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 برق یها روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیوسوم ستیگزارش ب -

 :ادامه دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن -

نسبت به عدم پرداخت حقوق با گرمسار -شوایپ-نیوراماعتراض کارگران راه آهن خط +

 ز حرکت قطاراعتصاب،تجمع وجلوگیری ا

 -راه آهن  یفن هیخط و ابن یو مهندس یشرکت خدمات فن) کارگران راه آهن کرج امیپبخشی از+

 (ستراور

 پیام جمعی دیگر از کارگران راه آهن+

 آخرین اخبار در روز پایانی دهمین هفته اعتراضات کارگران هفت تپه  -

 تجمع صدها کارگر هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش+

کمپین عوامل جناح های مختلف حاکمیت منجمله بسیج دانشجویی و نمایندگان وخبرگزاری های +

 وابسته به قوای قضائیه،مقننه ومجریه برای اعالم پایان اعتراضات کارگران حق طلب هفت تپه

 فراخوان به ادامه تجمع مقابل فرمانداری شوش+

 :دادن به بالتکلیفی استخدامی ادامه کنش های معلمان قراردادی کشور برای پایان -

کشورنسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم تبدیل  یقرارداد انیمعلمان و مرب معلماناعتراضی تجمع +

 مقابل وزارت آموزش و پرورش وضعیت

 تجمع اعتراضی معلمان قراردادی کرج نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس+

نسبت به عدم پرداخت رازیمخابرات راه دور ش عیصنا کارگران بازنشستهادامه سلایر اعتراضات  -

 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری فارس

 زاده میجعفرعظ یروزاعتصاب غذا  نیهشتم -

 اختالفات سهامداران وخانواده هایشان قربانی وانیكارخانه نورد ا کارگر 05معیشت  -

 زیرمجموعه بنیادشهید در آستانه اخراجثاریا یو توانبخش یورزش یسه فرهنگموس صدها کارگر -

 بار عیبه نحوه توز نسبت در اعتراض روزکوهیف دارانن ویکاماعتصاب وتجمع  -

 اصفهان یساله در چاه شش متر 05کارگر  یگازگرفتگ -

 برق یاه روگاهیون یمینفت وپتروش عیروز اعتراضات کارگران صنا نیومسو ستیگزارش ب*

 شیهمچنان قدرتمندانه پ ورماهیدر روز دوم شهر انیبه ظلم کارفرما یروز اعتراض سراسر نیام 32

 ونیلیحقوق تا سطح دو م شیافزا مانکارانیاز پ یاریاست که بس نیاز ا یرود و خبرها حاک یم

 .درا به کارگران بدهن ردادنسخه از قرا کیخواهند  یاند اما هنوز نم رفتهیتومان را پذ

 یصنعت کار م رینفر از گروه ساپورت فاز تنبک کنگان که در کارگاه اکس 71 نکهیخوب ا خبر

 .دروغ دوباره مجبور به اعتصاب حقوق شدن و محل کار را ترک کردند یوعده ها لیکردند، به دل



 روهایلطفن ن میکن یحق پرست اخطار م دیصنعت و حم ریسرپرست کارگاه اکس ییمهندس پارسا به

با  یاز آنکه محتاج نان باشند محتاج همبستگ شیچون آنها ب د،یبه کارگاه برنگردان بیبا فررا 

 .برادرانشان هستند

 شیب یدروغ د،یکارفرما را نخور یحقوق از سو شیافزا بیدوستان کارگر فر میکن یم دیتاک بازهم

 .نیکمپ یشده طبق حقوق ها نیو تضم یمگر با قرارداد کتب ستین

خواهند به شکست بکشانند را افشا  یکه اعتصاب را م یمانکارانیپ یاسام یبزود میکن یاعالم م ما

 .کرد میخواه

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانالبخشی از یک گزارش 

 :ادامه دور جدید اعتراضات کارگران راه آهن*

اخت حقوق با نسبت به عدم پردگرمسار -شوایپ-نیورامکارگران راه آهن خط اعتراض +

 اعتصاب،تجمع وجلوگیری از حرکت قطار

برای (شرکت تراورس)گرمسار – شوایپ – نیورامشهریور،کارگران راه آهن خط  3روز یکشنبه 

 .اعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه دست از کار کشیده ودرمحل کارشان تجمع کردند

ای اعتراضشان نسبت به پرداخت این کارگران حق طلب درادامه برای انعکاس هرچه بیشتر صد

نشدن مطالبات و عدم پاسخگویی مسئوالن شرکت تراورس و بی تفاوتی مسئوالن راه آهن با تجمع 

 .دحرکت قطار را گرفتن یجلو روی ریل

این کارگران معترض و خشمگین اعالم کردند تا پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتراضاتشان به 

 .داشکال مختلف ادامه خواهند دا



 



 



 

 -راه آهن  یفن هیخط و ابن یو مهندس یشرکت خدمات فن) کارگران راه آهن کرج امیپبخشی از+

 (ستراور

 نیبزرگتر یقانون اساس44و قانون اصل  استیبا س شیده سال پ رانیا یاسالم یراه آهن جمهور

 متیهم قد کیشرکت رو با زدوبند به مبلغ  نیتراورس رو واگذار کرد که ا یعنیشرکت خودش 

شخص  نیواگذار نمود که ا ایآر یخسرو دیمنصورمهافر ریتومان به ام اردیلیم735به مبلغ  یواقع

موضوع سازمان  نیپول رو نداده باتوجه به ا یرو به راه آهن داده و مابق اردیلیم35فقط مبلغ 

ما رو پرداخت پول ش ییشخص توانا نیراه آهن ا یاعالم کرده که ا شیچند ماه پ یساز یخصوص

 . گرددینداره و شرکت به شما مسترد م

شرکت حدود  نیشرکت به راه آهن برسه و پرسنل ا نیا زارنیپشت پرده هستن که نم ییکسا چه حاال

 زیاش وار مهیهم ب رهیهم کارگر حقوق نگ گهیم مینفر در سراسر کشور هستن کدوم عقل سل1555

 ایدرصد حقوق  ستیوق وزارت کار هست که ببه کارگر حداقل حق شهیکه پرداخت م یحقوق ینشه حت

 دیکارگر با نیا میو تحر یاقتصاد تیتورم و ضع نیبا ا ایدرصد حقوق مثال خرداد پرداخت شد آ پنج

کتاب کفش و  سیعذا مدرسه سرو یبکنه لباس پوشاک خوراک عروس تیریچگونه خانواده اش رو مد

  نهیو خداپرست ا یکشور اسالم ایآ....
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 پیام جمعی دیگر از کارگران راه آهن+



خودشان کم بود تمام  ؟شدن باشند یسمت دارند چرا دنبال راه آهن (تراورس)که تو شرکت انیآقا نیا

 یچ گهید .ساله کار بهشان دادند 15 رمردیساله تا پ 35وان جها را آوردند تو شرکت از  لیفک و فام

برند  خواهندب یو بپاش دارند وقت زیجور بر کیتو شرکت هستند  تا ؟فکر ما باشند ندیایکه ب خواهندیم

رستوران که مبادا  نیهتل برند و بهتر نیکه نانش تو روغن بهتر تیو مامور یبه عنوان سرکش کجای

و ناهار برند  رندیگیکارگر م یکه برا یتو همون خوابگاه ها کبارید نبر گهیبد بگذرد اگر راست م

 . دهندیکارگر سفارش م یهمون رستوران که برا

 یروز آقا کیبکن  نایتا حاال وفا نکرده که به ا یبه کس استیر زیم ستین داریظلم پا نهایا تمام با اما

 بود و حاال کجاست ؟؟؟ زهایم نیمنصور پشت ا ریام

 7211 ورماهیشهر 3

 آخرین اخبار در روز پایانی دهمین هفته اعتراضات کارگران هفت تپه *

 ارگر هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوشتجمع صدها ک+

محاسبات و  وانیمعاون د یبا همراهشهریور، همزمان با سفرچند بهارستان نشین  3روز یکشنبه 

،صدها کارگر ازمجتمع هفت تپه دیبازد سفر به شوش و یمحاسبات برا وانیو تفحص د قیتحق اتیه

ر پاسخگویی به مطالباتشان منجمله خلع ید از این مجتمع با برپایی تجمع مقابل فرمانداری خواستا

 .خصوصی سازی شدند

 

کمپین عوامل جناح های مختلف حاکمیت منجمله بسیج دانشجویی و نمایندگان وخبرگزاری های +

 پایان اعتراضات کارگران حق طلب هفت تپه اعالم وابسته به قوای قضائیه،مقننه ومجریه برای

اعتصاب را : تپه کارگران هفت انیدر م ندگانیاز نما یجمع »:قضائیهخبرگزاری میزان وابسته به قوه 

 «دیادامه کار را به ما بسپار دیبشکن

 افتیروزه كارگران موقتا پایان  ٠٧اعتراضات  :خبرگزاری دانشجووابسته به دانشجویان بسیجی

رگران روزه کا 15تجمع  انیپا :بهارستان نشین اهوازی یوسفی یمجتب :ومهر خبرگزاری فارس

 شرکت هفت تپه



 نیشوش  ا یدستاورد حضور ما در مقابل فرماندار :نادری بهارستان شنین تهران:خبرگزاری فارس

به حرف ما گوش کردند و  زیاعتصاب را بشکنند و آنها ن نیکه ا میبود که ما از کارگران خواست

 .اعتصاب شکسته شد

شوش تحصن و اعتصاب نداشته  یفرماندارمقابل درب  یمقرر شد از فردا کس دیبازد نیبر اساس ا

بود که امروز  یخوب اریدستاورد بس کی نیا. باشد و کارگران به کارخانه و مزرعه بازگردند

 .باشد تهتداوم داش ژهیو یها یریگیکه پ میقول را داد نیخوشبختانه صورت گرفت؛ البته ما ا

 روزه کارگران ٠٧تجمع  انیاپ/ تپه برگشت هفت شکریبه ن دیو تول دیام :خبرگزاری تسنیم

 شکریشرکت ن یواگذار یریگیدر حال پ  نکهیبا اشاره به ا مجتبی یوسفی»:خبرگزاری صدا وسیما

 یاعضا داریدر د: کرد انی،  ب میهست نهیزم نیدر ا یمجموعه و نهاد تخصص کیهفت تپه به 

م کردند که به محل هفت تپه اعال شکری، کارگران شرکت ن یاسالم یمجلس شورا ۰٧اصل  ونیسیکم

 «.گردند یکار خود باز م

 دادن به اعتراضها انیپا یدرخواست مجلس از کارگران هفت تپه برا :خبرگزاری ایسنا

 «هفت تپه شکریاز کارگران ن یمیبازگشت به کار ن »:خبرگزاری ایلنا

 فراخوان به ادامه تجمع مقابل فرمانداری شوش+

یه هایی در شبکه های اجتماعی از طرف کارگران هفت تپه شهریور، اطالع 3در عصر روزیکشنبه  

 2منتشر شده است که ضمن تکذیب خاتمه اعتراضات،فراخوان به ادامه تجمع در روز دوشنبه 

 .شهریور مقابل فرمانداری شوش داده شده است

 :دادن به بالتکلیفی استخدامی ادامه کنش های معلمان قراردادی کشور برای پایان*

ی کشورنسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم تبدیل قرارداد انیمعلمان و مرب معلمانراضی اعتتجمع +

 مقابل وزارت آموزش و پرورش وضعیت

بازماندگان طرح )کشور یقرارداد انیمعلمان و مرب معلمانشهریور،جمعی از 3روزیکشنبه 

نسبت به نداشتن امنیت شغلی وعدم کشور برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان(نیمهرآفر

 .زدند وزارت آموزش و پرورشساختمان  مقابل  تبدیل وضعیت دست به تجمع 



 

 نییتا کنون تع یاستخدام تیاز نظر وضع هزار معلم قراردادی در کشور 32قابل یادآوری است که 

 .وکنش های دامنه دارشان برای بالتکلیفی استخدامی ادامه دارد نشده اند فیتکل

 تجمع اعتراضی معلمان قراردادی کرج نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس+

منطقه کرج برای بنمایش گذاشتن صدای اعتراضشان  4معلمان قراردادی  روز شنبه اول شهریور،

 .نسبت به عدم تبدیل وضعیت مقابل مجلس اجتماع کردند

 لیآموزش و پرورش و تبد ستمیب در سمعلمان، جذ نیا یاصل خواستهبنابه گزارشات رسانه ای شده،

کم  یاز معلمان رسم یزیچ تیما از نظر تخصص و صالح: ندیگو یاست؛ آنها م یشدن به معلم رسم

 .ما بکند شتیبه حال شغل و مع یآموزش و پرورش فکر دیبا م؛یندار

از  شیدر آموزش و پرورش البرز ب: رابطه گفته است نیدر ا زیآموزش و پرورش البرز ن رکلیمد

 . و افراد مشمول طرح استخدام مشغول به کار هستند یقرارداد یرویهزار ن

نسبت به عدم پرداخت رازیمخابرات راه دور ش عیکارگران بازنشسته صناادامه سلایر اعتراضات *

 مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن با برپایی تجمعی دیگر مقابل استانداری فارس

 سلایردر ادامه  رازیمخابرات راه دور ش عیگران بازنشسته صناکارشهریور، 3روز یکشنبه 

نسبت به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئوالن برای باری دیگر دست به  شاناعتراضات

 .تجمع مقابل استانداری فارس زدند

که سنوات و دستمزد خود هستند  افتیخواهان در برپایه گزارشات رسانه ای شده،تجمع کنندگان

آن و  تیریشرکت، عزل سهامدار از مد یلیو دار تعط ریدرگ سو، نیبه ا شیسال پ 74پرداخت آن از 

  .مانده است فیبالتکل «عیاز صنا تیحما اتیه»اداره شرکت توسط 



 20 ه،یو تاد ریکه بدون محاسبه خسارت تاخ رازیکارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش تعداد

  .نفر است 7255لبکار هستند، تومان از شرکت ط اردیلیم

بنا بهمین گزارشات،بنابه گفته تجمع کنندگان طبق وعده ابراهیم رئیسی در جریان سفرش به استان 

در مدت یک ماه  رازیمخابرات راه دور ش عیکارگران بازنشسته صنافارس قرارد شد که مطالبات 

پرداخت تمام طلب آنها محقق و پرداخت شود وبا گذشت یک ماه چند روز این وعده هم پوچ درآمد

 .نشده است

هفته  3را ظرف  اردیلیم 31قول داده بود که  یسهامدار اصل:درهمین رابطه استاندارفارس گفت

به  یشود که دو شماره بانک خارج زیوار یبه بانک خارج دیکنند اما ابتدا بهانه آوردند با زیوار

  .ه نکردندارائ زیبر وار یمبن یسهامدار داده شد اما مستند

پس از آن سهامدار قرار شد که به حساب : کرداضافه  انیجر نیبا اشاره به روال انجام شده در اوی 

 .پول ارائه نشد زیبر وار یمبن یکند که باز هم مستند زیوار یدادگستر

 یمجموعه که بانک مل نیا یهفته به طلبکار اصل نیکند در هم دایموضوع ادامه پ نیاگر ا: افزود یو

 تیاولو انیم نیبگذارد که در ا دهیتملک اقدام کند و کارخانه را به مزا یکه برا میکن یاست، اعالم م

 .است یآ یت یپرداخت مطالبات بازنشستگان آ

 زاده میجعفرعظ یغذا  روزاعتصاب نیهشتم*

 نیشتمه  ران،یآزاد کارگران ا هیاتحاد  ری، دب یزاده فعال کارگر میعظجعفرشهریور، 3روز یکشنبه 

کرونا در که کماکان با وجود مبتال شدن به برد  یم شیپ یخود را در حال یغذا  روزاعتصاب

   . برد یبه سر م یانفراد

از زندان  یتیامن یشده توسط نهادها یزیبرنامه ر یا وهی،به ش یرقانونیغ یزاده در اقدام میعظجعفر

 .شهر کرج انتقال داده شده است  ییبه زندان رجا نیاو

 اختالفات سهامداران وخانواده هایشان قربانی وانیكارخانه نورد ا کارگر 05عیشت م*

ش از كارگر 05و  لیتعط شسهامداران نیاختالف ب لیبدل واقع دراستان ایالم بدلیل وانیكارخانه نورد ا

 .هم نشده اند یكاریب مهیب موفق به دریافت شده و تاكنون كاریكار ب

به خبرنگار رسانه ای  وانیصنعت، معدن و تجارت ا سیرئشهریور 3روز یکشنبه  درهمین رابطه،

 .نداشته است یتیگونه فعال چیو ه لینوروز رسما تعط التیكارخانه بعد از تعط نیا: گفت

در سطح شهرستان است كه عالوه بر منطقه  یدیاز مراكز بزرگ تول وانیكارخانه نورد ا: افزودوی 

 .كند یم نیمتا زیهمجوار را ن یاستان ها ازین

آن توسط  یحقوق یها یریگیكارخانه را فراهم كرده و پ یلیتعط نهیاختالفات شركا زم: شد ادآوری یو

 .كارخانه در حال انجام است نیا ندهینما

 زیرمجموعه بنیادشهید در آستانه اخراجثاریا یو توانبخش یورزش یموسسه فرهنگ صدها کارگر*

این  :به یک خبرگزاری گفتثاریا یو توانبخش یورزش یگموسسه فرهنکارگران از یکیقبل  یچند

. کند کاریخود را ب یروهایاز ن یبخش دیجد یآن قصد دارد تا با ترفند رعاملیبا دستور مدموسسه 

آنگونه که به ما اطالع داده اند قرار است : کرد دیشده تاک ادیضمن ارسال نامه دستورالعمل وی 



دستور العمل ابتدا به صورت موقت و سپس  نیبه بهانه ا ستیهم ن که تعداد آنها کمکارکنان از یبخش

 .شوند کاریاز کار ب میبه صورت دا

شعبه بوده که هر   یحال حاضر در سراسر کشور دارا ثاردریا یو توانبخش یورزش یموسسه فرهنگ

 ثاریا یو توانبخش یورزش یشعب در مرکز استان مستقر و به عنوان موسسه فرهنگ نیاز ا کی

 .فعالیت دارند

 یها ، سالن و اقامتگاه  ، هتل ده ها و بلکه صدها تاالر و رستوران یشده در واقع دارا ادیموسسه 

کشور  یاستان ها یاست که در تمام یو مراکز توانبخش یمراکز آموزش ،یمراکز ورزش ش،یهما

ان اذعان کرد که تو یدر نوع خودش م کهرا به وجود آورده اند  یمیشده اند و مجموعه عظ عیتوز

حساب  کیبا  بیترت نیبد. باشد یکشور م یو ورزش یفرهنگ یمجموعه ها نیاز بزرگتر یکی

موسسه و شبکه خدمات رسان آن هزاران کارگر و پرسنل و  نیتوان متوجه شد که ا یم یسرانگشت

 .تعداد آنها به هزاران نفر برسد دیدارد که شا... و  یکادر ادار

 !درمز آلو دستورالعمل

محمد رضا پورحاج موسسه  نیا رعاملیمد یماجرا دستورالعمل ابالغ نیبخش ا نیجالب تر دیشا اما

 یدستورالعمل. مجموعه اش نوشته شده است ریز یبخش ها یتمام رانیباشد که خطاب به مد ییرضا

 کشور یدولت یبخش ها یکار، آن را به تمام ریحداقل وز ایجمهور و  سییشود ر یم شنهادیکه پ

شما ) لیالگو کارکنان خود را تعد نیاز ا یرویبتوانند با پ یبا دغدغه کمتر انیماابالغ کنند تا کارفر

 !!!کنند( اخراج دیبخوان

کرونا در کشور و  روسیو وعیبا توجه به ش: آمده است یماده ا 0 دستورالعمل نیبند اول از ا در

جهت پرداخت حقوق  ینگید نقدمراکز تحت پوشش موسسه و کاهش درآمد و عدم وجو یلیتعط

 یمرخص"از  ستیبا یم( یبه صورت چرخش) سوم از کارکنان در طول مدت قرارداد  کیکارکنان، 

 .ندینما استفاده" بدون حقوق

است  حیالزم به توض: باشد که در آن آمده است یدستورالعمل، بند چهارم آن م نیا یجالب بعد بند

. برخوردار شوند یکاریب مهیاز ب توانندینم ند،ینما یتفاده مبدون حقوق اس یکه از مرخص یکارکنان

مردادماه  انیحساب با آنان در پا هیبدون حقوق، نسبت به تسو یفرم مرخص لیلذا در صورت عدم تکم

  .اقدام گردد یکاریب مهیبه منظور استفاده از ب( همزمان با اتمام قرارداد) یسال جار

 یو شرط دیگونه ق چیبدون ه دیبا ایشده اند که  دیموسسه  تهد نین ابند کارکنا نیبراساس ا یعبارت به

کار  دیو ق وندندیبپ کارانیکال استعفا دهند و به جمع ب ایو  رندیدوماهه بدون حقوق را بپذ یمرخص

 !موسسه را بزنند نیکردن مجدد در ا

بند به  نیدر ا. باشد بخش آن نیدستورالعمل مبتکرانه بند ششم و آخر نیبخش ا نیجذاب تر دیشا اما

حساب با هر کدام از پرسنل، از ورود آنان به موسسه  هیدرصورت تسو: شده است دیصراحت ق

 تیولثبت گردد و مسئ یاجتماع نیتام مهیب ستیکار آنها در ل انیپا ستیبا یو م دیبه عمل آ یریجلوگ

 !!!باشد یموسسه م یو مال یکار برعهده مسئول بخش ادار انیثبت پا
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