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کارگران ضد سرمایه داری/  مرداد 1401

اعتصاابت و 

اعرتاضات دو 

هفته اخیر 

کارگران

/////////////////////////

دوشنبه ۲0 تیر اینترن های علوم پزشکی کاشان در اعتراض 
به تعویق حق الزحمه ، سطح پایین دستمزد و وضعیت نا بسامان 
این  بهشتی  بیمارستان  و در محوطه  اعتصاب کرده  معیشتی 

شهر تجمع اعتراضی برگزار  کردند .

تامین  بازنشستگان  از  شماری  ماه  تیر   ۲0 دوشنبه  روز 
اجتماعی در شهرهای  کرمان، رشت، اصفهان، کرمانشاه و 

رامهرمز دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شهرداری یاسوج روز دوشنبه ۲0 تیر ماه در اعتراض 
به عدم پرداخت معوقات مزدی خود از طرف مسئوالن کارفرما، 

دست به تجمع زدند.

در  ماه  ۲0تیر  دوشبنه  روز  ایرانشهر  شهرداری  کارگران 
اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان در مقابل ساختمان 

شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

گروهی از کارگران کارخانه قند ممسنی واقع در شهرستان 
پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  ماه  تیر   ۲0 دوشنبه  روز  رستم، 
در  دار  سرمایه  کارفرمای  پاسخگویی  عدم  و  خود  معوقات 

خصوص تداوم تعطیلی این کارخانه تجمع کردند.

روز سه شنبه بیست و یکم تیرماه گروهی از کارگران پتروشیمی 
تبریز در اعتراض به فاصله زیاد بین حقوق رسمی ها و شرکتی 
ها و مطالبه اجرای همسان سازی حقوق ها اعتصاب کرده و 

مقابل ورودی این شرکت تجمع کردند.

مخابرات  بازنشستگان   1401 ۲1تیرماه  سه شنبه  روز 
کرمانشاه،  شهرکرد،  شیراز،  ساری،  قزوین،  شهرهای 
یزد،  جوانرود،  تبریز،  ارومیه،  رشت،  اراک،  تهران، 
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کرمانشاه، همدان، شیراز در اعتراض به افزایش قیمت مایحتاج زندگی، افزایش اجاره بها و کاهش 
سطح دستمزد های نازل، فقر جانکاه  مقابل ادارات و ارگان های سرمایه دست به تجمع زدند. این در 
حالی است که دیروز بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای  کرمان، رشت، اصفهان، کرمانشاه و 

رامهرمز  درست به همین دالیل دست به تجمع اعتراضی زدند.

و  افزایش حقوق  به عدم  اعتراض  تأمین اجتماعی در  بازنشستگان  تیرماه 1401  چهارشنبه ۲۲ 
مستمری ها، در شهرهای اهواز، کرمانشاه، شوش، شوشتر، دست به تجمع زدند.

شماری از کارکنان طرحی در بیمارستان های شهرهای کاشان، تبریز، کرمانشاه، دانشگاه علوم 
پزشکی بهشتی تهران، روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه، در اعتراض  به تعدیل و اخراج خود بعد از فروکش 

کردن نسبی کرونا، سطح نازل دستمزد وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در ادامه تداوم سرنوشت نامعلوم 1۳00 کارگر معدن کرومیت آسمنیون، شماری از این کارگران روز 
شنبه ۲۵ تیرماه با خواست بازگشت به کار همکاران خود دست به تجمع زدند.

صبح روز شنبه ۲۵تیر ماه جمعی از اپراتورهای پست های فشار قوی برق خوزستان  با برپایی تجمع 
در محل کار خود خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند.

قیمت  افزایش  مستمری ها،  و  حقوق  افزایش  عدم  به  اعتراض  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
کرمان،  ایالم،  زنجان،  اراک،  بابل،  اصفهان،  کرج،  اهواز،  شهرهای  در  کارگران  نیاز  مورد  مایحتاج 
خرمشهر، تبریز، کرمانشاه، مشهد، شوش ، رشت، شوشتر، خرم آباد،  سیرجان ،  قزوین ، دزفول، 

اردبیل،  تهران ، همدان ، بیرجند، به تجمع های خود ادامه دادند.

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  اینترن های  تجمع   و  اعتصاب  روز  دومین  تیر ماه   ۲۶ یکشنبه 
بهشتی در اعتراض  به تعدیل و اخراج خود بعد از فروکش کردن نسبی کرونا، سطح نازل دستمزد 

وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای شوش، کرمانشاه،    یکشنبه ۲۶ تیر ماه تجمع اعتراضی 
اراک، دزفول به سطح نازل مستمری ها و افزایش قیمت مایحتاج تجمع کردند.

به عدم  اعتراض  یزد، بجنورد در  اهواز،  شهرهای  کارکنان مخابرات  تیرماه 1401  روز یکشنبه ۲۶ 
استخدام، همچنین عدم پرداخت مطالبات و چهار دوره پاداش بهره وری برای دومین روز متوالی 

دست به تجمع زدند.
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اهواز،  در شهرهای  تیرماه 1401  اجتماعی چهارشنبه ۲۹  تامین  بازنشستگان  اعتراضی  تجمع 
شوشتر، بهبهان، شوش.

تجمع اعتراضی روز پنجشنبه ۳0 تیرماه کارگران فوالد اهواز در رابطه با خواست های باز شدن کارتهای 
تردد همکاران، راه اندازی خطوط تولید، پرداخت حق بدی آب و هوا، شماری از رانندگان ناوگان حمل 
و نقل کارکنان شرکت فوالد خوزستان، طی روزهای اخیر با توقف فعالیت های خدمات رسانی، دست 

به اعتصاب زدند.

در پی اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر کارفرما روز جمعه ۳1 تیرماه، چندین 
نفر از کارگران اعتصابی این شرکت را اخراج کرده است. کارگران شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر 

در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد هایشان از روز سه شنبه ۲۸ تیرماه  در اعتصاب بسر می بردند.

شنبه یکم مردادماه اعتصاب و تجمع اعتراضی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی وارد 
هشتمین روز متوالی شد.

کارگران راه آهن ابنیه فنی هرمزگان روز شنبه 1 مرداد ماه در اعتراض به پایین بودن دستمزد ها و 
شرایط معیشتی بسیار بدی که دارند دست به تجمع زدند.

روز شنبه 1 مرداد ماه، شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در اعتراض به عدم افزایش 
دستمزد، عدم فعال شدن برخی از خطوط تولیدِی تعطیل شده و سطح نازل دستمزد مقابل دفتر یکی 

از نمایندگان مجلس و همچنین ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

اینترن های دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز شنبه 1 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات 
مزدی وسطح نازل دستمزدها در در برابر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تجمع کردند.

کارکنان مخابرات منطقه یزد و اصفهان در ادامه تجمع های اعتراضی خود، صبح روز یکشنبه دوم مرداد 
دست از کار کشیدند و با تجمع در ساختمان مرکزی مخابرات این استان ها خواستار پرداخت مطالبات 

معوقه و  افزایش حقوق خود شدند.

دوشنبه سوم مردادماه اعتراض کارگران تولی پرس قزوین به عدم پرداخت بیمه بیکاری و حقوق. 
کارگران تولی پرس می گویند، این شرکت از اسفند سال گذشته پرداخت معوقات دستمزدی کارگران 

را انجام نداده است.
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روز دوشنبه ۳ مرداد ماه کارگران شهرداری اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها ی  
1۲ ماهه و سطح دستمزدهای نازل خود برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

روز دوشنبه سوم مرداد ماه 1401 شماری از کارگران دستورکاری تاسیسات نفت و گاز کارون و 
نگهبانان چاه های منطقه غیزانیه در اعتراض به عدم تغییر وضعیت به قراردادی، مقابل مدیریت 
شرکت مناطق نفت خیز جنوب ) ساختمان چهار طبقه ( تجمع کرده و رسیدگی به خواسته های 
خود را خواستار شدند. این گروه از کارگران که قراردادشان روزمزدی است یکی از مطالباتشان ثبت 
شفافیت  طریق  این  از  تا  است  نفت  انسانی  نیروی  پیمانکاران  اطالعات  سامانه  در  قراردادهایشان 

قرارداد و میزان دستمزد دریافتی بتوانند حقوق خود را مطالبه نمایند.

به  اعتراض  در  مردادماه  سه شنبه 4  بویراحمد  و  و کهگیلویه  برق منطقه ای خوزستان  کارکنان 
وضعیت حقوق و مزایای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شرکت مادیران واقع در شهرک صنعتی هشتگرد نسبت به سطح دستمزد، ساعت کاری 
باال و کاهش مزایا و دیگر مشکالتشان اعتراض کردند. کارگران در اعتراض به پایین بودن دستمزد، 
ساعات کاری باال و کم کردن مزایا و همچنین کم شدن ۲ وعده ارزاق دست به تجمع زدند. مدیران 
سرمایه دار شرکت با کم کردن پایه حقوق و اضافه کردن به سنوات تالش می کنند، در صورت اضافه 

شدن دستمزدها، مبلغ کمتری به کارگران داده شود.

چهارشنبه ۵ مرداد 1401، تجمع و اعتصاب کارگران فوالد برای پنجمین روز متوالی مقابل استانداری 
خوزستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان برگزار شد.

با سفر سعید محمد،  از رانندگان تاکسی کیش، روز پنجشنبه ششم مرداد ماه، همزمان  شماری 
با  به کاهش دستمزدها همزمان  آزاد در اعتراض  ابراهیم رئیسی و دبیر شورای عالی مناطق  مشاور 
افزایش سرسام آور هزینه زندگی، افزایش قیمت سوخت، لوازم یدکی و مایحتج زندگی اعتصاب کردند.

کارگران ابنیه راه آهن قم و همدان روز پنج شنبه ۶ مرادادماه، در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع 
دستمزد و مزایای خود توسط پیمانکار تجمع اعتراضی برپا کردند.

روزشنبه ۸ مردادماه  کارگران بازیافت منطقه ۵ شهرداری تهران در اعتراض به ساعات کار طوالنی 
و پرداخت نشدن دستمزدهای اضافه کاری های خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.
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معوقات  و  مطالبات  پرداخت  عدم  به  اعتراض  در  تهران  داروگر  شوینده  مواد  کارخانه  کارگران 
حقوقی شان، صبح امروز )هشتم تیر ماه( در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

شنبه ۸ مردادماه کارگران بازنشسته در مقابل سازمان های تامین اجتماعی شهرهای اهواز، شوش ، 
اراک، کرخه، تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی جلوی ادارات تامین اجتماعی شهرهای کرمانشاه، ارومیه،  تجمع 
رشت، اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، روز ۹ مرداد نیز دست به تجمع زدند.

ماه  پرداخت 4  به عدم  اعتراض  ماه در  روز یکشنبه ۹ مرداد  نیز  کارگران شرکت داروگر در رشت 
دستمزد و حق بیمه خود توسط مدیران شرکت دست به تجمع زدند.

جمعی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز همزمان با کادر پزشکی بیمارستان کرمی خوزستان روز 
یکشنبه ۹ مرداد ماه جداگانه در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه دستمزد و سطح نازل دستمزد عدم 

امنیت شغلی در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند.

صبح دوشنبه 10 مرداد جمعی از کارگران و معلمان بازنشسته در تهران در اعتراض به تعقیب و 
پیگرد و آزادی کارگران، اعم از معلمان، بازنشستگان و سایر فعاالن کارگری زندانی شدند.

روز سه شنبه 11 مردادماه، کارگران شهرداری یاسوج در  اعتراض به عدم پرداخت معوقات سه تا 
۵ ماهه مزدی زباله ها را جلوی شهرداری یاسوج و جلوی اداره تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد 
تخلیه کردند. کارگران می گویند، جدا از معوقات سه تا ۵ ماهه مزدی، شهرداری جدیدا پرداخت حق 

بیمه کارگران را نیز قطع کرده است.

روز سه شنبه 11 مردادماه 1401 کارگران شرکت تولی پرس برای چندمین روز در این ماه در اعتراض 
به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق شان دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
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