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کارگران شرکت پیمانکاری کیانپور در سایت ۱ پتروشیمی بوشهر روز شنبه ۷ خردادماه، در اعتراض به 
عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد و  انجام نشدن وعده ها مبنی بر اضافه حقوق ۳۸ درصد و نوبت کاری ۲۰ روز 
کار و ۱۰ روز استراحت اعتصاب کردند. کارگران در حال حاضر به صورت ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی کار 

می کنند.

تجمع پرستاران سازمان تامین اجتماعی در مقابل این سازمان در تهران در اعتراض به عدم پرداخت 
اضافه دستمزد مشاغل سخت و زیان ٓاور روز یکشنبه ۸ خرداد.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، تبریز، قزوین، مشهد، اهواز، شوش، تهران در 
اعتراض به سطح نازل پرداخت های بازنشستگی روز یکشنبه ۸ خرداد دست به تجمع زدند.

کارگران شرکت کمباین سازی سهند تبریز، روز یکشنبه ۸ خرداد ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن 
معوقات مزدی خود و مشکالت معیشتی دست به تجمع اعتراضی در محوطه کار خود زدند.

کارگران شرکت تراورس درود لرستان می گویند به اعتصاب خودمان ادامه  میدیم تا دستمزدهای معوقه 
پرداخت بشه یک ماه حقوق چهارمیلیونی رو بزنیم تا کار به جایی برسه فعال با افزایش حقوق این دوماه که 

ندادن۴میلیون ازپولمون خوردن ۱۲ماه روحساب کنید.

روز دوشنبه ۹ خرداد ماه جمعی از کارگران کارخانه آلومینیوم پارس ساوه در اعتراض به افزایش ساعت 
کاری خود دست به تجمع زدند. کارفرمای سرمایه دار شرکت ساعت های کار کارگران آلومینیوم پارس ساوه را 
از ۶ ساعت به ۸ ساعت در روز افزایش داده است. به گفته کارگران کارفرما و مدیران شرکت با سوءاستفاده از 
بازنشسته شدن شماری از کارگران قدیمی، استخدام کارگران و پرسنل جدید را براساس ۸ ساعت کار انجام 
داده اند. آنها می گویند، این اقدام یک جانبه در حالی است که تاکنون، ساعت کاری در این کارخانه به  دلیل 
سختی و زیان آور بودن نوع کار، ۶ ساعته بوده است. به گفته کارگران، حوادث کاری همچون سوختگی و 

گزارش اعتراضات کارگری روز های اخیر

- -   /  خرداد ۱۴۰۱
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شکستگی های استخوان در این کارخانه بیداد می کند .بیش از ۳۰ درصد از  ۷۰۰ کارگر این کارخانه به 
 دلیل شرایط سخت و نا امن کار، همواره در معرض آسیب های شغلی این چنینی قرار دارند.

روز سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، معلمان شهر سنندج در اعتراض به بازداشت معلمان، تجمع کرده و 
خواهان آزادی همکاران بازداشتی خود شدند.

تعدادی از بازنشستگان در شهرهای زنجان، تهران، رشت و تبریز در اعتراض به عدم افزایش حقوق و 
تصویب نشدن مصوبه ی افزایش مستمری اعتراض کردند. 

گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه آهن نواحی لرستان و زاگرس که تحت مسئولیت شرکت های 
پیمانکاری تراورس مشغول کارند، از سه روز پیش )نهم، دهم و یازدهم خرداد ماه( در اعتراض به  عدم افزایش 

دستمزدهای خود در سال جاری اعتراض کردند.

کارگران شرکت مخابرات زنجان روز ۱۱ خرداد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار 
کشیده و در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.

کارگران شرکت صنایع شیشه آذر تبریز در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی با توقف 
تولید، دست به تجمع اعتراضی زدند. 

اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر که از صبح روز یکشنبه ۱۵ خردادماه برای افزایش 
دستمزدهای خود آغاز شده، همچنان ادامه دارد. این کارگران با راهپیمایی در مسیر کارخانه، خواستار 
انفصال خدمت مدیرعامل این شرکت و افزایش دستمزدها هستند. این کارگران در هفته دوم اردیبهشت ماه 

امسال نیز دو روز اعتصاب کردند. همچنین در روزهای ۱۱ و ۱۲ خرداد نیز دست به اعتصاب زدند.

کارگران مجموعه شهرداری شوش در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه روز ۱۶ خرداد تجمع 
کردند.

اهواز،  شوشتر،  زنجان،  کرمان،  شهرهای  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان   ۱۴۰۱ خرداد   ۱۶ دوشنبه 
کرمانشاه، دزفول، رشت، تبریز، اراک، مشهد، شیراز، اصفهان، بجنورد، کرج، شوش و هفته تپه، البرز، 
خرم آباد، تهران، بندرعباس، آبادان، ارومیه،  دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. راهپیمایی اعتراضی 

بازنشستگان تأمین اجتماعی و  با شعار مرگ بر رییسی، وزیر قانون شکن استعفا استعفا همراه بود !!

کارگران آتش نشانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در اعتراض به پایین بودن 
حقوق و افزایش ۱۰ درصدی دریافتی هایشان با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در محوطه شهرداری تبریز 

تجمع اعتراضی برپا کردند.

روز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه، کارکنان دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها، با شعار 
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»تهرانچی دروغگو، حاصل وعده هات کو« دست به تجمع اعتراضی زدند.

روز ۱۷ خردادماه، نیز جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، 
مشهد، کرمان، قزوین، مشهد، یزد، اهواز، رشت، اردبیل، زنجان، درود، مقابل ساختمان استانداری، استان 
های خود دست به تجمع زده و در برخی شهرها اقدام به راهپیمایی کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی 
نسبت به مصوبه روز ۱۵ خرداد هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل 
 بگیر اعتراض داشته و خواهان افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت حتی 

مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی برای غیرحداقل بگیران را نیز زیر پا گذاشته است.

 روز سه شنبه ۱۷ خردادماه جمعی از کارگران پیمانکاری نفت و گاز شاغل در پارس جنوبی، در اعتراض 
به عدم استخدام خود، وجود شرکت های پیمانکاری و عدم افزایش دستمزدها دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری ایرانشهر روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه، در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق مغوقه 
خود در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به تجمع کردند.

چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی، در سومین روز تظاهرات های اعتراضی خود، بار 
دیگر در شهر تهران، کرج، تبریز، یزد، کرمانشاه، اهواز، اراک، شوش و کرمان به خیابان ها آمدند و خواستار 

لغو مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان شدند.

چهارمین روز اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار »شش کالسه دروغگو، حاصل وعده هات 
کو« در شهرهای اراک، زنجان، کرج ادامه یافت. این اعتراضات از روز دوشنبه در اعتراض به خودداری دولت 
از افزایش حقوق بر مبنای قولی که داده بود، آغاز شد. بازنشستگان که با گرانی و تورم چند برابری سال 
جدید، توان مالی برای برآورده کردن حداقل های زندگی را ندارند، تصمیم دارند تا رسیدن به خواسته های 

خود به اعتراض ادامه دهند.

شماری از کارگران پیمانکاری و قرارداد مستقیم شهرداری یاسوج که سه تا پنج ماه معوقات مزدی 
پرداخت نشده دارند، روز شنبه ۲۱ خرداد ماه، مقابل ساختمان استانداری کهکیلویه و بویراحمد تجمع 

کردند.

در پنجمین روز اعتراضات بازنشستگان روز شنبه ۲۱ خرداد ماه در شهرهای اهواز، شوش و هفت تپه، 
کرج، ایالم، همدان، دست به تجمع زدند.

کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در اعتراض به سطح دستمزدها روز شنبه 
۲۱ خرداد ماه دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به وضعیت معشیتی و 
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سطح نازل دستمزدها.

جمعی از کارگران کارخانه تولی پرس شهرک صنعتی البرز قزوین روز شنبه ۲۱ خرداد ماه در اعتراض 
به نبود امنیت شغلی و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

گروهی از کارگران کارخانه داروگر تهران روز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه 
خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران قرارداد موقت جهاد کشاورزی در اعتراض به افزایش ده درصدی دستمزد های خود دست به 
تجمع زدند.

روز یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای بروجرد، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، 
اراک، اردبیل، شوشتر، تبریز، کرج، بندرعباس، ساری، همدان، رشت، شوش، مشهد، زنجان، شیراز، شوش 
دانیال، شهرستان سولدوز، نقده، سنندج، خرم آباد در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود مقابل نهاد 
های دولت سرمایه دست به تجمع زدند. در زنجان با شعار "دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست" 
و "تامین اجتماعی چه نام اشتباهی " تجمع اعتراضی  بازنشستگان تامین اجتماعی خرم آباد باشعار های 
"تورم گرانی بالی جان مردم  رئیسی دروغگو  حاصل وعده هات کو  مرگ بررئیسی" . اصفهان : در تجمع 

اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی، نیروی سرکوب انتظامی گاز اشک اور علیه  بازنشستگان بکار برد !

گروهی از کارگران تهرانی مقابل اداره برق تهرانپارس علیه فقر، گرانی تجمع کرده و شعار می دهند؛ »آب، 
برق، زندگی، حق مسلم ماست«!

رانندگان بازنشسته خطوط بی آرتی یکشنبه ۲۲ خرداد در اعتراض به عدم واریزی حق بیمه سخت و زیان 
آور و پرداخت کامل حق سنوات،  در مقابل سامانه ۳ اتوبوسرانی شرکت واحد تهران دست به تجمع اعتراضی 

زدند.

روز یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱، کارگران شرکت های پیمانکاری آجین، نوآوران، اولنگ و تأمین نیرو 
در اعتراض به عدم افزایش دستمزها یشان دست به اعتصاب زدند. 

بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه ۲۳ خردادماه در شهرهای بندرعباس، اهواز، دورود، شهرستان 
سربندر، برای چندمین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. بازنشستگان بندرعباس فریاد می زدند 

»سیدعلی دروغگو حاصل وعده هات کو!«

روز چهارشنبه ۲۵ خرداد، بازنشستگان شبکه بانکی در شهرهای اهواز، تهران، کرمانشاه، شوشتر، درود، 
شوش، مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها علیه دستمزدهای نازل، افزایش قیمت مایحتاج دست به 

تجمع زدند.
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روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه، شماری از کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسالمی، در 
اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان، در مقابل ساختمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

واقع در خیابان دمشق تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشوراز جمله  شوش، شوشتر، دورود، 
اهواز، کرمانشاه  رشت و زنجان روز پنجشنبه  ۲۶ خرداد ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به فقر، 

افزایش قیمت مایحتاج و کاهش مستمری در شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

و  آموزش  ادارا ت  معلمان شهرهای مختلف کشور در مقابل ساختمان  روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه 
بندرعباس، ساری، کاشمر، همدان، کرج،  بیجار،  پرورش شهرهای مریوان، سنندج و سقز، کامیاران، 
بوکان، اندیمشک، تهران، خرم آباد، سردشت، آبدانان، اسالم آباد غرب، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان، 
بابل، اهواز، رضوانشهر، یاسوج، شهرستان دلفان،  ارومیه، دیواندره،  الیگودرز،  هرسین، رشت، مالیر،  
خمینی شهر، جلفا،  در اعتراض به سطح نازل دستمزدها، فقر و گرانی سرسام آور تجمع اعتراضی کردند. 
روز چهارشنبه ۲۵  و امروز۲۶خرداد ۱۴۰۱ مجموعا بیش از ۵۰  معلم  در شهرهای مختلف  توسط نهاد های 
امنیتی و سرکوب سرمایه دستگیر شده اند. در گیالن شش معلم، کردستان سی معلم، خمینی شهر  سه 
معلم، قزوین هفت معلم و  یک معلم در شهرستان دلفان و تعداد نامعلومی در شیراز دستگیر و به سیاه چال 

های نظم سرمایه فرستاده شده اند.

روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱ کارگران شرکت های تولی پرس و بسته  بندی البرز در اعتراض به عدم 
پرداخت چهارماه دستمزد معوقه دست به اعتراض و راه پیمایی زدند و مقابل فرمانداری شهر الوند در استان 

قزوین تجمع کردند.

کارگران شرکت پیمانکاری پارسا در فاز ۱۹ کنگان که کارفرمای اصلی آن شرکت بهره برداری و تعمیراتی 
مپنا است در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها دست از کار کشیدند و می گویند : نه تنها هنوز دستمزد 
فروردین ماه را دریافت نکرده بلکه سرمایه دار پیمانکار از پرداخت آیتم های رفاهی سرباز زده و لیست بیمه 

آنها را هم رد نکرده است. 
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