
 8911مرداد ماه  81اخباروگزارشات کارگری 

 از محوطه جلوی فرمانداری شهرستان شوش چه خبر؟ -

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری +

 شوش

 «گل آلود کردن آب وماهی گرفتن»حضور امام جمعه اهواز در تجمع کارگران برای +

 یاسالم یجمهور یو رسانه ها نیمسئول ند،یگو یهفت تپه چه م شکریکارگران ن:اسماعیل بخشی+

 شنوند یچه م

نسبت به عدم پرداخت حق  آباد انیبازنشستگان شرکت کشت و صنعت م تجمع اعتراضی همزمان+

 سنوات مقابل قرمانداری شوش

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناهشتمین  -

 دراعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق هیمروا یبیترک کلیس روگاهین اعتصاب کارگران+ 

 کشور یدر پروژه ها انیبه اجحافات کارفرمانسبت  یروز اعتراض سراسر نیهشتم+

در شهر آبسرد بغل  یزن و مرد با برافراشتن بنر کارگران نیدستمزد بپرداخت  ضیتبع ییرونما -

 تختیگوش پا

 ؟از محوطه جلوی فرمانداری شهرستان شوش چه خبر*

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری +

 شوش

 «گل آلود کردن آب وماهی گرفتن»حضور امام جمعه اهواز در تجمع کارگران برای +

 یاسالم یجمهور یو رسانه ها نیمسئول ند،یگو یهفت تپه چه م شکریکارگران ن:یبخش لیاسماع+

 شنوند یچه م

نسبت به عدم پرداخت حق  آباد انیبازنشستگان شرکت کشت و صنعت م تجمع اعتراضی همزمان+

 سنوات مقابل قرمانداری شوش

تجمع مقابل فرمانداری ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی با +

 شوش

به  کارگران هفت تپه همچون روزهای گذشته در هوای داغ وشرجی خوزستان مرداد، 81روز شنبه 

فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند تابرای یکباردیگرعزم راسخشان را در راه  تجمعشان مقابل

 .دستیابی به مطالباتش بنمایش بگذارند

شرکت کننده درجلسه مجلس گزارش کوتاهی درباره چگونگی  درتجمع امروزیکی از کارگران

 .پیشرفت روند نشست و وعده و وعیدها داد



 

 «گل آلود کردن آب وماهی گرفتن»حضور امام جمعه اهواز در تجمع کارگران برای +

دراجتماع امروزطبق یک برنامه ازقبل طرح ریزی شده امام جمعه اهوازباهمراهی چند طلبه وجوان 

 با گل آلود کردن آب ماهی بگیرند وتبلغات جناحی کنند که پس از  حضورپیداکردند تابسیجی 

روبرو شدن با عکس العمل اعتراضی کارگران هفت تپه دمشان را روی کولشان گذاشتند وبا 

 .نمازجماعت برپاکردنددارودسته اش قهرراهی پارک شدند وبا 



 

 یاسالم یجمهور یو رسانه ها نیمسئول ند،یگو یهفت تپه چه م شکریکارگران ن:اسماعیل بخشی+

 شنوند یچه م

 رینفس گ یگرما و شرج ،ییکرونا میوخ تیهفت تپه در وضع شکریبه دوماه است کارگران ن کینزد

آنها  یپنج سال به زندگ نیدر ا یکه بخش خصوص یاسفناک طیاستان خوزستان در اعتراض به شرا

 ادهیز گرید ستیمطالبات کارگران چ نکهیکرده است دست به اعتصاب زده اند، سخن از ا لیتحم

نداند امروز مطالبه  یو کس مییاز هفت تپه بگو دانم یم دیزدند که بع ادیآنقدر گفته اند و فر تس ییگو

شرکت سرافراز را به بخش  نیکه ا یپنج سال نیدر ا ست،یهفت تپه چ شکریکارگران ن یاصل ی

شده است  لیو فقر بر کارگرانش تحم اسیمنحوس واگذار کرده اند آنقدر رنج و محنت و  یخصوص

 نیتر یرا بعنوان اصل یبخش خصوص «دیخلع » یاعتصابات مطالبه  دیدر دور جد کارگرانکه 

مرداد خوزستان، و  ریت یجانفرسا یگرما نیشعار و مطالبه خود مطرح کرده و دو ماه است در ا

 گر،یشان با تمام وجود دست در دست و دوشادوش همد یبد اقتصاد اریکرونا و اوضاع بس تیوضع

( یبخش خصوص دیخلع )خواسته شان نیگذاشته اند تا ا هیاز جان ما زیو مسالمت آم هانهمتحدانه، آگا

و  یو نابرابر ضیتبع و یبدبخت یعامل اصل دانند یم کیامروز کارگران هفت تپه ن رایمحقق گردد ز

،  عیکارخانه ها و صنا یساز یو خصوص یخصوص تیجز مالک ستین یزیشدن جامعه چ یطبقات

بخش « هر»کوتاه شدن دست  یزنند به معن یم ادیکارگران هفت تپه امروز فر که «یدیخلع »

 یگریکارفرما برود د نیا نکهیاز هفت تپه است نه ا یو حقوق یقیو حق یخصوص مهیو ن یخصوص

شرکت مخالفند و  نیدر ا یگرید تیو مالک یخصوص مهیو ن یاز اساس با هرگونه خصوص دیایب

زده و به گوش همگان  ادیشهرستان شوش فر یفرماندار یجلو ابانیخواسته را کف خ نیدوماه ا

 ...ندیگویشنوند و در پاسخ چه م یچه م یاسالم یجمهور یو رسانه ها نیاما مسئول. اند دهیرسان

کارگر  یوارد گود ما حام یکی یکیو رسانه  نیاز پنجاه روز سکوت مرگبار باالخره مسئول پس

کارگران چه گفتند آنها چه  دینی، حال بب(یادگاری یو عکسها لمبرداریو ف نیبا دورب)شدند  میهست

 .دندیشن



 لیتا از دل دهد یفرصت م یکارگر نیبه فعال قهیپس از پنج سال چند دق یلیشروع ماجرا رسانه م یبرا

مطالبه اول و  دیگو یم تیبا قاطع یکارگر ندگانیاز نما یکیاعتصاب و مطالبات شان حرف بزنند، 

برنامه در  یسپس مجر م،ییآ یخواسته کوتاه نم نیاست و از ا یبخش خصوص «دیخلع »ما  یاصل

 !!!است «تیریمد رییتغ»بله پس خواسته اول شما  دیگو یپاسخ م

که انگار  ندهیبه بب کنندیالقا م نگونهیهستند و ا یبخش خصوص یچون حام ت؟یریمد رییتغ دیگویم چرا

 هستند نیگزیجا یهستند و بدنبال کارفرما یکارفرما ناراض نیکارگران از ا

ست  یدر حال نیو ا رندیموضع بگ یخارج یرسانه ها هیخواسته بودند عل نیو قبل از برنامه از فعال

 .اعتراض دارند مایکه امروز کارگران هفت تپه بشدت نسبت به عملکرد صدا و س

 ادیباز همه فر دهند یبه حرف کارگران گوش م ندیآ یمجلس به تجمع کارگران م ندگانیبعد نما روز

 نیکه ا میدیرس جهینت نیاما آنها بله ماهم به مانند شما به ا ،یبخش خصوص «دیخلع »  زنند یم

 !!!داده شود گرید یشرکت از او گرفته شده و به کس دینداشته و با «تیاهل»  کارفرما

از ما  تیو در حما ندیآ یم ینیاگر مسئول کنمیام در شرکت عرض م دهیهمکاران رنجد یهمه  به

 مینگران باش دیبلکه بالعکس با میخوشحال شو دیالزم را ندارد نبا «تیاهل»کارفرما   نیا دنیگو یم

 یگریکارفرما برود و د نیا نکهیا یعنی کنندیکارفرما را مطرح م «تیاهل»  یواژه  یچرا؟ چون وقت

 مییگو یکه ما م یبخش خصوص «دیخلع »  یبه معنا نیشود و ا نیگزیدارد جا تیکه به زعم آنها اهل

 یرهبر در تجمع اعتراض ندهیشود با حضور امام جمعه اهواز و نما یحرف کجا اثبات م نیو ا ستین

زنند و  یم ادیرا فر یبخش خصوص دیخلع  یامروز کارگران هفت تپه، مجدد کارگران مطالبه 

 .شود با نظارت کارگران یدولت ای دیشرکت را به کارگران واگذار کن ای ندیگو یم

هفت تپه   یفعل یکه کارفرما میدان یبله ما م:  کند یحرف را تکرار م نیامام جمعه اهواز هم ا اما

 ای:  کند یم یدار معرف تیاهل یها نیگزیاشتباه بوده، و در ادامه جا ینداشته و واگذار «تیاهل»

 «.......اممستضعفان، ستاد فرمان ام ادیسپاه، بن»  میآنرا به اهلش واگذار کن ایبشود  یدولت

شما  یقصد ندارند مراد اصل یاسالم یجمهور یو رسانه ها نیمسئول نیاز ا چکدامیه زانیعز دینیبب

 یهمه بدانند برا. از هفت تپه ست را حاصل کنند یخصوص مهیو ن یهر چه خصوص «دیخلع »که  

 شکریکارگران و کارکنان هفت تپه که عمرشان را در کشت ن یکس به اندازه  چیهفت تپه ه یاداره 

فرمان امام چه تخصص و مستضعفان و سپاه و  ادیندارد بن «تیاهل»شکر صرف کردند   دیو تول

 مهیو ن یدارند، کارگران معترض از هرچه بخش خصوص شکریدر کشت و صنعت ن یسابقه ا

هفت تپه را به  تیریمد ندیگو یم یو وقت فتندیاز چاله به چاه ب خواهند یو نم زارندیب یخصوص

چون به دولت هم اعتماد « نظارت کامل کارگران»با   دیآنرا به دولت برگردان ای دیکارگرانش بده

 مهیو ن یهرچه خصوص «دیخلع »کارگران هفت تپه   یاصل یندارند پس همه بدانند مطالبه 

 .هفت تپه ست شکریاز سر کارگران کشت و صنعت ن یخصوص

 هایدر شاد یعبور از رنجها و زندگ دیام به

 ونه اسماعیل بخشی هیجده مرداد نود

نسبت به عدم پرداخت  آب انیمنیشکربازنشستگان شرکت کشت و صنعت  اعتراضی همزمانتجمع +

 حق سنوات مقابل قرمانداری شوش



آب و  انیدر منطقه مواقع  آب انیمنیشکربازنشستگان شرکت کشت و صنعت مرداد، 81روز شنبه 

سنوات،دست نسبت به عدم پرداخت حق  درادامه اعتراضات دامنه دارشانشهرستان شوش، آهودشت

 اتیه یسنوات طبق رابه تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش زدند وخواهان پرداخت حق 

 .شدندکار یقانون کار و بازرس 62اداره کار شوش و الوان و ماده  اتیو ه صیتشخ

 



 

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناهشتمین *

 حقوقچند ماه دراعتراض به عدم پرداخت  هیمروا یبیترک کلیس روگاهین اعتصاب کارگران +

مرداد ماه، کارگران  81شنبه فیلم های کوتاه منتشرشده درشبکه های اجتماعی حاکیست که روز

 برای كیلومتري جاده ارومیه به مهاباد در ناحیه رشكان 03در  واقع هیمروا یبیترک کلیس روگاهین

 .و اعتصاب کردند دهیماه خود، دست از کار کش نیاعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد چند

 

 کشور یدر پروژه ها انیبه اجحافات کارفرمانسبت  یروز اعتراض سراسر نیهشتم+

کشور  یدر پروژه ها انیبه اجحافات کارفرما 8011مرداد  81 یروز اعتراض سراسر نیهشتم

زود هنگام اعتراض ها در خوابگاهها  دنیرس جهیبه نت دیهم که به ام یهمچنان ادامه دارد و کارگران

 .گردند یباز م شانیمانده بودند از روز پنجشنبه عزم سفر کرده و به خانه ها

شده است،  لیکامل تعط( نگیپیپا)انیرانیرسد که شرکت حلقه صنعت ا یخون خبر م دیب روگاهیاز ن 

کامل شده است و  لیتعط( برق)یفیطر یمانکارینفر مانده، پ 86نفر  13شرکت تنش گستراز مجموع

 .گردند یبه خانه باز م وستهیبه برادران معترض شان پ

و  مانکارانیپ قیکنند ازطر یها و فاز ها به دست و پا افتاده و تالش م تیسا نیسرپرستان و مسول

  .ران را به کار باز گرداندعوامل خودشان، کارگ گرید

به سنگ  رشانیاست که تاکنون ت انیدر جر شیشکستن اعتصاب در پتروپاال یبرا یسخت تالش

  .خورده است



نصب  ا،یپو یرگب ،یمراد نیعمران صنعت فرز یچون شرکت ها یاصفهان یشرکت ها کارگران

شکستن اتحاد در شرکت  یتالش برا. پارس هم از پنجشنبه به خانه بازگشته اند هانیصنعت، ک لیگ

  .همچنان ادامه دارد اما تاکنون موفق نشده اند شانیحقوق ها شیصنعت با افزا لیگ

داده و از حقوق  یبه خود تکان هیعسلو ژهیسازمان منطقه و رعاملیباالخره مد نکهیخبر خوش ا اما

سکوت  میارسال کرد شیکه برا ییدوسال است سازمان در مورد نامه ها. کارگران دفاع کرده است

 .پردازد یم فشیکرده بود و چه خوب که زبانش باز شده است و به وظا

 یها عامل شرکت رانیبه مد یا با ارسال نامه هیعسلو ژهیسازمان منطقه و رعاملیخرمدل، مد رجیا»

 سیو سرو یمسکون یها ها، کمپ از کارگاه دیبازد یبرا یبازرس میت لیاز تشک یجنوب شاغل در پارس

حداکثر  مانکارانیحقوق کارگران و پ دیبا: و کارگران خبر داده و اعالم کرد مانکارانیتردد کارکنان پ

نکنند ،  تیکه ضوابط پرداخت حقوق را رعا ییها و شرکت رانیتا پنجم هرماه پرداخت شود و با مد

 «.خواهد شد یبرخورد قانون

حقوق کارگرانشان  هیتسو ستیتوانند از همه شرکت ها بخواهند که ل یاگر صداقت دارند م شانیا البته

  .بفرستند شیرا برا

 مرداد 81بتاریخ  رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی ازیک گزارش 

در شهر آبسرد بغل  یکارگران زن و مرد با برافراشتن بنر نیپرداخت دستمزد ب ضیتبع ییرونما *

 تختیگوش پا

 :برافراشته شده است شهرستان دماوند در استان تهران یاز شهرها یکی بنر زیردر شهر آبسرد



 

akhbarkargari2468@gmail.com 
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