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 - عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب

وعدم جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به دراعتراض بوشهر شهرداری کارگران اعتصاب ادامه -             
 پرداخت بموقعش برای دومین روز متوالی

فرمانداری ومقابل مجتمع در تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات ادامه -               
 وراهپیمایی در سطح شهر شوش

در انگشت اثر ثبت با باجانشان کارفرمایان کردن بازی به نسبت کنگان و عسلویه کارگران اعتراض -                 
 گیت های ورودی

 - نسرین جوادی برای تحمل حبس احضارو حیدر قربانی با قرار وثیقه 250میلیون تومانی موقتًا آزاد شد

دو شعبه در واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای دیگر و رضوی داود شهابی، رضا اخیر پرونده -                 
 بازپرسی اوین مختومه شد

ماموران وعملکرد امالکشان تخریب به نسبت کرمانشاه فدک شهرک اهالی از جمعی اعتراضی تجمع -               
 اجرائیات شهرداری کرمانشاه

 - تجمع اعتراضی صاحبان مراکز ضایعات بروجرد نسبت به تعطیلی محل کارشان مقابل فرمانداری

سازه های حامل تریلی دستگاه یک باالی از سقوط درپی زرند شهرداری جوان کارگر یک باختن جان -                 
 زیباسازی شهر

 *عقب نشینی قوه قضائیه پس از بیرون زدن دم خروسش در آذرآب

را فلک گوش دستگاه این برای آبرو خریدن برای بودنش کارگر حامی صدای روزها این که قضائیه                   قوه
تحمل به آذرآب کارخانه طلب حق کارگران محکومیت با خروسش دم زدن بیرون است.با کرده                 کر

 شالق،حبس وبیگاری به قسم حضرت عباس خوردن* روی آورده است.

های وخبرگزاری قضائیه قوه جاری، تیرماه 4 بتاریخ ها آذرآبی محکومیت خبر شدن ای رسانه از                  بعد
 وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی  دست بکارماست مالی کردن شدند.

 ابتدا صدور حکم را تکذیب کردند:

و روزحبس یک حتی گفت: مرکزی استان دادگستری کل رئیس - نوشت:« ایرنا تیر 4 چهارشنبه                  روز
 یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده است.»

روز یک حتی کرد: اعالم قضاییه قوه رسانه «مرکز نوشت: فارس خبرگزاری تیر 5 شنبه پنج روز                   
این در منتشره خبر و نشده صادر آذرآب کارگران پرونده در اجرایی نقدی جزای ریال یک و                   حبس

 خصوص تکذیب می گردد.»

صدور بر مبنی اخباری گفت: مرکزی استان دادگستری کل رئیس نوشت:« تسنیم تیر 5 شنبه پنج                  روز
یک حتی لحظه این تا و بوده کذب خبر این که شد منتشر رسانه ها برخی در آذرآب شرکت کارگران                     حکم

 روز حبس و شالق و یا جزای نقدی برای کارگران این شرکت در نظر گرفته نشده است.



نظر در افراد این برای عمومی» خدمات بابت راه آهن و شهرداری در «کار عنوان با جایگزین                  حکم
نقدی جریمه و حبس بر مبنی اجرایی حکم کارگری هیچ برای هم یک روز حتی لحظه این وتا شده                    گرفته

 نداشته ایم.»

 بعد ضمن تایید صدور حکم اجرایی نشدن مجازات را بمیان کشیدند:

مجازات گونه گفت:«هیچ عطریاس روزنامه با گفتگو در استان کل دادگستری رئیس تیر 6 جمعه                 روز
 اجرایی برای کارگران آذرآب در نظر گرفته نشده است.»

وپنج چهارشنبه روزهای در احکام صدور های تکذیب یعنی آوردند نظربمیان تجدید از سخن                درادامه
برگزار مجدد بررسی نظربرای تجدید ودادگاه شده صادره بدوی دردادگاه واحکام بوده دروغ               شنبه

 خواهد شد:

کارگر 41 پرونده موضوع پیگیر گفت:« ایسنا به مرکزی استان دادگستری کل رییس تیر، 9                 روزدوشنبه
 آذرآب هستم، رای عنوان شده قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد.»

تبرئه آذرآب کارگران و پرونده مجدد بررسی وبا شد اعالم تعلیقی بدوی دادگاه در محکومیت                 باالخره
 شدند:

«پرونده گفت: مرکزی استان دادگستری کل تیر،رئیس 10 شنبه روزسه ای رسانه گزارشات براساس                
قرار بررسی مورد دیگر بار پرونده این که داشتند تعلیقی محکومیت بدوی درمرجع آذرآب                کارگران

 گرفت  ودر نهایت اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد.»

های زدن وارو و پشتک و قضایی دستگاه اندرکاران دست های گویی نقیض و ضد هفته یک از                    پس
  خبرگزاری های وابسته به نیروهای امنیتی واطالعاتی،قوه قضائیه عقب نشینی کرد.

قضائیه صادرشد.قوه برایشان برائت حکم که بودند نشده مرتکب جرمی آذرآب طلب حق کارگران                اما
هپکو،هفت طلب حق کارگران همچون ها آذرآبی برای کارگریش ضد ماهیت             براساس
های فاریاب،شهرداری یار امین کرمان،معدن سنگ زغال بافق،شرکت آهن سنگ            تپه،فوالداهواز،معدن

 کوت عبداهللا وحمیدیه و......پاپوش دوختند وبرایشان پرونده سازی کردند.

احضار،تهدید، منجمله طلب حق کارگران وآزار اذیت با ضدکارگریش ماهیت به بنا قضائیه               قوه
وبهمین است گذاشته بنمایش را خروسش دم بارها وخدماتی تولیدی واحد ها ده کردن وزندانی                 بازداشت
عملکردش سال چهل بنا قضائیه قوه دیگر وبعبارتی باورندارد کسی را عباسش حضرت قسم دیگر                 دلیل
بخود کارگران»را «حامی تواند نمی هم ِسریش من یک با وسرکوبشان کارگران با رویارویی                در

 بچسباند**وتمامی این اقداماتش در حدتالش مذبوحانه باقی خواهد ماند.

 *« قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس»

 **« با یک من ِسریش نمی چسبد»

وعدم جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به دراعتراض بوشهر شهرداری کارگران اعتصاب             *ادامه
 پرداخت بموقعش برای دومین روز متوالی



ظریف پیمانکاری بوشهر(شرکت شهرداری کارگران متوالی، روز دومین برای تیر 10 شنبه سه               روز
ادامه اعتصابشان به بموقعش پرداخت وعدم جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به اعتراض              کاران)برای

 دادند واز جمع آوری زباله ها از سطح شهر اجتناب کردند.

 

شهر نظافت عملیات 2روز اینکه از پس بوشهر در زباله سطل های شده،هم اکنون ای رسانه گزارش                 بنابه
زباله سطلهای جوار در را زباله های کیسه اهالی محلهها از برخی در و شده زباله از مملو نشده                     انجام

 جا داده اند.

قیمتها سام آور و سر افزایش با گفت: ای خبرنگاررسانه بوشهربه شهرداری معترض کارگران از                یکی
و امرار نشود، پرداخت کامل طور به نیز حقوق همین وقتی و نمیدهد را زندگی کفاف نیز پاکبانی                    حقوق

 معاش خانواده ها با مشکل مواجه شده است.

در سایرین از بیش پاکبانان خانوادههای معابر و کوچه سطح آلودگی و کرونا شیوع با افزود:                  وی
فشار از ناشی بار که نیست شایسته شرایطی چنین در و دارند قرار کرونا به ابتال خطر                   معرض

 اقتصادی نیز بر آنها تحمیل شود.

چشم به عادی شرایط در شاید پاکبانان کار گفت: شهرداری این معترض ازکارگران دیگر                یکی
به بیشتر پاکبانان تالش نشده جمع آوری شهر سطح زبالههای روز شبانه 2 که اکنون ولی نیاید                  شهروندان

 چشم خواهد آمد.

شهر نظافت برای نگیرند را خود کامل حقوق و حق که ساعتی تا پاکبانان وجود این با داد: ادامه                     وی
 اقدامی نخواهند کرد.

تا شود محقق بزودی مطالبات پرداخت برای شورا رئیس قول است انتظار حال این با افزود:                  وی
 عملیات پاکسازی شهر نیز از سر گرفته شود.



فرمانداری ومقابل مجتمع در تجمع با تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران اعتراضات               *ادامه
 وراهپیمایی در سطح شهر شوش

شغلی بالتکلیفی به نسبت اعتراضشان به تپه هفت نیشکر وصنعت کشت کارگران تیر، 10 شنبه سه                  روز
شوش شهر سطح در وراهپیمایی سخنرانی فرمانداری،ایراد ومقابل مجتمع در تجمع با              ومعیشتی

 وسردادن شعارهایی ادامه دادند.

 

 



کارگران معوقه حقوق ماه یک ازپرداخت تپه هفت نیشکر شرکت مدیرعامل شده، ای رسانه خبر به                  بنا
 این مجتمع طی روزهای آینده خبرداد.

های شبکه در تیر 10 شنبه سه روز از کارگران بیمه های دفترچه تمدید خبر دیگر باری برای                    همچنین
 اجتماعی منتشر شد.

در انگشت اثر ثبت با باجانشان کارفرمایان کردن بازی به نسبت کنگان و عسلویه کارگران                 *اعتراض
 گیت های ورودی

انگشت اثر ثبت با باجانشان کارفرمایان کردن بازی به نسبت را اعتراضشان کنگان و عسلویه                 کارگران
 در گیت های ورودی اعالم کردند.

رعایت عدم و فعالیت ها نشدن شیفتی از نیز این از پیش که کارگران 10تیر،این شنبه سه                  روز
پاالیشگاه ها برخی گذشته روز چند از گفتند: ای رسانه خبرنگار داشتند،به انتقاد بهداشتی               پروتکل های
همه ی که است این بر تصمیم و کرده اند اجباری را انگشت اثر وسیله ی به غیاب و حضور ثبت                    مجددا
فشرده هم به صفوف یکی است بررسی قابل جنبه دو از وضعیت این دهند. انجام را کار این                    پاالیشگاه ها

 پرسنل جهت ورود و خروج و دوم لمس نقطه آلوده جهت ثبت اثر انگشت که بسیار خطرناک است.

پاالیشگاه ها، برخی در خانواده هایشان،افزودند: و خود سالمتی به نسبت نگرانی ابراز با              کارگران
خطر و نیست خبری هیچ انگار که می کنند عمل جوری پیمانکاری کارفرمایان خصوص به                کارفرمایان

 کرونا کارگران را تهدید نمی کند!

 قابل یادآوری است که  استان بوشهر یکی از استان هایی است که وضعیت قرمز دارد و آمار کرونا در این
 استان باالست ولی همچنان کارگران در پروژه های عسلویه و کنگان بدون رعایت اصول ایمنی و در

 تراکم باال مشغول به فعالیت هستند.

 *نسرین جوادی برای تحمل حبس احضارو حیدر قربانی با قرار وثیقه 250میلیون تومانی موقتًا آزاد شد

 +احضار نسرین جوادی به زندان

مدت ظرف  که است شده احضار ای ابالغیه طی ایران کارگران آزاد  اتحادیه اعضای از جوادی                  نسرین
دادسرای احکام اجرای ١ شعبه سوی از احضاریه  این نماید. معرفی  حکم اجرای جهت را خود روز                   پنج

 ناحیه ٣٣  تهران صادر شده است.

است اجتماعی تأمین بازنشسته و پزشکی تجهیزات سابق کارگر جوادی) خضری (اعظم جوادی               نسرین
انقالب  دادگاه ٢۶ شعبه در سپس و شد دستگیر مجلس مقابل ٩٨ سال کارگر جهانی روز تجمع در                     که
تجدیدنظر دادگاه در حکم این نیز بعدتر و گردید محکوم  زندان  سال ٧ به افشاری قاضی توسط                   تهران

 تأیید شد.

 نسرین جوادی به دلیل فعالیتهای صنفی و  دفاع از حقوق کارگران دستگیر و محکوم به زندان شده است.

کارگری ضد خصلت در ریشه کارگران کردن زندانی و سرکوب در حاکم انسانی ضد رویه                 این
مناسبات با طبقاتی تقابل اوج نقطه در اکنون هم ایران کارگر طبقه دارد. حاکم دارانه سرمایه                  مناسبات



منافع تداوم حاکم دارِی سرمایه که است سو این از و است قرار گرفته موجود                استثمارگرایانه
 چپاولگرایانه خویش را در  مخاطره جدی میبیند و به شدیدترین سرکوبگری ها دست میزند.

خاتمه خواهان و مینماید محکوم قویًا را زندان به جوادی نسرین احضار ایران کارگران آزاد                 اتحادیه
 بخشیدن به تعقیب قضایی  و زندانی کردن کارگران است.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم تیرماه نود و نه

 +حیدر قربانی آزاد شد

روز ٢٣ از پس تیرماه، دهم شنبه سه امروز ایران کارگران آزاد اتحادیه اعضای از قربانی                  حیدر
 بازداشت با قرار وثیقه ٢۵٠میلیون تومانی موقتًا از زندان اوین آزاد شد.

اما بود شده اوین زندان مأمورین تحویل و  صادر گذشته روز  حیدر آزادی نامه وثیقه، تودیع انجام از                    پس
و ماند نتیجه بی نیز شب ١٢ ساعت تا وی از استقبال برای حیدر دوستان خانواده و اعضای                    انتظار
١٢ ساعت امروز اینکه تا ندادند را وی به آزادی اجازه استقبال، از ممانعت بخاطر امنیتی                  مأمورین

 ظهر حیدر قربانی را آزاد  کردند.

تمام و شده دستگیر اطالعات وزارت مأمورین توسط منزلش در ماه خرداد هجدهم روز قربانی                 حیدر
 مدت بازداشت اش را در بند ٢٠٩ زندان اوین و  تحت بازجویی بازجویان وزارت اطالعات بود.

میگوید شادباش  ایران کارگران و اش خانواده او، به را قربانی حیدر آزادی ایران کارگران آزاد                   اتحادیه
و  کارگران علیه قضایی های پرونده شدن برچیده خواهان کارگران، دستگیری کردن محکوم ضمن                و

 فعالین صنفی است.

 اتحادیه آزاد  کارگران ایران- دهم تیرماه نود و نه

دو شعبه در واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای دیگر و رضوی داود شهابی، رضا اخیر                 *پرونده
 بازپرسی اوین مختومه شد

از رضوی داود و شهابی رضا به اوین امنیت دادسرای دوم شعبه بازپرسی از جداگانه ابالغیه هایی                  
پرونده این است. شده ارسال تعقیب منع بر مبنی واحد شرکت کارگران سندیکای مدیره هیئت                 اعضای
تحقیقات، ادامه در اما شد گشوده سندیکا فعالیت های مورد در شهابی رضا از بازجویی با ٩٨ مهر                   بیستم
اما شدند احضار امنیت پلیس به تلفنی دوم شعبه بازپرس دستور با سندیکا شده شناخته اعضای                  کلیه

 اعضای سندیکا به پلیس امنیت مراجعه نکردند.

بازجویی و بازپرسی مورد و احضار بار سه شهابی رضا سندیکا، اعضای دسته جمعی احضار از                  پیش
منع اخیِر ابالغیه های از پس گرفته صورت پیگیری با بود. گرفته قرار سندیکا فعالیت های مورد                 در

 تعقیب برای شهابی و رضوی، معلوم شد که این پرونده برای کلیه اعضای سندیکا مختومه شده است.

آقایان نام های به تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکای اعضای از تن پنج حاضر حال                 در
دلیل به شیری فرحناز خانم و کریمی سبزوار حسین محرم  زاده، ناصر سعیدی، حسن شهابی،               رضا
حقوق و حق تمام از و بیکار کار از است سال ده از بیش کدام هر سندیکایی فعالیت و عضویت و                       تشکیل



حتی و مضیقه اند در معیشتی لحاظ از انها خانواده های و محروم شهروندی حقوق و کار ضمن مزایای                   و
 از بیمه تامین اجتماعی نیز محروم هستند.

رانندگان برای زیادی و مهم آوردهای دست تاکنون اعضایش به اتکا با واحد شرکت کارگران                 سندیکای
فشار، تحت همیشه قضایی و امنیتی عوامل سوی از همواره که است داشته واحد شرکت کارگران                  و
اخراج و بازداشت بار صدها گذشته سال ١۵ در سندیکا این اعضای و است بوده کار از اخراج و                     تهدید
حقوق از دفاع در اعضایش اتحاد و مقاومت و خودگذشتگی از و ایستادگی با همچنان اما اند شده کار                     از

 کارگران همچنان مصمم و محکم ایستاده اند.

دربند صنفی و کارگری فعالین تمام آزادی خواستار تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران               سندیکای
تشکیل و کارگران اتحاد را فعلی معیشتی اسفبار شرایط از کارگری جامعه نجات راه تنها و                  می باشد

 سندیکاهای کارگری و تشکل های مستقل کارگری و صنفی می داند.

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 ١٠ تیر ٩٩

ماموران وعملکرد امالکشان تخریب به نسبت کرمانشاه فدک شهرک اهالی از جمعی اعتراضی               *تجمع
 اجرائیات شهرداری کرمانشاه

اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای کرمانشاه فدک شهرک اهالی از جمعی تیر، 9 دوشنبه روز                عصر
مقابل تجمع به دست کرمانشاه شهرداری اجرائیات ماموران وعملکرد امالکشان تخریب به              نسبت

 ساختمان شورای اسالمی شهر زدند.

 





از نمایندگی به آنان از تعدادی تجمع این از ساعاتی از محلی،پس خبری منبع یک تیر 10 گزارش                    به
بیان به آنان با گفتگو در و کرده پیدا حضور کرمانشاه شهر اسالمی شورای جلسه در کنندگان                   تجمع
مشکالت که دادند مساعد قول شهر شورای اعضای نهایت در که پرداختند خود های خواسته و                  انتقادات

 و اعتراضات آنها را مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

 *تجمع اعتراضی صاحبان مراکز ضایعات بروجرد نسبت به تعطیلی  محل کارشان مقابل فرمانداری

کارشان محل تعطیلی به نسبت اعتراض بروجردبرای ضایعات مراکز صاحبان تیر، 9 شنبه سه                روز
 دست به تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان زدند.

از وبیش هستند فعال بروجرد درشهرستان ضایعات آوری جمع مرکز 470 حدود که است یادآوری                 قابل
 3 هزار نفر درارتباط با این مراکز مشغول بکار هستند.

سازه های حامل تریلی دستگاه یک باالی از سقوط درپی زرند شهرداری جوان کارگر یک باختن                 *جان
 زیباسازی شهر

سیم های با زرند شهر جمهوری بلوار از عبور شهرهنگام زیباسازی سازه های حامل تریلی دستگاه                یک
ازدواج پیش ماه 4 که کرمان دراستان زرند شهرداری جوان کارگر یک و برخورد متوسط فشار                  برق
مغزی ضربه بدلیل شد منتقل زرند بیمارستان وبه کرد سقوط خیابان سطح تریلربه باالی بود،از                 کرده

 جانش را ازدست داد.

 با نگاهی به تصویر زیر، پرسش این است چرا این کارگر باید باالی این تریلر درحال حرکت باشد؟
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 اخباروگزارشات کارگری 9 تیرماه 1399

 (درنهمین روز تابستان 99 شاهد حداقل 10 اعتصاب و اعتراض کارگری بودیم)

و وظایف قانون 10 ماده اجرای عدم به نسبت نفت صنعت کارگررسمی صدها اعتراضی تجمع -                
 اختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق مقابل وزارت نفت

از پس تعهدات اجرای عدم به کشورنسبت مخابرات شرکت بازنشستگان و کارکنان اعتراضی تجمع -               
 واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ مقابل وزارت  ارتباطات و فناوری اطالعات

واجرانشدن وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات ادامه -                
 طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای هرمزگان

فرمانداری ومقابل مجتمع در تجمع با را اعتراضشان هفته سومین تپه هفت وصنعت کشت کارگران -                
 شهرستان شوش آغاز کردند

مقابل دیگر تجمعی با روزه 89 قراردادهای به نسبت گیالن شرکتی پرستاران اعتراضات ادامه -               
 ساختمان ریاست دانشگاه گیالن

وعدم جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به دراعتراض بوشهر کارگرشهرداری صدها وتجمع اعتصاب -             
 پرداخت بموقعش

ومطالبات حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتراضات سرگیری از -               
 دیگر با تجمع مقابل استانداری خوزستان

 - اعتراضات کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد

 - اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

و وعده درآمدن وتوخالی و کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران روزه 45 االجل ضرب پایان -                 
 وعیدها مسئوالن شرکت واستان کرمان

نشدن وپرداخت حقوق قطره چکانی پرداخت به نسبت شاهرود آهن راه فنی ابنیه کارگران اعتراض -                
 ماه ها حق بیمه

 «کارد به استخوان کارگران ابنیه فنی راه آهن رسیده است»
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وعیدی حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت گلپایگان دیارخودرو کارخانه کارگران اعتراض -              
 وبالتکلیفی شعلی

این نابسامان وضعیت کشوری کالن سطح در بود قرار بود؟ انتخابات در فقط کارگر از حمایت شعار »                  
 شرکت بررسی شود اما سه ماه از سال رفت.»

 - 200 هزارمعلم  آزاد برده سیستم آموزشی

 - عدم پرداخت بیش از 2 ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

 - کانون نویسندگان ایران:  ر ژه ی حکم ها

 - جان باختن یک کارگر در همدان براثر ریزش آوار

و وظایف قانون 10 ماده اجرای عدم به نسبت نفت صنعت کارگررسمی صدها اعتراضی                *تجمع
 اختیارات وزارت نفت مبنی بر افزایش حقوق مقابل وزارت نفت

عدم به نسبت اعتراضشان گذاشتن بنمایش برای نفت صنعت کارگررسمی صدها تیر، 9 دوشنبه                روز
مقابل تجمع به دست حقوق افزایش بر مبنی نفت وزارت اختیارات و وظایف قانون 10 ماده                  اجرای

 ساختمان وزارت نفت زدند.

 

حقوق اضافه از نفت وزارت رسمی کارگران از نفر 20هزار گفتند: خبرنگاران به کنندگان                تجمع
 مصوبه سال 93 مجلس برای مشاغل سخت بهره مند نشده اند.

طرح به نفت، وزیر معاون مینو، فرزین با جلسه ای در تجمع کنندگان نمایندگان از نفر 2 آنها گفته به                     بنا
 مطالبات خود پرداختند و وزارت نفت مهلت یک ماهه ای برای حل این مشکل درخواست کرده است.



 

از پس تعهدات اجرای عدم به کشورنسبت مخابرات شرکت بازنشستگان و کارکنان اعتراضی               *تجمع
 واگذاری به بخش خصوصی و وعده های پوچ مقابل وزارت  ارتباطات و فناوری اطالعات

به کشورخودرا مختلف های استان از مخابرات شرکت بازنشستگان و کارکنان گذشته وشب روز                از
اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت مقابل تجمع برپایی با تیر 9 دوشنبه تاروز رساندند                پایتخت
پوچ های وعده و خصوصی بخش به واگذاری از پس تعهدات اجرای عدم به نسبت را                  اعتراضاتشان

 بنمایش بگذارند.

تمامی تنازل بدون اجرای ما خواسته مهم ترین گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضرین از                 یکی
شش بند مندرج تعهدات مبنای بر مخابرات مدیره هیات 89 مصوب استخدامی آیین نامه               بندهای
بخش به مخابرات واگذاری مالک تعهدات، این که است 85 سال در وزیران هیات                صورتجلسه
کارکنان به دولتی کارفرمای که مزایای و حقوق عین بایستی تعهدات این مبنای بر بود.                 غیردولتی
شده تصویب 89 سال در که استخدامی آیین نامه شود. پرداخت خصوصی کارفرمای توسط               می پرداخت،
تعهدات همین غیردولتی بخش به مخابرات واگذاری شرط واقع در که است بوده تعهدات همین                 برمبنای

 است.

کارکنان بازنشستگی صندوق تبدیل و ایثارگران به خدمت رسانی جامع قانون کامل افزود:اجرای              وی
مخابراتی ها مطالبات دیگر از کشوری، خدمات مدیریت 21قانون ماده مبنای بر کشوری خدمات               مدیریت

 است.



گفت: کارکنان خواسته های با ارتباط در موضوع، این تایید ضمن نیز ایران مخابرات شرکت                سخنگوی
 ما در حال بررسی مطالبات کارکنان هستیم و نتیجه را به زودی اعالم می کنیم.

واجرانشدن وضعیت تبدیل عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات                *ادامه
 طرح طبقه بندی مشاغل با تجمع مقابل شرکت برق منطقه ای هرمزگان

تبدیل عدم به نسبت کشور برق قوی فشار های پست کارگران اعتراضات ادامه تیر،در 9 دوشنبه                  روز
برق شرکت مقابل تجمع به دست هرمزگان زردهای کاله مشاغل، بندی طبقه طرح واجرانشدن                وضعیت

 منطقه ای این استان دربندرعباس زدند.

 

این کشور اساسی 44قانون اصل سیاست به توجه با گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان تجمع از                   یکی
شغل این و باشد رسمی صورت به باید اشتغال نوع بنابراین است شده شناخته حاکمیتی مشاغل جزو                   شغل

 قابلیت عدم واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

تبدیل مجوز 96 سال بررسی از پس اموراستخدامی سازمان مستندات و  اساس همین بر افزود:                 وی
 وضعیت همه همکاران  به صورت کارگر رسمی صادر شد.

بسیار تعداد و نشده انجام کار این برای موثری اقدامی هیچ متاسفانه تاکنون 96 سال از داد: ادامه                    وی
 اندک انجام شده و نزدیک  80 تا 90 درصد پرسنل ها هنوز بالتکلیف مانده اند.

شده سبب آور سرسام تورم مانده ایم. خود زندگی معاش در ما معترضان از دیگر یکی گفته                  به
را ها پرسنل همه دارد،زندگی که هایی حقوق کاهش با هم شرکت شود. آوار سرمان زیادی                  مشکالت

 فلج کرده برای همین  مجبور به برگزاری تجمع اعتراضی شده ایم.



فرمانداری ومقابل مجتمع در تجمع با را اعتراضشان هفته سومین تپه هفت وصنعت کشت                *کارگران
 شهرستان شوش آغاز کردند

شغلی بالتکلیفی به نسبت تپه هفت وصنعت کشت کارگران اعتراضات هفته تیر،سومین 9 دوشنبه                روز
 ومعیشتی با تجمع در مجتمع ومقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازشد.

 

عامل مدیر اتهامات به رسیدگی جلسه دهمین بابرگزاری همزمان شده،امروز ای رسانه گزارشات به                بنا
 شرکت هفت تپه، نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت:

ماه اردیبهشت در که وقتی از می اندازید. عقب ماه دو را کارکنان حقوق می کنیم احضار را شما تا »                   
انجام دادگاه به فشار برای را کار این و انداخته اید عقب را حقوق پرداخت است شده تشکیل                   دادگاه

 می دهید.

یوآن میلیون ده کردم. صحبت خصوصی صورت به بیگی اسد متهم با حقوق پرداخت برای جلسه چند                   در
است. ارز فروش و خرید ماحصل پول این و دارد وجود اسنادش یوآن میلیون ده این و است توقیف در                      او
پرداخت را پول دارید که منابعی از شما ندارد، وجود پول این برای مجوز دادن امکان دادسرا                   برای

 کنید. شما منابع دیگری هم دارید و از آن می توانید حقوق را پرداخت کنید.»

کارکنان حقوق و است کارکنان حقوق پرداخت برای شما «آزادی گفت: بیگی اسد به خطاب نیز                  قاضی
 باید پرداخت شود.از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.»

مقابل دیگر تجمعی با روزه 89 قراردادهای به نسبت گیالن شرکتی پرستاران اعتراضات               *ادامه
 ساختمان ریاست دانشگاه گیالن

89 قراردادهای به نسبت دارشان دامنه اعتراضات درادامه گیالن شرکتی پرستاران تیر، 9 دوشنبه                روز
پرستار خیابان در واقع گیالن دانشگاه ریاست ساختمان مقابل تجمع به دست دیگر باری برای                 روزه

 رشت زدند.



 

به توجه با گیالن در کرونا شیوع با همزمان گفتند: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر                  پرستاران
طی پزشکی علوم دانشگاه طرف از سالمت آوای شرکت بیمارستانها، در پرستاری نیروی               کمبود
گیالنی پرستاران که شد گیالن بیمارستانهای در پرستاری داوطلب نیروهای حضور خواستار              فراخوانی

 از آن استقبال نکردند.

با روزه 89 قرارداد دیگری فراخوان طی پزشکی علوم دانشگاه انسانی، نیروی شدید کمبود به توجه                  با
دیگری قرارداد دانشگاه نهایت نگرفت.در قرار انها قبول مورد هم باز که کرد مطرح را                 پرستاران

 مطرح کرد با عنوان نیروهای شرکتی با همه مزایای دولتی که اینبار مورد قبول پرستاران واقع شد.

و مستقر گیالن بیمارستانهای در بالفاصله پرستاران از نفر 550 از بیش قرارداد این طرح از                  پس
استان در کرونایی بیماران وضعیت که ماه 4 حدود گذشت از بعد حال شدند. رسانی خدمت به                   مشغول
از خود های وعده نقض با پزشکی علوم دانشگاه است، آمده در مناسبی حالت به تقریبا و کرده پیدا                     بهبود
 انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع کرده و تنها قرار داد 89 روزه بدون مزایای دولتی را مطرح می کند.

مقابل اردیبهشت 20 شنبه روز گیالن استان شرکتی پرستاران ازاین پیش که است یادآوری                قابل
چهارشنبه روز و رشت کالنشهر نامجو خیابان در گیالن پزشکی علوم دانشگاه مرکزی دفتر                ساختمان
مقابل نفراز صدها از بنمایندگی گیالن استان روزه 89 قرارداد ازپرستاران جمعی اردیبهشت، 31              
تجمعات گیالن پزشکی علوم دانشگاه در خرداد، 11 یکشنبه روز و پایتخت بهداشت در               وزارت

 اعتراضی درهمین رابطه برپاکرده بودند.



وعدم جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به دراعتراض بوشهر کارگرشهرداری صدها وتجمع             *اعتصاب
 پرداخت بموقعش

جدید درسال حقوقشان بروزنشدن به دراعتراض بوشهر کارگرشهرداری صدها تیر، 9 دوشنبه              روز
 وعدم پرداخت بموقعش دست از کارکشیدند ومقابل ساختمان این شهرداری تجمع کردند.

 

کرده،به مرطوب و خیس را ماسکش ریزانش عرق گرمای که حالی در درتجمع حاضر پاکبانان از                  یکی
مبلغ قرارداد در اینکه وجود با و نشده لحاظ پاکبانان حقوق افزایش جدید سال گفتدر ای رسانه                   خبرنگار

 سه میلیون و 200هزار تومان قید شده ولی پرداختی پاکبانان تنها 2 میلیون بوده است.

450هزارتومان و میلیون سه عید تعطیلی روز هفت در کردن کار وجود با پارسال نوروز افزود:                  وی
 حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به 2میلیون و 950 هزارتومان رسیده است.

با که بوده تومان 830هزار و میلیون 2 قراردادم در شده درج مبلغ گفت: معترض ازپاکبانان دیگر                   یکی
می حقوق میلیون چهار از بیش باید تعطیلی روز چهار در کردن کار و کاری اضافه 75ساعت                  حساب

 گرفتم ولی با این وجود دریافتی  ماه گذشته تنها 2 میلیون تومان بوده است.

نگذاشته رخسارش بر رنگی خانواده معیشت تامین مشکل و گرما چاشنی که پاکبانان از دیگر                 یکی
بدانند باید ولی شوند ما شدن کرونایی نگران همشهریان از خیلی بزرگ تجمع این با شاید                  است،نیزگفت:

 که شرمنده شدن جلوی خانواده به مراتب دردناک و سوزناک تر از بیماری منحوس کرونا است.

ماسک خرید هزینه کرد: کار،اضافه انجام برای پیشگیرانه وسایل نبود به اعتراض با نیز پاکبان                 یک
که میخورد اش بچه جان به قسم حرفش اثبات برای ناچاری از که جایی تا است پاکبانان خود                    برعهده

 ماسک را خودمان تهیه می کنیم.

فرسای طاقت و سخت کار کفاف این و میدهند ما به جفت یک تنها ماهانه نیز دستکش افزود:                    وی
 پاکبانان در معرض آلودگی نخواهد بود.



است ای گونه به بوشهر در پاکبان نیروها وضعیت داد: دارد؛ادامه مهری ها بی از پری دل که پاکبان                    این
شرایطی چنین این با و شده گذاشته پاکبانان خود عهده بر نیز جارو و بیل دسته شکستن هزینه حتی                     که
تامین را خود روزانه نیازهای بتوانیم تا شود پرداخت کمال و تمام طور به حقوق داریم انتظار                   حداقل

 کنیم.

ومطالبات حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت عبداهللا کوت شهرداری کارگران اعتراضات سرگیری               *از
 دیگر با تجمع مقابل استانداری خوزستان

خوزستان استانداری به را خودشان عبداهللا کوت شهرداری کارگران از تیر،جمعی 9 دوشنبه               روز
منعکس دیگر ومطالبات حقوق 3ماه پرداخت عدم به نسبت را اعتراضشان صدای باری تابرای                رساندند

 کنند.

 

ماه سه حقوق پیمانکار گفت: ای رسانه خبرنگار به کوت عبداهللا شهرداری سبز فضای کارگران از                 یکی
 نخست امسال کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبداهللا را پرداخت نکرده  است.

ریال میلیون سه تا حدود2میلیون تاکنون گذشته سال شهریورماه از پیمانکار دیگر ازسویی داد: ادامه                 وی
 از حقوق هرماه ما کسر کرده است و حق شب کاری ها نیز پرداخت نمی شود.

بتوانیم تا هستیم خود مطالبات پرداخت خواهان اقتصادی سخت شرایط این افزود:در معترض کارگر                این
 بخشی از نیازهای خانواده را تامین کنیم.



 *اعتراضات کارگران شهرداری حمیدیه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد

حقوق فاصله این ودر هستیم کار به مشغول ثابت قرارداد و پیمانکار داشتن بدون 97 سال تیرماه                   «از
کرده خسته را کارگران همه وضعیت این است. نشده رد ما برای بیمه ای هیچ و ایم نکرده دریافت                    ثابت

 بود به همین دلیل تنها راه حل این مشکل را تجمع دانستیم.»

از تقریبًا گفت: ای رسانه خبرنگار به حمیدیه شهرداری خدمات کارگران از تیر،یکی 9 دوشنبه                 روز
ضمن داریم معوق حقوق ماه 11 این بر عالوه است نشده رد ما برای بیمه ای کنون تا 97 سال                     تیرماه

 اینکه حقوق ثابت نداریم و هر چه حقوق گرفتیم علی الحساب بوده است.

و می کنیم مراجعه کار اداره به یکبار وقت چند هر که است صورت این به ما دریافتی حقوق افزود:                     وی
بین الحساب علی حقوق یک روز 50 تا 45 هر شهرداری می کنیم دریافت کار اداره از که حکمی                    با

 یک میلیون تا یک میلیون و 500 به ما می دهد.

که آنجایی از کرد: هستیم،اضافه کار مشغول پیمانکار بدون که است سال دو اینکه بیان با کارگر                   این
خسته را کارگران همه وضعیت این است الحساب علی ما حقوق های و نداریم پیمانکار با                 قراردادی
کارمندان و قراردادی ها که حالی در دانستیم تجمع را مشکل این حل راه تنها دلیل همین به بود                    کرده

 شهرداری بین 7 تا 8 میلیون از شهرداری حقوق می گیرند.

شما بیمه گفت کارگران به صراحت به شهرداری مسئووالن از یکی کردیم تجمع که روزی افزود:                  وی
خردادماه بیمه تنها اعتراض همه این از بعد است، زیاد شما برای الحساب علی حقوق و نمی شود                   رد

 امسال را رد کردند و تکلیف یک سال و 11 ماه بیمه معلوم نیست.

تودیع با روز 4 از پس موقت وآزادی حمیدیه شهرداری طلب حق کارگر 2 رابطه:بازداشت                 درهمین
 وثیقه 100میلیون تومانی

شهردارو شکایت پی در ومعیشتی شعلی بالتکلیفی به نسبت حمیدیه شهرداری کارگران اعتراض               بدنبال
های بنام شهرداری این طلب حق کارگر 2 جاری تیرماه 3 شنبه سه روز شهرداری این حراست                   رئیس

 رضا سیاحی واسماعیل حقیقت جو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

آزاد تومانی 100میلیون وثیقه تودیع تیربا 7 شنبه روز وبازجویی حبس روز چهار از پس دوکارگر                  این
 شدند.

 *اعتراض کارگران شهرداری بندر لنگه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

بیمه وحق حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت هرمزگان، استان در بندرلنگه شهرداری کارگر 320                
 اعتراض کردند.

100نیروی مطالبه های گفت: ای رسانه خبرنگار به لنگه بندر شهرداری رابطه،سرپرست             درهمین
روزمزد و قراردادی رسمی، و پیمانی شرکتی، سبز فضای نیروی 220 و ماه، چهار شرکتی                 خدماتی

 اداری، از پنج ماه پیش تاکنون پرداخت نشده است.

و وعده درآمدن وتوخالی و کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران روزه 45 االجل ضرب                 *پایان
 وعیدها مسئوالن شرکت واستان کرمان



جلسه مفاد به بند 6 افزودن با کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران اردیبهشت، 28 یکشنبه                  روز
اعتصاب به موقت بطور تحققششان، برای روزه 45 االجل ضرب وتعیین اردیبهشت 22 دوشنبه                روز
برسرکارشان اردیبشهت 29 روزدوشنبه واز دادند روزخاتمه 15 از پس اعتراضیشان             وتجمعات

 بازگشتند.

کرمان جمعه امام منجمله واستان شرکت مسئوالن وعیدهای و وعده روزتمامی 40 از بیش شدن                 باسپری
یکی گفته وبنابه افزود کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران واعتراض وبرخشم آمد در                توخالی

 از آنها« کارگران معترض هستند می توان گفت که آتش زیر خاکستر!»

  وبنابه گفته یکی ازکارگران می توان گفت که آتش زیر خاکستر!

در : گفت ای رسانه خبرنگار به کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران از 9تیر،یکی دوشنبه                  روز
با کنند؛ رسیدگی ما دادخواهی به تا خواستند روزه ای 45 مهلت ما از قول هایی دادن با ابتدایی                   روز های
نگرفته صورت کارگران برای شرکت جانب از کمکی کوچک ترین هنوز فرصت این اتمام با حال                 این
نبود، آن ها اول اولویت این که هرچند شدند خوشحال مدیرعامل برکناری خبر شنیدن با معترضین                 است.
برنمی قدمی ما توجه آوردن دست به برای شرکت که چرا کرد، حال آشفته را ما خبر این تکذیب                     اما

 دارد.

اداری عدالت دیوان جواب منتظر و نشده تبدیل دائمی به کارگران قرارداد هنوز افزود:متاسفانه وی                 
از بخشی تا که گفتند ما به گذشته در ندارد. وجود هم اتفاق این امکان که می رسد نظر به                     هستیم.

 درخواست های کارگران که شدنی باشد را اجرا می کنیم، ولی تمامی آن ها شدنی نیست.

مدنظر که مسائلی دیگر اما شده، پرداخت کامل طور به کارگران افتاده عقب حقوق های او گفته                  به
که شد صحبت کارگران کاری ضریب خصوص در استاندار با جلسه در است. نشده عملی بود                  کارگران

  هنوز نتیجه ای نداشته است.

اما گذشت، بود داده قول کارگران به شرکت که روزی 45 گفت: شرکت این کارگران از دیگر                   یکی
 هنوز اتفاقی نیفتاده است. قرار بود مدیرعامل برکنار شود، اما هنوز بر راس مدیریت نشسته است.

کارگران شد. خواهد پرداخت کمال و تمام طور به ماه این حقوق که شده گفته جلسه آخرین در او گفته                      به
چگونه ببینیم تا دادیم فرصت دیگر روز 10 اما خاکستر! زیر آتش که گفت می توان هستند                  معترض
که نداریم نظر در فعال ما اما هستند، اعتراض مشغول تپه هفت کارگران می بینیم حال این با شد.                    خواهد

 وارد روند تحصن بشویم.

خواسته تحقق برای روزه 45 االجل ضرب کرمان سنگ زغال معادن شرکت رابطه:کارگران               درهمین
 هایشان تعیین کردند

جلسه مفاد به بند 6 افزودن با کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران اردیبهشت، 28 یکشنبه                  روز
به موقت بطور تحققششان، برای روزه 45 االجل ضرب وتعیین اردیبهشت 22 دوشنبه               روز

 اعتراضاتشان خاتمه دادند واز روزدوشنبه 29 اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند.

طی کرمان سنگ زغال معادن شرکت کارگران محلی، خبری منبع یک اردیبهشت 29 گزارش                براساس
روز جلسه مفاد به بند 6 افزودن و کرمان جمعه امام شرکت با اردیبهشت 28 یکشنبه روز در                    نشستی



اعتراضاتشان به موقت بطور تحققششان، برای روزه 45 االجل ضرب وتعیین اردیبهشت 22               دوشنبه
 خاتمه دادند واز روزدوشنبه 29 اردیبشهت برسرکارشان بازگشتند.

کرمان جمعه امام با کارگران گذشته روز نشست در گفت: درجلسه حاضر کارگران اعضای از                 یکی
زمانی بازه در و شده انجام سلیمانی علیدادی االسالم حجت سوی از کارگران مطالبات پیگیری شد                  مقرر

 45 روز مطالبات آن ها محقق شود.

کرمان استان سنگ زغال معادن و یافت پایان کرمان استان در کارگری تجمعات گذشته روز افزود:                  وی
 امروز صبح فعالیت خود را از سر گرفتند.

ها آن برای مانعی که کارگران مطالبات از دسته آن گذشته روز نشست نتیجه اساس بر کرد:                   اواضافه
که هایی درخواست برای الزم سازی شفاف و شود محقق روز 45 زمانی بازه در باید ندارد،                   وجود

 محقق نشده، صورت گیرد.

اجرای برای استان و است مجلس عهده بر بازنشستگی ضریب تغییر مسئوالن دیدگاه از کرد: ابراز                  وی
پذیر امکان آن اجرای که است ای مطالبه کارگران دائمی قرارداد عقد مسئله اما کند، اقدامی تواند نمی                    آن

 است.

هستند.کارگری شغلی امنیت برقراری و خود قراردادهای شدن دائمی خواهان شد:کارگران آور یاد               وی
 که 20 سال سابقه کار دارد اکنون خواهان عقد قراردادی دائمی برای تضمین ادامه فعالیت خود است.

داالهو شرکت به زغالسنگ واگذاری از ممانعت کارگری مطالبات ترین مهم از یکی کرد: تصریح                 وی
 بود و مطالبه جدیدی به مفاد قرارداد پیشین افزوده نشده است.

ها شنیده بود، کرونا از ناشی تعطیلی دلیل به ماه فروردین حقوق پرداخت کارگران مطالبه اولین                  اوگفت:
در مسئوالن قدم اولین این و شود می واریز کارگران حقوق آینده روز چند در که است آن از                     حاکی

 راستای رسیدگی به مطالبات کارگری است.

نشدن وپرداخت حقوق قطره چکانی پرداخت به نسبت شاهرود آهن راه فنی ابنیه کارگران                *اعتراض
 ماه ها حق بیمه

 «کارد به استخوان کارگران ابنیه فنی راه آهن رسیده است»

حق ها ماه نشدن وپرداخت حقوق قطره چکانی پرداخت به نسبت شاهرود آهن راه فنی ابنیه                  کارگران
 بیمه از طرف شرکت پیمانکاری اعتراض دارند.

کارگر 550 گفتند:حدود ای رسانه خبرنگار به شاهرود آهن راه فنی ابنیه کارگران 9تیر، دوشنبه                 روز
با خودرا حقوق از نیمی ماه هر پیش یکسال از تقریبا یک» شرق شمال «ناحیه راه آهن خطوط در                    شاغل

 تاخیر دو ماهه دریافت می کنند.

افزودند: است، کشانده تنگنا به را فنی ابنیه کارگران حقوق، چکانی قطره پرداخت اینکه بیان با                  آنها
شاهرود فنی ابنیه کارگران ماه فروردین حقوق از نیمی بازهم جاری ماه تیر هفتم روز پیمانکار                  متاسفانه

 را با تاخیر دو ماهه واریز کرد.



پیمانکار با نیز دیگر کارگر هزار 7 حدود شاهرود، فنی ابنیه کارگران ما از جدا اینکه بیان با                    کارگران
فنی ابنیه خطوط کارگران مطالبات دیگر از گفتند: مطالباتشان سایر درباره هستند، قرارداد طرف                ما

 شاهرود مشکل بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی است.

تحمیل فنی ابنیه کارگران به بیمه حق ماه چندین نشدن پرداخت نتیجه در که مشکالتی به اشاره با                    آنها
پوشش تحت را کارگران همه کارفرما آنکه باوجود گفتند: نیز خود تکمیلی بیمه مشکالت تشریح در                  شده
اما می شود کسر تکمیلی بیمه بابت کارگران حقوق از مبالغی ماه هر و است داده قرار تکمیلی                   بیمه
بیمه گر شرکت حساب به تکمیلی بیمه حق نشدن واریز آنچه دلیل نیزبه تکمیلی بیمه خدمات از                  کارگران

 عنوان می شود، بهره مند نیستند.

که آورده وجود به را شرایطی دستمزدها ماندن معوق به باتوجه زندگی هزینه های رفتن باال افزودند:                  آنها
 می شود گفت کارد به استخوان کارگران ابنیه فنی رسیده و به معنای واقعی کلمه مستاصل شده اند.

با مکاتباتی حال عین در گرفت صورت تجمعاتی مختلف استان های در گذشته ماه های در گفتند:                 آنها
 مسئوالن دولتی و دیگر مقامات ذیربط انجام شد.

نگرانی ست، موجب فنی، ابنیه کارگران میان در نارضایتی از حجم این اینکه بیان با پایان در                  آنها
داده اثر ترتیب راه آهن فنی ابنیه کارگران خواسته های اگربه که بدانند باید مسئوالن و دولت                 افزودند:

 نشود، مشکالت حادتر خواهد شد.

وعیدی حقوق ها ماه پرداخت عدم به نسبت گلپایگان دیارخودرو کارخانه کارگران              *اعتراض
 وبالتکلیفی شعلی

این نابسامان وضعیت کشوری کالن سطح در بود قرار بود؟ انتخابات در فقط کارگر از حمایت شعار »                  
 شرکت بررسی شود اما سه ماه از سال رفت.»

اعتراضشان اصفهان استان از گلپایگان شهرستان در دیارخودرو کارخانه کارگران تیر، 9 دوشنبه               روز
 را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق وعیدی وبالتکلیفی شغلی،رسانه ای کردند.

تولید خط گذشته سال گفت:: ای رسانه خبرنگار به گلپایگان دیارخودروی کارخانه کارگران از                یکی
و دوم ماه و شد تعطیل کرونا بیماری دلیل به نیز امسال نخست ماه و نداشت رونق دیارخودرو                    کارخانه
به اما برویم سرکار ماه تیر یکم از که شد قرار و بودیم کار مشغول شیفت بندی صورت به نیز                     سوم

 دالیلی، هشتم تیر ماه را برای رفتن به کارخانه اعالم کردند.

کارگران مطالبات کرد: دارم،اضافه دریافتی تومان هزار پانصد و میلیون یک ماهانه اینکه بیان با                 وی
 سال گذشته به صورت کامل پرداخت شد اما امسال تا کنون یک ریال حقوق دریافت نکرده ایم.

از است، نگرفته صورت عملی اقدام هنوز اما مشکل رفع برای متعدد جلسات وجود با افزود:                  وی
سال های در کارخانه این چون کنند بررسی را شرکت سوءمدیریت که خواستاریم شهرستان               مسؤوالن
تعطیلی مرز به کارخانه تا شد موجب قبل سال در تولید مشکالت افزایش است؛ کرده ایجاد چالش                    اخیر

 برسد.

کار مشغول دیارخودرو شرکت در که است سال شش دیارخودروگفت: کارخانه کارگران از دیگر                یکی
حقوقی و رسید تعطیلی مرز به کارخانه مالی، ظاهر به مشکالت دلیل به اخیر سال های طول در                   هستم،



حقوق امسال هنوز اما کنیم، دریافت را خود گذشته سال حقوق توانستیم پیگیری ها با که نکردیم                  دریافت
 نگرفتیم و حتی عیدی و دو ماه حقوق سال 95 هم هنوز پرداخت نشده است.

در فقط کارگر از حمایت شعار می کنم، زندگی استیجاری مسکن یک در هستم متأهل افزود:                 وی
از ماه سه اما شود بررسی شرکت این نابسامان وضعیت کشوری کالن سطح در بود قرار بود؟                   انتخابات

 سال رفت.

نداشته خروجی اما کارخانه مشکالت رفع برای متعدد جلسات وجود با داد: ادامه معترض کارگر                 این
کنند، مطالبه را شرکت بازار آشفته وضعیت رفع و چرایی مدیردیارخودرو از شهرستان مسؤوالن                است،

 آیا کارخانه بامشکالت نقدینگی و موانع تولید مواجه است؟

 *200 هزارمعلم  آزاد برده سیستم آموزشی

معلم می شود نوشته آزاد، نیروی و رسمی غیر معلم یک هستم، انتفاعی غیر مدرسه در معلم یک من »                   
 آزاد اما شما کارگر روزمزد، برده سیستم آموزشی و معلم بدون شناسنامه بخوانید»

مدرسه در معلم یک من گفت: ای رسانه خبرنگار به دولتی غیر مدارس زن معلم تیر،یک 9 دوشنبه                    روز
کارگر شما اما آزاد معلم می شود نوشته آزاد، نیروی و رسمی غیر معلم یک هستم، انتفاعی                  غیر

 روزمزد، برده سیستم آموزشی و معلم بدون شناسنامه بخوانید.

بوم و مرز این سازان آینده تربیت و تعلیم مشغول که است زحمتکشانی از گروهی از سخن افزود:                    وی
 هستند بدون اینکه نامی از آن ها در میان باشد.

حدود از سخن بلکه نیست نفر یک موضوع مشکل این کرد: بیان دولتی غیر مدارس در شاغل معلم                    این
بودن شاغل دلیل به اما هستند، معلم اسم به که است کشور سراسر در غیردولتی مدارس معلم هزار 200                   
را مسئوالن توجهی بی شد باعث امر همین و شده گذاشته آن ها بر آزاد نیروی نام دولتی غیر مدارس                     در

 به همراه داشته باشد.

و ندارد پرسنلی و شناسایی کارت کند معرفی جایی را خود بخواهد اگر که معلمی کرد: تصریح                   وی
 صدور این کارت منوط به معرفی موسسه و مدیر مدرسه شده و سلیقه ای انجام می شود.

اول پایه در نفر 343 شدن سواد با موجب کنون تا من گفت: دولتی غیر مدارس معلمان از دیگر                     یکی
را کمتری تعداد مراتب به که نهضت نیروهای استخدام در اما دارم ساله 12 سابقه زمینه این در و                     شده ام

 با سواد کرده و سابقه کمتری دارند را جذب می کنند.

همان و می کنیم تدریس می دهند درس دولتی مدارس در که را کتابی همان همکارانم و من افزود:                   وی
دولتی معلمان پای به پا خدمت ضمن کالس های تمامی در می کنیم، اجرا را مسابقات و                 بخشنامه ها

 شرکت می کنیم اما در راستای اشتغال پایدار و حقوق مزایایی مناسب ما فعالیتی انجام نمی شود.

نفر 495 هزارو 3 بر بالغ حاضر حال در البرزگفت: استان پرورش و آموزش رابطه،مدیرکل                 درهمین
 در مدارس غیردولتی استان البرز در حال فعالیت هستند.



و تاسیس قانون 26 و 25 مواد مفاد استناد به افزود: افراد، این استخدامی وضعیت خصوص در                   وی
فعالیت کار اداره قوانین طبق غیردولتی مدارس رسمی غیر نیروهای غیردولتی مراکز و مدارس                اداره

 می کنند.

درصد چند و می شود افراد این شامل که امکاناتی خصوص در البرز استان پرورش و آموزش                  مدیرکل
مدارس اداره و تاسیس قانون 25 ماده مفاد طبق کرد: بیان می دهند، تشکیل را استان فرهنگیان جامعه                   از
شاغل نیروهای درصد 15 حدودا که غیردولتی مدارس رسمی غیر نیروهای غیردولتی مراکز               و

 آموزش و پرورش استان را تشکیل می دهند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

 *عدم پرداخت بیش از 2 ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت

 بیش از 2 ماه حقوق کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت پرداخت نشده است.

رابطه درهمین را پیامی گیالن استان در نساجی تولیدی واحد این کارگران از 9تیر،یکی دوشنبه                 روز
 درشبکه های اجتماعی منتشر کرد که بخش هایی از آن بقرار زیراست:

مسوول!آقای آقای نگرفتیم، حقوق 70روزه .ما هستم پوپلین ایران شرکت گران کار از یکی                من
صاحبخانه و بانک وبچه، زن خجالت زده پولی. بی از شدیم خسته استان! مرکز دادستان اقای                 استاندار!
هم نان دیگه بدیم؟ خونه وکرایه قسط چطور کنیم؟ زندگی چطور نگیریم حقوق گرانی این با                  هستیم.

 نداریم بخوریم. تا چندروز دیگه باید علف بخوریم.

 *کانون نویسندگان ایران:  ر ژه ی حکم ها

  در خبرها آمده است :

اعتراضات در شرکت سبب به رجبی، محمد و تمجیدی سعید مرادی، امیرحسین جوان، سه اعدام                 حکم
  آبان ماه ٩٨ در دیوان عالی کشور تأیید شد.

به فی االرض» «فساد اتهام انتساب از تیرماه، ششم جمعه، روز اصفهان استان دادگستری کل                رئیس
 هشت نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات گذشته در این استان خبر داد.

دادگاه ١۵ شعبه که است مسلم شده؛ منتشر نیز تکذیبیه ای معترض جوان سه حکم تایید درباره                  اگرچه
«فساد اتهام همچنین است. کرده صادر را ساله ٢٧ و ٢۵ جوانان این اعدام حکم تهران اسالمی                   انقالب
به تیراندازی چه باشد. آنها اعدام حکم صدور مقدمه ی می تواند معترض هشت مورد در                فی االرض»
در اعدام حکم انشای چه و تن) هزار از بیش آماری (در آنها از تن صدها کشتن و آبان معترضان                      سوی
اعتراضات سرکوب می گیرد: نشات حکومتی نیاز یک از دو هر شده، بازداشت معترضان برخی                باره
صدور به پیش از فعال تر دادگاه ها که می کنیم مشاهده اگر بالقوه. اعتراضات از پیشگیری و                 بالفعل
مقامات برخی حتی جامعه بر حاکم شرایط به توجه با که است رو آن از پرداخته اند سنگین                   حکم های
کرده اند. بیان اشاره، به و مستقیم آنجا، و اینجا و پیش بینی، را مردمی اعتراضات بروز نیز                  حکومتی
آن بروز جلوی جامعه در هراس آهنگ پراکندن با قضایی مارش این و حکم ها رژه ی این است قرار                    حال
حق بر تاکید بلکه نیست پیش بینی آن وغلِط درست اما نوشته این نظر مورد نکته ی بگیرد. را                   پیش بینی
یا "سخت" واکنشی، و کنش هر است. همگان حق و بیان آزادی از شکلی اعتراض است. بیان                   آزادی
بیان آزادی با تام ضدیت شود حق این از بهره مندی از مردم بازداشتن یا سرکوب به منجر که                    "نرم"،
انشا اعتراض از مردم پرهیز برای جامعه در وحشت و رعب ایجاد منظور به که اعدام حکم های                   است.



نیز را او بیان آزادی حق بلکه نیست انسان حیات حق یعنی حق؛ مهم ترین تباهی فقط می شود اجرا                    و
در است انسانی رفتاری و نگرش جهان جای هر در اگر اعدام حکم با مخالفت این بنابر می کند.                    سرکوب
ویژه به دارند اعدام حکم با مخالفت برای بیشتری دالیل ایران مردم هست. نیز آزادی خواهانه                 ایران
خود خالقه ی کار الزمه ی زنده، موجود برای هوا همچون را، بیان آزادی که هنرمندانی و                 نویسندگان

 می دانند. برداشته شدن سایه ی شوم حکم اعدام از سر جامعه گامی مهم در دفاع از آزادی بیان است.

 *جان باختن یک کارگر در همدان براثر ریزش آوار

همدان ابرو روستای در قدیمی دیوار یک تخریب کار حین ساله 43 کارگر تیر،یک 8 یکشنبه                  روز
 براثر ریزش آوار برسرش در دم جانش را ازدست داد.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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100میلیون وثیقه تودیع با روز 4 از پس موقت وآزادی حمیدیه شهرداری طلب حق کارگر 2 بازداشت -                  
 تومانی

هفت بازار بسمت راهپیمایی با تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات هفته دومین -               
 تپه بپایان رسید

ومطالبات حقوق،عیدی ماه 3 پرداخت عدم به نسبت خرمشهر شهرداری کارگران اعتراضی تجمع -              
 سال های گذشته مقابل فرمانداری

کاری اضافه وحق حقوق،عیدی ماه 3 نشدن پرداخت به نسبت مریوان شهرداری کارگران اعتراض -               
 سال گذشته

 کارگران شهرداری مریوان:  کار می کنیم اما از دستمزد خبری نیست!

 - عدم پرداخت یکسال حقوق و 2 ماه حق بیمه کارگران شهرداری اندیمشک

 - بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران و حمایت تشکلهای کارگری

 من در ایران نمیتوانم نفس بکشم؛ چون حکومت تمام حقوق انسانی مرا از من سلب کرده است …

زمین تحویل عدم به نسبت کشور نباتات حفظ سازمان مسکن تعاونی شرکت اعضای اعتراضی تجمع -                
 مقابل وزارت جهاد کشاورزی

تحویل عدم به نسبت اعتراضشان به سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای -                
 منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کار ادامه دادند

  - تجمع اعتراضی چندین باره مال باختگان ریگان خودرومقابل ساختمان شرکت

 - جان باختن 1753 کارگر درسال 1398 براثر حوادث کاری

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


بدنبال سنندج بیمارستان در مرگ با کردن نرم وپنجه دست روز 4 از پس شاپری فرهاد باختن جان -                   
 سقوط از ارتفاع

 - جان باختن یک کارگر درسقز بدنبال سقوط از ارتفاع

100میلیون وثیقه تودیع با روز 4 از پس موقت وآزادی حمیدیه شهرداری طلب حق کارگر 2                  *بازداشت
 تومانی

شهردارو شکایت پی در ومعیشتی شعلی بالتکلیفی به نسبت حمیدیه شهرداری کارگران اعتراض               بدنبال

های بنام شهرداری این طلب حق کارگر 2 جاری تیرماه 3 شنبه سه روز شهرداری این حراست                   رئیس
 رضا سیاحی واسماعیل حقیقت جو توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

آزاد تومانی 100میلیون وثیقه تودیع تیربا 7 شنبه روز وبازجویی حبس روز چهار از پس دوکارگر                  این
 شدند.

 درهمین رابطه:

کارگران اعتراضات از پس خرگوشی خواب از خوزستان استان کار کل اداره مسئوالن شدن                 بیدار
 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.

هفت بازار بسمت راهپیمایی با تپه نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران اعتراضات هفته               *دومین
 تپه بپایان رسید

تپه،با نیشکرهفت وصنعت کشت مجتمع کارگران دورجدید از هفته دومین پایان تیردر 8               روزیکشنبه
کارگران اعتراضات وبدینترتیب پیداکرد ادامه تپه هفت بازار بطرف راهپیمایی وبا آغاز درمجتمع               تجمع
ها خیابان سطح به مجتمع وکشوراز شهرستان،استان مسئوالن پاسخگویی عدم دوهفته از پس تپه                هفت

 کشیده شد.

ومطالبات حقوق،عیدی ماه 3 پرداخت عدم به نسبت خرمشهر شهرداری کارگران اعتراضی              *تجمع
 سال های گذشته مقابل فرمانداری

عدم به اعتراضشان صدای انعکاس برای خرمشهر شهرداری کارگران از تیر،جمعی 7              روزشنبه
شهرستان این فرمانداری مقابل تجمع به دست گذشته های سال ومطالبات حقوق،عیدی ماه 3                پرداخت

 زدند.

تامین برای شهرداری کارگران اکثر گفت: ای رسانه خبرنگار به درتجمع حاضر ازکارگران               یکی
نکرده دریافت را خود مطالبات و حقوق است ماه سه حدود و هستند روبه رو مشکل با زندگی                   هزینه های

 اند.

خواهان کشیدیم شهر کرونایی وضعیت و درجه 40 باالی گرمای در که زحمتی برابر در گفت:                  وی
 دریافت حق و حقوق خود هستیم و از مسئوالن می خواهیم صدای ما را بشنوند.

تاکنون را حقوق ماهه سه و گذشته سال های مطالبات امسال عیدی نگرفتن بر عالوه گفت: کارگر                  این
 دریافت نکرده ایم.

در االن گفت: خرمشهر شهرداری کارگران مطالبات واریز دقیق زمان درباره خرمشهر              شهردار
حقوق زمانی چه که کنم تعیین نمیتوان دقیقی زمان و ندارد وجود مالی منبع و ورودی هیچ                   شهرداری

 کارگران پرداخت خواهد شد.

کاری اضافه وحق حقوق،عیدی ماه 3 نشدن پرداخت به نسبت مریوان شهرداری کارگران               *اعتراض
 سال گذشته

 کارگران شهرداری مریوان:  کار می کنیم اما از دستمزد خبری نیست!

ماه 3 نشدن پرداخت به نسبت را اعتراضشان مریوان شهرداری کارگران تیر، 8               روزیکشنبه
 حقوق،عیدی وحق اضافه کاری سال گذشته ابراز کردند.

 این کارگران به خبرنگار رسانه ای گفتند:عالوه بر عیدی و اضافه کار سال قبل که پرداخت نشده، در
 سال جدید نیز سه ماه دستمزد معوق داریم که مشخص نیست چه زمانی قرار است پرداخت شود.



 آنها افزودند:حتی برخی کارگران از سال 97 مطالبات مزدی پرداخت نشده؛ دارند که زمان واریز آنها
 مشخص نیست.

 این کارگران که در بخش های مختلف پاکبانی، پارکبانی و فضای سبز کار می کنند و تعدادشان بیش از
 صد نفر است،اضافه کردند: کار می کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی

 اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که
 پرداخت دستمزدهایمان ماه ها به تعویق افتاده است.

 *عدم پرداخت یکسال حقوق و 2 ماه حق بیمه کارگران شهرداری اندیمشک

 یکسال حقوق و 2 ماه حق بیمه کارگران شهرداری اندیمشک دراستان خوزستان پرداخت نشده است.

ماه ماه 4 چکانی قطره وعده و حقوق ماه یک پرداخت از پس شفارود سد کارگران اعتصاب                   خاتمه
 حقوق معوقه

حقوق ماه 4 چکانی قطره وعده و 98 ماه بهمن حقوق پرداخت از پس شفارود سد کارگران                   کارگران
 معوقه دیگربه اعتصابشان خاتمه دادند وازروز یکشنبه 8 تیربرسرکارشان بازگشتند.

 درهمین رابطه: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.

 *بیانیه دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران و حمایت تشکلهای کارگری

 من در ایران نمیتوانم نفس بکشم؛ چون حکومت تمام حقوق انسانی مرا از من سلب کرده است …

شمردن پست و نژادپرستی علیه جهانی و عمومی اعتراضات از موجی فلوید، جورج مرگ از                 پس
تداوم با و رفته رفته است. گرفته شکل مختلف کشورهای در دیگر بخشی به نسبت جامعه از                   بخشی
به مردم حمله شد. نمایان سرمایه داری از بیشتری تضادهای می رفت، انتظار که همانطور               اعتراضات
نظیر خواسته هایی طرح حاکم، نظام منافع مدافع نمادهای و اماکن به حمله کاپیتالیستی؛ نظام                نمادهای
طبقاتی، نظام مدافع شخصیت های نماد مجسمه های کشیدن پایین سرکوبگر، نیروهای و پلیس              انحالل
در ... و معترضین توسط کلیساها کشیدن آتش به نیویورک، منهتن در تجاری اماکن به معترضان                  حمله
نباشد جمله ای فقط بکشم" نفس نمیتوانم "من که شده منجر بنیادی، و گسترده بسیار ابعادی در دنیا                   سراسر
آمده بیرون زندگی اش ثانیه های آخرین در آمریکا، نژادپرست دولت پلیس به رو فلوید جرج دهان از                  که

 باشد. این جمله نماد توحش سرمایه داری به حیات روزانه میلیاردها نفر از ساکنین کره زمین می باشد.

در گسیخته افسار شکلی به سرمایه داری، نظام دولت های و حکومت ها سرمایه دارها، آزاد، بازار               متولیان
سرمایه هایشان ازدیاد یعنی خود کالن منافع تامین راستای در زمین کره و انسان ها چپاول و غارت                  حال
و نهادینه ستم این چنگال از نمی تواند انسانی هیچ که می کنیم زندگی جهانی در واقع، در                  هستند؛
زندگی در گسترده ای ابعاد آنچنان انسان ها زندگی به تهاجم این و یابد رهایی آن سیستماتیک                 تبعیضات
از است. ساخته مواجه عدیده ای مشکالت با را انسان  میلیارد چندین روزمره حیات عمال که یافته                  بشر
به منجر همگی که وطن پرستی و قوم پرستی و نژادی تبعیضات تا گرفته جنسی تبعیض و ستم                  انواع
توسط افغانستانی مهاجرین جمعی دسته کشتار یا آمریکا در فلوید جورج وحشیانه قتل نظیر فجایعی                 بروز



سودآوری بساط حفظ برای که هستند نظامی ابزارهای از همه و همه می شوند، ایران در مرزی                  ماموران
کار دستور در را یکدیگر علیه آن مختلف بخش های ساختن متخاصم و جامعه دسته بندی استثمار،                 و
سرکوب باید انسان ها کرامت و جان به هجوم ابزارهای مجموعه این به شک، بدون می دهد. قرار                  خویش
حکم تایید به می توان آن موخرترین در که کرد اضافه هم را شهروندان سیاسی وجود ابراز یافته                   سازمان
که استثمارگرایانه سراسر حاکمیتی یورش کرد؛ اشاره 98 آبان اعتراضات معترضین از تن سه                اعدام

 برای حفظ خودش به جنایت روی آورده است.

که جوامع سایر و آمریکا در اعتراضات از را خود قاطع حمایت دانیم می الزم دانشجویان ما                   لذا،
همچنین کنیم. اعالم بریده اند، را نفسمان سال هاست که نظام هایی ساختاری مبانی علیه است               تعرضی
سایر و آمریکا مردم اعتراض مورد که ضدانسانی آشکار تبعیضات و ستم این که می  داریم اعالم                  اکیدا
حال در آن علیه روزانه شکل به ما و است جاری ایران جامعه در چندان صد شکلی به است،                     کشورها

 مبارزه هستیم:

برخوردار معیشتی حداقل های از حتی دانشجویان موجود، حاکمیت تحت ایران دانشگاه ها ی در 🔻             
و مستقل دانشجویان می شوند؛ متحمل را اقتصادی فشارهای بیشترین خود تحصیل دوران در و                نیستند
جامعه آزادیخواهانه مطالبات و حق خواهی پرچم که اعتراضی جنبش های فعالین سایر کنار در               معترض
دانشجویان می گیرند؛ قرار سرکوب ها بیشترین تحت و شده شکنجه و بازداشت می گیرند، دست به                را

 بالتبع همچنین در کنار جامعه با مشکالت عدیده دیگری نیز مواجه هستند:

حق غیره و معلم کارگر، دانشجو، از اعم مستقل فعالین موجود، حاکمیت تحت ایران جامعه  ی                  ��در
هرگونه سیاسی شان، فعالیت های پیشبرد صورت در و ندارند را خود منتخب سیاسی تشکل و جمع                 ایجاد
مورد سرکوب گر، نیروهای سایر یا و دانشگاه در اختیار به آتش نیروهای توسط سرکوب و                 توحش

 حمایت حکومت واقع می شود؛

می کند؛ تایید حکومت آنچه از متفاوت عقاید دارای افراد موجود، حاکمیت تحت ایران جامعه  ی                 ��در
انواع تحمل و کار از اخراج و شدن کشته و خود عقاید و افکار کردن مخفی میان باید                    همگی

 محرومیت های اجتماعی یکی را انتخاب کنند؛

است. قانونی و سیستماتیک امری جنسیتی ستم و تبعیض موجود، حاکمیت تحت ایران جامعه  ی                 ��در
و هویت انتخاب و پوشش نوع آزادانه انتخاب نظیر مسئله ای حتی خود، حقوق ابتدایی ترین از                 زنان
سکوالرها، دانشگاه ها، در تبع به و جامعه این در نیستند؛ برخوردار نیز جنسی شان               گرایش
جنسی شان گرایش انتخاب و هویت احراز حق حتی کوئیرها و ترنس ها دوجنسگرایان،              همجنسگرایان،
از حکومت توسط تنها نه کنند، رفتار خود جنسی هویت مطابق بخواهند که صورتی در آنان ندارند،                   را
آنان نیز قانونی! صورت به شدن کشته حد تا خطراتی بلکه می شوند، طرد حاکمیت نفوذ تحت                  محیط های

 را تهدید می کند.

اسالمی جمهوری حاکمیت تحت ایران جامعه در زندگی سال هاست اینک که دانشجویانی ما               بنابراین،
به قریب اکثریت کنار در حکومتی، جانبه همه و گسترده تبعیضات فشار زیر و است بریده را                   نفسمان
شریف مردم عموم و فلوید جورج با را مشترک درد این بکشیم"، نفس توانیم "نمی ایران جامعه                   اتفاق
خشونت، نابرابری، استثمار، تبعیض، از عاری زندگی که داریم باور دانشجویان ما هستیم. سهیم                دنیا
ارض کره شهروندان همه پایه ای حق سرکوب، و مذهبی قوانین و دین اجبار پرستی، قوم پرستی،                  نژاد
تک تک خوشبختی و سعادت را وجودی اش فلسفه که جامعه ای استقرار برای اینکه همچنین و                 است؛



آن بر بشر کنونی تا دستاوردهای که چرخاند پاشنه ای همان بر را در باید می دهد، تشکیل                  انسان ها
هویت سلب روزانه اش کارکرد که اجتماعی مناسبات کلیه علیه عیار تمام مبارزه یعنی است؛                چرخیده

 انسانی از انسان ها است.

 امضاء کنندگان بیانیه:

 - تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان

 - دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 -جمعی از دانشجویان دانشگاه های هنر تهران

 - دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

 - جمعی از دانشجویان دانشگاه های مشهد

 حمایت تشکلهای کارگری

 - انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار

 - جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سقز

 - سندیکای نقاشان البرز

 - اتحاد بازنشستگان ایران

زمین تحویل عدم به نسبت کشور نباتات حفظ سازمان مسکن تعاونی شرکت اعضای اعتراضی                *تجمع
 مقابل وزارت جهاد کشاورزی

به اعتراض کشوربرای نباتات حفظ سازمان مسکن تعاونی شرکت اعضای از تیر،جمعی 8 یکشنبه                روز
8 که تعاونی زمین برگرداندن خواستار و کردند تجمع کشاورزی جهاد وزارت مقابل زمین تحویل                 عدم

 سال پیش خریداری کرده اند،شدند.

 



حفظ سازمان مسکن تعاونی شرکت پیش سال 8 گفت:گفت: ای رسانه خبرنگار به کنندگان ازتجمع                 یکی
اعضای برای تا کرد خریداری کشاورزی جهاد وزارت از هکتار 25 مساحت به را زمینی کشور                  نباتات
تمام شد، انجام وزیران هیأت مصوبه اساس بر و قانون چارچوب در روال این بسازد. مسکن                  خود

 مراحل قانونی آن پیش رفت و حتی بنچاق به نام اعضای 207 نفره این شرکت تعاونی صادر شد.

قانون با مغایر را آن جدید دولت و گرفتند را کار جلوی اعضا نام به سند صدور فرایند در اما افزود:                       وی
 اعالم کرد.

تحویل عدم به نسبت اعتراضشان به سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی                *اعضای
 منازلشان و عدم پاسخگویی مسئوالن با تجمع مقابل اداره کار ادامه دادند

ادامه در سنندج زاگرس ارغوان واحدی 144 مهر مسکن تعاونی اعضای تیر، 8 یکشنبه                روز
کار اداره مقابل تجمع به دست مسئوالن پاسخگویی عدم و منازلشان تحویل عدم به نسبت                 اعتراضاتشان

 سنندج زدند.

 

  *تجمع اعتراضی چندین باره مال باختگان ریگان خودرومقابل ساختمان شرکت

مقابل تجمع به دست اعتراض خودروبرای ریگان باختگان مال بار، چندمین برای تیر 8 یکشنبه                 روز
های خودرو تکلیف تعیین خواستار و زدند کرج مخصوص جاده 9 کیلومتر در واقع شرکت                 ساختمان

 خود شدند.

 



 

ساعت از خودرو ریگان شرکت متعدد تخلفات به اعتراض گفتند:در ای رسانه خبرنگار به کنندگان                 تجمع
از را ما شده تضییع حقوق مسئوالن تا ایم کرده تجمع شرکت این دفتر مقابل یکشنبه روز بامداد 9                   

 مدیران شرکت ریگان خودرو و شهر خودرو بگیرند.

بسته کوپا خودرو تحویل داد قرار ما با 97 سال خودرو ریگان و خودرو شهر گفت:شرکت آنها از                    یکی
نشده تحویل خودرو تنها نه ماه 15 از پس اما شد می تحویل خودرو بعد ماه 9 باید قرارداد طبق و                       است
40تا50 نیز را خودرو قیمت و کند نمی پرداخت نیز را مشارکت سود خودرو ریگان شرکت بلکه                   است

 درصد افزایش داده است .

خودرو که دارد شده داد قرار های خودرو تحویل در طوالنی تاخیر حالی در خودرو ریگان افزود:                    وی
می باال قیمت با آزاد بازار در را ها آن دارند قرارداد که مشتریانی به تحویل جای به اما کرده                      وارد
احقاق برای : گفت وی . کند می خودرو فروش پیش به اقدام هم باز خودرو ریگان حال همین در                      فروشد.
اما ایم کرده مراجعه مختلف های نهاد و تعزیرات سازمان ، صمت وزارت به نوبت چندین خود                   حقوق

 هیچیک تا کنون پاسخی به ما نداده اند.

می مراجعه خودرو ریگان به که بار هر و دارند مشابهی وضعیت نفر 600 به قریب : گفت درخاتمه                     وی
ها آن که بگیرد مشتریان از جدیدی سند دارد سعی مختلف های بهانه به شرکت این حقوقی وکیل ،                     کنیم

 نتوانند به شکایت خود ادامه دهند .

 *جان باختن 1753 کارگر درسال 1398 براثر حوادث کاری

 سازمان پزشکی قانونی کشور از جان باختن 1753 کارگر درسال 1398 براثر حوادث کاری خبرداد.

 یادآوری تعداد کارگران جان باخته براثرحوادث کاری از سال 1387 تا1396:

 سال1387: 1481کارگر

 سال1388: 1224کارگر



 سال1389: 1290کارگر

 سال1390: 1507کارگر

 سال1391: 1796کارگر

 سال1392: 1994کارگر

 سال1393: 1891کارگر

 سال1394: 1494کارگر

 سال1395: 1645کارگر

 سال1396: 1675کارگر

بدنبال سنندج بیمارستان در مرگ با کردن نرم وپنجه دست روز 4 از پس شاپری فرهاد باختن                   *جان
 سقوط از ارتفاع

با کردن نرم وپنجه دست روز 4 از پس مریوان ژنین روستای اهل شاپری فرهاد تیر، 8 یکشنبه                    روز
 مرگ در بیمارستان سنندج بدنبال سقوط از ارتفاع،جانش را ازدست داد.

 *جان باختن یک کارگر درسقز بدنبال سقوط از ارتفاع

در واقع ساختمان یک در کارآرماتوربندی حین جوشن روستای اهل نیا توحید دالور بنام کارگر                 یک
 شهرک دانشگاه سقز از طبقه دوم بشدت مجروح شد وپس از انتقال به بیمارستانی در سنندج جان باخت.

akhbarkargari2468@gmail.com 
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