
 9911مرداد ماه  8اخباروگزارشات کارگری 

 دامنه داتر شدن اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه -

 یدرب ترابرخنثی کردن توطئه کارفرما برای خروج اموال شرکت جهت فروش با تجمع  مقابل 

 ربند وبست هیئت اعزامی از بهارستان با اعضای شورای وابسته به دولت و خانه کارگ

تجمع اعتراضی کارکنان جانباز صنعت نفت نسبت به فیش حقوقی منفی مقابل ساختمان وزارت نفت  -

 ودخالت نیروی انتظامی

دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق  گانیر یرفسنجان یهاشم مارستانیبکارکنان اعتصاب  -

 ومطالبات

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

شعبه  یکارگر ازسو یشدگان روز جهان از بازداشت یمیصم وانیک یحکم سه سال زندان برا دییتا

   میکن یانقالب را محکوم م دنظریدادگاه تجد۶۳

 یرا محکوم م یاسیسوء قصد به جان فعاالن س: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ ی تهیکم -

 میکن

 دجنت آزاد ش الدیم:کانون نویسندگان ایران -

 براثر گرمازدگی  کاوه دربندرامام ییایو در یخدمات بندران شرکت گراز کار یکیبیهوشی  -

 اعتراضات کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپهشدن  تردامنه دار

 یدرب ترابرجهت فروش با تجمع  مقابل توطئه کارفرما برای خروج اموال شرکت خنثی کردن 

 تان با اعضای شورای وابسته به دولت و خانه کارگربند وبست هیئت اعزامی از بهارس

کارگران مجتمع  مرداد در هوای شرجی وگرمای طاقت فرسای استان خوزستان، 8روز چهارشنبه 

به تجمع مقابل فرمانداری  با تعداد بیشتری نسبت به چند روز گذشته هفت تپه شکریکشت وصنعت ن

عتراضشان را نسبت به سکوت مصلحتی مسئوالن وراهپیمایی در سطح شهر شوش ادامه دادند تا ا

طرازاول شهرستان،استان وکشوربنمایش بگذارند ودر ضمن خشمشان را به توطئه های پشت پرده 

با اعضای شورای وابسته به دولت و خانه  آنها منجمله بند وبست هیئت اعزامی از بهارستان

 .کارگرنمایان کنند

خروج مبنی بر از اقدام کارفرما  افتنیبعد از اطالع  پهامروز همچنین جمعی از کارگران هفت ت

 .اموال شرکت شدنداز خروج  مانع  یدرب ترابرمقابل و فروش آنها، با تجمع مجتمع  یلرهایما



 

 تجمع اعتراضی کارکنان جانباز صنعت نفت نسبت به فیش حقوقی منفی مقابل ساختمان وزارت نفت*

 ودخالت نیروی انتظامی



به فیش حقوقی منفی  مرداد،جمعی از کارکنان جانباز صنعت نفت برای اعتراض 7روز سه شنبه 

صبح آغاز  8این تجمع اعتراضی از ساعت .مقابل ساختمان وزارت نفت درتهران اجتماع کردند

 .دیرس انیبه پا یانتظام یرویبا مداخله ن 51ساعت و

 

 به.ثبت شده است یمنف یاه گذشته رقمدر متجمع کنندگان  یحقوق شیفبرپایه گزارشات رسانه ای شده،

ند شد وزارتخانه بدهکار  نیبه اماهیانه حقوق  افتیدر ینفت به جا یشرکت ملاین کارکنان  گرید انیب

تصمیم به برپایی  نیبه هم پاسخی دریافت نکرده اند و چند روز گذشته آنها طی یها یریگیپ رغمیو عل

 .ه مطالباتشان گرفتندبه تجمع مقابل وزارت نفت برای دست یابی ب



 

 دیبه دست ما رس یحقوق شیکه ف شیچند روز پ:گفتیکی از حاضرین درتجمع به خبرنگار رسانه ای 

به ما گفتند که ظاهرا شما به وزارت  میپرس و جو کرد. ثبت شده است یکه رقم حقوق ما منف میدید

شما  یافتیحقوق در زین ندهیدو ماه آ تا احتماال دیکه دار یبده زانیو با توجه به م دینفت بدهکار هست

 .صفر باشد

به تجمع کنندگان نشدند  ییوزارت نفت حاضر به پاسخگو نیاز مسئول کی چیهبنابهمین گزارشات،

 .ودرنهایت نیروی انتظامی وارد صحنه شد وتجمع کنندگان را پراکنده کرد

 

عدم پرداخت بموقع حقوق دراعتراض به  گانیر یرفسنجان یهاشم مارستانیبکارکنان اعتصاب *

 ومطالبات



دراستان کرمان برای  گانیرشهرستان  یرفسنجان یهاشم مارستانیبکارکنان  مرداد، 7روز سه شنبه 

 .انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دست از کارکشیدند

 

ما از جان خود  ییسخت کرونا یدر روزها:یکی ازتجمع کنندگان به خبرنگاریک رسانه محلی گفت

مخارج خود و  هیته یاما برا م،یها هست یو کاست بیبا تمام فراز و نش یگذشته و در حال خدمت رسان

 .میدار ازیخانواده به پول ن

به  مارستانیدر ب یو حفاظت فرد یها و نبود امکانات مناسب بهداشت یبا وجود همه کاست: افزودوی 

ما و همکاران به شدت  هیروح ربطیذ نیداد اما با عدم توجه مسئول میکار خود با تمام توان ادامه خواه

 .شده است فیضع

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند*

شعبه  یکارگر ازسو یشدگان روز جهان از بازداشت یمیصم وانیک یحکم سه سال زندان برا دییتا

   میکن یانقالب را محکوم م دنظریتجد دادگاه۶۳



 یگذشته و هم در جمهور میاست که هم در رژ یاسیاز فعاالن روزنامه نگار و س یمیصم وانیک

 نیو معلمان و مدافع ییو دانشجو یدرجهت دفاع از فعاالن کارگر  شهیدر زندان بوده و هم یاسالم

 ردهنک غیدر یجامعه مدن تیدر تقو یکمک چیهطلبان بوده و از  خواهان و حق در کنار حق یجامعه مدن

را در  یو حق خواه یمبارزه طلب هیهم نتوانست روح یسال انیسال سن دارد اما م ۲۷ یمیاست، صم

.   حکم سه سال زندان گفته است دیاظهار نظر در مورد تائ نیکه در آخر یخاموش کند،  بطور شانیا

سه سال زندان هم چنانچه زنده بمانم ،  نیتحمل اوقت از گفتن حق منصرف نشده ام و پس از  چیه

  منصرف نخواهم شد

و  یمیصم وانیحکم سه سال زندان ک دییتهران و حومه تا یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

بازنشستگان و فعاالن  ان،یکارگران، معلمان، دانشجو  هیانقالب که عل یاحکام دادگاهها یتمام نیهمچن

صادر  ینتالشگران جامعه مد هیکه عل یاحکام کایسند نیاز نظر ا. کند یکوم ممح یو مدن یصنف

در کشور و گسترش فقر وفساد در  یتیریمد یادامه روند ناکارآمد یبرا یدر واقع چراغ سبز شود یم

 یتمام یاتحاد و همبستگ  ،یایاز فساد و رانت ماف یعار یا داشتن جامعه یو برا باشد یجامعه م

الزم ....(  و انو روزنامه نگاران و پرستار انیمعلمان ودانشجو) یو صنف یتقل کارگرمس یها تشکل

 .باشد یم

 یرا محکوم م یاسیسوء قصد به جان فعاالن س: رانیا یکارگر یتشکل ها جادیا یریگیپ ی تهیکم*

 میکن

 و مردم آزاده کارگران

 99/1/1خیدرتار:"رانیآزاد کارگران ا ی هیبه گزارش اتحاد بنا

بار 2روز  کیدر  زیزاده حمله کرده ون می،به جعفرعظ8در داخل بند انیاز زندان یکیصبح، 55اعتس

 ".نشان نداده اند یعکس العمل نیکوچکتر زین نیبه او حمله شده و مسئول

 .است هیقضائ یقوه  یبر عهده  انیزندان ی هیکل یو روان یکه حفِظ سالم جسم میمعتقد ما

روز انجام گرفته ، با اطالع و  کینوبت و در 2که در  یو کارگر یاسیسفعال  نیبه جان ا سوءقصد

 .باشد یشده ،م یطراح شیاز پ ییزندان بوده و توطئه ا نیکامل با مسئول یهماهنگ

 .باشد یآنان م یکیزیو بعضآ، حذف ف انیدر جهت به سکوت کشاندن زندان یذائیاقدامات ا لیقب نیا

 .میکن یمحکوم م آیرا قو یانسانتوطئه شوم و ضد  نیکارگران ا ما

99/1/7 

 جنت آزاد شد الدیم:کانون نویسندگان ایران*

 .موقتا آزاد شد رانیا سندگانیجنت شاعر، مترجم و عضو کانون نو الدیم

او روز . آزاد شد نیطور موقت از بازداشتگاه او به یتومان ونیلیم ۵۸جنت با کفالت  الدیگذشته م شب

 ی به گفته. نامعلوم منتقل  شده بود یاش بازداشت و به مکان به خانه یتین امنمامورا ورشیبا  ریت ۷۲

. است" یستیو کمون یستیمارکس یها ارتباط با گروه"و " نظام هیعل غیتبل"او  یها فرد مطلع اتهام کی

احضارش  ییادامه بازجو یبرا گریدو ماه د – یکیگفته شده که  الدیگفت به م نیفرد مطلع همچن

 .دکنن یم



 براثر گرمازدگی  کاوه دربندرامام ییایو در یخدمات بندران شرکت گراز کار یکیبیهوشی *

درحین کار  دربندرامامکاوه  ییایو در یشرکت خدمات بندران گراز کار یکی مرداد، 8روزچهارشنبه 

 هوشوبی یبر اثر شدت گرما، دچار گرمازدگ   امام بندر یاقتصاد ژهیدر منطقه و یریو بارگ هیتخل

 .وتوسط همکارانش به مرکزدرمانی جهت مداوا منتقل شد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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