افزایش هم کرومیت قیمت دالر، قیمت افزایش با افزود: معترض کارگر               این
دار مشکل تولیدی واحدهای جزء را خود کشور کرونایی شرایط از استفاده سو با معدن این                  کارفرمای

 جا زده است در حالیکه منایع روزانه معدن با افزایش قیمت دالر باال رفته است.

می خود منازل در کنند نمی هم تجمع امروز از کارگران گفت: همچنین فاریاب یار امین معدن                   کارگران
 مانند و کار را متوقف می کنند تا وضعیت آن ها مشخص شود.

مسئوالن حتی شنود نمی را کارگران صدای کس هیچ گفت: درخاتمه فاریاب یار امین معدن                 کارگر
را ها آن دردهای و شده حاضر کارگران جمع در که دهند نمی خود به را زحمت این فاریاب                     شهرستان

 بشنوند، فقط در جلسات کارگران را تهدید می کنند.

حق و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران اعتراضات                   +ادامه
 بیمه وبالتکلیفی شغلی با تجمع مقابل فرمانداری

واعتراضاتشان اعتصاب ادامه در فاریاب یار امین کرومیت معدن اردیبهشت،کارگران 29 دوشنبه              روز
فرمانداری مقابل تجمع به دست شغلی وبالتکلیفی بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به                 نسبت

 شهرستان فاریاب در استان کرمان زدند.



 

تعطیلی از پس  ها آن است. نشده پرداخت کننده تجمع حقوق)کارگران 2ماه وعیدی(معادل حقوق                4ماه
مراجعه بیکاری بیمه دریافت جهت کار وزارت سامانه در نام ثبت برای کرونا، شیوع اثر بر                  معدن
بیمه نشده، واریز کارفرما توسط گذشته در آنها بیمه حق چون شدند متوجه ناباوری کمال در اما                   کردند

 بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.

ُنهصد و میلیون یک حقوق با ساده کارگر هر گفت: ای رسانه خبرنگار به معترض کارگران از                   یکی
 هزارتومانی نزدیک به 11میلیون تومان از این شرکت طلب دارد.

برا قطع بیمه مزایای دیگر و درمانی خدمات است، نکرده پرداخت را بیمه حق کارفرما چون افزود:                   وی
1399 سال در کارگران قراردادی وضعیت که است حالی در این و است شده قطع هایمان خانواده و                    ما

 نیز بالتکلیف است و همین موضوع باعث شده تا آنها سردرگم باشند.

وقت هیچ و ندارند حقوقی فیش و قرارداد کار، لباس معموال کارگرها کرد: اضافه معترض کارگر                  این
 هم مدیرعامل در این خصوص پاسخگو نبوده است.

باید شود می تسویه درخواست به مجبور  معدن مشکالت دلیل به که کارگری مثال برای داد: ادامه                   وی
مسافت ها سختی ی همه با که کند پیدا حضور شرکت دفتر در تا بپیماید کرمان تا را راه کیلومتر 400                     

 طوالنی و هزینه های آن ممکن است جوابی نگیرد.

 او می گوید: هر اعتراضی در این معدن با کسر حقوق یا اخراج جواب داده می شود.

درنیامدن اجرا حقوق،به سازی همسان عدم به نسبت اصفهان آهن ذوب بازنشستگان اعتراضی               *تجمع
 تعهدات درمانی وپرداخت نشدن مطالبات معوقه
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ساختمان جلوی به خودرا استان مختلف شهرهای از اصفهان آهن ذوب تیر،بازنشستگان 7 شنبه                روز
تبصره براساس حقوق سازی همسان عدم به نسبت را اعتراضشان تا رساندند اصفهان استان                دادگستری
معوقه مطالبات نشدن وپرداخت فوالد آیین نامه مطابق درمانی تعهدات درنیامدن اجرا به و 109 ماده 5                

 ازسال 91،بنمایش بگذارند وخواهان تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگان فوالد شوند.

بازنشستگان حقوق سازی همسان قانون فوالد بازنشستگی صندوق شده، ای رسانه گزارشات              براساس
کرده اعالم و نشده اجرایی همچنان اما کرد، می اجرا جاری سال ماه فروردین در فوالد                  صندوق

 اعتباری برای اجرای این قانون ندارد.

میلیارد 70 باید حداقل فوالد صندوق آهن، ذوب بازنشستگان حقوق همسازی قانون اجرای صورت                در
 تومان برای یک ماه اعتبار در نظر بگیرد.

 *اعتصاب وتجمع کارگران سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق

عدم به اعتراض برای گیالن رضوانشهراستان شهرستان شفارود سد کارگران تیر، 7 شنبه               روز
 پرداخت 5 ماه حقوق دست از کار کشیدند ودرمحل کارشان واقع در روستای پونل تجمع کردند.



 

تحویل عدم به نسبت سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای اعتراضات                *ادامه
 منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کل راه و شهرسازی کردستان



شهر ویال در واقع سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای تیر، 7 شنبه                  روز
پاسخگویی عدم و منازلشان تحویل برای بالتکلیفی ها سال به نسبت اعتراضشان درادامه               سنندج

 مسئوالن  دست به تجمع مقابل اداره کل راه و شهرسازی کردستان زدند.

 

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

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

 تجمع استانداری کردستان زدند.

 



 

بیمارستان بیهوشی متخصص پزشک ابوترابی دکتر جسمی وضعیت درباره ونقیض ضد             *اخبار
این به دراعتراض درمانی واحد این کارکنان واعتصاب کرونایی فوتی بستگان حمله              پیرانشهربدنبال

 اقدام وحشیانه

پزشک ابوترابی دکتر جسمی وضعیت درباره ونقیضی ضد تیر،اخبار و7 6 وشنبه جمعه روزهای                طی
واحد این کارکنان واعتصاب کرونایی فوتی بستگان حمله پیرانشهربدنبال بیمارستان بیهوشی             متخصص

 درمانی در اعتراض به این اقدام وحشیانه در شبکه های اجتماعی ورسانه ها منتشر شده است.

 

 *جان باختن یک کارگر جوان در معدن سنگ الشه عسکرآباد بدنبال واژگونی بیل مکانیکی

در عسکرآباد الشه سنگ معدن در استیجاری مکانیکی بیل واژگونی تیر،بدنبال 6 جمعه روز                ظهر
 استان کهگیلویه و بویراحمد راننده متاهل و27 ساله اش بنام ایمان رومینا،در دم جانش را ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر در نیشابور براثر سقوط از ارتفاع

استان نیشابور، در احداث حال در ساختمانی پنجم درطبقه کار حین بند قالب ساله 45 کارگر                  یک
 خراسان رضوی، به زمین سقوط کرد ودر دم جان باخت.

 *جان باختن یک کارگر جوان تصفیه خانه آب پاکدشت در حادثه ریزش دیوار کانال

استان در پاکدشت آباد عباس صنعتی شهرک آب خانه تصفیه ساله کارگر28 یک تیر، 6                 روزجمعه
دم در و ماند آوار زیر در مکانیکی بیل توسط خاک تخلیه هنگام در دیوار ناگهانی ریزش اثر بر                     تهران

 جان باخت.

ساختمان در یا داربست روی روز هر خطر - می رود ُکما به ساختمانی کارگر یک که نیست بار                    *اولین
 نیمه ساز در کمین است!



حق باید ساختمانی کارگران گفت: ساختمان بخش در کار حوادث باالی آمار از انتقاد با صدیقی                  میکائیل
 و حقوق خود را به خوبی بشناسند.

ساختمانی کارگر یک برای کما به منجر حادثه از ای رسانه خبرنگار با گفتگو در وی تیر 7 شنبه                     روز
ژنین روستای اهل شاپری» «فرهاد اسم به ساختمانی کارگر یک شدیم باخبر متاسفانه گفت: و داد                  خبر
بررسی در مرتبط ادارات همچنین و کا ایمنی اصول رعایت کارفرما،عدم بی توجهی دلیل به                مریوان
بیمارستان در اکنون او ندارد. مناسبی وضعیت و شده کار حادثه دچار ساختمانی، کارگاه های در                 ایمنی

 سنندج در کماست و پیگیری وضعیت بیمه فرهاد و جواز و بیمه ساختمان درجریان است.

رخ ساختمانی کارگران برای حوادثی چنین که نیست بار اولین می گوید: دردناک حادثه این بهانه به                  وی
می شوند، حادثه دچار کار محل در که ساختمانی کارگران شوم؛ یادآور باید را مهم نکته چند                  می دهد؛
کند منتقل بیمارستان به حادثه وقوع محل در را آنها اورژانس تا بگیرند تماس ١١۵ اورژانس با باید                    حتما
و حق پرداخت از فرار برای نمی تواند بعدها کارفرما ترتیب بدین بنویسد. مکتوب را حادثه گزارش                  و
در خود وظایف از را کارفرمایان باید کارگران کند. انکار را کار محل در حادثه وقوع کارگر،                   حقوق
بیمه از باید کارگران کنند. یادآوری آنها به را کار قانون و... ٩۵ و ٩١ و ٨۵ مواد و سازند آگاه                       کارگاه
کارفرما با را سندیکا شده تنظیم قرارداد و شوند مطمئن ساختمان جواز بودن فعال و ساختمان                  بودن

 تنظیم نماند.

در کار حوادث از ناشی میر و مرگ تعداد می اندازد: ساختمان بخش در حوادث آمار به نگاهی                   صدیقی
سال در اما بودند. زن نفر ۶ و مرد نفر ١٣۵٧ آنها میان در که بوده نفر ١٣۶٣ ، ٩٨ سال نخست ماهه ٩                        
مهم ترین بلندی از سقوط بوده ایم. مواجه کار حوادث در شده کشته ١٢۵۶ با زمانی محدوده همین در ٩٧                  
از پس بگیرد. را هستند مرد همگی که کارگر ۵۶٠ جان توانسته که می آید حساب به کارگران فوت                    علت
زن نفر ٢ و مرد ٣۴۴ آن، قربانیاِن میان در که دارد را دوم رتبه قربانی ٣۴۶ با سخت جسم اصابت                       آن
٢٠٣ که است گرفتگی برق از ناشی میر و مرگ به مربوط عامل سومین نهایت، در می شود.                   دیده

 قربانی داشته است.

و کارگران به مربوط کار حوادث درصد ۵٠ از بیشتر گفت باید حال عین در می کند: تاکید پایان در                     وی
و هستند خطر معرض در لحظه هر و روز هر کارگران این بنابراین است؛ ساختمانی                 استادکاران

 بایستی حق و حقوق قانونی خود را به درستی بشناسند.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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 - فراخوان اقدام فوری به کارگران و تشکالت کارگری در سراسر جهان(به دوزبان فارسی وانگلیسی)

 - روزشمار اعتراضات خرداد ماه 1399

 *فراخوان اقدام فوری به کارگران و تشکالت کارگری در سراسر جهان

 به احکام حبس، شالق و بیگاری برای ۴٢ نفر از کارگران در ایران اعتراض کنید!

از نفر ۴٢ انسانی، ضد حکم دریک ١٣٩٩ خرداد ٢۶ تاریخ در اراک کیفری دادگاه ١٠۶                  شعبه
ماه یک و شالق ضربه ٧۴ حبس، سال یک به کدام هر را شهر همین در واقع آذرآب شرکت                     کارگران
همکاران دیگر همراه به گذشته سال در که است این کارگران این "جرم" کرد. محکوم اجباری                  بیگاری
از پس خود شغلی بالتکلیفی و امنیت عدم افتاده، تعویق به دستمزدهای دریافت عدم به نسبت                  خود،
اعتراض به دست سازی خصوصی این علیه و خصوصی بخش به صنعتی بزرگ شرکت این                 واگذاری
هنوز کارگران خرداد و اردیبهشت های ماه حقوق که است شده صادر شرایطی در حکم این                  زدند.

 پرداخت نشده است.

چندین برای ایران در کارگری خانوارهای از نفر میلیون دهها اسالمی، جمهوری رژیم حاکمیت                 تحت
شغلی، امنی نا ناچیز، های دستمزد همین موقع به پرداخت عدم فقر، خط زیر های دستمزد با                   دهه،
هر مدت این تمام در اند. بوده روبرو اخراج با توام های سازی خصوصی و گسترده های                   بیکارسازی
با اسالمی جمهوری رژیم سوی از ناپذیر، تحمل شرایط این به نسبت کارگران دستجمعی                اعتراض
اخراج که است تاکید به الزم است. گرفته پاسخ زندان و بازداشت آمیز، خشونت و عریان                  سرکوب

 کارگران حق طلب در سه ماهه اول سال جاری گسترش پیدا کرده است.

سابقه بی امر اسالمی جمهوری توسط معترض کارگران برای شالق وسطایی قرون و شنیع حکم                 صدور
و کارگران علیه جسمی و روحی شکنجه ابزارهای از یکی عنوان به را شالق همواره رژیم نیست.                   ای
آخرین است. برده کار به کارگری های خانواده و تشکالت بر فشار اعمال تشدید جهت و کارگری                   فعالین
شرکت کارگران سندیکای عضو مقدم طالب رسول علیه امسال ژوئن اول روز در احکام این از                  مورد
روز بزرگداشت مراسم در شرکت جرم به مقدم طالب رسول درآمد. اجرا به تهران اتوبوسرانی                 واحد
سال دو زندان، سال دو به رژیم قضاییه قوه دادگاه سوی از سپس و دستگیر ٩٨ سال در کارگر                     جهانی
مجبور ژوئن اول روز در بود آزاد وثیقه با که مقدم طالب رسول شد. محکوم شالق ضربه ٧۴ و                     تبعید
شالق حکم دادسرا، به ایشان ورود محض به کند. معرفی اوین مخوف زندان دادسرای به را خود که                    شد

 او به اجرا گذاشته شد و ماموران رژیم  ٧۴ ضربه شالق بر پیکر این کارگر زحمت کش زدند.

کارگر ۴٢ برای همزمان بطور بیگاری و شالق و زندان ای فله و دستجمعی حکم صدور این، وجود                    با
آن برگ هر که اسالمی جمهوری رژیم قطور و خونین پرونده به توجه با حتی آذرآب معترض                   زحمتکش
علنی شکنجه مصداق و است سابقه بی خود نوع در دارد، کارگران اولیه حقوق مکرر نقض از                   حکایت
بدوی مرحله در که شده صادر حکم که نمود تالش باید است. آنها های خانواده و کارگران جمعی دسته                     و
مستقل تشکالت گردد. لغو تر فوری چه هر جهان و ایران در عمومی انزجار یک به تکیه با                    است
احکام این لغو خواستار و اند کرده محکوم قویا را ایران حکومت جنایتکارانه اقدام این ایران در                   کارگری
که کنیم می خواست در جهان در انسانی حقوق مدافعین و کارگری های تشکل همه از ما اند. شده                     ظالمانه
این صدور به نسبت انسانی، و کارگری المللی بین وظیفه یک همچون و اضطراری امری عنوان                  به
شدیدا ایران اسالمی جمهوری رژیم به آذرآب، کارگران علیه وسطایی قرون و گرانه سرکوب                احکام



و اذیت شوند. کارگران این برای بیگاری و شالق حبس، احکام فوری لغو خواستار و کنند                  اعتراض
بطور باید ایران در سیاسی زندانیان و کارگری فعالین کارگران، حبس و شکنجه سرکوب، تعقیب،                 آزار،

 کامل و بدون قید و شرط متوقف گردد.

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠

A call for urgent action: 

74 lashes and one year jail for 42 AzarAb Industries workers in Iran 

Branch 106 of the Arak Criminal Court has sentenced 42 AzarAb Industries            
workers in Arak each to one year in prison, 74 lashes, and one month of forced                
labour under the guise of “community service”. The "crime" of these workers is             
that last year, together with their colleagues, they protested against the delays            
in payment of their wages and job insecurity after the transfer of this large              
industrial corporation to the private sector. The ruling comes as workers' wages            
have not yet been paid in May and June of this year. 

Workers in AzarAb Industries have been fighting against the company’s          
privation for the past number of years. Since the company was privatized,            
workers’ have seen significant deterioration of their job security, work benefits           
and frequent delays in payment of their wages. 

In October 2019, the judiciary and security police summoned 21 AzarAb           
workers, 20 of whom were arrested after their visits. A number of workers who              
were brutally beaten by security forces, during their protests in October 2019,            
were taken to hospital, but an attack by security forces in the hospital left the               
injured workers without treatment. Eventually all these workers were released          
on bail but the security police and judicial authorities continued their           
prosecution despite the fact that they had done nothing but standing up for             
their livelihood and most basic rights as the working class. 

Sentencing 42 workers collectively to ruthless lashes and imprisonment is          
beyond outrageous and just further reaffirms the anti-worker and repressive          
nature of the ruling state in Iran. Flogging sentences amount to physical and             
mental torture of workers and is the gross violation of their most basic human              
rights. In recent months, and during the COVID-19 pandemic, we have noticed            
more attacks on workers’ rights and also cases where workers rights’ defenders            
have been sacked by their employers because of their labour activities. 



We urge all workers’ organizations, trade unions, and workers’ and human           
rights defenders internationally to strongly condemn these cruel and unjust          
punishments of workers and to call on the government of the Islamic Republic             
of Iran to put an end to arrests and repression of workers, labour activists,              
teachers and independent labour originations in Iran. We demand an          
immediate and unconditional withdrawal of these charges and freedom of all           
jailed labour activists in Iran. The inhuman flogging sentences must stop in all             
instances. Internationally recognized Workers’ and human rights including        
freedom of association, right to organize, freedom of speech and freedom of            
the press must be respected. 

In solidarity, 

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) 

June 25, 2020 

http://etehadbinalmelali.com/ak 

info@workers-iran.org; 

www.workers-iran.org; 

https://twitter.com/IASWIinfo 

PLEASE SEND protest letters to the electronic addresses below: Please also 
send them via the Iranian diplomatic representatives accredited to your 
country, if there is an Iranian diplomatic mission in your country. Although 
Iranian embassies’ addresses change frequently, please see the link below 
which might help: https://www.embassypages.com/iran 

· Leader of the Islamic Republic 

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei 

Twitter: @khamenei_ir (English) or @Khamenei_fa (Persian) 

Email: info_leader@leader.ir or contact@leader.ir 

· President of the Islamic Republic of Iran 

Hassan Rouhani 

Email: media@rouhani.ir 

Twitter: @HassanRouhani (English) and 

http://etehadbinalmelali.com/ak
mailto:info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org/
https://twitter.com/IASWIinfo
mailto:contact@leader.ir
mailto:media@rouhani.ir


@Rouhani_ir (Persian) 

· The Judiciary of the Islamic Republic of Iran – High Council of Human Rights 

info@humanrights-iran.ir; 

· Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations 

Email: iran@un.int 

Cc: info@workers-iran.org; 

 *روزشمار اعتراضات خرداد ماه 1399*

 1 خرداد:

عدم و مطالبات پرداخت در قوانین،تبعیض اجرای عدم به نسبت اصفهان پرستاران اعتراضی تجمع -1               
نیرو کمبود بدلیل کاری فشار و قراردادی و شرکتی نیروهای وضعیت تبدیل بموقعش،عدم               پرداخت

 مقابل دادگستری**

بودن مفتوح و معیشتی و شغلی بالتکلیفی به نسبت اراک هپکو کارگران اعتراضی تجمع ادامه -2                
 پرونده 2 همکار حق طلبشان در دادگاه انقالب

هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع صنعت،تعمیرونگهداری بخش اخراجی کارگران اعتراضی تجمع -3            
 تپه مقابل ساختمان مدیریت شرکت

پایین وسطح وضعیت تبدیل عدم به اعتراض در شهر شاهین شهرداری کارگران وتجمع اعتصاب -4               
 حقوق برای دومین روز متوالی

 5- دومین روزاعتصاب کارگران شهرداری منطقه 6 اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق ومطالبات

کل اداره مقابل وضعیت تبدیل عدم به نسبت گرگان سوادآموزی نهضت معلمان اعتراضی تجمع -6               
 آموزش و پرورش استان گلستان

 2 خرداد:

رعایت عدم به اعتراض اهوازبرای شهرداری 6 و 5 ، 4 مناطق کارگران روزه 10 اعتصاب – -7                  
 اصول بهداشتی درچارچوب مقابله با بیماری کووید 19 وپرداخت نشدن بموقع حقوق در سکوت خبری

و شهرک این در خدماتی و رفاهی اولیه امکانات نبود به نسبت بردسکن مهر مسکن ساکنان اعتراض -8                  
 وعده های توخالی مسئوالن

از یکی وبازداشت خواری زمین به نسبت تفت شهرستان نصرآباد روستای اهالی اعتراضی تجمع -9               
 اهالی مقابل فرمانداری

 3 خرداد:

mailto:info@humanrights-iran.ir
mailto:iran@un.int
mailto:info@workers-iran.org


مقابل مسئوالن توخالی های وعده و شرب آب نداشتن به نسبت غیزانیه اهالی اعتراضی تجمع -10                
 بخشداری و در جاده اهواز- رامهرمز- امیدیه

ومجروح آور اشک گاز وپرتاب گلوله شلیک با کنندگان تجمع به انتظامی نیروی و ویژه یگان                  یورش
 کردن وبازداشت 2 نفر

مقابل یکساله قراردادهای به نسبت بجنورد شهرداری پسماند سازمان کارگران اعتراضی تجمع -11             
 ساختمان شورای شهر

و حقوق ماه 4 پرداخت عدم به نسبت کرمانشاه آهن راه فنی ابنیه و خط نگهداری کارگران اعتراض -12                   
 2 سال عیدی

 13- اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به لگد مال شدن حقوقشان و سکوت مسئوالن

 4 خرداد:

مقابل تجمع با ومطالبات حقوق پرداخت عدم به نسبت بندرامام  شهرداری کارگران اعتراضات -14              
 شهرداری وفرمانداری ماهشهر

 5 و خرداد:

خواهان دزفول اورژانس کارکنان – دزفول اورژانس طلب حق کارکنان از نفر 35                15- اخراج
 بازگشت به کارهمکارانشان شدند

پی در حقوقشان پایمالی به دراعتراض شهر شاهین شهرداری کارگران تجمعات و اعتصاب ادامه -16               
 تعویض شرکت های پیمانکاری

 17- تجمع اعتراضی کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه

و سال سه های کنش بدنبال شمالی خراسان سوخت جایگاه های اخراجی کارگران کار به بازگشت -18                
 چند ماهه

مسئوالن مقابل توخالی های وعده و شرب آب نداشتن به نسبت غیزانیه اهالی اعتراضات ادامه -19               
 ایستگاه تقویت فشار آب

از آب انتقال به نسبت اصفهان استان چرمهین و چهارمحال وبختیاری اهالی اعتراضی تحمع -20              
 چهارمحال و بختیاری به فالت مرکزی ایران

 7 خرداد:

 21-  تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی شیرازنسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه

ومعیشتی شغلی بالتکلیفی به نسبت فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران اعتراضات ادامه -22              
 وخالی بندی مسئوالن کارخانه وشهرستان

مقابل حقوقشان پایمالی به نسبت یاسوج قند کارخانه بیکارشده کارگران دوباره اعتراضی تجمع -23              
 استانداری کهگیلویه و بویراحمد



 24- اقدام به خودکشی یکی ازکارگران معترض دریک ساختمان وزارت کاردرتهران

 8 خرداد:

اعتصاب با ومطالبات حقوق پرداخت عدم به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات ازسرگیری -25              
 کارگران راه آهن اراک

بکاردر بازگشت برای سرعین شهرستان ایران گردشگری توسعه شرکت اخراجی کارگران تجمع -26             
 فرمانداری

 27- تجمع اعتراضی نسبت بە قتل رومینا اشرفی در سنندج

 9 خرداد:

توخالی های وعده و معیشتی بالتکلیفی به نسبت تهران شهرداری ورزش سازمان مربیان                28- اعتراض
 مسئوالن بدنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19

 29- ادامه اعتراضات نسبت به  قتل رومینا اشرافی درسنندج با تجمع در تفرحیگاه آبیدر

 10 خرداد:

با دیگر ومطالبات بیمه حقوق،حق پرداخت عدم به نسبت آهن راه کارگران اعتراضات ادامه -30               
 اعتصاب وتجمع کارگران منطقه زاگرس ولرستان

مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به دراعتراض رجال پتروشیمی کارگران اعتصاب ازسرگیری -31              
 وسطح پایین دستمزد

امنیت نداشتن به دراعتراض شهر شاهین شهرداری کارگران وتجمعات اعتصاب روز یازدهمین -32             
 شغلی وکاهش حقوق

بندی طبقه طرح اجرانشدن به نسبت خوزستان روستایی مخابرات کارگزاران اعتراضی تجمع -33             
 مشاغل وعدم همسان سازی حقوق ومطالبات بیمه ای مقابل اداره کل کار استان

 34- اعتراض رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران نسبت به تاخیر درپرداخت حقوق

وزارت مقابل اساسنامه اجرای عدم به سازکشورنسبت آینده  صندوق بازنشستگان اعتراضی تجمع -35             
 کار

سازمان سوی از مطالباتشان تسویه عدم به نسبت حیدریه تربت زعفرانکاران اعتراضی تجمع -36              
 تعاون روستایی مقابل فرمانداری

 11 خرداد:

به تهران شهرداری بازنشستگی سازمان شهرزیرمجموعه هتل مجموعه طلب حق کارگران اخراج -37             
 بهانه کرونا

 38- خودکشی یک کارگر جوان در تهران



حقوق چکانی قطره پرداخت به نسبت فاریاب یار امین کرومیت معدن کارگران اعتراضات ادامه -39               
 معوقه وعدم پرداخت حق بیمه با تجمع مقابل فرمانداری

پرداخت وعدم حقوق نازل سطح به نسبت حفاری های شرکت پیمانکاری کارگران اعتراض -40              
 بموقعش

دریافت عدم به نسبت تهران واحد شرکت خصوصی بخش رانندگان اعتراض درباره گزارشی -41              
 کارکرد چند ماهه همچنین عدم تامین معاش شان

مقابل ساله 18 بالتکلیفی به نسبت پاکدشت شهرستان مسکن عضوتعاونی کارگران اعتراضی تجمع -42              
 فرمانداری

به نسبت بازی های خانه و ای رایانه های بازی های وکارکنان خانه صاحبان اعتراضی تجمع -43                 
 بالتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان

 12 خرداد:

 44- اعتراض پرستاران به مبلغ ناچیز حق الزحمه دوران کاری مقابله با بیماری کووید 19

علوم دانشگاه در تجمع با روزه 89 قراردادهای به نسبت گیالن شرکتی پرستاران اعتراضات ادامه -45                
 پزشکی گیالن

وسطح شغلی امنیت نداشتن به نسبت آبادان پاالیشگاه 3 مقاطعه کارفاز کارگران اعتراضی تجمع -46              
 نازل حقوق مقابل ساختمان مرکزی پاالیشگاه

حقوق ماه 3 پرداخت عدم به دراعتراض سیرجان گنبد چهار مس معدن کارگران اعتصاب ادامه -47                
استانداری مقابل تجمع با روز دومین برای مشاغل بندی طبقه طرح ناقص دیگرواجرای               ومطالبات

 کرمان

به نسبت وحومه تهران اتوبوسرانی واحد شرکت تی آر بی های ایستگاه کارگران اعتراضی تجمع -48                
 استفاده اجباری از مرخصی بدون حقوق

بهره وری حق پرداخت عدم به نسبت خوزستان سیمان کارخانه بازنشسته کارگران اعتراضی تجمع -49              
 6ساله مقابل اداره کل بازرسی استان خوزستان

تبعیض و  پیمانکاری های شرکت با کار ادامه به نسبت راه آهن حرکت و سیر کارگران اعتراض -50                 
 در پرداخت حقوق

حق و حقوق ها ماه پرداخت عدم به دراعتراض لوشان شهرداری کارگران دار دامنه های                  51- کنش
 بیمه و روزه سکوت مسئوالن

 13 خرداد:

به نسبت بویراحمد و کهگیلویه پزشکی علوم دانشگاه روزه 89 قرارداد پرستاران اعتراضی تجمع -52               
 بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری



وضعیت تبدیل عدم به نسبت خوزستان آموزی سواد نهضت دهندگان آموزش اعتراضی تجمع -53              
روز دومین برای استان پرورش و آموزش کل اداره ساختمان مقابل حقوق سال 2 نشدن                 وپرداخت

 متوالی

 54- کنش های کارگران اخراجی کارخانه ریز موج برای بازگشت بکار

 عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران این واحدتولیدی

 55- اعتراض کارگران شهرداری لیَکک نسبت به عدم پرداخت 6 ماه حقوق وماه ها حق بیمه

 56- تجمع اعتراضی مال باختگان رامک خودرو مقابل وزارت صنعت

 14 خرداد:

مشترک همکاری با مقابله در خوزستان دریانوردی و بنادر کل اداره دارکارگران دامنه های کنش -57                
 نهادهای دولتی وشرکت پیمانکاری همت کاران برای جلوگیری از پایمالی حقوقشان

 15 خرداد:

 58-  احضار تعدادی کارگر حق طلب معدن کرومیت امین یار فاریاب به کالنتری وبازداشت دونفرشان

 16 و 17 خرداد:

نیشکر وصنعت کشت مجتمع وتعمیرونگهداری صنعت بخش اخراجی کارگران تجمعات             59- ادامه
 هفت تپه برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت

مقابل حقوق نازل وسطح وضعیت تبدیل عدم به نسبت تبریز شرکتی پرستاران اعتراضی تجمع -60               
 استانداری  آذربایجان شرقی

 61- اعتراض پرستاران اورژانس نسبت به عدم اجرای قانون ارتقای بهره وری وشرایط سخت کاری

حقوق ناچیز وسطح استخدامی بالتکلیفی به آزاد)نسبت (معلمان غیرانتفاعی معلمان های کنش ادامه -62              
 علیرغم بی تفاوتی مسئوالن ذیربط

حقوق بموقع پرداخت عدم به نسبت خارگ – قاره فالت نفت شرکت پیمانکاری کارگران اعتراض -63                
 وحق بیمه

 64- اعتراض سربازان پادگان ها نسبت به سطح نازل حقوقشان

 65- تجمع اعتراضی قصابان ایذه نسبت به بالتکلیفی معیشتی بدنبال پلمب کشتارگاه مقابل شهرداری

 18 خرداد:

2سال و حقوق 5ماه پرداخت عدم به نسبت جاسک آب خانه تصفیه کارگران اعتراضات                 66- ادامه
 سنوات با برپایی تجمعات مقابل شرکت آب وفاضالب واداره کار شهرستان

بی تحمیل و پیمانکاری های شرکت به نسبت عسلویه دهم پاالیشگاه کارگران دار دامنه اعتراضات -67                
 حقوقی مطلق



با وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور سوادآموزی نهضت آموزش دهندگان اعتراضات سریال ادامه -68              
 تجمع مقابل مجلس

یک فعالیت وپرخطر منفی تاثیرات به اعتراض برای دلفان برخوردار روستای خشمگین  اهالی -69              
 معدن شن وماسه دست به تجمع شبانه روز ی وبستن جاده نورآباد – نهاوند زدند

 یورش نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان وبازداشت تعدادی از معترضین

در ساز و ساخت و کوه ها تخریب به نسبت قزوین استان رزجرد روستا اهالی اعتراضی تجمع -70                 
 منطقه پشت رزا و راه بند

 71- ادامه اعتراضات قصابان ایذه برای سومین روز متوالی

 19 و 20 خرداد:

اخراج به اعتراض برای شرقی آذربایجان مخابرات اول خدمات کارگران وتجمع اعتصاب -72             
 همکاران حق طلبشانمقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان

 73- در پی شکایت امام جمعه چرام یک کارگر نانوایی متحمل 55 ضربه شالق شد

زیست های آسیب به برخوردارنسبت روستای معترض اهالی آزار و اذیت و دستگیری ادامه -74               
 محیطی

 75- اعتراض کارگران دانشگاه غیردولتی شمال نسبت به اخراج از کار

و مشاغل بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت نفت صنعت پیمانکاری کارگران اعتراضات ادامه -76                
 وعده های توخالی مسئوالن

بهاره کشت ادامه برای کافی آب تخصیص عدم به نسبت اصفهان غرب کشاورزان اعتراضی تجمع -77                
 مقابل استانداری

 78- خودکشی یک کارگر جوان در فرودگاه خمینی بدنبال اخراج ازکار

 79- خودسوزی ومرگ یک جانبازمقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کرمانشاه

 21 خرداد:

شرکت طرف از حقوقشان لگدمالی بدلیل یادآوران نفتی میدان کارگرجوان یک ومرگ               80- خودکشی
 نظم آفرینان ایمان منجمله عدم پرداخت 2 ماه حقوق

 81- کارگر حق طلب بیکار معدن طالی آق دره برای تحمل 21 ماه حبس راهی زندان شد

 این کارگر تازه داماد قادر به تامین حتی 5 میلیون تومان برای جلوگیری از زندانی شدن نیست

هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع وتعمیرونگهداری صنعت بخش اخراجی کارگران تجمع سومین -82             
 تپه برای بازگشت بکارمقابل ساختمان مدیریت شرکت

 83- تجمع وراهپیمایی اعتراضی دستفروشان آبادان نسبت به بالتکلیفی معیشتی در خیابان یکم احمدآباد



سازماندهی عدم بدلیل شغلی بالتکلیفی به اعتراض برای مریوان 8 کد رانندگان سرگشاده نامه -84               
 تاکسی ها

 85- تجمع اعتراضی کسبه مجتمع تجاری زیتون بندرعباس نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابل فرمانداری

در بالتکلیفی به نسبت کیش آفتاب شهر مسکونی مجتمع پروژه کنندگان  خرید پیش اعتراضی تجمع -86                
 تحویل منازلشان مقابل سازمان منطقه آزاد

 22 خرداد:

نفتی میدان در ایمان آفرینان نظم شرکت دارکارگران دامنه واعتراضات اعتصاب هفته               87- یک
 شهرستان هویزه نسبت به پایمالی حقوقشان

اخراج به اعتراض برای شرقی آذربایجان مخابرات اول خدمات کارگران اعتراضات ادامه -88             
 همکاران حق طلبشانمقابل ساختمان مرکزی مخابرات استان برای دومین روز متوالی

عدم به دورشیرازنسبت راه مخابرات بازنشسته کارگران اعتراضات سریال از دیگر ای شماره -89              
 پرداخت مطالبات با تجمع در محل برگزاری شورای اداری استان فارس

استانداری مقابل آذویکو) آذربایجان(شرکت خودرو صنعت شرکت مال باختگان اعتراضی تجمع -90           
 آذربایجان شرقی

 23 و 24 خرداد:

و حقوق موقع به پرداخت عدم بدلیل سروستان راه سازی کارگاه های یک کارگر خودکشی  به اقدام -91                
 مطالباتش

 92- اقدام به خودکشی یک کارگر حراست شرکت نفت امیدیه بدلیل عدم پرداخت حقوق

بندی طبقه طرح اجرای عدم به نسبت فارس استان مخابرات شرکتی کارگران اعتراضی تجمع -93               
 مشاغل،تبعیض در پرداخت حقوق واخراج همکاران حق طلبشان

با سازیش همسان وعدم حقوق پایین سطح به 98 سال بازنشسته فرهنگی هزاران  سرگشاده نامه -94                
 شاغلین وعدم پرداخت مطالبات

مقابل تجمع با آذویکو) آذربایجان(شرکت خودرو صنعت شرکت مال باختگان اعتراضات ادامه -95            
 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

در معدنکاوی و اکتشاف کار به نسبت نی ریز شهرستان غوری روستای اهالی اعتراضی تجمع -96               
 منطقه حفاظت شده بهرام گورودخالت نیروهای انتظامی

و گرما اوج در آب قطعی و آب فشار افت نسبت ممسنی جاوید رزم دشت روستای اهالی اعتراض -97                   
 بی توجهی مسئوالن

جهاد سازمان سابق رئیس عملکرد به نسبت خوزستان کشاورزان از جمعی اعتراضی تجمع -98              
 کشاورزی استان



توجهی وبی حضوری امتحانات برگزاری به کاربردی علمی دانشگاه معلول دانشجویان اعتراض -99             
 مسئوالن

 25 خرداد:

پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات سرگیری                100- از
 حقوق وحق بیمه

استخدامی بالتکلیفی به نسبت دبستانی کشور پیش مربیان و التدریس حق معلمان اعتراضی تجمع -101               
 مقابل وزارت آموزش وپرورش

وعده و حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت یاسوج شهرداری کارگران اعتراضی تجمعات ادامه -102                
 های توخالی مسئوالن شهرستان واستان

به نسبت بازی های خانه و ای رایانه های بازی های خانه صاحبان دوباره اعتراضی تجمع -103                 
 بالتکلیفی معیشتی مقابل استانداری کرمان

مقابل تجمع با آذویکو) آذربایجان(شرکت خودرو صنعت شرکت مال باختگان اعتراضات ادامه -104            
 وزارت صنعت

 26 خرداد:

متحمل باید تومان میلیون 5 نداشتن و قضایی دستگاه حکم پی در دره آق طلب حق اهالی از نفر 7 -105                     
 21 ماه حبس شوند

 5 اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران خوزستان:

حقوق پرداخت عدم به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -106               
 وحق بیمه برای دومین روز متوالی با اعتصاب،راهپیمایی وتجمع

نفت توسعه مهندسی شرکت زیرمجموعه کارون غرب خانه تلمبه کارگران اعتراضی تجمع -107             
 (متن)نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق مقابل استانداری خوزستان

وعدم ازکار اخراج به نسبت خوزستان سالمت خدمات جامع مراکز کارکنان اعتراضی تجمع -108              
 پرداخت 6 ماه حقوق مقابل استانداری

نسبت خوزستان روستایی فاضالب و آب شرکت طرحی قرارداد کارگران دوباره اعتراضی تجمع -109              
 به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 110- تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه 2 اهوازنسبت به اخراج از کار

شغلی امنیت نداشتن نسبت فارس خلیج ونقل حمل شرکت کارگران اعتراضات سرگیری از -111              
 ومعیشتی بدنبال واگذاری با تجمع مقابل سازمان خصوصی سازی

تعطیلی بدنبال 3ماهه معیشتی بالتکلیفی به نسبت ایران مخابراتی کارخانجات کارگران اعتراض -112             
 کارخانه برای مقابله با بیماری کووید19



برای سمنان اجتماعی وتامین کار اداره کشی وقت به نسبت شرقی البرز معدن کارگران اعتراض -113                
 بررسی پرونده کارگران مشمول قانون سخت و زیان آور

شهرداری مقابل ساز و ساخت در تخلف به نسبت مسکونی مجتمع یک اعتراضی مالکان تجمع -114                
 تهران

 27 خرداد:

به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضی وتجمعات اعتصاب               115- ادامه
 عدم پرداخت حقوق وحق بیمه

بیمه حقوق،حق پرداخت عدم به دراعتراض زاگرس ناحیه آهن راه کارگران وتجمع اعتصاب -116              
 ومطالبات دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها

و حقوق ماه 11 پرداخت عدم به نسبت آباد خرم سبزشهرداری فضای کارگران اعتراضی تجمع -117                
 وعده های توخالی مسئوالن مقابل فرمانداری

با استخدامی بالتکلیفی به نسبت کشور سوادآموزی نهضت دهندگان آموزش اعتراضات ادامه -118             
 تجمعی دیگر مقابل مجلس

شورای مقابل کرایه جدید نرخ اعالم عدم به دراعتراض سبزوار داران تاکسی وتجمعات اعتصاب -19               
 شهر و فرمانداری

 28 خرداد:

شغلی بالتکلیفی به نسبت هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات ادامه -120             
 وبخطرافتادن آینده شغلیشان در صدر اخبار کارگری روز

اعتراضشان صدای بیشتر هرچه انعکاس برای زاگرس ناحیه آهن راه خشمگین کارگران -121             
 ساختمان اداره کل  راه آهن و سالن کنفرانس ناحیه را اشغال کردند

 122- اعتراض کارگران شهرداری سوران نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق،عیدی و6 ماه حق بیمه

 29 خرداد:

غریب وآزار اذیت ادامه به نسبت ایران فوالد صنعتی ملی گروه کارگران اعتراضی                123- تجمع
 حویزاوی کارگر حق طلب

مدیریت ساختمان مقابل تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضی تجمعات ادامه -124              
 شرکت

پرداخت عدم به نسبت زاگرس ناحیه آهن راه کارگران اعتراضی وتجمع اعتصاب ادامه -125              
 حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگرواجرایی نشدن تجمیع قراردادها برای دومین روز متوالی

 همبستگی کارگران راه آهن نواحی اسالمشهر ولرستان با همکارانشان

 126- بلند شدن صدای اعتراض کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به ادامه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی



با شهردار بدستور ناچیزشان حقوق کاهش به نسبت شهر محمد شهرداری کارگران اعتراض -127              
 حقوق 20 میلیون تومانی

ماه 3 پرداخت در وتاخیر وضعیت تبدیل عدم به نسبت خرمشهر شهرداری نشانان آتش اعتراض -128                
 حقوق

 30و31 خرداد:

کارخانه مقابل نشده پرداخت مطالبات ها ماه به نسبت اصفهان کاشی کارگران اعتراضی تجمع -129               
 ومسدود کردن راه رفت و آمد

وبستن شرکت  مقابل ازتجمع پس خوزستان روستایی فاضالب و آب شرکت خشمگین کارگران -130              
 درب های ورود وخروج  ساختمان،راهی استانداری خوزستان شدند

جهت الزم اقدامات بکارگیری عدم به نسبت خوزستان پاالیشگاه های پیمانی کارگران اعتراض -131             
 مقابله با بیماری کووید 19توسط کارفرمایان

بالتکلیفی به نسبت تپه هفت نیشکر وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضی تجمعات ادامه -132              
 معیشتی ونداشتن امنیت شغلی

مقابل معیشتی بالتکلیفی و آب قطعی به نسبت نهاوند آباد عباس روستای اهالی اعتراضی تجمع -133                
 استانداری همدان

عدم به نسبت آذویکو) آذربایجان(شرکت خودرو صنعت شرکت مال باختگان اعتراضات ادامه -134            
 تحویل خودرو با قیمت قطعی با تجمع دوباره مقابل وزارت صنعت

 135- تجمع نانوایان یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد

 *اعتراضات کارگری ثبت شده دربایگانی اخبار وگزارشات کارگری

 **جهت اطالع کامل از اعتراض مشخص به اخبارو گزارشات کارگری مورخ همانروز رجوع شود
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