
 

 
 :فهرست مطالب

   و نیروگاهها هاشگاهیکارگران پاال یتمرار اعتصاب سراسراس   •

 همزمان با اعتصاب کارگران یچند تشکل کارگر هیانیب ؛یاعتصاب عموم یروزیتنها راه پ   •

 یمینفت و پتروش عیتصاب کارگران صناکارشناس سابق شرکت نفت در باره ادامه اع ک یبا  کارگررانیا یمصاحبه اختصاص •

 گفتار هفته ؛یاعتراضات کارگر ریها و سا روگاهیها، ن شگاهیپاال ،یمیاعتصاب کارگران پتروش یجمع بند •

 یااعتصاب کارگران پروژه نیطراحان کمپ  یسراسر  هیانیب •

 ن راینفت و گاز ا عیصنعت، با کارگران اعتصاب کننده در صنا یجهان هیاتحاد یهمبستگ •

 حق مسکن شیافزا بیعدم تصو لیدرصد از دستمزد کارگر به دل ۸بلوکه شدن    •

 ی واشکی یهایبه کشور؛ دزد  یدالر ارز دولت اردیلیم ۲۱از بازگردانده نشدن   گرید یتیروا   •

 ادامه تجمع کارگران  ؛یتوخال و سرگشاده کارگران هپکو در اعتراض به وعده  اللحند ینامه شد •

 فقر  لیتورم و احتمال جرقه انقالب به دل هیم در ساکوچک شدن سفره مرد •

 اخبار کولبران •

 دستفروشان اخبار  •

 اخبار کودکان کار     •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۹مرداد ماه      
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 ران ی معاصر ا  خیدر تار  ی، سرآغاز۱۲۸۵جنبش مشروطه در سال   ی روزیمرداد روز پ۱۴

 
ه که منجر ب  ی» انقالب مشروطه « است؛ جنبش  یروزیمردادماه سالروز پ  ۱۴

شاه    تیو مشروط شدن حاکم  ی قانون اساس  ن یتدو  ران،یا  یمجلس مل   لیتشک
 .بر سرنوشت ملت شد

 
را به عنوان وجه    «ی»عدالت خواه  ، یاسیمسائل س  گرانیمورخان و تحل  شتریب

ا کرده  رانی بارز جنبش مشروطه  م عنوان  اما  جمع  نیاول  توانیاند؛   ی حرکت 
از   یو آزاد  یبه حقوق شهروند  ی ابیحکومت قانون، دست  یبرقرار  یبرا  انیرانیا
د  یهاحکومت  دوبند یق و  ن  یکتاتوریخودکامه  به    زیرا  مشروطه  جنبش  در 

 .دید یروشن
 

 وست یبه تحقق پ   ۱۲۸۵در چهاردهم مردادماه    انیرانیا  یخیچند خواست تار  هر
به کمک تزار روس،   شاهی. محمدعلدیگرد  یمنته  ریتبداد صغو به اس  دینپائ  یریآنان د  یکامنیریشد، اما دوران ش  روزیو در آن روز انقالب مشروطه پ 

 .گستراند یآزاد یوپان یرا بر فضا یکتاتوریشوم د هیمجلس را به توپ بست و سا 
 

ت گرفتن خدماستبداد، با به یایبه خود گرفت. استعمارگران و بقا یزیانگسالح مبارزانش، فرجام اسف کشتار و خلع یبعد و در پ یمشروطه اندک انقالب
 .ربودند یآزاد نیسررشته امور را از دست دلسوزان راست  شان،یاندکیتار سازشکاران و

و در   ینور  اهللفضلخیو ش  شاهیمحمدعل  یهادنبالچه   کسو،یبوده است؛ در    رویدو ن  ییارویما همواره صحنه رو  هنیآن فرجام تلخ تا امروز، صحنه م  از
 .اندبوده خواهانین و آزادنوادگان ستارخان و باقرخا گر،ید یسو
 

 ش یو حاکم شدن بر سرنوشت خو یروزیطعم پ  ن،یسنگ نهیبا پرداخت هز رانیمصدق« که ملت ا  ی»دولت مل تیکوتاه حاکم  جدا از دوره ان،یم نیا در
 .بوده است یفرد یکتاتوریبا د تیادوار، حاکم هیدر بق د،یرا چش

 .مانده است دارشهیهمچنان زنده و ر رانیو استبداد در جامعه ا یآزاد انیزمان، نبرد م نیشروطه تا اپس از انقالب م ی هابیهمه فراز و نش رغمبه
کردن    یدر خراسان و جنبش مل   انیو کلنل پس  زیدر تبر  یابان یخان در جنگل، خکوچک  رینظ  یی ها جنبش   رانیا  نی نو  خ یاز انقالب مشروطه، تار  پس

باز هم    ن،یپرده د  ریز  یکتاتوریاستبداد و د  یالیبا است  زین  ریسال اخ  ۴۰خاطره خود ثبت کرده است. در    صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق را در
 .میهست یدر برابر جبهه استبداد و ضد آزاد ی و مل خواهیآزاد یروهاین یبندجبهه  نیشاهد ا
 ر یاخ  یهاها و دههکشور در سال  ی ن در شهرها و روستاهازناو    انیاز کارگران، کشاورزان، دانشجو  رانیاو گسترده مردم    یبزرگ و سراسر  ی هاحرکت 

 .است یو عدالت اجتماع  یبرابر ،یبه آزاد یابیدست یبرا وقفهیاز تالش ب یی هاجلوه زین
 

 .میفرستیدرود م ران،یدهندگان راه و آرمان مشروطه در اادامه به  ران،یا تیجنبش مشروط یروزیسالروز پ  در
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 ها شگاهیکارگران پاال  یب سراسر استمرار اعتصا
هفته  ۳تاکنون  یاو کارگران پروژه هاشگاهی کارگران در پاال یاعتصاب سراسر

 تمام است که ادامه یافته است. 
مختلف،   یهادر استان  یبه دست آمده از  منابع کارگر  یهااساس گزارش   بر

 .شودیم  شتریهر روز ب  وندند، یپ یم  یاعتصاب سراسر   ن یکه به ا  یتعداد مراکز
پتروپاالگزارش  ن یا  مطابق شرکت  پ   ش یها،  که   ن ی ا  یبرا  قدم شیکنگان 

سراسر با    یاعتراض  هم  ۸۰۰بود،  اکارگر  محکم  ا  ستاده یچنان  و    ن یاست 
 .شده است لیشرکت به طور کامل تعط

 
مشارکت دارند، عبارتند از:    یاعتصاب سراسر  ن یکه در ا  یی ها و شرکت  مراکز

  ز یتبر  یبیترک  کلیس  روگاه یمشهد، ن  لریمپنا بو  یب یترک  کلیس  روگاه ین  ،یمطور  یمانکاریپ  ۱۴اصفهان، فاز    شگاه یپاال  ،یباقر  یمانکاریشرکت ارتو پارت پ 
 ، یصریق  یمانکاریتمبک، فوالد سنگان پ   ۱۳در اهواز، فاز    ریجف  شگاهی، پاالNGL  وزستان خ  نینگ  ایآر  یمانکاریگروه پ   ترها،یهم جوشکارها و هم ف

 !شد لیکه با اراده کارگران تعط یپارس جنوب ۱۴برق رودشور تهران و فاز  روگاه یسبالن،  ن یمیکوشان، پتروشفوالد شرکت 
 ب ی تصو  یاند. کارگران برانشسته   یروزیپ   دیها به امهم در خوابگاه  یکارگران عزم سفر به خانه داشته و بخش  شتریکه ب  ستیحاک  یمنابع کارگر  گزارش

  تریف  یبرا  یونیلیم  ۸دستمزد    شنهادیپ   یمطور  یمانکاریکه به طور مثال پ   نیند و با اچنان مصمم هستاند، همکه اعالم کرده  یدستمزد  متیق  ستیل
 «.ایسنوات و مزا ، یدیهمراه با ع   م؛یکنیقبول نم ۹ ریاعالم کردند: »ز پارچهکیداد، اما کارگران 

 ن ی کمپ  یهاکارفرما، با تمام خواسته   نیبه دست آمد و اول  نیکمپ  یروزیپ   نیکه اول  نیه و ااشاره کرد  زیخبر خوش ن  کیدر ادامه به    یکارگر  منابع
 .موافقت نمود

امروز کارگران بعد از دو روز اعتصاب قصد ترک کارگاه را داشتند که کارفرما اعالم کرد با    رانشهر،یا  روگاهیخبر آمده است که از قرار معلوم در ن  نیا  در
  ه یخواهند کرد و بق  امضاقرارداد    ونیلیم  ۱۲  هیکاران فردا با پاقبول دارد؛ جوش   نیا را طبق کمپهموافقت نموده و تمام حقوق ها  آن  یهاتمام خواسته 

 .قرارداد خواهند نوشت نیکمپ  یاعالم  ستیها هم طبق لشغل
  میتصم  م؛ یزنیرا رقم م   یخوش  نده یمان آفرزندان  یفردا  یراو ب  مییگوینه م  یبه گرسنگ  ی اند که با اتحاد و همبستگدر خاتمه اعالم کرده  یکارگر  منابع

 .با ما است
بزرگ صنعت و   یهااز کنار آن بگذرد، چراکه چرخ   واکنشیو ب  رفتهیرا پذ  یادامه اعتصاب سراسر   تواندینم  یاست که حکومت از طرف  یادآوریبه    الزم

 ی راسر اعتصاب س  ن یتوان سرکوب ا  گریآن است؛ اما از طرف د   ی نابود  تصاد کشور وضربه به اق  نینفت و گاز در حال توقف کامل است که خود بزرگتر
 .و ناخواه به ضررش تمام خواهد شد خواه یاقدام نیمختلف را نخواهد داشت و البته که دست زدن به چن یدر شهرها و مراکز صنعت

قرار خواهد داد؛    ی دو راه  ک یدر سراسر کشور، حکومت را بر سر    یو صنعت  یدیمراکز بزرگ تول  ر یکه، استمرار اعتصابات و گسترش آن به سا  نیا  جهینت
  ت یدر حاکم  سادو ف  یورشکستگ  لیکه به دل  نیا  ا یرا بپردازد و    شانیآنها، حق و حقوق قانون  طیشرا  رفتنیخواست کارگران شده و با پذ  میکه تسل  نیا  ای

 خواهد شد.  ترقیتر و عمداشت و بحران گسترده  را نخواهدکارگران   یهاتوان برآورده کردن خواسته  ، یدولت  یو نهادها
 

 همزمان با اعتصاب کارگران  ی چند تشکل کارگر  هیانیب  ؛یاعتصاب عموم یروزی تنها راه پ
 
و    ییدانشجو  ،یکارگر   یهاها و گروهاز تشکل  یشمار  د، یجد  یاکشور به مرحله  یمیو مراکز پتروش  ها شگاهیورود اعتراض و اعتصاب کارگران در پاال  با 

 .اندکرده  یاهیانیاقدام به انتشار ب ،ی از کارگران اعتصاب تیبازنشستگان در حما
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ب  آنها حما  هیانی در  ا  ت یخود ضمن  س  نیاز  راه    یراسرحرکت  تنها  کارگران، 
عموم  یخالص اعتصاب  را  د  یاز معضالت کارگران  و  اقشار   گریهمه کارگران 

 .انداعالم کرده
 :است ریار زبه قر هیانیب متن
  ران یا  یمبارزات کارگر  خیروز متفاوت در تار  کی  ۱٣٩٩مرداد    ١١شنبه    روز

بود. به موازات ادامه مبارزات و اعتصابات پرشور و قدرتمند کارگران هفت تپه  
اند، اعتصابات  را صحنه ابراز مطالبات خود کرده ابانیروز است خ  ۵٠که اکنون 

 .وستیبه وقوع پ  یات یحو  یدیرگ تولمرکز بز نیدر چند  یگسترده و همزمان
 

 ی میالمرد، پتروش یمیدر کنگان، پتروش یپارس جنوب ٢۴تا  ٢٢ یپاالیشگاه گاز فازها  ان،یقشم، پارس نینفت آبادان، نفت سنگ یپاالیشگاه ها کارگران
 .دندبودن دستمزد، دست به اعتصاب ز نیپائکنگان  و کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و  ش یپارس فنل، کارکنان پتروپاال

 
 ران ی. کارگران ادهد ی را م  یو سراسر   یشروع اعتصابات عموم  دینو  ،یدیمراکز تول  نیترروز و در حساس   کیآن هم در    یعیاعتصابات وس  نیچن  وقوع
هر   وشان بلند است  اعتراض  ادیفر  ،یتورم و گران  یختگی افسارگس  طیدستمزد در شرا  زانیبودن م  نییعدم پرداخت حقوق معوقه و پا  هیهاست که علسال

 تجربه بارها اعتصاب و اعتراض در کارنامه خود به ثبت رسانده است.   ،یمرکز کارگر
گران . کارانددهی گرد  کار یاند و از کار باند، احضار و بازداشت شدهشان پاسخ درخور نگرفته است؛ سرکوب شدهها و مطالباتاز خواست  کیچیاما هنوز ه 

  ریشان همچنان زو رهبران اعتصابات  نیاز همکاران، فعال  ی لیخط فقر است. خ  ریبرابر ز  ۵. دستمزدشان  ندامعوقه مواجه   یهاهمچنان با معضل حقوق 
 .فشار و در زندان هستند

 
مبارزات    نمیاند، و هم به  الزم تجربه کسب کرده   زانیم. امروز، هم به  اندده یامروز رس  طیکرده تا به شرا  یاز مبارزه را سپر  یای دوره طوالن  رانیکارگران ا 

به    یاب یو جدا از هم دست  نده پراک  وهیکه به ش  اند دهیرس  نانیتجربه و اطم  ، یآگاه   ن ی. به ااندافتهی کننده دست    نییتع  یتوازن قوا  کیجانانه خود به  
 .دهد بونخوا سریم  شانیدر خور شأن انسان برا یاز زندگ یمطالبات خود و برخوردار 

 
اند را وارد  هموار کرده  انیهاست کارگران ، معلمان ،پرستاران، بازنشستگان و دانشجوکه سال  یریمرداد  مس  ١١شده، روز شنبه    اد یمراکز    کارگران

  ی راسر و س  ی عمومبه اعتصابات    ی و خدمات  یدیکه کارگران همه مراکز تول  ستیضرور  طیشرا  ن یدر ا  جهیو پرتوان کرده است. در نت  د یجد  یامرحله 
 .وندندیبپ
 

  ش یمراکز در پ  ن یکارگران، همان است که کارگران ا ریبانگیخط فقر، حقوق معوقه و عموم مشقات گر ریبرابر ز ۵حقوق  ،یاز فقر، ندار یراه خالص تنها
 .تنها راه است یگرفتند. اعتصاب عموم

 ۱٣٩٩مرداد  ١٣ـ  یسراسر  یباد اتحاد و همبستگ زنده
 ران ینشستگان ااتحاد باز .١
 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  ینجمن صنفا .٢
 نقاشان البرز یکایسند .٣
 ران یبازنشستگان ا یشورا .۴
 یکارگر یهمبستگ یشورا .۵



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

 یاجتماع  نیبازنشستگان تام  یکانون گفتگو .۶
 یکارگر یهاتشکل جادیا یبرا  یریگیپ  تهیکم .٧
 گروه معلمان و کارگران نوزده اسفند .٨
 سقز یکارگر نیاز فعال یگروه .۹

 لغو کار کودکان نیاز فعال یگروه .١٠
 رانشهر یکودکان پ  یتشکل برا .١١
 دانشگاه اصفهان شرویپ  انیتشکل مستقل دانشجو .١٢
 آباد اصفهاندانشگاه آزاد نجف انیدانشجو .١٣
 تهران یهاهنر دانشگاه انیاز دانشجو ی. جمع١۴

 
 ی مینفت و پتروش  ع یکارشناس سابق شرکت نفت در باره ادامه اعتصاب کارگران صنا  کی ا  ب  کارگر رانیا یمصاحبه اختصاص

 
  یمینفت و پتروش  عیبا ادامه اعتصاب و اعتراض گسترده کارگران صنا  زمانهم

  یدر شهرها  هاشگاهیکارگر درباره اعتصاب کارگران پاال  رانیا  تیدر کشور، سا
 .نجام داده استق شرکت نفت اکارشناس ساب کیرا با  یامختلف، مصاحبه

 
نخواست نامش فاش    رانیدر داخل ا  یتیخطرات امن  ل یکارشناس که به دل  نیا

از اعتصاب نفتگران در    یاخچهیخود، مقدمتا به ذکر تار  یوگوشود، در گفت
اعتصاب   تیصنعت و اهم  نیکارگران ا  یفعل  تیو سپس وضع  پردازدیم  رانیا

 .دهدیم حیآنها را توض
 

 :هاحبمص متن
 

 د یبازگو کن  مانیمصاحبه، نخست سوابق اعتصاب نفتگران را برا نی: با تشکر از شرکت شما در اسوال
. کارگران شرکت گرددیرا در دست داشتند، برم  رانیکنترل نفت ا  هایسیکه انگل  یو در زمان  یشمس  ۱۳۰۰به سال    ران یسابقه اعتصاب نفتگران در ا  ـ

 .انداحقاق حقوق خود دست به اعتصاب زده یبرا انهیخاورم  هستند که در یگروه  نینفت، اول
 
احقاق حقوق خود بپا خاستند در آن    یسلطه داشتند، برا  رانینفت ا  عیبر صنا  ها یس یکه انگل  ۱۳۰۰نفت آبادان در سال    شگاهیبار کارگران پاال  نیاول

 .به دست آوردند  احقوق خود ر  یهاخود حداقل  یکارگران با اعتصاب متوال  دند؛ادیحداقل حقوق کارگران را نم   یسیانگل  انیمانند امروز کارفرما  زیزمان ن
 

 ک یشل  ی کارگران اعتصاب  یبه سو  س یانگل  ی امنظ  یروهایدر خوزستان صورت گرفت، ن  یکه به صورت گسترده در مناطق نفت  ۱۳۰۸اعتصاب سال    در
  انی پا  تیاعتصاب با موفق  نیکارگران شود و سرانجام ا  یطلبادامه حق   نست مانع ازسرکوب نتوا  نیباختند؛ اما ااز کارگران جان  یادیکردند و تعداد ز

 .افتی
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شدن صنعت نفت توسط دکتر محمد مصدق، کارگران و کارکنان شرکت نفت در جنوب با  اعتصاب گسترده    ی مل   انیجر  در
 .کردند فایا یا کننده نییشدن نفت، نقش تع یخود، در دفاع از دکتر مصدق و مل 

 
و    یبود که توانست ضربه قطع  رانی اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان نفت در جنوب ا  نیا  زین  ۵۷در سال    یانقالب ضدسلطنت  انیدر جر  نیچنهم
 .انقالب شد یروزیرا بر شاه وارد کند که باعث پ  یی نها
 
آنان با اعتصاب گسترده و متحد خود، مقامات را    نکهیاال ا  دشویداده نم  ان یکارفرما  یبه کارگران از سو  ی حق  چیمبارزات نفتگران، ه  خیتار  یگواه  به

 .مجبور به دادن آن بکنند
 
 د یبده  حیتوض  ی خصوص هم مقدار  ن یچگونه است؟ لطفا در ا  رانی نفت ا  عی کارگران صنا  یکنون  ط یشرا .۲

مناطق   ایفارس و  جیکارهاست. کار در خل نیتراز سخت یو فن ییایجغراف طیشرا لیبه دل یمینفت و گاز و پتروش عیکار در صنا  د،یدانیطور که مهمان
 ی طیشرا نیچنانجام داد. در  د یبا نیو سنگ قیدق ی فن ی باال کارها اریدرجه و رطوبت بس۵۰ ی باال  یسخت است؛ چرا که در دما اریجنوب، بس زیخنفت

 .ردیگیدستمزد به کارگران تعلق م نیکمتر ان،ی کارفرما یچپاولگر لیاما متاسفانه به دل گذارند؛یم هیخود ما یدر واقع کارگران از جان خود و سالمت
 

  ن ی کارگران و متخصص  نیهم  یهاتالش   لهیاست که به وس  یاکارخانه  عیصنا  نیاز سودآورتر  یمیو پتروش  ینفت  یهاکه فرآورده  میاست توجه کن  یکاف 
 فارس است.   جیخل هیحاش یدر کشورها عیصنا نیکارگران هم  تیبا وضع سهیمقا رقابلیغ  رانینفت و گاز در ا عیکارگران صنا تی. وضعشودیفراهم م 
 ن ی باال برخوردار هستند کارگران و متخصص  اریو حقوق بس  ی و رفاه  ی امکانات صنف  نی منطقه از بهتر  یدر کشورها  ینفت  نیکه کارگران و متخصص  ی در حال

 .شودیها پرداخت نمماه یران براق کارگو حقو برندیالعاده اسفناک به سر مفوق  طیدر شرا رانینفت در ا
 
نفت سلطه داشتند،    ع یبر صنا  ها یسیکه انگل  یطیو در شرا  زین  رانیدر خود ا  شیقرن پ   کیدر    یسابقه ندارد حت  یکشور  چینه تنها در ه  تیوضع  نیا

حقوق کارگران   یاگر حت یعنیر است؛  خط فق چهارم کیدر حال حاضر  یمیحقوق کارگران نفت و گاز و پتروش زانی. م شد یحقوق کارگران پرداخت م
 .برابر شود تازه معادل خط فقر است ۴
 

 .از استانداردهاست ترنی پائ اریبس یمنیاو  یو بهداشت یامورات صنف  لیکار از قب  یهاط یدر مح ی خدمات طیشرا ن،یبر ا عالوه 
 

است که آنان    ل یدل  نی. به همکنندیکار م   ن،ینو  یداربرده  ستمیس  ک یدر    یمینفت و گاز و پتروش  عیگفت کارگران زحمتکش صنا  د یکالم با   کی  در
 .انددست به اعتصاب زده طیشرا نیا رییتغ یبرا
 
 تواندیها م اعتصاب  ن یا  ا یاند. به نظر شما آکارگران حدود دو هفته است که دست به اعتصاب زدهطور که در خبرها آمده است  همان .۳

 برسد؟   تیبه موفق
هاست.  به خواسته   دنیو اتحاد عمل همه آنان در ادامه اعتصاب تا رس  یهمبستگ  ، یکنون  طیاعتصاب نفتگران در شرا  تی کننده موفق  نییو تع  عامل مهم   ـ

 کست تفرقه در صفوف کارگران و به ش  جادیدر ا  یسع   گر،ید  یبرخ  عیو تطم  نیفعال  یسرکوب برخ  لیاز قب  یمختلف  یهاوهیبه ش  انیمطمئنا کارفرما 
 ترفندها را به شکست بکشاند.   نیا تواندیکارگران م یداریاما وحدت و پا  کنند؛ یآنها م  اعتصاب کشاندن

شان  احقاق حقوق   یبه اعتصاب برا  قیتشو  زینفت و گاز را ن  عیدر صنا  یکارگر  یهابخش  ریسا  ، یمینفت و پتروش  عیادامه اعتصاب کارگران صنا  نیهمچن
 .کندیم
کردن    نیگزیوجه، توان جا  چیبه ه  انیاست. کارفرما  یو تخصص  یامور فن  یمینفت و گاز و پتروش  عیمربوط به صنا  یاتوجه کرد که عمده کاره  د یبا

  انی مانفت و گاز، کارفر  یبودن کارها  یتخصص  لیاست، اما به دل  ادیکار ز  یرویگسترده در کشور، ن  یکاریب  لیکارگران متخصص را ندارند. گرچه به دل
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ن راحت  ستندیقادر  را جا  یبه  ا  نیگزیآنها  ادامه اعتصاب، کارفرما  یامر  نیکنند.  پذ  انی است که در صورت  به    رش یرا مجبور 
 کارگران خواهد کرد.  یهاخواسته 

 
 گفتار هفته   ؛ یاعتراضات کارگر  ر یها و سا  روگاهیها، ن  شگاهیپاال ، یمیاعتصاب کارگران پتروش  یجمع بند

 آستانه ورود به هفته سوم اعتصاب در
پ   کینزد کارگران  اعتصاب هماهنگ  از  هفته  و    عی صنا  یمانکاریبه سه  نفت 

 .پشت سر گذاشته شد یمیپتروش
 

  ریاعتصاب و ترک محل کار توسط کارگران، هر روز تصاو  لیچند که به دل  هر
اما اعتصاب کماکان   شود،ی کار به صورت گسترده منتشر نم طیاز مح یدیجد

اول از تب و تاب    ی ب برخالف روزهاااعتص  یریکه پوشش تصو نیادامه دارد؛ ا
  ی میعظ  شاست که بخ   نیا  ،ی شگیهم  یهاتیعالوه بر حساس  لشیافتاده، دل

 .اندکار شده یرویاز ن ی خال ، یکار یهاتیاز سا یاریبس ن،یاند و بنابرابرگشته شانیها و شهرهابه خانه یاز کارگران اعتصاب
 

اند، اما  را به کار کشانده  یااز کارگران پروژه  یتعداد دی با وعده و وع   مانکارانیهم وجود داشته و پ   ی دمحدو یهایشکناعتصاب  یتاکنون در موارد  گرچه
 .اندردهک میشکن را با اسم و رسم افشا و تحراعتصاب مانکارانیپ  نینبوده و خود کارگران فهرست ا رگذاریموارد محدود و چندان تاث نیا

 
  ی ا از مرحله  یتیامن یروهاین افته،یکه استمرار  ینکته اشاره نمود که مانند همه اعتراضات نیبه ا دی ات، بانده اعتصابکنهماهنگ یمجاز یهاارگان درباره

خارج از چارچوب  ی قتصادـ ا  یاسیشعار س ایاعتصابات شدند تا هرگونه اظهارنظر  ی هماهنگ یهارسانه ی علن یهانیوارد فشار بر کارگران، فعاالن و ادم 
 .کارگران ممنوع اعالم شود یبرا شدهنییتع

 
  نیا  یتوانستند فعاالن علن  شان،ی در زمان اعتصاب سراسر  دارانونیکام  هیاتحاد  یبه اعتصابات سراسر  هیشب  یتا حدود  یتیامن  یروهاین  قتیحق  در

 .ندی کنندگان اعمال نماها را وادار کنند که خودشان نظارت و سانسور را بر نظرات و تحرکات اعتصابگروه
 
 رون یاعتصاب باشد، با فشار از ب  نیها و شعارها در اابتکار عمل  یی ایرشد و پو  یبرا  یبه مرکز   ل یتبد  د یبایم  یعیکه به شکل طب  یاساس ارگان  نیهم  بر

  نیچن  یعلن  بهجن  ریناپذ تبعات اجتناب  یاز بعض  هانیشد؛ ا  ل یاز باال تبد  یلیتحم  ی هااعتصاب در چارچوب   کیکنترل و نگه داشتن    یبرا  ی به کانال
 .است که قباًل بارها تجربه خود را نشان داده است یاکننده  یدهسازمان یهاارگان

 طیشرا یو خواهان بهبود برخ شده یها و مسئوالن دولتطومار و ارسال آن به ارگان هیته  ندیاعتصاب، وارد فرا نیا یاز فعاالن علن  یاکه دسته ی حال در
تعارض در    شیبه افزا   لیمتما  یخودکننده، اما به شکل خودبه از کارگران اعتصاب   یهستند، بخش  کایسند  لیو حق تشک  اراننکما یبر پ   یکار، نظارت دولت

 .برسد جهی هستند تا زودتر به نت اعتصاب نیا
کنند، دسته    لیرا تکم  گر یکدی  بروند و   شیپ   یمختلف به شکل مواز  ی هاابتکارات و تالش  ن یکه ا  ن یا  یکه به جا  شودیشروع م  یی تنها از آن جا  مشکل

است    ل یما ب،داشتن اعتصانگه یو به اسم صنف  ستدیایم م دسته دو  یجلو  ، یقانون  ی هاخواه از سر توهم به چارچوب  ، یتیامن  یروهایاول، خواه با فشار ن
حفظ اتحاد صورت    ا ینکردن و    یاسینکردن، س  یت یمثل امن  یهاتیکه عمومًا با توج  ردیرا بگ  تیخارج از مرکز  یسازمانده  ا ی  هرگونه ابتکار عمل   یجلو

 .ردیگیم
 

شهر تحصن کنند، مشابه    یاصل  یهاماندن در خانه، کارگران در پارک  یکردند که به جا  شنهادیپ   یاز کارگران اعتصاب  یاعده  ریاخ  یدر روزها  مثالً 
 کردن   یاسیبه اسم س تیبه فور  یابتکار عمل نیمتاسفانه چن اما .  ۹۵اراک در سال  یدر پارک مل  شانیها شبانه کارگران هپکو و خانواده یهاتحصن 
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و    کوتیبا  ،یکننده علن هماهنگ  تیهمان مرکز  یاز سو  انت،یخ  یاز خانه و توطئه و حت  رونیکشاندن کارگران به باعتصاب و  
 .کندیم یریگدر مقابلش موضع

پ   ی تعداد   ،یو قهر  کیردموکراتیبرخورد غ   نیوجود ا  با شهر تحصن شبانه و در مورد روند    ن یا  یهااز پارک  ی کیدر    ذهیشهر ا  یمانکاریاز کارگران 
 .وگو کردنداعتصاب گفت

ها،  پروژه  لیدر تکم  رکردید  جهیاست و در نت  مانکارانیپ   هیآن، هنوز صرفا عل  ی اعتصاب به شکل فعل  نیجهت است که تمرکز ا  نیموضوع از ا  نیا  تیاهم
 .دولت و وزارت نفت یعنیبزرگ   انیکارفرما مایو نه مستق کندیخرد م نمانکارایرا متوجه پ  یخسارت مال

 
و    یفیکارگران را به دنبال بالتکل  هیکند و هم روح  شتریبر دولت را ب  نییاز پا   یهم فشار اجتماع   تواندیکردن حضور کارگران م  یابان یکه، خ  یحال  در

خود را   یو صدا  مدهآ  ابانهایاز آن، کارگران به خ  تیعالوه بر استمرار اعتصاب و حما  د یبا  یعنیباشد.    رگذاریو تاث  دهیشدن اعتصاب بهبود بخش  یطوالن
 .بلند کنند تیدولت و حاکم یعنیحق و حقوق کارگران  یچپاولگر اصل هیعل
 

را  کننده مستقلارگان هماهنگ و برنامه و داشتن رسانه و دهیکارگران، با هر نظر و عق یمواز  یاست که ضرورت سازمانده یتیبه نکات فوق، اهم توجه
  کننده یمانده ساز  یهاها و کانالگروه  تیریدر مد  تیماندن هو  یبا حفظ مخف  یعنی  ،یکنون  لیالبته بدون نقطه ضعف و پاشنه آش  دهد؛ یتر نشان م روشن 

 . ق و حقوق کارگران دفاع کردبرده و از ح میعظ یحرکت اعتراض نیاعتصابات که بتوان بهره الزم را از ا
 

 ران ی نفت و گاز ا  عیصنعت، با کارگران اعتصاب کننده در صنا  یجهان  هیاتحاد  یهمبستگ
 

 INDUSTRIALL GLOBAL) صنعت  ی جهان  ةیاتحاد
UNION)   بر     یا، با انتشار مقاله۹۹مرداد ماه    ۱۴روز سه شنبه

اعتصاب    ی همبستگ  ه، یاتحاد  ن یا  یرسم  ت یسا  یرو با  را  خود 
 .ابراز کرد ران،یانفت و گاز  عیکارگران صنا

 
 INDUSTRIALL GLOBAL)صنعت،    ی جهان  ةیاتحاد

UNION)اتحاد از  متشکل  و    یکارگر  یهاهی،  مستقل  آزاد، 
  عینفر از کارگران و کارمندان در صنا  ونیلیم  ۵۰است که    کیدموکرات

وابسته به آن    عیو صنا   ی معدن، نساج  ،یانرژ  ،یی ایمیمواد ش  ،یفلز
 .کنندیم ی ندگیکشور جهان، نما ۱۴۰را در 
در پرداخت دستمزدها و    ری؛ هزاران کارگر در اعتراض به تأخ۲۰۲۰اوت    ۴که »  سدینویم  یرانیصنعت در خصوص اعتصاب کارگران ا  ی جهان  هیاتحاد
 .ردندک رانیا یگاز پارس جنوب نیاد ینامناسب کار، اقدام به اعتصاب در م طیشرا

 
 ران یا  یپارس جنوب  یگاز  نیادی موجود در م  یصنعت  یهابزرگ و پروژه  یهاشگاهیبه پاال  ،ی عتصاب ناگهانج امو  لیهزار کارگر، کار خود را به دل  ۱۰  حدود

  ۵۰  یبا گرما  یگ نامناسب کار و زند   طیامن و شرااشتغال نا  ن، یپائ  ی در پرداخت دستمزدها، دستمزدها  ریاند. کارگران در اعتراض به تأخمتوقف کرده
 .انددست به اعتصاب زده ،یادرجه 

موج گسترده و هماهنگ در اقدام به    نیحال، ا  نی متداول است. با ا  ، یاست، و اعتراض و اعتصابات محل   یتکرار  یدر پرداخت دستمزدها، مشکل  قیتعو
 .گذاردیم ریتأث مانکارانیاز پ  یاریو بس هاشگاهیالاز پا یاست و بر تعداد  سابقهیاعتصاب، ب
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  ی کارمانیپ   یهاشرکت  یکارگران شاغل که برا  ریها و ساکشکاران، لولهکاران، جوش ان، برق عبارتند از سازندگ   کنندگاناعتصاب
روز کار،    ۲۰  یبندفت یآنها در دوره ش.  کنند یجهان، کار م  ی عیگاز طب  دانیم  نیدر بزرگتر  یصنعت  یهااندرکاران پروژهو دست

  کی ی. آنها قصد دارند از کار براباشندیمحل کارشان مستقر م  کینزد یاهدر خوابگاهکار هستند،  فتیدر ش کهیدر زمان و کنند یکار م یده روز مرخص
 .کنند یروزه، خوددار ۲۰دوره 
اعتراض  موج ابراه  جادی ا  یهنگام  یاعتصاب  پ عرب  میشد که  اثر گرمازدگ  یمیپتروش  یمانکاریزاده، کارگر  اثر کار در روز     یماهشهر، در  مرداد   ۷در 

 .ارائه دادند یمانکاریپ  یهااز مطالبات را به شرکت یستیدرگذشت. کارگران ل
طور کامل ترک کرده و به خانه بازگشته و  گاز را به    ی هانفر از آنان کارخانه  ۲۰۰۰هزار کارگر در اعتصاب بودند که    ۱۰مردادماه،    ۱۱تا روز شنبه   

 .تجمع کردند مانکارانیدر خارج از دفاتر پ  گر،ید یاریبس
شانس به   توانند،یاست که کارگران م  ی عمل بدان معن نیا  اسیصنعت، معتقد است که مق  یجهان  هیوابسته به اتحاد  رانیو فلزکاران ا  هاکیمکان  هیاتحاد

 .را داشته باشند ی بزرگ صنعت یهادر نهادها و شرکت ی ندگینما ازیدست آوردن امت
انتظار م  با   شگاه یمرداد، اعتراضات به پاال  ۱۴. تا  وندندی]به اعتصاب[ بپ  زین  یمیپتروش  یهامعمجتو    هاشگاهیپاال  ریکارگران سا  رودیادامه اعتصاب ، 

 .اندافتهیگسترش   یال شرقو مشهد در شم رانیاصفهان در مرکز ا
 

  یران اعتصابراک. کارگدر شهر ا  یصنعت  ساتیرا فرا گرفته است؛ ازجمله در کارخانه قند هفت تپه و در تأس  رانیا  ،یصنعت  یهااز اقدامات در ارگان  یموج
  ی آنها کارمند دائم  کهیاز آنجائ  کنند؛یاستفاده م  یسالح صنعت   کیثابت خود به عنوان    ریاز مشاغل غ   ی. اما کارگران پارس جنوبشوند یغالبًا سرکوب م

 .به آنان نظم داد ی ترک کار به طور کل ا یدر مورد توقف کار  توانینم ستند،ین
 .وجود دارد  یو نظارت بر فعاالن اصل  یرینشده درباره دستگ  د ییتا  یها. گزارشترسندیم   یتیامن  ی روهاین  ی هندگان از تالف دگسترش اعتصاب، سازمان  با
 

در جنوب   رانشهریا  روگاه یآنها اعالم کنند که آماده مذاکره مجدد از جمله در ن  ان یاز کارفرما  یگزارش شد که دو روز اول اعتصاب، باعث شد تا برخ  امروز
 .هستند یشرق

منجر به سکوت آنها نخواهد شد.    یسرکوب  چیاند که هارها و بارها ثابت کردهب  یرانیصنعت، گفت: »کارگران ا  یجهان  هیاتحاد   رکلیاوزکان، معاون دب  کمال
 .اعتراض خود را ادامه خواهند داد شان،یصدا دنیو تا زمان شن ستادهیاحقاق حقوق خود ا یآنها برا

  توانند یاگر محکم باشند، م  کنند،یم  یصنعت  کیو اقدامات استراتژ  یدفاع از حقوق خود اقدام به هماهنگ   یصنعت گاز که برا  یهاشگاهیپاال  کارگران
 «. خواهد بود یصنعت ی شناخته نشوند، دچار تضادها تیمستقل به رسم ی هاهیکه اتحاد  یتا زمان رانیکنند. ا  جادیا یاساس رییتغ کی

وابسته   یاز حد، به پروژه تبادالت ارز خارج  شیتجربه تورم ب  لیدلکشور به    نیاست. ا  رانیا  یهادروکربنیدار پروژه همرچپ   یپارس جنوب  نیادیم  توسعه
در    نیادیم  وسعهت  یرا برا  یاتوتال توافق نامه  یفرانسو   یقلمرو قدرت دارد. غول انرژ  یپارس جنوب  یهاپروژه  هینفت و گاز در کل  یاست. شرکت دولت

 .انصراف داد كا یآمر یهامیتحر  لیه دلمضا كرد، اما با ۲۰۱۷سال 
  مانکارانیالزم، تالش کرده است. پ   ی تعهد مال  شی افزا  یبرا  رانیدر حال توسعه است؛ اما ا  یانرژ  یتیچند مل  یهاشرکت  ریسا  یبا همکار  هانه یزم  نیا

  یهامیتحر  لیبه دل   لتدو  یدر پرداخت قراردادها  ریتأخ  ل یاند و اغلب به دلهانجام دهند که عقب ماند  یی هاپروژه  یتحت فشار قرار دارند تا کار خود را رو
 روبرو هستند.« ی نگیبا مشکالت نقد  ی بانک

 
 ی ا اعتصاب کارگران پروژه  ن ی طراحان کمپ  یسراسر   هیانیب
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 پیو اک  نگیپیپا  یگروه مرکز  تیریمد
،  ۹۹مرداد ماه    ۲۵روز شنبه    ،یاپروژه

برنادام  ،یسراسر  یاهیانیب  یط کمپه  کارگران   نیامه  اعتصاب 
 :صادر کرد ریرا به قرار ز یاپروژه

 
 !مانن یسالم و درود خدمت همه کارگران سرزم عرض

و ما کارگران   گذردیکارگران م  زیآمروز از اعتراض مصلحت  ۱۵
داشت وس  یکسان  میانتظار  به  سوار    نیهم  لهیکه  کارگران 

خانه  یاردیلیم  یهانیماش نش  ی هاو  ذرهشده  نیکاخ    یااند، 
 !یخشک و خال تیحما کیاز   غیدر یاحساس در وجودشان نهفته باشد و درد کارگر را بفهمند؛ ول 

و رسوا خواهند شد؛    روین  م یتحر  یجامعه کارگر  یپشت کردند روز خوش نخواهند داشت و از سو  نیکه به کمپ  یی هاو شرکت  مانکارانیامروز به بعد، پ   از
را منتشر    ادیحق کارگرخور، دزد و ش  مانکارانیپ   ی اسام  ندهی. تا چند روز آکنندیشده و به کارگر به عنوان برده نگاه م   ا روشن همه م   یبرا  شانت یچون ن
 .کرد میخواه

  ریزشرح    را به  نیکمپ  یهاادامه برنامه  م، یهست  یاکش پروژهو خدمتگزار قشر زحمت  نیکه طراحان کمپ  یاپروژه  یروهاین  یحقوق  ندگانینما   نجانبان،یا
 .است یو اجبار یچهارم بود الزام نیکمپ ستیکه در ل  یآن بر همه مشاغل  یو اجرا میکنیاعالم م

 ا یو مزا یحقوق طیشرا یبا تمام مانکارانیپ  رفتنیو تا پذ وریشهر ۱۵و سرکار نرفتن تا  روهایو در خانه نشستن ن نیکمپ دیتمد -۱
روز   ۱۰روز کار    ۲۰  ی حقوق بر مبنا  ه یپا  طیموافقت نکنند، مخصوصا شرا  نیکمپ  طیشرا  ی که با تمامفاسد و زالوصفت    مانکارانیپ   ی تمام  یاسام -۲

 .تمام منتشر خواهد شد ی و با بدنام ی گان یثبت و با خیدر تار شهیهم یخواهند شد و برا ستیل ،یمرخص
 ل ی با تحو  نیکمپ  طیدرخواست و شرا  یا درک کرده و با تمامزاده که مشکالت کارگران ر مند و حاللشرافت   مانکارانی پ   یو معرف  نی و تحس  قیتشو -۳
از قرارداد به ن  کی و    رخوو حالل  بیاند، به عنوان بزرگ مردان نجکرده  تیارگران حماو در عمل از حق زن و بچه ک   کنند یموافقت م  روهاینسخه 

 .جاودان خواهند ماند یپروژه کارگر خینام در تاردست و خوشپاک
و اتحاد پشت  تیمحبت و حما نیکرده و اما آنها به ا تیچهارم حما نیاز شغل آنها در کمپ نیاز هر مشاغل که کمپ ن یخائن یتمام یام[ اسی]افشا -۴

 .…زدند یاپروژه پیاک نهیکرده و دست رد به س
 ی احماسه  م؛یمرداد را خلق کن  ۱۱حماسه    میتوانست  یاهمه شما، ما کارگران پروژه  ی و مردانگ  رتیهمکاران محترم به لطف خداوند و با همت و غ  -۵

شه ثبت  یهم  یبرا  خیمرداد در تار  ۱۱حرکت گسترده حماسه    نیث بود و او شهامت شما را باع   رتیکه فقط غ   هاشگاهی پاال  هیتخل  م یو عظ  نیبزرگ، سنگ
 .و جاودان خواهد ماند

را تاکنون جابجا کرد و تکان محکم داد، اما هنوز کم    ایو مزا  یحقوق  طیشراز  ا  یلیشده و خ  یگسترده و انقالب کارگر  راتییکار بزرگ شما، موجب تغ  نیا
 شما با   یهاسته به خوا مانکارانیتا تن دادن پ  طلبد، یشما را م شتریب یدرصد آن صبور  ۲۰و  میانجام داد تیدرصد کار را با موفق ۸۰است؛ تا االن 

بدهند و به کار بازگردانند، با   بیگوناگون فر یرا با ترفندها روهایهستند تا ن نیکمپ خیتمام تارزالوصفت منتظر ا مانکارانیچهارم؛ االن پ  نیکمپ طیشرا
 .تا ما را شکست بدهند ن،یکامل متن کمپ طیحقوق و عدم موافقت با شرا شیاندک افزا

خرج   ،ینینشاجاره  ، یپولی، بشانزاران مشکالت ماه به محل کارشان بازنگشتند، با وجود ه  ۳که    میتپه ندارکمتر از کارگران هفت  یزیچ  چیما ه -۶
  میخواه  دیتمدرا    نیکمپ  خیو هر بار که الزم باشد تار  طیکامل شرا  رفتنیگسترده و پذ  رییصبر و تحمل و در خانه نشستن تا تغ  یشان و …. براخانواده
 .مانبه اهداف دنیو رس تیو موفق یروزیپ  یکرد برا

  ن ی از اتاق فکر طراحان کمپ  هید ییو اخذ تا  هیفعال و دلسوز، خودسرانه و بدون مشورت و اطالع   یدرهایمحترم و ل  یهاورین  یطیشرا  چیاحتراما تحت ه -۷
  یو تجمعات  قهمتفر  یهامان شود؛ اقدام به نوشتن متنانجام ندهند که باعث شکست  یهستند، کار  یاپروژه  پیو اک  نگیپیپا   یگروه مرکز  تیریکه در مد
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چند    نیا  یرا ط  یادیزحمات ز  نیما طراحان کمپ  شود؛یم   روهاین  نیو شکاف ب  یو چنددستگ  یمراهجب گنکنند، چرا که مو
 .میصف اتحاد و وحدت هماهنگ کن کیو در  میرا متحد کن روهایبه مرور زمان ن میتا توانست م یسال متحمل شد

انجام خواهد شد و هرگونه    یاپروژه  پیو اک  نگیپ یبا مهر شناخته شده پا  نیفقط توسط طراحان کمپ  ،ینیکمپ  ماتیو تصم  هایزیربرنامه  یتمام  ن،یبنابرا
ما در ادامه اگر   بود؛ فاقد ارزش و اعتبار خواهد    یاپروژه  یروهایها و نسراسر پروژه   یبرا  نیو بدون مهر کمپ  نیمتفرقه بدون اطالع طراحان کمپ  هیانیب

 .کرد میو با مهر مخصوص منتشر خواه میو تنظ هیخاص را ته طیدر هر شرا نیگرفتن کمپ جهینت یبرا یلیتکم یهاهیانیالزم باشد ب
گروه    کینفر    کی هر کارگاه    یروهایبرگشتن شما به محل کار، لطفا از ن  یبا شما تماس خواهند گرفت برا  مانکارانیبه بعد پ   نیاز ا  زمان،یهمکاران عز-۸

 زان، یعز  مابه تک تک ش مانکارانیتا در زمان تماس پ  د یرا به گروه دعوت کن نیکمپ ستیمشاغل مختلف در ل  یروهاین  یبدهد و تمام  لیتشک ی واتساپ 
 .دینخور  بیتا فر دیفکر باشهماهنگ و هم

باال، به    انیو با تجربه و فن ب  یمیقد  یروهاینفر از ن  ۵چهارم را کرد، فقط    نیکمپ  طیشرا  یتمام   رفتنیصراحتا اعالم پذ  مانکاریپ   کیکه    یصورت  در -۹
 نفر ما را ۵هر   رگشترفت و ب هیگفته شود، ابتدا پول کرا مانکاریحتما به پ  د یو قبل از رفتن با روند یآن کارگاه به محل کار م  یروهاین  ریسا یندگ ینما
مان کم  اب حقوق مان داده از حسبه دست  نیکمپ  طیشرا  یتمام   رفتنینسخه قرارداد را با پذ  کیو اگر هم   میرگردتان عوض شد بتا اگر حرف  دیکن  زیوار
 .دیو بعد شروع به کار کن دیکن
 

 یپروژه ا پیو اک نگیپیپا یگروه مرکز تیریمد
 ران یا کیکارگران فلزکارمکان  یکایسند  تیحما با

 احترام و ارادت  می با تقد۱۳۹۹مرداد ۲۵
 

 حق مسکن   شیافزا  بیعدم تصو  لیدرصد از دستمزد کارگر به دل  ۸بلوکه شدن  
افزا  رشد با گسترش و  ها،مت یق  شینرخ تورم و  کرونا، سبب    روسیهم زمان 

موضوع   یحت   یطیشرا  نیشده است. در چن  هانهیدر مزد و هز  یقیشکاف عم
 .حق مسکن کارگران به عمد مسکوت مانده است بیو تصو نییتع
 ش یدر حال افزا  یبه صورت تصاعد  یزندگ  یهانهیکه روز به روز هز  یحال  در

 ی توجهیتوسط دولت به کارگران، ب   ی زار تومانه  ۳۰۰و ابالغ    بیاست، عدم تصو
 .رساندیکارگر را م دولت نسبت به طبقه  دی شد یانگارو سهل

  ،یمزد  یهامولفه  ییکار که با جابجا  ی عال  یخرداد ماه شورا   ۱۷از جلسه    پس
پا  ۵تنها   به  با    هیدرصد  مسکن  حق  و  شد  اضافه  تومان   ۲۰۰دستمزد  هزار 

  ی افتیدر  شیزااف   زانیدر ارتباط با م  یارسانه  عیوس  غاتیاندرکار به تبلدولت و مقامات دست  د؛ یان رسهزار توم  ۳۰۰ن به  هزار توما  ۱۰۰از    ش،یافزا
 .کارگران، پرداختند

ال  ه س ما  نیاست، اما اکنون پس از گذشت چهارم  افتهی  شیدرصد افزا  ۳۳از    شیب  ریبگکارگران حداقل  یافتیبوده که در  نیدولت همواره بر ا  غاتیتبل
 .حق مسکن را صادر نکرده است بابت مولفه افتهی شیهزار تومان افزا ۲۰۰هنوز دولت مجوز پرداخت 

 ون یلیم  ۲هزار تومان، بلکه فقط    ۶۱۱و    ونیلیم  ۲کارگران نه    ی افتیحداقل حقوق در  ی عنیاز طرف دولت    ی هزار تومان  ۳۰۰حق مسکن  نشدن    بیتصو
را   یهزار تومان  ۴۰۰و بن خواربار    یهزار تومان  ۱۰۰مانند حق مسکن    ها،نه یدر همه زم  یمزد  یایشرط که مزا  نیهزار تومان است، البته با ا  ۴۱۱و  

 .ترفند از پرداخت آن سر باز نزنند کیبه کارگران بپردازند و به هزار و  انی کارفرما
خود، مانع    ه،یبدون توج  یانگاردولت با سهل  یعنی نه کارگر است؛  درصد حقوق ماها   ۸  بًا یتقر  فتاده،یآن ن  بیکه دولت هنوز به فکر تصو  یهزار تومان ۲۰۰

 .کشور شده است ریبگدرصد از دستمزد کارگران حداقل  ۸اخت از پرد
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  ی قبول کرد دولت  توانیهستند، چگونه م   نده یآ  ی هادستمزد در ماه  م یبه دنبال ترم  یکه کارگران و فعاالن کارگر  یطیشرا  در
درصد از حداقل دستمزد کارگران را بلوکه    ۸آن را صادر نکرده و    یحق مسکن، هنوز ابالغ اجرا  بیکه بعد از چهل روز از تصو

دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم است،   هیپا  شی کارگران که افزا  ی قانون  کار شود و به خواسته   ی عال  یشورا  لساتمجدد ج  یکرده است، حاضر به برگزار
 تن بدهد؟ 

 بی: »عدم تصودیگویم   ی هزار تومان  ۳۰۰حق مسکن    بیدولت در تصو  یانگاردر رابطه با سهل  شوراها،  ی دستمزد کانون عال   تهیکم  س یرئ  ،یقیتوف  فرامرز
 «.به دولت شده است یکارگر یهمه خانوارها  یاعتمادیحق مسکن، موجب ب

  یانشد، تا اندازه  ییماه اجرا  نیکه چرا از اول فرود  نیو ا  یمانهزار تو  ۳۰۰صحبت از حق مسکن    ها،ینگران  نیناگوار و ا  طیشرا  نیدر مقابل ا  ،یگفته و  به
 .کندیرا حل نم یمشکل  چیبر سر آن، ه یزنچانه گریندارد و د یتیاقتصاد متورم، چندان اهم نیدر ا گریاست؛ کل دستمزد، د گاهیو بدون جا  ده یفایب

 «.زد اد یبلند فر یجمله را با صدا نیا یستیروزها با نیاست؛ ا ادینرسد فر ییگفت آن چه به جا دی با دی : »شاد یگویم او
 

 وجه چیبه ه  گری گفت ما د  د ی! باکنندیدوم سال صحبت م  مهیدستمزد در ن  م یاند و در مورد ترمکه دوباره شروع کرده  نجاستیافزود: »جالب ا  یقیتوف
فردا؟ همان حق مسکن را حواله به فردا و پس  در وعده؟ چقدرنشده است؟ چق  ییچرا اجرا  دی که مصوب کرد  یزیهمان چ!  میخواهیسرخرمن نم  وعده

 «!شکشیمزد پ  م یترم د،یمصوب و پرداخت کن
باطل کردن مزد را   تیبه شکا  ی دگیروند رس  هییقوه قضا  گر، ید  یاست و از سو  دهینرس بیدولت به تصو اتیحق مسکن در ه  شیطرف، هنوز افزا  کی  از

مزد    زتر اکاربدستان مهم یبرا زیاوضاع که همه چ ن یحکم صادر شود؛ در ا شیبه شعبه ارسال نشده تا برا تیاشک نی کرده است و هنوز ا یطوالن اریبس
 شود؟یو تورم، چه م یپر از گران  یکارگر در سال ناکام طبقه  شتیمع فیکارگر است، تکل

 
 یواشکی  یهایبه کشور؛ دزد  یدالر ارز دولت  اردیلیم   ۲۱از بازگردانده نشدن    گرید  یتیروا
که متعلق به دولت است به   ینفت  ریدالر ارز حاصل از صادرات غ   اردیلیم ۲۱

  اردیلیم  ۲۱  نیهنوز اعالم نکرده که ا  یکشور بازگردانده نشده و بانک مرکز
 .است یی هاچه بخش اریدالر در اخت

دست داشتن   لیشده که به دل  نهیآنقدر گسترده و نهاد   تیدر درون حاکم  فساد
دست افشاامقامات  اصل  یندرکار  دزدان  هاله  ینام  گذاشته   یادر  ابهام  از 

 .شودیم
تسن  به وز  ییحی  م،یگزارش  اسحاق،  رئ   یبازرگان   نیشیپ   ریآل  اتاق    سیو 

که   ینفت  ری و عراق گفت: »بخش عمده ارز حاصل از صادرات غ   رانیمشترک ا
 .«است یدولت یهابه کشور بازگردانده نشده، متعلق به بخش

 
به کشور   زین  یرنفتیحاصل از صادرات غ   ی هااز پول   ی برخ  نکهیا  انیدالر ارز گم شده، با ب  اردیلیم  ۲۱و عراق، در رابطه با    رانیااتاق مشترک    سیرئ

 است   یخصوصآن مربوط به بخش  اردیلیم ۶اعالم کرده حدود   نهیزم نیدر ا یکه بانک مرکز یدالر اردیلیم۲۷کرد: »از  حیبازگردانده نشده است، تصر
 «.است  ییهاچه بخش  اریدالر در اخت  اردیلیم  ۲۱  ن یحوزه هنوز اعالم نکرده که ا  نیدر ا  یاست و بانک مرکز  ی دالر آن مربوط به بخش دولت  ارد یلیم  ۲۱و  
بازرگان  ریوز  نیا وزارت  ب  ،ی سابق  غ   نکهیا  انیبا  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  عدم  عمده  واقع  واحدها  ینفت  ریدر  به  جمله   یدولت  یمربوط  از 

  ت ی بر وضع  زیکشور ن  یو بازرگان  یبانک   ،یپول  یها است یاست ،اظهار کرد: »س  یصآن مربوط به بخش خصو   اردیلیم  ۶حدود    دیو شا  هاستیمیپتروش
 « .هستند  رگذاریکشور موثر و تاث یصاداقت
 « .اثرات خود را در بازار گذاشته است ن،یعدم ثبات در قوان نیاحاکم بر حوزه صادرات و واردات گفت: » نیو قوان ی اقتصاد ی ثباتیبا اعتراف به ب یو

 به کشور یدالر ارز صادرات اردیل یم ۲۰عدم بازگشت  ؛ی نجوم یهای خبرها از اختالس و دزد نیآخر
 .اندبرده هیه ترکدالر پول از کشور خارج شده و ب اردیلیم۲۲اعتراف کرد که  ، یمعاون اول روحان یری، جهانگ۹۸ماه چهارشنبه اول آبان روز



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

  ی شیکه گرفته بود، نخست فقط چند ساعت نما  ی کالن  یهابه خاطر رشوه  دونیفر  نیحس  ،یقبل برادر روحان   یچند  نیهمچن
 .اش در رفت و آمد استزندان و خانه نیآمد؛ اکنون هم ب رونیرفت و ب نیدر زندان او

و    ینجوم  یهااختالس  خ یدرز خبرها، تازه نوک کوه    لیقب  نیهمراه است. ا  ییگویو کل   یپردازهیحاش  ی با کل  رانیام افساد و اختالس در نظ  لورفتن
 . گذاردیم  شی به نما یاندرکار را بدون نام بردن از دزدان اصلمقامات دست یاردیلیم یهایدزد

 
 ادامه تجمع کارگران  ؛یتوخال  و سرگشاده کارگران هپکو در اعتراض به وعده  اللحن دینامه شد

 
  گذشته  یروزها  یمسئوالن ادامه دارد؛ کارگران ط  یتوخال  یهاو وعده  یشتیو مع  یشغل  یفیکارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بالتکل  یاعتراض  تجمع

 .منتشر کردند نامه سرگشاده ،یاداره کار استان مرکز رکل یرا پلمب کردند و در پاسخ به مد تیریدرب دفترکار مد 
و    یشتیو مع  یشغل  یفیشان نسبت به بالتکلاعتراض   دیدر ادامه دور جد  ،یدیواحد تول  نیکارگران هپکو اراک با تجمع در ا  مرداد ماه،  ۲۱شنبه  سه   روز

 .برگزار نمودند یصرف، تجمع اعتراض یهاوعده
گذشته در   یروزها  یبه تجمع در محوطه شرکت ادامه دادند؛ آنها ط   کارگران

به کارگران   ییخانه و عدم پاسخگوشرکت درکار  تیریاعتراض به عدم حضور مد
 .را پلمب کردند تیریدرب دفترکار مد 

 
  ت یریاز بسته شدن درب حوزه مد  یریگذشته تصاو  یها، روزهاگزارش   براساس

به علت عدم حضور مد  یشرکت توسط برخ  نیا   رعاملیاز کارگران معترض 
سه  روز  که  شد  ا  ۲۱شنبه  منتشر  کارگران  ماه،  به   نیمرداد  نسبت  شرکت 

  بت ضمن انتقاد نس یی هاآن اقدام کردند و با در دست گرفتن نوشته یی بازگشا
 .شدند اشسالهکی در رابطه با عملکرد  یو ییدرخواست حضور و پاسخگو ، یتیریمد  یی و عدم توانا رعامل یمد بتیبه غ 

 
  رعاملینشد؛ امروز هم مقابل درب اتاق مد  ییر به پاسخگوحاض  رعاملیمد  م،یداشت  یچند روز که ما تجمع اعتراض  نیرابطه گفتند: »در ا  نیدر ا  کارگران

به حال    یخورده است و فکر  نیبه ما پاسخ بدهد که چرا هپکو همچنان زم  تیما کارگران گوش بدهد و در نها  یهاو به حرف  دی ایب  ای  م،یمنتظر هست
 «کنند؟یآن نم

نامه    نیاز ا  ییهامنتشر کردند که بخش  یاداره کار استان مرکز  رکلیر پاسخ به مدد   ، یخود، نامه سرگشاده جمع  یهپکو عالوه بر تجمع اعتراض  کارگران
اند که با تجمع  در خصوص اعتراضات کارگران هپکو عنوان کرده یبا عصر مرکز یادر مصاحبه یاداره کار استان مرکز رکلیمد رایاخ :است ریبه شرح ز

اند  بردگان را سد کردهکه محل کار نام  یوعده برخورد با کارگران  ،یفعل   تعهد یو ب  قیناال  انریاز مد  تینخواهد افتاد و ضمن حما  یکردن اتفاق خاص
 !عملکرد ناصواب کارگران بوجود آمده است ل یکه تمام مشکالت و معضالت هپکو به دل  ییگو اند؛ هداد

از   شیکرونا ب  یمار ی که امکان ابتال به ب  یطیاب آن هم در شرابه اعتراض و اعتص  یاعالقه  چیشرکت هم ه  دهیاتفاقا کارگران رنج کش  ،ییآبا  یآقا  جناب
 .عدم عالقه افزوده است نیهم به ا یبا توجه به سوابق قبل یی شدن و صدور احکام قضا یتیاز امن یشده، نداشته و ندارند؛ نگران شیپ 

مشکالت   راه حل  میکنیدرخواست م  د،یاالت هپکو نداشته به رفع مشک  یعمال کمک  ضیضد و نق  یهاگذشته با مصاحبه  انیسال  یکه ط  ی از جنابعال  اما
 ن یئولهاست مسکه سال  دینما شده صبر در هپکو اجتناب کنو نخ  یمیکه از دادن آدرس قد  میفقط از شما استدعا دار  د؛یهپکو را به ما هم نشان بده

 .کارگران است  یمطلق و سفره خال یکاریب  ،ترنیسنگ یمانده، بده  یاند و آن چه در هپکو عمال بجاکرده نهیمختلف آن را هز
در خصوص    نیمسئول  یپوچ و توخال  یهاوعده  ونی آن کلکس  نیتربلکه مهم  ست؛یکارگران شرکت پرداخت حقوق ن  یکه دغدغه اصل  میبه اطالع برسان  د یبا

 روش و ف یهام کنترلاز چند پاره شدن س ینگران دولت و  یبده یو جا یاجتماع  نیزده به تام هپکو بحران  یهم واگذار  رایرفع مشکالت شرکت است؛ اخ
 .را دوچندان کرده است ها یآن، نگران
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و فاقد    ریبگینجوم  ،ی نامرئ  ت، یکفا  یب  رانیاز مد  منطقیب  تی حما  یبه جا  میکار استان انتظار دار  یبه عنوان متول  یجنابعال  از
  انه یسابق استان و خاورم  نینگ  نیمبهم ا  ندهیو آ  دیق تولآن هستند، نگران وجود کار و رون   ی لیعملکرد هپکو که به دنبال تعط

 .دیباش
 در مورد عملکرد ما قضاوت خواهند کرد.«  خ یو تار ندگانیو آ  میشرکت مسئول نیا یکه تک تک ما درمورد بقا دیفراموش نکن 
 

 فقر  لیتورم و احتمال جرقه انقالب به دل  هیکوچک شدن سفره مردم در سا
در خصوص تورم   یگزارش  ی، ط ۹۹مرداد ماه    ۲۸سه شنبه  روز    ،ی همدل  روزنامه

افزا تاث  ها متیق  شیو  مع  ریو  با  روحان   شتیآن  :  سدینویم  ،یمردم در دولت 
 ن یرا رنگ  شانیها کند، اما نه تنها سفره  نی»قرار بود دولت سفره مردم را رنگ 

 «.شودیتر م و کوچک و کوچک رودیسفره سال به سال آب م نینکرد، بلکه ا
 
آمده است که مردم    رانیگزارش مرکز ا  نیتر که در تازه  دیافزایگزارش م  نیا
 .اندشده رتریفق ۹۷نسبت به سال  ۹۸در سال رانیا

درصد    ۴.۵داده سفره مردم در سال گذشته  گزارش    رانیگونه که مرکز آمار ا  آن
 .تر شده استکوچک 

 
درصد بوده و رشد    ۴.۵  ی ثابت منف  متیخانوار به ق  یی رشد مصرف نها  ۱۳۹۸گفته در سال    یدر گزارش  ران،یمرکز آمار ا  سیرئ  زادگان،ن یحس  جواد

 «.درصد بوده است ۶  یرقم منف زی بدون نفت ن ی هفت درصد و رشد اقتصاد  یمعادل رقم منف یاقتصاد
آنها به طبقات فرودست  لیات متوسط و تبدطبق یشدن جامعه و نابود یو دو قطب  ،ینینش هیحاش شیشدن سفره مردم، افزا ی خال انگریآمار خود ب نیا

 .است ریو فق
 .است یشدن سفره مردم از نان خال یبلکه خال  ست،یاجناس لوکس مطرح ن دیموضوع کاهش توان خر  گریو تورم سرسام آور، د ها متیق  شیافزا با
 

  د، یگویاند. گزارش مرکز آمار کشور متر شدهال گذشته گران درصد نسبت به س  ۶۶درصد، تخم مرغ    ۸۵  یامسال، برنج خارج  رماه یگزارش، در ت  ن یبه ا  بنا
 .اندداشته  متی ق ش یدرصد افزا ۸۵تا  ۴ نیقلم آن ب ۲۱ ،یخوراک یقلم کاال ۲۴از 
 

اصله  حاکم بر بازار، ف  ی واقع  یهامتیقشر فرودست جامعه با ق  نیا  د یدستمزد کارگران، قدرت خر  یدرصد  ۲۶  شیحالت با اعالم افزا  نیدر بهتر  اما
برنج    ی تح  ییغذا  ی شدن از اقالم اساس  ی در حال خال  زیسفره کارگران ن  ی ها سر ماه پرداخت شود اما به طور واقعدارند و به فرض هم که حقوق   یاریبس

 .و تخم مرغ است
در طول   یفقط چند بار  ا یده  صفر ش  ا یدرصد مردم    ۲۳شان داده است که مصرف گوشت قرمز  ن  ینظرسنج  کی  رًایگزارش آمده است که اخ  نیادامه ا  در

 .سال است
 س یکه به گفته رئ  یی است، تا جا  یخوراک  یواردات کاالها  یبرا  یحذف ارز دولت  ،ییآمده در حوزه مواد غذا  شیپ   یگران  لیاز دال  یکی  شودیگفته م  البته

 .شودیداده م صیروزها تنها به دارو تخص نیدر ا یاتاق اصناف تهران ارز دولت
 

  هامیتحر ریندارد، اما تاث ی در کشور ما تازگ ی و مال  یاقتصاد ی: »تنگناهادیافزایدولت م فیضع تیریبست موجود تحت عنوان مدان به بنبا اذغ یهمدل
ا  ر  هاخانواده  یفقر اقتصاد  نیمنجر شده و ا  یاجتماع   یهاب یفقر و آس  شیاز گذشته به افزا  شیدولت، ب  فیضع  تیری کرونا در کنار مد  روسیو  وعیو ش

 «کندیمتزلزل م
 ها را زده است.انقالب ی و حت یاسیاز تحوالت س یاریکه اعتراض به فقر، جرقه بس کندیم یریگجه یگزارش نت نیا
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 مرداد  ۱روز ـ چهارشنبه    ن یو هشتم یهفت تپه در س  شکر یو اعتصاب کارگران ن  یی مایراهپ  لمیف
 

روز   نیو هشتم  یهفت تپه وارد س   شکریگران نکار  یی مایپ اعتصاب و راه  ۱۳۹۹چهارشنبه اول مرداد   
 کارگران   .ستیکارگران ن  نیاعتراض ا  یصدا  یگوپاسخ  یمسئول  چیکه تاکنون ه  ست یدرحال  ن یشد. ا

  یی مایتجمع خود را برگزار و در ادامه به سمت بازار راهپ  یهفت تپه با حضور در مقابل درب فرماندار
 کردند. 

  https://youtu.be/itS6pAhhcKkلینک فیلم:  
 

 کارگران   یصنف  یریگیپ  لیبه دل  جانیکارگران توسعه صنعت آذربا  یصنف  ندهیاخراج نما
 

مطالبات   یریگی(، پس از اقدام به پ یسازنی)کمبا  جانیکارگران توسعه صنعت آذربا  ندگانیاز نما  یکی
که در   جانیتوسعه صنعت آذربا  یشورا   سیرئ  بنده،  بیحب.ه شدکارگران، با حکم اخراج مواج  یصنف

خوانده و   یرقانونیابالغ شده است، اخراج خود را غ   یکارفرما به و  قیحکم اخراجش از طر   ریاخ  یروزها
  نده یحاضر نشد حضور مرا به عنوان نما  جانیکارخانه توسعه صنعت آذربا  تیریکه مد»پس از آن  گفت:
 حکم اخراج مرا صادر کرد.« رمنتظرهیغ  ی در اقدامرد،یکارگران بپذ لباتمطا یریگیکارگران در پ  یصنف

 

 بودن دستمزد   نیدر اعتراض به پائ  یآزادگان شمال  ینفت  دانیاعتصاب پرسنل م 
 

بودن   نیدر اعتراض به پائ  ،یآزادگان شمال  ینفت  دانیپرسنل م  هی، کل۹۹مرداد ماه    ۸چهارشنبه    روز
منتشر   یهابه گزارش  بنا  .و اعتصاب کردند   دندیافق دست از کار کش  انریشرکت ا  یدستمزدها از سو

از جانب شرکت   ی آزادگان شمال  ینفت  دانی به پرسنل م  نیدستمزد پائ  شنهادیشده، علت اعتصاب ، پ 
است که بخش اعظم آن  انهیبزرگ خاورم ی نفت نیادیاز م یک یآزادگان  ی نفت دانیم .باشدیافق م رانیا

 قرار دارد. زهیاطراف شهر هو یروستاهاو  میدر هورالعظ
 

 د یآمدن خطوط تول نی در اثر پائ  ی شغل  یفیکارگران هپکو در ادامه بالتکل  ی تجمع اعتراض
 

از کارگران در   ی ادی، همزمان با اعتصاب شمار ز۹۹مرداد ماه    ۱۱شنبه    شرکت هپکو صبح    کارگران
کنگان،   یپارس جنوب  ۲۴و    ۲۲  یبادان، و فازهاآ  شگاهیالمرد، پاال  انیقشم، پارس  نینفت سنگ  شگاهیپاال

از کار کش برگزار  دهیدست  به  اقدام  اعتراض  یو  به   کارگران  .کردند  یتجمع  اعتراض  شرکت هپکو در 
سردرگم  یفیبالتکل تعر  یناش  یو  پا  فیاز  و  کار  ظرف  نیینشدن  تول  یاتیعمل  تیآمدن  در   د،یخطوط 

 زدند.  یمحوطه شرکت دست به تجمع اعتراض
 

 لمها یبه اعتصابگران + ف  ه یعسلو  ی میکارگران پتروش  وستنیو پ  شگاههایروز اعتصاب کارگران پاال  نیسوم 
 

ماه    ۱۳دوشنبه    روز ادامه سوم۹۹مرداد  در  پتروش  نی،  و کارکنان  کارگران  اعتصاب  از    ی هایمیروز 
  ز ین  هین عسلوسبال  یمیپتروش  تی، کارگران سا ۱۳در فاز    ریسپهر المرد و شرکت اکس  ان،یکنگان، پارس

 . وستندیپ   یبه جمع کارگران اعتصاب
 https://youtu.be/qkiLnxTXI0s    لینکهای فیلم:

                         be/UYPls33ZJuohttps://youtu.  

https://youtu.be/itS6pAhhcKk
https://youtu.be/qkiLnxTXI0s
https://youtu.be/UYPls33ZJuo
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 شان در خصوص مطالبات  هیاروم  یدرون شهر  یننده ناوگان اتوبوسرانرا  ۳۵۰اعتصاب حدود  
 

در اعتراض به   ۹۹مرداد ماه    ۱۳صبح دوشنبه    ه،یاروم  یشهردرون  یراننده ناوگان اتوبوسران   ۳۵۰  حدود
رانندگان ناوگان   اعتصاب  .مقابله با کرونا دست به اعتصاب زدند  طیو کمک دولت در شرا  یعدم همکار

شکل گرفته و رانندگان   ی مرغ و مقابل پارک تخم  هیاروم  ییعطا  ابانیدر خ  هیاروم  یشهرون اتوبوسران در
 . دندیدست از کار کش  ابان،یدر کنار خ   شانیبا پارک خودروها

 
 

 هالمیف  –  شگاههای روز اعتصاب کارگران پاال  نیدر چهارم   یپارس جنوب ۱۴فاز    یلیها و تعطبازگشت هزاران کارگر به خانه
 

مرداد ماه   ۱۴شنبه صبح سه  ،یمیپتروش  یهاو شرکت  شگاههایروز از اعتصاب کارگران پاال نیارمچه در
 شان، یها ترک محل کار و برگشتن به خانه  دن، یبا دست از کار کش  ، یپارس جنوب  ۱۴، کارگران فاز  ۹۹

 شد.  لیبه طور کامل تعط یدیمرکز تول نیا
 qhtml4s-https://youtu.be/fO2لینکهای فیلم:    

                        https://youtu.be/HxNTSBSBLeQ   
 

 لم یمرداد + ف۱۴مختلف،   یدر شهرها شگاههای اصفهان به اعتصاب کارگران پاال شگاهی پاال  وستنیپ
 

  ها شگاهیاز پاال  گر ید  ی، تعداد۹۹مرداد ماه    ۱۴شنبه  ، سه  شگاههایب کارگران پاال روز از اعتصا  ۴گذشت    با
سه شنبه، روز    .وستندیبه اعتصاب گسترده کارگران پ   یمیگاز و پتروش  ع یصنا  ی بانیپشت  ی هاو کارگاه

 .وستندیپ   شگاههایبه اعتصاب اعتصاب کارگران پاال زیاصفهان ن شگاهیکارگران پاال
 https://youtu.be/ICypo0zsgA0لینک فیلم:  

 
 

 لمها ی+ ف  شگاههایآسفالت طوس منطقه آزادگان به اعتصاب کارگران پاال  ، یکارگران کاسب شمال   وستنیپ
 

 نیکه در دوم  ستیحاک  ی افتیگرفته است. خبر در  یاگسترده کارگران صنعت نفت اوج تازه  اعتصابات
ارو اعتصاب  آزادگان و کاسب شمال  ن یز  به   زین  ی کارگران، کارگران شرکت آسفالت طوس در منطقه 

 . اندوسته یپ   شگاههایاال اعتصاب کارگران پ 
 https://youtu.be/OYlOb46KlIA  لینک فیلمها:
                      https://youtu.be/0UZ3BbwHfh8 

 

 شگاه یصحنه خروج کارگران از پاال  لمیروز و ف  ن یاصفهان در پنجم  شگاه یاعتصاب کارگران پاال
 

اصفهان همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. در   شگاهی، کارگران پاال۹۹مرداد ماه    ۱۵چهارشنبه    روز
  شگاه یدر حال خروج از پاال  ی اصفهان منتشر شده کارگران اعتصاب  اه شگ یکه توسط کارگران پاال  یلمیف

 هستند.
 https://youtu.be/yV3Pbocu_zA لینک فیلم:  

 

https://youtu.be/fO2-qhtml4s
https://youtu.be/HxNTSBSBLeQ
https://youtu.be/ICypo0zsgA0
https://youtu.be/OYlOb46KlIA
https://youtu.be/0UZ3BbwHfh8
https://youtu.be/yV3Pbocu_zA
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 ی در ماهشهر نسبت به مطالبات مزد   یراز  یمیکارگران پتروش   ی تجمع اعتراض
 

 به داخل شرکت کارگران  نده یاز ورود نما ممانعت
در ماهشهر خوزستان دست  یراز یم یاز کارگران شرکت پتروش ی، جمع۹۹مرداد ماه  ۱۴شنبه سه  روز

 رعاملیاظهار داشت: »مد  یتجمع اعتراض  نیکارگران در رابطه با ا  نیاز ا  یکی.زدند  یبه تجمع اعتراض
ع فقط موضو  ن یتأسفانه ام  ی عنوان پاداش به ما داده بود، ولبه    هیحقوق پا  کیشرکت قول پرداخت  

 شد.«  یشامل کارکنان رسم
 

 وزلندین  یسینشنال پال  تیدر سا  رانیا یمیبازتاب اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروش
 

  ران یا  یمیاعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروش  وزلند،یکشور ن  یهاتی از سا  یک ی  یسینشنال پال  تیسا
آبادان،   ی هاشگاهی، کارگران و کارکنان در پاال۲۰۲۰اوت  را بازتاب داده و نوشته است: »روز شنبه اول  

پارس   ۲۴و    ۲۲و فاز    سدر المرد فار  انیپارس  یمیپتروش  شگاه یقشم، پاال   نینفت سنگ  شگاه یماهشهر، پاال
و    ی و رفاه   ی منیانات اسخت کار، فقدان حداقل امک  طیدر کنگان )بوشهر(، در اعتراض به شرا  یجنوب

 و اعالم اعتصاب کردند.«  ده یدست از کار کش ایحقوق و مزاماه  نیپرداخت نشدن چند
 

 شانو مطالبات   یشغل  تینشدن وضع  فیتکلنییبروجرد نسبت به تع  یکارگران شهردار  ی تجمع اعتراض
 

و در  یبروجرد در مقابل ساختمان شهردار یاز کارگران شهردار  ی، جمع۹۹مرداد ماه  ۱۴شنبه سه  روز
شان و مطالبات  یشغل  تیبه وضع  یدگیزدند و خواستار رس  یجمع اعتراضدست به ت  یمقابل فرماندار

مشغول به کار هستم    یسال است که در شهردار  ۱۰از    شی: »بدیگویاز کارگران معترض م   ی کی  .شدند
احتمال هست که   نیباشد، ا  نیقراردادها مدت مع  یوقت  شود؛یم  دهیقرارداد موقت شن  یهاو حاال زمزمه

 کرده است.« جادیا ینگران مانیبرا نیو ا میدهه از کار اخراج شو کیمان، پس از در موعد اتمام ز
 

 آنان  ی لوشان نسبت به سکوت مسئوالن در رابطه با مطالبات مزد  ی اعتراض کارگران شهردار
 

 الن،یلوشان در استان گ  ینفر از کارگران مجموعه شهردار  ۸۰از    شی، ب ۹۹مرداد ماه    ۱۵چهارشنبه    روز
 ی شهردار   کارگران.کردند  یاشان، رسانهماه از حقوق و مطالبات  ۶خود را نسبت به پرداخت نشدن    اعتراض

و    یلوشان مشکالت خانوادگ  یر داشتند: »عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهردارلوشان اظها
 ما کارگران به وجود آورده است.« یبرا یادیز یشتیمع
 

 

اتان کارگران  افزاشرکت    ی ریگاعتراض  درخواست  با  شرکت  مخالفت  به  نسبت    شیهمپا، 
 دستمزدشان

 

همپا، واقع در شهرستان مهر از استان فارس که در   یمانکاریگذشته، کارگران شرکت پ   یروزها  یط
معترض   کارگران.دست به اعتراض زدند  دهند،یرا انجام م  یریگسپهر، کار اتان  انیپارس  شیمجموعه پاال
  نیمزد کارگران مخالفت کرده و هم  شیاند؛ اما شرکت همپا با افزاخود شدهدستمزد    شیخواستار افزا

 موضوع باعث اعتراض کارگران شده است.
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 آهن زاگرس نسبت به نحوه پرداخت حقوق از طرف کارفرما راه  یفن  هیاعتراض کارگران ابن
 

رداخت حقوق خود  و نحوه پ  یآهن زاگرس نسبت به عملکرد بخش خصوصراه  یفن هیخطوط ابن  کارگران
 .از طرف کارفرما اعتراض دارند

منابع کارگر  بنا ابن  یبه گفته  مراه  یفن  هی در خطوط  زاگرس، کارگران معترض  ماه  ندیگویآهن  : »هر 
حقوق   ۵۰کارفرما   از  با  درصد  را  تاخ  کیمان  وار  ریماه  کارگران  ا  دکنیم  زیبه حساب  موضوع   نیکه 

 بوجود آورده است.« ریبگداقلما کارگران ح یرا برا یادیمشکالت ز
 

گچساران +   شگاهیو رانندگان پاال  ۲بلند    دیب  شگاه یشرکت مپنا پاال  یتجمع کارگران اخراج
 لمیف

 

نفت و    عیکارگران صنا  یروز، اعتصاب و اعتراض سراسر  نی، در ادامه نهم۹۹مرداد ماه    ۱۹  کشنبهی 
از کارگران   یجمع .به تجمع و اعتراض زدند  دست  گریچند شرکت د  ران،یبرق ا  یهاروگاهیو ن  یمیپترش

در اعتراض به اخراجشان دست به تجمع   ۲بلند    دیب  شگاهیدر معرض اخراج درشرکت مپنا پاال  یبوم
 شرکت دست به اعتراض زدند.  نیا یروهاین یریکارگدر به یزدند. کارگران نسبت به رانت و الب 

 https://youtu.be/kSqPu5WBLoU لینک فیلم:  
 

 روز  نیدر دهم  هاگاهرویو ن  یمیبه اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروش  ی شتری کارگران ب  وستنیپ
 

برق    یها  روگاهیو ن  یمینفت و پتروش  عیکارگران صنا  یمرداد، اعتصاب و اعتراض سراسر  ۲۰دوشنبه    روز
 خون دیب  شگاهیپاال  ،ی افتیدر  یهانان ادامه داشت. بر اساس گزارشهمچ  یروز متوال  نیدهم  یبرا  ران،یا

ه در اعتصاب به یگستر و بقشرکت تنش  نیشده است. همچن  ل یتعط  کامال ران،یو شرکت حلقه صنعت ا
 هانیصنعت، ک  لینصب گ  ا،یپو  یرگب   ،یمراد  نیعمران صنعت، فرز  یهاکارگران شرکت  . برندیسر م

 اند. خود رفته یهاو کارگران به خانه  ستنددر اعتصاب ه زیپارس ن
 

 ها با گذشت چند ماه نشدن وعده یسنگ کرمان نسبت به عملاعتراض کارگران شرکت زغال
 

هفته  با دو  اعتصاب  از  ماه  چند  زغال  یاگذشت  شرکت  پاسخگوکارگران  وعده  و  کرمان  به   ییسنگ 
معادن   نیکارگران ا  یشده و صدا  یناقص عمل   به طور  ا یاجرا نشده است و  ای ها  از وعده  یمطالباتشان، بعض

از   یک یگفت: »کارگر معدن همکار    کی مرداد ماه،    ۱۹  کشنبهی  روز   .را دوباره به اعتراض بلند کرده است
سنگ متعهد شد که اساس، شرکت زغال  نیبود. بر ا  یبندکامل طرح طبقه   یمطالبات کارگران، اجرا

 آن بهتر است.«  یی شود که از حالت ابتدابه حقوق کارگران افزوده  یشتریمبلغ ب
 

 شان ماه حقوق  ۴رانندگان اتوبوس در اعتراض به عقب افتادن   ی تجمع اعتراض
 

در   یشرکت خصوص  کی  یهااز رانندگان اتوبوس   ی، جمع۹۹مرداد ماه    ۲۱شنبه  از ظهر روز سه   شیپ 
اتوبان  یهنگام حوال ابانیه خشان، در شمال شرق تهران در محدودماه حقوق  ۴اعتراض به عقب افتادن 

 یها کتشر  سی، تأس  یتجمع اعتراض  نیشرکت کننده در ا  رانندگان.زدند  یدست به تجمع اعتراض  ، ییبابا 
خود نصب   یهااتوبوس   یکه رو  ییبنرها  یرا ظلم به رانندگان اتوبوس عنوان کردند و بر رو  یخصوص

 کردند.  یمعرف «یخصوص  یهاکام شرکت کرده بودند، آن را با عنوان »به نام اتوبوسرانان و به
 

https://youtu.be/kSqPu5WBLoU
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 کرد یرود را منحرف م   ندهیبند فوالد مبارکه که رودخانه زا  بیاقدام شجاعانه کشاورزان اصفهان با تخر  لمیف
اقدام خودجوش،    کی  یو ط  یحرکت اعتراض  کی، در  ۹۹مرداد ماه    ۲۲چهارشنبه    یاصفهان  کشاورزان
 ب یرود به سمت فوالد مبارکه را تخر  ندهیانحراف آب زا  یبراآب    یای شده توسط ماف  جادیا  یمانع خاک 

رساندن  یبرا نفعیذ یهاکه توسط جهت  یمانع خاک  نیا.خود بازگرداندند یاصل ری کرده و آب را به مس
رود مسدود کرده   ندهیرودخانه زا یعیطب ریشده، مس جادیفوالد مبارکه ا عیرود به سمت صنا ندهیآب زا

   5W9g-https://youtu.be/lTCuSW   :لینک فیلم   بود.
 

 ران ی ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران راه آهن در چند نقطه ا
از   یکیادامه داشت. ازجمله    زین  ۹۹مردادماه    ۲۴آهن شمال امروز جمعه  و اعتراض کارگران راه   اعتصاب

شرکت،    نیخدمت پس از سه دهه کار در ا  ان یض به عدم پرداخت پاداش پانقاب در اعترا  ستگاه یکارگران ا
نقاب   ستگاه یدر ا  را  ی کیمکان  لیدستگاه ب  کیمکررش از شرکت، امروز    تیشکا  یریگیعدم پ   لیو به دل

 کرد. فیتوق
 

 
 

 لم یآرا در خرمشهر + فاعتصاب کارگران فوالد جهان
آرا اروند در خرمشهر کارگران شرکت فوالد جهان  ران،یامختلف    یکارگران در شهرها  ادامه اعتصاب   در

پنجشنبه   اعتصاب زدند۹۹مردادماه    ۲۳روز  به  اروند خواستار شرکت فوالد جهان  کارگران.، دست  آرا 
که آنها را کارگران منتشر شده است    نیاز اعتراض و تجمع ا  ی پیخود هستند. کل  یدستمزدها  شیافزا

 .دهد یشرکت نشان م نیمرتبط با ا از مسئوالن یک یدر حال جدل با 
 

 

 یو مطالبات مزد یشغل  یفینسبت به بالتکل  رانی ا  یمجدد کارگران کنتور ساز  ی تجمع اعتراض
 

  یبرا  نیواقع در قزو  رانیا  یاز کارگران کارخانه کنتورساز  ی، جمع۹۹مرداد ماه    ۲۶  کشنبهیامروز    صبح
وضع  نیدهم بودن  نامشخص  به  اعتراض  در  مزد  یشغل  تیبار  مطالبات  ساختمان    یو  مقابل  خود، 

اعتراض  نیقزو  یاستاندار کردند  ی تجمع  برا   رانیا  یکنتورساز   کارگران.برپا  امروز   نیدهم  یکه  بار، 
اعتراض به تجمع  نامطلوب مد  یمجددا دست  عملکرد  به  نسبت   یواحد صنعت  نیا  یفعل  تیریزدند، 

 ند.اعتراض دار
 
 ز اعتصاب کارگران هفت تپه و پاسخ کارگران به امام جمعه اهوازروز پس ا  ۶۴  یعباس  میسخنان ابراه  لمیف

 

از کارگران   یروز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور تعداد  نی، شصت و چهارم۹۹مردادماه    ۲۷دوشنبه   
ن تپه مقابل در فرماندار  شکریشرکت  ا  یهفت  برگزار شد. در  تا    نیشوش  تجمع کارگران اعالم کردند 

  د یتاک   و.   به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد  یبخش خصوص  دیو از جمله خلع    به مطالبات  دنیرس
کارگران هفت تپه در .  م یریگیتپه را پس مو هفت    میکنیم  رونیگران را از هفت تپه بکردند که اختالس

اده  قرار درا در تگنا    شانیهاخانواده  ،یشت یسخت مع  طیکه شرا  دهندیخود ادامه م به اعتصاب    یطیشرا
 است.

 

https://youtu.be/lTCuSW-5W9g
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 شان یها  به خانواده  ت یهشدار کرونا در بوشهر و سرا  تیاز وضع  هیعسلو یمانکاریکارگران پ  ینگران
 
 

  کنندیامتناع م  زین  یهشدار کرونا در بوشهر نگران بوده و از رفتن به مرخص  تیاز وضع  هیعسلو  یمانکاریپ   کارگران
 یاز کار مستمر، اما به مرخص  ی ناش  یخستگ  رغم یه کارگران، علگفت  بنابه.منتقل نشود  شانیهابه خانواده  یماریتا ب
 کند. تیسرا شانیهابوده و به خانواده یماریچرا که نگران هستند ناقل ب روند؛ ینم
 
 

 ی شغل  نی آور از عناو  انیساوه نسبت به حذف عنوان مشاغل سخت و ز  لیکارگران شرکت پروف  ی مع اعتراضتج
، در اعتراض به حذف عنوان ۹۹مرداد ماه    ۲۸شنبه  ساوه، امروز سه  لیاز کارگران شرکت پروف  یجمع

ز و  سخت  عناو  آورانیمشاغل  اجتماع   نیا  ی شغل  نی از  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  مقابل  در    یشرکت، 
اند، آورده  ی رو  آورانیکه به مشاغل سخت و ز  یکارگران.برگزار نمودند  یشهرستان ساوه تجمع اعتراض

به    یتنش  ،یکیولوژیو ب  یک یمکان  ، ییایمیش  ، یکیزیهم چون ف  یکه عوامل  استانداردریکار غ   طیدر مح
   .کند یم  جادیدر کارگران ا ی و روان یجسم یعیطب یهات یاز ظرف شتریمراتب ب

 

 یکار   ط یمحل کارگاه و شرا ریینفت جنوب نسبت به تغ  ی مانکاری شرکت پ  ک یاعتراض کارگران  
 

به دلخواه خود محل کارگاه را   مانکاریکه پ   نینفت جنوب، از ا  یارمانکیشرکت پ   کیاز کارگران    یجمع
مرداد ماه    ۲۸معترض روز سه شنبه    کارگران.ندارند، اعتراض کردند  یمناسب  یکار  طیداده و شرا  رییتغ

پ   یی، در رابطه با جابجا۹۹ از سال  مانکار یمحل کارگاه توسط  به   مانکاریها کار کردن، پ گفتند: » بعد 
 .«مینقل مکان کن دی محل کارگاه را عوض کرده و از ما درخواست نموده که به کارگاه جد دلخواه خود

 
 لمها یف  –  خود  یها   یدر سخنران  ی ریپاسخ دندان شکن کارگران هفت تپه به جهانگ  ؛ییتو  ح یوق  ، یی پر رو تو
د. کارگران مرداد ادامه دادن  ۲۹روز اعتصاب خود را روز چهارشنبه    نیهفت تپه، شصت و ششم  کارگران
شوش تجمع کردند. در تجمع امروز، کارگران اعالم   یهفت تپه در مقابل درب فرماندار  شکریشرکت ن

تا رس ادامه خواهند داد  دنیکردند که  اعتصاب  به  اعتصاب کارگران در    در  .به مطالبات  روز تجمع  و 
معاون   ،یریاظهارات جهانگکارگران هفت تپه در سخنان خود با اشاره به    ندگانیاز نما  یکیچهارشنبه،  

کارگران در مجلس اعالم کرده بود، گفت مگر کارگران   ندگانینما   رفتنیکه مخالفت خود را با پذ  یروحان
شان  ه است که گوش کردن به حرف کارگران، آنها را پررو و سطح مطالباتمجلس گفت  ندگانیبه نما  یریهانگ. جخواهندیشان ماز مطالبات  شتری ب  یزیچ

 . کندیم رشتیرا ب
   https://youtu.be/U1m0rr85dPcـ             https://youtu.be/Is8jpoU8afE :ها  لینک فیلم
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  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کولبران 
 

 در مرز نوسود   یر و سپاه به س  یروهاین کیکولبر بر اثر شل  کیقتل  
 

حشمر از توابع   یفرزند احمد اهل روستا  یمحمد  ریکولبر به نام وز  کی،  ۹۹مردادماه    ۹شنبه  روز پنج
پ   ی باباجانشهرستان ثالث از   یروهاین  میمستق  کیشل   ی در  پاسداران در مرز نوسود جان خود را  سپاه 

 ن ی اند. اقرار داده  میمستق  کیهدف شل  کولبر جوان را  ن یا  یبدون اخطار قبل  ی نظام  یروهاین  .دست داد
 ر یقرار گرفته است. وز  روهاین نیا یراندازیبه همراه داشته باشد، هدف ت  یقاچاق یکاال نکهیکولبر بدون ا

 فرزند بوده است.  کیمتاهل و پدر  یمحمد
 

 در مرز چالداران  ی نظام   ی روهاین  کیکولبر بر اثر شل   کیباختن  جان
 

 یخضرلو از توابع بخش مرکز  یاهل روستا  لیکولبر به نام رضا پوراسماع   کی،  ۹۹مردادماه    ۱۰روز جمعه  
کولبر   نیا.شهرستان جان باخت  نیاز کولبران در مرز ا   یبه گروه  ینظام  یروهاین  کیشل  یچالدران در پ 

 ماموران.قرار گرفته است  روها ین  نیا  میمستق  کیهدف شل  یاز کولبران بدون اخطار قبل  یبه همراه گروه 
قرار    یراندازیعمو خانزاد چالدران هدف ت  ینقطه مرزگروه از کولبران را در    نیا  ،یاسالم  یجمهور  ی منظا

 اند. داده
 

 در مرز نوسود  ینظام   یروهای ن  یساله از سو  ١٦کولبر    ، ینی حس  نی مب  عیضرب و شتم فج
 

 ی اهل روستا  سرویساله فرزند س  ١٦  ینیحس  نیکولبر به نام مب  کی شنبه شانزدهم مردادماه،  پنج  روز
کولبر را در   نیا  یمرزبان   یروهاین.شد  یزخم  ینظام   یروهایاز توابع پاوه بر اثر ضرب و شتم ن  سانیدور

ضرب و شتم    لیساله به دل  ١٦کولبر    نیاند. انوسود با اسلحه مورد ضرب و شتم قرار داده  یارتفاعات مرز
از ناح به   یجهت مداوا پزشک  ینیحس  نیمب .شده است  دیصورت دچار جراحت شد  هیبا قنداق اسلحه 

 پاوه منتقل شده است. مارستانیب
 لم یدر مرز بانه + ف  ی کولبر جوان به دست ماموران مرزبان  ، یخدر  یقتل هاد

 

 ی به سو  کیژال شهرستان بانه با شلنگهدر مرز هه  یمرزبان  یروهای، ن۹۹ماه مرداد   ۲۳بامداد روز پنجشنبه  
 ه یوی ز  یو اهل روستا  یخدر  یکولبر، هاد  نیا  نام.جوان را به قتل رساندند  کولبر  یکیاز کولبران،    یادسته 

 یو  یکولبر جوان، مراسم خاکسپار  نی قتل ا یپ  در.کشته شد یماموران مرزبان  میمستق کیاست که با شل
منتشر شده    یخدر  یهاد  یاز  خاکسپار  یلمیتوسط دوستان و بستگانش در محل زادگاه او برگزارشد. ف

 در آن شرکت دارند. زیکولبران جوان ن ریآن ساکه در است 
 

 ه یدر مرز اروم  گریکولبر د  کیشدن    یو زخم ی کولبر از خانواده احمد  نیسوم   یقتل دلخراش سراج احمد
کوران  ی اهل روستا پیساله فرزند سرت ٣٧ ،یکولبر به نام سراج احمد  کی،  ۹۹مردادماه  ۲۵روز شنبه 

به نام   گریکولبر د کیو  دیبه قتل رس  ینظام  ی روهاین کیبا شل هیومبرادوست ار یاز توابع منطقه صوما
 ک ی بر اثر شل  یمنبع آگاه، سراج احمد  کیگفته    به  .شد  یفرزند مظفر به شدت زخم  یمخمور احمد

مرز  میمستق اروم  یماموران  مرز  به   هیدر  باخته  جان  کولبر  جسد  تاکنون  است.  باخته  جان  دم  در 
که به دست   باشدیم   یکولبر از خانواده احمد  نیسوم  یسراج احمد  ه است.داده نشد  لیاش تحوخانواده

 . رسدیبه قتل م هیدر مرز اروم ی نظام یروهاین
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  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 فروشان ت اخبار دس
 مشهد -دو خانم جوان  یدر ماهشهر و دستفروشبا دختر خردسالشان  خانوادهکیشبانه    ی گردزباله  یلمهایف
 

تصاو  هالمیف شبکه روزان   یاریبس  یریو  در  وضع  یاجتماع   یهاه  و   تیاز  گرسنه  مردم 
گرد   دستیته زباله  با  که  انواع    کی   هیته  یبرا  یدستفروش  ای و    یجامعه  با  نان  لقمه 

  گر ید   یرو  ها لمیف  نی ا.شودیگذاشته م  ش یبه نما  ی مختلف اجتماع  یهابیاز آس  دها یتهد
  یهادالر پول  اردهایل یمگران است که با  و دزدان واختالس   نانینشو کاخ  یاشراف  یزندگ

 .حاصل شده است رانیمردم ا یهابادآورده از فروش ثروت
دختر خردسال خود را در   کهیدر حال  یاز شهر ماهشهر است که پدر و مادر  لمیف  نیاول

درجه   ۵۰  یباال  ی. آنها در گرمادهدیشب نشان م   یانیاند را  در ساعات پاگذاشته  یگار
و توسط    باشدیاز شهر مشهد م   یبعد  لمیف.طح شهر هستندزباله در س  یآوردر حال جمع

کرونا در  طیکه در شرا  دهدیدو خانم جوان هموطن را نشان م یاز دستفروش یاصحنه ناراحت کننده لمیف نیمنتشر شده است. ا یشهروند مشهد کی
  پناهیجوان و ب  ی خانمها  ن یکه ا  ست یگفتن.دانشان به دست آورندفرزن  یبرا  ریبخور و نم  ی بتوانند لقمه نان  د ی هستند، شا  ی مشغول دستفروش  ابانیکنار خ

را به    زشانیاموال ناچ  ی تمام  نکهیدستفروشان، عالوه بر ا  نیبه ا  ورشیقرار دارند. آنها با    یو تعرض ماموران سد معبر شهردار  بیهمواره در معرض آس
  ر یپذبیاقشار آس  ژه یو به و  رانیاست که مردم ا  یاسفناک   طیشرا  نیچن  در.  دهندیار مخودشان را هم مورد ضرب و شتم قر   کنند، یو نابود م   برندیم  غمای

 ، یکه در آن دزد  یتیحاکم  نند؛یبیم  تیحاکم  نیدادن به ا  انیرا در پا  یو اجتماع   یاقتصاد  یهاها و بحران از همه درد و رنج  یجامعه، تنها راه خالص
در آنها وجود   رانیدر قبال مردم ا  تیشده و حداقل تعهد و مسئول  نهیآن نهاد  رندهیگ  میامات تصمسطح مق  نیفساد و اختالس بطور خاص در باالتر

 ندارد.
 https://youtu.be/CBVWFclifvc    لینک فیلم:

 

 لمیف   –ن  بساط آ بیو تخر  هاوهیو غارت م   ی فروش  وه یم   ک یبه    اسوجی   یحمله ماموران شهردار
 

 ی فروش که بساط محقر  وهیدستفروش م  کیبه    اسوجی  یاز حمله ماموران شهردار  یلمیف
بار د  یکرونا و گران  طیآن هم در شرا  یگذران زندگ  نیتام  یبرا آور دارد    گریسرسام 

 .دیکش  شیحکومت و ماموران دست پرورده آن را به نما نیا یرحم یو ب یگریوحش
به    یبصورت ناگهان  یاز ماموران شهردار   یشود گروه  یه م مشاهد  لمیکه در ف  همانگونه

فروش حمله ور شده و در همان لحظه که مشغول منهدم    وهیدستفروش م  نیبساط ا
 وه یم  یها و بردن جعبه ها  وهیدر حال غارت م  زیاز آنان ن  یبساط هستند برخ  نیکردن ا

  یکه در  ی کاسبان  ای   که به دستفروشان محروم و  یماموران وقت  نیا.خودشان هستند  یبرا
  دنیاندر کاران آن مشغول چپاول و باال کشدست  یاست که در همان شهردار  یدر حال   ن یشوند اما ا  ی م  یطور وحش  نیلقمه حالل هستندا  کی  یپ 

 ی شهرها   بخاطر حقوق و مطالبات معوقه در  یشهردار  انکارگر  یکه شاهد تجمعات اعتراض  ستی ن  یکه روز  یهستند طور  یحقوق کارگران شهردار
  ی دستفروش ا یو  یجامعه که با زباله گرد دستیمردم گرسنه و ته  تیاز وضع ی اجتماع  یهاروزانه در شبکه  یاریبس یریو تصاو  هالمیف .میمختلف نباش

و    نانینشو کاخ یاشراف  ی زندگ  گر ید  ی رو  ها لمیف  ن یا.شودیگذاشته م ش یبه نما  ی مختلف اجتماع   ی هابیاز آس  دها یلقمه نان با انواع تهد  کی  هیته  یبرا
از شهر ماهشهر است که    لمیف  نیاول.حاصل شده است  رانیمردم ا  یهابادآورده از فروش ثروت  یهادالر پول  اردهایلیگران است که با مدزدان واختالس 

درجه در حال    ۵۰  یباال  ی ا در گرما. آنهدهدیشب نشان م  ی انی اند را  در ساعات پاگذاشته  یدختر خردسال خود را در گار  کهیدر حال  یمادرپدر و  
 منتشر شده است. یشهروند مشهد  کیو توسط   باشدیاز شهر مشهد م یبعد  لمیف .زباله در سطح شهر هستند یآورجمع 

  https://youtu.be/kLIkZKW5vLE لینک فیلم:  
**** 
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 اخبار کودکان کار 
 لم یف-  ستین  نیکه قادر به حمل بار سنگ  ابانیساله وسط خ  ۵ردناک تقال کردن کودک کار  تهران ؛ صحنه د

 

بار آن را   ینیقادر نبود به علت سنگ  دم،یتهران د  هیریساله را در محله مش   ۵کودک    نیا
 .بردارد. در حمل بار کمکش کردم نیزم یاز رو

ب  ی فقر و گرسنگ  انهیتاز پ   شی هر روز  ابر گرده محروما  ش یاز  فرودستان  فرود    رانین و 
ها  تن   اریچه بس  رانیحاکم بر ا  رحمیگران بحکومت دزدان و اختالس   یپا  ریو در ز  دیآیم

   .است یو نابود  شیرنجبران که در حال فرسا نیا یهاو بدن
دست به  یبرا  یگردجامعه که به زباله  دستیمردم ته  تیاز وضع  یاریبس ریو تصاو  هالمیف

به   یاجتماع   یهامختلف مشغولند در شبکه   یشهرها  یها زباله  انیاز م  یآوردن لقمه نان
   .شودیگذاشته م  شینما

به   رانیمردم ا  یبادآورده از فروش ثروتها  یدالر پولها  اردهایلیگران است که با مو دزدان و اختالس  نانینشکاخ  یاشراف  یزندگ  گرید  یآن رو  ها لمیف  نیا
   شود، یم ده ی د لمیف نیسال سن دارد در ا ۵شود   یکه گفته م یگردزباله کودک.انددست آورده

ساله را در محله    ۵کودک    نی: »انوشته است   لمیف  نیا  هیشهروند، در حاش  نیشده است. ا  هی ته  یدان تهراناز شهرون  یکیتوسط    ۹۹  رماهیدر ت   لمیف  نیا
  یهاب یاز همه آس  یخالص  یراه برا  تنها«  .کردم  بردارد. در حمل بار کمکش  نیزم  یاز رو   رابار آن    ینیقادر نبود به علت سنگ  دم،یتهران د  هیریمش

را  تیاست که حداقل تعهد و مسئول یتینظام و حاکم یبرقرار یعدالت یهمه فقر و ب  ن یدادن به ا انیو پا  یو اجتماع  یاقتصاد  یو همه بحرانها یاجتماع 
 در قبال مردم را در خود حس کند. 

   https://youtu.be/qzr8axDkL0Qلینک فیلم:  
 
 

 عکس   –مترو تهران    ستگاه یپسر آدامس فروش در ا
  ی صندل   یپسر آدامس فروش که بر رو  ک یتهران گرفته شده    یعکس که از مترو  نیا  در

  که یشود. کودک خردسال در حال  یمترو به خواب رفته است مشاهده م  ستگاهیانتظار ا
مدرسه اش را سخت در آغوش فشرده و جعبه کوچک آدمسش هم را در کنارش    فیک

 .استفرو رفته  قیگذاشته، در همان حال به خواب عم
  ند، یب  یمعصومانه اش چه م  یایپسر آدامس فروش خردسال در رو  نیکه ا  ستین  معلوم

که    دیاو ب  که هنوز نفروخته ییبه آدامسها  ایکند و   یفکر م  شیبه مدرسه و درس ها  ایآ
 .خانه شان باشد یبرا یتا شب آنها را بفروشد تا کمک خرج

 
 
 
 
 
 

                                                                                       **** 
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 ایران و زحمتکشان کارگران 

 
  مربوط به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در ایران های  سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین خبر

 . رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت گسترده اطالع رسانی شود ،ااخبار درده .مطلع شوید
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