
 6911مرداد ماه  61اخباروگزارشات کارگری 

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناآخرین اخبار ازششمین  -

به ادامه اعتراضات  تواند یبرخوردار است و م ییباال تیاعتراض کارگران صنعت نفت از اهم+

 دامن بزند یکارگر

 روز نیششم 99مرداد  61ادامه وگسترش اعتراضات کارگران در+

 :یاز اعتراضات کارگران پروژه ا نداست لاریا یجهان ونیگزارش فدراس+

افتاده و  عقب یدر اعتراض به مزدها یپارس جنوب یگاز یها دانیهزاران کارگران در م اعتصاب

 نامناسب یکار طیشرا

 :آخرین خبرها وگزارشات درباره اعتراضات کارگران هفت تپه -

 ابل فرمانداری شهرستان شوشادامه تجمع مق+

مرداد بهارستان زیرسایه سکوت  61انتشارگزارشاتی ازرسانه ها درباره نشست روز چهارشنبه +

 :کارگران شرکت کننده درجلسه

  رانیدر ا کارگران اعتصاباتازو مبارزه  یهمبستگ یجهان یکائیشبکه سنداعالم حمایت  -

 عدم پرداخت ماه ها حقوق مطالبات اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به -

 رشت برای پنجمین بار درسال جاری نهیآد تجاری مالباختگان مجتمعاعتراضی تجمع  -

 دخالت نیروهای انتظامی برای جلوگیری از حق طلبی تجمع کنندگان

 کار نیح مرهیکارگرسد س2جان باختن  -

 :برق یها روگاهیون یمینفت وپترش عیروز اعتراضات کارگران صناآخرین اخبار ازششمین *

به ادامه اعتراضات  تواند یبرخوردار است و م ییباال تیاعتراض کارگران صنعت نفت از اهم+

 دامن بزند یکارگر

 یمیو پتروش شگاهیابتدا کارگران چند پاال. هفته آغاز شد یاز ابتدا یکارگر یها دور از اعتراض نیا

مشهد،  ز،یبرق از جمله در تبر روگاهیدر جنوب کشور اعتراض کردند و پس از آن کارگران چند ن

 .وستندیها پ به اعتراض زیبرق رودشو تهران ن روگاهین ،یپارس جنوب یبیترک کلیس

 میو قرارداد مستق یکارگران رسم نیب ایدر پرداخت حقوق و مزا ضیرفع تبع"اغلب کارگران  مطالبه

و ذهاب با توجه  ابیا یها سیسرو تیمشاغل و بهبود وضع یبند طرح طبقه یبازنگر ،یمانکاریو پ

 .است" ییبد آب وهوا تیبه وضع

 یها ها معتقدند شرکت آن. کنند یم تیفعال یمانکاریهستند که به صورت پ یکارگران نیمعترض شتریب

کارگران خود توجه نشان  یایبه حقوق و مزا کنند یم افتیکه در یمتناسب با سود یمانکاریپ

 .دهند ینم

قابل تامل و مهم  یا جهت مسئله نیبار از صنعت نفت آغاز شده است، از ا نیا یعتراضات کارگرا

. برگزار شد ریدرهفته اخ یمیپتروش عینفت و صنا شگاهیاعتراضات در چند پاال. شود یمحسوب م



هواز، ماهشهر، قشم، کنگان و المرد و آبادان، ا یمینفت و گاز و پتروش یها شگاهیکارگران پاال

گاز  شگاهیپاال ،یبرق پارس جنوب روگاهیکارگران ن ،یپارس جنوب 22و  22 یها و فاز آزادگان دشت

 .دندیدست از کار کش ریدر چند روز اخ انیپارس

 نیا. پرداخت به موقع آن است ایدستمزد و  شیخواسته اغلب کارگران معترض در صنعت نفت افزا

کشور  یسخت اقتصاد طیانتظار دارند در شرا کنند یم تیفعال دیشد اریبس یکارگران که در گرما

 .ادامه دهند یخود به زندگ یافتیبتوانند با در

به  یها شرکت نیو ا کنند یم تیفعال یمانکاریپ یها شرکت یاز کارگران معترض، تحت لوا یاریبس

 یها کفاف زندگ کشور دستمزد یبا اوضاع بد اقتصاد نکهیا ای کنند یبه تعهدات خود عمل نم یدرست

 .دستمزد هستند شیها خواستار افزا و آن دهد یکارگران را نم

به ادامه اعتراضات  تواند یبرخوردار است و م ییباال تیاعتراض کارگران صنعت نفت از اهم

باره  نیدر ا یگرید یمقام رسم چیحال تاکنون نه وزارت نفت و نه ه نیدامن بزند با ا یکارگر

 .واکنش نشان نداده است

 مرداد 61بخش هایی از یک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 روز نیششم 11مرداد  61ادامه وگسترش اعتراضات کارگران در+

 گریروز خود را پشت سر گذاشت و اعتراضات به د نیششم 99مرداد  61عتراض کارگران امروز ا

 .شده است دهیکش ینقاط کارگر

از برادران کارگرشان از  یرویبه پ زین رویشرکت نصب ن لیبرق سبالن اردب روگاهیکارگران ن 

 .به خانه رفتند روزید

در خانه  وستهیبه اعتراض پ شیپروژه ا اناست کارگر یهم چند روز زیتبر سیهر یبیترک کلیس 

 .کنند یاستراحت م

از  دخونیب روگاهین. شده است لیتبد انیکارفرما یها یبه گورستان خودخواه هیعسلو یفازها شتریب 

  .مکان هاست نیجمله ا

 یکارگران به هراس افتاده اند و م میکه از تصم یانیکنند و کارفرما یدر خانه استراحت م کارگران

ندادن کار به آنان  لیسر وقت تحو لیرا در پروژه ها به دل یانیدانند که هر روز نبود کارگران چه ز

» :ندیگو یگاه با مسخره کردن اعتراض کارگران، م. کرده اند یادیخواهد کرد، شروع به ش لیتحم

 شیدر پتروپاال رصنعتیچون شرکت اکس یانیکارفرما« گردند یخسته خواهند شد و به سرکار بر م

روزانه تالش دارند کارگران را به کار  یها یقیرنگارنگ و دادن تشو یها هیبا دادن اطالع

 .باطل الیخ یاما زه. برگردانند

در شرکت  رماهیکارگران را شاد کرد پرداخت حقوق ت گریکه امروز بار د  یتنها خبر خوش اما

کارگران به روز شده و دستمزد عقب  نیحساب حقوق ا نیبا ا. است61صنعت پژوهان در تنبک فاز 

 تااما کارگران . کند تیبه همه شرکت ها سرا دیخواسته کارگران است و با نیاول نیا. افتاده ندارند

 .به سرکار باز نخواهند گشت شانیندادن خواسته ها جهینت

را  رویدرخواست ن یاجازه گذاشتن آگه ینترتیا یگروه چیجانانه کارگران تا بدان حد است که ه اتحاد

 .پردازند یگروهها فقط به تبادل نظر م نینداده و کارگران در ا



 «با ماست میتصم. همه اجحاف نیبر ا میبگذار یانیتا نقطه پا میمان یم مانیها خانواده نزد»

 رانیا کیکارگران فلزکارمکان یکایسند یرسم کانال:منبع

 :یاز اعتراضات کارگران پروژه ا نداستکلاریا یجهان ونیگزارش فدراس+

افتاده و  عقب یدر اعتراض به مزدها یپارس جنوب یگاز یها دانیهزاران کارگران در م اعتصاب

 نامناسب یکار طیشرا

پارس  یگاز یها دانیدر م ها شگاهیو پاال یصنعت یها ها در پروژه از اعتصاب یموج انیجر در

به عقب  یاعتراض کارگران اعتصاب. دندیهزار کارگر دست از کار کش در حدود ده ران،یدر ا یجنوب

 یکار و زندگ طیبودن مزدها در حد فقر، اشتغال نامطمئن، و شرا نییافتادن پرداخت مزدها، پا

مکرر، و اعتصاب و  یا معّوق مسئله یمزدها. روزهاست نیدرجٔه ا 15باالتر از  یدر گرما نامناسب

 یها و هماهنگ اعتصاب میموج عظ یول. است جیرا یرخداد زین[ رانیدر ا] یمحل یها اعتراض

 .گذارد یاثر م یادیز مانکارانیو پ شگاهیکار چند پاال یاست، و بر رو سابقه یب ریاخ یکارگر

 یها صنف گریو د ،یکش صنعت برقکار، جوشکار، لوله ،یشامل کارگران ساختمان کنندگان اعتصاب

در  یی و پروژه یو دالالن مشاغل فصل( یابیکار)اشتغال  یها بنگاه یکه برا اند یصنعت یی حرفه

 یدرپ یروز پ 22کارگران  نیا. کنند یکار م ایدن یعیگاز طب دانیم نیتر بزرگدر  یصنعت یها پروژه

 22محل سکونت آنها در . گردند یدارند و دوباره به کار برم یلیروز تعط 1و سپس  کنند یکار م

در ]کارگران قصد دارند . محل کارشان است یکیدر نزد ییها که مشغول به کارند، خوابگاه یروز

ست که وابرخ یاعتصاب زمان ریموج اخ. روزه را کار نکنند 22 یکار فیکل ش[ اعتصاب نیا

[ مرداد7] هییژو 22ماهشهر، روز  یمیدر مجمتع پتروش یمانیاز کارگران پ یکیزاده،  عرب میبراها

خود را به  یها از خواست یکارگران فهرست. شد و جان باخت یدچار گرمازدگ دیشد یبر اثر گرما

 درکارگران دست به اعتصاب زدند و [ مرداد66]روز شنبه اّول اوت . دادند مانکاریپ یها شرکت

کل ترک کردند و به خانٔه خود  را به یگاز یها دانینفر از آنها محل کار خود در م 2555حدود 

به حالت اعتراض  مانکارانیدفاتر پ رون  یدر ب زیاز کارگران ن یادیکه شمار ز یبازگشتند، در حال

 .شدند جمع

 ،نداست لاریا یجهان هٔ یوابسته به اتحاد یرانیا یکارگر یکایسند ران،یا کیفلزکارمکان یکایگفتٔه سند به

به  ییازهایدارد که کارگران بتوانند امت یادیاز آن است که امکان ز یاعتصاب حاک نیا میعظ اسیمق

 .عمده بشوند یکار صنعت یها در محل یندگانیموفق به داشتن نما یدست آورند و احتمالن حت

و  ها شگاهیپاال گریکه کارگران د رفت ی، انتظار م[یکارگران در پارس جنوب]با ادامٔه اعتصاب 

 یها حرکت[ مرداد62]اوت  2شنبه  روز سه. وندندیاعتصاب بپ نیبه ا زین یمیپتروش یها مجتمع

 یامروزه موج.افتیگسترش  رانیا یشرق و به مشهد در شمال ران،یبه اصفهان در مرکز ا یاعتراض

تپه و در  هفت شکریرا فراگرفته است، از جمله در ن رانیا یکارگر یها ها و اعتراض از اعتصاب

کارگران  یول. شوند یسرکوب م رحمانه یاغلب ب یکارگران اعتصاب. شهر اراک یصنعت یها کارخانه

: کنند یاعتصاب استفاده م شُبردیپ در یا خود به عنوان اسلحه داریاشتغال ناپا تیاز وضع یپارس جنوب

 هیترک  محل کار تنب ایاز کار  دنیآنها را به خاطر دست کش توانند ینم ستند،یچون استخدام دائم ن

 .کنند یانضباط



دست به  یانتظام یرویها، ن اعتصاب نگران آنند که با گسترش اعتصاب نیدهندگان ا و سازمان فعاالن

 ینظر داشتن فعاالن اصل ریو ز یریاز دستگ یا نشده دییتأ یها گزارش. بزند انهیجو یاقدام تالف

پس از دو روز اّول  نکهیبر ا یمنتشر شد مبن یها امروز گزارش. اعتصاب منتشر شده است

کار هستند، از جمله در  طیاند که حاضر به مذاکره در مورد شرا از کارفرماها گفته یاعتصاب، برخ

 .کشور یر جنوب شرقد رانشهریا روگاهین

 یسرکوب چیاند که ه بارها نشان داده رانیکارگران ا»: گفت نداست لاریا رکلیاوزکان، معاون دب کمال

 دهیآنها شن یکه صدا یو تا زمان ستادیدفاع از حق خود خواهند ا یآنها برا. آنها را ساکت کند تواند ینم

دفاع از حقوق خود دست به  یبرا یگاز یها دانیکارگران م. شود به اعتراض ادامه خواهند داد

در  توانند یم ستند،یآنها اگر بر سر موضع خود محکم با. اند زده کیاعتصاب هماهنگ و استراتژ

به  رانیمستقل در ا یکاهایکه سند یتا زمان. موفق شوند[ کار خود طیدر شرا] یاساس ییرهاییتغ جادیا

 «.بود اهدخو یصنف-یصنعت یها زیست نیکشور شاهد چن نیشناخته نشوند، ا تیرسم

در حال توسعه  یگرید یانرژ یتیچندمل یها اکنون با مشارکت شرکت یپارس جنوب یگاز یها دانیم

 مانکارانیپ. پروژه، با مشکل روبرو بوده است نیا شُبردیپ یالزم برا یمال نیدر تأم رانیا یاست، ول

 قیتعو طراند تحت فشارند، و اغلب به خا که از برنامه عقب ییها پروژه یکار بر رو لیتکم یبرا

، در معرض [کایآمر] یبانک یها می، به علّت تحر[رانیا]قرارداد توسط دولت  یها پرداخت

 .قرار دارند یورشکستگ

 :اعتراضات کارگران هفت تپهدرباره آخرین خبرها وگزارشات *

 ادامه تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش+

کارگران هفت تپه به تجمعشان مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه دادند  مرداد، 61پنج شنبه روز 

تا برای باری دیگر همچون روزهای سپری شده فصل تابستان سال جاری، باصدای رسا اعالم کنند 

 .که پای تحقق خواسته های برحقشان ایستاده اند وقصد عقب نشینی ندارند



 

زیرسایه سکوت  مرداد بهارستان 61نشست روز چهارشنبه  رسانه ها دربارهگزارشاتی ازانتشار+

 :کارگران شرکت کننده درجلسه

تا تنظیم این گزارش طبق روال چند ماه گذشته،گزارش ویا خبری از کارگران شرکت کننده در جلسه 

 .درباره خروجی نشست برای افکار عمومی منتشر نشده است

 :بقرارزیراست ها رسانه از م شدهاما گزارشات جمع آوری وتنظی

 61چهارشنبه مشکالت کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بعد از ظهر روز یجلسه بررس

کارگران مجتمع نفر از 65مجلس و با حضور  سیرئ بینا کزاد،ین یعل استیبه ر یدر نشست مرداد

 یدستگاهها نیو مسئول ندگانیاز نما یتعداد ،یساز یسازمان خصوص سیرئ نیهفت تپه و همچن

 .برگزار شد ربطیذ

از اقدامات  یریمجتمع و جلوگ نیا یساز یلغو خصوص حاضر درجلسه،جلسه کارگران  نیا در

بازگشت به کار  ،یساز یبر روند خصوص یمتول یدستگاه ها قیلزوم نظارت دق نده،یمشابه در آ



مجتمع را  نیکارگران ا یاجتماع نیتام مهیب دیتمد نیپرداخت حقوق معوقه و همچن ،یکارگران اخراج

 .کارگران معترض عنوان کردند یاصل یاز جمله خواسته ها

 یدر جلسه ا ندهیدوشنبه هفته آ: نشست گفت نیدر ا یساز یسازمان خصوص سیرئ ،یصالح رضایعل

و قطعا دوشنبه  یبررس تیفور دیجمهور موضوع مجتمع هفت تپه با ق سیبا حضور معاون اول رئ

 .خواهد شد یریگ میباره تصم نیدر ا یآت

موضوع در  نیا یریگیعالوه بر پ: کرد حیساعته، تصر 1جلسه  نیا انیدر پا زیمجلس ن سیرئ بینا

 انیکارگران تا پا یتمام یاجتماع نیتام مهیمقرر شد که ب یجمهور در هفته آت سیسطح معاون اول رئ

 .شود دیسال تمد

 فهیاستاندار خوزستان وظ: در اواخر مرداد ماه، افزود شکریماهه ن کیبا اشاره به زمان کشت  یو

 زین( شوش بهارستان نشین از شهرستان ) ریو کتب عم ردیزمان کشت را بر عهده گ تیریدارد مد

 .د کندیسال تمد انیآنها را تا پا یاجتماع نیکارگران، دفترچه تام ستیل هیبا ته یموظف است تا هفته آت

حقوق کارگران هفت تپه  یریگیجلسه پ نیجلسه دوم یچهارشنبه هفته آت: دوم مجلس گفت سیرئ بینا

در  تیعدم اهل ای تیتا آن زمان موضوع اهل دیبا یساز یسازمان خصوص سیرئ م،یکن یرا برگزار م

 .مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را به مجلس اعالم کند یواگذار

و اختصاص  نیالزم در تام یها یریگیپ زیمجلس ن یارگرک ونیفراکس سیرئ ،ییبابا یآقا: افزودوی 

مجتمع از وزارت کار، تعاون و رفاه  نیالحساب حقوق معوقه کارگران ا یپرداخت عل یمنابع، برا

 .را بر عهده دارد یاجتماع

 نشست نیدر ارتباط با انیز( بهارستان نشین از ساری )مجلس  یکارگر ونیفراکس سیرئ ییبابا یعل

نکته  نیبر ا یمحاسبات و سازمان بازرس وانید ندگانیجلسه نما نیدر ا:به خبرنگار رسانه ای گفت

واگذار شده  یدولت به و یشرکت از سو نیمالک شرکت هفت تپه که ا «یگیاسدب»داشتند که  دیتأک

 . کار است نیا یبرا تیفاقد اهل

مردادماه رد کند و  انیهفت تپه را تا پاکارگران  مهیکه ب رفتیپذ یاجتماع نیدر جلسه سازمان تأم

پرداخت حقوق  یبرا افتهی صیاز محل  اعتبار تخص یشد تا وزارت کار و رفاه اجتماع شنهادیپ

پرداخت حقوق کارگران هفت  یتومان را برا اردیلیم 615کرونا  یماریشده بر اثر ب کاریکارگران ب

 .دهد صیشرکت تخص نیا تیمالک تیتپه تا زمان معلوم شدن  وضع

  رانیدر ا کارگران اعتصاباتازو مبارزه  یهمبستگ یجهان یکائیشبکه سنداعالم حمایت *

به  رانیحاکم، زنان و مردان کارگر در ا میرژ دیو در مواجهه با سرکوب کماکان شد طیشرا نیا در

 شکریکارگران زن و مرد کارخانه ن. اعتصاب ها چند برابر شده اند. دهند یمبارزات خود ادامه م

آن ها  خیاعتصاب در تار نیتر یطوالن نیا. برند یروز در اعتصاب به سر م 15از  شیهفت تپه ب

اعتصاب کنندگان . بوده است یمهم مقاومت و مبارزات اجتماع اریاعتصاب عامل بس نیاست، اما ا

چند روز . شدن مجدد کارخانه خود هستند یزد معوقه سه ماه گذشته و دولتخواستار پرداخت دستم

 ابکامل اقدام به اعتص یبا هماهنگ یمینفت و پتروش عیهزاران کارگر در چند بخش از صنا ش،یپ

 یدادند و ب بیترت یتظاهرات یاسالم یدر آخر هفته گذشته معلمان در برابر مجلس شورا. کردند

 .ا محكوم كردندر یاجتماع یها یعدالت



 یو همبستگ تیبر حما گریبار د«و مبارزه  یهمبستگ یجهان یکائیشبکه سند»عضو یها سازمان

است، مبارزات خود را به  یاساس یامر یالملل نیب یهمبستگ. کنند یم دیتأک رانیخود با کارگران ا

 !میگوش همه مردم جهان برسان

 لیبرز  - (CSP-Conlutas) لیبرز یو مردم یکارگر هیاتحاد

 ایاسپان - (CGT) کار یعموم ونیکنفدراس

 فرانسه (Solidaires)  - یهمبستگ یکایسند هیاتحاد

 نافاسویبورک  (CGT-B) - کار یعموم ونیکنفدراس

 یاندونز - (KPRI) یجنبش مردم اندونز ونیکنفدراس

 ایاسپان (Intersindical) - ییکایسند ونیکنفدراس

 ریالجزا - (SNAPAP) مستقل کارکنان دولت یمل هیاتحاد

 یتیهائ -کارگر  نبرد

 ایتالیا USI) ) - ییایتالیا ییکایسند هیاتحاد

 فرانسه (CNT SO) یکارگر یهمبستگ -کارگران  یمل ونیکنفدراس

 ایاسپان - (CO.BAS) هیپا یها ونیسیکم هیاتحاد

 یتیهائ  (OGTHI) - یتیکارگران هائ یمستقل عموم سازمان

 ایتالیا- (SI COBAS)  یحرفه ا نیب یکایسند

 فرانسه  - (CNT-f) کار یمل ونیکنفدراس

 ایاسپان  - (IAC)  یکاتالون ویآلترنات یکایسند

 یغرب یصحرا (UGTSARIO)  - کارگران صحرا یعموم هیاتحاد

 باسک- (ESK)  ییکایچپ سند ییهمگرا

  سنگال - (CNTS / FC) کارگران سنگال یمل ونیکنفدراس

 مصر  - (EFITU) یمستقل کارگر یها هیاتحاد ونیفدراس

 ایتالیا (SIAL-COBAS) - کارگران یتیریخودمد یکایسند

 نیفلسط - (GFIU) مستقل یها هیاتحاد یعموم ونیفدراس

 پاراگوئه - (CCT)  طبقه کارگر ونیکنفدراس

 پرو  -کارگران  یهمبستگ شبکه

 جرین - (USPT) جریکارگران ن یمترق هیاتحاد



 سنگال - (UNSAS) مستقل کارگران سنگال یکاهایسند یمل هیاتحاد

 السالوادور - (UNT) دفاع از طبقه کارگر یبرا یمل هیاتحاد

 ایاسپان - (SO) یکارگر یهمبستگ

 انگلستان(RMT / TUC)  - و حمل و نقل ییایکارگران راه آهن، در یمل هیاتحاد

 کیبلژ- (CNE / CSC)  یحیمس یکارگر یها هیاتحاد ونیکنفدراس -کارکنان  یمل مرکز

 ایکلمب  (SINALTRAINAL / CUT) - یکارگران کشاورز یمل هیاتحاد

  تونس  - (FGPTT / UGTT) کار یعموم هیاتحاد -پست، تلفن و مخابرات  یعموم ونیفدراس

 ونانی یکارکنان بخش مال هیاتحاد  - یکارگر هیاتحاد

 نیبن - (SYNTRASEH)یانسان یکارگران خدمات بهداشت یمل هیاتحاد

 لیبرز  - (ASFOC-SN) وچرزیکارگران ف هیاتحاد

 ایتالیا  - (ORSA Ferrovie)مستقل راه آهن ییکایسند یها سازمان

 یتیهائ UNNOH) - ( معلمان یمل هیاتحاد

 ایتالیا - (CUB SUR) هیپا یدانشگاه قاتیمتحده کارکنان دانشگاه تحق ونیکنفدراس

 ایتالیا - (CUB Immigrazione) متحد کارگران مهاجر ونیکنفدراس

 ایتالیا (CAT)  حمل و نقل یتیریخود مد یهماهنگ

 ایتالیا - (CUB SALLCA)  مهیمتحده کارکنان اعتبارات و ب ونیکنفدراس 

    یمال  - (SYTRAIL / UNTM) کارگران یمل هیاتحاد -کارگران راه آهن  هیاتحاد

 (GIDA-IŞ / DISK) - یکارگران انقالب یها هیاتحاد ونیکنفدراس - ییغذا عیکارگران صنا هیاتحاد

 هیترک

 سنگال  - (SNTPTB) یکارگران قطار کوچک آب یمل هیاتحاد

  پاناما - (ANFACSS) یخدمات اجتماع نیکارکنان صندوق تام یمل انجمن

  ریالجزا  - (CLA) یها رستانیدب یشورا

 ایتالیا  - (CUB Trasporti) متحده حمل و نقل ونیکنفدراس

 ریالجزا  - (SESS) یآموزش عال یهمبستگ یۀاتحاد

 نیفلسط - (PPSWU) نیفلسط یکارگران خدمات پست هیاتحاد

 کیبلژ  - (USE) انیدانشجو یۀاتحاد

 پرتغال - (STCC) کارگران مخابرات هیاتحاد



   ونزوئال  - (Sinutapetrolgas) نفت عیکارگران صنا هیاتحاد

  کیمکز یو کارکنان دولت یکارکنان بهداشت هیاتحاد

  کانادا - (STTP) کارگران پست کانادا هیاتحاد

 سیسوئ - (SAP) مستقل کارگران پست یکایسند

  - (SUTEChili) خبرنگاران آموزش و پرورش یمل ونیفدراس

  ساحل عاج - یبخش عموم یحرفه ا یسازمان ها یمل پلتفرم

 سیانگل (TUC Liverpool)  - ورپولیکنگره، ل هیاتحاد

  ایتالیا - (ORMA Brescia) برشا یالتیمستقل ا یکایسند

  سیسوئ - Vaud (SUD Vaud)  ، کانتون ودSUD یخدمات دولت ییکایسند ونیفدراس

 ایکاتالون - (Metro SU) ایکاتالون هیاتحاد

 هیترک (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir)  - ریچرم سازان توزال و ازم هیاتحاد 

 سیسوئ  (L'autre syndicat) کانتون ود گر،ید هیاتحاد

 کیبلژ - (CGSP / FGTB Brussels) شهر بروکسل ،یخدمات عموم یکایسند

   آلمان - (IG Metall Berlin) نیمتال برل. گ. یا  ستیونالیانترناس کارگران

 نیآرژانت - (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca)  بالنکا ایبه رس،یآ نسیبو دانشگاه

 نیآرژانت   CGT) ( Chubut/ - ینفت و گاز خصوص عیکارگران صنا هیاتحاد

 انگلستان - (UCU Liverpool) ورپولیلUCU  کارکنان دانشگاه و کالج هیاتحاد

 (IWW) - یالملل نیب یهمبستگ ونیسیکم -جهان  عیصنا کارگران

 آلمان TIE) آلمان) یالملل نیاطالعات ب تبادل

 فرانسه  -( ییرها) یالملل نیب شیگرا

 هنگ کنگ - (GMO) نگیتوریمان یجهان ابیرد

 فرانسه - (CSR) یانقالب ستیکالیسند شیگرا

 ایتالیا -مبارزه   یهماهنگ قات،یبه تضع نه

 فرانسه - (SSTI) رانیبا کارگران در ا یستیالیسوس یهمبستگ

 آلمان - (BASO) هیپا یهمبستگ ابتکار

 ایتالیا -بوس  سیریا-اتیکارگران ف - یکارگر مقاومت

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند 



 اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مطالبات*

میرجاوه نسبت به عدم مرداد برای باری دیگر صدای اعتراض کارگران شهرداری  61روز پنج شنبه 

 .پرداخت ماه ها حقوق مطالبات،بلندشد

و  ستانیاستان س برپایه گزارش رسانه ای شده،بدنبال اعتراضات کارگران این شهرداری در

شهرداری میرجاوه نتوانسته است عیدی،پاداش ومزایای سال »،شهردارش اعتراف کرد کهبلوچستان

،بیمه وبازنشستگی کارمندان رسمی از 99ماهه سال  1وهمچنین حقوق و مزایای  92و 97، 91های 

تاکنون وپاداش پایان خدمت بازنشستگا  99تاکنون،بیمه وبازنشستگی کارگران از فروردین 92دی ماه 

 «.تاکنون،را پرداخت نماید 92از سال 

 رشت برای پنجمین بار درسال جاری نهیآد تجاری مالباختگان مجتمعاعتراضی تجمع *

 نیروهای انتظامی برای جلوگیری از حق طلبی تجمع کنندگاندخالت 

 نهیآدتجاری مالباختگان مجتمع  مردادبرای پنجمین بار درسال جاری،جمعی از 61روز پنج شنبه 

 .دست به تجمع مقابل ساختمان اداری این مجتمع در کالنشهر رشت زدند رشت

این  وارد ماجرا شدند تابا پایان دادن به تجمع مانع از حق طلبی یانتظامنیروهای  یپس از ساعت

 .شوند وپرونده سیاهشان را سیاهترکنند مالباختگان

 



 حین کار مرهیسد سکارگر2جان باختن *

شهرستان بدره واقع در مرهیسد س زیسرر یها چهینصاب در کارگر2مرداد، 61صبح روز پنج شنبه 

وبرخورد با آنها از  لیکشنده جرثقبدلیل پاره شدن کابل  قطعات بدنه سدنصب  حین کار المیاستان ا،

 .دردم جانشان را ازدست دادند زیسرر چهیبه کف در ارتفاع

akhbarkargari2468@gmail.com 
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