
 

 

 

 9911 مرداد -ران ای روزشمار رویدادهای کارگری در

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران 

 کلن –فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران : تهیه و تنظیم توسط

(5) 

 (       شماره های قید شده در هر ردیف، نشانه تفکیک موضوعات است)

 9شرکت ها      اخراج ها و تعطیلی کارخانجات و      2   حقوق های عقب افتاده          9ت و مبارزات کارگران     مطالبا

 6...    سرکوب، زندان و         5    حوادث محیط کار      4خصوصی سازی     

 داطالعات بیشتر را در دو قسمت یادداشت ها و ضمیمه ها مالحظه کنی

تعداد  نام واحد شهر  تاریخ یفشماره رد

 کارگران

 شرح و مالحظات

 4و3و2و1  1

  

 کارگران درادامه اعتراضات دامنه دارشان دست به تجمع مقابل فرمانداری و - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد 1

رداخت باردیگر اعالم کنند خواستار پ راهپیمایی درسطح شهرستان شوش زدند تا

پایان دادن به  بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی  حق بیمه وبموقع حقوق و

نشدن با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکاران حق 

. سرداده شد«اعدام بایدگردد.......»متاسفانه امروز شعار .اخراجیشان هستند طلب  

انتقال  امروز همچنین در راستای تاراج شرکت وغارت اموال کارگرانش خبر

 .بخشی از ارز اختالس شده به خارج از کشور درشبکه های اجتماعی منتشر شد
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

وق کامل حق کارگران درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت بموقع و -   کوت عبدهللا شهرداری اهواز 1311مرداد  1   2    2 

تان درکالنشهر ر دست به تجمع مقابل استانداری خوزسگماهیانه برای باری دی

ریادهایشان مسئوالن طراز اول استان را از خواب مصلحتی فاهواز زدند تا با 

به آنها اعالم کنند که از عملکرد پیمانکار وشهردار و وعده های  بیدارکنند و

خت سروقت و کامل چندرغاز توخالی مکرر آنها ناراضی هستند وخواهان پردا

 ( 1)  .حقوق ماهیانه شان هستند

شهرکرج دراستان البرز  ساله حین کارحفر چاه در منطقه دمحم 55یک کارگر  1 حفر چاه کرج " " "    5    3

 .دچار گازگرفتگی شد وجانش را ازدست داد

ر دریکی از واحدهای شهرک صنعتی سلیمی ساله حین کا 11یک کارگر  1 شهرک صنعتی سلیمی آذر شهر " " " 5    4

 .آذرشهردراستان آذربایجان شرقی براثربرق گرفتگی جان باخت

یک کارگر حین کار درروستای قدمگاه شهرستان آذرشهر در دستگاه خرمنکوب  1 خرمن کوبی آذر شهر " " " 5    5

 .گیر کرد وجانش را ازدست داد

پس از سپری شدن چند ماه از وعده و وعیدهای مسئوالن استانی مبنی بر پیگیری  235 زیکارخانه کنتور سا قزوین " " 2 2   6

مشکالت کارگران شرکت کنتورسازی، کارگران این شرکت بار دیگر برای بیان 

مشکالت خود مقابل استانداری قزوین تجمع کردند تا مطالبات خود را به گوش 

 ( 2)  .مسئوالن برسانند

 4و3و2و1   7

  

جمعی ازکارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با ادامه تجمع مقابل  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " "

قع حقوق وحق بیمه وپایان دادن خواهان پرداخت بمو،فرمانداری شهرستان شوش

بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی نشدن با خصوصی سازی  به

 .ان حق طلب اخراجیشان،شدندوسهامداران شرکت وبازگشت بکار همکار

عبدهللا با تجمع مقابل فرهنگسرای مهدیه این شهر  کارگران شهرداری کوت -   کوت عبدهللا شهرداری اهواز " " " 2    1

 .اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع و کامل حقوق ماهیانه ادامه دادند

از توابع شهرستان بویراحمد دست به (  گراب سفلی) ودابکارگران شهرداری ل 11 شهرداری لوداب " " " 2   1

در .اعتراض نسبت به عدم پرداخت چندماه حقوق،عیدی ومطالبات دیگر زدند

یک نفر رسمی، پنج نفر پیمانی و دوازده نفر )کارگر 11شهرداری لوداب 

 .مشغول بکارهستند (شرکتی



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    9   
                                                                                                                                                       

تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 و مالحظات شرح

 .چند ماه حقوق کارگران خدماتی شهرداری اسالم آباد غرب پرداخت نشده است-  شهرداری اسالم آباد غرب 1311مرداد  2 2    15

بی تدبیری و ناکارآمدی مدیریتی مدت هاست که در توزیع شیر وکیک وقفه ایجاد  - خطوط بی آر تی سامانه یک تهران " " " 2    11

ده است بطوری که یا شیر وکیک روزانه بین رانندگان خطوط بی آر تی  کر

توزیع نمیگردد و یا تاریخ مصرف شیرهای توزیع شده بپایان رسیده و حتی در 

 .بعضی از موارد شیر  فاسد شده بدست رانندگان  رسیده است

میالد جنت، شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان  که طی بیانیه ای اطالع داد  - کانون نویسندگان ایران تهران " " " 6    12

کانون نویسندگان ایران . ایران در منزلش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد

و ضمن   .کننده و محل نگهداری او ندارد تا این لحظه اطالعی از نهاد بازداشت

زندانیان ی  آزادی بی قید و شرط او و همهمحکوم کردن این بازداشت، خواهان 

 .شدسیاسی و عقیدتی 

 4و3و2و1 13

  

کشت وصنعت  همزمان با سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری درمجتمع - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 3

نیشکرهفت تپه ، شماری ازکارگران با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش 

 ( 3)  .را ندارند نشان دادند که قصد کوتاه آمدن از احقاق حقوق برحقشان

 ( 4) طی بیانیه ای از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت کرد  - ...کمیته همآهنگی برای کمک  سنندج " " " 1  14

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل چند شهر " " " 1  15

 فرهنگیان ایران

ت شورا بیانیه ای بشرح زیر پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمااین  -

 ( 5)  :کشوری،منتشر کرد

 نیفعال هیعل ییاحکام قضا تیدر محکوم رانیمعلمان ا یدو تشکل صنف ی یهانیب - دو تشکل صنفی معلماان اسالمشهر -مریوان  " " " 6  16

 ( 6)  یزهرا دمحم هیو حکم صادره عل یآموزش به زبان مادر

ی حین کار خاموش کردن آتش دریح یمرتضساله بنام  93یک آتش نشان  1 آتش نشانی تهران " " " 5  17

 4از ارتفاع  شوش تهران انیصابونخیابان در  یمغاره لوازم خانگ کسوزی ی

 .جان عزیزش را ازدست داد و سقوط کرد نییبه پا ی ساختمانمتر

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  کارگران درادامه اعتراضتت دامنه دارشان نسبت به - کارخانه هپکو اراک " " 4 3و2 11

کارگران هپکو نسبت به بالتکلیفی خود .ازرفتن بر سر کارشان خودداری کردند

 .اعتراض دارند و امروز دست از کار کشیدند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

 4و3و2و1 11

  

ان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و کارگر - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  4

وعده های توخالی مسئوالن طرازاول شهرستان،استان وکشور ابتدا دست به 

تجمع مقابل فرمانداری شوش زدند وسپس به طرف دفتر بهارستان نشین این 

 .شهرستان راهپیمایی کردند وتجمعشان را پی گرفتند

چند صد  بیمارستان جلیل یاسوج " " " 3و2  25

 نفر

کارکنان بیمارستان جلیل یاسوج برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم 

پرداخت ماه ها حق کارانه واضافه کاری و حق الزحمه تالش های شبانه 

،دست به تجمع مقابل استانداری کهگیلویه 11روزیشان دررابطه با بیماری کووید

بدنبال این تجمع اعتراضی،امروزمبلغ بسیارناچیزی به حساب  .و بویراحمد زدند

 .کارکنان ای مرکز درمانی واریز شد که موجب برانگیختن خشمشان شد

ماه حقوق ونداشتن  4نسبت به عدم  اضاعتر دربیمارستان این جمعی از کارکنان  - بیمارستان دکتر سپیر تهران " " " 2   21

 .تهران زدند مقابل این مرکزدرمانی در امنیت شغلی دست به تجمع

کارگر ساختمانی حین کار با دستگاه باالبر در یک ساختمان شهرستان گلوگاه  2 2 کار ساختمانی گلوگاه " " " 5   22

مازندران براثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدید شدند وپس از  در

 حال دست و دری ست داد ودیگریکی ازآنها جانش را ازد به بیمارستان انتقالشان

 .پنجه نرم کردن با مرگ است

کارگریک کارخانه گنبدکاووس دستش بدنبال گیرکردن زیردستگاه نوار نقاله  1 (؟)یک کارخانه  گنبد کاووس " " " 5  23

 .ازناحیه کتف کامال قطع شد وپس ازانتقال به بیمارستان جان باخت

جمعی از کارکنان شرکتی  وزارت بهداشت و درمان برای انعکاس هرچه بیشتر  35555 ن شرکتی وزارت بهداشتکارکنا تهران " " 5 1  24

صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی مسئوالن 

 ( 7)  .دست به تجمع مقابل مجلس زدند

رستان بهشتی شیرازوابسته به سازمان تامین اجتماعی جمعی از کارکنان بیما - بیمارستان بهشتی شیراز " " " 2   25

درصدی احکام  55برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم افزایش 

 .مصوبه دولت دست به تجمع دراین مرکزدرمانی زدند حقوقی

                          های وعده و بیمه ماه حقوق و کارگران برای اعتراض به عدم پرداخت چند - (تراورس)راه آهن  لرستان " " " 2  2 6 

کارگران ناحیه زاگرس با انتشاراطالعیه ای .پوچ مسئوالن دست از کار کشیدند

دراین اطالعیه ازجمله .همبستگیشان را باهمکارانشان درلرستان اعالم کردند

 «کرد در کنار برادران مان در لرستان تا به آخر خواهیم ایستاد» :نوشتند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ ردیف شماره

 کارگران

 شرح و مالحظات

به عدم  نسبت کارگران با تجمع مقابل فرمانداری ششمین هفته اعتراضشان را  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  5 4و3و2و1  27

پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وادامه بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین تکلیف نهایی 

با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار همکاران حق  نشدن

طلب اخراجیشان وسکوت مسئوالن طرازاول شهرستان شوش،استان خوزستان 

 .وکشورمنجمله روسای قوه های مجریه وقضائیه پشت سرگذاشتند

21   3 

  

برای منعکس کردن صدای جمعی از کارگران بیکارشده سیمان لوشان  67 کارخانه سیمان لوشان " " "

اعتراضشان نسبت به عدم تحقق وعده بازگشت به کارشان از سوی خریدار 

 .کارخانه مقابل ورودی معدن سنگ آهک تخت آسمان سیمان لوشان تجمع کردند

ا کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج برای اعتراض به عدم پرداخت ماه ه - فضای سبز شهرداری یاسوج " " " 2   21

 .حقوق مقابل ساختمان شورای شهرتجمع کردند

برای باری دیگر،کارگران شهرداری ایرانشهردر استان سیستان و بلوچستان  - شهرداری ایرانشهر " " " 2   35

صدای اعتراضشان رانسبت به پرداخت نشدن ماه ها حقوق و عدم پاسخگویی 

 .مسئولین امربلند کردند

ماموران امینتی اداره اطالعات به  مرخصی موقت آقای امینی آذر همزمان با 1 معلمان ادمهاب " " "   6   31

منزل کاک حسین پدر خانم آقای امینی آذر که ایشان هم بازنشسته آموزش و 

درآخرین باری  پرورش است یورش برده و ازهفته پیش ایشان را بازداشت کرده

دوم قرار بازداشت  ند قاضی برای بارا برای بازپرسی به دادگاه برده که ایشان را

 .است  کرده ایشان را تمدید

زاده  به جعفر عظیم 1 امروز ساعت یازده صبح یکی از زندانیان در داخل بند 1 فعال کارگری تهران " " " 6   32

 ( 1)  .حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد

جلسه بازپرسی حیدر قربانی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهر قدس برگزار  1 فعال کارگری شهر قدس " " " 6   33

در این جلسه بازپرس پرونده اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، اخالل . شد

در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام با مصادیق فعالیتهای کارگری و صنفی و 

حیدر . قربانی اعالم نمود یدرمقابل مجلس را به ح حضور در تجمع روز کارگر در

 .قربانی ضمن رد این اتهامات از فعالیتهای صنفی و کارگری خویش دفاع کرد

ساله حین کاردر شهرک مشیریه تهران بدنبال سقوط از طبقه  25یک کارگر  1 نصب آسانسور تهران " " " 5   34

 .چهارم به چاهک آسانسور طبقه همکف دردم جان باخت
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ یفشماره رد

 کارگران

 شرح و مالحظات

سازی  از روی نوار نقاله به داخل دستگاه آماده ساله حین کار 12یک کودک کار 1 کارخانه آجرپزی نیشابور 1311مرداد  5 5   35

ل کوره آجرپزی سقوط کرد ودر دم جانش را ازدست داد  .گ 

خاک نسوز واقع در گردنه باجگیران منطقه دوپالن شهرستان  یک کارگر معدن 1 معدن خاک نسوز شهرستان کیار " " " 5   36

 .کیار چهارمحال و بختیاری براثر سقوط سنگ بر سرش جانش را ازدست داد

 کارگر جوانی که بر روی بلوکه های سیمانی قسمت بار یک دستگاه کامیون 1 تصادف با پل هوایی سراوان " " " 5   37

کمپرسی نشسته بوده در حوالی دبیرستان توحید شهرستان سراوان با پل هوایی 

 عابر پیاده برخورد و به پایین سقوط و در دم فوت کرده است

یک کارگر مقنی حین کار الی روبی قنات در روستای هللا آباد شهرستان  1 تخلیه چاه جغتای " " " 5   31

 15پاره شدن سیم بکسل وسقوط به عمق جغتای،استان خراسان رضوی بر اثر 

 .متری چاه در دم جان باخت

نسبت ،کارگران هفتمین هفته اعتراضشان را نسبت به " خرما پزان" درگرمای - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 6 4و3و2و1   31

به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه وادامه بالتکلیفی شغلی بدلیل تعیین  

دن با خصوصی سازی وسهامداران شرکت وعدم بازگشت بکار تکلیف نهایی نش

وعده های توخالی مسئوالن باتجمع مقابل     همکاران حق طلب اخراجیشان و

 .فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش آغازکردند

داخت سنوات خدمت، بازنشستگان شرکت واحد در اعتراض نسبت به عدم پر - بازنشستگان شرکت واحد تهران " " " 2   45

پس از مدتی . اند تجمع کرده( خیابان هنگام)مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد 

با درخواست مدیریت به سالن کنفرانس ساختمان رفتند ولی با توجه به شلوغی 

سالن کنفرانس با درخواست مدیریت چند تن از نمایندگان برای مذاکره با مدیریت 

 .لباقی کارگران سالن کنفرانس را ترک کردنددر سالن کنفرانس ماندند و ا

کارگران بیکارشده  صابون سازی خرمشهردرادامه کنش های دامنه دارشان طی  355 کارخانه صابون سازی خرمشهر " " " 3و2  41

سال گذشته برای باری دیگر صدای اعتراضشان را نسبت به پرداخت نشدن  7

 .جدد کارخانه،بلند کردندکامل مطالباتشان وعدم راه اندازی م

کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری اعتراضشان را نسبت به یکه تازی  155 فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر " " "      3و2  42

اردادهای شرکت های پیمانکاری مبنی عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه،قر

واخراج 11ع بیماری کووید شغلی و جانی بدلیل شیو تسفید امضا ونداشتن امنی

 .یک همکار حق طلب زیرسایه سکوت شهردار وشورای شهررسانه ای کردند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

شهرداریش  31ان که کارگر دارد شهرداری وجود 47دراستان آذربایجان غربی  47 شهرداری ها آذربایجان غربی 1311مرداد  6 2   43

 .پنجه نرم کردن با مشکل حقوق معوقه هستند درحال دست و

 .ماه حقوق کارگران شهرداری کالته رودباردراستان سمنان پرداخت نشده است 3 - شهرداری کالته رودبار " " " 2   44

آهن که تحت مسئولیت برخی  در شرکت راهده ها کارگر و مهماندار شاغل  ده ها نفر شرکت راه آهن چندین شهر " " " 3   45

 های حمل ونقل ریلی مشغول کار بودند، در یک ماه گذشته بیکار شدند شرکت

کارگران با تجمع مقابل فرمانداری وراهپمایی در خیابان ها نشان دادند که درراه  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 7 4و3و2و1  46

 سر آنها با برافراشتن پالکاردها، .ستادن ندارنددستیابی به مطالباتشان سر باز ای

تا رسیدن به  دادن شعارها وایراد سخنرانی وتاکید برحفظ اتحاد اعالم کردند

 .شان ادامه خواهند دادمبارزه ازجمله خلع ید بخش خصوصی به  تمامی مطالبات

ازی ایران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی کارگران کارخانه کنتورس 235 کارخانه کنتور سازی قزوین " " " 2    47

معیشتی وشغلی و وعده های پوچ مسئوالن دست به مقابل استانداری قزوین زدند 

 تا یکبار دیگر حق طلبیشان را به رخ مسئوالن طراز اول استان وکشوربکشند

41   3 

  

ن درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم تحقق وعده کارگران بیکارشده سیمان لوشا 67 کارخانه سیمان لوشان " " "

از سوی خریدار کارخانه وبی خیالی مسئوالن شهرستان دست به  بازگشت به کار

 .تجمع مقابل دفتر امام جمعه لوشان زدند

آباد در شهرستان قروه استان  برای پنجمین بار، کارگران شهرداری سریش - شهرداری سریش آباد " " " 2   41

دستان برای اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست به اعتصاب زدند کر

 .ومقابل ساختمان این شهرداری اجتماع کردند

تجمع  نظر بدلیل شرکت در در دادگاه تجدید سال حبس کیوان صمیمی 3حکم  1 روزنامه نگاران تهران " " " 6   55

اع و تبانی به قصد اجتم»مقابل مجلس تحت لوای  11جهانی کارگرسال  روز

 .شد تایید «اقدام علیه امنیت کشور

سال  2دمحم فالحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران در دادگاه بدوی به تحمل  1 کانون صنفی معلمان تهران تهران " " " 6      51

دادگاه انقالب صادر شده  26این حکم  که توسط شعبه  .حبس تعزیری محکوم شد

 .نظر دارد ن تجدیدبدوی است و امکا

ساله حین کار درباالی تیر چراغ برق دچاربرق گرفتگی شد  35یک کارگر  1 اداره برق گرمسار " " " 5     52

 وجان باخت
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ر کارخانه شهرک صنعتی اشترجان واقع درفالورجان استان اصفهان یک کارگ 1 شهرک صنعتی اشترجان فالورجان 1311مرداد  7 5       53

براثر سقوط قطعه آهن سنگینی از دپوی آهن آالت بر رویش در دم جانش را 

 .ازدست داد

تاسیسات ) شرکت تهران جنوب بندر ماهشهر " " " 5      54

 (سازی بندرماهشهر مخازن و ذخیره
زاده بر اثر شدت گرما دچار گرمازدگی  شرکت بنام ابراهیم عرب این یک کارگر 1

شرکت واقع در جاده بندرمجیدیه این کارگران  .شده و جان خود را از دست داد

ساعت  شش ونیم صبح  هوا از سابقه شهرستان ماهشهر همه روزه در گرمای بی

سابقه و زیر آفتاب سوزان در محل کار خود  تا شش ونیم عصر، در گرمای بی

ظهر در محل کار 12ها نیز الزاما تا ساعت  کارگران جمعه این.شوند حاضر می

کارگران در ایامی که استان خوزستان بیشترین دمای هوا  .شوند خود حاضر می

 12و کمیته بحران استان به کاهش ساعت کاری تاکید کرده بودند، اما  داردرا 

 اند هساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرد

کارگران با تعداد  در هوای شرجی وگرمای طاقت فرسای استان خوزستان، - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 1 4و3و2و1   55

بیشتری به تجمع مقابل فرمانداری وراهپیمایی در سطح شهر شوش ادامه دادند تا 

 استان و اعتراضشان را نسبت به سکوت مصلحتی مسئوالن طرازاول شهرستان،

در ضمن خشمشان را به توطئه های پشت پرده آنها  وربنمایش بگذارند وکش

منجمله بند وبست هیئت اعزامی از بهارستان با اعضای شورای وابسته به دولت 

بعد از  امروز همچنین جمعی از کارگران هفت تپه .و خانه کارگرنمایان کنند

مع و فروش آنها، با اطالع یافتن از اقدام کارفرما مبنی بر خروج مایلرهای مجت

 .تجمع مقابل درب ترابری مانع  از خروج اموال شرکت شدند

جمعی از کارکنان جانباز صنعت نفت برای اعتراض به فیش حقوقی منفی مقابل  - کارکنان جان باز صنعت نفت تهران " " " 9  56

 1این تجمع اعتراضی از ساعت .ساختمان وزارت نفت درتهران اجتماع کردند

فیش حقوقی  .با مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید 15صبح آغاز وساعت 

به بیان دیگر این کارکنان .تجمع کنندگان در ماه گذشته رقمی منفی ثبت شده است

به جای دریافت حقوق ماهیانه به این وزارتخانه بدهکار شد ند و علیرغم 

ده اند و به همین تصمیم های آنها طی چند روز گذشته پاسخی دریافت نکر پیگیری

 به برپایی به تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی به مطالباتشان گرفتند

کارکنان بیمارستان هاشمی رفسنجانی شهرستان ریگان دراستان کرمان برای  - بیمارستان هاشمی رفسنجانی ریگان " " " 2  57

ع حقوق ومطالبات دست انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموق

 .از کارکشیدند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

شب گذشته میالد جنت شاعر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران با کفالت  1 کانون نویسندگان ایران تهران 1311مرداد  1 6  51

تیر با  2۲او روز . داشتگاه اوین آزاد شدطور موقت از باز میلیون تومانی به 1۸

. اش بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل  شده بود یورش ماموران امنیتی به خانه

های  ارتباط با گروه"و " تبلیغ علیه نظام"های او  ی یک فرد مطلع اتهام به گفته

فرد مطلع همچنین گفت به میالد گفته شده که . است" مارکسیستی و کمونیستی

 .کنند دو ماه دیگر برای ادامه بازجویی احضارش می –یکی 

یکی از کارگران شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه دربندرامام درحین کار  1 شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه بندر امام " " " 5  51

بر اثر شدت گرما، دچار    امام تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر

 .زدگی وبیهوش وتوسط همکارانش به مرکزدرمانی جهت مداوا منتقل شدگرما

، کارگران به تجمعشان مقابل (مرداد 15و  1)روزهای پنج شنبه وجمعه - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 1 4و3و2و1  65

فرمانداری وراهپیمایی در خیابان های شهر شوش ادامه دادند تا به مسئوالن 

وش،استان خوزستان وکشور اعالم کنند که در راه دستیابی طرازاول شهرستان ش

وحق بیمه وپایان دادن به بالتکلیفی پرداخت بموقع حقوق  به مطالباتشان مبنی بر

وسهامداران شرکت و بازگشت  خصوصی سازیشغلی با تعیین تکلیف نهایی با 

 احضار یکی از .بکار همکاران حق طلب اخراجیشان قصد کوتاه آمدن ندارند

 .هبه دادگا مرداد 12به نام حسن کهنکی در روز کارگران نیشکر هفت تپه

رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر صدای اعتراضشان را نسبت به عدم  - رانندگلن مرکز بهداشت ایرانشهر " " " 2   61

ودشان این رانندگان که خودرو متعلق به خ .کردند بلند ماه مطالباتشان، 4پرداخت 

با وجود شیوع ویروس :بوده وعهده دار استهالک و سوخت آن نیز می باشند گفتند

ساعت افزایش یافته که کادر اجرا در دو نوبت صبح  11کرونا شیفت کاری ما به 

 .و عصر به مرکز بهداشت مراجعه می کنند و ما مشغول سرویس دهی هستیم

جمعی از معلمان خرید خدمت استان اصفهان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  - معلمان خرید خدمت اصفهان " " 15 2و1  62 

اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی استخدامی ومعیشتی دست به تجمع مقابل دفتر 

اکثر آنها از سال گذشته تا کنون تنها دو ماه  .بهارستان نشینان این استان زدند

هزار نفر را با آزمون، 21امسال قرار است آموزش و پرورش . حقوق گرفته اند

ها سوابق کاری و تجربه در  استخدام کند بدون اینکه معلمان خرید خدمات با سال

 .این آزمون حضور داشته باشند

ساله حین کاردر خیابان میرزاطاهر اصفهان براثر ریزش آوار  35یک کارگر  1 کار ساختمانی اصفهان " " "  5  63

 .انش را ازدست دادومدفون شدن زیرش در دم ج
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

مرداد،براثرتصادف یک خودروی سواری وبرخوردش با  15ظهرروز جمعه  3 شهرداری تهران 1311مرداد  15 5  64

کارگر شهرداری تهران حین کار در پل سید خندان یک کارگردردم جان باخت 3

 .ارگر دچار مصدومیت وبه بیمارستان منتقل شدندودوک

کارگران به تجمع اعتراضیشان نسبت به  بهارستان نشین، 3همزمان با حضور  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 11 4و3و2و1  65

امروز کارگران هفت تپه  .بالتکلیفی شغلی و معیشتی مقابل فرمانداری ادامه دادند

ررو با مجلس نشینان خشمشان را نسبت به عدم تعیین با سردادن شعارهایی رود

سازی وسهامداران اختالسگر شرکت وسکوت مصلحتی  تکلیف با خصوصی 

 .ایش گذاشتندمبن مسئوالن طراز اول شهرستان شوش،استان خوزستان وکشور

به عدم پاسخگویی کارفرما به  کارگران برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت 455 کارونکشت و صنعت  شوشتر " " " 3و2  66

 .مطالباتشان واخراج یک همکار حق طلب دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند

کارگر را  455شرکت کشت و صنعت کارون بیمه و بازنشستگی و سنوات حدود 

به طور کامل پرداخت نکرده، به همین دلیل کارگران شکایتی را در اداره کار 

اره کار، شرکت کشت و صنعت کارون ملزم به بر اساس رای اد.مطرح کردند

پرداخت حق کارگران است اما این شرکت نه تنها به رای عمل نکرده، بلکه یک 

 .همکار حق طلب را نیز اخراج کرده است

جمعی از کارگران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  765 کارخانه هپکو اراک " " " 3و2  67

شتی ابتدا در کارخانه وسپس زیر پل بختیاری نزدیک ریل قطار راه آهن ومعی

ماه حقوق کارگران کارخانه هپکو پرداخت نشده است وامنیت 2 .اجتماع کردند

هپکویی ها تجمعات اعتراضی این روزهایشان را بمثابه .درهواست شغلیشان پا

ر راه دست دست گرمی واخطار به مسئوالن طراز اول استان مرکزی و کشور د

 .یابی به مطالبات برحقشان مبنی بر تامین امنیت شغلی ومعیشتی اعالم کردند

کارگران شرکت نفت سنگین قشم برای اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق وعدم  - شرکت نفت سنگین قشم " " " 2    61

 .پرداخت بموقعش، دست از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند

راننده های اتوبوس شهری کرمانشاه در ادامه اعتراضتشان نسبت به عدم  - راننده های اتوبوس شهری کرمانشاه " " " 2    61

و حق بیمه بیکاری به خاطر  11پرداخت مطالبات مبنی بر پرداخت یارانه سال 

دو ماه تعطیلی در ایام شیوع ویروس کرونا دست به تجمع در ترمینال کاویانی 

 .نشاه زدندکالنشهر کرما
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش هفتمین هفته از  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  12 4و3و2و1  75

توخالی اعتراضاتشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های 

فردا . مسئوالن شهرستان شوش،استان خوزستان و کشور، پشت سر گذاشتند

کارگرهفت تپه کرامت پام و حسن کهنکی درشعبه پنجم دادیاری داد سرای 2

عمومی وانقالب شهرستان شوش با حضوروکیلشان فرزانه زیالبی دادگاهی 

 . خواهند شد

        کارگر پترو پاالیش کنگان و کارگران پاالیشگاه پارسیان  155امروز  15555 می هاپتروشی کنگان والمرد " " " 2و1   71

    کمپ امام حسین.در اعتصاب هستند 13سپهر المرد و شرکت اکسیر در فاز 

در شرکت ها و . به دلیل رفتن کارگران به خانه در حال تعطیل شدن است 13فاز 

کارگران کل  .یده استفاز های عسلویه از دیروز ترک محل کار آغاز گرد

به اعتصاب پیوسته و از کارگردن خوداری نموده و  2۲و22شرکت های فاز

از جمله کارگران شرکت آریا ماهان، . همگی به خوابگاه ها مراجعت کردند

هزارکارگربا این اعتصاب 15امروز بیش از    ...آزمون فلز،  کاویان نیرو 

 .همراهی کرده اند

برای دومین روز متوالی، کارگران برای اعتراض نسبت به بالتکلیفی شغلی  765 کارخانه هپکو اراک " " " 3و2  72

ومعیشتی و خالی بندی مسئوالن دست به تجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری 

با اشاره به پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و  آنها .نزدیک ریل راه آهن زدند

ها  پس از ماه :گفتند 16و  15های  الس  تیر سال جاری  و بخشی از مطالبات

زنی که هپکو به ایدرو یا ایمیدرو واگذار  بازی با افکار عمومی و طرح این گمانه

درصد از سهام غیرمدیریتی آن را به سازمان تامین اجتماعی  55شود،  می

 .اند واگذار کرده

کنتورسازی ایران دست به تجمع مقابل فرمانداری شهرستان کارگران کارخانه  235 کارخانه کنتور سازی قزوین " " " 2و4   73

البرز زدند تا برای باری دیگر اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی 

چندین سال است که . ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن بنمایش بگذارند

خصوصی سازی بالی شاهد بی سر و سامانی شرکت کنتورسازی قزوین هستیم و 

شود فریادهای به حق  ، اما در این میان آنچه دیده نمیگران شده استجان کار

رسد و مسئوالن استان قزوین هم بارها  کارگران این شرکت است که به جایی نمی

 .اند که عملیاتی نشده است های بی سرانجامی داده وعده
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

چندین استان و  " " " 4و3و2 74

 شهرستان

برای باری دیگر، کارگران خود را به پایتخت رساندند تا با بر پایی تجمعی دیگر  1555 دفاتر سهام عدالت کشور

مقابل مجلس صدای اعتراضشان را نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی منعکس 

ال جاری بدنبال دستور از تاریخ چهارم مرداد ماه س :تجمع کنندگان گفتند.کنند

العمل جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت ، از کار بیکار 

هیچ تصمیمی  ،دستور العمل بجز پرداخت مطالبات معوقه  کارکنان این در.ایم شده

متاسفانه در  .اند در خصوص وضعیت شغلی ما گرفته نشده و ما را بیکار کرده

سازی به طرق مختلف غیرقانونی سعی در  صوصیسازمان خچند سال گذشته 

تا جایی که  با دستور العمل اخیر  شورای عالی  ها داشته حذف دفاتر تعاونی

 .بورس اعتبار این هدف محقق شد

نسبت به پایمالی حقوقشان توسط  این شرکت پیمانکاری اعتراضی کارگرانتجمع  355 شرکت آب وفاضالب اهواز " " " 2و1  75

این کارگران برخالف نیروی کار  . ت پیمانکاری مقابل ساختمان این ادارهشرک

کاری،   رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضالب از مزایایی همانند اضافه

 ( 1)  .، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند  پاداش و کارانه، بن

 ( 15)  ماه حبس جدید علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه تجدید نظر 13تایید حکم  1 فعال کارگری تهران " " " 6   76

جمعی از کارگران هشتمین هفته اعتراضشان را با تجمع مقابل فرمانداری شوش  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 13 4و3و2و1  77

کارگران هفت تپه با ایراد سخنرانی وسردادن شعارهایی اعتراضشان  .آغازکردند

برای پایان دادن به  قوه نشان دادند و3ت به وعده های توخالی مسئوالن نسب را

 .خواهان خلع ید فوری از بخش خصوصی شدندبالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان 

مرداد بهارستان موافقت  14تجمع کنندگان با شرکت در جلسه روزچهارشنبه 

 .کردند ونمایندگانی را هم برای شرکت دراین نشست انتخاب کردند

در سومین روز اعتراض سراسری به اجحافات شرکت ها و پیمانکاران ،  2555 پتروشیمی ها چندین شهر " " " 3و2و1 71

کارگران نیروگاه بیدخون و شرکت جهانپارس ایالم مهران نیز به اعتصاب 

کارگر و پتروشیمی جم  155 بااعتصاب همچنان در پترو پاالیش کنگان . پیوستند

درصد  15تقریبا خالی شده و کمتر از  13پ امام حسین در فاز کم. ادامه دارد

در پاالیشگاه المرد جوشکاران گروه . کارگران متاسفانه به سرکار رفته اند

کارفرمای . درخشنده و جاور هم دستگاه جوش را تحویل داده به خانه رفتند

 .اکسیرصنعت تمبک امروز کارگران معترضش را تسویه کامل کرده است

 .کارگر از روز جمعه به خانه هایشان بازگشته اند 2555ون تاکن
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

پاالیشگاه نفت آبادان  2، کارگران فاز (مرداد 12و 11)روزهای شنبه ویکشنبه - پاالیشگاه نفت 2فاز  آبادان 1311مرداد  13 2       71

مقابل درب و  ه عدم پرداخت بموقع حقوق دست از کارکشیدنددراعتراض ب

 .ورودی پاالیشگاه تجمع کردند

پارس 24و  22، کارگران فازهای (مرداد 12و 11)روزهای شنبه ویکشنبه - 24و  22فازهای  پارس جنوبی کنگان " " " 3و2  15

ت جنوبی واقع درشهرستان کنگان نسبت به سطح نازل حقوق وعدم پرداخ

این کارگران با بیان اینکه  .بموقعش ونداشتن امنیت شغلی دست به اعتراض زدند

شود؛ ضمن اعتراض به پایین  های پیمانکاری اعمال نمی هیچ نظارتی بر شرکت

دستمزد ما ناعادالنه است؛ ما : بودن حقوق و دستمزد به خبرنگار رسانه ای گفتند

کنیم؛ همین  د پایینی دریافت میدهیم، دستمز به نسبت کار سختی که انجام می

شود؛ در ضمن از امنیت شغلی  دستمزدهای ناچیز هم با تاخیر بسیار پرداخت می

 .بهره هستیم و هر لحظه ممکن است کار خود را از دست بدهیم و امید به آینده بی

ی مدت معین کارگران قرارداد چندین شهر " " " 3و1   11
 صنعت نفت

مدت موقت  صنعت نفت با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب  کارگران قراردادی -

به رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس  اعتراضشان را نسبت به پایمالی 

 ( 11)  .حقوقشان رسانه ای کردند

برای سومین روز متوالی، کارگران هپکواراک به اعتراضشان نسبت به عدم  765 کارخانه هپکو اراک " " " 3و2 12

ماه حقوق ونداشتن امنیت شغلی و وعده های توخالی مسئوالن با  2خت پردا

یک روز اعالم   .راهپیمایی وتجمع درکارخانه و زیر پل بختیاری ادامه دادند

کنند و روزی دیگر  کنند که سهام شرکت را به ایدرو یا ایمیدرو واگذار می می

کنیم؛  ی واگذار میدرصد از سهام آن را به سازمان تامین اجتماع 55گویند  می

. درصد 17و رساندن میزان آن به  11البته به شرط فروش سهام تا انتهای سال 

ای برای  هیچ برنامه! کنید؟ اگر بنابر فروش شرکت است، چرا آن را واگذار می

 .احیای شرکت وجود ندارد و هپکو اسباب معامله و رد دیون دولت شده است

حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از اعتراضات  - ی کارگران شرکت واحدسندیکا تهران " " " 9   39

 ( 12)  کارگران بخش های صنعت نفت و پتروشیمی

ودک بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالین لغو ک - چند تشکل و گروه های اجتماعی چند شهر " " " 9  34

 ( 13)  کار، در رابطه با آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

چندین استان و  1311مرداد  13 4و3و2   15

 شهرستان

ابل ساختمان سازمان کارگران دفاتر سهام عدالت کشوربا برپایی تجمع مق 1555 دفاتر سهام عدالت کشور

و قوه قضائیه،برای دومین روز متوالی درپایتخت به  خصوصی سازی

 ( 14)  .اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دادند

جمعی از رانندگان ناوگان اتوبوس شهرداری ارومیه برای بنمایش گذاشتن  - رانندگان اتوبوس شهرداری ارومیه " " " 2و1     16

وعدم 11عتراضشان نسبت به بالتکلیفی معیشتی درپی شیوع بیماری کووید ا

استان  حمایت دولت دست از کار کشیده ومقابل شهرداری این کالنشهردرمرکز

 .آذربایجان غربی زدند

 37جمعی از کارگران اخراجی اجرائیات شهرداری اهواز بنمایندگی از 37 شهرداری اهواز " " " 3      17

رشان با تجمع مقابل ساختمان شورای شهر این کالنشهر خواهان بازگشت همکا

نفر در اجرائیات شهرداری اهواز مشغول به کار  455در مجموع  .بکارشدند

 .هستند که همه زیر نظر یک پیمانکار فعالیت دارند

ده خطاب به مسئولین کارگران شهرداری مریوان با انتشار نامه ای سرگشا - شهرداری مریوان " " " 2      11

اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئوالن 

 .ذیربط رسانه ای کردند

ماه حقوق معوقه صدها کارگر خدماتی وفضای سبز شهرداری بندر امام  1 155 شهرداری بندر امام " " " 2      11

 اخت نشدعلیرغم وعده و وعیدها بدنبال اعتراضاتشان،پرد

در استان  کارگر مقنی حین کار در روستای خانمیر شهرستان آزادشهر در 2 2 حفر چاه آزادشهر " " " 5      15

ساله در  53یک کارگر.گلستان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند

های چاه به دلیل استنشاق گازهای خطرناک جان خود را از  حال تمیز کردن لوله

ساله دیگری برای کمک به وی وارد چاه شده که وی نیز  35داده و فرد دست 

 .جان خود را از دست داده است

تهران  135در خیابان  واقع  یک کارگر حین کاردر یک ساختمان در حال ساخت 1 کار ساختمانی تهران " " " 5      11

 .ن باختپارس درپی سقوط از ارتفاع به داخل چاهک آسانسور سقوط کرد و جا

مواصالتی  بوس حامل کارگران فصلی در محور به دنبال واژگونی یک مینی 5 کارگران فصلی رامیان " " " 5      12

 .کارگر فصلی زخمی وبه بیمارستان منتقل شدند 5شهر رامیان استان گلستان، 
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ساله یک مرغداری واقع در در روستای سرانزا فیروزکوه  21یک کارگر زن  1 مرغداری فیروز کوه 1311مرداد  13 5      13

در استان تهران حین کار با دستگاه دان خوری روسری و موی سرش به داخل 

 .دستگاه کشیده شده و دردم جانش را ازدست داد

نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وارطی  اعتصاب کارگران چند پاالیشگاه 2555 ها نفت و پتروشیمی چندین شهر " " 14 3و2و1   14

 ( 15. ) روز گذشته 3

اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود همچنان با قدرت  - کارگران پروژه ای چندین شهر " " " 1    15

 (16) .بیشتر می شودر روزه می پیوندند آنپیش می رود و تعداد مراکزی که به 

کارگر پتروشیمی رازی ماهشهربرای اعتراض به سطح نازل  655بیش از  655 پتروشیمی رازی ماهشهر " " " 3و2و1  16

حقوق،تبعیض درپرداخت مطالبات و اخراج یک همکار حق طلب دست از کار 

دیش در ، فن انFPC بندی، نیروگاه کارگران واحدهای بسته .کشیده وتجمع کردند

 .پتروشیمی رازی دراین اقدام اعتراضی شرکت داشتند

برای چهارمین روز متوالی، هپکویی ها به تجمعاتشان در اعتراض نسبت به  765 کارخانه هپکو اراک " " " 3و2  17

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن چهارم ادامه دادند تا به 

وری یاد آورشوند خواهان پایان دادن به بالتکلیفی صاحب منصابان استانی وکش

 .معیشتی وشغلیشان هستند

کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به تجمعشان برای احقاق حقوق  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 4و3و2و1  11

 .مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند

کارگران درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و  235 کنتور سازی کارخانه قزوین " " " 2و4  11

وعده های پوچ مسئوالن طراز اول استان وکشوربرای باری دیگر دست به تجمع 

ماه از معوقات مزدی کارگران،  26برای پرداخت  .مقابل استانداری قزوین زدند

که « نیرو کلر»دند که با فروش سهام شرکت ای را  امضاء کر مسئوالن  مصوبه

میلیارد تومان مطالبات مزدی و بیمه  25متعلق به کنتورسازی است حدود 

استانداری سهام   متاسفانه مسئوالن برخالف مصوبه .کارگران پرداخت شود

اند  میلیارد تومان فروخته 17تا  16را به ارزش مالی حدود « نیرو کلر»شرکت 

مبلغ را به حساب دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران  و بجای آنکه این

اکنون  اند و هم واریز کنند، به دالیل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز کرده

 .دست کارگران به جایی بند نیست
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

صدها  شهرداری جردبرو 1311مرداد  14 3      155

 نفر

سال برای بنمایش  14تا  5صدها کارگر شهرداری بروجرد باسابقه کاری 

گذاشتن اعتراضشان نسبت به نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع مقابل شهرداری 

مشغول  سال است که در شهرداری15بیش از  .و فرمانداری این شهرستان زدند

د موقت شنیده می شود، اگر این کار و حاال زمزمه های قرارداند به کار هست

 .ندصورت گیرد پایان زمان قرارداد ممکن است بعد از یک دهه کار، اخراج شو

آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به  - آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی چندین شهر " " " 1   151

تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش زدند  بالتکلیفی استخدامی دست به

 .وخواستار ملغی شدن نتایج آزمون و ورود به دانشگاه فرهنگیان شدند

چندین استان و  " " " 4و3و2 1 52

 شهرستان

روز تجمع درپایتخت برای اعتراض 2کارگران دفاتر سهام عدالت کشورپس از  1555 دفاتر سهام عدالت کشور

یشتیشان بدنبال وعده و وعیدها راهی محل اقامتشان به بالتکلیفی شغلی ومع

در جلسه دیروز تاکید شد مطالبات معوقه کارکنان  .دراستان های مختلف شدند

تا به امروز ، اجاره  14سهام عدالت اعم از دستمزد معوقه، بیمه سنوات از سال 

اند  ردهمکان دفاتر و کلیه هزینه های قانونی که مسئوالن دفاتر از جیب پرداخت ک

 .در اسرع وقت پرداخت شود

نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در  عسلویه " " " 2و1  153

 بیدخون
برای دومین روز متوالی،کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در بیدخون  -

شهرستان عسلویه در اعتراض به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت چندرغاز 

حل زیست در محل کاربه اعتصاب وتجمعشان حقوق وحق بیمه وشرایط کار وم

 .در محوطه این نیروگاه ادامه دادند

 با اعتصاب و(شرکت همپا)طی روزهای گذشته کارگران پاالیشگاه پارسیان سپهر - پاالیشگاه پارسیان سپهر شهرستان ُمهر " " 15 1   154

وق،خواهان به سطح نازل حق برپایی تجمع با بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت

اما شرکت اعالم کرده است که هرکس تمایل به ادامه کار  .افزایش دستمزد شدند

 .تواند جدا شود ندارد، می

اعتراض کارگری که . اعتراضات سراسری کارگران وارد پنجمین روز خود شد 4555 کارگران پروژه ای چندین شهر " " " 1  155

ت زده شد، امروز بعد از گفت گو با از دیروز در پاالیشگاه اصفهان استار

مدیران قسمت اجرایی هشتاد درصد کارگران محل را ترک کرده و به خانه 

 24و  22فازهای . برگشتند و تنها عده ای کارگر روزمزد به سرکار برگشتند

دیروز از کارگران جوشکار و پایپینگ کار  1۲فاز . همچنان در اعتصاب هستند

 .ایستاده اندخود روگاه سیکل ترکیبی نیزپای خواسته هایکارگران نی. خالی گردید
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از کارگران هفت تپه باتجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش، ایراد  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  15 4و3و2و1 156

ارهایی برای روزی دیگر درهوای گرم وطاقت فرسای سخنرانی وسردادن شع

قوه بنمایش 3جنوب کشور، اعتراضشان رانسبت به وعده های توخالی مسئوالن 

گذاشتند وخواهان پایان دادن به بالتکلیفی شغلی ومعیشتیشان با خلع ید فوری از 

جلسه ای در محل کمیسیون تلفیق مجلس با شرکت تعدادی  .بخش خصوصی شدند

ایندگان مجلس و کارگران هفت تپه به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس دوم از نم

 .مجلس برگزار شد

با تجمع مقابل وزارت آموزش و  11جمعی از فرهنگیان بازنشسته اول مهر  - بازنشستگان فرهنگی تهران " " " 2و1   157

 بندی پرورش اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالبات و مشمول رتبه

 .نشدن بنمایش گذاشتند

کنش های دامنه دارکارگران شهرداری لوشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها  - شهرداری لوشان " " " 2  151

این کارگران همچنین  .حقوق وحق بیمه زیرسایه سکوت مسئوالن ادامه دارد

دانیم چند ماه حق  گویند نمی های خود هستند و می نگران پرداخت حق بیمه

 .های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است مهبی

براثر برخورد خودروی حامل کارگران کشاورزی حین بازگشت ازمزرعه با  6 تصادف خودرو همدان " " " 5   15

یک دستگاه کامیون بنزدر ورودی میدان جاده غاردونفرشان در دم جان خود را 

مصدوم  3 .انتقال به بیمارستان جان باخت از دست دادند ویکنفر دیگرپس از

 .دیگر این حادثه در بیمارستان تحت مداوا قرار دارند

ساله تراشکار در شهرستان  ساوجبالغ دراستان البرزحین کار با  35یک کارگر 1 تراشکاری ساوجبالغ " " " 5   11

سینه دچار  دستگاه فرز، به دلیل خرد شدن سنگ دستگاه فرز از نواحی گردن و

 .جراحت شده و پس از انتقال به مراکز درمانی، جان خود را از دست داد

شرکت کالج البرزواقع  در شهر صنعتی البرزکه در زمینه خرید آهن  کارگر 7 7 شرکت کالج البرز شهر صنعتی البرز " " " 5  111

ها دچار  هآالت ضایعاتی فعالیت دارد، هنگام ذوب این ضایعات در یکی از کور

 .کارگرش مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند 7انفجار شد و

کارگران هفت تپه به تجمعشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند تا  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " 16 4و3و2و1 112

 برای باری دیگر همچون روزهای سپری شده فصل تابستان سال جاری، با

کنند که پای تحقق خواسته های برحقشان ایستاده اند وقصد صدای رسا اعالم 

 ( 17)  .عقب نشینی ندارند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

مرداد برای باری دیگر صدای اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به  - شهرداری میرجاوه 1311مرداد  16 2   113

بدنبال اعتراضات کارگران این  .دم پرداخت ماه ها حقوق مطالبات،بلندشدع

شهرداری »استان سیستان و بلوچستان،شهردارش اعتراف کرد که شهرداری در

وهمچنین  11و 17، 16میرجاوه نتوانسته است عیدی،پاداش ومزایای سال های 

از دی ماه ،بیمه وبازنشستگی کارمندان رسمی 11ماهه سال  5حقوق و مزایای 

تاکنون وپاداش پایان  11تاکنون،بیمه وبازنشستگی کارگران از فروردین 11

 «.تاکنون،را پرداخت نماید 14خدمت بازنشستگا از سال 

های سرریز سد سیمره واقع درشهرستان بدره ،استان ایالم  کارگر نصاب دریچه2 2 سد سمیره ایالم -بدره  " " " 5  114

بدنه سد بدلیل پاره شدن کابل کشنده جرثقیل وبرخورد با حین کار نصب قطعات 

 .آنها از ارتفاع به کف دریچه سرریز دردم جانشان را ازدست دادند

 ،CFDTکنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار:سازمان های سندیکائی فرانسه - سازمان های سندیکایی فرانسه پاریس " " 17 1  115

اتحاد سندیکائی  ،FSU فدراسیون سندیکائی متحد،CGTکنفدراسیون عمومی کار

کارگران اعتصابی در  ،ازUNSA ،اتحادیه سندیکائی مستقلSolidaires متحد

 ( 11)  .ایران پشتیبانی می کنند

و هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات  1311مرداد  17امروز  5555 نفت و پتروشیمی ها چندین شهر " " " 3و2و1  116

کارگران همچنان مصمم در برابر . رمایان در پروژه های کشور استکارف

 ( 11)  .ترفندهای پیمانکاران و شرکت ها ایستاده اند

تعدادی از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش به  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 4و3و2و1 117

     .ی شغلی ومعیشتی ادامه دادنداعتراض دامنه دارشان نسبت به بالتکلیف

 ( 25)  محاصره ی چند ساعته ی پزشک مجتمع کشت و صنعت نیشکر

برای ( اندیمشک)نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه زاگرس کارگران - راه آهن اندیمشک " " " 2  111

 ( 21)  .اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماهیانه دست از کار کشیدند

شرکت آب وفاضالب روستایی  خوزستان " " " 2  111

 خوزستان
ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان  355

 (22)  .پرداخت نشده است

یه به كیلومتري جاده اروم 35در  کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه واقع - نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه " " 11 2  125

مهاباد در ناحیه رشكان برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد چندین 

 .ماه خود، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ن روزهای گذشته در هوای داغ وشرجی خوزستان به کارگران هفت تپه همچو - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  11 4و3و2و1 121

برای یکباردیگرعزم  تجمعشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند تا

درتجمع امروزیکی  .راسخشان را در راه دستیابی به مطالباتش بنمایش بگذارند

از کارگران شرکت کننده درجلسه مجلس گزارش کوتاهی درباره چگونگی 

 (  23 ) ل بخشینامه اسماعی+  .نشست و وعده و وعیدها دادپیشرفت روند 

به اجحافات کارفرمایان در  1311مرداد  11هشتمین روز اعتراض سراسری  - ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و 1 122

پروژه های کشور همچنان ادامه دارد و کارگرانی هم که به امید به نتیجه رسیدن 

نگام اعتراض ها در خوابگاهها مانده بودند از روز پنجشنبه عزم سفر زود ه

 ( 24)  .کرده و به خانه هایشان باز می گردند

تجمع اعتراضی سراسری معلمان خریدخدمت کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی  - معلمان خرید خدمت چندین شهر " " 11   2و1  123

 ( 25)  :ومعیشتی

مقابل مجلس  ینهضت سواد آموز ارانیاز آموزش یگر،جمعید یبار یبرا 6555 ینهضت سواد آموز ارانیآموزش ندین شهرچ " " "  3  124

 .بگذارند شیبنما یاستخدام یفیاجتماع کردند تا اعتراضشان رانسبت به بالتکل

گذشت که اراده مصصم  یدر حال 11مرداد  11 یروز اعتراض سراسر نینهم - ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و 1 125

همچنان پابرجاست و  یعدم بازگشت به سرکار با حقوق قبل یکارگران برا

که تاکنون در  یکارگران یبرخ نیهمچن. خود مانده اند یکارگران در خانه ها

 ( 26)  .روند یخود را بسته به خانه م یساک ها زیپروژه ها مانده اند ن

از  یریجلوگ یبهبهان برا 2بلند  دیب شگاهیاز کارگران شرکت مپنا در پاال یجمع - شرکت مپنا بهبهان "" "  3   126

 .اخراج دست به تجمع زدند

و مقابل دفتر  یدیواحد تول نیکارگران کارخانه هپکو اراک به تجمعشان درا 765 کارخانه هپکو اراک " " " 3و2 127

 یتوخال یو وعده ها یشتیومع یشغل یفیاعتراض به بالتکل یبرا رعاملیمد

مرداد شروع  11ها که از  ییاعتراضات هپکو دیمسئوالن ادامه دادند و دور جد

 معترض هپکوخواهان  کارگران. تروز را پشت سر گذاش نیشده است نهم

 .شدند ییشرکت جهت پاسخگو رانیماه حقوق معوقه وحضور مد 2پرداخت 

 یگذشته به تجمعشان مقابل فرماندار یاز کارگران هفت تپه بروال روزها یجمع - هفت تپه نیشکرمجتمع  شوش " " " 4و3و2و1 121

و  یشغل یفیاعتراضشان نسبت به بالتکل بینترتیشهرستان شوش ادامه دادند وبد

 .هفته را پشت سر گذاشت 1 یشتیمع
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

 نیو تام یبازنشستگان فرهنگ شوش 1311مرداد  11 1  121

 یاجتماع
با  یاعالم همبستگ یبرا یاجتماع نیو تام یاز بازنشستگان فرهنگ یجمع -

 نیو درتجمع ا یمقابل فرماندار شانیاز خواسته ها تیکارگران هفت تپه وحما

 .ر بهم رساندندوکارگران حض

تپه  که از اعتصاب کارگران هفت یپزشک متعهد و مسئول یرحمان اسریدکتر  1 تپهپزشک هفت  شوش " " " 3  135

. از کار اخراج شده است یتیامن یروهایبا فشار ن تشیکرد، به خاطر حما تیحما

با  شیها تیاست که بارها به خاطر فعال ییسابق دانشجو نیاز فعال یدکتر رحمان

آنان روبرو بوده  یها ینده سازو پرو یتیامن یروهایسرکوبگرانه ن یبرخوردها

 .نشده است میفشارها  تسل نیهفت تپه به ا شکریپزشک کارگران ن نیاما ا

 ( 27) هفت تپه شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریدادگاه دمحم رضا دب یبرگزار 1 نیشکر هفت تپه شوش " " " 3   131

گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدم  شیبنما یرمشهر براخ یکارگران شهردار - شهرداری خرمشهر " " " 2   132

 نیا یدست به تجمع مقابل فرماندار مهیماه حق ب 1ماه حقوق و 3پرداخت 

 .شهرستان زدند

 یبه کرونا مبتال شدند و هم اکنون در بهدار نیزندان او 1بند  انینفر از زندان 12 12 زندان اوین تهران " " " 6    13

 نیدر ب یماریگذشته با شدت گرفتن عالئم ب هفته.شدند یبستر نیزندان او یمرکز

نفر از آنان تست کرونا گرفتند که  17بند به طور رندوم از  نی، مسئول انیزندان

نفر به  12نفر،  17به آنان اعالم شد که از  انیجواب تست زندان کشنبهیامروز 

 دیمج ،یساالر داود ریما ،یعبد لیزاده ، اسماع میعظ جعفر.کرونا مبتال شده اند

آنها فعالً در دست  یکه اسام یگریو تعداد د یفیشر دیسع ،یاحمد دونیفر ،یآذرپ

 .اعالم شده است یبه کرونا قطع شانیابتال ستین

هزاران  کارکنان شرکتی بهداشت و درمان سراسر کشور " " 25 3و1  134

 نفر

سراسر کشور مقابل کارکنان شرکتی بهداشت و درمان با تجمع همزمان در

تجمع  .های پیمانکاری شدند ها خواهان تبدیل وضعیت و حذف شرکت استانداری

این کارکنان حق طلب مقابل استانداری های آذربایجان غربی،خراسان رضوی 

تجمع کنندگان  .خوزستان، کرمان، لرستان، مرکزی ویزد رسانه ای شده است

طور  به .های پیمانکاری هستند خواهان دخالت وزارت بهداشت برای حذف شرکت

تا  2معمول، حقوق یک نیروی شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان، 

میلیون  7تا  5طور معمول  ها به ها و رسمی میلیون تومان است؛ اما پیمانی3

 .کنند تومان حقوق دریافت می
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از پرستاران شرکتی آذربایجان غربی برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  - پرستاران شرکتی ارومیه 1331مرداد  25 6و2و1 135

اعتراضشان نسبت به تبعیض وپایمالی حق و حقوقشان توسط شرکت های 

پیمانکاری و  نداشتن امنیت شغلی خود،همزمان با همکارانشان درسراسرکشور 

این تجمع با دخالت نیروهای  .مقابل استانداری در ارومیه زدند دست به تجمع

اکثر پرستاران بخش .انتظامی ومتفرق کردن تجمع کنندگان خاتمه پیدا کرد

کرونایی جز نیروهای شرکتی هستند  که متاسفانه مزایا و اضافه کاری خود را 

مبارزه با   قدمماه قبل در خط م 6از  .از اسفند ماه سال گذشته دریافت نکرده اند

درصد همکاران ما مبتال به این  55متاسفانه بیش از  ند وکن کرونا فعالیت می

 آنهاگونه حمایتی از طرف وزارت بهداشت از  اند ولی تا کنون هیچ ویروس شده

 .صورت نگرفته است

انشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جمعی از کارکنان طرح تحول سالمت د - کارکنان طرح تحول سالمت اهواز " " " 3و2و1  136

با تجمع مقابل ساختمان استانداری خوزستان ضمن اعتراض به سطح نازل حقوق 

وعدم پرداخت بموقعش، خواستارحذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت 

و ایجاد ( پیمانکاری)هدف اصلی تجمع تبدیل وضعیت از حالت شرکتی .خود شدند

سال همچنان با حقوق ناچیز به صورت  6ت چون پس از ثبات و امنیت شغلی اس

شود و از  نظمی پرداخت می البته حقوق ها نیز گاهی با بی.کنیم شرکتی فعالیت می

درصد از حقوق هر سه ماه یک  25پرداخت )پارسال، سه ماه اول سال، پایش 

 .به ما پرداخت نشد و پیمانکار تغییر کرد( بار بر اساس عملکرد

کارکنان شرکتی مراکز بهداشت و  کرمان " " " 2و1  137

 درمان
جمعی از کارکنان شرکتی مراکز بهداشت و درمان، مراقبین سالمت، کارشناسان  -

تغذیه و ماماهای کرمان در اعتراض به سطح نازل حقوق و پرداخت نشدن 

بموقعش ازطرف شرکت های پیمانکاری وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری 

 ( 21)  .دندتجمع کر

کارکنان شرکتی مراکز بهداشت و  مشهد " " " 3و2و1 131

 درمان
در بیمارستانها و مراکز بهداشت مانند سایر نیروهای رسمی و پیمانی و  -

، اما با نصف حقوق نسبت به دیگر ندقراردادی در حال کار و خدمت شیفتی هست

 آنهاخواسته امروز  .نددهپرسنل و در شرایط کاری مساوی این کار را انجام می 

از این تجمع، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی 

وزارت بهداشت است، این شرکت ها به این دلیل به وجود آمده که دولت مجوز 

       کند و شرکت ها به صورت خرید خدمت نیرو جذب  استخدامی صادر نمی

 .می کنند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از کارکنان شرکتی علوم پزشکی شیرازهمراه با همکارانشان درسراسر  - کارکنان شرکتی علوم پزشکی شیراز 1311مرداد  25   3و1  131

کشور دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت وبرای حذف شرکت های پیمانکاری 

 .ه تجمع کردندمقابل این دانشگا

کارگران هپکو اراک با تجمع دراین واحد تولیدی به دور جدید اعتراضشان نسبت  765 کارخانه هپکو اراک " " "  4و3و2 145

مرداد  11به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن که از 

مان بیش از یک سال است که تیم مدیریتی ساز  .شروع شده است،ادامه دادند

 .سازی در شرکت مستقر شده اما هنوز تولید در حد صفر است خصوصی

کارگران هپکو با اشاره به اینکه دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده 

مدیریت شرکت درصدداست باکاهش برخی مزایا حقوق :دارند،اضافه کردند

 .کارگران را کاهش دهد

تراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های اع - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 4و3و2و1 141

 .وارد دهمین هفته شد توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش

شرکت آب وفاضالب روستایی  خوزستان " " " 2   142

 خوزستان
اضشان کارگران پیمانی آب و فاضالب خوزستان برای بنمایش گذاشتن اعتر 355

نسبت به عدم تبدیل وضعیت وعملکرد شرکت های پیمانکاری ازجمله عدم 

پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت 

کارگر شرکت آب و فاضالب  355شماری از مجموع . درکالنشهراهواززدند

چی آب در سطح شهر  اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپ

کنند در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود که به  هواز فعالیت میا

 .شود، دست به تجمع زدند صورت کامل پرداخت نمی

هفته ای کارگران شرکت زغال سنگ کرمان و  2با گذشت چند ماه ازاعتصاب  - شرکت زغال سنگ کرمان " " " 2و1   143

ده ها یا اجرانشده است ویا وعده پاسخگویی به مطالباتشان،بعضی از وع

بطورناقص عملی شده است وصدای اعتراض کارگران این معادن را دوباره بلند 

 ( 21)  .کرده است

علیرغم وعده و وعیدها وتبلیغات امام جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین،بالتکلیفی  235 کارخانه کنتور سازی قزوین " " " 2و4 144

 ( 35)  .ورسازی ایران ادامه داردمعیشتی وشغلی کارگران کنت

نگار در میدان انقالب تهران توسط  سجاد شکری فعال کارگری و روزنامه 1 فعال کارگری تهران " " " 6  145

 .نیروهای امنیتی بازداشت شد

      



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    29   
                                                                                                                                                       

تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

ای که از سوی شعبه چهارم دادگاه انقالب اهواز برای  مطابق اخطاریه 1 فعال کارگری وازاه 1311مرداد  25 6     146

بایست در روز  مازیارسیدنژاد صادر شده است، این فعال کارگری می

این احضار جهت رسیدگی به پرونده  .مردادماه در جلسه رسیدگی حضور یابد25

کارگران  17ضات سالهای پیشین وزارت اطالعات در ارتباط با اعترا سازی

 .گروه ملی فوالد اهواز است

جمعی از کارکنان شرکتی بهداشت و درمان استان تهران همزمان با همکارانشان  - کارکنان شرکتی بهداشت و درمان تهران " " " 2و1   147

در کشوردست به تجمع مقابل سازمان اداری و استخدامی وخواهان تبدیل 

مجلس و دولت در زمینه تبدیل  .انکاری شدندهای پیم وضعیت وحذف شرکت

ظهور  .کند کاری می شان، کم   ترین خواسته وضعیت استخدامی آنها یعنی مهم

های علوم پزشکی به تضییع حقوق نیروی انسانی  های واسطه در دانشگاه شرکت

های خود را کم کنند و   خواهند هزینه های واسطه می شرکت: انجامد،ادامه دادند می

طلبی است؛ پس  های نیروی کار ندارند؛ ذات کار آنها منفعت ی با خواستهکار

 .استهای علوم پزشکی نیاز  حداقل به طرف قرارداد شدن با دانشگاه

همچنان با قدرت  11مرداد 25دهمین روز اعتراض سراسری کارگران نفت  - ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و  1 141

کارگران شرکت آبادراهان پاالیشگاه آبادان مستقر در فاز دو با همه .ردادامه دا

دشت عباس . جان سختی باالخره به اعتصاب پیوستند و شرکت را تعطیل کردند

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

ه هایشان شده از شنبه راهی خان 3و 2پیمانکاری پارس فنون درطرح توسعه فاز

با تمام وعده های داده شده از سوی ( احمدپور)کارگران شرکت سینا صنعت. اند

 .احمدپور حاضر نشدند پشت برادران خود را خالی کرده، سرکار بروند

وز همچنان با قدرت یازدهمین روز اعتراض سراسری به حقوق های ناچیز امر 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " "21 2و  1  141

این اعتراض که هر روز گسترده تر می شود و کارگران بیشتری را  .ادامه دارد

کارگران  .هزار کارگر رسیده است 15به خود جذب می کند اکنون به مرز

پتروشیمی رازی ماهشهر که از اولین معترضین بودند هممچنان مصمم در 

ترفندها و فریبکاری ها و . داعتراض خود با دیگر برادرانشان متحد گشته ان

شایعات کارفرمایان دیگر رنگی نداشته و کارگری برای کار به پروژه ها 

دیروز در اقدامی هماهنگ لیست خواسته های کارگران  .مراجعه نکرده است

معترض برای بعضی از نمایندگان مجلس فرستاده شد تا هرچه زودتر به 

 .ین ذیربط پرداخته شودموضوع خواسته های کارگران از سوی مسوول
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تعداد  نام واحد شهر تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

کارگران هپکو اراک با تجمع دراین واحد تولیدی به دور جدید اعتراضشان نسبت  765 کارخانه هپکو اراک 1311مرداد  21 4و3و2 155

الن با تجمع دراین واحد به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئو

طی روزهای گذشته هپکویی ها دراعتراض به عدم .تولیدی ادامه دادند

حضورمدیریت شرکت درکارخانه وعدم پاسخگویی به کارگران درب  

در این چند روز که ما تجمع : گفتند آنها  .دفترکارمدیریت را پلمب کردند

 ( 31 . )اعتراضی داشتیم، مدیرعامل حاضر به پاسخگویی نشد

کارگران هفت تپه به اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 4و3و2و1 151

 .های توخالی مسئوالن با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش،ادامه دادند

   تعدادی از کارگران هفت تپه درحال راهی شدن به تهران برای شرکت در 

امروزاستاندار  .مرداد درمجلس هستند 22روز چهارشنبه،ه ای دیگرجلس

حقوق ماه های اردیبهشت و خرداد : خوزستان نیز به خبرنگار رسانه ای گفت

های این  شود و با آزاد شدن حساب زودی پرداخت می تپه به کارگران شرکت هفت

 .أمین شدشرکت، منابع مالی برای کشت دوباره نیشکر و تولید محصول مجدد، ت

دست به 12دهندگان نهضت سواد آموزی قبل از سال  برای باری دیگر، آموزش 6555 ینهضت سواد آموز ارانیآموزش چندین شهر " " "  3  152

تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش در پایتخت زدند تا صدای اعتراضشان را 

 12دهندگان قبل  زشآمو .ه بیشتر منعکس کنندچنسبت به بالتکلیفی استخدامی هر

اند، به آنها  اند و به هرجا مراجعه کرده التدریس هم جذب نشده حتی به عنوان حق

 .گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند

رانندگان اتوبوس یک شرکت  تهران " " " 2  153

 خصوصی
رانندگان اتوبوس یک شرکت خصوصی تهران برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان   65

ار کشیدند وبا به صف کردن ماه حقوق دست از ک 4نسبت به عدم پرداخت 

  به نام اتوبوسرانان و به کام شرکت :متن با های مزین شده شان به پالکارداتوبوس

 .در خیابان هنگام واقع در شمال شرق پایتخت اجتماع کردند  های خصوصی

ماه حقوق  2ی سبز منطقه آزاد قشم برای اعتراض به عدم پرداخت کارگران فضا - کارگران فضای سبز قشم " " " 2   15

ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده و با  2حدود . دست به تجمع زدند

 .اند مشکالت معیشتی مواجه شده

ک زباله را به گویند مشکل از زمانی آغاز شد که سایت تفکی کارگران می 125 سایت تفکیک پسماند صفیره اهواز " " " 2  155

پیمان  3از زمان پیمان کاری شدن کار تاکنون، کارگران از . پیمانکار سپردند

 کار قبلی و پیمانکار فعلی ُمطالبات پرداخت نشده دارند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

فراخوان به تجمع پرسنل مهمانداران قطارهای مسافری بدلیل نداشتن امنیت شغلی   - مسافریمهمانداران قطارهای  تهران 1311مرداد  21 3و2 156

 -  11مرداد 25شنبه : زمان  . راه آهن تهران: مکان تجمع. و پیگیری مطالبات

 صبح15: ساعت 

مخابرات راه دور   بازنشستهعلیرغم وعده و وعیدها،مطالبات کارگران  - مخابرات راه دور بازنشستگان  شیراز " " " 2  157

ماه از سفر استانی رئیس  2باوجود گذشت  .شیرازبطور کامل پرداخت نشده است

قوه قضاییه، به اذعان دادگستری تنها یک سوم مطالبات بازنشستگان از سوی 

 .سهامدار به حساب دستگاه قضایی واریز شده است

ی از زندانیان مبتال به کرونای بهداری مرکزی زندان اوین و وخامت حال یک 1 زندان اوین تهران " " " 6   151

 ( 32. ) تحصن زندانیان در اعتراض به عدم امکانات درمانی

زاده فعال کارگری  عدم آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی و جعفر عظیم : بیانیه - سندیکای کارگران شرکت واخد تهران " " " 6  151

 ( 33. ) کنیم ن به کرونا محکوم میرا با وجود ابتال ایشا

خبر مسرت بخش آزادی دائم محمود بهشتی لنگرودی از زندان ، در این  : بیانیه - کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر " " " 6   165

فضای حزن آلود و زجرآور ، باعث شادی فعاالن صنفی و جامعه فرهنگیان 

 . ( 34)  گردید

گل        3معدن سنگ آهن شماره  شیراز -جان سیر " " " 5  161

 گهر
گل  3،اتوبوس حامل کارگران معدن سنگ آهن شماره  (مرداد25) دوشنبه شب 3

 3محور سیرجان به شیراز واژگون شد وموجب مصدومیت  55گهردر کیلومتر 

 .کارگر شد

کوره آجرپزی واقع دربناب براثر برق ،یک کارگرجوان  (مرداد25) دوشنبه شب 1 کوره آجر پزی بناب " " " 5  162

 .گرفتگی جانش را ازدست داد

ساله حین کارتعمیر درب یک رستوران  32،یک کارگر  (مرداد25) دوشنبه شب 1 یک رستوران قزوین " " " 5  163

واقع در شهر قزوین دچار برق گرفتگی درارتفاع شد وپس از انتقال به بیمارستان 

 .ان باختج

بیگ  در جاده ارمغانخانه روستای بهرام  یک کامیون دروگری هنگام بارگیری 1 کامیون دروگری زنجان " " " 5  164

 .زنجان واژگون وبرروی یک کارگر سقوط کرد وجانش راگرفت

های شهرک صنعتی شهر یزد به  ساله حین کاردر یکی از شرکت 31یک کارگر 1 شهرک صنعتی یزد " " " 5  165

 .ی و برق گرفتگی جان خود را از دست دادعلت اتصال
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 کارگران

 شرح و مالحظات

جمعی از کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای بنمایش گذاشتن عزم  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  22 4و3و2و1 166

رحقشان به تجمع مقابل فرمانداری راسخشان در راه دستیابی به مطالبات ب

زراعی در  -نفر از کارگران این مجتمع صنعتی  1 .شهرستان شوش ادامه دادند

نشستی در بهارستان با حضورتعدادی از مجلسیان منجمله نایب رئیس دومش و 

 سازمان خصوصی سازینمایندگان دستگاه های امنیتی،اطالعاتی ،بازرسی ،

تعیین  .زارت کار و استاندار خوزستان شرکت کردند،سازمان تامین اجتماعی و و

تکلیف نهایی با بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران هفت تپه به چهارشنبه بعد 

 .موکول شده است

داشته دوازدهمین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه  15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و  1  167

از . و کارگران مصمم به اجرای تصمیم کمپین برای افزایش دستمزدها هستند

روز گذشته تماس ها برای مجاب کردن کارگران به کار از سوی کارفرمایان با 

 15تا  1به فیتر ها حتا حقوق . افزایش اندک به دستمزدها شروع شده است

لیست حقوق »: یک کلمه است میلیونی را هم پیشنهاد داده اند، اما پاسخ کارگران

کارگران معترض در بید بلند همچنان وفادار به اعتراض  «کمپین را اجرا کنید

در نیروگاه بیدخون هم با تمام  .خود بوده با تمام رایزنی ها به سرکار برنگشته اند

 .فشارها همچنان کارگران وفادار به اعتراض خود مانده اند

و وعده های  کارگران هپکو به اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی 765 نه هپکوکارخا اراک " " " 4و3و2  161

بدنبال  .توخالی مسئوالن باتجمع دراین واحد تولیدی شهرستان اراک ادامه دادند

آغازدورجدید اعتراضات کارگران هپکو، استاندار مرکزی در اولین واکنش خود  

دم پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به پیگیری نمو: طی پیامی توئیتری نوشت

ده میلیارد تومان برای دو ماه حقوق معوق و ده . هپکو تصویب و نهایی شد

های ضروری دیگر، انشاهلل دو ماه حقوق معوق  میلیارد تومان برای سایر هزینه

یک هفته ازتوئیت و وعده استاندار مرکزی .شود هپکو در هفته آینده پرداخت می

با امروز و فردا . قوق  معوقه کارگران هپکو پرداخت نشده استمی گذرد وح

کردن مسئولین آخرین روزهای مرداد نیزدرحال سپری شدن است وهیچ یک از 

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

پسماند صفیره اهواز برای انعکاس هرچه بیشتر صدای  کارگران سایت 125 سایت تفکیک پسماند صفیره اهواز " " " 2  161

اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان 

سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی 

 .سرپرست خانوار هستند آنهانفر از  35زن و  از کارگران نفر 63.زدند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ ردیف شماره

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

اثر کمبود  بر های دمحم شهر البرز یک کارگر حین کار حفرچاه در یکی از محله 1 حفر چاه کرج 1311مرداد  22 5   175

 .گازگرفتگی جان خودرا ازدست داد اکسیژن و

ر حین دریک ساختمان واقع در شهرجدید هشتگرد درپی سقوط از یک کارگ 1 کار ساختمانی هشتگرد " " " 5   171

 .داربست طبقه سوم جانش را ازدست داد

   کارخانجات تراورس بتنی کرج دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  کارگران - راه آهن کرج " " " 2   172

 ماه های اردیبهشت،خرداد وتیر دست از کارکشیده وبا تجمع روی ریل مانع از

 .عبورقطار مسافری شدند

نگهداری برق و تاسیسات ایستگاه ها و طول خط ناحیه تهران برای کارگران  - راه آهن تهران " " " 4و2  173

انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی کارگران 

،مطالبات صندوق پس انداز وحقوق و مزایای کارگران راه آهن  باز نشسته

 .دست به تجمع مقابل اداره راه آهن زدند خصوصی سازیو

  کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست از - راه آهن خراسان " " 23 2   174

 .کار کشیدند

ن برای گرفتن پاداش  پایا(  شاهرود)یکی از کارگران راه آهن شمال شرق  1 راه آهن شاهرود " " " 2  175

سال،بدنبال شکایت از شرکت یک دستگاه بیل میکانیکی را در  35خدمت پس از 

این کارگر با دریافت بموقع پول پاداشش میتوانست در  .ایستگاه نقاب توقیف کرد

شاهرود خانه بخرد ولی االن بعد این همه مدت در روستای خودشان هم نمیتواند 

 ال خدمت صادقانه این است ؟جواب این کارگر بعد از سی س.یک الونک بگیرد 

به دستمزدهای حقیرانه  1311مرداد  23مین روز اعتراض سراسری  13 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و  1 176

همچنان ادامه داشته و کارگران از کنار فرزندان و خانواده عزیز خود تکان 

ناشیانه کارفرمای اکسیر صنعت  امروز در یک ترفند .نخواهند خورد تا پیروزی

. آگهی منتشر کرد با دستمزدهایی به مراتب کمتر از قبل تا کارگران را دلسرد کند

. این نشانه آن است که کارفرما ها تحمل شان کم کم دارد رو به تحلیل می رود

کارفرماها با هم تماس گرفته و می گویند که کارگران معترض آخر مرداد به 

خواهند گشت، تا شرکت هایی که می خواهند دستمزد کارگران را پروژه ها باز 

طبق لیست کمپین بپردازند را گول زده تا آخر مرداد نگه دارند تا صبر کارگران 

درصد نیروها سرکار رفتند و  35در نیروگاه اورمیه متاسفانه   .را محک بزنند

 .مابقی کارگران در اعتراض خود باقی ماندند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ فشماره ردی

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

ت یابی به مطالباتشان به تجمعشان مقابل فرمانداری دس هکارگران هفت تپه در را - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  23                                                                                                                                  1234 177

روز از دور جدید اعتراضات  65پس از گذشت  .شهرستان شوش ادامه دادند

گزارش فعالین مستقل » کارگران هفت تپه شاهد انتشار گزارشی تحت عنوان

 ( 35)  .درباره یک نشست بودیم «کارگری نیشکر هفت تپه

ندیکاها، تشکالت مستقل کارگری س چندین شهر " " " 2و1 171

 ...و 

تپه، هپکو و صنایع نفت و  از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در هفت -

 ( 36)   .گاز و پتروشیمی حمایت کنیم

ار کودکان تشکل و گروه کارگری، بازنشستگان و فعالین لغو ک 5اعالم حمایت  - ...تشکل کارگری، بازنشستگان 5 چند شهر  " " " 1و2 171

-1 :تشکل در حمایت از اعتصابات سراسری کارگری دوره اخیر 37از بیانیه 

-3 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه-2 اتحاد بازنشستگان ایران

گروهی از فعالین  5 -گروهی از فعالین کارگری سقز- 4 سندیکای نقاشان البرز

 کودکانکار لغو 

برای پایان دادن به دورجدید اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به  765 انه هپکوکارخ اراک " " " 4و3و2و115

بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دراراک برگزارشد وطبق معمول با وعده درمانی پایان 

درحالی که ماه مرداد واردآخرین هفته اش می شود وعده پرداخت حقوق  .گرفت

پکو داده شد تا درصورت متحقق شدن ماه های خرداد وتیر کارگران معترض ه

 .این وعده،هپکویی ها طلبکار حقوق مردادماه خودشان باشند

رانندگان اتوبوس یک شرکت  تهران " " " 2  111

 خصوصی
آوران در خیابان هنگام مقابل  اعتصاب رانندگان بخش خصوصی ندای به  65

های  کتساختمان مرکزی شرکت واحد به دلیل درآمد ناچیز، چپاول شر

خصوصی، عدم حمایت شهرداری با توجه باینکه حمل و نقل درون شهری را 

دهند، عدم ارائه تعهداتی که شرکت واحد در قبال رانندگان خصوصی  انجام می

سازی شرکت  مدیریت شهری و نهادهای امنیتی به خیال اینکه با خصوصی. دارد

یرد و از اعتراضات و گ واحد با هزینه کمتر حمل و نقل درون شهری انجام می

سازی شرکت واحد  شود، اقدام به خصوصی اعتصابات رانندگان هم پیشگیری می

اما رانندگان بخش خصوصی نیز با توجه به درآمد ناچیزشان سندیکای . کردند

 .مستقل خود را تشکیل خواهند داد و اعتراضات و اعتصابات برپا خواهد شد

ماه است حقوقی  24شرکت افزون بر این  نزدیک به یک صد نفر از آبداران 155 و فاضالبشرکت آب  مشکین شهر " " " 2   112

ماه است ریالی  7کت بالغ بر  نفر از کارگران ثابت شر 35و  .دریافت نکرده اند

 حقوق دریافت نکرده اند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

تعدادی از کارگران هفت تپه بروال روزهای گذشته دست به تجمع مقابل  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  24 4و3و2و1 113
اضشان را نسبت به  فرمانداری شهرستان شوش زدند تا برای باری دیگر اعتر

یط  .بالتکلیفی شغیل ومعیشتر و وعده های توخایل مسئوالن بنمایش بگذارند
ل پدری دمحم خنیفر در شهر شوش مورد اصابت روزهای گذشته ساختمان م ی تی

هجده گلوله قرار گرفته است که خوشبختانه صدمه جانی ببار نیاوره اما موجب 
این دوره  رد .اعضای خانواده این کارگر و همسایه هایشان گردید وحشت بسیار

زمانی درب خانه مسکونی یوسف بهمتی ییک دیگر از کارگران هفت تپه هم به 
 .ده شده استآتش کشی

اض رسارسی  41 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و  1 114 ی روز اعتر انه همچنان  4911مرداد  41می  به دستمزدهای حقت 
ی کارگران و راه اندازی پروژه ها  ادامه داشته و ترفندهای کارفرمایان برای به کارگت 

اینکه تجمع و تحصن کارگران  ختر خوش .تاکنون با شکست روبرو شده است
فوالد جهان آرا واقع در شهرک صنعتر خرمشهر و تالش برای افزایش حقوق 

 .موجب دلگریم ما کارگران است

 کارگران کارخانجات تراورس بتتی کرج و  مرداد،44روز چهارشنبه  بعد از اعتصاب - کارخانجات تراورس بتنی کرج " " " 2     115
اض به عدم پرداخت  در ارتجمعشان روی ریل قط ماه حقوق،حقوق  9اعتر

ی شدن .اردیبهشت ماه آنها پرداخت شد آخرین روزهای ماه مرداد در حال ستر
 تا است و حقوق ماه های خرداد وتت  این کارگران کماکان پرداخت نشده است و

ی بازهم سه ماهه خواهد شد ضی   یک هفته دیگر حقوق معوقه معتر

کتر اداره راه وشهرسازی شاهرود دراستان سمنان  9 - اداره راه و شهر سازی شاهرود " " " 2     116 ماه حقوق کارگران رسر
 .پرداخت نشده است

کارگران بازنشسته تامین اجتماعی برای اعتراض به سطح نازل حقوق وعدم  - بازنشستگان تأمین اجتماعی چند شهر و استان " "25 2و1   117

دهی دولت به سازمان،همزمان دست به تجمع همسان سازی وپرداخت نشدن ب

مقابل ساختمان تامین اجتماعی در مراکز استان ها منجمله،آذربایجان 

شرقی،البرز،اصفهان،ایالم،تهران،خراسان رضوی وشمالی،خوزستان،گیالن 

دستش را از صندوق بازنشستگان بیرون بکشد باید دولت  .ومازندران زدند

 272ن را بازنشستگان تامین کرده اند دولت چراکه منابع صندوق بازنشستگا

میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان بدهکار است که سود همین پول هم مبلغ 

 . هنگفتی است
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن را  15در حالی  15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر 1311مرداد  25 2و  1 111

پشت سر می گذاریم که پیمانکاران عصبانی از این اعتراض برای درهم شکستن 

اتحاد کارگران اقدام به کارگیری دوستان و آشنایان و فامیل خود زده اند تا اتحاد 

صد از کارگران مورد نیازشان در 15این اقدام حتا نتوانسته . کارگران را بشکنند

را فراهم کند و این پیمانکاران بابت عقب افتادن کارشان حتمن جریمه های 

 .کاری می زنندهر دست به با عصبانیتخاطر به همینخواهند پرداخت و سنگینی

ر شهرک صنعتی خرمشهر به کارگران کارخانه فوالد جهان آرا اروند واقع د 655 فوالد جهان آرا اروند خرمشهر " " " 2و1   111

اعتصاب وتجمعشان در اعتراض به سطح نازل حقوق واجرا نشدن طرح طبقه 

کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری  655نزدیک به  .بندی مشاغل ادامه دادند

که به دنبال اجرای طرح  ندآرا خرمشهر هست شاغل در کارخانه فوالد جهان

 .می باشند  بندی مشاغل در این واحد تولیدی طبقه

پاالیشگاه  و سیویل ای پایپینگ پروژه سراسر کشور " " " 2و1   115

 ها ها، پتروشیمی ها و نیروگاه

ماده بیان      15مطالبات خود را در  طی نامۀ سرگشاده ای به مقامات دولتی -

 ( 37: ) متن نامه. کرده اند

کارگران نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی  این اعتراضات 765 کارخانه هپکو اراک " " " 4و3و2111

امروزهم هپکویی ها به تجمع اعتراضیشان ادامه .مسئوالن وارد سومین هفته شد

دادند تا به مسئوالن طرازاول استان وکشور برای باری دیگر یاد آورشوند که به 

 .هند دادکنش هایشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان ادامه خوا

اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  112

را  (روزه بودن ماه های فصل بهار وتابستان 31)توخالی مسئوالن دومین ماه 

کارگران هفت تپه در آخرین روز از ماه دوم اعتراضشان به  .پشت سرگذاشت

 .عشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادندتجم

کارگر قرارداری، پیمانی و رسمی  164کارگر شرکتی و 15ماه حقوق   1 15 شهرداری سراوان " " " 2     113

 .شهرداری  سراوان پرداخت نشده است

آموزی از  ان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادنشدگ جمعی از پذیرفته  - آموزشیاران نهضت سواد آموزی چندین شهر " " 26 3     114

سراسر کشورخودرابه پایتخت رساندند تا با برپایی تجمعی دیگر مقابل مجلس 

صدای اعتراضشان را برای باری دیگر کشورنسبت به بالتکلیفی استخدامی 

 .منعکس کنند
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 ظاتشرح و مالح

برای سومین باردرفصل تابستان سال جاری،جمعی از معلمان مدارس خصوصی  - معلمان مدارس خصوصی چندین شهر 1311مرداد  26 3و2  115

کشورهم درتهران حضوربهم رساندند وباتجمع مقابل مجلس ضمن بنمایش 

گذاشتن اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی،خواهان تعیین تکلیف 

 .با قرادادها و وضعیت استخدامیشان شدند نهایی

شرکت تهران جنوب ماهشهر .امروز هم بخشی از کارگران به کمپین پیوستند 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و1  116

تا فیتر که با  ۸بطور کلی تعطیل شد و پیمانکار اتحادشکن اردشیرلیموچی فقط با 

ولی پایپینگ شرکت . خود جور کرده است کار می کنند خواهش تمنا از فامیل

خبر می رسد که این شرکت برای اینکه 14از شرکت پایندان فاز  .تعطیل گردید

بتواند کارگران را راضی به کار کند تا آخر تیرماه حقوق های عقب افتاده را 

 از دیگر شرکت ها هم خبر رسیده که بیشتر مدیران شرکت ها .تسویه کرده است

 .راضی به افزایش حقوق تا دو میلیون تومان هستند

کارگران هپکو اراک به تجمع اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و  765 کارخانه هپکو اراک " " " 234   117

علیرغم وعده مسئوالن استان .وعده های توخالی مسئوالن درکارخانه ادامه دادند

مرداد هنوزحقوق دو  26، تا روزیکشنبه مرکزی در خصوص پرداخت دستمزد

مدیرعامل شرکت هم کماکان پا به   .ماه کارگران به حسابشان واریز نشده است

 .شرکت نگذاشته است

کارگران کارخانه کنتورسازی ایران با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری  235 کارخانه کنتور سازی قزوین " " " 234   111

جمعات اعتراضیشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و قزوین به سریال ت

ماه از تعطیلی این واحد تولیدی  5با گذشت  .وعده های پوچ مسئوالن ادامه دادند

که به بهانه کرونا ویروس اتفاق افتاد، مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت 

در حال . بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است

و مدیریت کارخانه هیچ دارند  طلب ماه معوقات مزدی 26حدود  کارگرانحاضر 

 .دهند مسئوالن نیز واکنشی از خود نشان نمی. برنامه برای پرداخت آنها ندارد

شتی و سومین ماه اعتراضات کارگران هفت تپه  نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعی - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  111

وعده های تو زرد سران قوه قضائیه ومقننه وبی تفاوتی سردمداران قوه مجریه با 

 .تجمعی دیگر مقابل فرمانداری شهرستان شوش آغازشد
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 ارگرانک

 شرح و مالحظات

پیمانکار در : ز زنان کارگرمعترض این سایت به خبرنگار رسانه ای گفتیکی ا 125 سایت تفکیک پسماند صفیره اهواز 1311مرداد  26 2  255

کند حقوقی برای ما در نظر  روزهایی که سایت تفکیک زباله را تعطیل اعالم می

حقوق اردیبهشت  .گیرد درحالیکه ما آمادگی حضور در محل کار را داریم نمی

پرداخت نشد؛ امسال به دلیل تعطیلی سایت در روزهای شیوع ویروس کرونا 

باوجود حضور در محل کار در خرداد اما تاکنون حقوق این ماه را نیز دریافت 

روز اجازه حضور در محل کار را به ما دادند  15در ماه تیر نیز تنها  .ایم نکرده

 .و پس از آن به دلیل آتش سوزی، تفکیک زباله تعطیل شد

ساله،حین کار دریک ساختمان درحال احداث درشهر بهشهر  26یک کارگر  1 کار ساختمانی بهشهر " " " 5    251

استان مازندران براثر سقوط از ارتفاع وشدت جراحات وارده در دم جانش را 

 .ازدست داد

کارگران هپکو با تجمع دراین واحدتولیدی اراک ضمن بنمایش گذاشتن  765 کارخانه هپکو اراک " " 27 234   252

یفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن اعتراضشان نسبت به بالتکل

برای روزی دیگر،خواهان خلع ید از مدیریت کنونی و حضور نماینده سازمان 

باتوجه به اینکه در حال حاضر شاهد واگذاری  . تأمین اجتماعی در کارخانه شدند

      شرکت هپکو به تامین اجتماعی هستیم ، کارگران از مسئوالن این سازمان 

د هرچه سریعتر با خلع ید مدیران فعلی هپکو، افرادی الیق و اهل فن می خواهن

را در راس مدیریت کارخانه منصوب کنند تا هرچه سریعتر تولید در این واحد 

 .صنعتی بزرگ آغاز شود

دامنه  همچون روزهای ماقبل،جمعی از کارگران هفت تپه درادامه اعتراضات - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  253

دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن  مقابل 

فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند وخواهان پاسخ فوری به مطالبات 

 .برحقشان شدند

ه و عقب افتاده همچنان با مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای حقیران17 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و1  254

 ( 31. ) قدرت ادامه دارد

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور برای بنمایش گذاشن اعتراضشان  - کارگزاران مخابرات روستایی کشور چندین شهر 1311مرداد  21 2و1 255 

نسبت به عدم همسان سازی حقوق وتبعیض در پرداخت مطالبات پس از تبدیل 

هنوز حکم کارگزینی یا دریافت حقوق  .ست به تجمع مقابل مجلس زدندوضعیت د

 .شود و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی
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 ارگرانک

 شرح و مالحظات

مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای 11است و  11مرداد  21مروز ا 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر 1311مرداد  21 2و1  254

حقیرانه و عقب افتاده همچنان با قدرت ادامه داشته و موجب شکسته شدن کمر 

پرداخت حقوق پرسنل دفتر فنی و کیوسی و اداری که  .پیمانکاران گردیده است

ی بیشتری می کند و اعتصاب نکردند هم، هزینه هایشان به گردن پیمانکار سنگین

به احتمال زیاد پرسنل دفتر تا آخر ماه بیشتر کار نکرده و پیمانکار جوابشان 

در کارگاه جفیر وضع . این شرکت ها شرکت پایندان است از جمله. خواهد کرد

که . نفر باقی مانده اند 1داربست بند در جفیر فقط  255از . از این هم بدتر است

 .د در ارتفاع کار کنندپیرمرد هستند و نمیتوانن

کارگران کارخانه هپکو اراک  به اعتراضاتشان نسبت به بالتکلیفی شغلی  765 کارخانه هپکو اراک " " " 234   255

ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن مبنی بردر گردش نبودن چرخ 

 11وغیبت مدیر عامل که از  تیر کارخانه،عدم پرداخت حقوق ماه های خرداد و

در جلسه امروز .رداد شروع شده است ،با تجمع دراین واحد تولیدی ادامه دادندم

ساالری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور بعنوان سهامدار عمده هپکو طی 

ماه حقوق معوقه کارگران هپکو را طی دوروز آینده 2جلسه ای وعده پرداخت 

ازمان تأمین وی همچنین از معرفی مدیرعامل هلدینگ هپکو از سوی س.داد

 .اجتماعی در روزهای آینده به دنبال دریافت برنامه از گزینه های مد نظرخبرداد

بعد از سالها کار : کارگران پیمانکاری نفت جنوب به خبرنگار رسانه ای گفتند - پیمانکاری نفت جنوب ؟ " " " 1    256

واست نموده کردن، پیمانکار به دلخواه محل کارگاه را عوض کرده و از ما درخ

آنها در عین حال  ضمن اعتراض به  عدم  .که به کارگاه جدید نقل مکان کنیم

: های پیمانکاری،افزودند های ایمنی کرونا در کارگاه رعایت دقیق پروتکل

های پیمانکاری بعضاً استاندارهای ایمنی و بهداشتی را به خوبی رعایت  شرکت

دهند؛ اکنون  تیار کارگران قرار نمیکنند؛ حتی تجهیزات بهداشت فردی در اخ نمی

 .با بحرانی شدن اوضاع کرونا، کارگران بیشتر از همیشه در خطر هستند

برای روزی دیگر، تعدادی ازکارگران هفت تپه برای احقاق حقوق برحقشان  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  257

 .مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند

خط پایانه تهرانپارس به ) از رانندگان شرکت واحد خطوط بی آرتی سامانه یک - شرکت واحد تهران " " " 2    251

به نشانه اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق ازسوی مدیریت ، (  پایانه آزادی

 .چراغ های اتوبوس های خودشان را روشن کرده اند 
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

کارگرن اخراجی راهداری و  قزوین 1311مرداد  21 3    251

 ای ونقل جاده حمل
ای قزوین در ادامه اعتراضات دامنه  ونقل جاده کارگرن اخراجی راهداری و حمل 55

دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای باری دیگر دست به تجمع مقابل 

ماه است که  5نفرمی رسد 55این کارگران که تعدادشان به  .زدنداداره کل استان 

ها از کار بیکار شده اند ودرحال دست وپنجه  به بهانه الکترونیکی شدن عوارضی

 .نرم کردن با مشکالت اقتصادی و معیشتی هستند

دامنه دارشان نسبت به  عدم کارگران کارخانه پروفیل ساوه  درادامه کنش های  - کارخانه پروفیل ساوه " " " 1   215

اجرای حکم بازنشستگی  بدلیل خروج از مشمولیت مشاغل سخت و زیان 

اداره تأمین اجتماعی از . آوردست به تجمع مقابل اداره کارشهرستان ساوه زدند

زند و بسیاری از کارگران این شرکت قربانی  اجرای حکم بازنشستگی سر باز می

 .اند مین اجتماعی شدهاختالف همیشگی اداره کار و تأ

ماه  1کارگران شرکتی شهرداری سراوان برای اعتراض نسبت به عدم پرداخت  - شهرداری سراوان " " " 2   211

 حقوق مقابل شورای شهر وفرمانداری این شهرستان در استان سیستان و

کارگرانی که روز گذشته مقابل ساختمان شورای شهر و  .بلوچستان زدند

جمع کرده از رانندگان، پاکبان و کارگران امور شهری بوده که به فرمانداری ت

صورت شرکتی جذب شده، هشت ماه مطالبات معوقه دارند و حق بیمه آنها نیز از 

خرداد ماه به بعد پرداخت نشده و ارائه خدمات پزشکی و درمانی برای آنها 

گاه دولتی صورت آزاد محاسبه می شود که باعث گالیه شدید نیروهای این دست

 .شده است

جاده  15کیلومتر  - کارخانه واقع دراین صدای اعتراض کارگران بازنشسته   - کارخانه پارس مینو کرج " " " 2   212

 (31. )مخصوص کرج نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات بلند شد

ش  کارخانه سیمان باسابقه کاری باال براثر ساله شاغل دربخ 42یک کارگر  1 کارخانه سیمان ایالم " " " 5   213

این کارگر جان باخته ساکن   .از باالی داربست جان خودرا ازدست داد سقوط

 .بخش کارزان در شهرستان سیروان استان ایالم بود

وم وپس یک کارگر معدن کرومیت فاریاب در منوجان براثر ریزش تونل مصد 1 تونل کرومیت فاریاب منوجان " " " 5   214

 .از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات جانش را از دست داد

1234  شوش " " 21 1234  215   1234 همچون روزهای گذشته،تجمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان  

شوش برگزارشد وتعدای از کارگران با ایراد سخنرانی مطالباتشان را یاد آوری 

 .ی اردیبهشت وخرداد اکثریت کارگران هفت تپه پرداخت شدحقوق ماه ها .کردند
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 ارگرانک

 شرح و مالحظات

بهمراه دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع  معاون قضایی دادستان کل کشور - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش 1311مرداد  21 1234  216

ستان خوزستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تولید کشور، داد

تعدادی از کارگران هفت .خوزستان و فرماندار شوش نیز ازمجتمع بازدید کردند

 .تپه در خالل این بازدید ومقابل دوربین ها مطالباتشان را طرح کردند

ت علی نیکزاد ثمری نایب رئیس مجلس ، سومین نشست در بهارستان با شرک - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  217

 .فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وتعدادی از کارگران هفت تپه برگزار شد

مین روز  11اعتراض سراسری به دستمزدهای خانه خراب کن و عقب افتاده  15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " " 2و1  211

 ( 45) . خود را با قدرت از سر گذراند

: استاندار استان مرکزی در ادامه و وعده و وعید هایش به خبرنگاران گفت 765 کارخانه هپکو اراک " " " 234   211

میلیارد تومان به حساب هپکو واریز شد و حقوق دو ماه کارکنان این  25امروز 

شرکت در حال پرداخت است و امیدواریم بتوانیم حقوق مرداد را هم پرداخت کنیم 

های جاری هپکو کنار گذاشته شده است  نسبتاً قابل توجهی هم برای هزینه و رقم

. بخشی به خاطر پرداخت سنوات کارکنانی است که در حال بازنشسته شدن هستند

بعنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو منصوب و مراسم معارفه وی با " دمحم رفیعی علی

ر دفتر مرکزی این د( سهامدار عمده)حضور مسئولین سازمان تأمین اجتماعی

تا زمان  65ساله از اواخر دهه  17طی دوره ای وی  .شرکت برگزار گردید

 .واگذاری هپکو به بخش خصوصی مدیرعامل این شرکت بوده است 

 نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی کشورکه روز پذیرفته - آموزشیاران نهضت سوادآموزی چند شهر " " " 1    225

مرداد خودرا بتهران رسانده ومقابل مجلس اجتماع کرده بودند تا به  26یکشنبه 

بالتکلیفی استخدامیشان خاتمه بدهند کماکان با اقامت شبانه در پارک روز 

مرداد برای احقاق حقوشان برای باری دیگر دست به تجمع در  21چهارشنبه 

 .بهارستان زدند

سرگشاده مراتب اعتراض و انتقاد خود  ای پزشکان اورژانس ایذه با انتشار نامه - اورژانسپزشکان  ایذه " " " 1و2   221

ای برخی از  توجه را نسبت به عدم همکاری شبکه بهداشت و درمان و همچنین بی

ماه اخیر پرداخت  2ها در  های آن که حقوق ازآنجایی.مدیران ایذه رااعالم کردند

ه ادامه همکاری با شبکه بهداشت و درمان نشده است از ماه آینده، تمایل ب

 .شهرستان ایذه را ندارند
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 ارگرانک

 شرح و مالحظات

/ پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد  استکهلم 1311مرداد  21 -    222

 ایران
، فدراسیون سازمان جهانی کاربه  در دفاع از کارگران ایران طی گزارشی -

جهانی اتحادیه های کارگری و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل، خواهان اقدامات 

 (41. )اضطراری ضروری شدند

  امین روز اعتراض سراسری به ظلم کارفرمایان همچنان قدرتمندانه پیش 25 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " 35 2و1  223

 کارگران شرکت. ری به این اعتصاب می پیوندندمی رود و کارگران بازهم بیشت

IDC  دشت عباس دهلران امروز با تعطیل کردن پروژه به یاری برادران خود

کارگرانی که با وعده افزایش حقوق کارفرمای شیاد پتروپاالیش شرکت . آمدند

اکسیرصعنت سرکار رفته بعد از بدعهدی کارفرما سه تن از مونتاژکارهای 

روز 25در این .ت اکسیرصعنت تسویه کرده به خانه بازگشتندپتروپاالیش شرک

شرکت در پارس جنوبی که در پاالیشگاهها و  36هزار کارگر از  15بیش از 

نیروگاههای متعددی نیز در سراسر کشور به . مراکز نفتی به اعتصاب پیوستند

 .ندای برادرانشان پاسخ مثبت داده با اعتصاب روانه خانه های خود شدند

روز از نو و روزی از نو،تجمع تعدادی از کارگران هفت تپه در راه دست یابی  - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  224

مقابل فرمانداری شهرستان  ازجمله خلع ید از خصوصی سازیبه مطالباتشان 

اجازه صحبت به کارگران هفت تپه  در نشست سوم مجلس .شوش ادامه پیدا کرد

ده درجلسه داده نشد  وحتی به آنها فرصتی داده نشد به سخنان وزیر شرکت کنن

چهارمین نشست پانزده روز بعد در بهارستان برگزارخواهد  .اقتصاد پاسخ بدهند

شد و وزیر اقتصاد باید مشخص کند که  برای چشم انداز و افق شرکت هفت تپه و  

رخانه چه تصمیمی اهلیت مالک این کارخانه ونحوه خلع ید مالک و اداره کا

 .خواهد بگیرد می

برای اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان دست به تجمع مقابل کارگران  - ناوگان حمل ونقل شهری شهرداری یاسوج " " " 2     225

کارگران معترض .ستان کهگیلویه و بویراحمد زدند ساختمان شورای شهرمرکزا

در روز : و مطالباتشان،افزودند ماهه در دریافت حقوق1با اشاره به تعویق 

استیضاح شهردار با حضور در همین مکان اعتراض کردیم، شهردار شهر 

یاسوج با حضور در جمع ما قول داد که اگر چرخ ماشینم را بفروشم مشکالتتان 

کنم، چند ماه از وعده شهردار می گذرد و هنوز مشکل ما حل نشده  را حل می

حقوق مان جلوی شهرداری یا شورای شهر  هر وقت برای مطالبه حق و.است

 .اند تجمع کردیم یا حرفی زدیم ما را تهدید به اخراج و کسر حقوق کرده
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تعداد  نام واحد شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

ستخدامی بدنبال وعده چند بهارستان نشین به تجمعات نشدگان آزمون ا پذیرفته 6555 آموزشیاران نهضت سوادآموزی چند شهر 1311مرداد  35 1    226

اعتراضی  وشبانه روزییشان مقابل مجلس ودرپارک بطور موقت خاتمه دادند 

نفر از همکاران به نیابت از چند  .وبه شهرستان های محل اقامتشان باز گشتند

از قرار . اند سایرین برای پیگیری وضعیت  استخدامی ما در تهران باقی مانده

شهریور طرح اصالح جذب  11یا  17معلوم مقرر شده بعد از ایام محرم حدود 

 .آموزشیاران نهضتی را برای این شش هزار نفر در مجلس مطرح کنند

های تاریخی و قدیمی شوشتر، موجب مرگ  حفاری غیرمجاز در یکی از محله 1 حفاری غیر مجاز شوشتر " " " 5    227

ذشته از حفاری غیرمجاز در محله قدیمی در روزهای گ .کارگر حفار شد

کارشناسی الزم صورت گرفته و این  ،سنگفرش شوشتر، با حضور در محل

افراد اقدام کننده با هدف یافتن آثار، اشیاء تاریخی یا گنج، این  .موضوع تایید شد

 .کار را انجام دادند که موجب مرگ یکی از کارگران به علت ماندن زیر آوار شد

چند روزی است به کارگران فعالی که به  : امین روز اعتراض سراسری 21 15555 ونیروگاه ها نفت، پتروشیمی چندین شهر " " 31 2و1  221

برادرانشان توصیه می کنند به اعتصاب بپیوندند، کارفرمایان به صفحات مجازی 

س این کارگران آمده و شروع به توهین و تهدید کرده اند که بزودی نامشان و عک

. میکنندتوهین هایشان را منتشر کرده و چنانچه عذرخواهی نکنند ازشان شکایت 

شرکت پتروشیمی آپادانا، پایپینگ کلن تعطیل  "درریز"با تمام تالش پیمانکاری 

پتروشیمی مرجان و سبالن قرارداد .هست و کارگری به سرکار بازنگشته است

همچنین دی پلیمر . ام کرده اندهایشان بر طبق لیست اعالمی کمپین آغاز به استخد

در میدان نفتی .میلیون تومان استخدام نمود 1آرین هم چند روز پیش فیتر با 

آذراولین جوشکارانی که تصفیه کردن و به منزل مراجعت کردند جوشکارهای 

شرکت جهان پارس مهران  بودند و به همین خاطر هم پیمانکاری آقای بدرود 

 .لیست اعالمی کمپین اعمال کردند افزایش حقوق ها را بر طبق

با تجمع مقابل فرمانداری شوش اعتراضشان را نسبت به  شماری از کارگران - هفت تپه مجتمع نیشکر شوش " " " 1234  221

عدم پاسخگویی به مطالباتشان درآخرین روز ماه دوم فصل تابستان بنمایش 

تان وکشور هم شاهد حتی یک گذاشتند تا کارفرمایان و مسئوالن طراز اول خوزس

 .وقفه هم در ایستادگیشان مقابل این مرکز قدرت درشهرستان شوش نباشند روز

ماه  11کارگران شهرداری اللی مدت هاست که برای اعتراض به عدم پرداخت  - شهرداری شهر اللی " " " 2    235

دراستان  ماه حق بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری این شهر 6حقوق و

مسئوالن محلی بیشتر با گفتار درمانی سعی در حل مشکل . خوزستان می زنند

 !دارند
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 یادداشت ها:

 

 انعبدهللا نسبت به عدم پرداخت بموقع و کامل حقوق ماهیانه با تجمع مقابل استانداری خوزست ادامه اعتراضات کارگران شهرداری کوت -(  1) 

عبدهللا درادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت بموقع و کامل حقوق ماهیانه برای باری دیکر دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان  روز چهارشنبه اول مرداد، کارگران شهرداری کوت

کنند وبه آنها اعالم کنند که از عملکرد پیمانکار وشهردار و وعده های توخالی توخالی مکرر آنها ناراضی درکالنشهر اهواز زدند تا با قریادهایشان مسئوالن طراز اول استان را از خواب مصلحتی بیدار

 .هستند وخواهان پرداخت سروقت و کامل چندرغاز حقوق ماهیانه شان هستند

ه برای بدیهی ترین حقوق یک کارگر دست به تجمع بزنیم با این وجود شهرداری و پیمانکار ما باید هرما: درهمین رابطه،یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا به خبرنگاررسانه ای گفت

 .توجهی نمی کنند

 .حقوق اردیبهشت ماه برخی از کارگران به صورت علی الحساب پرداخت شد اما مابقی کارگران حتی حقوق اردیبهشت ماه را نیز دریافت نکردند: وی افزود

 .ر کنیمشرایط کاری ما باوجود بیماری کرونا و گرمای خوزستان بسیار سخت است و حقوق ما کم است اما برای دریافت همین مبلغ نیز باید چندماه صب: مه داداین کارگر حاضردرتجمع ادا

تعداد  نام واحد  شهر  تاریخ شماره ردیف

 ارگرانک

 شرح و مالحظات

، اندیمشک، دزفول  1311مرداد  31 3و2   231

سردشت، سیاه 

 ...منصور و 

لند شدن صدای اعتراض کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه نسبت ب - شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه

پایمالی حقوقشان وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم  به

 ( 42. ) تهدید به اخراج ازکار وقطع بیمه

نتقالش و آدم ربایی اعتراض به ا  ششمین روز اعتصاب غذا جعفرعظیم زاده در 1 فعال کارگری تهران " " " 6   232

مردادماه در اعتراض به  2۲جعفر عظیم زاده از روز یکشنبه  . نهادهای امنیتی

انتقالش به زندان رجایی شهر که بدون اعالم و به شکل یک آدم ربایی 

 .سازمانیافته اتفاق افتاده است دست به اعتصاب غذا زده است

تجمع  کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان 1 بازداشت شدگان اول ماه مه تهران " " " 6   233

دربهارستان برای اجرای حکم به واحد  11گرامیداشت روز جهانی کارگر سال 

بر اساس این احضاریه صادره بتاریخ . اجرای احکام دادسرای اوین  احضارشد

ه صورت مردادماه به وی ب 35شنبه  و ابالغ شده روز پنج 11مرداد ماه 21

روز فرصت داده شده تا خود را به شعبه یک  5الکترونیک ، به کیوان صمیمی 

 .واحد اجرای احکام دادسرای اوین معرفی کند
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 .در نهایت هم پرداخت نشد روزه خواستند و 15بارها از شهردار و پیمانکار درخواست کردیم تا حقوق مارا پرداخت کنند اما هربار یک فرصت : وی ادامه داد

حقوقی صادر نمی کند تا مبلغ دقیق  برای روزهایی که تجمع می کنیم پیمانکار از حقوق ما کسر می کند اما هیچگاه فیش: اویکی دیگر از مشکل کارگران را صادر نشدن فیش حقوقی عنوان کرد و گفت

 .حقوق یک کارگر فضای سبز مشخص نشود

 

 رفرمایان هرواحد تولیدی وخدماتی که امنیت شغلی ومعیشتی کارگرانشان را به بازی می گیرند پای صاحب منصب یا صاحب منصبانی درمیان استکارفرما یا کا  -(  2) 

 ارتباط برخی مسئوالن کشور با رئیس شرکت کنتور سازی ایران موجب عدم دست یابی کارگران به مطالباتشان است:کارگر کارخانه کنتورسازی ایران

رگران این شرکت بار دیگر برای بیان مشکالت زچهارشنبه اول مرداد، پس از سپری شدن چند ماه از وعده و وعیدهای مسئوالن استانی مبنی بر پیگیری مشکالت کارگران شرکت کنتورسازی، کارو

 .خود مقابل استانداری قزوین تجمع کردند تا مطالبات خود را به گوش مسئوالن برسانند

براساس آخرین صحبت مدیران استان در چند ماه گذشته، قراربر این شد که حق بیمه بیکاری : مرداد،یکی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران به خبرنگار یک رسانه محلی گفت 2ه روز پنج شنب

 .برای نیروهای کنتورسازی واریز شود

 .ای که شرکت کنتورسازی از روی لیست وزارت دارایی و با فروش سهام مربوطه در اختیار دارد، پرداخته شود قهبراین اساس، تصمیم گرفته شد تا مطالبات کارگران با وثی: وی افزود

خزانه دولت واریز شده  این پول به براساس این تصمیم، مقرر شد که در صورت نقد شدن سهام، پول آن از طریق دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز شود اما متاسفانه: این کارگرادامه داد

 .ای برای کارگران واریز کند و این مبنای درخواست کارگران شرکت نبوده است است تا وزارت دارایی این پول را به صورت دوره

میلیارد تومان است و پولی که نقد شده دقیقا به اندازه همین  15کارگر این کارخانه حدود  235میلیون تومانی از شرکت دارند ودرمجموع مطالبات  155الی  15اکثر کارگران شرکت مطالبات : وی گفت

گذاری نیرو را که متعلق به شرکت کنتورسازی بوده فروخته و پول این سهام را به حساب  میلیارد تومان از سهام شرکت نیروکلر و سرمایه 1555سازمان امور مالیاتی : یادآوری).مطالبات کارگری است

 (.خزانه دولت ریخته است

 .کنند تا مطالبات کارگران به یکباره تسویه شود کنند و پول نقدشده را یکجا به حساب دادگستری واریز نمی متاسفانه ما را اذیت می: این کارگر یادآور شد

 .یم از خدمات بیمه بیکاری استفاده کنیمای به حساب ما توسط شرکت واریز نشده تا بتوان مشکل دیگر ما، بیمه است؛ تقریبا از چهارماه گذشته حق بیمه: وی ادامه داد

 .ای برای حل این موضوع صورت نگرفته است هایی از سوی برخی مسئوالن استانی در هفته گذشته داده شد، اما هنوز هیچ برنامه قول: این کارگر کنتورسازی اضافه کرد

 .گیرد ای برای حل این مشکل صورت نمی هیچ برنامه دهند، اما با گذشت زمان مسئوالن استان قزوین در حضور جمع وعده می: وی گفت

گذرد اما هیچ  ام؛ نزدیک به چهارماه از معرفی ما کارگران شرکت به بیمه بیکاری می سال سابقه کار در شرکت کنتورسازی را دارم، اما امسال هم فیش حقوقی دریافت نکرده 16:وی درخاتمه گفت

 .ایم کرونا نداشته دریافتی و پولی به غیر از دریافتی برای

ماه است حقوق نگرفتیم و بیمه بیکاری هم نداریم، ما را از شرکت اخراج کردند و عنوان کردند از بیمه بیکاری استفاده  26: کارگر دیگری که سابقه چندین سال کار در شرکت کنتورسازی دارد،گفت

 .کنید

 .ای فراهم کنند که دوباره بتوانیم در شرکت مشغول شویم پرداخت شود و از مجموعه خداحافظی کنیم و یا مسئوالن شرایط را به گونه ما نیاز داریم که فریادمان شنیده و حق و حقوقمان: وی افزود
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 سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری وادامه دورجدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شوش   -(  3) 

کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ، شماری ازکارگران با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش نشان دادند که قصد  مرداد ماه همزمان با سالروزتشکیل مجمع نمایندگان کارگری درمجتمع 3ز معه رو

 .کوتاه آمدن از احقاق حقوق برحقشان را ندارند

 .تپه درچنین روزی، خاطره پیروزی بسیار شیرین وماندگار در تاریخ مبارزات کارگری  شکیل مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفتت»:امروز اسماعیل بخشی درصفحه اینستا گرامش نوشت

 « ....اما امروز با نگاه به این عکس غمگین می شوم

 :ید ضمن نقد عملکرد، پاسخگوی سئواالت بسیاری ازجمله پرسش های  زیر باشندبا درک حال وهوای این روزهای اسماعیل بخشی اما او،کارگران هفت تپه وتمامی مدافعان حقوق کارگران با

 تپه بسرعت تشکیل شد؟  چرا مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت -

 چرا باسرعت بیشتری فرو پاشید ومورد دفاع جانانه کارگران تشکیل دهنده اش قرار نگرفت ودر دوراخیر اعتراضات به فراموشی سپرده شد؟ -

 را شاهد گسترش اتحاد و تحکیم تشکل یابی مستقل کارگران هفت تپه نبودیم؟چ -

 چرا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه واعضای فعالش به این حال روزگرفتارشدند؟ -

 درادامه چرا شورای اسالمی کار به هفت تپه ای ها حقنه شد؟ -

 ابسته به آنها در هفت تپه فراهم شد؟چرا زمینه برای جا خوش کردن دانشجویان بسیجی وخبرگزاری و -

 چرا بعضی ها راه حل را دربرقراری ارتباط با خانه کارگر و دبیر مادام العمرش علیرضا محجوب دیدند؟ -

شعار دفاع از اعدام در راهپیمایی ها و اززبان یکی از سخنرانان تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه ..... چرا از روی استیصال ویا -

 فرماندری شوش سر داده شد؟ مقابل

روز از دور جدید اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکرهفت تپه ازتشکل یابی مستقل کارگران هفت  45چرا پس از گذشت  -

 تپه سخنی به میان نمی آید؟

  جان کالم،

 این رشته سر دراز دارد اما،

 تنها نمان به درد، کاین درد مشترک

 شود میهرگز جدا جدا، درمان ن

 دشوار زندگی، هرگز برای ما
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 حمایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه  -(  4) 

عملی کارگران نتوانسته آنها را از پیگیری ن کارگران زحمتکش هفت تپه در حالی به چهلمین روز اعتصاب خود نزدیک می شوند که هیچ درجه ای از  سرکوب، شکنجه و اخراج همکاران و رهبرا

 .مطالبات به حقشان باز دارد و هفت تپه این روزها به سنگر مبارزه ضد سرمایه داری طبقه کارگر ایران تبدیل شده است

شرایط دهشتناک اقتصادی و تورم افسارگسیخته، موفق به دریافت حقوق خود  چهار هزار کارگر هفت تپه، ماه هاست است که در این. آنها به راستی چیزی جز زنجیر هایشان برای از دست دادن ندارند 

 .نشده اند و درمیانه ی درد و رنج ناشی از همه گیری بیماری کرونا،  دفترچه های تامین اجتماعی آنها تمدید نگردیده است

سال حقوق  ۲5اموال عمومی هستند و تنها در یک قلم دزدی و انتقال پول به خارج از کشور معادل صاحبان چپاولگر و رانت خوار این مجموعه که این روزها در حال محاکمه به جرم غارت 

 .قضات پرونده دارندکارگرانشان را به یغما برده اند، آشکارا با گروگان گرفتن زندگی و معیشت هزاران کارگر و خانواده هایشان سعی در تحت فشار قرار دادن 

 .دپاسخگویی به مطالبات به حق کارگران، همان طور که وظیفه ذاتی آنها حکم می کند،  راه حل را در تهدید، ارعاب و دستگیری آن ها می بینن حاکمیت سرمایه اما به جای 

تنها . اد و انسجام محکم طبقاتی امکان پذیر نخواهد بودرهایی از این شرایط فالکت بار جز با اتح. کارگران هفت تپه و کل هم طبقه ای هایشان در این کشور روزهای سخت و سیاهی  را سپری می کنند 

 .واهد کردایجاد و تقویت تشکل های مستقل کارگری و اتحاد و همبستگی این تشکل ها است که صاحبان سرمایه و حامیان آنها را  به عقب نشینی وادار خ

توان از خواستها و مطالبات به حق کارگران هفت تپه حمایت کرده و از  تشکل ها و انسان های  آزاده می خواهد که  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری همچون گذشته، با تمام 

 .صدای رسای کارگران زحمتکش هفت تپه باشند

 .زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشکل بیانیه شورای هماهنگی  -(  5) 

 :های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای بشرح زیر پیرامون اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،منتشر کرد مرداد، شورای هماهنگی تشکل 3روز پنج شنبه 

به وضوح می توان مشاهده نمود … اما با نگاهی به وضعیت معیشتی مردم، سقوط ارزش پول ملی و . اغل با رضایت نسبی آنها انجام شدپس از کش و قوس فراوان، باالخره افزایش حقوق فرهنگیان ش

 .چنانکه افزایش حقوق اخیر عمال به مرهمی موقت بر دردی عمیق تبدیل شده است. اند جامعه، فقیرتر شده که معلمان و بیشتر اقشار 

مام راه های مدنی ممکن را به هماهنگی همدوش با فعاالن صنفی با شیوه های گوناگونی مانند کمپین، مذاکره، مکاتبه، تجمع و تحصن برای تحقق مطالبات صنفی و آموزشی، ت دو دهه است که شورای

 .ا همچنان راه ارزشمند خود را ادامه می دهنداند ام کار گرفته است و در این راه، فعاالن صنفی متحمل هزینه های رنگارنگی مانند زندان، تبعید و اخراج شده

 .سازی حقوق بازنشستگان نیاز به بحث و بررسی دارد  بدون تردید افزایش حقوق ماههای اخیر فرهنگیان شاغل در قالب اجرای رتبه بندی و نیز طرح در دست اجرای همسان

نند مواضع قبلی خود، با هرنوع افزایش حقوقی که منافع معلمان را تأمین کند، موافق است و از کسانی که صادقانه در این شورای هماهنگی چه خود در بطن مذاکرات حضور داشته باشد چه نباشد ما

. ینه از تمام ظرفیت های موجود استزیرا اصل اول برای شورا تامین منافع فرهنگیان شاغل، بازنشسته و دانش آموزان البته از طریق استفاده به. کند دارند، قدر دانی و حمایت می می مسیر، قدم بر



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    42   
                                                                                                                                                       

مشارکت واقعی بر پایه موجودیت نهادهای مدنی و صنفی مستقل و احزاب : ضمن تأیید این سخن، اعالم می کنیم . بدون مشارکت مردم نمی توان بر مشکالت فائق آمد: سردمداران بارها تاکیدکرده اند 

در غیر این صورت مردم افرادی جدا از هم اند که یا فریادشان به . تری است که هم افزایی و هم اندیشی در رگ های اجتماعی جاری می شوددر چنین بس. رسمی، مورد اعتماد و پاسخگو ممکن است

 .جایی نمی رسد یا به راحتی بازیچه فریبها و هیاهوهای تبلیغاتی می شوند

ی تواند گاهی تأثیرگذار باشد ولی به دلیل نداشتن مسئولیت قانونی، ناپایدارند و عملکرد آنها به علت وابستگی به خلق و خوی ایجاد کمپین های موقت از سوی فرد یا افرادی بدون شناسنامه، اگرچه م

ره از جامعه ایران به عنوان جامعه کوتاه به دلیل فقدان پایگاه های اجتماعی مستقل است که هموا. افراد، در درازمدت به نفع جامعه هدف نیست و ممکن است تحت تاثیر زد و بندهای سیاسی قرار گیرد

 .مدت یا کلنگی یاد می کنند

آن را مدنظر قرار دهند تا این شائبه ایجاد نشود که به طور قطع هم اندیشی و همگرایی با نهادهای مردمی در جهت حل مشکالت و پیشبرد امور، قابل توجه و ستایش است مشروط بر اینکه ملزومات 

 .فزودتحقق مطالبات، تنها با البیگری و لطف دولت ممکن است که در آن صورت باید بی اعتباری این شگردها را به دیگر ناکارآمدی های مدیریتی اانجام امور مهم و 

 : ید شوددر همین راستا ضروری است بر چند نکاتی تأک. از نظر شورای هماهنگی تنها راه تحقق مطالبات، عبور از مسیر تشکل یابی صنفی و مستقل است

همانطور که در جریان مذاکرات با سازمان . خواسته های آنها مشخص است. متاسفانه تاکنون آنگونه که شایسته است منافع بازنشستگان، این سرمایه های راستین جامعه در نظر گرفته نشده است: یکم 

، تبدیل این توافق به ماده ای مستقل در قانون مدیریت خدمات کشوری و 1311وق شاغلین و البته اجرای آن از ابتدای سال برنامه و بودجه توافق کرده اند، خواستار افزایش حقوق تا حداقل نود درصد حق

درواقع اجرای کامل قانون  ، ایجاد امکان مشارکت در اداره صندوق بازنشستگی و(در جهت استیفای معوقات مطالباتی سیزده ساله خود)دیوان محاسبات کشور  1311نیز اجرای حکم مرداد ماه سال 

 .مدیریت خدمات کشوری هستند

دولت و مجلس در هر گامی که برای رفع مشکالت بر می دارند . است در پروسه افزایش حقوق بخشی از شاغالن، عمال ظلمی مضاعف نسبت به نیروهای زحمتکش کادر خدماتی روا داشت شده: دوم 

 .دباید منافع این قشر زحمتکش را لحاظ نماین

اند که موجب تبعیض و ظلم آشکار میان فرهنگیان و  ای ایجاد نموده ها، میان دستمزد فرهنگیان و سایر کارمندان دولت فاصله ای کارمندان سایر ارگان ها در هر دوره با افزایش حقوق جزیره دولت: سوم 

شورای هماهنگی خواهان حقوق همتراز و یکسان با سایر کارمندان دولت است و به شیوه های . گردد نرخ تورم مرتفع نمی ها و است که با این مقدار افزایش حقوق های دولتی شده کارمندان سایر دستگاه

از طریق گفتگو و مذاکره، اولویت طبیعتا رویکرد تعاملی . خود برای تحقق کامل مطالبات فرهنگیان استفاده می کند  مدنی برای مطالبه دستمزد عادالنه و باالی خط فقر تالش می کند و از تمام ظرفیت

 .نخست این شوراست، اما سایر ابزار و روش های دمکراتیک را که در قانون پیش بینی شده است، برای خود محفوظ می داریم

 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

 سوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و نه

 

 لمان ایران در محکومیت احکام قضایی علیه فعالین آموزش به زبان مادری و حکم صادره علیه زهرا دمحمیبیانیه ی دو تشکل صنفی مع  -(  6) 

مدیرکل .)شد  دها بکار گیریم و این در سایه سیستم آموزشی چند زبانه محقق خواه باید تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبان..…ها میراث معنوی بشریت هستند زبان.ها روح بشریت هستند   زبان

 (یونسکو 

هرجا ملتی توانستهاست زبان خود را آزادانه بیاموزد و گسترش دهد بر .رسد های یک ملت است که بر اساس آن فرهنگ و اندیشه هر ملت به منصه ظهور و بروز می ترین شاخصه زبان یکی از بنیادی

 .است در حق گویشوران آن زبان هر زبانی تیشهزدن به ریشه فرهنگی بخشی از جامعه بشری است و ستمی بایکوت کردن.غنای فرهنگی و علمی خود و جامعه بشری هم افزودە است
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برابر به  اند شرایطی فراهم کنند که اقوام و ملل ساکن در آن چهارچوب جغرافیایی در شرایطی های حکومتی آزاد و دموکراتیک، توانسته در برخی از کشورها درسایه قوانین مترقی و انسانی،سیستم

 .توسعه زبان و فرهنگ خود بپردازند و برغنای فرهنگی و زبانی جامعه خود و جهان بیفزایند

 .شود و دولت امکانات الزم را برای یادگیری متعلمین در اختیار آنها قرار دادە است زبان بصورت رسمی در مدارس آموزش دادە می 15در کشوری چون هندوستان حدود 

های محلی و توجه حاکمان آن زمان بوجود آمد زبان کردی شروع به رشد و بالندگی کرد و به سرعت خود را در ردیف  ها در خاورمیانه اندک مجالی که درسایه حکومت ملت-تقبل از تشکیل دول

 .ها زبان دیوانی و حکومتی بودند های دیگری قرار داد که قرن زبان

یک دولت، قومی بر اقوام دیگر سلطه و سیطرە یافت و سعی شد با سیاست تک زبانی و -رف سیاسی به مسئله زبان و فرهنگ، جهت تحقق یک ملتنظری و نگاە ص متاسفانه در ادوار بعدی با تنگ

اینکه تحمیل چنین سیاستی بر اقوام و ملل  ها تنگ شود شاید در سایه ایجاد یک جامعه همگون کشور به اتحاد و انسجامی غیرقابل گسست برسد،غافل از ها و فرهنگ فرهنگی عرصه بر دیگر زبان تک

 .شد  دیگر نهتنها سبب اتحاد بیشتر نخواهد بود بلکه سبب شکاف،از هم گسیختگی و واگرایی خواهد

های دیگر  ها و فرهنگ ن تفکر انکار و امحا زبانقانون اساسی فراهم شود اما گویا هما 11و 15این امید وجود داشت که بستر الزم برای آموزش زبان مادری با توجه به اصول  57بعد از انقالب 

 !!یک زبان می کوبند و چهبد صدایی است-ماند و هنوز عدەای بر همان طبل بدصدای یک ملت  درچهارچوب مرزهای جغرافیایی ایران به قوت خود باقی

ها فراهم  ها بر مبنای آن موظف بودەاند امکانات الزم را برای آموزش این زبان است و دولت قوام ایرانیکه در راستای تدریس زبان ا 11و  15علیرغم تحقیر قانون اساسی بهجهت معطل گذاشتن اصول 

ه تدریس زبان کردی ها مربی داوطلبانه ب های زبان کردی در سراسر مناطق کردستان نمودند و دە ها و کالس نمایند،عالقمندان به زبان و فرهنگ کوردی جهت اعتالی زبان مادری اقدام به تشکیل انجمن

 .پرداختند و هزاران نوآموز را زبان مادری آموختند

از چندگاهی به بهانههای مختلف اقدام   داران سیاست سرکوب،انکار و امحا هر در کردستان همیشه با نگاههای امنیتی مواجه، و تنگ نظران و میراث( مادری)تالشگران و فعالین عرصه فرهنگ و زبان 

 لین این عرصه نمودە اند که مصداق بارز آن تحمیل حکم دە سال زندان به زهرا دمحمی از فعالین آموزش زبان مادری استبه بازداشت فعا

تنها   تاریخ پیوسته است که نه سیاست تک زبانی و تک فرهنگی، سیاستی شکست خوردە و به: دارد انجمن صنفی معلمان کردستان شاخه مریوان حمایت قاطع خود را از زهرا دمحمی اعالم داشته و بیان می

لذا انتظار داریم با قبول نگاهی هم عرض و هم سطح زمینه آموزش زبان مادری در این کشور که تنوعی از اقوام و .خیری نصیب جامعه نخواهد کرد بلکه دود این سیاست به چشم همه خواهد رفت

 .و قانون شکنان که عرصه عمومی را با نیت خوانی، حدس زنی و ظن و گمان محل تاخت و تاز خود قرار دادەاند گرفته شودترین زمان ممکن فراهم گردد و جل های مختلف است در سریع زبان

 ما بر این باوریم که زهرادمحمی بیگناە است و چنانچه خود بیان کردە،گناهی جز تدریس زبان مادری ندارد و

 .شود با افتخار همه مجرمیم مادری و فرهنگ قومی جرم محسوب میاگر فعالیتهای انساندوستانه و تالش جهت اعتالی زبان 

 تیرماە-کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر ( / مریوان )انجمن صنفی معلمان کردستان 

 

 تجمع اعتراضی کارکنان شرکتی  وزارت بهداشت و درمان نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های توخالی مسئوالن مقابل مجلس  -(  7) 

خالی مسئوالن دست به تجمع مقابل مرداد،جمعی از کارکنان شرکتی  وزارت بهداشت و درمان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت و وعده های تو 5یکشنبه روز

 .مجلس زدند



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    44   
                                                                                                                                                       

های واسطه پیمانکاری و  شوند، خواستار حذف شرکت می... مایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه وکارکنان شرکتی وزارت بهداشت و درمان که شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، آز

  .تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی هستند

های بدحال مبتال به کرونا بودند که وقتی برای  سیدگی به مریضهای بهداشت و درمان در چند ماه اخیر آنچنان درگیر ر نیروهای شرکتی شاغل در حوزه: تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

این در شرایطی است که کادر شرکتی مراکز . دادند هایمان را می مدام وعده رسیدگی به خواسته... که در این مدت مسئوالن وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و درحالی. پیگیری مطالبات خود نداشتند

  .اند خورد با بار مراجعه بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شدهبهداشتی و درمانی در بر

نیروی . کند هزار تومان دریافت می155، یک میلیون و 11نیروی خدماتی شرکتی در مشهد داریم که در سال : شود،اضافه کردند آنها با بیان اینکه دستمزدهای مختلفی به شاغالن شرکتی پرداخت می

در همین حال طول مدت قراردادهای . مشغول به کار هستند... این در حالی است که نیروهای شرکتی با مدرک فوق لیسانس و. کند هزار تومان دریافت می355اه  یک میلیون و خدماتی دیگری هم در م

 .ای قرارداد یک ساله دارند ماهه و عده 3ای قرارداد  نیروهای شرکتی متفاوت است، برای نمونه عده

هزار تومان،  455میلیون و  3در نتیجه یک نیروی شرکتی . بهره هستند سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کار و دیگر مزایای شغلی بی 14تا 13نیروهای شرکتی بعضا : دندمعترضان افزو

سازی  ها در مشاغل همسان، یکسان سازی حقوق الزم است که در جهت یکسان. کند هزار تومان دریافت می255میلیون و  6هزار تومان و نیروی رسمی  155میلیون و  4نیروی حقوقی طرح درمان

 .سازی مزایای رفاهی نیروها حرکت کنیم و تبعیض میان نیروی شرکتی و غیرشرکتی را از نظام اداری حذف کنند قراردادهای کار و یکسان

ای  سازمان برنامه و بودجه باید اراده الزم برای تامین منابع بودجه: شویم،ادامه دادند قابل سازمان برنامه و بودجه جمع مینیروهای شرکتی معترض با بیان اینکه پس از تجمع امروز مقابل مجلس، م

سازی حقوق و  نابع کافی برای یکسانهزار نفر هستند و این تعداد به م35های پیمانکاری را پیدا کند؛ چراکه نیروهای شرکتی حوزه بهداشت و درمان بیش از  تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت

 .مزایای خود با نیروهای طرح و رسمی نیازمند هستند

 

 حمله به جعفر عظیم زاده در داخل زندان  -(  1) 

ه جرم فروش مواد مخدر زندانی است در یکی دیگر از این زندانی که ب. زاده حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار میدهد به جعفر عظیم 1 امروز ساعت یازده صبح یکی از زندانیان در داخل بند

پس از این اتفاق مسئولین زندان هیچگونه ترتیب اثری به این موضوع نداده و . محبوس است و به گفته جعفر عظیم زاده تا قبل از این اتفاق هیچگونه برخوردی با این فرد نداشته است 1  سالنهای بند

 .پس از این اتفاق حوالی غروب نیز زندانی دیگری از بندی دیگر در محیط هواخوری به جعفر عظیم زاده حمله میکند. کرده اندکوچکترین برخوردی به شخص ضارب ن

ً مانع شده حالیکه اگر دعوا و یا جدالی بین زندانی حالی رخ داده که مسئولین کوچکترین اقدامی در راستای حفظ جان و سالمتی جعفر انجام نداده اند در این اتفاقات در و  ان اتفاق بیافتد مسئولین سریعا

 .برخوردهای شدیدی به زندانیان و یا شخص ضارب میکنند

مانیافته از العملی نشان نداده اند ما را بر این باور رسانده است که این حمالت مطمئناً طرحی ساز این اتفاق عجیب که در یک روز دو بار به شخص جعفر حمله شده و مسئولین نیز کوچکترین عکس

العمل کرده که دوباره بتوانند بهانه ای  حریک و وادار به عکسسوی نهادهای امنیتی است تا به جعفر عظیم زاده آسیب جدی رسانده و یا حتی او را به قتل برسانند یا اینکه با چنین اقداماتی جعفر را ت

 .برای ا عمال فشار بیشتر و پرونده سازیهای مجدد به دست آورند

 .عی بتوانند به جان و سالمت زندانیان سیاسی یورش ببرنداساً تداوم عدم تفکیک نگهداری زندانیان سیاسی با زندانیان جرائم خطرناک اقدامی آگاهانه از سوی نهادهای امنیتی است تا در چنین مواقاس

بشدت محکوم مینماید و مسئولیت حفظ جان و سالمتی جعفر و دیگر زندانیان سیاسی را متوجه مسئولین قوه قضائیه  اتحادیه آزاد کارگران ایران این حمله سازمانیافته به جعفر توسط نهادهای امنیتی را

 .خطر است و باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد جان جعفر عظیم زاده در. میداند

 پنجم مردادماه نود و نه -اتحادیه آزاد کارگران ایران



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    45   
                                                                                                                                                       

 از آخرین مالقات حضوری که با جعفر داشتیم میگذرهشش ماه  :درهمین رابطه

 قبل از شیوع بیماری کرونا بود 11بهمن سال  1۲اخرین بار  

 . شیوع بیماری واگیر دار  کرونا  در زندان گذشت  شش ماهی که با دلشوره و نگرانی از 

  رس خانواده کاهش یابدنه با مرخصی او موافقت کردند و نه با آزادی اش ، تا   کمی از دلنگرانی و است

نه سابقه درگیری با این زندانی  و یکی هم بعدازظهر در امروز هم که جعفر از دوبار حمله سازمان یافته به خودش در زندان خبر داد، یکی صبح توسط زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر بدون هیچ گو

 انی دیگری  که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشته مورد حمله قرار میگیردحالی که جعفر در حیاط زندان مشغول  ورزش کردن بوده توسط زند

  جعفر از درگیری با این دو شخص خودداری کرده و شکایتی از آنان نکرده است ولی به مسئولین زندان هر دو گزارش درگیری را داده است 

  یکنند و یا رسیدگی الزم جهت ممانعت از تکرار درگیری انجام میدهنداما مسئولین که در چنین مواقعی فورا فرط خاطی را از مکانش جابه جا م

 امروز برای جعفر هیچ کاری نکردند

انیان سیاسی زند.  ان در زندان به شدت در خطر استعدم تفکیک جرائم زندانیان، جان زندانیان سیاسی را به خطر انداخته است و هیچ مسئولی نیست که به این وضعیت رسیدگی کند و جان عزیزانم

 .هیج گونه امنیت جانی در زندان ندارند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناخوشایند و جبران ناپذیری برای هر کدومشون بیافتد

 به نقل از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده

 تهدید به قتل جعفرعظیم زاده در حضور مسئولین زندان اوین

ور پیدا کردند و در حالی که له یکی از اشرار به جعفر عظیم زاده که بی هیچ بحث و جدل قبلی و کامال سازماندهی شده صورت گرفت، مسئولین زندان اوین در سالن هشت حضدیروز و به دنبال حم

بار دیگر با حضور در مقابل این اتاق اقدام به فحاشی و تهدید به قتل جعفر عظیم  جعفر عظیم زاده با همراهی تعدادی از زندانیان سیاسی در یکی از اتاق ها مشغول اعتراض به آنها بودند شخص مذکور

قدامات خطرناک دیگری علیه جعفر عظیم زاده از سوی زاده کرد، با این حال مسئولین زندان هیچ اقدام عملی در برخورد به این شخص انجام ندادند و عمال خواسته و ناخواسته فضای الزم برای ا

ود بعد از ظهر، این بار با اجیر کردن یکی از مصرف کنندگان مواد مخدر در حالی که او را با دادن بیش از حد مواد از حال خود خارج کرده ب 6به طوری که نامبرده ساعت . ر مهیا کردندشخص مذکو

 .ی محکمی به صورت او زددر هواخوری زندان به سراغ جعفر عظیم زاده فرستاد و ایشان به محض رسیدن به جعفر بالفاصله سیل

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

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

 .امنیتی است و شکایتی از این حمله کننده نکرد

ور در افسر نگهبانی با اعتراض به حمله به ی از آنها با حضالزم به یاد آوری است دیروز به دنبال دو بار حمله به جعفر عظیم زاده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به شدت شوک زده شده بودند و تعداد

صبح امروز نیز جمعی از زندانیان سیاسی با حضور در دفتر ریاست بند و در حالی که یکی از معاونین زندان برای رسیدگی به موضوع در . جعفر عظیم زاده خواهان رسیدگی فوری به این مسئله شدند

 .اده معترض شده و خواهان رسیدگی فوری به مسئله شدندآنجا حضور داشت نسبت به حمله به جعفر عظیم ز

 .این سناریو میتواند برای دیگر زندانیان سیاسی نیز اتفاق بیافتد. نهادهای امنیتی قصد جان جعفر عظیم زاده را دارند و از طریق مجرمان خطرناک در زندان میخواهند به وی آسیب برسانند
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وی شدند و اکنون دیگر   پرونده سازی جدیدی مانع از آزادی  قوه قضائیه جعفر مشمول آزادی زود هنگام میشد اما عامدانه و با بر اساس بخشنامه اسفند ماه . هستیمما به شدت نگران جان جعفر عظیم زاده 

 .ی زندانی را نیز برنمیتابند گویا وجود جعفر عظیم زاده

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

 11مرداد  ۲_ اتحادیه آزاد کارگران ایران

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

سیاسی به عدم برخورد مسئوالنه مقامات زندان به حمله روز گذشته به ایشان هیچ اقدام عملی برای جا به جایی فرد حمله کننده  امروز نیز عالرغم اعتراض جعفر عظیم زاده و تعدادی از زندانیان

که به همراهی ده زندانی دیگر زندگی ای را در اتاقی صورت نگرفته الزم به یاد آوری است که این فرد که خود را وابسته سابق به یکی از نهاد های امنیتی معرفی میکند و عکس بزرگی از خامنه 

ظیم زاده در حضور گارد ویژه که وارد سالن شده بود میکند نصب کرده است اسفند ماه سال گذشته نیز هنگام مقاومت بهزاد همایونی برای عدم انتقال به زندان تهران بزرگ که با همراهی جعفر ع

 .که اعتراض مذکور شرایط را برای زندانیان سخت خواهد کرد علیه آنها تحریک کندصورت گرفت تالش کرد زندانیان عادی را با این بهانه 

 11مرداد  ۲_ اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 تجمع اعتراضی کارگران اداره آب وفاضالب اهواز نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان این اداره  -(  1) 

 .یمانکاری بنمایش گذاشتندرگران اداره آب وفاضالب اهوازبا تجمع مقابل ساختمان این اداره در کالنشهر اهواز اعتراضشان را نسبت به پایمالی حقوقشان توسط شرکت پمرداد، کا 11روز شنبه 

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

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

نفر در  355کم به  شود، دست می... شرکت آب و فاضالب اهواز که شامل مشاغلی همانند تلمبه چی ، اپراتور ایستگاه های آب وفاضالب و غیره  تعداد کارگران پیمانی: این کارگران معترض افزودند

، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم   رانه، بنکاری، پاداش و کا این کارگران برخالف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضالب از مزایایی همانند اضافه. رسد شهر اهواز می

 .هستند

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

 ای برای کار کردن داریم؟ گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه زایا را نمیهیچ کدام از این م

ر پیمانی تلمبه چی  با یک کارگر رسمی آب و فاضالب به گفته یکی از کارگران آب و فاضالب اهواز که به عنوان تلمبه چی در یکی از مناطق شهر اهواز مشغول کار است،  فاصله دریافتی یک کارگ

سال سابقه 17تا  16این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در شرکت آبفای اهواز با میانگین . کنند حداقل حدود دو تا سه میلیون  میلیون تومان است کارگاه کار می که در یک

 .کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند

در این بین شرکتی که به بهانه . کند در عین حال حقوق و بیمه ما را آب وفاضالب پرداخت می. ای مشغول کار هستم راه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطهبه گفته  این کارگر ، سالهاست به هم

 .سودهای کالن دست پیدا کندبه ( با کسر هر ماه چندین میلیون تومان)تامین نیرو عمال هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد چرا باید به واسطه کار کارگران 
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دهد در عین حال با  مان را نمی  کنیم کفاف زندگی ای دریافت می واسطه  حقوقی که از شرکت: او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکار در بخشهای مختلف آب وفاضالب هستیم، در خاتمه تصریح کرد

 .شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست ستقیم و حتی رسمی، دستمزدهایی که به آنها پرداخت میوجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد م

 

 ماه حبس جدید علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه تجدید نظر 99تایید حکم    -(  15) 

های امنیتی جهت جلوگیری از این امر، در اقدامی کامال دستوری و فرمایشی پرونده جدیدی را با تعجیل  قوه قضائیه، نهاد 11اسفند  21به دنبال اجبار قانونی برای آزادی جعفر عظیم زاده پیرو بخشنامه 

ا به جرم صدور حکم را به سرانجام رسانده و او ر فراوان علیه ایشان تشکیل و در اقدامی بی سابقه در قوه قضائیه جمهوری اسالمی، ظرف مدت بیست روز کل روند بازجویی، بازپرسی، محاکمه و

 .مرداد در زندان به او ابالغ گردید 11دادگاه تجدید نظر تایید و دیروز  3۲ماه حبس جدید محکوم کردند که عینا و طبق دستور نهادهای امنیتی در شعبه  13تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی به 

و اعتراض به صدور احکام ظالمانه علیه کارگران هفت تپه و کارگران تجمع  11عدم درمان زندانیان در اوایل سال مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی در این پرونده اعتراض عظیم زاده به  

 .در مقابل مجلس بوده است 11کننده در مراسم روز جهانی کارگر سال 

و مطالبات صنفی  فر عظیم زاده هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها به دفاع از خواست جع. اش میباشد حالی صورت میگیرد که وی در حال سپری کردن دوره محکومیت پنجساله صدور چنین حکمی در

ان صورت صدور احکام ظالمانه حبس و زندانی کردن کارگران از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در راستای سرکوب هر نوع حق خواهی و مطالبه گری کارگر. کارگران مبادرت ورزیده است

اض میکند به اتهام تبلیغ علیه نظام به مانند جعفر عظیم زاده به صدور احکام زندان علیه کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و یا به عدم درمان زندانیان اعتراگر کارگری . میگیرد

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

ندانیان که جعفر نیز از امضا من ابراز انزجار از صدور حکم زندان مجدد علیه جعفر عظیم زاده، اقدام به بازنشر نامه جمعی زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم درمان زاتحادیه آزاد کارگران ایران ض

که مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده سازی جدید جعفر عظیم زاده  این موارد کنندگان آن بود و نیز فایل صوتی وی که در اعتراض به صدور حکم زندان علیه کارگران منتشر شده بود مینماید تا 

 .تا از این طریق دایره برخوردهای ظالمانه سیستماتیک حاکمیت علیه کارگران بیشتر از پیش در معرض نظر جامعه آشکار گردد. بودند را در معرض قضاوت طبقه کارگر و کل جامعه ایران قرار دهد

 11مرداد  12 -یه آزاد کارگران ایراناتحاد

 

 نامه سرگشاده کارگران قراردادی مدت موقت  صنعت نفت در اعتراض به پایمالی حقوقشان  -(  11) 

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

 :بند بشرح زیراعالم کردند 13این کارگران دراین نامه سرگشاده مشکالتشان را در

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

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

با ساله و همچنین سامانه جذب برای تبدیل وضعیت پرسنل به قراردادمدت معین اعالم کرده اما شرایطی که برای تبدیل وضعیت پرسنل قرارداده  5ساله و 3اخیرا وزارت نفت دو طرح قرارداد  -3

و مشخصوص نبودن اجرای طرح و  وضعیت بسیاری از پرسنل غیررسمی همخوانی ندارد و شرایط همچون شرط معدل، سن پرسنل ، محدودیت رشته و مقطع تحصیلی  پرسنل تخصصی عملیات
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به طور مثال مقاطع پائین تر از کارشناسی .)ررسمی ندارد موجب نگرانی شده استصحبت هایی که از منابع مختلف مطرح است که این تبدیل وضعیت تاثیری در افزایش حقوق و ارتقاء شغلی پرسنل غی

 (و بسیاری از رشته های تخصصی شاغل در عملیات  صنعت نفت حتی با مدارک دکتری و کارشناسی ارشد مجاز به  ثبت نام نیستند

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

وجه به اینکه سن آنها از سن مجاز شرکت در بسیاری از پرسنل غیررسمی قراردادمدت موقت صنعت نفت با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری با شرکت های خود قرارداد منعقد کرده اند و با ت -5

ه امتیازی و راهکاری ر کرده است اما وزارت نفت رشته های تحصیلی و مقطع تحصیلی آنها را در سامانه جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی اعمال نکرده است و هیچگونآزمون های استخدامی عبو

 .ظلم در حق پرسنل متخصص و تحصیلکرده شاغل در صنعت نفت استبرای تبدیل وضعیت آنها و حتی امتیاز در آزمون های استخدامی گذشته  نیز برای آنها در نظر نگرفته است و این بزرگترین 

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

 .ریک ساعت مشخص انجام می دهندغیررسمی هردو یک کار را در یک محل و د

( مثل آتش سوزی)ی رسمی دچار حادثه شوندجلوگیری از استفاده پرسنل غیررسمی از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت به طوریکه اگر یکی از پرسنل غیررسمی در محل همزمان با یک نیرو -7

 .ستی به مراکز درمانی خارج از شرکت منتقل شودپرسنل رسمی را بیمارستان نفت پذیرش می کند اما پرسنل غیررسمی بای

ها در آستانه بازنشستگی قرارگرفته اند و هیچ تغییری پرسنل غیررسمی جانباز و ایثارگرشاغل در وزارت نفت  سال ها در انتطار تبدیل وضعیت هستند و هنوز نتیجه ای نگرفته اند و بسیاری از آن -1

 .نشده است در ارتقاء شغلی و مزایای آنها اعمال

طوریکه در آزمون های استخدامی صنعت نفت عدم تبدیل وضعیت پرسنل قراردادمدت موقت با وجود سابقه کار باال و تجربه کافی در صنعت نفت که منجر به بی انگیزگی پرسنل شده است به -1 

تجربه می آموزند و سپس این پرسنل رسمی، یکسال بعد به عنوان سرپرست همان پرسنلی که به وی آموزش نیروی های جدید االستخدام که مشغول به کار می شوندکار را تحت نظر پرسنل غیررسمی با

 "بی انگیزگی پرسنل غیررسمی"و این یعنی . داده قرار می گیرد

ر یک نیروی رسمی با سابقه تقریبا برابر یا حتی بیشتر از حقوق کامل با فاصله بسیار زیاد دریافتی حقوق پرسنل رسمی و غیررسمی قرادادمدت موقت در صنعت نفت به گونه ای است که اضافه کا -15

 .همه مزایای یک نیروی غیررسمی قراردادمدت موقت است که این شرایط نوعی بدبینی پرسنل  غیررسمی را در سیستم بوجود آورده است

پرسنل آیتمی را به عنوان حق عملیاتی دریافت می کنند که میزان افزایش سالیانه آن بسیار ناچیز و در سال  15ندنیروهای عملیاتی قراردادمدت موقت صنعت نفت چند سالی است که طبق مصوبه ب -11

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

درجه خصوصا در مناطق  65این مسئله با توجه به سختی کار در گرمای باالی  آیتم بدی آب و هوا شاغل در مناطق نفتخیز جنوب و مناطق بد آب و هوا برای پرسنل غیررسمی لحاظ نمی شود که -12

 .عملیاتی کامال ظالمانه و غیر قابل قبول است

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

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

 

 حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از اعتراضات کارگران بخش های صنعت نفت و پتروشیمی  -(  12) 

  .ش  بوشهر در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و ناچیز بودن دستمزدمرداداعتصاب کارگران پترو پاالی سیزدهم
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 .استان کشور برگزار شده است۲در روزهای گذشته شاهد بهم پیوستن اعتراضات کارگران بخش های صنعت ونفت و پتروشیمی بوده ایم که این اعتراضات بطور همزمان در 

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

خت دستمزد بموقع و دریافت دستمزدی متناسب با سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن حمایت از اعتراضات کارگران بخش های صنعت نفت و پتروشیمی ، اعالم میدارد حق داشتن امنیت شغلی و پردا

  ده گرفته میشودی از ابتدایی ترین حقوق کارگری در دنیا میباشد که بواسطه نبود سندیکاهای کارگری و تشکالت مستقل در کشور ، تماما حقوق کارگران نادیهزینه های حداقلی زندگ

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

 

 بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجویی، بازنشستگان و فعالین لغو کودک کار، در رابطه با آغاز اعتصابات گسترده و همزمان کارگری  -(  13) 

روز است خیابان را صحنه  55ت ادامه مبارزات و اعتصابات پر شور و قدرتمند کارگران هفت تپه که اکنون به موازا. یک روز متفاوت در تاریخ مبارزات کارگری ایران بود 11مرداد  11روز شنبه 

پاالیشگاه گاز  کارگران پاالیشگاه های نفت آبادان، نفت سنگین قشم، پارسیان،. ابراز مطالبات خود کرده اند،  اعتصابات گسترده و همزمانی در چندین مرکز بزرگ تولیدی و حیاتی به وقوع پیوست

ق معوقه و پائین بودن دستمزد دست پارس جنوبی در کنگان، پتروشیمی المرد، پتروشیمی پارس فنل، کارکنان پترو پاالیش کنگان  و کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقو 24تا  22فازهای 

 .به اعتصاب زدند

کارگران ایران سالهاست که علیه عدم پرداخت حقوق معوقه . رین مراکز تولیدی، نوید شروع اعتصابات عمومی و سراسری را می دهدوقوع چنین اعتصابات وسیعی آن هم در یک روز و در حساس ت

اما . امه خود را به ثبت رسانده استو اعتراض در کارنو پایین بودن میزان دستمزد در شرایط افسارگسیختگی تورم و گرانی، فریاد اعتراضشان بلند است و هر مرکز کارگری تجربه ی بارها اعتصاب 

کارگران همچنان با معضل حقوق های . گردیده اندهنوز هیچیک از خواستها و مطالباتشان پاسخ درخور توجه نگرفته است، معترضین سرکوب شده اند، احضار و بازداشت شده اند و از کار بیکار 

 .لی از همکاران، فعالین و رهبران اعتصاباتشان همچنان زیر فشار و در زندان هستندخی. برابر زیر خط فقر است 5دستمزدشان . معوقه مواجه اند

امروز هم به میزان الزم تجربه کسب کرده اند و هم به یمن مبارزات جانانه خود به یک توازن قوای تعیین . کارگران ایران دوره طوالنی ای از مبارزه را سپری کرده تا به شرایط امروز رسیده اند 

 .انسان برایشان میسر نخواهد بود به این آگاهی، تجربه و اطمینان رسیده اند که به شیوه پراکنده و جدا از هم دستیابی به مطالبات خود و برخورداری از زندگی در خور شٱن. ننده دست یافته اندک

در نتیجه در . ستاران، بازنشستگان و دانشجویان هموار کرده اند را وارد مرحله ای جدید و پرتوان کرده استمرداد  مسیری که سالهاست کارگران ، معلمان ،پر 11کارگران مراکز یاد شده، روز شنبه 

 .این شرایط ضروری ست که  کارگران همه مراکز تولیدی و خدماتی به اعتصابات عمومی و سراسری بپیوندند

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

 زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری

13/5/1311 

 اتحاد بازنشستگان ایران-1

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه-2

 سندیکای نقاشان البرز-3
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  گان ایرانشورای بازنشست-3

 شورای همبستگی کارگری-4

  کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری-5

 جمعی از بازنشستگان فوالدی -6

  گروهی از فعالین کارگری سقز-7

  گروهی از فعالین لغو کار کودکان-1

 تشکل برای کودکان پیرانشهر-1

  تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان-15

  دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهاندانشجویان -11

 های تهران جمعی از دانشجویان هنر دانشگاه-12

 

 خصوصی سازی و قوه قضائیه زدند کارگران دفاتر سهام عدالت کشوردر دومین روز اعتراضشان در پایتخت نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به تجمع مقابل ساختمان سازمان  -(  14) 

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

 .شغلی ومعیشتی ادامه دادند

وربه تهران آمده اند،به جلسه روز چهارم مرداد ماه شورای عالی بورس برای آزاد سازی سهام عدالت ، معترض برپایه گزارش رسانه ای شده،تجمع کنندگان که بنمایندگی از همکارانشان از سراسر کش

 .اند نها بیکار شدهتوجهی آ نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت گرفته نشده و در واقع با بی1555هستند و تاکید دارند که در دستور العمل نوشته شده این شورا هیچ تصمیمی در خصوص وضعیت شغلی  

های مختلف  ها و شهرستان اند و در عین حال  از استان کارکنان معترض سهام عدالت کشور که همگی از مددجویان تحصیلکرده نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام و از اقشار ضعیف جامعه

سال پیش همزمان با الکترونیکی شدن ثبت نام  5تا4مشکالت کارکنان سهام عدالت از : درباره سوابق مشکالت خود گفتنداند،  برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده

را با دستور العمل شورای عالی اند تا اینکه اخی شان آنهارا به حال خود رها کرده اکنون مسئوالن بدون توجه به پرداخت مطالباتشان و مشخص کردن وضعیت شغلی مشموالن آغاز شده واز آن موقع تا هم

 .اند بورس به طور کل بیکار شده

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

 .دهند جدی از خود نشان نمیعمل هیچ واکنشی 

در  نتیجه این همه دوندگی هنوز : کنیم، افزودند های مختلف رها کرده و برای وصول مطالباتمان به تهران سفر می آنها با بیان اینکه تقریبا هر چند وقت یکبار با جیب خالی خانوادهایمان را در شهرستان

صبح  قبل از اینکه تجمع خودرا برای دومین روز مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی ادامه دهیم به ساختمان قوه قضائیه   1حوالی ساعت  چیزی عایدمان نشده است،به همین دلیل صبح امروز 

 .مان به دفتر رئیس قوه قضائیه دادیم ای را برای پیگیری از وضعیت شغلی مراجعه کردیم و نامه
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اکنون به دنبال  شود و هم تا به امروز می 11و 17های  صورت مشخص آنچه از مطالبات مزدیمان باقی مانده مربوط به سال دی خود نیز گفتند به کارکنان سهام عدالت در خاتمه درباره معوقات مز 

 .وصول معوقات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستیم

 

 :آخرین اخبار درباره چهارمین روزاعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی  -(  15) 

 روز گذشته 9اعتصاب کارگران چند پاالیشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وارطی +

م خردادماه، کارگری به نام عمران روشنی مقد 22زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد تا چند هفته قبل از آن که در  از هفتم مرداد که یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب

های  های نفت دار زد، رفته رفته آشفتگی در سختی کار و چالش اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه

 .اعتصاب کارگران چند پاالیشگاه نفتی در جنوب کشور به صورت سلسله وار، حسابی خبر ساز شده است حاال هم در سه روز گذشته،. های رسید های جنوب کشور به رسانه مزدی کارگران پاالیشگاه

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

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

ها، کارگران  گراد و تاکید بر کم کردن ساعات کار در شرکت و پاالیشگاه درجه سانتی 55اند که در روزهای گذشته، با وجود هشدار درباره وضعیت گرمای هوای  برخی فعاالن کارگری گزارش داده

 . تمام روز مشغول به کار بودند

مردادماه، بسیاری از  12روز یکشنبه . ها و صنایع پتروشیمی جنوب ایران برای روز دوم نیز ادامه یافت و دامنه آن به کارگران چند پاالیشگاه دیگر نیز کشیده شد اما اعتصاب کارگران پاالیشگاه

 .پارس جنوبی پیوستند 24و  22های آبادان، نفت سنگین قشم، پارسیان المرد و فازهای  از هم به اعتصاب کنندگان پاالیشگاهکارگران پاالیشگاه جفیر در نزدیکی اهو

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

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

 .هایشان به کار باز نخواهند گشت به خواسته

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

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

 .شی از کارگران پروژه ای آبادان دست به اعتصاب زدندپارس جنوبی کنگان و بخ23و 22همزمان کارگران پاالیشگاه های فازهای  

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

سی در پاالیشگاه آبادان، .جی.اخیر کارگران شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پاالیشگاه نفت سنگین قشم، شرکت آیبنابر خبرهایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته در اعتصاب  

مگام ماهشهر، ، شرکت پتروه14در اسلکه تنبک، شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل، سیکل ترکیبی ارومیه، پتروشیمی سبالن، شرکت تناوب در فاز  13شرکت اکسیر صنعت در فاز 

 .اند پتروشیمی بوعلی و پتروشیمی هنگام دست از کار کشیده

 .اند کارگران پارس جنوبی نیز از صبح روز شنبه دست به تجمع زده 
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 مرداد 14برگرفته از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 یش می روداعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در چهارمین روز خود همچنان با قدرت پ+   -(  16) 

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

 .کت تعطیل مطلق گردیده استکارگر همچنان محکم ایستاده است و این شر 155شرکت پترو پاالیش کنگان که پیش قدم برای این اعتراض سراسری بود با 

 شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری، 

 پاالیشگاه اصفهان، 

 پیمانکاری مطوری، 14فاز  

 نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر مشهد، 

 نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیترها، 

 ،NGL  گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان 

 ، پاالیشگاه جفیر در اهواز 

 تمبک، 13فاز 

 فوالد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فوالد کوشان، 

 پتروشیمی سبالن، 

 نیروگاه برق رودشور تهران،  

 !پارس جنوبی با اراده کارگران تعطیل شد 14فاز 

لیست قیمت دستمزدی که اعالم کرده اند همچنان مصمم هستند و با اینکه به طور  کارگران برای تصویب. بیشتر کارگران عزم سفر به خانه داشته و بخشی هم در خوابگاهها به امید پیروزی نشسته اند

 «قبول نمیکنیم همراه با عیدی سنوات و مزایا 1زیر » :میلیونی برای فیتر داد اما کارگران یکپارچه اعالم کردند 1مثال پیمانکاری مطوری پیشنهاد دستمزد 

  :رما با تمام خواسته های کمپین موافقت نموداولین پیروزی کمپین بدست آمد و اولین کارف+

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

  .ارداد امضا خواهند کرد و بقیه شغلها هم طبق لیست اعالمی کمپین قرارداد خواهند نوشتمیلیون قر12جوشکاران فردا با پایه  
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 :آخرین خبرها وگزارشات درباره اعتراضات کارگران هفت تپه  -(  17) 

 ادامه تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش+

ستان شوش ادامه دادند تا برای باری دیگر همچون روزهای سپری شده فصل مرداد، کارگران هفت تپه به تجمعشان مقابل فرمانداری شهر 16روز پنج شنبه 

 .تابستان سال جاری، باصدای رسا اعالم کنند که پای تحقق خواسته های برحقشان ایستاده اند وقصد عقب نشینی ندارند

 

 :کارگران شرکت کننده درجلسهمرداد بهارستان زیرسایه سکوت  95انتشارگزارشاتی ازرسانه ها درباره نشست روز چهارشنبه +

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

 .است

 :اما گزارشات جمع آوری وتنظیم شده از رسانه ها بقرارزیراست

نفر ازکارگران مجتمع هفت  15مرداد در نشستی به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و با حضور  15ت و صنعت هفت تپه بعد از ظهر روزچهارشنبه جلسه بررسی مشکالت کارگران مجتمع کش

 .تپه و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی، تعدادی از نمایندگان و مسئولین دستگاههای ذیربط برگزار شد

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

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

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

 .آتی در این باره تصمیم گیری خواهد شد

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

 .سال تمدید شود

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

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

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

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

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

 .اجتماعی را بر عهده دارد

در این جلسه نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این نکته :نیزدر ارتباط با این نشست به خبرنگار رسانه ای گفت( بهارستان نشین از ساری )علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس 

 . مالک شرکت هفت تپه که این شرکت از سوی دولت به وی واگذار شده فاقد اهلیت برای این کار است« اسدبیگی»د داشتند که تأکی
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خصیص یافته برای پرداخت حقوق کارگران اعی از محل  اعتبار تدر جلسه سازمان تأمین اجتماعی پذیرفت که بیمه کارگران هفت تپه را تا پایان مردادماه رد کند و پیشنهاد شد تا وزارت کار و رفاه اجتم

 .میلیارد تومان را برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه تا زمان معلوم شدن  وضعیت مالکیت این شرکت تخصیص دهد 155بیکار شده بر اثر بیماری کرونا 

 

 سندیکای فرانسوی ازاعتصاب کارگران درایران 5پشتیبانی   -(  11) 

،اتحادیه سندیکائی Solidaires اتحاد سندیکائی متحد ،FSU ،فدراسیون سندیکائی متحدCGTکنفدراسیون عمومی کار ،CFDTکنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار:رانسهسازمان های سندیکائی ف

 .کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند ،ازUNSA مستقل

 :بخشی از اطالعیه بزبان فارسی

 .و میدان های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است اعتصاب عمومی پاالیشگاه ها

. پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند –کنگان  24و  22از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان المرد، پاالیشگاه آبادان و پاالیشگاه فازهای  

  .ژوئیه جهت اعتراض به دستمزد ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده اند 21ن شمالی از روز کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگا

 .چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است. ژوئن دراعتصاب هستند 13درجه کار می کنند، از 55کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  که  در گرمای نزدیک به 

 .ز امضاء کرده است، زیر پا می گذاردا در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله نامه های بین المللی کار را که خود نیاین اعتصاب ه 

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

 .سددر اوضاع حاد کنونی، فعاالن کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می کنند   تا صدای مطالبات بحق آن ها به گوش بر

 :سازمان های سندیکائی فرانسه

  CFDTکنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار 

 CGTکنفدراسیون عمومی کار

  FSU فدراسیون سندیکائی متحد 

 Solidaires تحاد سندیکائی متحدا
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 UNSA اتحادیه سندیکائی مستقل 

 .کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنند از

 2525ششم ماه اوت 

 

 هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور  -(  11) 

 .کارگران همچنان مصمم در برابر ترفندهای پیمانکاران و شرکت ها ایستاده اند. کارفرمایان در پروژه های کشور استو هفتمین روز اعتراض سراسری به اجحافات  1311مرداد  17امروز 

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

 .پتروشیمی هنگام همچنان تعطیل است 

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

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

 .کنند اتحاد کارگران شکسته شود تالش می

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

 .دگی دستمزد در این شرکت هم وجود نداشته باشدشرکت صنعت پژوهان هم حقوق کارگرانش را به روز کرد تا عقب افتا 

 .اینها ثمره اتحاد است 

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

 .فریب شان را نخوریم. کار برگشته اندهمه به سر

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

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

 !تصمیم با ماست

 

 جمع کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شوش ت -(   25)  

 .مه دادندمرداد،تعدادی از کارگران هفت تپه با تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش به اعتراض دامنه دارشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ادا 17روزجمعه 

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



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    56   
                                                                                                                                                       

مرداد دکتر یاسر رحمانی راد پزشک قراردادی مجموعه کشت و صنعت نیشکر خوزستان مبنی بر ای اینکه پس از پایان تایم اداری درمانگاه آن  16اگرامی صبح روزپنج شنبه به دنبال پست اینست

از صبح تماس های تهدید آمیز از طرف نهادهای امنیتی با وی شروع شد شرکت به جمع متحصنین و کارگران اعتصابی خواهد پیوست و صدایشان خواهد شد و به مداوای گرمازدگان خواهد پرداخت، 

پس از آن که . و بازداشت قرار خواهد گرفت که حق خروج از مجموعه ی درمانگاهی و مداوای کارگران اعتصابی را نداشته و در صورت خروج از درمانگاه به شدیدترین شکل مورد ضرب و شتم

د و حتی پزشکی خویش قصد خروج از درمانگاه را داشت به مدت چندین ساعت به محاصره ی نیروهای امنیتی و گشت حراست مجموعه کشت و صنعت نیشکر درآم دکتر رحمانی با یادآوری سوگند

 .داده شدحق خروج از اتاق خود را نداشت و تنها پس از اتمام اعتصاب کارگران و تحت الحفظ به ایشان اجازه خروج از درمانگاه و رفتن به منزل 

 :متن پست اینستاگرامی دکتر رحمانی

از زمانی که . کارگران هفت تپه پنجاه روز است در اعتصابند. خورده ی رنجور رو معاینه می کنم پازیر باد کولر گازی لم داده ام و کمر خم شده ی این سنگ های تی. به شرکت نیشکر هفت تپه امده ام»

وادار به اعترافات . غم نان به زندانشان افکنده است. پدرانی که غم نان کمرشان را دوال کرده است. اعتصاب تنها برای نان... اعتصاب برای یک سال، چند ماه و. دخود را شناختم اینان در اعتصاب بودن

. خودم شرمم می شود. ویری از کمر خم شده ی پدر ایرانی را بازتاب دهمشالقشان زده است و من هیچ دوست ندارم تص!!! به سرویس های امنیتی بیگانه متصل شان کرده است. اجباری شان کرده است

. صدایشان خواهم شد. بعد از تایم کلینیک به جمع شان خواهم رفت. چه حکایت تلخی است داستان ناتمام پرابهام هفت تپه. ولی کمرهاشان را می بینم اشک از چشمانم و هق هق از دهانم جاری می شود

 «.صدایان خواهم شد صدای بی. ولی من امروز به جمعشان خواهم رفت. فقط زیر باد کولر گازی لم داده اند و مشغول رشوه دهی به مقامات قضایی مدیران این شرکت

 

 آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق اعتصاب دوباره کارگران راه  -(  21)  

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

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

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

هزارتومانه پول تو جیبی بچه تو بیشتر از اینه خداوکیلی از ما و زن و بچمون خجالت نمیکشید؟  1255ه نیرو آدم نیستن؟ مگه ما زن و بچه نداریم ؟آقای مدیر که نصف حقوق نیرو خط آخه مگه این هم

 ؟.....رهنصف حقوق تو حقوق پنج کارگ...کدام از شما مدیران تا حاال نصف حقوق گرفتید...از خدا خجالت بکشید 

خدا اگه هستی کارگر با زن و بچش وقتی شب خوابید دیگه بلندشون نکن تا ....خدا هم شریک ظالمین هست...ما کارگرها دیگه به خدا هم شک داریم چون وجود نداره اگه وجود داشت حال کارگر این نبود

خدایا مدیران آرزوی زندگی میکنن ولی ما کارگرها آرزوی ....ن خجالت بکشیم تا کی باید از صاحب خونه فراری باشیم تا کی باید از بچمو..تا کی باید غم و غصه تو زندگی هامون باشه...راحت بشن

 ...مرگ داریم به دادمون برس

مگه خطی ....کارگر که میرسید پول نیست 2555ولی به حقوق حقوق های ده میلیونی قابل پرداخته ...چرا همه قسمت ها به موقع حقوق میگیرن فقط واسه خط نیست...اگه پول نیست واسه همه نباید باشه

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

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

 

 عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه کارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان  -(  22) 
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کدام پرداخت  از مطالبات سال جاری، هیچمرداد،یکی ازکارگران شرکت آب وفاضالب روستایی خوزستان با اشاره به اینکه همه کارگران فقط تا پایان سال گذشته حقوق دریافت کردند و  17روزجمعه 

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

لی در مضیقه نان از لحاظ ماسازی منابع، آبفا روستایی و شهری ادغام شوند تا پرداختی کارکنان شرایط بهتری پیدا کند اما با این کار وضعیت وخیم تر شد و همه کارک بنا بود با طرح یکپارچه: وی افزود

کنند، حتی بعضی از همکاران به خاطر فشارهای مالی و برای رفع گرفتاری و بدهی هایی که دارند مجبور به  هستند و بعضاً خارج از زمان کاری برای امرار و معاش و حقوق های ناچیز کار می

 .فروش ماشین زیر پایشان شدند

از جیب خودمان هزینه کنیم و بعد " دی"سال هست که حق بیمه به ما پرداخت نشده است و حاال جدیداً اعالم کردند با پرداخت حق بیمه  2بیش از  بیمه درمانی درستی نداریم و: این کارگرادامه داد

کدام پول حق بیمه پرداخت کنیم؟ وقتی که از عهده خرج و فاکتور هزینه را به شرکت ارائه بدیم تا هزینه های صورت گرفته پرداخت شود اما وقتی هیچ گونه حقوق و دریافتی تا اآلن نداشته ایم با 

 آییم، چطور میتوانیم حق بیمه پرداخت کنیم؟ نمی مخارج زندگی بر

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

 .کنند روستایی خبر دارند ولی متاسفانه پیگیری نمی

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

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

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

 .کاری، باید زیر نظر پیمانکار قرار بگیرند، این امر را تنزل شغلی استدالل کرد

 

 کارگران نیشکر هفت تپه چه می گویند، مسئولین و رسانه های جمهوری اسالمی چه می شنوند:اسماعیل بخشی  -(  23) 

که بخش خصوصی در این پنج سال به زندگی آنها نزدیک به دوماه است کارگران نیشکر هفت تپه در وضعیت وخیم کرونایی، گرما و شرجی نفس گیر استان خوزستان در اعتراض به شرایط اسفناکی 

دانم از هفت تپه بگوییم و کسی نداند امروز مطالبه ی  ت آنقدر گفته اند و فریاد زدند که بعید میتحمیل کرده است دست به اعتصاب زده اند، سخن از اینکه مطالبات کارگران چیست دیگر زیاده گویی س

یاس و فقر بر کارگرانش تحمیل شده است که  اصلی کارگران نیشکر هفت تپه چیست، در این پنج سالی که این شرکت سرافراز را به بخش خصوصی منحوس واگذار کرده اند آنقدر رنج و محنت و

بخش خصوصی را بعنوان اصلی ترین شعار و مطالبه خود مطرح کرده و دو ماه است در این گرمای جانفرسای تیر و مرداد خوزستان، وضعیت « خلع ید»کارگران در دور جدید اعتصابات مطالبه ی 

محقق ( خلع ید بخش خصوصی)هانه و مسالمت آمیز از جان مایه گذاشته اند تا این خواسته شانکرونا و اوضاع بسیار بد اقتصادی شان با تمام وجود دست در دست و دوشادوش همدیگر، متحدانه، آگا

خلع »دانند عامل اصلی بدبختی و تبعیض و نابرابری و طبقاتی شدن جامعه چیزی نیست جز مالکیت خصوصی و خصوصی سازی کارخانه ها و صنایع ،  گردد زیرا امروز کارگران هفت تپه نیک می

بخش خصوصی و نیمه خصوصی و حقیقی و حقوقی از هفت تپه است نه اینکه این کارفرما برود دیگری بیاید از اساس « هر»کارگران هفت تپه امروز فریاد می زنند به معنی کوتاه شدن دست که « یدی

اما . ان جلوی فرمانداری شهرستان شوش فریاد زده و به گوش همگان رسانیده اندبا هرگونه خصوصی و نیمه خصوصی و مالکیت دیگری در این شرکت مخالفند و دوماه این خواسته را کف خیاب

 ...مسئولین و رسانه های جمهوری اسالمی چه می شنوند و در پاسخ چه میگویند

 .، حال ببینید کارگران چه گفتند آنها چه شنیدند(ار و عکسهای یادگاریبا دوربین و فیلمبرد)پس از پنجاه روز سکوت مرگبار باالخره مسئولین و رسانه یکی یکی وارد گود ما حامی کارگر هستیم شدند 

گوید مطالبه اول و  دهد تا از دلیل اعتصاب و مطالبات شان حرف بزنند، یکی از نمایندگان کارگری با قاطعیت می برای شروع ماجرا رسانه میلی پس از پنج سال چند دقیقه به فعالین کارگری فرصت می

 !!!است« تغییر مدیریت»گوید بله پس خواسته اول شما  بخش خصوصی است و از این خواسته کوتاه نمی آییم، سپس مجری برنامه در پاسخ می« ید خلع»اصلی ما 
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 بدنبال کارفرمای جایگزین هستندد و چرا میگوید تغییر مدیریت؟ چون حامی بخش خصوصی هستند و اینگونه القا میکنند به ببینده که انگار کارگران از این کارفرما ناراضی هستن

 .ه عملکرد صدا و سیما اعتراض دارندو قبل از برنامه از فعالین خواسته بودند علیه رسانه های خارجی موضع بگیرند و این در حالی ست که امروز کارگران هفت تپه بشدت نسبت ب

بخش خصوصی، اما آنها بله ماهم به مانند شما به این نتیجه رسیدیم که این کارفرما  « خلع ید»زنند   دهند باز همه فریاد می روز بعد نمایندگان مجلس به تجمع کارگران می آیند به حرف کارگران گوش می

 !!!نداشته و باید شرکت از او گرفته شده و به کسی دیگر داده شود« اهلیت»

الزم را ندارد نباید خوشحال شویم بلکه بالعکس باید نگران باشیم چرا؟ « اهلیت»گویند این کارفرما   همه ی همکاران رنجدیده ام در شرکت عرض میکنم اگر مسئولینی می آیند و در حمایت از ما میبه 

گوییم نیست  بخش خصوصی که ما می« خلع ید»یگری که به زعم آنها اهلیت دارد جایگزین شود و این به معنای  کارفرما را مطرح میکنند یعنی اینکه این کارفرما برود و د« اهلیت»چون وقتی واژه ی  

گویند یا  ند و میزن ی خلع ید بخش خصوصی را فریاد میو این حرف کجا اثبات می شود با حضور امام جمعه اهواز و نماینده رهبر در تجمع اعتراضی امروز کارگران هفت تپه، مجدد کارگران مطالبه 

 .شرکت را به کارگران واگذار کنید یا دولتی شود با نظارت کارگران

یا دولتی : کند  نداشته و واگذاری اشتباه بوده، و در ادامه جایگزین های اهلیت دار معرفی می« اهلیت»دانیم که کارفرمای فعلی هفت تپه   بله ما می: کند  اما امام جمعه اهواز هم این حرف را تکرار می

 «.......سپاه، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان امام»بشود یا آنرا به اهلش واگذار کنیم  

رای همه بدانند ب. هر چه خصوصی و نیمه خصوصی از هفت تپه ست را حاصل کنند« خلع ید»ببینید عزیزان هیچکدام از این مسئولین و رسانه های جمهوری اسالمی قصد ندارند مراد اصلی شما که  

ندارد بنیاد مستضعفان و سپاه و فرمان امام چه تخصص و « اهلیت»اداره ی هفت تپه هیچ کس به اندازه ی کارگران و کارکنان هفت تپه که عمرشان را در کشت نیشکر و تولید شکر صرف کردند  

گویند مدیریت هفت تپه را به کارگرانش  خواهند از چاله به چاه بیفتند و وقتی می زارند و نمیسابقه ای در کشت و صنعت نیشکر دارند، کارگران معترض از هرچه بخش خصوصی و نیمه خصوصی بی

 هرچه خصوصی و نیمه خصوصی از سر« خلع ید»چون به دولت هم اعتماد ندارند پس همه بدانند مطالبه ی اصلی کارگران هفت تپه  « نظارت کامل کارگران»بدهید یا آنرا به دولت برگردانید با  

 .کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ست

 به امید عبور از رنجها و زندگی در شادیها

 اسماعیل بخشی هیجده مرداد نود ونه

 

 هشتمین روز اعتراض سراسری نسبت به اجحافات کارفرمایان در پروژه های کشور  -(  24) 

پروژه های کشور همچنان ادامه دارد و کارگرانی هم که به امید به نتیجه رسیدن زود هنگام اعتراض ها در خوابگاهها به اجحافات کارفرمایان در  1311مرداد  11هشتمین روز اعتراض سراسری 

 .مانده بودند از روز پنجشنبه عزم سفر کرده و به خانه هایشان باز می گردند

تعطیل کامل شده است و ( برق)نفر مانده، پیمانکاری طریفی 12نفر  15ده است، شرکت تنش گستراز مجموعکامل تعطیل ش( پایپینگ)از نیروگاه بید خون خبر می رسد که شرکت حلقه صنعت ایرانیان 

 .به برادران معترض شان پیوسته به خانه باز می گردند

  .ن را به کار باز گرداندسرپرستان و مسولین سایت ها و فاز ها به دست و پا افتاده و تالش می کنند ازطریق پیمانکاران و دیگر عوامل خودشان، کارگرا

  .تالش سختی برای شکستن اعتصاب در پتروپاالیش در جریان است که تاکنون تیرشان به سنگ خورده است
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ای شکستن اتحاد در شرکت گیل تالش بر. ته اندکارگران شرکت های اصفهانی چون شرکت های عمران صنعت فرزین مرادی، رگبی پویا، نصب گیل صنعت، کیهان پارس هم از پنجشنبه به خانه بازگش

  .صنعت با افزایش حقوق هایشان همچنان ادامه دارد اما تاکنون موفق نشده اند

سال کردیم سکوت دوسال است سازمان در مورد نامه هایی که برایش ار. اما خبر خوش اینکه باالخره مدیرعامل سازمان منطقه ویژه عسلویه به خود تکانی داده و از حقوق کارگران دفاع کرده است

 .کرده بود و چه خوب که زبانش باز شده است و به وظایفش می پردازد

های مسکونی و سرویس  ها، کمپ جنوبی از تشکیل تیم بازرسی برای بازدید از کارگاه های شاغل در پارس ای به مدیران عامل شرکت ایرج خرمدل، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه عسلویه با ارسال نامه»

هایی که ضوابط پرداخت حقوق را رعایت نکنند ،  باید حقوق کارگران و پیمانکاران حداکثر تا پنجم هرماه پرداخت شود و با مدیران و شرکت: د کارکنان پیمانکاران و کارگران خبر داده و اعالم کردترد

 «.برخورد قانونی خواهد شد

  .بخواهند که لیست تسویه حقوق کارگرانشان را برایش بفرستندالبته ایشان اگر صداقت دارند می توانند از همه شرکت ها 

 مرداد 11بخشی ازیک گزارش کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بتاریخ 

 

 :تجمع اعتراضی سراسری معلمان خریدخدمت کشور نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی  -(  25) 

 ی مختلف مقابل وزارت آموزش پرورشتجمع معلمان خرید خدمت استان ها:تهران+

 تجمع مقابل استانداری:یزد+

 تجمع مقابل استانداری :کرمان+

لی راضشان را نسبت به بالتکلیفی شغمرداد،جمعی از معلمان خرید خدمت کشور از استان مختلف خودرا به پایتخت رساندند تا بابرپایی تجمع مقابل وزارت آموزش وپرورش صدای اعت 11روز یکشنبه 

 . ومعیشتی هرچه بیشتر منعکس کنند

 . ترین خواسته معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است اصلی: به خبرنگار رسانه ای گفتند(مرداد 11یکشنبه، )تجمع کنندگان در مورد دالیل تجمع امروز 

این گروه از معلمان بر تبدیل وضعیت استخدامی خود مصر هستند و با . شود ودجه عمومی، تامین اعتبار میهزار نفر در سراسر کشور است که حقوق آنها از طریق ب 24تعداد معلمان خرید خدمت، 

های اگر وزارت آموزش و پرورش قصد استخدام دارد؛ چرا از نیرو: ، اظهار داشتند11هزار نفر از طریق آزمون استخدامی در سال  27اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 

 کند؟ بالتکلیف خود استفاده نمی

اما در این شرایط . رسد هزار تومان نمی 555همچنین حقوق آنها در برخی از شهرستان به . معلمان خرید خدمت به صورت گسترده در خطر اخراج قرار دارند؛ چراکه امنیت شغلی ندارند: آنها افزودند

همکاران ما همچنین برای استخدام به صورت ساعتی تحت فشار هستند و تعدادی زیادی از آنها به صورت . اند های درس مجازی شده ن بهانه که کالسکشند آنهم به ای هم کارفرمایان از اخراج دست نمی

 .اند ساعتی استخدام شده

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

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

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

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

 تجمع معلمان خرید خدمت یزد مقابل استانداری+

خدمت  دیمشکالت معلمان خر نکهیا انیاز تجمع کنندگان با ب یکی .مرداد،معلمان خرید خدمت استان یزد همزمان با همکارانشان درسراسر کشور دست به تجمع مقابل استانداری زدند 11روزیکشنبه 

در مقابل وزارت آموزش و پرورش و  یو کشور یمجبور به اجتماع سراسر ،یباطن لیم رغمیعل: گفت یر را از آنها گرفته است،به خبرنگار رسانه اکا زهیانگ اریبس یها ضیندارد و تبع یتمام

 .میکن یاعالم م قیطر نیمستند را به ا یها یستگیخود با توجه به شا استخدامو درخواست  میا شده ها یاستاندار

 .آنها شده است ریبانگیهستند که گر یبه مشکالت یدگیو رس تیوضع رییافراد خواستار تغ نیهمه ا: خدمت هستند، افزود دیخر یروهایاز ن زد،ینفر از معلمان  155ضر در حال حا نکهیا انیبا ب یو

 یخدمت کرمان مقابل استاندار دیتجمع معلمان خر+

 .اجتماع کردند یدرسراسر کشور همراه شدند و مقابل استاندارخدمت استان کرمان باهمکارانشان  دیمرداد، معلمان خر 11 کشنبهی روز

 

 برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صنا نینهم  -(  26) 

 نیهمچن. خود مانده اند یکارگران در خانه ها همچنان پابرجاست و یعدم بازگشت به سرکار با حقوق قبل یگذشت که اراده مصصم کارگران برا یدر حال 11مرداد  11 یروز اعتراض سراسر نینهم

 .روند یخود را بسته به خانه م یساک ها زیکه تاکنون در پروژه ها مانده اند ن یکارگران یبرخ

 . هم نمانده است روین کیشد و  لیروز جمعه رسما تعط ییرجا دیشه ییبا کارفرما انپوریک یمانکاریپ  یام س ید 3و 2در فاز  

 .به خانه رفته اند وستهیبه اعتراض پ شیگاز اهواز هم از چند روز پ یمیشپترو کارگران

 . فعال شده است انیکارفرما یها امکیشکستن اعتراض به حق کارگران پ یروز جمعه برا از

 .داده شده است یهم پشت کارت ونیلیم کیو  یونیلیم کیالمرد هم با کارگران تماس گرفته وعده اضافه حقوق  از

 .شد دیخواه ستیبلک ل دییایاگر به سرکار ن نکهیدهند و هم ا یکارگران هم وعده اضافه حقوق م یزده برا دیکل انیرا کارفرما جیچماق و هو استیس هم امروز

که با اتحاد برآورده خواهد شد تا راه اجحاف به کارگر و بسته شدن قرارداد با خود شرکت ها توسط کارگران است،  مانکارانیپ یانداختن تمام رونیکارگران معترض ب یخواسته ها نیاز مهمتر یکی

 .بسته شود

 .اند وستهیپ نیهزار کارگر کار را رها کرده و به جمع معترض 7از  شیتاکنون ب ییکایبرآورد کارشناسان سند به

 

 هفت تپه شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریدادگاه دمحم رضا دب یبرگزار  -(  27) 

 کارگران محکوم است کریشالق بر پ ییاو قرون وسط عیشن حکم
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دو شوش  یفریک یدادگاه ها151هفت تپه  در شعبه  شکریکارگر کشت و صنعت ن  انیریدمحم رضا دب یآقا یبه پرونده اتهام یدگی،  جلسه رس قهیدق 1:35ساعت  1311مرداد  11 کشنبهیامروز  صبح

 . برگزار شد

 .است بیبه مسئوالن به جهت سمت و نشر اکاذ نیتوه شان،افتراء،یا یانتساب یباشد و اتهام ها یشوش م یعموم تیامن اطالعات و سیپل سیپرونده، رئ یخصوص یشاک  

 .ق محکوم شده بودضربه شال 222کارگر در مجموع به  نیا ،یسه اتهام انتساب یشهرستان شوش صادر شده بود برا 2 یفریک  یدادگاه ها 151شعبه یکه  از سو یبه موجب دادنامه ا نیاز ا شیپ

 شانیجلسه بدون حضور ا یدر جلسه حضور نداشت ول یبوده و با عذر مجوز قانون11-دیمبتال به کو انیریدب یصادر شده  بوده، چه آن که آقا یقانون ریغ  یو در  جلسه ا یابیحکم به صورت غ نیا 

 .شد لیدر همان شعبه تشک 11/۸/11خیراض ،جلسه مجدد در تاراعت رشیبه عمل آمد و با پذ یحکم اعتراض واخواه نینسبت به ا.برگزار شد

 .دیدر جلسه حاضر نگرد یبه و  یدگیوقت رس یبا وصف ابالغ واقع(شوش  یعموم تیاطالعات و امن سیپل سیرئ)  یخصوص یشاک

 که؛  بود نیشد ا دیکٲکارگر هفت تپه در دادگاه  تکرار و بر آن ت لیوک یالبیبار توسط  فرزانه ز نیکه چند یاساس رادیا" 

است که بر اساس قانون، گزارش  یکاف ییامر به تنها نیپرونده بوده است و هم یکننده گزارش و بازجو میپرونده و هم تنظ یخصوص یشوش هم شاک یعموم تیاطالعات و امن سیپل سیرئ یبهمن یآقا

 .دیخود را ثابت نما یادله اثبات دعوا ، ادعا ها ریسا لهیبه وس  ستیبا یگردد که م یتلق لیدل اقداساس و ف یب یدعا هاگزارش در حد ا یمورد وثوق نباشد و محتوا ییمقام قضا یبرا  یو رمستندیغ

 هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند

 1311مرداد  11 کشنبهی

 

 گزارش تجمع مقابل استانداری در کرمان  -(  21) 

راکز بهداشت و درمان، مراقبین سالمت، کارشناسان تغذیه و ماماهای کرمان در اعتراض به سطح نازل حقوق و پرداخت نشدن بموقعش مرداد،جمعی از کارکنان شرکتی م 25صبح روز دوشنبه 

 .ازطرف شرکت های پیمانکاری وعدم تبدیل وضعیت مقابل استانداری تجمع کردند

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

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

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

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

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

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

 .ما مثبت شده و یک شهید هم در این راه تقدیم کردیم

 .قع استاخت حقوق به مودر حالیکه ما همواره شانه به شانه کادر درمان ایستاده ایم اما هیچ سخنی از ما به میان نمی آید، تنها درخواست ما تبدیل وضعیت و پرد: وی یادآور شد
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حقوق دریافت می کنم در شرایطی که تورم افسار گسیخته بر جامعه حاکم است و همین حقوق اندک هر  355میلیون و  2فرزند حدود  2من به عنوان کارشناس بهداشت و درمان با : وی تاکید کرد

 .درصد از حقوق به ما پرداخت می شود 15روز یک بار  و تنها 65

تا 355از معوقات بسیار زیاد است و به سال بعد موکول می شود، از ابتدای شیوع کرونا تاکنون نیز ما تنها یک میلیون دریافت کردیم البته نه همه : درمان کرمان بیان کرداین عضو کادر بهداشت و 

 .هزارتومان متغیر است و هیچ قاعده ای برای پرداخت وجود ندارد 655

راه اندازی شده، بار پاسخگویی بر دوش  4535از زمانی که سامانه پاسخگویی تلفنی : به حقوق و مزایای کارکنان شرکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفتیکی دیگر از اعضای کادر درمان که نسبت 

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

را دیده اند و در جریان وضعیت نامناسب پرداختی ها قرار دارند، در این راستا جلسه ای با حضور رئیس شرکت و مسئوالن دانشگاه  همه مسئوالن بارها سختی کار ما: وی در پایان خاطرنشان کرد

 .میلیون تومان تنظیم کنید 2روز یک بار به میزان  65علوم پزشکی گذاشته شد اما در پاسخ به ما گفتند زندگی خود را بر مبنای دریافت حقوق 

 

 اعتراضات کارگران شرکت زغال سنگ کرمان نسبت به عملی نشدن وعده ها با گذشت چند ماه  -(  21) 

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

 .معادن را دوباره بلند کرده است کارگران این

یکی از مطالبات کارگران اجرای کامل طرح طبقه بندی بود، بر این اساس شرکت زغال سنگ متعهد شد که مبلغ : مرداد،یک کارگر معدن همکاربه خبرنگاریک رسانه محلی گفت 11روز یکشنبه 

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

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

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

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

 .قرار دهد

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

 .و هیچ مدرکی از آن زمان وجود ندارد

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

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

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

 .بازنشسته شوند

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

 .دی مشاغل بودکارگران اجرای طرح طبقه بن
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 .قوق و مزایای کارگران پرداخت شده استبر این اساس افزایش حقوق چشمگیری شامل حال همه کارگران می شود، با پیگیری های انجام شده این طرح از ابتدای خرداد ماه انجام شده، ح: وی افزود

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

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

ن ها در بازه های زمانی مختلف است، از این رو جلسه ای با رئیس کل دادگستری کرمان، مدیرکل مشکل دیگر کارگران شرکت زغال سنگ خال بیمه ای و عدم پرداخت حق بیمه آ: وی اضافه کرد

 .تامین اجتماعی استان و مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان برگزار شد و در حال بررسی چگونگی رفع این مشکل هستیم

 

 غم وعده و وعیدها وتبلیغات امام جمعه ودانشجویان بسیجی قزوین ادامه بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کنتورسازی ایران علیر -(  35) 

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

ایم اما به  از فروردین ماه همزمان با اعالم تعطیلی کارخانه برای بیمه بیکاری تقاضا داده: ه خبرنگار رسانه ای گفتمرداد،یکی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران واقع در قزوین ب 25روز دوشنبه 

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

ایم، از مسئوالن سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد در ارتباط با پرداخت مقرری بیمه  بوده و ما هیچ تقصیری در این زمینه نداشتهاین کارگر با بیان اینکه بیکار شدن ما به بهانه کرونا غیرارادی 

 .ندمند شو پردازی است، بهره بیکاری اقدامات الزم را به عمل آورند تا همه بیکارشدگان   شرکت کنتورسازی ایران بتوانند از این مقرری که حق هر بیمه

و یک ماه حق بیمه فروردین ماه سال جاری  11کارفرما سه ماه حق بیمه سال . اند نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شده 115کارگر کارخانه کنتورسازی حدود  136از مجموع : او گفت

 .شود البه خود را وصول نکند، امکان برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران نیز فراهم نمیکارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است به همین دلیل تا زمانی که تامین اجتماعی مط

نفر با  5تا  4دود از این تعداد ح. اند را ندارند مابقی کارگران امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری را به دلیل آنکه پیش از این از بیمه بیکاری استفاده کرده: این کارگر در ارتباط با سایر کارگران نیز گفت

رسد آنها برای وصول مطالبات بازنشستگی خود باید طرح شکایت کنند تا به مرور از طریق مراجع قضایی بتوانند به مطالبات  اند که به نظر می آور بازنشسته شده استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان

 .زمان اشتغال و بازنشستگی خود برسند

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

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

 .خزانه دولت واریز شده است

رو کلر که طبق حکم صادره بدهی کارفرما به کارگران چندین میلیارد تومان است و کارگران تالش دارند طلب خود را از طریق فروش سهام شرکت نی: کارگر کارخانه کنتورسازی همچنین اظهار داشت

 .های آنها تاکنون مثمرثمر نبوده است های شرکت است، جبران کنند اما در این زمینه نیز پیگیری از دارایی

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

 

نامه  -هپکویی ها درب  دفترکارمدیریت را پلمب کردند -ک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مسئوالن ادامه داردتجمعات اعتراضی کارگران کارخانه هپکو ارا   -(  31) 

 سرگشاده جمعی از کارگران هپکو در پاسخ به مدیرکل اداره کاراستان مرکزی
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دور جدید اعتراضشان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های توخالی مرداد،کارگران هپکو اراک با تجمع دراین واحد تولیدی به  21روز سه شنبه 

طی روزهای گذشته هپکویی ها دراعتراض به عدم حضورمدیریت شرکت درکارخانه وعدم پاسخگویی به .مسئوالن با تجمع دراین واحد تولیدی ادامه دادند

 .کارگران درب  دفترکارمدیریت را پلمب کردند

 

سانه ای شده،روزهای گذشته تصاویری از بسته شدن درب حوزه مدیریت این شرکت توسط برخی از کارگران معترض به علت عدم حضور برپایه گزارش ر

یبت روزه مدیرعامل منتشر شد که امروز کارگران این شرکت نسبت به بازگشایی آن اقدام کردند و با در دست گرفتن نوشته هایی ضمن انتقاد نسبت به غ

 .و عدم توانایی مدیریتی درخواست حضور و پاسخگویی وی در رابطه با عملکرد یکساله اش را داشتندمدیرعامل 

 

در این چند روز که ما تجمع اعتراضی داشتیم، مدیرعامل حاضر به پاسخگویی نشد؛ امروز هم مقابل درب اتاق : کارگران هپکو به خبرنگار رسانه ای گفتند

های ما کارگران گوش بدهد و در نهایت، به ما پاسخ بدهد که چرا هپکو همچنان زمین خورده است و فکری به حال  د و به حرفمدیرعامل منتظر هستیم یا بیای

 !کنند آن نمی

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

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

اند که با تجمع کردن اتفاق خاصی نخواهد افتاد و ضمن حمایت از مدیران  ای با عصر مرکزی در خصوص اعتراضات کارگران هپکو عنوان کرده رکل اداره کاراستان مرکزی در مصاحبهاخیرا مدی

 !ه تمام مشکالت و معضالت هپکو به دلیل عملکرد ناصواب کارگران بوجود آمده استگویی ک. ناالیق و بی تعهد فعلی وعده برخورد با کارگرانی که محل کار نامبردگان را سد کرده اند داده اند

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

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

فقط از شما استدعا . کنیم راه حل مشکالت هپکو را به ما هم نشان بدهید های ضد و نقیض عمال کمکی به رفع مشکالت هپکو نداشته اید درخواست می اما از جنابعالی که طی سالیان گذشته با مصاحبه

بجای مانده بدهی سنگین تر، بیکاری مطلق و سفره  که از دادن آدرس قدیمی و نخ نما شده صبر در هپکو اجتناب کنید که سال هاست مسئولین مختلف آن را هزینه کرده اند و آنچه در هپکو عمالداریم 

 .خالی کارگران است

اخیرا هم واگذاری . های پوچ و توخالی مسئولین در خصوص رفع مشکالت شرکت است لکه مهمترین آن کلکسیون وعدهباید به اطالع برسانیم که دغدغه اصلی کارگران شرکت پرداخت حقوق نیست ب

 .ها را دوچندان کرده است هپکو بحران زده به تامین اجتماعی و جای بدهی دولت و نگرانی از چند پاره شدن سهام کنترلی و فروش آن، نگرانی

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

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

 .مسئولیم و آیندگان و تاریخ در مورد عملکرد ما قضاوت خواهند کرد فراموش نکنید که تک تک ما درمورد بقای این شرکت 
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 وخامت حال یکی از زندانیان مبتال به کرونای بهداری مرکزی زندان اوین و تحصن زندانیان در اعتراض به عدم امکانات درمانی  -(  32) 

پس از . شب دچار تب و لرز شدید میگردد 2فی که در بهداری مرکزی زندان بستری هستند خون دماغ میشود و ساعت اوین به اسم سعید شری 1زندانی مبتال به کرونای بند  12شب گذشته یکی از 

 .کنند ل میوخامت حال شدید وی، مسئولین زندان ناچار به اعزام او به بیمارستان طالقانی میگردند اما او را با دستبند و پابند به بیمارستان منتق

با وجود وخامت حال و تب و لرز شدید تومان برای انجام اسکن ریه طلب میکند که مأمورین با زندان تماس میگیرند اما زندان از پرداخت مبلغ سر باز میزند و زندانی بیمار را  ار بیمارستان مبلغ صد هز

اما زندان با اعالم . ی آن قطعیت ابتال به کرونا و درگیری شدید ریه را نشان میدهد ود و نتیجهصبح در حیاط بیمارستان نگه میدارند تا اینکه باالخره هزینه اسکن توسط زندان پرداخت میش ۲تا ساعت 

الزم به ذکر  .دانیان در بهداری مرکزی زندان بستری میکننداینکه پول هزینه بستری بیمارستان را ندارد و پرداخت نمیکند وی را با همان حال وخیم به زندان برمیگردانند و دوباره در کنار دیگر زن

 .نفر دوازدهم بخاطر شیمیایی بودن به صورت جداگانه بستری شده است  زندانی که ابتالی آنها قطعی شده یازده نفرشان در یک اتاق در بهداری بستری هستند  12است که از 

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

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

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

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

 .مستقیماً با مسئولین قضایی و دولتی است

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

 11مرداد  21-ارگران ایراناتحادیه آزاد ک

 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  -(  33) 

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

ایشان همانند دیگر زندانیان . باشند زندان اوین به کرونا مبتال شده و در بیمارستان زندان بستری می 1زاده به همراه ده زندانی دیگر بند  متاسفانه معلم زندانی، اسماعیل عبدی و فعال کارگری، جعفر عظیم

 .اند از مرخصی پزشکی محروم هستند اند و اکنون باوجوداینکه به کرونا مبتال شده با جرایم عمومی از مرخصی برخودار نبوده

کند و خواهان  زاده برای درمان عوارض مهلک ویروس کرونا را قویا محکوم می ان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه عدم مرخصی پزشکی برای اسماعیل عبدی و جعفر عظیمسندیکای کارگر

 .باشد کند و خواهان لغو این احکام ظالمانه می م میسندیکا همچنین دگربار احکام ظالمانه زندان برای کارگران، معلمان را محکو. باشد شان برای درمان می آزادی فوری

 

  بیانیه کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر پیرامون آزادی محمود بهشتی لنگرودی و ابتالی اسماعیل عبدی به کرونا  -(  34) 

  . شادی فعاالن صنفی و جامعه فرهنگیان گردید خبر مسرت بخش آزادی دائم محمود بهشتی لنگرودی از زندان ، در این فضای حزن آلود و زجرآور ، باعث
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کانون معلمان تهران و گسترش شعبات آن به شکل کامال  محمود بهشتی از معلمان انگشت شماری است که ابتذال اموزش و پرورش را برنتابید و تحقیر و گرسنه و بیسواد نگه داشتن معلم را با تشکیل

  . قانونی پیگیری نمود

 . رصتی برای ایجاد همدلی بین معلمان و آگاه کردن آنها به حقوق پایمال شده شان  دریغ ننمودمعلمی که از هرف

ظه زان را برنمی تابد و برای آزادی این عزیزان لحجامعه ی معلمان ،زحمات افرادی چون محمود بهشتی و اسماعیل عبدی و دمحم حبیبی و دمحمعلی زحمتکش را ارج می نهد و حبس ظالمانه این عزی

نه تیشه به ریشه ی فرهنگ این مزر و بوم حال که حکم آزادی آقای بهشتی صادر گردیده است با قاطعیت اعالم می کنیم معلمان زندانی را آزاد کنید وبا اعمال نسنجیده و گاها مغرضا. شماری می کند 

  نزنید

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

  . اوین کام جامعه ی فرهنگیان را تلخ نمود

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

  . زندانیان است

ان ؛ ابتالی اسماعیل عبدی به کرونا را تاسف کنشگران صنفی آموزش فارس و بوشهر ضمن عرض تبریک و شاد باش به محمود بهشتی و خانواده ی صبور وی و همچنین تبریک به جامعه فرهنگی ایر

اری برای سالمتی و جان این معلمان دربند به ند و عواقب سو و به خطر افتادن جان اسماعیل عبدی را به مسئوالن گوشزد می نمایند و صراحتا اعالم می دارد که مسئولیت  هر اتفاق ناگوآور می دان

در پایان از جامعه ی فرهنگی کشور . به امکانات پزشکی مطلوب و مراقبت های ویژه هستند  عهده ی آنان است و خواستار آزادی هر چه سریعتر اسماعیل عبدی و سایر معلمان زندانی جهت دسترسی

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

 

 گزارش فعالین مستقل کارگری نیشکر هفت تپه -(  35) 

 مجلس شورای اسالمی در خصوص بررسی مشکالت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کمیسیون اصل نود 11مرداد  22درباره جلسه مورخ 

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

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

نل فصلی کارخانه و تجهیزات و همچنین مشکالت در این جلسه نیز فعالین کارگری مجدداً با بیان مشکالت معیشتی کارگران ،حقوق معوقه ، وضعیت پرسنل دفع آفات ، پرسنل غیرنیشکری و پرس

 ر تمامی این موارد شدند و در نهایت خروجی جلسه به شرح ذیل می باشدبازنشستگان و خلع ید ، خواستار دریافت جواب قطعی د

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

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

 .اجتماعی سپرده شد

 .درخصوص بازگشت به کار پرسنل اخراجی استاندار خوزستان مکلف گردید که ظرف یکهفته این مسئله را حل نماید
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عدم شفافیت از سوی نمایندگان دولتی حاضر در جلسه منجمله رئیس سازمان خصوصی سازی که بر اساس مصوبه  اما در خصوص خلع ید بخش خصوصی متاسفانه باز هم همچون جلسه گذشته بعلت

بعلت قانع نشدن  ن غیرشفاف ایشان بودیم ، به همین دلیلجلسه قبلی و اظهار صریح خود ایشان در آن جلسه که حتما دوشنبه تصمیم گیری خواهد شد اما متاسفانه باز هم شاهد عدم پیگیری جدی و سخنا

تا چهارشنبه آینده بعنوان آخرین فرصت صراحتا  فعالین کارگری و نمایندگان مجلس از نحوه پاسخگویی رئیس سازمان خصوصی سازی مجددا از سوی مجلس به ایشان تکلیف شد که می بایست نهایتا

 .نظر خود را اعالم نمایند

ر خدمت یچگونه مصوبه ای را امضا ننموده اند و جلسه بعدی در کمیسیون اصل نود چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد و متعاقباً گزارش مفصل تالزم به ذکر است که در این جلسه فعالین کارگری ه

 .همکاران گرامی ارائه میشود

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

 1311/مرداد/23

 

  ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاه حمایت سندیکاها، تشکالت مستقل کارگری، کانون  -(  36 )

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

ها، هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی در اهواز،  ناپذیر و دالورانه کارگران شرکت هفت تپه و اعتصاب و اعتراضات خیابانی آن امه مبارزه و مقاومت خستگیدر اد 

شرکت نصب نیرو در اردبیل و همین طور کارگران صنایع سنگین هپکو در اراک، یکی از مهم ترین و  آزادگان، نیروگاه برق سبالن و آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، المرد، ُمهر، جفیر و دشت

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

اعم از کارفرمایان بخش خصوصی و -ط صاحبان سرمایه و کارفرمایان هاست که در چنبره مناسبات استثماری، ستمگرانه و ضدکارگری حاکم گرفتار شده و به شدیدترین شکل ممکن توس کارگران سال

های  دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر، حقوق های پرداخت نشده و معوقه، اخراج و بیکارسازی. اند ترین حقوق خویش محروم بوده ها حتی از ابتدایی آنان در تمامی این سال. شوند استثمار می -دولتی

هایی  تنها نمونه… سازی آموزش، سالمت، مسکن و ها، خصوصی ای، فراگیری قراردادهای موقت و سفید امضا بر بازار کار، آزادسازی قیمت های پیمانکاری و واسطه کمیت شرکتگسترده و مداوم، حا

از سوی دیگر فرزندان این کارگران نیز با . نان، به کارگران تحمیل شده استهای حامی آ ها بوده که توسط صاحبان سرمایه و دولت های تحت ستم در طول این سال از تضییع حقوق کارگران و گروه

اند، پاسخی جز تهدید و  عدالتی  آشکار به مخالفت برخاسته هر زمان هم که کارگران در برابر تحمیل این همه بی. شوند سازی آموزش بیش از پیش گرفتار فاصله طبقاتی و حذف اجتماعی می توسعه پولی

   .دستگیری و زندان عایدشان نشده استارعاب و 

ها به حکم شرایط کار و زندگی برای تحقق مسأله نان، کار و آزادی  ی خویش به دست عوامل سرمایه ساکت نمانده و در تمامی این سال با این وجود کارگران هرگز از مبارزه علیه تضییع حقوق حقه

ها می توان به مبارزات کارگران شرکت واحد، هپکو، آذرآب اراک، فوالد اهواز، کارگران معادن، معلمان سراسر  اند که از جمله آن ین مبارزات پرداختههای فراوانی نیز بابت ا اند و هزینه مبارزه کرده

یابی  سازی و سلب حق حیات و تشکل احد خصوصیدر سنگرهای مختلف علیه سیاست و 15ی  کشور، بازنشستگان و فرزندان کارگران در جریان صنفی دانشجویی اشاره کرد که از ابتدای دهه

   .اند نفس مبارزه کرده زحمتکشان یک

روز است که ادامه یافته، اعتراضات و مبارزات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  ۸1تپه در گرمای تابستان خوزستان و باوجود بحران کرونا،  در این شرایط که اعتصابات جاری کارگران هفت 

زمان و با خواستی واحد یکی از  این اعتراضات گسترده، هم. طلبانه در جریان است  های معیشتی و رهایی ر ادامه روند اعتراضی کارگران سراسر ایران برای رودررویی با سرمایه، تحقق خواستنیز د

آنان در اعتصابی . اند تر از همیشه به گوش صاحبان سرمایه و حکومت رسانده را رساتر و گسترده این بار کارگران صدای اعتراض خود. شود نقاط عطف مبارزات کارگران ایران در تاریخ محسوب می

های پیمانی، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بهبود شرایط و امکانات  نسبتا هماهنگ و همسو خواهان افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تأمین امنیت شغلی، برچیده شدن بساط شرکت
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از . ها و تحرکات اعتراضی اکثر قریب به اتفاق کارگران است هاست مدنظر کارگران بوده و در اولویت خواست ها سال مطالباتی که تحقق آن. اند سازی شده خوابگاهی و بهداشتی، و نیز لغو خصوصی

   .حاکم قرار داریم کارگر با طبقه این رو ما در یکی از لحظات تاریخی رویارویی طبقه

ها  های تحت ستم به این اعتصاب کنیم در بحران اقتصادی کنونی این سرزمین، بسیار طبیعی و قابل انتظار است که هر روز شمار بیشتری از کارگران و گروه ا امضا کنندگان این بیانیه اعالم میم 

، عدم پرداخت همان (و نه دیگر خط فقر)ها، نزول سطح معیشتی کارگران به خط مرگ  ادسازی قیمتسازی، آز علت جان به لب رسیدن مردم از بحران ناشی از خصوصی بپیوندند؛ اعتصاباتی که به

 ها بتوانند در گسترش خود، تا تحقق بدیهی است برای اینکه این اعتصاب. شود های معیشتی و حیات برگزار می غایت ناچیز از جانب دولت و کارفرمایان، و عدم دسترسی به حداقل دستمزدهای به

یابی مستقل و متکی به اراده و توان کارگران را در همین شرایط حساس دنبال کنند  ها تداوم یابند باید کارگران اعتصابی بتوانند خود بیش و پیش از هرچیز متشکل و متحد شده و امر خطیر تشکل خواست

 .و به منّصه ظهور برسانند

اعتراضی و اعتصاب گسترده و منسجم کارگران و پشتیبانی از خواست و مطالبات برحق آنان همچون افزایش دستمزدها، پرداخت فوری و بدون  های ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حرکت

های مختلف اجتماعی، خطاب  سازی عرصه یتر از همه لغو خصوص های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، و مهم قید و شرط حقوق و مزایای معوقه کارگران، برچیده شدن بساط شرکت

های مختلف اجتماعی را  های مستقل، اصل حیاتی پیشروی طبقاتی است و تحقق این مهم حمایت و اتحاد هرچه بیشتر گروه کنیم اتحاد کارگران اعتصابی و ایجاد تشکل به کارگران و مردم اعالم می

 .طلبد می

17/5۸/22 

  توبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد ا -1

  سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه -2

   کانون صنفی معلمان تهران -3

  مریوان –انجمن صنفی معلمان کردستان  -۲

  کانون صنفی معلمان اسالمشهر -۸

  کانون معلمان همدان -۲

  کانون صنفی فرهنگیان گیالن -7

  کانون صنفی فرهنگیان خوزستان -1

  کانون صنفی معلمان الیگودرز -1

  انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه -15

  سقز و زیویه-انجمن صنفی معلمان کردستان  -11

  شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز -12

  الملل قزوین شورای صنفی دانشگاه بین -13
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  تهران  شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای -1۲

  نفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلشورای ص -1۸

  جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان -1۲

  شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي-17

  های سطح شهر دانشگاه تهران شورای صنفی خوابگاه -11

  نشریه حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -11

  کران دانشگاه امیرکبیرنشریه  -25

  الملل قزوین بان دانشگاه بین نشریه بوم -21

  الملل قزوین نشریه چارچوب دانشگاه بین -22

  الملل قزوین نشریه دایره دانشگاه بین -23

  نشریه ضد دانشگاه مازندران -2۲

  نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -2۸

  نشریه هال دانشگاه تهران -2۲

  نشریه پرومته دانشگاه تهران -27

  نشریه بذروباد دانشگاه عالمه طباطبایی -21

  نشریه پرانتز دانشگاه تهران -21

  نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز -35

  نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز -31

  نشریه چشمك دانشگاه تهران -32

  اتحاد سراسری بازنشستگان ایران -33

  های کارگری اهنگی برای کمک به ایجاد تشکلکمیته هم-3۲

  گروه اتحاد بازنشستگان -3۸
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  اتحاد بازنشستگان -3۲

 های کارگری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل-37

 :امضا کنندگان جدید+

  کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر .31

 کانون سینما دانشگاه تهران .31

 شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس .۲5

 شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .۲1

 شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک .۲2

 نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان .۲3

 نشریه بامداد دانشگاه شهید بهشتی .۲۲

 تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان. ۲۸

 

 های سراسر ایران برای دست یابی به مطالبات پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه و سیویلای پایپینگ  نامه  سرگشاده  جمعی ازکارگران پروژه  -(  37) 

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

 .مقامات کشور منجمله سران سه قوه منتشر کردند

 :مرداد رسانه ای شده است 25متن نامه که روزشنبه 

یکاری و تورم های سراسر ایران باتوجه به شرایط سخت و دشوار ب ای بخش اجرایی اکیپ مرتبط به پایپینگ و سیویل در پاالیشگاه و پتروشیمی و نیروگاه رساند ما کارگران پروژه به استحضار می

ار حل و اجرایی شدن مسائل و موارد زیر هستیم تا سابقه و خالی شدن سفره و یخچال کارگران و عدم توان خرید اقالم خوراکی پوشاک و تهیه کاالهای جهت جهیزیه و خرید خودرو و مسکن، خواست بی

 :ان باشیمم ی نان، در خدمت سازندگی و اعتالی میهن عزیز اسالمی بتوانیم بدون دغدغه

 ها و پیمانکاران به پرداخت ماهیانه و بدون وقفه دستمزدها همراه با تمامی مزایای کار الزام شرکت (1

 ماهر و فنی  پرداخت حق بیمه با نوع شغل و محاسبه آن مطابق شغل کارگر و نه به عنوان کارگر ساده برای استادکاران (2

 ها در سطح کشور ها و نیروگاه های صنعتی  مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی ساعت در طول روز به علت  آلودگی آب و هوایی و آالینده 1ساعت به  15تغییر تایم کاری روزانه از  (3

 .کننده حقوقی از طرف وزارت نفت و وزارت کار و هیأت بازرسی تشکیل هیأت نظارت (۲
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فرساست و باتوجه به نیروی بیکار در کشور و  شود که واقعا طاقت روز مرخصی لحاظ می ۲روز کار و  2۲های نفت و گاز  ر پروژههای خطرناک در اکث باتوجه به آلودگی مناطق صنعتی و بیماری (۸

 .روز استراحت1۲روز کار و 1۲ها و پیمانکاران به رعایت قانون اقماری  قوانین کار اقماری الزام تمامی شرکت

کنند و سود میلیاردی که حق کامل مزایای نیروهاست را  ت و گرفتن کارهای بزرگ، از پرداخت مزایای کامل و حق و حقوق نیروها خودداری میبرکنارکردن پیمانکاران جزء که با ثبت شرک (۲

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

 بن کارگری و بیمه تکمیلی" حق اوالد"سنوات "وق ازجمله؛ بدی آب و هوا، عیدیپرداخت سایر مزایا جداگانه از حق (7

درصورت : شود همچنین حذف این بند قرارداد غیرقانونی روز کار کردند منجر به اخراج کردنشان بدون حقوق می 1۸حذف بندهای غیرقانونی قرارداد تحمیلی مثل چنانچه کارگران کمتراز  (1

لیست بشود و مواردی که خارج از قوانین اداره  کند هیچگونه پولی دریافت نکند و اخراج و بلک آمیز به کم بودن دستمزد و مزایا و شرایط بد خوابگاه؛ نیرو به اجبار قبول می متاعتراض شفاهی و مسال

 .کار هستند

 .م مشکالت کارگران به مسئولین محترماجازه تشکیل سندیکای قانونی کارگری و حضور نماینده سندیکا در مجلس برای گزارش مستقی (1

پتروشیمی و نیروگاه مطابق مشاغل لیست اکیپ مرتبط به  ارائه تسهیالت ویژه بانکی و خرید مسکن و خودرو و تهیه اقالم جهیزیه فرزندان با کمترین بهره بانکی برای نیروهای اجرایی درپاالیشگاه( 15

 .پایپینگ

 

 ات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق چه خبر؟روز اعتراض از هفدهمین  -(  31) 

 .مین روز اعتراض سراسری به دستمزدهای حقیرانه و عقب افتاده همچنان با قدرت ادامه دارد17مرداد، 27امروز 

 15ان هم ناچار شده اند خود دست به انبر و آچار شده کمی مزه گرما و کارکردن پیمانکار. کارگران معترض برای مجاب کردن کارگران بیشتری برای پیوستن به این اعتراض سراسری تالش می کنند 

 .ساعته را بچشند تا شاید کمی کار را جلو بیاندازند

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

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

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

 .تصاب حقوق کارگران را می داد در این ماه، سه ماه حقوق همزمان را با کارگران تسویه کرده استکه همیشه با اع 22و  21در فاز  oiec شرکت

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

تازه گفته . تومان بده 1تومان هست حتی پرینت شو هم کارفرما داره، و تقبل کرده که  1شرکت هم به ما زنگ زده گفته حقوق کمپین » :خوب اینکه یکی از کارگران برایمان چنین نوشته است اما خبر

 .«اگه خدا خواست و مشغول شدیم کپی از قرارداد میفرستم براتون. گفت مشکلی نداره. از قرارداده منم فقط گفتم در صورت اومدن تنها چیزی که میخوام کپی. اگه کارتون اوکی باشه بیشتر هم میزنه

 

 اعتراض کارگران بازنشسته  کارخانه پارس مینو نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات  -(  31) 
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 .جاده مخصوص کرج نسبت به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات بلند شد 15کیلومتر  - قع درمرداد،صدای اعتراض کارگران بازنشسته  کارخانه پارس مینو وا 21روز سه شنبه 

ده طبق قانون، مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین ش:تعدادی از کارگران بازنشسته  کارخانه پارس مینوبه خبرنگار رسانه ای گفتند

 .است؛  این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است

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

 .اداره کار غرب تهران، طرح شکایت کنند

ه  ، هیات عمومی دیوان با صدور رای شمار1155171با شماره  1311بهمن  21، یکی از کارگران بازنشسته، در دیوان عدالت اداری به تاریخ «سعید کنعانی»از طرف دیگر، به دنبال ثبت شکایت 

 .بنابراین عمل به عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند، فاقد وجاهت است. اعالم کرد که مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است، نه حقوق مبنا و ثابت 11۲

اند و شرکت به جای   الحساب از شرکت به دلیل شرایط اضطراری زندگی خود مطالبه کرده ، وجوهی را به عنوان علیتعدادی از همکاران ما در زمان اشتغال به کارشان: این کارگران بازنشسته افزودند

 1۲یا  1۸ی سوابق کاری اند، بر مبنای آخرین حقوق دستمزد نبوده بلکه بر مبنا  شان را پرداخت کرده است؛ وجوهی که همکاران ما به عنوان سنوات دریافت کرده وام، به آنها حق سنوات بازنشستگی

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

کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه کرده  مشکل اصلی ایجاد شده برای کارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگی کارگران، کارفرما وجوه پرداختی خود در حین کار به

این در حالی است که مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار، به ازای هر سال کار معادل . زند التفاوت آن سرباز می است و از محاسبه حق سنوات براساس آخرین حقوق پرداختی و پرداخت مابه

 .یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است

. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست. ن عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شودطبق رای دیوا: کارگران بازنشسته معترض اضافه کردند

ن عالی عدالت اداری، اگر در کارگاهی به عبارت دیگر، طبق رای دیوا. الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی

التفاوت ده سال گذشته  ست عالوه بر سنوات سال دهم، مابهکارفرما سال به سال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثال بعد از ده سال، بخواهد با آن کارگاه قطع همکاری کند، کارفرما موظف ا

 .داخت کندرا با توجه به میزان آخرین حقوق، محاسبه و پر

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

 .داین شرایط، کارگران بازنشسته شرکت در بالتکلیفی و سرگردانی قرار دارن

متاسفانه کارفرما با استفاده از روابط فراقانونی، . ما خواهان توجه فوری مسئوالن قضایی و دیوان عدالت اداری به نقض قانون محاسبه حق سنوات توسط کارفرما هستیم: این بازنشستگان همچنین گفتند

های باالدستی در  ین محاکم، باید مطابق با رای دیوان عدالت اداری در موارد مشابه باشد؛ یعنی نباید با قوانین و رویهاین در حالی است که رای ا. کند روی اداره کار و رای آن تاثیر بگذارد سعی می 

 .تعارض باشد

 

 :دهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق گزارش نوز  -( 45) 

 !اتفاقات خوب در راه است+

 . مین روز خود را با قدرت از سر گذراند 11های خانه خراب کن و عقب افتاده اعتراض سراسری به دستمزد
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جوشکارها و . درانشان گوش نکرده اند، می زنندوضعیت در پروژه هایی که تقریبن کار می کنند به شدت افتضاح است و پیمانکاران یکی تو سر خود و یکی هم توی سر کارگران که به ندای برا

پیمانکاران با کارکردن با . ندوژه ها مشغول کارند جز دردسر و هزینه اضافی برای پیمانکار خاصیت دیگر نداشته و پیمانکاران از صبح جز حرص خوردن کاری از پیش نمی برفیترهایی که در پر

هزینه . شکار با تجربه استخدام کنن تا فقط گند کاری اینها را جمع و جور کندچنین جوشکارهایی فقط ضربه به خودشان زده  چون فردا درصد ریپری و گند کاریشون رو خواهد شد و باید چند تا جو

. به گردن کار فرما و پبمانکار خواهد افتاد و پدرشان در خواهد آمد... رادیوگرافی،  هزینه کیوسی، هزینه مواد مصرفی از گاز ارگون گرفته تا صفحه سنگ، الکترود و فیلر و حقوق جوشکار و کمکی و

 .یک صدم خسارتی است که متحمل میشوند اینها

میلیون را هم پیشنهاد دادند که مورد قبول کارگران نشد و حقوق اعالمی کمپین را  1به فیترها حتا مبلغ  1۲خبر خوش اول اینکه تماس با کارگران معترض هر روز بیشتر می شود و پیمانکاران در فاز 

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

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

 برگرفته از کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

  ها و سایر اعتراضات کارگری اب هماهنگ کارگران پتروشیمیارزیابی اولیه از  اعتص+

ها از محیط کار کماکان ادامه دارد؛ اینکه پوشش  گذرد؛ اعتصاب علیرغم عدم انتشار وسیع تصاویر و فیلم بیشتراز دو هفته از اعتصاب هماهنگ کارگران پیمانکاری صنایع نفت و پتروشیمی می

اند و بنابراین  ها و شهرهایشان برگشته های همیشگی این است که بخش عظیمی از کارگران اعتصابی به خانه از تب و تاب افتاده، دلیلش عالوه بر حساسیتتصویری اعتصاب برخالف روزهای اول 

  .اند های کاری خالی از نیروی کار شده بسیاری از سایت

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

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

های  های علنی رسانه ای وارد فشار بر فعاالن و ادمین شد، نیروهای امنیتی از مرحله بینی می ن است که همانطور که پیشکنندۀ اعتصابات، این مالحظه قابل بیا های مجازی هماهنگ دربارۀ ارگان

تا حدودی شبیه به ماجرای ) برای کارگران ممنوع اعالم شود و در حقیقت نیروهای امنیتی« شده تعیین»اقتصادی  خارج از چهارچوب -هماهنگی اعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر یا شعار سیاسی

به . کنندگان ا عمال کنند ها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصاب توانستند فعاالن علنی این گروه( اتحادیۀ کامیونداران در زمان اعتصاب سراسری کامیونداران

ها و شعارها در این اعتصاب باشد، با فشار از بیرون تبدیل شد به کانالی برای کنترل و نگه داشتن یک  ه مرکزی برای رشد و پویایی ابتکار عملباید تبدیل ب همین خاطر هم ارگانی که به شکل طبیعی می

 . است  های سازمانده ناپذیر  وجه علنی چنین افرادیا ارگان ها از تبعات  بعضاً اجتناب این. های تحمیلی از باال اعتصاب در چهارچوب

حق تشکیل »و خواهان بهبود برخی شرایط کار، نظارت دولتی بر پیمانکاران و   ها و مسئوالن دولتی شده ای از فعاالن علنی این اعتصاب وارد فرایند تهیۀ طومار و ارسالش به ارگان رحالیکه دستهد

شود که بجای اینکه این  مشکل تنها از آنجایی شروع می. اند تا زودتر به نتیجه برسد تعارض در این اعتصاب کننده اما به شکل خودبخودی متمایل به افزایش هستند، بخشی از کارگران اعتصاب« سندیکا

ایستد و به اسم  ۀ دوم میجلوی دست -های قانونی خواه با فشار نیروهای امنیتی، خواه از سر توهم به چهارچوب-های مختلف به شکل موازی رخ دهند و یکدیگر را تکمیل کنند، دستۀ اول  ابتکارات و تالش

 !«حفظ اتحاد»یا « سیاسی نکردن»، «امنیتی نکردن»یا سازماندهی  خارج از مرکزیت را بگیرد؛ عموماً با توجیهاتی مثل   ، مایل است جلوی هرگونه ابتکار عمل«داشتن اعتصاب صنفی نگه»

هایی که پیش از این هم بارها در جنبش  مشابه با تجمع)های اصلی شهر تحصن کنند  جای ماندن در خانه، کارگران در پارک ای از کارگران اعتصابی پیشنهاد کردند که به مثالً در روزهای اخیر عده

اعتصاب و « سیاسی کردن  »اسم  منتها چنین ابتکارعملی به فوریت به(. 1۸هایشان در پارک ملی اراک در سال  های شبانۀ کارگران هپکو و خانواده های اخیر تجربه شده، از جمله تحصن کارگری سال

این درحالیست که علیرغم این برخورد غیردموکراتیک . گیری شد کنندۀ علنی بایکوت و مقابلش موضع ، از سوی همان مرکزیت هماهنگ«خیانت»و حتی « توطئه»کشاندن  کارگران به بیرون از خانه و  

 .های این شهر تحصن شبانه کردند و در مورد روند اعتصاب گفتگو کردند پارک و قهری،  تعدادی از کارگران پیمانکاری شهر ایذه در یکی از
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کند و  ها، خسارت مالی را متوجه پیمانکاران ُخرد می ژهاهمیت این موضوع از این روست که تمرکز این اعتصاب به شکل فعلی  آن هنوز صرفاً علیه پیمانکاران است و در نتیجۀ دیرکرد در تکمیل پرو

تواند هم فشار اجتماعی از پایین بر دولت را بیشتر کند و هم روحیۀ کارگران را به دنبال بالتکلیفی و  کردن حضور کارگران اما می خیابانی(. یعنی دولت و وزارت نفت)اً کارفرمای بزرگ نه مستقیم

 .طوالنی شدن اعتصاب بهبود ببخشد

شود؛ منتها بدون نقطه ضعف و پاشنۀ آشیل  تر می کنندۀ مستقل خود روشن ظر و عقیده و برنامه و داشتن رسانه و ارگان هماهنگاینجاست که ضرورت سازماندهی موازی کارگران با هر ن:پینوشت

یابی به خواسته های برحق های سازمانده واستفاده ازتمام روشهای ممکن برای به نتیجه رساندن اعتصاب واعتراض ودست ها و کانال کنونی، یعنی با حفظ مخفی ماندن هویت در مدیریت گروه

 .خودومجبورکردن کارفرمایان ودولت به الزام انجام تعهداتشان دربرابرکارگران ومزدبگیران میباشد

 

 !در دفاع از کارگران ایران اقدامات اضظراری ضروری است :ایران/ پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد   -(  41) 

 ILOسازمان جهانی کار، :به 

 ITUCاتحادیه های کارگری، فدراسیون جهانی 

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

 !راری ضروری استطاقدامات اض در دفاع از کارگران ایران

ت، اتحادیه بین المللی حمل و نقل، اتحادیه سراسری .ژ.سوئد، سکه نمایندگانی از فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کارگری  2525در ماههای پس از گردهمایی مشترکمان در فوریه 

 :ه است که مختضرا نظر شما را به آن جلب می کنیمایتالیا و مهمانان دیگر در آن شرکت داشتند و توافقات مشخصی نیز انجام شد، اتفاقات مهمی در رابطه با جنبش کارگری ایران بوقوع پیوست

گسترش فقر و تنگدستی و زیر خط فقر . ضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان ایران بویژه با تشدید تحریم ها و شیوع وسیع ویروس کرونا در ایران بشدت وخیم شده استشرایط اقتصادی و به تبع آن و

ترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان، و قرار گرفتن بخش وسیعی از مردم ایران از یک طرف و کسترش فساد مالی و رشوه خواری در سیستم اداری از طرف دیگر موجب گس

الق زدن پاسخ جمهوری اسالمی به این شرایط تشدید سرکوب های سیاسی و امنیتی، زندان، شکنجه، اعدام و بکارگیری روشهای جزایی قرون وسطایی مثل ش. اقشار زحمتکش ایران شده است

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

 .است بلکه روز به روز بر شدت آن افزوده نیز شده است

تشکل ها و . به مدت چند ساعت در صدر لیست توئیتر قرار داشت" هشتک اعدام نکنید"از جمله . ایران شد موجب آعتراضات گسترده ای در 11صدور حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان 

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

عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر سابق کانون صنفی معلمان در زندانهای جمهوری اسالمی و بیماری تعدادی از زندانیان از جمله جعفر  11شیوع ویروس کووید 

 .تهران و عدم انتقال آنان به بیمارستان با وجود سردرد، تنگی نفس، تب شدید، نیز موجب اعتراضات گسترده ای شده است

ر تاریخ جمهوری اسالمی ایران از جمله در شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران پیمانی و پروژه ای صنایع نفت و گاز، شرکت در ماهای اخیر ایران شاهد وسیعترین اعتراضات و اعتصابات کارگری د

یروی کار کارگران در ایران گویا این فقط ن. خواست مشترک و اصلی بسیاری از اعتراضات و اعتصاب های کارگری اعتراض به عدم پرداخت دستمزد چند ماه کارگران می باشد. هپکو بوده است

از دیگر خواستهای کارگران معترض و اعتصابی اعتراض علیه خصوصی سازی ها، عدم پرداخت مزایای مختلف از . است که حتی پس از چند ماه از مصرف آن بهای اندک آن نیز پرداخت نمی شود

 .ده ها بوده استجمله حق طبقه بندی شغلی، لغو قراردادهای موقت، بهبود شرایط کار و افزایش دستمز
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ان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران می پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد بدین وسیله از سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همچنین از گزارشگر ویژه سازم

ه کارگران اعتصابی، فعالین کارگری، مدنی و سیاسی زندانی اقدامات ضروری جهت وادار کردن جمهوری اسالمی خواهد که در اسرع وقت جهت بررسی و رسیدگی به این شرایط بسیار نگران کنند

 .از جمله ارسال نماینده ای به ایران، نمایید 131و  11، 11ایران به رعایت و تضمین مقاوله نامه های 

 :وری اسالمی ایران خواستار این است کهپالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ضمن محکوم کردن اعمال ضد انسانی جمه

 .سریعا خارج از زندان تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند 11کلیه زندانیان مبتال به ویروس کووید  •

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

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

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

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

 یلغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و مدن •

 2525آگوست  11

 ایران/ پالتفرم سندیکاهای کارگری سوئد 

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

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

 

پایمالی حقوقشان وسکوت مصلحتی مسئوالن ذیربط استان خوزستان علیرغم تهدید به اخراج ازکار وقطع  بلند شدن صدای اعتراض کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه نسبت به  -(  42) 

 بیمه

فعال دراستان خوزستان زمینه ها ی احداث سد و سازه های آبی ، تونل ، راه ، بزرگ راه ، آزاد راه تصفیه خانه ، شبکه آب و فاضالب ماه ها حقوق کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه 

اخراج ازکار وقطع بیمه باالی سرشان با  کارگران این شرکت با سایه تهدید به.پرداخت نشده است 11و 11،  17طی سال های ...شهری ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث ابنیه ی فلزی و بتنی و

 .بالتکلیفی معیشتی درحال دست وپنجه نرم کردن هستند

هزار هکتار و پوشش مناطق مختلف و وسیع از جمله اندیمشک،  15این شرکت با مساحت : مرداد،یکی از کارگران شرکت فنی و مهندسی پدیده دو کوهه به خبرنگار رسانه ای گفت 31روز جمعه 

 .هاشم مشغول به فعالیت است  ل، سردشت، سیاه منصور و پروژهدزفو

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

هزار تومان است که  655میلیون و  3میلیون تومان است و دریافتی خالص امسال عالوه بر دستمزد روزانه که همان انعام هست میشود  3لحال حقوق ماهیانه کارگران این شرکت فی ا:وی درادامه گفت

 .میلیون تومان بابت امسال این شرکت بدهکار هر کارگر است 11طلب امسال کارگران از شرکت پنج ماه یعنی 
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هزار تومان  455میلیون و  17هزار تومان میشود  155میلیون و  2باشد که به احتساب  زار تومان بود که طلب کارگران از شرکت در سال گذشته شش ماه میه 155، دو میلیون و 1311دریافتی سال 

 .بدهی شرکت در سال گذشته به هر کارگر

میلیون تومان که طلب هر کارگر از این  11هزار تومان می شود 255میلیون و  2اشد که به احتساب ب هزار تومان بوده که طلب کارگران از شرکت پنج ماه می255دو میلیون و  1317دریافتی سال 

 .باشد شرکت می

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

 میلیون تومان 11،  17در سال 

 هزار تومان 455میلیون و  17،  11در سال 

 میلیون تومان  11، 11در سال 

 .نفره دارد 55باشد و این در حالی است که این شرکت، پرسنلی  هزار تومان می 455میلیون و  46جمع کل 

گویند درآمد خیلی  میماه است پرداخت نکرده و  6هاست که حقوق را حدود  شرکت پدیده شرکت اصلی است و چندین شرکت زیر مجموعه دارد که ستیران یکی از شرکت: یکی دیگر از کارگران گفت

 .های شمال خوزستان را میگیرد، آسفالت بیدروبه تا امامزاده احمد هم دستشان بود که به سرانجام نرسید باالیی هم دارد و اکثرا پیمانکاری

 .هکتار معدن شن و ماسه دارند 155به کار گرفته شده و بیش از ها  میلیارد ماشین آالت در آن 355تا  255سازی دارند که بالغ بر  پروژه ترمیم آسفالت یا راه 5یا  4اآلن هم حداقل 

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

   

 

 :ضمیمه ها

 

 ! همگی ما ، کارگر هفت تپه ایم، همبسته ایم همبسته ایم*   -

 -کارگرانی که در دفاع از معیشت خود و حقوق های عقب افتاده و بیرون کردن مدیران اختالسگر و بازگشت مجتمع نیشکر هفت تپه به . وان کارگران نیشکر هفت تپه گذشتچهل روز از اعتصاب پر ت

چهل روزی که معلوم گشته چه . نیز به اعتصاب خود ادامه داده اند چهل روز است که هم زمان با محاکمه مدیران بی عرضه و فاسد، کارگران هفت تپه. قبل از خصوصی سازی اعتصاب کرده اند

 .مدیران فاسدی را دولت برای این مجتمع کشاورزی بی نظیر در خاورمیانه انتخاب کرده است

ت این کارگران به ویژه پرداخت دستمزد و حق بیمه ی عقب افتاده اما چرا صدای کارگران اعتصابی هفت تپه به عمد شنیده نمی شود؟ چرا مسولین استانی و کشوری هیچ اقدامی برای کم کردن مشکال

 ی آنها نمی کنند؟ از گرسنگی دادن به خانواده های برادران هفت تپه ای ما چه منظوری را دنبال می کنند؟

 :پیام در دل خود دارد 2این بی اعتنایی 
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 دارندبه حق بودن خواسته های کارگران اعتصابی که هیچ جوابی برایش ن -1

 فرسایشی کردن موضوع اعتصاب تا کارگران خسته شده به خانه هایشان بازگردند -2

ی کر است کارگران سموم و دفع آفات و آبیار در عین همبستگدر این بین کارگران با هوشیاری اجازه ندادند تا عوامل تفرقه افکن، اتحاد کارگران را بر هم زنند و همچنین چون فصل آبیاری مزارع نیش

 .با برادران خود وظایف شان را به نحو احسن برای زنده نگه داشتن مجتمع هفت تپه بکار می برند

ان تامین تیرماه در تجمع بازنشستگان در سالن سازم 25سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همچنان که از روز اول با این اعتصاب همراه و حامی اعتصاب و خواسته هایش بود و به ویژه در روز 

فت تپه ای بوده و از همه امکانات خود برای پیروزی این اجتماعی درود خود را بر شرف کارگران هفت تپه ای با صدایی بلند نثار کرد، امروز نیز همچنان پشتیبان برادران و خانواده های کارگری ه

 .زی است دریغ نمی کنداعتصاب و نایل شدن کارگران هفت تپه ای به خواست اصلی شان که لغو خصوصی سا

 گسترده تر باد همبستگی کارگری

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 1311مرداد  3

 

 های فشار قوی برق سراسر کشور به خانه کارگر رونمایی وابستگی شورای  اپراتوری پست *  -

 .های فشار قوی برق سراسر کشور به خانه کارگر رسانه ای شد پستمرداد،پس از سال ها موش وگربه بازی کردن وابستگی شورای  اپراتوری  4روز شنبه 

های فشار قوی برق کشور، طی مراسمی به این فعاالن حوزه کار و کارگر، از طرف دبیرکل  ضمن اعالم تاسیس رسمی شورای اپراتوری پست»:درهمین رابطه خبرگزاری وابسته به خانه کارگر نوشت

 «.ی اعطا شدهای رسم خانه کارگر اعتبارنامه

 

 زیرسایه سوداندوزی کارفرمایان وبی خیالی دولتمردان 91دست وپنجه نرم کردان کارگران بخش خصوصی با بیماری کووید *  -

لب کارفرمایان نیز از تامین وسایل مورد نیاز شکننده تر است چراکه هزینه تامین اقالم بهداشتی به معضلی برای آنان تبدیل شده است و اغ11وضعیت کارگران بخش خصوصی درمقابله با بیماری کووید

، باید در محل کار ...این در حالی است که کارگران بخش خصوصی در تمام روزهای اوج گیری این بیماری بدون اعمال هیچ محدودیتی مانند دورکاری و . برای پیشگیری ازکرونا سر باز می زنند

 .خود حضور بیابند

 

اده از ماسک و شستن مداوم بتالی به کرونا مطرح می شود، طبق دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است که بارز ترین و حیاتی ترین این توصیه ها، استفآنچه که برای پیشگیری از ا

  .دست ها با مواد شوینده یا مواد پایه الکلی است

ولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک فزونی یافت به گونه ای که در اردیبهشت ماه قیمت های نجومی الکل، مواد پایه الکلی و ماسک در روزهای پایانی اسفند، ت 11در ایران بعد از اوج گیری کووید 

  .دکاهشی شد اما با اوج گیری مجدد این ویروس در  تیرماه، افزایش قیمت ها و استاندارد نبودن برخی لوازم بهداشتی به دغدغه مردم تبدیل ش
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 3هزار تومان یعنی بیش از دو برابر قیمت مصوب رسیده است و با توجه به عمر مفید این ماسک ها که حدود  3هر عدد ماسک های سه الیه یا  یک بار مصرف در اغلب نقاط تهران به اکنون قیمت 

  .ماسک در روز مصرف کند 3ساعت تخمین زده شده است، هر نفر شاغل تمام وقت بایستی حداقل  4الی 

هزار تومان در داروخانه های تهران رسیده است آن هم، در حالی که گزارش  65هزار تومان و حداکثر  23سی سی، حداقل  215قیمت هر شیشه ماده ضدعفونی کننده پایه الکلی با ظرفیت  از سویی

  .شده استمنتشر ( درصد 75حداقل) هایی در روزهای اخیر مبنی بر واقعی نبودن میزان الکل موثر در این محلول ها

از سویی کارکنان با حقوق . ای مالی خانواده ها دامن زده استحال تامین ماسک و سایر لوازم بهداشتی هزینه ای دیگر را در سبد خانوارها قرار داده که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به نگرانی ه

 .اده از لوازم بهداشتی در کنار اجاره مسکن و رفع نیازهای روزمره، آنها را بیش از سایرین نگران کرده استثابت، درآمد مشخصی دارند و تخصیص بخشی از این درآمد به خرید و استف

جمله عدم  رعایت نشدن قوانین ابالغی وزارت کار خود موضوعی کهنه است که ریشه در سال های قبل از شیوع کرونا دارد از. در این بین کارکنان بخش خصوصی اوضاع به مراتب بدتری دارند

نیمی از کارکنان ادارات دولتی در تهران دور رعایت پرداخت حداقل دستمزد مصوب سال و ساعات کاری بیش از میزان مصوب و الزام حضور در محل کار آن هم در شرایطی که طی دو هفته اخیر 

 .کار شده اند

کارمند مشغول کار هستند و همه نیز باید در محل کار حضور  16متر زیربنا دارندو در همین فضا  125وید کل شرکت علیرضا در یک شرکت تبلیغاتی در غرب تهران مشغول به کار است، اون می گ

  .پیدا کنند چراکه دورکاری یک سوم حقوق را کاهش می دهد

او می گوید مالک . فاده می کند و دلیل آن را قیمت زیاد هر ماسک می دانداو می گوید از صبح تا عصر و حین رفت و آمد از منزل به محل کار و برعکس، تنها از یک ماسک یک بار مصرف است

  .مجموعه بایستی ماسک و مواد ضد عفونی کننده را برای مجموعه تامین کند ولی نسبت به این موضوع بی خیال است

بعد از اطالع مان از بیماری دوستانمان استفاده از دستشویی را در طول روز به تعویق می : داد و گفتوی همچنین از ابتالی چهار تن از همکارانش که در یک اتاق مشغول به کار هستند به کرونا خبر 

  .انداختیم و حتی در مصرف آب و غذا هم تعلل می کردیم تا مبادا از تنها دستشویی مشترک بیماران و بقیه کارکنان استفاده کنیم

ن مالک ری همکارانم، هیچ گونه کمک مالی به آنها نشده است و به آنها گفته شده است که به مرخصی بدون حقوق بروند و این در حالی است که جانشیاین کارمند همچنان می گوید که در طول ایام بیما

 .مجموعه پس از ابتال به بیماری از مزایای قبلی خود بهره مند  می شده است

نفر در محیط بسته مشغول به کار هستند که هیچ کدام از ماسک استفاده نمی کنند و مواد ضدعفونی کننده هم تامین نشده  15تا  6: ویدحمید، مهندس ناظر یک شرکت ساختمانی در گیالن است که می گ

  .است و گفته شده برای شستشوی دست از سرویس بهداشتی استفاده شود

 .او می گوید از زمان شیوع کرونا، تنها یک بار بین کارکنان ماسک توزیع شده است

الکل و ماسک رایگان به وفور روی میز مدیران شرکت یافت می شود ولی درخصوص کارکنان عادی این اتفاق رقم نخورده است اال منشی رییس : یکی از کارکنان یک شرکت خصولتی  می گوید

 .مجموعه

کارمند یک مجموعه طراحی داخلی منازل مسکونی در یکی از نقاط  گران تهران است و می گوید تبعیض اما در بین شرکت های خصوصی بی نام و نشان بیشتر عیان است چراکه عاطفه، آرشیتکت و 

  .خود برای تهیه مواد ضدعفونی کننده هزینه کنندتنها ماده ضدعفونی که به عنوان پروتکل بهداشتی در مجموعه قرار داده شد به اتاق جلسات مدیر منتقل شد و کارکنان مجبور هستند از جیب 

 .ان نیز مجبور  بوده اند تا در محل کار حضور بیابندهمچنین می گوید تمام شرکت های مشابه محل کار خود در روزهای تعطیلی عمومی در نیمه دوم فروردین ماه، مشغول به کار بوده و تمام کارکن او

که فعالیت خود را متوقف نکرده اند، هیچ فرد یا نهادی برای برخورد با مالک مجموعه در محل کارش  این کارمند می گوید، علی رغم اطالع رسانی به سامانه های معرفی شده برای معرفی صنوفی

  .ی به ترک کار ترجیح دهدحضور نیافته است و همین امر سبب شده تا علی رغم نگرانی هایش، حضور در معرض کرونا را به دلیل از دست ندادن حقوق موسوم به وزارت کار
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  .ایالم است که وظیفه اش دعوت رهگذران به داخل رستوران مشایعت آن ها استحسن کارگری اهل 

 .شب برای دریافت حقوق ماهیانه به میزان یک و نیم میلیون تومان کار می کند و دیگر توانی برای خرید ماسک یا الکل ندارد 15صبح تا  1: او می گوید

 .روزانه از سرکارگر رستوران، یکی از این ها می گیرم و با همان سر میکنم: اه شده، با دست پایین می کشد و می گویدخود را که تقریبا سی(  سه الیه)او ماسک یک بار مصرف

 .ی شان اقدامی نمی کنداجتماعی در محیط های کاراینها بخشی از اظهارات کارکنانی است که صدایشان به اندازه دیگر کارکنان بلند نیست و کسی برای اعمال محدودیت ها و رعایت فاصله های 

به بیماری کرونا ، تشدید نظارت ها و  تدوین ساز و گرچه روند نظارت بر فعالیت شرکت های خصوصی در سال های اخیر زیر سوال بوده و امر جدیدی  نیست ولی انتظار می رود که با تشدید ابتال 

ن کارکنان بخش خصوصی و اجبار کارفرماها به تامین لوازم بهداشتی ضروری، امری به غایت ضروری است چرا که به کاری مشخص برای کنترل زیاده خواهی برخی کارفرماها و حفاظت از جا

 .گفته مقامات دولتی این ویروس ممکن تا دو سال آینده مهمان کشور باشد

 مرداد 5بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 .16نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دیماه  5یی، بازنشستگان و فعالین حقوق کودک در رابطه با تائید حکم اعدام بیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجو*   -

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

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

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

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

 .نفر دیگر را کرده است 5مرگ 

توسط دادگاه های اصفهان به اعدام محکوم شده و این  16باس دمحمی جوانان معترضی هستند که به جرم شرکت در اعتراضات مردمی دیماه مهدی صالحی، هادی کیانی، دمحم بسطامی، مجید نظری و ع

 .احکام از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است

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

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

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

  .زندگی انسانی توسط دستگاههای سرکوب، اعدام شوند

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

 !جان زندانیان را بخطر اندازند

 .و توقف بیقیدوشرط آن، خواهان آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم 16بدینجهت عالوه بر اعتراض شدید و محکومیت احکام اعدام جوانان معترض دی ماه 
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7/5/1311  

 اتحاد بارنشستگان ایران -1

  زکار کرمانشاهانجمن صنفی کارگران برق و فل -2

  سندیکای نقاشان البرز -3

  شورای بازنشستگان ایران -4

 شورای همبستگی کارگری -5

 اسفند 11گروه  -6

 گروهی از فعالین کارگری سقز -7

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان -1

  تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان -1

 دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد -15

 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  * -

   کنیم دادگاه تجدیدنظر انقالب را محکوم می9۳شدگان روز جهانی کارگر ازسوی شعبه  تایید حکم سه سال زندان برای کیوان صمیمی از بازداشت

ر جمهوری اسالمی در زندان بوده و همیشه  درجهت دفاع از فعاالن کارگری و دانشجویی و معلمان و مدافعین کیوان صمیمی از فعاالن روزنامه نگار و سیاسی است که هم در رژیم گذشته و هم د

و حق خواهی را سالی هم نتوانست روحیه مبارزه طلبی  سال سن دارد اما میان 72طلبان بوده و از هیچ کمکی در تقویت جامعه مدنی دریغ نکرده است، صمیمی  خواهان و حق جامعه مدنی در کنار حق

هیچ وقت از گفتن حق منصرف نشده ام و پس از تحمل این سه سال زندان هم چنانچه زنده بمانم .   در ایشان خاموش کند،  بطوری که در آخرین اظهار نظر در مورد تائید حکم سه سال زندان گفته است

  ، منصرف نخواهم شد

 مه تایید حکم سه سال زندان کیوان صمیمی و همچنین تمامی احکام دادگاههای انقالب که علیه  کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان وسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حو

د ناکارآمدی مدیریتی در کشور و گسترش فقر وفساد شود در واقع چراغ سبزی برای ادامه رون از نظر این سندیکا احکامی که علیه تالشگران جامعه مدنی صادر می. کند فعاالن صنفی و مدنی محکوم می

الزم ....(  معلمان ودانشجویان و روزنامه نگاران و پرستاران و)های مستقل کارگری و صنفی  ای عاری از فساد و رانت مافیای،  اتحاد و همبستگی تمامی تشکل باشد و برای داشتن جامعه در جامعه می

 .باشد می

 

 سوء قصد به جان فعاالن سیاسی را محکوم می کنیم:یجاد تشکل های کارگری ایران کمیته ی پیگیری ا  *  -
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 کارگران و مردم آزاده

 11/5/5درتاریخ:"بنا به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران

 ".سئولین نیز کوچکترین عکس العملی نشان نداده اندبار به او حمله شده و م2،به جعفرعظیم زاده حمله کرده ونیز در یک روز 1صبح، یکی از زندانیان در داخل بند11ساعت

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

 .ئه ایی از پیش طراحی شده ،می باشدنوبت و در یک روز انجام گرفته ، با اطالع و هماهنگی کامل با مسئولین زندان بوده و توط2سوءقصد به جان این فعال سیاسی و کارگری که در 

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

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

11/5/7 

 

 دادگاه انقالب 2۳از سوی شعبه (تهران)فالحی دبیر کانون صنفی معلمان ایران ده برای دمحمتقیدر اعتراض به حکم صادر ش( تهران)بیانیه کانون صنفی معلمان ایران  * -

  :قانون اساسی 2۲اصل 

اسالمی و اساس جمهوری های اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین  های سیاسی و صنفی و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعیت

  .توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت کس را نمی هیچ. اسالمی را نقض نکنند

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

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

بطور موقت  شود، وسایل ارتباطی او ضبط و پس از حدود یک هفته با قید وثیقه بهمن سال گذشته بازداشت می 11اش در  دمحمتقی فالحی دبیر متین کانون صنفی معلمان تهران با یورش ماموران به خانه

 .شود آزاد می

دادگاه انقالب تهران، در حالی به دو سال حبس محکوم می شود که به گواه بسیاری از فعاالن مدنی و صنفی معلمان، ایشان همواره در جهت  2۲، طی حکمی از سوی شعبه (مرداد ماه)و در ماه جاری  

 .کرده و هرگز از مسیر عقالنیت خارج نشده است ون در جهت نیل به اهداف عالی و ارزنده آموزشی کشور تالش راهبردهایی کاربردی و بدور از هیجانات، و بر اساس قوانین مد

یره کانون صنفی فعالیت او با آرا، نظرات و تصمیمات دیگر اعضای هیات مد  دبیر کانون صنفی معلمان تهران در طول دوران فعالیت صنفی خود بر مسیر کار جمعی گام برداشته و شاکله و هدف همه

 .دانند بی اساس می  - 2۲از جمله اصل  -بدون شک اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران اتهام وارده به ایشان را با استناد به قانون اساسی . معلمان تهران همراستا بوده است

قانون اساسی کشور به صراحت  2۲درحالی که اصل. شود تشکل قانونی کانون صنفی معلمان به دوسال حبس محکوم میدمحم تقی فالحی دبیر آرام کانون صنفی بااتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در

. ن تصمیم گیری کننددستگاه و ضابطین قضایی قبل از آنکه جرمی را به گروه یا فردی منتسب کنند، باید به قوانین پایه ای کشور رجوع و بر اساس و محوریت آ. این حق را برای همه محفوظ می دارد

 .مگر آنکه عده ای با طرح اتهامات خالف قانون، خود را فراتر از قانون و مرجع تام االختیار بدانند
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محکوم هستند و بر اساس این اعضای کانونهای صنفی و همه تشکلهای مستقل صنفی و مدنی و همه احزاب و سازمانها چون جناب فالحی   واضح است با اتهامی که به ایشان نسبت داده شده است همه

 !!! ... ها و قصور سیستم موجود را آشکار کنند، مجرمند و الیق اعدام و زندان و شالق هایی که کاستی حرکت  دیدگاه  مسئوالن قضایی و حاکمیت، همه

بیشتر از ...  و روزها شدت صدور احکام اعدام ،زندان ،شالق  اند و این چنینی بوده حکام ایندمحمتقی فالحی در حالی به دوسال حبس محکوم می شود که فعاالن صنفی در سراسر کشور بارها شاهد صدور ا

احکامی که بازخورد عکس در جامعه داشته و بجای ایجاد فضای خفقان، بسیاری از همکاران و فعاالن صنفی عرصه آموزش را برمسیر حق و . شود گذشته برای فعاالن مدنی و صنفی جایز شمرده می

 .قیقت استوارتر کرده استح

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

 .ی نداشته و نداردکشور تالش خواهد کرد و از برخوردهای اعمال شده هراس و بیم

نماید ایشان هیچ  فالحی دفاع کرده و اعالم می دمحمتقی#های دبیر خود جناب  کانون صنفی معلمان تهران با تمام توان،از فعالیت

 .فعالیتی بر خالف تصمیمات و نظرات کانون صنفی معلمان تهران نداشته و همواره بر مسیر قانون گام برداشته است

و به  کند  بار دیگر صدور این قبیل احکام ظالمانه برای فعاالن صنفی و مدنی را بشدت محکوم می( تهران)ایرانکانون صنفی معلمان 

و  آموزان و فرهنگیان شاغل  مردم ایران و معلمان این سرزمین اعالم می دارد همچنان برای رسیدن به حقوق صنفی و بر حق دانش

خواهد به قوانین کشور احترام بگذارد و با بصیرت بیشتر اتهامات را  شور میادامه خواهد داد و از قوه قضایی ک  بازنشسته

 .بررسی، سپس حکم صادر کند

11/۸/15 

 (تهران) کانون صنفی معلمان ایران

 

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

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

 .تحمل دوره محکومیت خود به زندان مهاباد منتقل شده بود

 .شسته مهاباد است که در ابتدای ماه جاری بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدحسین حسن خانی نیز معلم بازن

 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  * -

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

 هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 بر جریده ی عالم دوام ما ثبت است
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  کنگرانی فراهانی بدلیل سکته قلبی، چشم از جهان  فروبست( دمحم)رضا 

ایشان از . یکی از بنیانگذاران هیات موسسان سندیکاهای کارگری ایران بود 1315عضو هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط تهران و حومه و در سال  13۲1 - 13۲5رضا فراهانی در سال 

رسانی و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری آرام و  این کوشنده سندیکایی دلسوخته همیشه برای آگاهی. هایش تالش کرد صنفی ها برای بهبود شرایط کار و معیشت هم دکان سندیکای خیاط بود که سالکوشن

 .قرار نداشت

ها تاکید می کرد که کارگران اگر امنیت شغلی، قدرت چانه زنی، رفاه و سالمتی می خواهند باید سندیکاهای  و مصاحبه ها، محافل کارگری، دیدارها رضا فراهانی دلسوز کارگران بود و همیشه در نشست

دت و تشکیالت است سر ار معروف چاره رنجبران وحکارگری مستقل را تشکیل بدهند، چرا که راه نجات و برون رفت از این استثمار خانمان سوز توسط صاحبان سرمایه اتحاد و همبستگی است و شع

 .می داد

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

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

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

 یادش گرامی

 راهش پر رهرو

 ن و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا

 11مرداد  11

 

با موفقیت  9911مرداد  9۳در تاریخ ( متر ۳3۸9) صعود اعضای کانون صنفی فرهنگیان اسالمشهر به قله علم کوه، دو مین قله مرتفع ایران  * -

 انجام شد

 .معلم خراسانی  به ناحق محکوم، از اوج قله های ایران باال رفت 7نام معلمان زندانی و 

 

نیز به قله دماوند بلند ترین قله ایران صعود ( 11امرداد  1۸) نفی فرهنگیان اسالمشهر  به همین مناسبت سال گذشته ، در همین روز اعضای کانون ص

 .کردند

 شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
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 ات کارگری دامن بزندتواند به ادامه اعتراض اعتراض کارگران صنعت نفت از اهمیت باالیی برخوردار است و می*    -

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

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

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

 .است" به وضعیت بد آب وهوایی

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

 .دهند نمی

. پاالیشگاه نفت و صنایع پتروشیمی درهفته اخیر برگزار شد اعتراضات در چند. شود ای قابل تامل و مهم محسوب می اعتراضات کارگری این بار از صنعت نفت آغاز شده است، از این جهت مسئله

پارس جنوبی، کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی، پاالیشگاه گاز  24و  22های  آزادگان و فاز های نفت و گاز و پتروشیمی آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان و المرد و دشت کارگران پاالیشگاه

 .ت از کار کشیدندپارسیان در چند روز اخیر دس

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

 .بتوانند با دریافتی خود به زندگی ادامه دهند

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

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

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

 .نشان نداده است

 مرداد 16بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 

 ششمین روز 11مرداد  96ادامه وگسترش اعتراضات کارگران در*    -

 .ششمین روز خود را پشت سر گذاشت و اعتراضات به دیگر نقاط کارگری کشیده شده است 11مرداد  16ارگران امروز اعتراض ک

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

 .وژه ایش به اعتراض پیوسته در خانه استراحت می کنندسیکل ترکیبی هریس تبریز هم چند روزی است کارگران پر 

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

که هر روز نبود کارگران چه زیانی را در پروژه ها به دلیل سر وقت تحویل ندادن کار به آنان کارگران در خانه استراحت می کنند و کارفرمایانی که از تصمیم کارگران به هراس افتاده اند و می دانند 

با کارفرمایانی چون شرکت اکسیرصنعت در پتروپاالیش « خسته خواهند شد و به سرکار بر می گردند» :گاه با مسخره کردن اعتراض کارگران، می گویند. تحمیل خواهد کرد، شروع به شیادی کرده اند

 .اما زهی خیال باطل. دادن اطالعیه های رنگارنگ و دادن تشویقی های روزانه تالش دارند کارگران را به کار برگردانند
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ه روز شده و دستمزد عقب افتاده با این حساب حقوق این کارگران ب. است13اما تنها خبر خوشی  که امروز بار دیگر کارگران را شاد کرد پرداخت حقوق تیرماه در شرکت صنعت پژوهان در تنبک فاز 

 .اما کارگران تا نتیجه ندادن خواسته هایشان به سرکار باز نخواهند گشت. این اولین خواسته کارگران است و باید به همه شرکت ها سرایت کند. ندارند

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

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

 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:منبع

 

 :پروژه ای گزارش فدراسیون جهانی اینداستریال از اعتراضات کارگران*    -

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

عتراض کارگران اعتصابی به عقب ا. هزار کارگر دست از کار کشیدند های گازی پارس جنوبی در ایران، در حدود ده ها در میدان های صنعتی و پاالیشگاه ها در پروژه در جریان موجی از اعتصاب

ای مکرر، و اعتصاب و  مزدهای معّوق مسئله. درجٔه این روزهاست 55افتادن پرداخت مزدها، پایین بودن مزدها در حد فقر، اشتغال نامطمئن، و شرایط کار و زندگی نامناسب در گرمای باالتر از 

 .گذارد سابقه است، و بر روی کار چند پاالیشگاه و پیمانکاران زیادی اثر می های کارگری اخیر بی ج عظیم و هماهنگ اعتصابولی مو. نیز رخدادی رایج است[ در ایران]های محلی  اعتراض

یی در  ن مشاغل فصلی و پروژهو دالال( کاریابی)های اشتغال  اند که برای بنگاه یی صنعتی های حرفه کش صنعتی، و دیگر صنف کنندگان شامل کارگران ساختمانی، برقکار، جوشکار، لوله اعتصاب

 24محل سکونت آنها در . گردند روز تعطیلی دارند و دوباره به کار برمی 6کنند و سپس  درپی کار می روز پی 24این کارگران . کنند ترین میدان گاز طبیعی دنیا کار می های صنعتی در بزرگ پروژه

موج اخیر اعتصاب زمانی برخواست که . روزه را کار نکنند 24کل شیف کاری [ در این اعتصاب]کارگران قصد دارند . ارشان استهایی در نزدیکی محل ک روزی که مشغول به کارند، خوابگاه

های خود را به  هرستی از خواستکارگران ف. بر اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شد و جان باخت[ مرداد7]ژوییه  21زاده، یکی از کارگران پیمانی در مجمتع پتروشیمی ماهشهر، روز  ابراهیم عرب

کل ترک کردند و به خانٔه خود  های گازی را به نفر از آنها محل کار خود در میدان 2555کارگران دست به اعتصاب زدند و در حدود [ مرداد11]روز شنبه اّول اوت . های پیمانکار دادند شرکت

 .دفاتر پیمانکاران به حالت اعتراض جمع شدند بازگشتند، در حالی که شمار زیادی از کارگران نیز در بیرون  

ز آن است که امکان زیادی دارد که کارگران بتوانند امتیازهایی به گفتٔه سندیکای فلزکارمکانیک ایران، سندیکای کارگری ایرانی وابسته به اتحادیٔه جهانی اینداستریال، مقیاس عظیم این اعتصاب حاکی ا

 .های کار صنعتی عمده بشوند فق به داشتن نمایندگانی در محلبه دست آورند و احتمالن حتی مو

های اعتراضی  حرکت[ مرداد14]اوت  4شنبه  روز سه. های پتروشیمی نیز به این اعتصاب بپیوندند ها و مجتمع رفت که کارگران دیگر پاالیشگاه ، انتظار می[کارگران در پارس جنوبی]با ادامٔه اعتصاب 

های  تپه و در کارخانه های کارگری ایران را فراگرفته است، از جمله در نیشکر هفت ها و اعتراض امروزه موجی از اعتصاب.شرقی ایران گسترش یافت ان، و به مشهد در شمالبه اصفهان در مرکز ایر

چون : کنند ای در پیشبُرد اعتصاب استفاده می اپایدار خود به عنوان اسلحهولی کارگران پارس جنوبی از وضعیت اشتغال ن. شوند رحمانه سرکوب می کارگران اعتصابی اغلب بی. صنعتی شهر اراک

 .توانند آنها را به خاطر دست کشیدن از کار یا ترک  محل کار تنبیه انضباطی کنند استخدام دائم نیستند، نمی

ای از دستگیری و زیر نظر داشتن فعاالن اصلی  های تأیید نشده گزارش. جویانه بزند به اقدام تالفی ها، نیروی انتظامی دست دهندگان این اعتصاب نگران آنند که با گسترش اعتصاب فعاالن و سازمان

در نیروگاه  اند که حاضر به مذاکره در مورد شرایط کار هستند، از جمله های منتشر شد مبنی بر اینکه پس از دو روز اّول اعتصاب، برخی از کارفرماها گفته امروز گزارش. اعتصاب منتشر شده است

 .ایرانشهر در جنوب شرقی کشور
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آنها برای دفاع از حق خود خواهند ایستاد و تا زمانی که صدای آنها شنیده . تواند آنها را ساکت کند اند که هیچ سرکوبی نمی کارگران ایران بارها نشان داده»: کمال اوزکان، معاون دبیرکل اینداستریال گفت

توانند در ایجاد  آنها اگر بر سر موضع خود محکم بایستند، می. اند های گازی برای دفاع از حقوق خود دست به اعتصاب هماهنگ و استراتژیک زده کارگران میدان. دادشود به اعتراض ادامه خواهند 

 «.صنفی خواهد بود-های صنعتی ین کشور شاهد چنین ستیزتا زمانی که سندیکاهای مستقل در ایران به رسمیت شناخته نشوند، ا. موفق شوند[ در شرایط کار خود]تغییرهایی اساسی 

پیمانکاران . های چندملیتی انرژی دیگری در حال توسعه است، ولی ایران در تأمین مالی الزم برای پیشبُرد این پروژه، با مشکل روبرو بوده است های گازی پارس جنوبی اکنون با مشارکت شرکت میدان

، در معرض ورشکستگی [آمریکا]های بانکی  ، به علّت تحریم[ایران]های قرارداد توسط دولت  اند تحت فشارند، و اغلب به خاطر تعویق پرداخت هایی که از برنامه عقب برای تکمیل کار بر روی پروژه

 .قرار دارند

 

 اعالم حمایت شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه ازاعتصابات کارگران در ایران   *  -

کارگران زن و مرد کارخانه نیشکر هفت . اعتصاب ها چند برابر شده اند. ط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهنددر این شرای

اعتصاب کنندگان خواستار . ا این اعتصاب عامل بسیار مهم مقاومت و مبارزات اجتماعی بوده استاین طوالنی ترین اعتصاب در تاریخ آن ها است، ام. روز در اعتصاب به سر می برند 55تپه بیش از 

ر آخر د. چند روز پیش، هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی با هماهنگی کامل اقدام به اعتصاب کردند. پرداخت دستمزد معوقه سه ماه گذشته و دولتی شدن مجدد کارخانه خود هستند

 .هفته گذشته معلمان در برابر مجلس شورای اسالمی تظاهراتی ترتیب دادند و بی عدالتی های اجتماعی را محكوم كردند

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

 !گوش همه مردم جهان برسانیم

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

 اسپانیا - (CGT) کنفدراسیون عمومی کار

 فرانسه (Solidaires)  - اتحادیه سندیکای همبستگی

 بورکینافاسو  (CGT-B) - کنفدراسیون عمومی کار

 اندونزی - (KPRI) ندونزیکنفدراسیون جنبش مردم ا

 اسپانیا (Intersindical) - کنفدراسیون سندیکایی

 الجزایر - (SNAPAP) اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت

 هائیتی -نبرد کارگر 

 ایتالیا USI) ) - اتحادیه سندیکایی ایتالیایی

 فرانسه (CNT SO) همبستگی کارگری -کنفدراسیون ملی کارگران 

 اسپانیا - (CO.BAS) های پایهاتحادیه کمیسیون 
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 هائیتی  (OGTHI) - سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی

 ایتالیا- (SI COBAS)  سندیکای بین حرفه ای

 فرانسه  - (CNT-f) کنفدراسیون ملی کار

 اسپانیا  - (IAC)  سندیکای آلترناتیو کاتالونی

 صحرای غربی (UGTSARIO)  - اتحادیه عمومی کارگران صحرا

 باسک- (ESK)  مگرایی چپ سندیکاییه

  سنگال - (CNTS / FC) کنفدراسیون ملی کارگران سنگال

 مصر  - (EFITU) فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری

 ایتالیا (SIAL-COBAS) - سندیکای خودمدیریتی کارگران

 فلسطین - (GFIU) فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل

 پاراگوئه - (CCT)  کنفدراسیون طبقه کارگر

 پرو  -شبکه همبستگی کارگران 

 نیجر - (USPT) اتحادیه مترقی کارگران نیجر

 سنگال - (UNSAS) اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال

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

 اسپانیا - (SO) همبستگی کارگری

 انگلستان(RMT / TUC)  - ریایی و حمل و نقلاتحادیه ملی کارگران راه آهن، د

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

 کلمبیا  (SINALTRAINAL / CUT) - اتحادیه ملی کارگران کشاورزی

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

 اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان  -حادیه کارگری ات

 بنین - (SYNTRASEH)اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی
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 برزیل  - (ASFOC-SN) اتحادیه کارگران فیوچرز

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

 هائیتی UNNOH) - ( اتحادیه ملی معلمان

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

 ایتالیا - (CUB Immigrazione) کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر

 ایتالیا (CAT)  هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل

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

    مالی  - (SYTRAIL / UNTM) اتحادیه ملی کارگران -هن اتحادیه کارگران راه آ

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

 سنگال  - (SNTPTB) اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی

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

  الجزایر  - (CLA) شورای دبیرستان های

 ایتالیا  - (CUB Trasporti) کنفدراسیون متحده حمل و نقل

 الجزایر  - (SESS) اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی

 فلسطین - (PPSWU) اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین

 بلژیک  - (USE) اتحادیۀ دانشجویان

 پرتغال - (STCC) اتحادیه کارگران مخابرات

   ونزوئال  - (Sinutapetrolgas) اتحادیه کارگران صنایع نفت

  اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

  کانادا - (STTP) اتحادیه کارگران پست کانادا

 سوئیس - (SAP) سندیکای مستقل کارگران پست

  - (SUTEChili) فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش
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  ساحل عاج -م ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی پلتفر

 انگلیس (TUC Liverpool)  - اتحادیه کنگره، لیورپول

  ایتالیا - (ORMA Brescia) سندیکای مستقل ایالتی برشا

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

 نیاکاتالو - (Metro SU) اتحادیه کاتالونیا

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

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

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

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

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

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

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

 (IWW) - لیکمیسیون همبستگی بین المل -کارگران صنایع جهان 

 آلمان TIE) آلمان)تبادل اطالعات بین المللی 

 فرانسه  -( رهایی)گرایش بین المللی 

 هنگ کنگ - (GMO) ردیاب جهانی مانیتورینگ

 فرانسه - (CSR) گرایش سندیکالیست انقالبی

 ایتالیا -نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  

 فرانسه - (SSTI) همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران

 آلمان - (BASO) ابتکار همبستگی پایه

 ایتالیا -ایریس بوس -کارگران فیات -مقاومت کارگری 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
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 «گل آلود کردن آب وماهی گرفتن»حضور امام جمعه اهواز در تجمع کارگران برای *    -

 که پس از طرح ریزی شده امام جمعه اهوازباهمراهی چند طلبه وجوان بسیجی حضورپیداکردند تا با گل آلود کردن آب ماهی بگیرند وتبلغات جناحی کنند  دراجتماع امروزطبق یک برنامه ازقبل

 .عت برپاکردندروبرو شدن با عکس العمل اعتراضی کارگران هفت تپه دمشان را روی کولشان گذاشتند وبا قهرراهی پارک شدند وبا دارودسته اش نمازجما

 

 

 رونمایی تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران زن و مرد با برافراشتن بنری در شهر آبسرد بغل گوش پایتخت *  -

 :بنر زیردر شهر آبسرد یکی از شهرهای شهرستان دماوند در استان تهران برافراشته شده است

 

 

 شده کارگران هفت تپه مالیازحقوق پا تیدر حما یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ  یکانون صنف هیانیب *   -
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 مالیدهند و پا یم لیرا معلمان و کارگران تشک رانیا یاز جامعه  یمیقشر عظ. نگردد  مالیبه ناحق پا یقشر و صنف چیشود که حقوق ه یمحقق م یآموزش و پرورش زمان یرشد و توسعه و بالندگ 

و اخراج گرفته اند و  دیخود حکم زندان ؛ شالق ؛ تبع یبه خاطر مطالبات صنف ریاخ انیسال طولکه در  یمعلمان. از افراد جامعه  یریتعداد کث بر ضیاجحاف و تبع یعنیدو قشر  نیشدن حقوق ا

 ئوالنظالم و مظلوم در مواجهه مس  یعوض شدن جا نیمچنشدن معلمان و کارگران و ه دهیاست که با به استثمار کش یستم پنهان دیحکم گرفته اند ، مو یبا اتهامات واه یکه بخاطر حق خواه یکارگران

به شدت در حال  ییدور از انتظار دستگاه قضا یدولت ها در کنار همراه یهمراه ای یتفاوت یکه غالبا با ب. مطالبات اصناف گوناگون است افتهیبا سرکوب سازمان  ییامر با موضوع و همانا هم راستا

 .گسترش بوده است

اما افسوس که در عمل و .  از آن سوگند خورده است یبر اجرا و پاسدار یجمهور سیشناخته و رئ تیهمه گروه ها و صنوف به رسم یحق را برا نیا یقانون اساس 27هست که اصل  یلهمه در حا نیا

داشته  یآنان در پ یبرا زیو زندان را ن تیبوده، بلکه اتهام، محکوم یمصرح قانون یو آزادحق  نیاز ا دنداشته ش غینه تنها در میشاهد بوده ا یو کارگر یصنف یآن چه که تا کنون در حق فعاالن تشکلها

 .است

علمان م یکانون صنف رکلیدب یفالح یدمحم تق یآقا تیمحکوم نیو همچن یخراسان شمال انیفرهنگ یانجمن صنف رهیمد اتیه یاعضا ی، صدور احکام ظالمانه برا یبیو دمحم حب یعبد لیحبس اسماع ادامه

 یابانهایبه دو ماه  است در خ کیاعتراضات کارگران هفت تپه که نزد دیجد یدر کنار آن سر. خواهدیم نهفتاد م یشمردنش مثنو یرفته بر معلمان که برا یبر اجحاف ها گریهست د یتهران  که اجحاف

مسوالن .. برد ینم ییو رها شده که راه به جا ختهیافسارگس یدرجه خوزستان، دست و پنجه نرم کردن با گران ۸5 یباال یدر جدال با مرگ،گرما ریو مبارزه نفس گ ییسخت کرونا یوانفسا نیشوش در ا

 یاند دانش آموز دهیخود پرس از نیمسئول ایآ. جلوه دادن آنها دارند یرقانونیدر کم رنگ کردن و غ یصنوف  سع ریگرفته و مانند اعتراضات سا دهیآشکار مطالبات آنها را ناد یتفاوت یبا ب یو مل یاستان

 مشغول باشد ؟  لیبال به تحص فراغتواند با  ینکرده است چگونه م افتیکه پدر و مادرش ماهها حقوق در

شده و  تیهدا یساز یصخصو خورد،یشده به چشم م یساز یخصوص یبخشها ریو در سا ستیمختص معلمان و کارگران ن سازدیم انیخود را ع ،یساز یسالها خصوص نیکه در طول ا یتیواقع

. گوناگون را دارند یاسیو س ینظام ینهادها ایقوه مفننه  ای هییقوه قضا ایو محکم در درون دولت  یقو یها تیاست که تنها و فقط حما یاموال ملت به افراد یشده بدون حساب و کتاب در واگذار تیریمد

 . المال را در تاراج دزدان و اختالسگران قرار داده است تیملت و ب هیو سرما دهیاعف بر معلمان و کارگران را موجب گردها نه تنها مانع تحقق عدالت بلکه ظلم مض تیحما نگونهیکه ا

 تیحاکم نیاست که در ا نیا دهنده سه قوه نشان یدر سطح روسا یحت ،ییقضا یاز قضات و مقام ها یبرخ نیبستگان و منسوبان شان و همچن ایاز تخلفات، در سطح  وزرا   یبرخورد با موارد نحوه

 یبه مانند شو ایو  ستین یکاف ای م،یشاهد نهیزم نیو آنچه را که در ا. شکل نگرفته است یا حداقل بطور جدیبه جان نظام افتاده است وجود ندارد  انهیکه مثل مور یمبارزه با فساد یبرا یاراده مستحکم

 .را نداشته و نخواهد داشت یدر مردم و افکار عموم ییاز دستگاه قضا یدیناام یو القا جادیجز ا یاست که سرانجام یغاتیتبل

از اعتراض کارگران هفت تپه، تنها راه  تیو اعالم حما یصنف نیفعال ریسا یو حبس و زندان برا یمعلمان خراسان شمال ریضمن اعتراض به احکام اخ یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ یصنف کانون

 طیزنان، فعاالن مح ان،یمانده معلمان ، کارگران ،دانشجو یو ضمن هشدار به دولت درباره حقوق بر جا داندیم  زیمسالمت آم یآنها از راهها یریگیرا اتحاد اصناف مختلف و پمطالبات  نیاجابت ا

و   هسرکوبگران یاستهایخواند و معتقد است که س یبات کارگران هفت تپه  فرامو احقاق حقوق آنها خصوصا توجه وبرآوردن مطال زیمسالمت آم استیگرفتن س شیرا به در پ تیحاکم.....و  ست،یز

آنان به  زیخواند و بر پره یحق فرا م نیاز ا یملت جهت  برخوردار یهمراه یقانون و ضامن عدالت برا یدستگاه قضا را بعنوان بلندگو شیراه  قضات آزاداند نینخواهد برد و در ا ییراه به جا یتیامن

 . اصرار دارد گردان،یاز حد به پرونده سازان باز شید باعتما

 1311 مرداد

 یشرق جانیآذربا انیمستقل فرهنگ یصنف کانون

 

 انیزندان گریو د یبیحب و دمحم یعبد لیضرورت محافظت از سالمت معلمان دربند اسماع رامونیپ( تهران) رانیمعلمان ا یکانون صنف هیانیب*    -
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 یروستاها یدر نقاط مختلف کشور حت 11 دیکوو یماریمجدد ب یریگ گسترده و اوج وعیاز ش تیحکا یرسم ریو غ یکه اخبار رسم یکشور در حال یها در زندان 11دیکوو یماریب وعیاز ش پس

 .کشور است یحکومت یها شده در دستگاه رفتهگ شیدر پ وهیهمچنان ش شنهادیو پ هیسکوت و اکتفا به توص ،یپنهان کار رسد یدورافتاده دارد، به نظر م

مختلف  یها متعدد از درون زندان یخبرها وه،یش نیا یریبه رغم به کارگ. شود یدر مورد آنها به شدت اعمال م یسکوت و پنهانکار استیهستند که س ییها مکان نیکشور از جمله مهمتر یزندان ها 

 نیهر چند ا -آمدند  یبه مرخص انیاز زندان یتعداد قابل توجه هییقوه قضا سیبا بخشنامه رئ 11 اسفندماهاگرچه در . کند یر مها را آشکا داخل زندان میاز اوضاع وخ یا که گوشه دیآ یم رونیکشور ب

 .خلوت شدند یها تا حدود رسد زندان یاما به نظر م -اجرا نشد ،یدتیو عق یاسیس انیکم در مورد زندان ق،دستیدق یبه نحو زیبخشنامه ن

 -اگر مجرم هم باشند یحت - انیفروکش کرد و فراموش شد که همه زندان زین هییمختلف از جمله دولت و قوه قضا یقوا یاطیو احت رانهیشگیرسد اقدامات پ یاول کرونا به نظر م با فروکش نمودن موج 

 .آنهاست یحق انسان نینخست یبرخوردارند و حق زندگ یهنوز از حقوق انسان

اقالم  عیها، عدم توز زندان یبهداشت تیبه وضع یتوجه یاز ب طور نیهم. منتشر شده است انیاز زندان ینقاط مختلف کشور و فوت تعداد یکرونا در زندانها وعیز شا یاخبار متعدد ریدوماه اخ یکی در

ورود به زندان،  ی نهیشدن دوره قرنط یطوالن لیبه دل ها نهیقرنط یشلوغ ن،یریمشکوک به کرونا از سا انیزندانافراد بدحال، جدا نکردن  یالزم برا یپزشک ناتیو معا یدگیعدم رس از،یمورد ن یبهداشت

نموده  جادیا انیزندان نیا ادهخانو یاعضا انیرا در م یدیشد یها یاز زندان تهران بزرگ با هم، نگران پیسه ت انیافراد بدحال به خودشان و بدتر از همه اقدام به ادغام زندان شیآزما جهیعدم اعالم نت

 .است

ها  آشکار نسبت به جان انسان یتیمسول یو ب یتوجه یب نینسبت به ا ،ینامساعد همکاران زندان طیاز شرا ینگران لیو سپس به دل یانسان فهیوظ کیمعلمان تهران در وهله اول به عنوان  یکانون صنف 

موارد اشاره  نیبه ا توانیاقدامات م نیاز جمله ا.  اقدامات الزم را انجام دهند طیشرا نیدادن به ا انیدر جهت پا عتریهرچه سر خواهد یو دولت م هییدارد و از قوه قضا یخود را ابراز م دیاعتراض شد

دادن به مدت  یمرخص ،ینفو ص یدتیو عق یاسیس انیزندان ژهیبه و ه،ییقوه قضا ریمشروط، کاهش دوره زندان مطابق با بخشنامه اخ یآزاد یبرا طیدادن به دوره زندان افراد واجد شرا انیپا: کرد

 ل،یدانشجو، وک انیگرفته تا زندان یبیودمحمحب یعبد لیچون اسماع یاز جمله معلمان یو صنف یدتیعق ،یاسیس انیزندان یبرا ژهیدر جامعه؛ به و ریهمه گ یماریب نیتا رفع خطر ا انینامحدود به زندان

دولت  انیم قیدر پر نمودن شکاف عم یگام مثبت تواند ی، بلکه م دهدیرا نشان م یانسان ی اقدامات  نه تنها وجهه نیا. یاسیس انیزندان گرید و ینگار، فعال حقوق زنان، فعاالن کارگر روزنامه سنده،ینو

 .ندارند را بهبود ببخشد یآزاد طیکه شرا انیزندان ریو مراقبت از سا ینگهدار یها برا سرانه سازمان زندان نیملت شود و همچن -( حکومت)

 (تهران) رانیمعلمان ا یصنف انونک

 

 به کرونا نیاو  زندان 3 بند  انیاز زندان یگریو تعداد د یعبد لیزاده، اسماع میجعفر عظ یابتال رامونیپ رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد هیانیب  * -

مرداد ماه مشخص شده  11 کشنبهیتست کرونا گرفتند که امروز  انینفر از زندان 17از  یبهدار نیمسئول ،نیزندان او 1 بند  انیاز زندان یدر برخ یماریشدن عالئم ب انیپس از نما شنبه هفته گذشته  سه

 یجام شده است احتمال ابتالتعداد ان نیا یانجام تست تنها برا  نفر بوده و 17 نیاز ا شتریداشته اند ب یماریکه عالئم ب یانیتعداد زندان نکهیبا توجه به ا. نفر مثبت است  17 نینفر از ا 12است که تست 

کرونا  یماریبه ب انیباالست چه بسا که تمام زندان زین انیاست و تراکم زندان دهیهم تن در اریبسته و بس یطیزندان، مح طیمح نکهیبا توجه به ا. باالست اریبس 1در بند  یماریبه ب انیاز زندان  یشتریتعداد ب

 .مبتال شده باشند

عوامل  ایو  انینفر از زندان کیهر بند   در ستیو تنها کاف ستیعنوان سالم و امن ن چیزندانها به ه طیقرار دارد و مح یدر خطر جد انیجان زندان میرونا بارها اخطار داده بودک یماریب وعیش پس از ما

 .گردد انیتمام زندان یمبتال گردد تا منجر به ابتال یماریزندان به ب

 

 مانداران قطارهای مسافری بدلیل نداشتن امنیت شغلی  و پیگیری مطالباتفراخوان به تجمع پرسنل مه*   -
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 راه آهن تهران: مکان تجمع

 صبح15: ساعت  -  11مرداد 25شنبه : زمان  

 

 

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

زندان اوین از جمله اسماعیل عبدی و متین آذر پی برای آزمایش کرونا راهی بیمارستان زندان اوین شدند، که تست همه ی آنان مثبت  1از زندانیان بند تن  12جمعه ،  11امرداد   17چهار روز پیش  

 .اعالم شد

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

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

 .اتاق بستری هستند، هیچگونه امکانات درمانی ندارند

ابراز ناراحتی کرده اند، اما مسئولین زندان از بردن آنان به بیمارستان خودداری کرده اند، و چشم به راه ابالغ رئیس زندان و  1نفردیگر از بند  27شده اند،  نفر راهی بیمارستان 12پس از آنکه این 

 .قاضی ناظر برزندان بوده اند

به جای فرستادن وی به بیمارستان او را در محوطه ی زندان به حال خودرها  1است، اما متاسفانه مسئولین بند تن به شدت ناراحت بوده و توانایی نفس کشیدن را از دست داده  27شب هنگام یکی از این 

 .کرده اند

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

 .تن دیگر که از پیش راهی بیمارستان زندان شه بودند در بدترین شرایط کنار هم بدون دارو و لوازم بهداشتی نگهداری می شوند 12تن و  27هم اکنون این 
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 . سطح شهر هستند مادر ، پدر و همسر اسماعیل عبدی چندین روز است ، پشت درهای بسته ی دادسرای اوین پیگیر اعزام وی به بیمارستانهای

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

 ”. ردنی نیستاسماعیل هنوز م“این شخص مسئول در پاسخ مادر اسماعیل به وی گفته است ، 

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

 

 روس کرونابیانیه تشکلها و گروه های کارگری، دانشجویان، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان در رابطه با ابتالی زندانیان سیاسی به وی  * - 

 .زندان ها باید فورا تعطیل شوند

سیستم حاکم همچنانکه در ابتدای ورود ویروس به داخل کشور تمام توان . ها نیز مانند هر مکان عمومی دیگری جایگاهی برای رشد بیشتر کرونا شدند همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، زندان

 .ها شوند های میزان شیوع این بیماری در زندان اند و البته پرواضح است که منکر واقعیت ند، در مورد شیوع بیماری کرونا نیز تا همین امروز دروغ گفتهتبلیغاتی خود را در انکار واقعیت بکار گرفت

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

 .بیشتری فراگیر و در حال همه گیر کردن زندانیان است

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

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

د آذرپی، دمحم داوودی، فریدون احمدی و سعید نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین از جمله اسماعیل عبدی، امیرساالر داوری، وکیل، جعفر عظیم زاده، مجی 12نیز خبر ابتالی  11مرداد11روز 

 .یر زندانیان بسر می برنداین زندانیان هم اکنون بدون هیچ گونه مداوایی در حالیکه از سردرد، تنگی نفس و بی حالی و ضعف رنج می برند، در قرنطینه و بدور از سا. شریفی رسانه ای شد

 .نات بهداشتی، درمانی و غذایی محروم هستند، مصداق اقدام به قتل عمد آنان استدر زندان نگهداشتن زندانیانی که از کمترین امکا

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

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

اشکال گوناگون نظیر دیوارنویسی، ایجاد گفتمان و پیوستن تر از قبل برای نجات جان زندانیان، به  توانند همگانی اند، می خواه و رادیکال نیز همانطور که تاکنون حامی زندانیان سیاسی بوده فعالین آزادی

هایشان حمایت به عمل  خواه؛ اعتراض خود را نسبت به این مسئله ابراز دارند و به این ترتیب از زندانیان و خانواده به اعتصابات و تغییر توازن قوای سیاسی به نفع زندانیان سیاسی و جامعه آزادی

 .آورند

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

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

22/5/1311  
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  حاد بازنشستگان ایرانات-1

  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه-2

  سندیکای نقاشان البرز-3

 کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری-4

  گروهی از فعالین کارگری سقز-5

 گروهی از فعالین لغو کار کودکان-6

  تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان-7

  اه آزاد نجف آباددانشجویان دانشگ-1

 های تهران گروهی از دانشجویان هنر دانشگاه-1

 

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

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

زندان اوین  1یران، و ده نفر دیگر از زندانیان در بند طبق گزارش ها اسماعیل عبدی معلم زندانی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، و جعفر عظیم زاده فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ا

 12نفراز زندانیان این بند که دچار عالئم کرونا بودند، نشان داد که نتیجه آزمایش  17ایید رسمی ابتالی این زندانیان به کرونا بعد از آن اعالم شد که آزمایش راندوم از ت. به بیماری کرونا مبتال شده اند

  .ع دقیقی در دست نیستنفر در بهداری زندان بستری هستند و از وضعیت سالمتی آنان اطال 12در حال حاضر این .  نفر آنان مثبت است

جتماعی، زندان های ایران به مرکزی خطرناک برای شیوع از آغاز شیوع کرونا در ایران به دلیل جمعیت بیش از ظرفیت زندان ها، نبود امکانات اولیه بهداشتی و نا ممکن بودن رعایت فاصله گیری ا

یماری گویی مقامات مختلف رژیم، تعداد دقیق افرادی که در زندانهای ایران به کرونا مبتال شده اند و یا جان خود را در نتیجه ابتال به این ببه دلیل پنهان کاری و دروغ .گسترده این بیماری تبدیل شده اند

عالیم  بیماری را داشتند، حاکی از گستردگی شیوع این زندان اوین  1نفری که در بند  17نفر از  12اما همین  مورد اخیر یعنی مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونای .  از دست داده اند، مشخص نیست

" ندان ها را وضعیت چنان بحرانی و فاجعه بار است که طبق خبرهایی که به بیرون درز کرده است، خود مقامات زندان نیز در گزارش های  درونی،  وضعیت ز. بیماری در زندانهای ایران است

  .توصیف کرده اند"  غیرانسانی"و " خطرناک

هزار نفر از زندانیان به مرخصی  121ن ها،  تا کنون طبق اعالم سازمان زندان ها از اسفند ماه سال گذشته، بعد از موافقت قوه قضایه با مرخصی عده ای از زندانیان به منظور خلوت کردن زندا

بعالوه، تقریبا همه زندانیانی که رژیم با مرخصی آنها موافقت کرد، کسانی بودند که به . یت خود زندانی دارنداما گزارش ها حاکی است که  بسیاری از زندان ها همچنان  بیش از ظرف. فرستاده شده اند

. نان در زندان بسر می برنداکثریت قریب به اتفاق زندانیان سیاسی، از جمله فعالین کارگری، معلمان و دیگر فعالین اجتماعی، بدون هیچ گونه توجیه، همچ.  محکوم شده بودند" جرایم عمومی"ارتکاب  

   .عدم موافقت رژیم اسالمی با مرخصی این  گرو از زندانیان معنای دیگری غیر از از انتقام گیری رژیم از آنان ندارد
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اید در دوران محکومیت اش در وضعیت غیر استاندارد و در بر اساس موازین و مقرارت مربوط به زندانی و زندان ها، حکومت ها و مقامات زندان موظف به حفظ سالمتی  زندانی هستند؛ و زندانی نب

جمهوری اسالمی  با در بند . هم شرایط  زندان ها در ایران غیر استاندار است و هم کرونا، جان زندانیان را بطور جدی تهدید می کند. شرایطی قرار بگیرد که سالمتی  اورا مورد تهدید قرار می دهد

      .در حالی که  بیماری کرونا در حال  گسترش در زندان ها است آگاهانه با سالمتی و جان آنان بازی می کند نگاه داشتن زندانیان سیاسی

ی از بیمارستان های خارج از زندان اوین به  بیماری کرونا مبتال شده اند باید بطور اورژانس به یک 1بهداری زندان اوین، فاقد امکانات الزم برای بیماران کرونایی است؛ بنابراین همه کسانی که در بند 

طبق اخبار موجود، تعدادی از زندانیان زن که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرایط غیرانسانی و . پر واضح است که در مناطق محروم کشور اوضاع زندانها بمراتب مهیب تر است. انتقال یابند

موج دوم شیوع بیماری کرونا در ایران است ، نگاه داشتن زندانیان سیاسی و عقیدتی در شرایط خطرناک و غیر انسانی در  زندان های ایران  در حالیکه شواهد نشان دهنده. ناامنی به سر می برند

 .مصداق اقدام به جنایت عمدی است

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

  .زندانیان سیاسی است

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 2525اوت  11

 

  روز حضور مقتدر و متحدانه کارگران هفت تپه نماد اتحاد و همدلی طبقاتی  6٦: کامران ساختمانگر*   -

ش برای سازماندهی و ترویچ آگاهی ایران عالرغم تمام کمی ها و کاستی ها و فراز و فرودهایش در حیات سیاسی خود در طول بیش از یک قرن مبارزات خستگی ناپذیر کارگری و تالجنبش کارگری 

و اعتصاب  1215از اولین اعتصاب کارگری ماهیگیران بندر انزلی در سال طبقاتی در میان کارگران در راستای کسب مطالبات برحق سیاسی و کارگری خود مسیری بس دشوار را پیمودە است، 

که در آن مقطع خفقان سیاسی در ایران  1211اد سال کارگران تلگراف در اسفند همان سال و اعتصاب کارگران یک کارخانه برق در تهران تا سازماندهی اعتصاب کارگران چاپخانههای تهران در خرد

ست تمام کارگران بخش چاپ و یف طبقه نوپای کارگری در ایران و به نوعی آغازی در تاریخ مبارزات متشکل و سازمان یافته جنبش کارگری ایران در زمان خود بود که تواندر زمرە پیشروترین ط

رگترین اعتصاب کارگری در بخش صنعت نفت در پاالیشگاەهای جنوب ایران در نشر درروزنامههای آن دورە را به اعتصاب بکشاند و پیشروی های گام به گام این جنبش نوپا اما مصمم که منجر به بز

قانون کار مصوبه جدید شرکت نفت از  و همراهی بخش های مختلفی از کارگران ایران در دیگر بخش های کارگری که منجر به تصویب اولین قانون کار در مجلس ایران شد که با ابالغ 1325سال 

ادان با اعمال سرکوبی خونین موجب خشم کارگران و دور جدیدی از اعتصاب در میان کارگران شرکت نفت در تهران و آبادان شد و دولت ناچارا با اعالم حکومت نظامی در آباجرای آن سرباز زدە و 

ان شرکت نفت در حمایت از ملی شدن صنعت نفت دست به سازماندهی و با طرح شدن موضوع ملی شدن صنعت نفت بخش هائی از کارگر 1321در سال . منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران شد

بات دیگری در میان کارگران شرکت نفت در اعتصاباتی در بندر معشور زدە که حاکمیت سیاسی با سرکوبی خشن این اعتصاب کارگران را به خاک و خون کشید که این سرکوب نیز موجب اعتصا

و در اعتراض به  57در قیام . در مجلس نمود1335ران بندر معشورشدە که دولت را مجبور به تصویب الیحه قانون ملی شدن صنعت نفت در اردیبشت سال تهران اصفهان و رشت در حمایت از کارگ

کشورو گسترش آن در دیگر بخش های کارگری ایران  سرکوب خونین میدان ژاله در تهران جنبش کارگری با سازماندهی بزرگترین اعتصاب کارگری در پاالیشگاە آبادان و دیگر پاالیشگاەهای جنوب

 .ناقوس مرگ و پایان استبداد پهلوی را به  صدا درآورد

ارگران هی روزافزون طبقاتی کدهه حاکمیت اسالمی و سرکوب همه جانبه تشکلهای کارگری و هرگونه اعتراضات برحق کارگران در راستای مطالبات خود هرگز نتوانست مانع آگا4در طول بیش از 

ی ایران بودەایم از اعدام و زندانی نمودن و مبارزە برای کسب حق برخورداری از یک زندگی بهتردر بخش های صنعتی و کارگری شدە و هر روزە شاهد اعتراضات مصمم تر کارگری در جای جا

نفر از کارگران معدن سنگ چادرملوی  21، تا سرکوب اعتصاب و دستگیری 1312ن آباد در بهمن تا قتل عام کارگران معدن مس خاتو 61دەها کارگر جسور چون زندەیاد جمال چراغ ویسی در سال 

نفر از نمایندگان کارگران اعتصابی  1کارگران معدن سنگ آهن بافق کرمان و دستگیری  5555تا سرکوب اعتصاب1312، اعتراضات گستردە کارگران کیان تایر در سال 1312اردکان یزد در سال 

و دەها اعتصاب بزرگ و کوچک کارگری 1315اعتصاب کارگران شرکت ترانسفوی زنجان در مرداد  1313، اعتصاب موفقیت آمیز کارگران شرکت ریسندگی پرریس سنندج در سال 1313در سال 
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 65و 1311و اکنون دور جدید اعتصابات هفت تپه در سال 1317در سال در جای جای ایران تا اعتصابات شکوهمند و متحدانه کارگران گروە صنعتی فوالد اهواز و کشت و صنعت نی شکرهفت تپه 

تر کارگران برگ زرین دیگری را در تاریخ روز حضور متحدانه در خیابانهای شهر شوش در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی حاکمیت بورژوائی ایران و خصوصی سازی و استثمار هرچه بیش

 وان این جنبش طبقاتی در حافظه تاریخ مبارزات کارگری ایران به ثبت رساندمبارزات جنبش کارگری ایران و پیشر

ای جنوب کشور عالرغم همه کمی ها و کاستی های اعتصاب شکوهمند کارگران نی شکر هفت تپه و دشادوش و در تداوم آن اعتصابات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در چندین پاالیشگاە ه

به جنبش کارگری ایران و فعالین و پیشروان این جنبش عظیم طبقاتی ( کارگران منافع مشترک دارند) صیات بارز هر جنبش اعتراضی ست اما مقتدرانه و مصمم حاوی پیامی مهم قابل نقد، که از خصو

ا آگاهی طبقاتی و صفوفی فشردەتر و گامهای استوارتری در مسیر کسب مطالبات برحق در ایران بود که طبقه کارگر ایران با درس گرفتن از تجربیات این دورە از مبارزات متحدانه کارگران هفت تپه ب

 خود گام بردارد

ش طبقاتی و نابرابری سیستماتیک و روزافزون لذا بر خود واجب میدانم بعنوان عضوی کوچک از طبقه کارگر ایران و هم زنجیری از جنس شما که برای رهائی از این بردگی مزدی و شکاف فاح

همرزمان در این مبارزە نابرابر و غرورآفرین را رفیقانه اجتماعی مبارزە می کنم در مقابل عزم و اردە آهنین و گام های استوار شما عزیزان سر تعظیم فرود آوردە و دست تک تک شما هم زنجیران و 

 .ی تغییر وضع موجود درود میفرستمو به گرمی میفشارم و به همه شما زنان و مردان کارگر و حماسهآفرینان عرصه تالش برا

 درود بر عزم شکست ناپذیر و رزم پیروزمندانه شما زنان و مردان کارگر هفت تپه

 مستحکم باد صفوف مبارزات متحدانه کارگران ایران

  زندەباد آزادی و برابری

 زندەباد هفت تپه

 1311مرداد  23

 

  ری در بهداری مرکزی زندان اوینخبر تکمیلی درباره زندانیان مبتال به کرونا، بست*   -

نفر از آنان اعالم شد که تست کرونایشان مثبت است و این  12گرفته شد و در یکشنبه این هفته به ( تست گلو)زندان اوین تست کرونا  1نفر از زندانیان بند  17در سه شنبه هفته پیش به صورت رندوم از 

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

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

  .برگرداندد 1نفر جواب  تست اشان منفی بوده است و در اقدامی غیر مسئوالنه آنان را به بند  12نفر از  ۲و گفتند  جواب تست های گرفته شد به زندانیان اعالم شد( مرداد  21سه شنبه )در روز گذشته 

یکشنبه هفته گذشته مثبت بوده و از  جواب تستشان بار اول در امروز چهارشنبه نیز به جعفرعظیم زاده و اسماعیل عبدی اعالم کردند جواب  تست کرونای آنان منفی بوده است اما از آنجائیکه این دو نفر

  .نفر زندانی مبتال به کرونا در بهداری مرکزی زندان اوین در قرنطینه بمانند ۸نفر زندانی مبتال به کرونا بسر برده اند باید در کنار  ۸یکشنبه این هفته تا امروز در کنار 

  تند عبارت است ازاسامی زندانیان که اکنون در بهداری مرکزی زندان اوین  بستری هس

 جعفر عظیم زاده ، اسماعیل عبدی ، امیر ساالر داوودی ، محسن قنبری ، یاشار مصیب زاده ، سعید شریفی ، رضا کیانیان
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دی قرار دارد و مسئولیت هرگونه اتفاقی برای این عزیزان خطر ج جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل عبدی معلم زندانی و دیگر زندانیان مبتال به کرونا جانشان در

 .مستقیماً با مسئولین قضایی و دولتی است

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

 11مرداد  22-اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

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

هایشان  ها و خانواده های مربوطه، خدمات درمانی به کارگران این شرکت پرداخت هزینه با سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و های پتروشیمی مستقر در ماهشهر  علیرغم قرارداد موجود بین شرکت

 .روز اخیر شده است شد و این موضوع موجب اعتراضات و مشکالت فراوانی برای خانواده صنعت پتروشیمی در دو در سراسر کشور به جز ماهشهر حتی مناطق محرومی مانند گچساران قطع 

پرداخت  های پتروشیمی مستقر در ماهشهر با این سازمان و  رغم قرارداد موجود بین شرکت مرداد،با نظر مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، علی 23بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

شد و این موضوع موجب اعتراضات و  ها در سراسر کشور به جز ماهشهر حتی مناطق محرومی مانند گچساران قطع  این شرکت های کارکنان های مربوطه، خدمات درمانی به کارکنان و خانواده هزینه

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

که به اعتراض محل برخی از کارکنان رسمی این بیمارستان منجر شده بود با حکم دیوان عدالت  هرچند واگذاری مدیریت بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر به شرکت طب صنعت پتروشیمی

یوان ساز شده است، نه این حکم د های پتروشیمی مستقر در ماهشهر مشکل جدیدی شده است، اما آنچه از روز گذشته برای کارکنان شرکت اداری مبنی بر دولتی ماندن مدیریت این بیمارستان وارد فاز 

 !ماهشهر است های ماهشهر در سراسر کشور به جز  های پتروشیمی دهی به کارکنان و خانواده مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مبنی بر قطع خدمات عدالت اداری که تصمیم 

  

 شدتپه رسانه ای   میزگرد اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با تعدادی ازکارگران هفت*  -

 .تپه،رسانه ای شد  مرداد اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر با تعدادی ازکارگران هفت 22مرداد،خبر میز گرد روز چهارشنبه 25روز شنبه 

 :ده استخبرگزاری دانشجو وابسته به دانشجویان بسیجی بدون ذکر نام کارگران هفت تپه شرکت کننده دراین میز گرد فقط به درج عکس زیر بسنده کر
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نمایندگان کارگران »ت کننده در میزگرد تحت عنوان گزارش این خبرگزاری وابسته به دستگاه های امنیتی واطالعاتی که ید طوالیی درسرکوب کارگران معترض دارند با سخنان هفت تپه ای های شرک

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

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

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

 

  جعفر عظیم زاده به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شد*   -

مرداد طی بازدید و معاینه دکتر بهداری مرکزی زندان اوین ،  دستور اعزام  اورژانسی جعفر عظیم زاده به بیمارستان را صادر  2۲طبق خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، امروز یکشنبه 

  کرد

زندان اوین با مثبت بودن تست کرونای آنان به بهداری مرکزی زندان اوین منتقل شدند ، امروز دکتر بهداری زندان اوین  آنان را مورد  1نفر از زندانیان بند  12ه در یکشنبه هفته گذشته پس از آنک

  نسی تشخیص داد و دستور اعزامش را به صورت فوری به بیمارستان صادر کردجعفر عظیم زاده را اورژا( قلب و ریه ) معاینه قرار داد و طبق تشخیص دکتر ، وضعیت جسمانی 

 دندساعتی پیش خانواده عظیم زاده نیز در پی تماس آقایان اسماعیل عبدی و امیر ساالر داوودی از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی مطلع ش

  ی قلبی و ریوی رنج میبرد و اکنون با شدت گرفتن کرونا و حبس در زندان وضعیت جسمانی اش را وخیم تر کرده استاز بیمار 1۸روزه در سال  ۲3جعفر عظیم زاده پس از اعتصاب غذای 

  اتحادیه آزاد کارگران ایران

 11مرداد  2۲

 

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

 زی کنیدکه دیر شود، اعتمادسا پیش از آن

هاست کمتر شاهد توقیف  با روی کار آمدن دولت یازدهم، عرصه آزادی و فعالیت مطبوعات چنان محدود شد که مدت. ای از کار بیکار شدند نفر از فعاالن رسانه 25روزنامه جهان صنعت تعطیل شد و 

گیرند که کمتر  گونه جان و رمق مطالب انتقادی را می اند که خودشان آن منطق سانسور آشنا شده ان با روند بیها چن رسانه. در مطبوعات است« خودسانسوری»این امر حاصل رعایت . ای هستیم نشریه

لت برای کنترل و گیر کرونا، نبود شفافیت آماری برای تعداد قربانیان و عملکرد نامناسب دو با این وجود، در موضوع  ویروس همه. دهند مجالی به نهادهای سانسورگر برای توبیخ و اخطار می

 .نامید، زمینه تعطیلی این روزنامه پرسابقه را فراهم کند« عضو ستاد ملی کرونا»گیری از شیوع آن، موجب شد اظهارنظر یک کارشناس که روزنامه جهان صنعت او را به اشتباه  پیش

در این مورد شواهد آماری از مجاری . ها بیان کنند یابی کرده و راهکارهای مناسب را برای حل آن ور را ریشههای موجود در کش رسانی مستند و درست، بحران ها موظفند با اطالع طبیعی است که رسانه

های نامناسب  اریگذ شود و سیاست های رسمی بیان می های کشور همه حاکی از آن است که عمق بحران کرونا در کشور بیش از آن چیزی است که در رسانه مختلف و شاهدان عینی در تیم پزشکی استان

 .کند تر می و برگزاری تجمعات پیش رو این بحران را جدی

در . ای کشور است ها و موانع فضای رسانه کاستیهای آزاد و مستقل که امکان دسترسی آزاد به آمار و  اطالعات صحیح را داشته باشند از یک سو و نگاه امنیتی به اکثر موضوعات، از جمله  نبود رسانه

اند برای شنیده شدن صدایشان به  برد و کارگران بسیاری از واحدهای صنعتی در اعتراض به دستمزدهای معوقه خود مجبور شده ترین شرایط خود به سر می که اقتصاد کشور در یکی از سختروزهایی 
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وگوی دوجانبه  این گفت. وگوی ملی و اجتماعی میان حکومتگران و مردم را فراهم کنند نه گفتتوانند به عنوان بازوی جامعه مدنی زمی های آزاد و مستقل می صحنه آمده و دست از کار بکشند، رسانه

ها زمینه دلسردی  ترین مسائل و برخورد حذفی با آن متاسفانه به جای فراهم شدن این شرایط، امنیتی کردن ساده. رسان همگان است منجر به اعتماد اجتماعی شده و در حل مشکالت پیش رو یاری

 .کند اعتمادی عمومی را بیش ار پیش فراهم می نگاران و بی وزنامهر

که بسیار دیر شود،  امیدوار است رویه کنونی اصالح شده و پیش از آن« جهان صنعت»نگاران آزاد تهران بنا بر وظیفه صنفی خود، ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه  انجمن صنفی روزنامه

 .اعتمادی ترمیم شود شان شنیده شده و دیوارهای فرو ریخته بی را بشنوند تا متقابال حرفها  تدبیرگران، حرف مردم و رسانه

 نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه

 1311مرداد ماه 25

 

 بیخبری از جعفر عظیم زاده *  -

اعزام اورژانسی پزشک  ز داخل زندان اوین مطلع شدند که جعفر عظیم زاده پس از دستور عصر روز گذشته خانواده جعفر عظیم زاده از طریق تماس تلفنی اسماعیل عبدی و امیرساالر داوودی ا

 انجام امور درمانی به بیمارستان  ریه جعفر ، وی را جهت انجام معاینات بیشتر و  پزشک زندان پس از معاینه و تشخیص شرایط اورژانسی قلب و. بهداری زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شده است

 .انتقال داده بود

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

 .جعفر اظهار بی اطالعی کردند

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

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

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

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

 11مرداد  27ه آزاد کارگران ایران اتحادی

 

 شغله در شهر طالقان2ماجرای مرگ کارگر تازه داماد  *   -

 .ست دادساله پمپ بنزین، وقتی آخر شب مشغول نظافت محل کار خود بود داخل چاه پشت جایگاه سوخت سقوط کرد و بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از د21کارگر 

 .رده دور قاب عکس سعید گوشه خانه پدرش در طالقان تنها یادگاری است که از او باقی مانده استهای پژم سوخته و گل شمع نیمه
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پسرم ». ندارنداند و مرگش را باور  دادن او سیاهپوش شده تازگی در غم از دست ساله به 21خانواده سعید . اند های ساتن مشکی را جمع نکرده های تسلیت را از دیوار پایین نیاورده و رومیزی هنوز بنر

 .گیرد نشیند و بغض گلویش را می اش می گوید و آهی غلیظ بر سینه پدر سعید این را می« .آن عکسی که گوشه خانه گذاشتیم، قاب عکس دامادی اوست. تازه داماد بود

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

 .ها آن را در ذهن خود تجسم کرده است اما بار

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

 .آب شده و در زمین فرورفته بود

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

کار سعید در . کرد بنزین کار می ها به عنوان شغل دوم در پمپ آمد و برای همین شب پسرم کارمند شهرداری بود، اما دخل و خرجش با هم جور درنمی»: پدر سعید در گفتگو باخبرنگاررسانه ای گفت

 «.ها را در سطلی که پشت جایگاه سوخت بود، بیندازد ه بوده که کیسه زبالهها، رفت کردن زباله شدن کارش و جمع بنزین نظافت بود و شب حادثه سعید بعد از تمام پمپ

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

 .به جایگاه یکباره حادثه مرگبار گریبانش را گرفتموقع برگشت 

بعد هم به خاطر . البد سعید چاه را ندیده بود و پایش سر خورده و در آن افتاده بود. درپوش فاضالب که پشت جایگاه سوخت بین دو ماشین سنگین بود، افتاده بود موقع برگشت یکدفعه پسرم در چاه بی»

 «.های امدادی بر اثر خفگی جانش را از دست داده بود پسرم دچار گازگرفتگی شده و قبل از رسیدن نیروشده بود،  گازی که در آنجا جمع

 

 اند استهمیلیون تومان در ماه بپا خ 92  هکارگران ایران برای افزایش دستمزدها ب*   -

کارگران این مراکز که بالغ بر چهل . روشیمی ها و همچنین صنایع نیروگاهی در اعتصاب به سر میبرنددو هفته است که هزاران کارگر شاغل در بخش های پیمانکاری شرکتهای متعدد نفتی و نیز پت

 م دیگری از جمله حذف قراردادهای موقت کاریشرکت و کارخانه را شامل میگردد با خواست محوری افزایش سطح دستمزد و نیز پرداخت حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند و همزمان مطالبات مه

 .میلیون تومان را مطرح کرده اند 12هم اکنون کارگران در بسیاری از این مراکز خواست حداقل دستمزد . های پیمانکاری را خواستار شدند و برچیده شدن شرکت

سطح نازل دستمزدها . ونها خانواده کارگری را به ورطه نابودی کشانده استها و روند افزایشی تورم افسارگسیخته زندگی میلی آور هزینه های زندگی و نرخ ابتدایی ترین مایحتاج خانواده افزایش سرسام

فقر و فالکت به  عمالً دارد شیرازه زندگی خانواده ها را در قعر  11و حمله بغایت ضدانسانی نهادهای ضدکارگری دولتی و کارفرمایی و نمایندگان دروغین کارگری در شورای مزد در تصویب مزد 

. بوده و چندین برابر رشد کرده استامسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا از شروع سال تاکنون میزان هزینه های زندگی با سرعت زیادی در حال افزایش  .نابودی میکشاند

 .البه کارگران است و بایست به فوریت ا عمال گرددمیلیون تومان از سوی کارگران اعتصابی حداقلی ترین مط 12در چنین وضعیتی خواست افزایش دستمزد به میزان 

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

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

م پرداخت حقوق معوقه دست به اعتصاب زده همزمان با شروع اعتصاب مراکز صنعت نفت و پتروشیمی ها، کارگران شرکت هپکوی اراک و کارگران شهرداری ها در چندین شهر در اعتراض به عد

تپه که  کارگران نیشکر هفت. هر و در اعتراض به تفاوت زیاد حقوقشان با همکاران رسمی تجمعات گسترده ای برگزار کردندالتدریسی در روزهای اخیر در چندین ش پرستاران پیمانی و معلمان حق. اند

 .میبرند ماه حقوق دست از کار کشیدند اکنون دوماه است که در اعتصاب به سر در اعتراض به عدم پرداخت چهار
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ی حاکم است و چه مافیای دولتی و چه مافیای بخش خصوصی در مقام کارفرما و چه مافیای داللی در مقام  دارانه مناسبات سودمحور  سرمایه مسبب عدم پرداخت حقوق و همچنین سطح نازل دستمزدها،

 .پیمانکار باشد همین بساط برای کارگران اعمال میگردد

و نیز خواست پرداخت بموقع  میلیون تومان که خواست کارگران اعتصابی صنعت نفت است  12به میزان کارگران باید حداکثر توان خود را بر اصل  خواست و مطالبات، و تالش برای افزایش مزد 

ن به تمامی خود  کارگراصنایع و کارخانجات چه دولتی و چه خصوصی باید این خواست و مطالبات کارگران را تأمین نمایند و چنانچه نخواهند به آن عمل کنند قطعاً . دستمزد و دیگر مطالبات بگذارند

 .توانند آن را به انجام برسانند می

 !کارگران و همسرنوشتان در سراسر کشور

التدریسی که بخش وسیعی از نیروی کار وزارت بهداشت و آموزش و پرورش را شامل  همکارانمان در بیش از چهل شرکت و کارخانه در صنایع نفت و پتروشیمی ها، پرستاران پیمانی و معلمان حق

نیز برچیده شدن بساط مافیای خصوصی و پیمانکاری در   میلیون تومان در ماه و  12و مراکز کارگری دیگری در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و خواست افزایش دستمزد به میزان میشوند 

این فرصت را دریافت و در تمامی کارخانجات و مراکز کاری به این حرکت بزرگ  باید. این یک نقطه عطف بزرگ در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ایران است. اعتصاب و اعتراض به سر میبرند

طبقه کارگر ایران . جامعه ایران در اثر روند رو به افزایش فقر و فالکت در حال فروپاشی است. خواست افزایش دستمزدها و پرداخت به موقع آن باید به رکن و پرچم اصلی جامعه تبدیل شود. پیوست

 .ترین مطالباتش امکانپذیر خواهد شد این امر تنها با سراسری شدن اعتراض طبقاتی کارگران حول این ابتدایی. هایشان بپاخیزند تمام توان و در دفاع از معیشت و زندگی خود و خانوادهبایست با 

 11مردادماه  21 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 هر دشت کرجاحتمال انتقال جعفر عظیم زاده به زندان گو*   -

ا مراجعه کرد اما وزیری دادیار ناظر با اعالم بیخبری از صبح امروز همسر جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران جهت پیگیری مکان نگهداری او به دادیاری ناظر بر زندانه

پس از آن خانواده جعفر به اداره مراجعه کنندگان زندان اوین رفته و آنجا پیگیر وضعیت . خانواده این کارگر زندانی نداد جعفر گفت که هیچ دستوری مبنی بر انتقال وی صادر نکرده است و جوابی به

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

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

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

 است_جان جعفرعظیم زاده درخطر

 جعفرعظیم زاده آزاد باید گردد

 11مرداد  21 -اناتحادیه آزاد کارگران ایر

 

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

و درمان قلب و ریه ، سریعا به  مرداد ، جعفر زنگ زد و گفت توسط دکتر بهداری اوین معاینه شده و وی  گفته که قلبت در وضعیت مناسبی نیست و باید برای کنترل و معاینه 2۲غروب روز یک شنبه

  رستان اعزام شومبیما



                           9911روزشمار رویدادهای کارگری مرداد    919   
                                                                                                                                                       

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

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

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

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

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

 رفتم دادیاری ناظر بر زندانها( مرداد 21امروز )صبح روز سه شنبه 

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

  رجایی شهر کرج

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

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

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

 .کم بشه

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

 برگرفته از صفحه اینستاگرام اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده

 

 نهادهای امنیتی قصد ُکشتن جعفر عظیم زاده را دارند  * -

روزه  ۲3عظیم زاده پس از اعتصاب غذای جعفر . مرداد پزشک زندان اوین دستور اعزام جعفر عظیم زاده به بیمارستان را صادر میکند تا ریه و قلب وی تحت مداوا قرار گیرد 2۲یکشنبه شب مورخ 

به بیماری کرونا مبتال شده و در بهداری مرکزی اوین بستری  1نفر دیگر از زندانیان بند  11اکنون نیز که در زندان به همراه . و ریوی شده بود های جدی قلبی و گوارشی  دچار بیماری 1۸در سال 

گوهردشت کرج منتقل میکنند و از دو شب  او به بیمارستان، مأمورین نه تنها وی را به بیمارستان نمیبرند بلکه جعفر را به زندان رجایی شهر واقع در بودند متعاقب دستور پزشک برای اعزام اورژانسی

 .محبوس است گذشته تاکنون در سلول انفرادی بدون اجازه تماس با خانواده  

جعفر از پیشتر با مشکالت ریوی . ای دارند بسیار کشنده خواهد بود ال شده و طبق نظر پزشکان ابتالی به کرونا برای افرادی که بیماریهای زمینهاین اقدام در حالی صورت میگیرد که جعفر به کرونا مبت

 .اند یان معروف است انتقال دادهو قلبی و گوارشی روبرو بوده است و اکنون نیز بجای مداوا در بیمارستان خارج از زندان او را به زندان رجایی شهر که به قتلگاه زندان

قانوناً شامل وی  11اسفند  21بخشنامه آزادی زندانیان . ماههای اخیر علیه جعفر صورت گرفته است به شکلی فاحش نشان از این دارد که نهادهای امنیتی قصد کشتن وی را دارند مجموعه اتفاقاتی که در

روز هم برایش پرونده جدیدی گشودند و هم جلسات بازپرسی و دادگاهی را انجام  25ینکه توجیه قانونی بر این عمل بگذارند در اقدامی بیسابقه طی فقط میشد اما اجازه آزادی به او را ندادند و برای ا

. اند ی اعطای مرخصی، با بیرون آمدن جعفر مخالفت ورزیدهپس از مراجعات هر روزه همسر و خانواده او برا از همان زمان نیز تاکنون . ماه حبس مجدد را برایش صادر کردند 13دادند و هم حکم 

 .یع شده بود استتمامی این اقدامات ورای اعمال فشار جدی به همسر جعفر و پرونده سازی برای وی و همچنین مصادره یکی از وثائق او که در زمان مرخصی تود
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ی در زندان هستند دو بار به قصد قتل جعفر، به وی حمله کردند که با دخالت دیگر زندانیان موفق به انجام کارشان نشدند اما تهدید به ی نهادهای امنیت ماه گذشته نیز دو تن از زندانیان خطرناک که مهره

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

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

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

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

م میکند که چنانچه هر اتفاقی برای جعفر عظیم زاده بیافتد مسئولیت آن بر عهده ی سیستماتیک علیه جعفر عظیم زاده را به شدت محکوم مینماید و اعال اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدامات ددمنشانه

ً ساکت نخواهیم نشست  و کل دم و نهادهای امنیتی  همچنین از تمامی کارگران و نهادهای حقوق بشری در داخل ایران و در سطح جهان میخواهیم تا متوجه . دستگاه قضایی و دولتی است و ما قطعا

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

 11مرداد  21 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  * -

  بیمارستاننگرانی و بی خبری خانواده جعفر عظیم زاده از وضعیت بستری شدن این فعال کارگر زندانی در

ای سال محکومیت زندان مبتال به بیماری کرونا در زندان اوین شده است و به علت وخامت وضعیت جسمانی بطور اورژانسی به یکی از بیمارستان ه ۲جعفر عظیم زاده فعال کارگری در حال گذراندن 

 .خیم گزارش شده و خانواده وی در نگرانی و بی خبری از وضعیت ایشان هستندتهران اعزام گردیده است متاسفانه حال ایشان به دلیل ابتال به بیماری کرونا و

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

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

 . نگران سالمتی همسرشان میباشد

هرگونه تحت فشار گذاشتن خانواده فعالین کارگری و .   وضعیت جعفر عظیم زاده که در وضعیت ویژه و اورژانسی پزشکی قرار داردسندیکای کارگران شرکت واحد ضمن ابراز تاسف و نگرانی از 

قید وشرط این فعال کارگری و تمامی  خواستار آزادی بیسیاسی را بشدت محکوم میکند و با توجه به وضعیت وخامت جعفر عظیم زاده به دلیل ابتال به بیماری کرونا و بستری شدن وی دربیمارستان ، 

 .فعالین صنفی و سیاسی دربند میباشد

 

 درگیری پیش آمد -پزشک وقت بهداری –در بهداری زندان ، بین بیماران مبتال به کرونا و دکتر فرجاد  11امرداد ماه   23روزسه شنبه   * -

 .اما ماجرا برسر قطع تلفن ها بود

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

 .نبود
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 .ای پیگیری وضعیت جععفر عظیم زاده ،جلوی معاونت زندان تجمع کردنداسماعیل عبدی، داوود میرساالری ، محسن قنبری و بیژن تسلیمی زندانیان سیاسی در اعتراض به قطع تلفن و بر

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

 .کشیده شد

به او یاد آور شدند که این کار همکاری با نیروهای امنیتی است ، و در _ پزشک شیفت شب_ناراحتی آقایان عبدی، داوودی و سایر همبندیهای آنان شد ، آنان خطاب به آقای دکتر فرجاد این خبر موجب 

 .فریبکاری کندشان یک پزشک تحصیلکرده نیست که سوگند خود را برای خدمت به بشریت زیرپا بگذارد، و به جای مداوا 

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

 .اسالمی می کنم

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

 .کرده است

 شاهدان عینی می گویند ، مامورین هنگام اعزام جعفر عظیم زاده

 .ا دستبند با خود بردندشب به او اجازه ی پوشیدن لباس هم ندادند و او را با لباس خواب ب 1در ساعت 

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

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

 . شهر با خبر نمود

انفرادی  پس از اینکه از محل نگهداری جعفر آگاه شدیم ، به زندان رجایی شهر سر زدیم ، که مسئولین زندان رجایی شهر گفتند جعفر عظیم زاده در: همسر آقای عظیم زاده می گوید .. ……خانم اکرم 

 .و باید برای مالقات و تلفن از دادستان نامه دریافت شود.اما حق تلفن و مالقات ندارد.زندان رجایی شهر به سر می برد

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

 .پرداخت می شود” سازمان حمایت از زندانیان“کمکهای 

 برگرفته از کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 

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

مردادماه در اعتراض به انتقالش به زندان رجایی شهر که بدون اعالم و به شکل یک آدم ربایی سازمانیافته اتفاق افتاده است دست  2۲ظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران از روز یکشنبه جعفر ع

 .به اعتصاب غذا زده است

مأمورین جعفر را با خودروی ون زندان به مقصد بیمارستان طالقانی . ی جعفر، دستور اعزام وی به بیمارستان را صادر میکندعصر روز یکشنبه پزشک زندان با اعالم وخامت سالمت قلبی و ریو

اند وگرنه هم خود او و هم دیگر  امر نداشتهنه تنها جعفر بلکه دیگر زندانیان نیز اطالعی از این . روانه میکنند اما او را به زندان رجایی شهر انتقال میدهند و هم اکنون در سلول انفرادی محبوس است

 .زندانیان در مقابل انتقال وی مقاومت مینمودند
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ی امنیتی ای بدون شک از سوی نهادها پروژه فته است؟ چنین اگر انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی شهر قانونی است پس چرا به وی اعالم نشده است و انتقالش دقیقاً به سبک آدم ربایی صورت گر

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

اشد اکنون نیز به بیماری کرونا مبتال میب. های متعددی ناشی از همان اعتصاب غذا دست و پنجه نرم میکند ای داشته و پس از آن با بیماری روزه ۲3اعتصاب غذای طوالنی  1۸جعفر عظیم زاده در سال 

 .و جانش در معرض خطر بسیار جدی قرار دارد

جامعه اعالم میکند که نهادهای امنیتی قطعاً قصد قتل او را دارند و  اتحادیه آزاد کارگران ایران آدم ربایی نهادهای امنیتی برای انتقال جعفر عظیم زاده به زندان رجایی شهر را قویاً محکوم مینماید و به

 .اند آن سازماندهی کردهسالمت جعفر روی دهد یا مستقیماً توسط نهادهای امنیتی صورت گرفته است و یا تحت شرایطی روی داده است که نیروهای امنیتی از قبل برای چنانچه هر اتفاقی برای 

 جان جعفرعظیم زاده درخطراست

 جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد

 11مردادماه  21 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 زاده دست به اعتصاب غذا زده است جعفر عظیم+

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

 رجایی شهر به جای بیمارستان  در اعتراض به فریب و انتقال به انفرادی زندان -1

الخصوص  علی  و همکاری مسئولین زندان و 25:35کرونا و نشر اخبار دروغ مبنی بر عدم بیماری کرونا در زندان اوین از طریق اخبار  عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابله با بیماری -2

 و فریب اذهان عمومی  پزشک بهداری برای پنهان نگه داشتن شیوع کرونا در زندان و مشارکت در سلب حیات زندانیان 

 روحی آنان و سرگردانی خانواده در بیمارستانهای شهر تهران بیخبری خانواده و آزار و شکنجه -3

 .زده است مرداد دست به اعتصاب غذا  2۲رجایی شهر در یکشنبه شب  انتقال به سلول انفرادی زندان  از همان بدو 

 جان جعفرعظیم زاده درخطراست

 جعفرعظیم زاده آزاد بایدگردد

 11مرداد  21-اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 ماهه اول سال جاری 4درصدی کارگران جان باخته براثرحوادث کاری در استان آذربایجان شرقی طی  6٦افزایش *   -

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

 .نفر افزایش یافته است 13نفر بود  21این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
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قانونی استان  نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی 452درطی این مدت تعداد : مردادروابط عمومی پزشکی قانونی استان ، دکتر علی صفائی فرد اضافه کرد 21به گزارش 

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

نفرنیز به  134درطی همین مدت . نفر کاهش داشته است 2نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن  5درتیر ماه امسال نیز : دکتر صفائی فرد همچنین گفت

 .درصدی را نشان می دهد 5این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش .نفر از آنها زن بودند  2میت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که علت مصدو

برابر با  11ودند و نیز تعداد کل مصدومین حوادث کارمراجعه کننده در سال نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد ب 16برابر با  11گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 

 .نفر مرد بودند 215نفر زن و یکهزارو  35نفر بود که از این تعداد  325یکهزارو

 

 ابوالفضل اهوازرا برسرشان دارد خانوارروستای 9٦٦قصد تخریب سرپناه « بنیاد مستضعفان»  * -

 هاییشان تعهد برای تخلیه خانه تامین وثیقه و یا ندادن ستا بدلیل عدم تخلیه منازل وادامه حبسشان بدلیل نداشتن تواناییبازداشت تعدادی از اهالی رو

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

 355هایشان را دارد، روبروشده و اکنون  در حد فاصل بین شهرک زردشت و پدافند کیانشهر اهواز با احکام بنیاد مستضعفان که ادعای مالکیت خانه تای ابوالفضل  واقع در یک سال اخیر ساکنان روس

 .هایشان را دارند خانوار ترس از دست دادن خانه

های خود و ترک روستا کرده  یاد مستضعفان با ادعای تملک و حق مالکیت اراضی این روستا، اهالی آن را مجبور به تخلیه خانهسال سکونت که مدتی است بن 35روستایی با ساکنانی با قدمت باالی 

 .است

وستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد سال در این ر 35خانوار بیش از  355بنا به گفته امام جماعت این روستا، اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟ چرا بعد از اینکه 

 .مردم تنگ کرده استآن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر ! اند؟ این موضوع افتاده

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

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

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

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

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

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

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

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

 دارند؟ پس این چه شرط انصافی است که در حق ما روا می
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، بخوابیم و این شرط انصاف نیست ها از گرما یا روی پشت بام و یا در خیابان باید با تحمل گرمایی طاقت فرسا که حتی ادارات را به تعطیلی کشانده است شب: کند یکی از جوانان روستا نیز عنوان می

 .هایی که تنها سرپناهشان است، باشد ها دستگیر و شرط آزادی آنها اخذ تعهد برای تخلیه خانه که مردان روستا به خاطر خانه

 

 گزارشی درباره کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه*  -

 :ات پیمانکاران مطابق ذیل کماکان مطلوب نیست شرح این مطالبات بدین نحو استوضعیت پرداخت های کارگری در مجتمع مس سرچشمه به نفر

رها نموده است؛ مراتب اعتراض نفرات مذکور تا  شرکت فولمن بخشی از پرسنل تسویه حساب شده ی خود از پایان سال گذشته و نیز عده ای از اردیبهشت ماه سال جاری را بدون پرداخت مطالبات -

 .این شرکت نسبت به پرداخت  حقوق پرسنل مشغول به کار خود تا خرداد ماه اقدام کرده است. س سرچشمه در حال پیگیریستحراست مجتمع م

ز اقدامی در این زمینه انجام نپذیرفته ، مجموعه ای از بدهی ها را به پیمانکاران باقی نهاده و با وجود خاتمه یافتن  کار این شرکت در سال گذشته، هنو17شرکت سبا فام کماکان از اردیبهشت ماه سال  -

 .است

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

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

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

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

 .و پرداخت مطالبات آنها اقدام نکرده است 11پل سمنگان پیمانکار در معدن مجتمع مس سرچشمه، تا کنون نسبت به تسویه نفرات معدود اخراج شده از مرداد شرکت دژ -

 کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران:منبع

 

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

 .زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر میبرد 11ام مردادماه پنجمین روزی است که جعفر عظیم زاده در سلول انفرادی اندرزگاه  جشنبه سیامروز پن

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

 .مخاطره قرار داده است باشد، ابتالی به کرونا و محرومیت از دارو و درمان شرایط جسمانی او را به شدت در می 1۸های قلبی، ریوی و گوارشی قبلی که ناشی از اعتصاب غذای سال  علیرغم بیماری

مالقات دیروز خانواده نیز از طریق اجازه نامه دادیار ناظر بر زندان و تحت فشار همسر وی صورت گرفت . زندان ندارداکنون پنج روز است که در انفرادی بسر میبرد و هیچگونه تماسی با بیرون از 

یخبری از وضعیت سالمت او قرار است نه تلفن و نه مالقات نخواهد داشت و این موضوع اعضای خانواده و جامعه را کامالً در ب( انفرادی)اند که تا زمانی که در سویت  وگرنه به خانواده اعالم کرده

 .میدهد

 11/۸/35 -اتحادیه آزاد کارگران ایران


