
 1911مرداد ماه 11اخباروگزارشات کارگری 

ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و  -

 معیشتی

 بهارستان نشین 3همزمان با حضور  

نسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به مطالباتشان کشت و صنعت شوشتر کارگرانتجمع اعتراضی  -

 حق طلب مقابل فرمانداریواخراج یک همکار 

ادامه اعتراضات کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع در کارخانه و  -

 زیر پل بختیاری

دراعتراض به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت  قشم نیکارگران شرکت نفت سنگاعتصاب وتجمع  -

 بموقعش

 نالیدر ترم نسبت به عدم پرداخت مطالبات کرمانشاه یاتوبوس شهر یراننده ها یتجمع اعتراض -

  یانیکاو

 نیسنندج با حسکنشگران از  یو جمع هیویسقز و ز وان،یمعلمان مر یتشکل ها رهیمد اتیه دارید -

 آذر در مهاباد ینیام اسریو  یحسن خان

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 چشم از جهان  فروبست ،یسکته قلب لیبدل یفراهان یکنگران( محمد) رضا

  وقف روستا و جنگل برای جلوگیری از یمشهد سار آق یروستاتجمع اهالی  -

دوباره معدن سنگ  تیو تنگستان نسبت به فعال یدشت یشهرستان ها یادامه اعتراضات اهال -

 یرمیدر کوه ب تیمرمر

نیشکر هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی و ادامه اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت *

 معیشتی

 بهارستان نشین 9همزمان با حضور  

 شکریکارگران مجتمع کشت وصنعت نبهارستان نشین، 3مرداد ماه همزمان با حضور  11روز شنبه 

مقابل فرمانداری شهرستان شوش  یشتیو مع یشغل یفینسبت به بالتکل یشانبه تجمع اعتراض هفت تپه

 .دنددا ادامه

امروز کارگران هفت تپه با سردادن شعارهایی رودررو با مجلس نشینان خشمشان را نسبت به عدم 

تعیین تکلیف با خصوصی سازی وسهامداران اختالسگر شرکت وسکوت مصلحتی مسئوالن طراز 

 .اول شهرستان شوش،استان خوزستان وکشوربنایش گذاشتند

آخرین گزارشات رسانه ای شده تا پایان روز،حاکی از بهره برداری تبلیغی بهارستان نشینان حضور 

 .می باشدیافته درتجمع کارگران هفت تپه 

نسبت به عدم پاسخگویی کارفرما به مطالباتشان کشت و صنعت شوشتر کارگرانتجمع اعتراضی *

 واخراج یک همکار حق طلب مقابل فرمانداری



برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم کشت و صنعت شوشتر کارگرانمرداد، 11روزشنبه 

پاسخگویی کارفرما به مطالباتشان واخراج یک همکار حق طلب دست به تجمع مقابل فرمانداری 

 .شهرستان شوشتر زدند

اعتراض به پرداخت  لیتجمع به دل نیا: حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت از کارگران یکی

اداره کار است که به نفع کارگران صادر شده  یکارفرما از را نینشدن حق کارگران و عدم تمک

 .است

کارگر را به طور  044حدود  و سنوات یو بازنشستگ مهیشرکت کشت و صنعت کارون ب: افزود یو

 .را در اداره کار مطرح کردند یتیکارگران شکا لیدل نیکامل پرداخت نکرده، به هم

اداره کار، شرکت کشت و صنعت کارون ملزم به پرداخت حق  یبر اساس را: اضافه کرد یو

اخراج  زیرا نیک همکار حق طلب  عمل نکرده، بلکه یشرکت نه تنها به را نیکارگران است اما ا

 .کرده است

شغلی ومعیشتی با تجمع در کارخانه و ادامه اعتراضات کارگران هپکو اراک نسبت به بالتکلیفی *

 زیر پل بختیاری

مرداد،جمعی از کارگران هپکو اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به  11روز شنبه 

وسپس زیر پل بختیاری نزدیک ریل قطار راه آهن اجتماع  بالتکلیفی شغلی ومعیشتی ابتدا در کارخانه

 .کردند

 

ماه حقوق کارگران کارخانه هپکو پرداخت نشده است وامنیت 2،بنا به گزارشات رسانه ای شده

 .شغلیشان پادرهواست

بنا بهمین گزارشات،هپکویی ها تجمعات اعتراضی این روزهایشان را بمثابه دست گرمی واخطار به 

مسئوالن طراز اول استان مرکزی و کشور در راه دست یابی به مطالبات برحقشان مبنی بر تامین 

 .ومعیشتی اعالم کردندامنیت شغلی 



دراعتراض به سطح نازل حقوق وعدم پرداخت  قشم نیکارگران شرکت نفت سنگاعتصاب وتجمع *

 بموقعش

برای اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق  قشم نیکارگران شرکت نفت سنگ مرداد، 11روز شنبه 

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

 نالیدر ترم نسبت به عدم پرداخت مطالبات کرمانشاه یاتوبوس شهر یراننده ها یاعتراضتجمع *

  یانیکاو

در ادامه اعتراضتشان نسبت به عدم  کرمانشاه یاتوبوس شهر یراننده ها مرداد، 11روز شنبه 

 امیدر ا یلیبه خاطر دو ماه تعط یکاریب مهیو حق ب 89سال  ارانهیپرداخت  پرداخت مطالبات مبنی بر

 .کالنشهر کرمانشاه زدند یانیکاو نالیدر ترمدست به تجمع  کرونا روسیو وعیش

اعتراضی را در همین  تجمعات کرمانشاه یاتوبوس شهر یراننده ها قابل یادآوری است که پیش ازاین

 .برپا کرده بودندکرمانشاه  یو استاندار یمقابل شهرداررابطه 

 

 نیسنندج با حسکنشگران از  یو جمع هیویسقز و ز وان،یمعلمان مر یتشکل ها رهیمد اتیه دارید*

 آذر در مهاباد ینیام اسریو  یحسن خان

به اتهام  شتریپ برد یپنج روزه به سر م یکه هم اکنون در مرخصکنشگر آذر، معلم  ینیام اسری

ماه بازداشت و  بهشتیماه حبس محکوم و در ارد 11به تحمل  نیمعلم یشرکت در تحصن سراسر

 .خود به زندان مهاباد منتقل شده بود تیجهت تحمل دوره محکوم



بازداشت و پس از چند روز  یماه جار یمعلم بازنشسته مهاباد است که در ابتدا زین یحسن خان نیحس

 .آزاد شد قهیقرار وث عیبا تود

 

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

  چشم از جهان  فروبست ،یسکته قلب لیبدل یفراهان یکنگران( محمد)رضا 

 آن که دلش زنده شد به عشق ردیهرگز نم

 عالم دوام ما ی دهیاست بر جر ثبت

  چشم از جهان  فروبست ،یسکته قلب لیبدل یفراهان یکنگران( محمد)رضا 

تهران و حومه و  اطیکارگران خ یکایسند رهیمد اتیعضو ه ۰۶۳۰ - ۰۶۳۱در سال  یفراهان رضا

از  شانیا. بود رانیا یکارگر یکاهایموسسان سند اتیه انگذارانیاز بن یکی ۰۶۳۱در سال 

. تالش کرد شیها یصنف هم شتیکار و مع طیبهبود شرا یها برا بود که سال اطیخ یکایکوشندکان سند

آرام و  یمستقل کارگر یکاهایسند لیو تشک یرسان یآگاه یبرا شهیدلسوخته هم ییکایسند شندهکو نیا

 .قرار نداشت

 دیها تاک و مصاحبه دارهاید ،یها، محافل کارگر در نشست شهیدلسوز کارگران بود و هم یفراهان رضا

 یکاهایسند دیخواهند با یم یرفاه و سالمت ،یقدرت چانه زن ،یشغل تیکرد که کارگران اگر امن یم

توسط  سوزاستثمار خانمان  نیبدهند، چرا که راه نجات و برون رفت از ا لیمستقل را تشک یکارگر

است سر  التیاست و شعار معروف چاره رنجبران وحدت و تشک یاتحاد و همبستگ هیصاحبان سرما

 .داد یم

 خیدر تار ییکایطلب سند کارگر زحمتکش و حق نیا یها ها و مصاحبه نوشته ها، تیفعال مبارزات،

رضا  یهمچون عل ییکایسند شروانیدر کنار پ شانیماندگار خواهد بود و نام ا رانیا یجنبش کارگر

 .ثبت خواهد شد یکیبه ن رانیا یجنبش کارکر خیدر تار... و یسمنان نیو حس یفرهاد



( محمد)رضا  یآقا ییکایسند ی تهران و حومه درگذشت کوشنده یکارگران شرکت اتوبوسران یکایسند

 .دیگو یم تیتسل یو کارگر یکایسند نیفعال ،ییکایرا به عموم زحمتکشان سند یفراهان یکنگران

 یگرام ادشی

 پر رهرو راهش

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 ۹۹مرداد  ۰۰

  وقف روستا و جنگل برای جلوگیری از یمشهد سار آق یروستاتجمع اهالی *

وقف برای رساندن صدای اعتراضشان نسبت به  یمشهد سار آق یروستااهالی  مرداد، 11روز شنبه 

دست به تجمع زدند وبا برافراشتن پالکاردها وگفتگوبا خبرنگار رسانه ای خواستار   روستا و جنگل

 .شدند  جنگل هکتار 1044 وقف روستا و  جلوگیری از

 

دوباره معدن سنگ  تیو تنگستان نسبت به فعال یدشت یشهرستان ها یاهالادامه اعتراضات *

 یرمیدر کوه ب تیمرمر

 به تجمعاتشانصدها نفر از هالی شهرستان های دشتی و تنگستان در استان بوشهر  مرداد، 11روز شنبه 

برای اعتراض به فعالیت دوباره معدن سنگ مرمریت در کنار عمارت تاریخی شیرینه و بزرگترین 

 .ادامه دادندچشمه آب شیرین منطقه 



 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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