
 9211مرداد ماه  32اخباروگزارشات کارگری 

 :دور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت مطالبات -

کرج وتجمعشان روی ریل دراعتراض به عدم  یکارخانجات تراورس بتن اعتصاب کارگران+

 ماه حقوق 3پرداخت 

ناحیه تهران نسبت به و طول خط  ها ستگاهیا ساتیبرق و تاس ینگهدارتجمع اعتراضی کارگران +

 عدم پرداخت مطالبات وخصوصی سازی

 اعتصاب کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق+

 آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق اعتصاب دوباره کارگران راه:یادآوری +

در (  شاهرود)شمال شرق از کارگران راه آهن  توسط یکی نقاب  ستگاهیدر اتوقیف بیل مکانیکی +

 راه دست یابی به مطالباتش

 زدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برقسیگزارش  -

 چه خبرها از هفت تپه؟ -

 ادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش+

 زرو 06اقدام مثبت گزارش دهی بعد از +

 بازی اسد بیگی با معیشت هزاران کارگر وخانواده شان منجر به رفع مسدودیت دوحساب بانکی شد+

 انیدانشجو یصنف یمعلمان، شوراها یصنف یها کانون ،یتشکالت مستقل کارگر کاها،یسند تیحما +

  در کشور یها و بازنشستگان از اعتصابات سراسر دانشگاه اتیو نشر

لغو کار  نیبازنشستگان و فعال ،یتشکل و گروه کارگر 5 تیاعالم حماهمراه با امضاهای جدید و 

 کودکان

 ینماد اتحاد و همدل هتپ کارگران هفت هروز حضور مقتدر و متحدان  ٠٦ :کامران ساختمانگر+

  یطبقات

 یشغل یفیاعتراضات کارگران کارخانه هپکونسبت به بالتکل یخواباندن صدا یبرا یوعده درمان -

 یشتیومع

  نیزندان او یمرکز یدر بهدار یمبتال به کرونا، بستر انیدرباره زندان یلیخبر تکم -

 یندا)تهران یشرکت خصوص کی رانندگان اتوبوس یاعتصاب وتجمع اعتراض گزارشی درباره  -

 (آوران به

  شهر نیمشک کارگران شرکت آب وفاضالبسال حقوق  2عدم پرداخت  -

 فارس جیآزادراه خل نسبت به اخذ عوارض اهواز هیزانیبخش غ یروستاها یاهال تجمع اعتراضی -

 :دور جدید اعتصاب وتجمعات کارگران راه آهن نسبت به عدم پرداخت مطالبات*



به عدم پرداخت ی کرج وتجمعشان روی ریل دراعتراض کارخانجات تراورس بتن اعتصاب کارگران+

 ماه حقوق 2

کرج دراعتراض به عدم پرداخت حقوق  یکارخانجات تراورس بتن کارگران مرداد،22روز چهارشنبه 

 یقطار مسافرماه های اردیبهشت،خرداد وتیر دست از کارکشیده وبا تجمع روی ریل مانع از عبور

 .شدند



  



 



ناحیه تهران نسبت به و طول خط  ها ستگاهیا ساتیبرق و تاس ینگهدارتجمع اعتراضی کارگران +

 عدم پرداخت مطالبات وخصوصی سازی

ناحیه تهران و طول خط  ها ستگاهیا ساتیبرق و تاس ینگهدارکارگران  مرداد، 22روز چهارشنبه 

 باز نشستهگران کار یپرداخت پاداش بازنشستگ عدمبرای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به 
دست به تجمع  وخصوصی سازی ان راه آهنگرکار یایحقوق و مزاومطالبات صندوق پس انداز ،

 .مقابل اداره راه آهن زدند

 

 اعتصاب کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق+

کارگران راه آهن خراسان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق دست  مرداد، 23روز پنج شنبه 

 .از کار کشیدند

 آهن اندیمشک در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق اعتصاب دوباره کارگران راه:یادآوری+

برای ( اندیمشک)مرداد،کارگراننگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه زاگرس 71روز پنج شنبه 

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

در (  شاهرود)شمال شرق توسط یکی از کارگران راه آهن  نقاب  ستگاهیدر اتوقیف بیل مکانیکی +

 راه دست یابی به مطالباتش

 36پایان خدمت پس از  گرفتن پاداش  یبرا(  شاهرود)شمال شرق یکی از کارگران راه آهن 

 .کرد فینقاب توق ستگاهیدر ا ار یکیکانیم لیبیک دستگاه از شرکت  سال،بدنبال شکایت

همه مدت  نیا عداالن ب یدر شاهرود خانه بخرد ول تتوانسیپول پاداشش مبموقع  این کارگر با دریافت

سال خدمت صادقانه  یکارگر بعد از س نیجواب ا. ردیالونک بگ کی تواندیخودشان هم نم یدر روستا

  است ؟ نیا

 زدهمین روز اعتراضات کارگران صنایع نفت وپترشیمی ونیروگاه های برقسیگزارش *



همچنان ادامه داشته و  رانهیحق یبه دستمزدها 7311مرداد  23 یروز اعتراض سراسر نیم 73

 .یروزیخود تکان نخواهند خورد تا پ زیکارگران از کنار فرزندان و خانواده عز

به مراتب کمتر  ییمنتشر کرد با دستمزدها یصنعت آگه ریاکس یکارفرما انهیترفند ناش کیدر  امروز

 لینشانه آن است که کارفرما ها تحمل شان کم کم دارد رو به تحل نیا. دلسرد کند از قبل تا کارگران را

 . رود یم

معترض آخر مرداد به  گرانکه کار ندیگو یکه کارفرماها با هم تماس گرفته و م میخبر دار نیهمچن

 نیکمپ ستیخواهند دستمزد کارگران را طبق ل یکه م ییپروژه ها باز خواهند گشت، تا شرکت ها

  .بپردازند را گول زده تا آخر مرداد نگه دارند تا صبر کارگران را محک بزنند

موضوع است که کارگران نه تنها صبرشان را از دست نخواهند داد  نیرخ خواهد داد ا دیترد یب آنچه

شوند تا در  یخانه م یشود و کارگران طبق سنت همه ساله که راه یمحرم آغاز م گریروز د 1بلکه 

 یردر شهر خود مانده و تا اواسط محرم به عزادا زیحرم حضور داشته باشند، امسال نمراسم م

 دینخواه وریشهر 75را تا  یکارگر چیراحت باشد که ه التانیخ ان،یپس کارفرما. خواهند پرداخت

تا مزه کار  دیکن یتریو ف یو داربست بند یباال زده در پروژه ها جوشکار نیداشت و بهتر است آست

 .دیدرجه را تجربه کن 55 یشرج یهوادر 

 یکارگران در اعتراض خود باق یسرکار رفتند و مابق روهایدرصد ن 36متاسفانه  هیاورم روگاهین در

 . ماندند

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع اصلی خبر

 چه خبرها از هفت تپه؟*

 فرمانداری شهرستان شوشادامه تجمعات کارگران هفت تپه مقابل +

کارگران هفت تپه در را دست یابی به مطالباتشان به تجمعشان مقابل  مرداد، 23روز پنج شنبه 

 .فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند



 

 

 روز 06اقدام مثبت گزارش دهی بعد از +

 تحتروز از دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه شاهد انتشار گزارشی  06پس از گذشت 

 .درباره یک نشست بودیم«هفت تپه شکرین یمستقل کارگر نیگزارش فعال »عنوان

با چشم پوشی از نقصان امر گزارش دهی درباره اعتراضات هفت تپه ای ها در مصداق ضرب المثل 

 .،امیداست این اقدام مثبت ادامه یابد«ماهی را هروقت از آب بگیریم تازه است»

 هفت تپه شکرین یمستقل کارگر نیگزارش فعال

 یدر خصوص بررس یاسالم یاصل نود مجلس شورا ونیسیکم ۹۹مرداد  ۲۲جلسه مورخ  درباره

 هفت تپه شکریمشکالت شرکت کشت و صنعت ن

دفترچه  دیهمچون تمد یهفته موارد کیکه ظرف  دیمقرر گرد ونیسیکم نیا یمصوبات جلسه قبل طبق

بخش  دیو از همه مهمتر خلع  یکارگران ، حقوق معوقه ، بازگشت به کار پرسنل اخراج مهیب یها

 .اعالم گردد یکارگر نیآن به فعال جهیشود و نت یریگیپ یخصوص

 تیکارگران ،حقوق معوقه ، وضع یشتیمشکالت مع انیمجدداً با ب یکارگر نیفعال زیجلسه ن نیا در

مشکالت  نیو همچن زاتیکارخانه و تجه یو پرسنل فصل یشکریرنیپرسنل دفع آفات ، پرسنل غ

 یخروج تیموارد شدند و در نها نیا یدر تمام یجواب قطع افتی، خواستار در دیبازنشستگان و خلع 

 باشد یم لیبه شرح ذ لسهج



مشکل  نیگردد و ا دیسال دفترچه ها تمد انیتا پا دیمصوب گرد مهیب یدفترچه ها دیمورد بحث تمد در

 .برطرف شود

و خرداد  بهشتیحقوق ارد ندهیکه تا چهارشنبه هفته آ دیپرداخت حقوق معوقه مصوب گرد درخصوص

 یمسئله بعهده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماع نیا یما بطور کامل پرداخت گردد و ضمانت اجرا

 .سپرده شد

 نیا کهفتهیکه ظرف  دیرداستاندار خوزستان مکلف گ یبازگشت به کار پرسنل اخراج درخصوص

 .دیمسئله را حل نما

از  تیمتاسفانه باز هم همچون جلسه گذشته بعلت عدم شفاف یبخش خصوص دیدر خصوص خلع  اما

که بر اساس مصوبه  یساز یسازمان خصوص سیحاضر در جلسه منجمله رئ یدولت ندگانینما یسو

خواهد شد اما  یریگ میدر آن جلسه که حتما دوشنبه تصم شانیخود ا حیو اظهار صر یجلسه قبل

بعلت قانع  لیدل نی، به هم میبود شانیا رشفافیو سخنان غ یجد یریگیمتاسفانه باز هم شاهد عدم پ

مجددا  یساز یسازمان خصوص سیرئ ییمجلس از نحوه پاسخگو ندگانیو نما یکارگر نینشدن فعال

فرصت  نیبعنوان آخر ندهیتا چهارشنبه آ تاینها ستیبا یشد که م فیتکل شانیمجلس به ا یاز سو

 .ندیرا اعالم نما ودصراحتا نظر خ

را امضا ننموده اند و جلسه  یمصوبه ا چگونهیه یکارگر نیجلسه فعال نیبه ذکر است که در ا الزم

برگزار خواهد شد و متعاقباً گزارش مفصل تر  ندهیاصل نود چهارشنبه هفته آ ونیسیدر کم یبعد

 .شودیارائه م یخدمت همکاران گرام

 .دیآ یبعمل م یو دلسوز کمال قدردان زیهمکاران عز یها یها و دلگرم تیاز حما انیپا در

 ۹۲۹۹/مرداد/۲۲

بازی اسد بیگی با معیشت هزاران کارگر وخانواده شان منجر به رفع مسدودیت دوحساب بانکی +

 شد

برای پرداخت ظاهرا رفع مسدودیت دوحساب بانکی اسد بیگی  گزارشات رسانه ای شده حاکی از

 .می باشد کشت یها نهیهز وکارگران حقوق معوقه 

بدینترتیب اسد بیگی با گروگان گرفتن هزاران کارگر هفت تپه وخانواده هایشان برنده بازی کثیفش 

 .شد

 انیدانشجو یصنف یمعلمان، شوراها یصنف یها کانون ،یتشکالت مستقل کارگر کاها،یسند تیحما*

  در کشور یها و بازنشستگان از اعتصابات سراسر دانشگاه اتیو نشر

 یمینفت و گاز و پتروش عیتپه، هپکو و صنا از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در هفت

  .میکن تیحما

و دالورانه کارگران شرکت هفت تپه و اعتصاب و  ریناپذ یادامه مبارزه و مقاومت خستگ در 

در  یمیپتروش ینفت و گاز و مجتمع ها عیها، هزاران کارگر شاغل در صنا آن یابانیاعتراضات خ

برق  روگاهیآزادگان، ن و دشت ریاهواز، آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، المرد، ُمهر، جف

از  یکیهپکو در اراک،  نیسنگ عیطور کارگران صنا نیو هم لیدر اردب رویو شرکت نصب ن النسب

   .اند را رقم زده ریاخ یها سال یاعتصابات کارگر نیتر و گسترده نیمهم تر



حاکم گرفتار شده و به  یستمگرانه و ضدکارگر ،یهاست که در چنبره مناسبات استثمار سال کارگران

و  یبخش خصوص انیاعم از کارفرما- انیو کارفرما هیشکل ممکن توسط صاحبان سرما نیدتریشد

. اند دهمحروم بو شیحقوق خو نیتر ییاز ابتدا یها حت سال نیا یآنان در تمام. شوند یاستثمار م -یدولت

 یها یکارسازیپرداخت نشده و معوقه، اخراج و ب یخط فقر، حقوق ها ریبه مراتب ز یدستمزدها

 دیموقت و سف یقراردادها یریفراگ ،یا سطهو وا یمانکاریپ یها شرکت تیگسترده و مداوم، حاکم

تنها … آموزش، سالمت، مسکن و یساز یخصوص ها، متیق یامضا بر بازار کار، آزادساز

ها بوده که توسط  سال نیتحت ستم در طول ا یها حقوق کارگران و گروه عییاز تض ییها نمونه

 نیفرزندان ا گرید یاز سو. شده است لیآنان، به کارگران تحم یحام یها و دولت هیصاحبان سرما

 یو حذف اجتماع یگرفتار فاصله طبقات شیاز پ شیآموزش ب یساز یبا توسعه پول زیکارگران ن

اند،  آشکار به مخالفت برخاسته ی  عدالت یهمه ب نیا لیزمان هم که کارگران در برابر تحم ره. شوند یم

   .نشده است اندشیو زندان عا یریو ارعاب و دستگ دیجز تهد یپاسخ

 هیبه دست عوامل سرما شیخو ی حقوق حقه عییتض هیوجود کارگران هرگز از مبارزه عل نیا با

 یتحقق مسأله نان، کار و آزاد یبرا یکار و زندگ طیها به حکم شرا سال نیا یساکت نمانده و در تمام

توان به  یم ها اند که از جمله آن مبارزات پرداخته نیبابت ا زین یفراوان یها نهیاند و هز مبارزه کرده

مبارزات کارگران شرکت واحد، هپکو، آذرآب اراک، فوالد اهواز، کارگران معادن، معلمان سراسر 

 ی دهه یاشاره کرد که از ابتدا ییدانشجو یصنف انیکشور، بازنشستگان و فرزندان کارگران در جر

 یابی و تشکل اتیو سلب حق ح یساز ید خصوصواح استیس هیمختلف عل یدر سنگرها ۹٦

   .اند مبارزه کرده نفس کیزحمتکشان 

تابستان خوزستان و باوجود بحران  یتپه در گرما کارگران هفت یکه اعتصابات جار طیشرا نیا در 

 یمینفت و گاز و پتروش عیاعتراضات و مبارزات کارگران صنا افته،یروز است که ادامه  ۹۹کرونا، 

 یها تحقق خواست ه،یبا سرما ییرودررو یبرا رانیکارگران سراسر ا یدر ادامه روند اعتراض زین

از  یکیواحد  یزمان و با خواست اعتراضات گسترده، هم نیا. است انیطلبانه در جر  ییو رها یشتیمع

اعتراض  یبار کارگران صدا نیا. شود یمحسوب م خیدر تار رانینقاط عطف مبارزات کارگران ا

 درآنان . اند و حکومت رسانده هیبه گوش صاحبان سرما شهیتر از هم خود را رساتر و گسترده

 ،یشغل تیامن نیدستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تأم شینسبتا هماهنگ و همسو خواهان افزا یاعتصاب

و امکانات  طیامضاء، بهبود شرا دیموقت و سف یلغو قراردادها ،یمانیپ یها شدن بساط شرکت دهیبرچ

مدنظر  هاست ها سال که تحقق آن یمطالبات. اند شده یساز یلغو خصوص زیو ن ،یو بهداشت یخوابگاه

از . به اتفاق کارگران است بیاکثر قر یها و تحرکات اعتراض خواست تیکارگران بوده و در اولو

   .میحاکم قرار دار کارگر با طبقه طبقه ییارویرو یخیاز لحظات تار یکیرو ما در  نیا

و  یعیطب اریبس ن،یسرزم نیا یکنون یدر بحران اقتصاد میکن یاعالم م هیانیب نیما امضا کنندگان ا 

ها  اعتصاب نیتحت ستم به ا یها از کارگران و گروه یشتریقابل انتظار است که هر روز شمار ب

 ،یساز یاز خصوص یمردم از بحران ناش دنیسعلت جان به لب ر که به یاعتصابات وندند؛یبپ

، عدم پرداخت (خط فقر گریو نه د)کارگران به خط مرگ  یشتینزول سطح مع ها، متیق یآزادساز

 یشتیمع یها به حداقل یو عدم دسترس ان،یاز جانب دولت و کارفرما زیناچ تیغا به یهمان دستمزدها

 ققها بتوانند در گسترش خود، تا تح اعتصاب نیا نکهیا یاست برا یهیبد. شود یبرگزار م اتیو ح

متشکل و متحد شده و  زیاز هرچ شیو پ شیبتوانند خود ب یکارگران اعتصاب دیبا ابندیها تداوم  خواست

حساس دنبال کنند و  طیشرا نیبه اراده و توان کارگران را در هم یمستقل و متک یابی تشکل ریامر خط

 .به منّصه ظهور برسانند



و اعتصاب گسترده و منسجم  یاعتراض یها از حرکت تیضمن حما هیانیب نیامضاء کنندگان ا ما

و  یدستمزدها، پرداخت فور شیاز خواست و مطالبات برحق آنان همچون افزا یبانیکارگران و پشت

لغو  ،یمانکاریپ یها شدن بساط شرکت دهیمعوقه کارگران، برچ یایو شرط حقوق و مزا دیبدون ق

مختلف  یها عرصه یساز یتر از همه لغو خصوص امضاء، و مهم دیموقت و سف یهاادقرارد

 یها تشکل جادیو ا یاتحاد کارگران اعتصاب میکن یخطاب به کارگران و مردم اعالم م ،یاجتماع

 یها گروه شتریو اتحاد هرچه ب تیمهم حما نیاست و تحقق ا یطبقات یشرویپ یاتیمستقل، اصل ح

 .طلبد یرا م یمختلف اجتماع

۹۲/٦۹/۲۲ 

  تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -۹

  هفت تپه شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یکایسند -۲

   معلمان تهران یکانون صنف -۲

  وانیمر –معلمان کردستان  یانجمن صنف -۴

  معلمان اسالمشهر یکانون صنف -۹

  کانون معلمان همدان -۶

  النیگ انیفرهنگ یکانون صنف -۲

  خوزستان انیفرهنگ یکانون صنف -۸

  گودرزیمعلمان ال یکانون صنف -۹

  شاغل و بازنشسته کرمانشاه انیفرهنگ یانجمن صنف -۹٦

  هیویسقز و ز-معلمان کردستان  یانجمن صنف -۹۹

  رازیش یدانشگاه صنعت یصنف یشورا -۹۲

  نیقزو الملل نیدانشگاه ب یصنف یشورا -۹۲

  تهران  یبایز یهنرها سیپرد یصنف یشورا -۹۴

  بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت یصنف یشورا -۹۹

  همدان ینایس یدانشگاه بوعل یصنف یشورا یاز واحدها یجمع -۹۶

  شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي-۹۲

  سطح شهر دانشگاه تهران یها خوابگاه یصنف یشورا -۹۸

  بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت یحام هینشر -۹۹

  ریرکبیکران دانشگاه ام هینشر -۲٦



  نیقزو الملل نیبان دانشگاه ب بوم هینشر -۲۹

  نیقزو الملل نیچارچوب دانشگاه ب هینشر -۲۲

  نیقزو الملل نیدانشگاه ب رهیدا هینشر -۲۲

  ضد دانشگاه مازندران هینشر -۲۴

  یدبهشتیشه یباور دانشگاه علوم پزشک هینشر -۲۹

  هال دانشگاه تهران هینشر -۲۶

  پرومته دانشگاه تهران هینشر -۲۲

  ییبذروباد دانشگاه عالمه طباطبا هینشر -۲۸

  پرانتز دانشگاه تهران هینشر -۲۹

  رازیش یدانشگاه صنعت ستگاهیا هینشر -۲٦

  رازیش یتقاطع دانشگاه صنعت هینشر -۲۹

  چشمك دانشگاه تهران نشریه -۲۲

  رانیبازنشستگان ا یاتحاد سراسر -۲۲

  یکارگر یها تشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم-۲۴

  گروه اتحاد بازنشستگان -۲۹

  اتحاد بازنشستگان -۲۶

 یکارگر یها تشکل جادیا یبرا یریگیپ تهیکم-۲۲

 :امضا کنندگان جدید+

  ریکانون مطالعات دانشگاه خواجه نص .۲۸

 دانشگاه تهران نمایکانون س .۲۹

 فارس جیدانشگاه خل یصنف یشورا .۴٦

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یصنف یشورا .۴۹

 اراک یدانشگاه صنعت یصنف یشورا .۴۲

 همدان نایس یخرداد دانشگاه بوعل هینشر .۴۲

 یبهشت دیبامداد دانشگاه شه هینشر .۴۴

 دانشگاه اصفهان شرویپ انیتشکل مستقل دانشجو. ۴۹



تشکل  23 هیانیلغو کار کودکان از ب نیبازنشستگان و فعال ،یتشکل و گروه کارگر 5 تیاعالم حما+

 :ریدوره اخ یکارگر یاز اعتصابات سراسر تیدر حما

  رانیاتحاد بازنشستگان ا-7

 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه یانجمن صنف-2

 نقاشان البرز یکایسند-3

 سقز یکارگر نیاز فعال یگروه-4

 لغو کار کودکان نیاز فعال یگروه-5

 ینماد اتحاد و همدل هتپ کارگران هفت هروز حضور مقتدر و متحدان  ٠٦ :کامران ساختمانگر+

  یطبقات

خود در  یاسیس اتیدر ح شیها و فراز و فرودها یها و کاست یعالرغم تمام کم رانیا یکارگر جنبش

 یآگاه چیو ترو یسازمانده یو تالش برا یکارگر ریناپذ یقرن مبارزات خستگ کیاز  شیطول ب

بس دشوار  یریخود مس یو کارگر یاسیکسب مطالبات برحق س یکارگران در راستا انیدر م یطبقات

و اعتصاب  ۹۲۸١در سال  یبندر انزل رانیگیماه یاعتصاب کارگر نیاست، از اول ەمودیپرا 

 یبرق در تهران تا سازمانده هکارخان کیکارگران تلگراف در اسفند همان سال و اعتصاب کارگران 

 رانیدر ا یاسیدر آن مقطع خفقان س هک ۹۲۸۹تهران در خرداد سال  یهاهاعتصاب کارگران چاپخان

مبارزات  خیدر تار یزآغا ینوع هو ب رانیدر ا یکارگر ینوپا هطبق فیط نیشروتریپ ەدر زمر

توانست تمام کارگران بخش چاپ  هدر زمان خود بود ک رانیا یجنبش کارگر هافتیمتشکل و سازمان 

جنبش نوپا اما  نیگام ا هگام ب یها یشرویاعتصاب بکشاند و پ هرا ب ەآن دور یهاهو نشر درروزنام

 رانیجنوب ا یهاەشگایدر بخش صنعت نفت در پاال یاعتصاب کارگر نیبزرگتر همنجر ب همصمم ک

 هک یکارگر یبخش ها گریدر د رانیاز کارگران ا یمختلف یبخش ها یو همراه ۹۲۲١در سال 

شرکت نفت  دیجد هبا ابالغ قانون کار مصوب هشد ک رانیقانون کار در مجلس ا نیاول بیتصو همنجر ب

کارگران شرکت  انیاز اعتصاب در م یدیور جدو موجب خشم کارگران و د ەزد سربازآن  یاز اجرا

 نیخون یدر آبادان با اعمال سرکوب ینفت در تهران و آبادان شد و دولت ناچارا با اعالم حکومت نظام

شدن  یو با طرح شدن موضوع مل ۹۲۲۹در سال . از کارگران شد یشدن تعداد هکشت همنجر ب

 هشدن صنعت نفت دست ب یاز مل تیاز کارگران شرکت نفت در حما یائصنعت نفت بخش ه

اعتصاب  نیخشن ا یبا سرکوب یاسیس تیحاکم هک ەدر بندر معشور زد یاعتصابات یسازمانده

کارگران  انیدر م یگریموجب اعتصابات د زیسرکوب ن نیا هک دیخاک و خون کش هکارگران را ب

 هدولت را مجبور ب هک ەاز کارگران بندر معشورشد تیماشرکت نفت در تهران اصفهان و رشت در ح

و در  ١۲ امیدر ق. در مجلس نمود۹۲۲٦سال  بشتیشدن صنعت نفت در ارد یقانون مل هحیال بیتصو

اعتصاب  نیبزرگتر یبا سازمانده یدر تهران جنبش کارگر هژال دانیم نیسرکوب خون هاعتراض ب

 یبخش ها گریجنوب کشورو گسترش آن در د یهاەشگایپاال گریآبادان و د ەشگایدر پاال یکارگر

 .صدا درآورد  هرا ب یاستبداد پهلو انیناقوس مرگ و پا رانیا یکارگر

 هو هرگون یکارگر یتشکلها هجانب هو سرکوب هم یاسالم تیحاکم هده٤از  شیطول ب در

 یروزافزون طبقات یمطالبات خود هرگز نتوانست مانع آگاه یاعتراضات برحق کارگران در راستا

 یو کارگر یصنعت یبهتردر بخش ها یزندگ کیاز  یکسب حق برخوردار یبرا ەکارگران و مبارز

 یاز اعدام و زندان میاەبود رانیا یجا یدر جا یاعتراضات مصمم تر کارگر هدشا ەو هر روز ەشد



تا قتل عام کارگران معدن مس  ٠۹در سال  یسیجمال چراغ و ادەیکارگر جسور چون زند هاەنمودن د

نفر از کارگران معدن سنگ  ۲۹ یریتا سرکوب اعتصاب و دستگ ،۹۲۸۲خاتون آباد در بهمن 

تا ۹۲۹۲در سال  ریتا انیکارگران ک ە، اعتراضات گسترد۹۲۹۲در سال  زدیاردکان  یچادرملو

 ندگانینفر از نما ۹ یریکارگران معدن سنگ آهن بافق کرمان و دستگ ١٦٦٦سرکوب اعتصاب

سنندج  سیپرر یسندگیکارگران شرکت ر زیآم تی، اعتصاب موفق۹۲۹۲در سال  یکارگران اعتصاب

اعتصاب بزرگ  هاەو د۹۲۹١زنجان در مرداد  یواعتصاب کارگران شرکت ترانسف ۹۲۹۲در سال 

 یصنعت ەکارگران گرو هتا اعتصابات شکوهمند و متحدان رانیا یجا یدر جا یو کوچک کارگر

 هاعتصابات هفت تپ دیدور جدو اکنون ۹۲۹۲در سال  هشکرهفت تپ یفوالد اهواز و کشت و صنعت ن

 یها استیس هدر اعتراض ب وششهر ش یابانهایدر خ هروز حضور متحدان ٠٦و ۹۲۹۹در سال 

 نیکارگران برگ زر شتریب هو استثمار هرچ یساز یو خصوص رانیا یبورژوائ تیحاکم یبرالینئول

 خیتار هدر حافظ یجنبش طبقات نیا شروانیو پ رانیا یمبارزات جنبش کارگر خیرا در تار یگرید

 ثبت رساند هب رانیا یمبارزات کارگر

 عیو دشادوش و در تداوم آن اعتصابات کارگران صنا هشکر هفت تپ یشکوهمند کارگران ن اعتصاب

 یها یها و کاست یکم هجنوب کشور عالرغم هم یها ەشگایپاال نیدر چند یمینفت و گاز و پتروش

) مهم  یامیپ یو مصمم حاو هست اما مقتدران یعتراضبارز هر جنبش ا اتیاز خصوص هقابل نقد، ک

 یطبقات میجنبش عظ نیا شروانیو پ نیو فعال رانیا یجنبش کارگر هب( منافع مشترک دارند گرانکار

 هاز مبارزات متحدان ەدور نیا اتیبا درس گرفتن از تجرب رانیکارگر ا هطبق هبود ک رانیدر ا

کسب مطالبات  ریدر مس یاستوارتر یو گامها ترەفشرد یو صفوف یطبقات یبا آگاه هکارگران هفت تپ

 برحق خود گام بردارد

 هاز جنس شما ک یریو هم زنج رانیکارگر ا هکوچک از طبق یبعنوان عضو دانمیبر خود واجب م لذا

و روزافزون  کیستماتیس یو نابرابر یو شکاف فاحش طبقات یمزد یبردگ نیاز ا یرهائ یبرا

فرود  میسر تعظ زانیاستوار شما عز یو گام ها نیآهن ەکنم در مقابل عزم و ارد یم ەمبارز یاجتماع

 هقانیرا رف نینابرابر و غرورآفر ەمبارز نیو همرزمان در ا رانیو دست تک تک شما هم زنج ەآورد

 رییتغ یتالش برا هعرص نانیآفرهشما زنان و مردان کارگر و حماس ههم هو ب فشارمیم یگرم هو ب

 .فرستمیوضع موجود درود م

 هشما زنان و مردان کارگر هفت تپ هروزمندانیو رزم پ ریبر عزم شکست ناپذ درود

 رانیکارگران ا هباد صفوف مبارزات متحدان مستحکم

  یو برابر یآزاد بادەزند

 ههفت تپ بادەزند

 ۹۲۹۹مرداد  ۲۲

به بالتکلیفی شغلی نسبت هپکوکارگران کارخانه  رای خواباندن صدای اعتراضاتوعده درمانی ب*

 ومعیشتی 

مرداد،برای پایان دادن به دورجدید اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک 22روز چهارشنبه 

 .دراراک برگزارشد وطبق معمول با وعده درمانی پایان گرفت یشتیومع یشغل یفیبه بالتکلنسبت 



پرداخت حقوق ماه های خرداد وتیر درحالی که ماه مرداد واردآخرین هفته اش می شود وعده 

کارگران معترض هپکو داده شد تا درصورت متحقق شدن این وعده،هپکویی ها طلبکار حقوق 

 .مردادماه خودشان باشند

  نیزندان او یمرکز یدر بهدار یمبتال به کرونا، بستر انیدرباره زندان یلیخبر تکم*

تست )تست کرونا  نیزندان او ۸بند  انینفر از زندان ۹۲به صورت رندوم از  شیسه شنبه هفته پ در

مثبت است و  شانینفر از آنان اعالم شد که تست کرونا ۹۲هفته به  نیا کشنبهیگرفته شد و در ( گلو

 . گرفتند قرار نهیمنتقل کردند و در قرنط نیزندان او یمرکز یبهدار یرا به بخش بستر انیزندان نیا

 نانیاطم یبرا نیزندان او یمرکز یبه بهدار انیزندان در همان روز پس از انتقال زندان نیمسئول

 .گرفتند( تست گلو)دوباره از آنان تست کرونا شتریب

نفر  ۴اعالم شد و گفتند  انیگرفته شد به زندان یجواب تست ها( مرداد  ۲۹سه شنبه )روز گذشته  در

  .برگرداندد ۸مسئوالنه آنان را به بند  ریغ یاست و در اقدامبوده  ینفر جواب  تست اشان منف ۹۲از 

آنان  یاعالم کردند جواب  تست کرونا یعبد لیزاده و اسماع میبه جعفرعظ زیچهارشنبه ن امروز

هفته گذشته مثبت بوده و  کشنبهیدو نفر جواب تستشان بار اول در  نیا کهیبوده است اما از آنجائ یمنف

نفر  ۹در کنار  دیبا ندمبتال به کرونا بسر برده ا ینفر زندان ۹هفته تا امروز در کنار  نیا کشنبهیاز 

  .بمانند نهیدر قرنط نیزندان او یمرکز یمبتال به کرونا در بهدار یزندان

  عبارت است از دنهست یبستر  نیزندان او یمرکز یکه اکنون در بهدار انیزندان یاسام

 دیزاده ، سع بیمص اشاری،  ی، محسن قنبر یساالر داوود ری، ام یعبد لیزاده ، اسماع میعظ جعفر

 انیانی، رضا ک یفیشر

 گریو د یمعلم زندان یعبد لیاسماع ران،یآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد أتیه ریزاده دب میعظ جعفر

 زانیعز نیا یبرا یهرگونه اتفاق تیقرار دارد و مسئول یخطر جد مبتال به کرونا جانشان در انیزندان

 .است یو دولت ییقضا نیبا مسئول ماً یمستق

و مداوا  یخارج از زندان بستر یاداره زندانها در مراکز درمان نهیو به هز تیبه فور دیبا انیزندان نیا

 .فرستاده شوند یبه مرخص یماریدوران بحران ب انیتا پا ایآزاد گردند و  ایگردند و پس از مداوا 

 ۹۹مرداد  ۲۲-رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 یندا)تهران یشرکت خصوص کی رانندگان اتوبوس یاعتصاب وتجمع اعتراض گزارشی درباره *

 (آوران به

هنگام مقابل  ابانیآوران در خ به یندا یمرداد، اعتصاب رانندگان بخش خصوص ۲۹سه شنبه 

 تیعدم حما ،یخصوص یها چپاول شرکت ز،یدرآمد ناچ لیشرکت واحد به دل یساختمان مرکز

که شرکت  یعدم ارائه تعهدات دهند، یرا انجام م یحمل و نقل درون شهر نکهیبا توجه با یشهردار

 .دارد یواحد در قبال رانندگان خصوص

کمتر حمل  نهیشرکت واحد با هز یساز یبا خصوص نکهیا الیبه خ یتیامن یو نهادها یشهر تیریمد

اقدام  شود، یم یریشگیو از اعتراضات و اعتصابات رانندگان هم پ ردیگ یانجام م یو نقل درون شهر

 زشانیبا توجه به درآمد ناچ زین یاما رانندگان بخش خصوص. شرکت واحد کردند یساز یبه خصوص

 .خواهند داد و اعتراضات و اعتصابات برپا خواهد شد لیمستقل خود را تشک یکایبه سند



 

های بیشتر وفیلم به کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برای مشاهده عکس 

 تهران وحومه رجوع شود

  شهر نیمشک سال حقوق کارگران شرکت آب وفاضالب 3عدم پرداخت *

در تماس  لیاستان اردبدرشهر نیمشک کارگر شرکت آب وفاضالب 766ماه حقوق حدود  24بیش از 

 یماه است حقوق 24صد نفر از آبداران افزون بر  کیبه  کیکه نزد ندیگو یفارس م یبا خبرگزار

 .نکرده اند افتیدر

 نیمشک کارگران شرکت آب وفاضالب از یتعدادمرداد، 23برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 یماه است که حقوق 24صد نفر از آبداران افزون بر  کیبه  کینزد:به خبرنگار رسانه ای گفتندشهر

 .نکرده اند افتیدر

 .نکرده اند افتیحقوق در یالیماه است ر 1ثابت شرکت بالغ بر  گراننفر از کار 36 :آنها افزودند

 فارس جیآزادراه خل نسبت به اخذ عوارض اهواز هیزانیبخش غ یروستاها یاهال تجمع اعتراضی*

 مقابل عوارضی با تجمعاهواز هیزانیبخش غ یروستاها یاهالمرداد،جمعی از  27روز سه شنبه 

 نهیحذف هزبنمایش گذاشتند و خواهان  فارس جیآزادراه خل نسبت به اخذ عوارض اعتراضشان را

 .برای ساکنین این مناطق شدند بندرامام -اهواز مسیرآزادراه تردد در



 

تردد  یفارس  قرار دارند، برا جیآزادراه خل یکیدر شرق اهواز که در نزد هیزانیبخش غ یروستا

آزادراه با  یبردار روستاها از زمان بهره نیا یاهال. عوارض آزاد راه هستند نهیناچار به پرداخت هز

 . مساله معترض هستند نیمشکل روبه رو ، و نسبت به ا نیا

ماه  کیتردد به شهر از  یروستاها برا نیا یاهال: گفتیکی ازتجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای 

بپردازند، که  هزار بلار56و وانت  هزار بلار 46 یرفت و برگشت سوار یناچار هستند که برا ش،یپ

 .مساله مورد اعتراض مردم است نیا

و در  شد یاخذ م انییعوارض از روستا یآزادراه، در مقاطع نیا یبردار از زمان بهره: افزودوی 

. حذف شد نهیهز نیاعتراض آنها ا لیو به دل شدند یحاضر به پرداخت نم انییروستا زین یمواقع

کردند و  عمجدد عوارض، مردم در اواخر سال تجم افتیدر یپارسال با اعالم مسووالن آزادراه برا

 انییدوباره پرداخت عوارض برقرار شده، و به روستا شیماه پ کیشد اما از  گانیدوباره تردد را

شدن  یاجبار لیتردد اقدام کنند اما به دل کیالکترون یکارت اعتبار افتیدر یاعالم شده که برا

استقبال  طرح نیاز ا انییروستا شتریدر صورت پرداخت نکردن، ب نیسنگ مهیپرداخت عوارض و جر

 .نکردند

akhbarkargari2468@gmail.com 
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