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سومين شماره بولتن اخبار کارگری آماده                     
 . توزيع است

رسيدن اخباراز طرف دوستان و عالقمندان                  
از تمامی اين        .  بولتن، رو به افزايش است              

عزيزان سپاسگذاريم و خسته نباشيد به آنها                    
ما سعی کرده ايم که اين بولتن در قطع          .  ميگوئيم

مناسبی باشد که توزيع آن در محلهای کار و                   
مراکز مختلف راحتتر صورت گيرد، از اينرو            
اخبارها را مجبور به کوتاه کردن هستيم و نيز              
اخبارهای ديگری که در بولتن درج نشده اند را           
سعی خواهيم کرد که به اشکال ديگری اقدام به             

دست تمامی عزيزانی که با         .  انتشار آنها کنيم       
ما را در    .  بولتن همکاری ميکنند را ميفشاريم          

توزيع وسيعتر بولتن ياری رسانيد و از                              
  .پيشنهادات خود ما را با خبر کنيد

 
نفر ازکارگران شرکت ديلم              ١٧٠٠اعتصاب    

 استان بوشهر و بستن جاده 
ماه حقوق معوقه توسط      ٨پرداخت نشدن       در پی 

کارفرمايان شرکت جهان فارس در مناطق نفت         
خيز جنوب در شهرستان ديلم در استان بوشهر            

نفر از کارگران اين              ١٧٠٠از روز گذشته          
شرکت که اکثرا از شهر ديلم و روستاهای                       
اطراف ميباشند دست به اعتصاب گسترده زده            

سه راه     ...های چهار راه ديلم                  اند و مسير        
حکيمه و چهار راه سياه    بی  چهار راه بی...گناوه

های شرکت و         مکان را به روی تمام ماشين             
  .ها بستند ديگر خودرو

 
اخراج دهها تن از کارگران شرکت پيمانکاری            

 کيسون
که پيمانکار مسکن   "  کيسون"کارفرمای شرکت   

تن از      ٣٥مهر در شهر کرمانشاه می باشد                  
کارگران اين شرکت را به بهانه واهی از کار                

 .اخراج کرد

گزارش منتشره از سوی کميته هماهنگی برای           
کمک به ايجاد تشکل های کارگری حاکی است،         

واقع در محله         "  کيسون"کارفرمای شرکت         
آبانماه      ٢٥دولت آباد کرمانشاه در روز                         

نفر از کارگران آرماتوربند،                ٣٥سالجاری    
ساختمانی و راننده را که به صورت قرارداد                 
موقت کار می کردند بدون پرداخت هيچگونه              

 .دستمزد و مزايای قانونی از کار اخراج کرد

به عدم رسيدگی   "  کفش بال "اعتراض کارگران   
 به مطالباتشان

، عليرغم وعده      "کفش بال  "کارگران معترض      
کارفرما جهت رسيدگی به خواست و مطالبت              
آنان تاکنون اقدامات جدی و عملی در اين راستا          

 .صورت نگرفته است
آبانماه در      ٢٤در تاريخ     "  کفش بال  "کارگران   

اعتراض به سوء مديريت و به خطر افتادن آينده         
شغلی خود در مقابل دفتر مرکزی اين کارخانه            
که وابسته به بانک ملی می باشد تجمع                                

 ٣در پی تحصن        .  اعتراضی برپا کرده بودند       
روزه کارگران کفش بال، کارفرما وعده                           
رسيدگی به مطالبات آنان داده بود اما تاکنون                 
هيچگونه اقدامی در اين خصوص صورت                    

 . نگرفته است

برپايی دومين تجمع اعتراضی کارگران لوله              
 سازی خوزستان

برای دومين بار طی هفته جاری صدها تن از               
کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به           
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود در مقابل           
استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برپا                    

کارگران معترض در جريان دومين                   .کردند
تجمع خود با سر دادن شعارهايی همچون                        

زندگی و معيشت حق مسلم ماست، مرگ بر               "
اين زندگی، اينهمه شرمندگی، بيست ماه حقوق           

در مقابل استانداری    "  آارگر پرداخت بايد گردد    

آنان در مسير منتهی    .  خوزستان اعتراض کردند  
به فرمانداری شهر اهواز با سر دادن شعارهای          

. ذکر شده، راهپيمايی اعتراضی برپا کردند                  
کارگران معترض بار ديگر از مقابل                                  
فرمانداری اهواز تا مقابل استانداری راهپيمايی         

مرگ بر ظالمين مرگ بر              "کردند و شعار          
گفته می شود نماينده                 .  سردادند"  ظالمين

دادستانی رژيم جهت آرام آردن آارگران و                  
سخنرانی به محل تجمع کارگران معترض رفته         

 .بود آه با بی اعتنايی آارگران مواجه گرديد

ممانعت از آزادی عضو سنديکای اتوبوسرانی         
 تهران

همايون "عليرغم صدور قرار کفالت برای                    
فعال کارگری اما او همچنان در زندان        "  جابری

 .به سر می برد
همايون جابری عضو سنديکای کارگران                       

آبانماه    ١٩شرکت واحد که در روز سه شنبه                
غالمرضا "هنگامی که همراه همسر                                  

برای اطالع از وضعيت اين فعال       "  غالمحسينی
کارگری به وزارت اطالعات مراجعه کرده                 
بود، بازداشت شد، عليرغم گذاشتن قرار کفالت          

زندان رجايی شهر      ٣از چهار روز قبل در بند         
همايون جابری سال گذشته    .  کرج به سر می برد    

نيز در مراسم روز جهانی کارگر در پارک الله          
روز با      ٢٠تهران دستگير و پس از گذشت                 

 . ميليون تومانی آزاد گرديد ۵٠قرار کفالت 

عدم پرداخت دستمزدهای معوقه آارگران                     
  شرکت جهاد نصر

مقامات رژيم در شرکت جهاد نصر کردستان از        
ماه دستمزدهای معوقه کارگران اين         ٦پرداخت  

 .شرکت خودداری می ورزند

کارگران معترض اين شرکت تاکنون چندين بار        
در مقابل دفتر شرکت جهاد نصر واقع در جاده            

بهشت محمدی شهر سنندج تجمع اعتراضی برپا       
کرده اند، اما تاکنون هيچ اقدامی جهت پرداخت           
دستمزدهای معوقه و ساير مطالبات آنان                          

  .صورت نگرفته است

اعتراض کارگران پارس متال به تضييع                         
 دستمزدهايشان

عليرغم تصويب حداقل سطح دستمزدهای از               
هزار تومان در ماه،        ٣٠٣سوی رژيم به مبلغ        

هزار تومان    ٢٠٠کارگران پارس متال، ماهانه       
 .دستمزد دريافت می نمايند

عدم پرداخت مبلغ دستمزد تعيين شده از سوی              
دولت به کارگران پارس متال که شمار کثيری             

سال سابقه کاری دارند موجب                  ٢٠از آنان       
اعتراض و نارضايتی کارگران اين کارخانه                

کارگران پارس متال همچنين از         .  گرديده است  
تاخير چندين ماهه در پرداخت عيدی، بن                         
کارگری و پاداش بهروری سال گذشته نيز به               

 . شدت معترض می باشند

حمايت از فعالين سنديکاهای کارگران شرکت            
  واحد و هفت تپه

دبيرکل کنفدراسيون بين المللی کارگران در نامه       
ای حمايت خود را از مقاومت و پايداری                           
اعضای سنديکاهای شرکت واحد اتوبوسرانی            
تهران و کارگران نيشکر هفت تپه، ابراز                         

 .داشت
با توجه به    "در نامه حمايتی مذکور آمده است            

نقض مستمر حقوق کارگران در ايران شرايط             
پيچيده استقالل تشکل های شما را درک می                   
کنيم و به شما نسبت به همبستگی و حمايت                      
مستمر کنفدراسيون بين المللی کارگران از                    

 ". تشکل هايتان اطمينان می دهيم                                          
ما به    "در بخش پايانی نامه فوق آمده است                     

واکنش های خود نسبت به نقض حقوق شما و                
تشديد فشارها بر مقامات رژيم اسالمی ادامه                 

boltanxaberi@gmail.com 
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ه    ادي خواهيم داد تا آنان بدانند که نقض حقوق اتح
های کارگری از طريق اعدام، زندان، شکنجه و 
ه              ادي ح ران و اعضای ات ب ارعاب کارگران، ره
ه های                    ادي ح ل در عضويت در ات اي هايی که م

  ".مستقل هستند، غيرانسانی و نادرست می باشد

ه در نساجی                وق ع زدهای م م عدم پرداخت دست
 ايران باراک

کم       ٥گزارش های منتشره از عدم پرداخت دست
ران          ران نساجی اي ماه دستمزدهای معوقه کارگ

ل         . باراک گيالن حکايت دارد ق ه ن در گزارشی ب
ده است          ا وجود     " از کارگران اين کارخانه آم ب

ا          رم ارف ه، ک ان ارخ اعتراضات گسترده در اين ک
ران               ارگ ه ک وق ع ای م زده م ت رداخت دس از پ

  ".خودداری می ورزد

 تشديد مشکالت معيشتی کارگران چينی البرز
ه          ٩در پی عدم پرداخت  وق ع زدهای م م ماه دست

رز، مشکالت        ب سال جاری در کارخانه چينی ال
ه                    ه ب ان ارخ ن ک ران شاغل در اي معيشتی کارگ

ه است         ت اف ران شاغل در         . شدت افزايش ي ارگ ک
ون           ي ل ي کارخانه چينی البرز همچنين مبلغ يک م
ه خود را               ت ذش زدهای سال گ م ت ان از دس وم ت

د     ی             .  دريافت نکرده ان ن ه چي ان ارخ ران ک ارگ ک
دم                   ه ع راض ب ت ا در اع اره ون ب ن اک رز ت ب ال
ا                 رپ جمع ب ه خود ت وق ع پرداخت دستمزدهای م
ا از                     رم ارف م و ک ات رژي ام ق ا م د ام رده ان ک
ان خودداری می                   ه آن وق ع ات م ب پرداخت مطال

  .نمايند
ع و          تجمع کارگران کنف اي کار رشت مقابل صن

 معادن گيالن 
ری از                   ي ث ار ک م اه ش ه اول آذرم ب ن روز دوش

ه         ان ارخ ران ک ارگ ف " ک ن ت         ک ار رش در "  ک
ه             وق ع زدهای م م اعتراض به عدم پرداخت دست
الن             ي ادن گ ع ع و م خود در مقابل سازمان صناي

 . تجمع کردند
زار       رگ ی ب تجمع اعتراضی روز دوشنبه در حال
ار رشت               گرديد که کارگران معترض کنف ک
رداخت         هرماه چندين بار در اعتراض به عدم پ

دگی     ٥ سال دستمزدهای معوقه خود و عدم رسي
ددی    ع به بازنشستگی آنان تجمعات اعتراضی مت
ادن           ع ع و م اي در مقابل استانداری، سازمان صن

 .گيالن و فرمانداری رشت برپا می نمايند

ی در                 ان م ر ساخت ارگ ا ک تجمع اعتراضی صده
 مقابل مجلس رژيم

ران        ارگ روز دوشنبه اول آذرماه صدها تن از ک
معترض ساختمانی در مقابل مجلس رژيم تجمع   

راضی    . اعتراضی برپا کردند هدف از تجمع اعت
دم                      ا ع فت ب ال خ راز م ی اب ان م ت ران ساخ ارگ ک
ی    ان تصويب قانون بيمه اجباری کارگران ساختم

وده است           ران در     .  توسط رژيم اسالمی ب ارگ ک
جدد             ررسی م ار ب ت تجمع اعتراضی خود خواس

 .اليحه مذکور شدند
الزم به ذکر است مجلس رژيم اعالم کرده است  
ران       ارگ اری ک تصويب و اجرای قانون بيمه اجب

 .سال ديگر به تعويق خواهد افتاد ٥ساختمانی تا 
آزادی موقت اعضای کميته هماهنگی در شهر     

 نقده
ه       ب ن ر از اعضای                 ٢روز سه ش ف اه سه ن آذرم

کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های  
ده  " کارگری در شهر  ق ام های          "  ن ه ن ق   " ب صدي

ور          ل پ اعي ردن      "  خسروی و ابراهيم اسم ا سپ ب
ل      ١٥قرار وثيقه  اعي ميليون تومانی و عمر اسم

دان   ٣٠با قرار وثيقه "  پور ميليون تومانی از زن
 .آزاد شدند

اد    ج به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به اي
ور روز              ل پ اعي تشکل های کارگری عمر اسم

ه     اه                     ٢٠پنجشنب پ اظت س اه از طرف حف م ان آب
ود               ده ب ردي ازداشت گ داران احضار و ب اس . پ

همچنين صديق خسروی و ابراهيم اسماعيل پور 
گی روز            اهن م ه ه دو تن ديگر از اعضای کميت

مهرماه بازداشت و در روز پنجشنبه  ١٧دوشنبه 
 .آبانماه به زندان مرکزی نقده منتقل شدند ٢٠

 بازداشت فعال کارگری پدرام نصراللهی
م              ٢روز سه شنبه  ی رژي اه قضاي گ آذرماه دست

ری      فعال کارگری پدرام نصراللهی را جهت سپ
 .کردن دوران محکوميتش بازداشت کرد

آذرماه دستگاه قضايی رژيم به ضامن      ٣٠روز 
ن                ي ام ه وی را ت ق ي پدارم نصراللهی که قرار وث
کرده است اعالم نمودند، نامبرده بايد در ظرف      

روز خود را به دستگاه قضايی رژيم جهت      ٢٠
تش        ي سپری کردن دوران باقی مانده از محکوم
ه وی                     ق ي ن صورت وث راي د در غي اي معرفی نم

 .ضبط خواهد شد
هی ساعت                 ل درام نصرال  ١٠در پی اين اقدام پ

دج حضور             ن ن اه س صبح روز سه شنبه در دادگ
می يابد و در همان هنگام حکم جلب وی صادر    
دان مرکزی                ه زن ازداشت ب و نامبرده پس از ب

 .شهر سنندج منتقل می گردد
ه حال         ا ب الزم به ذکر است اين فعال کارگری ت
دی را در                دي چندين بار دستگير و مدت های م

 .زندان و بازداشت سپری کرده است

محمد اشرفی کماکان در بازداشت پليس يونان           
 است

محمد اشرفی از فعالين شناخته شده و باسابقه                
کميته پيگيری برای     "جنبش کارگری و عضو         

اکنون بيش    "  ايجاد تشکل های آزاد کارگری           
ازيک ماه است که به همراه چند تن ديگر از                   
پناهجويان هم سفرش، در بازداشت پليس يونان          

 .به سر می برد
وی که پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز              
جهانی کارگر در پارک الله در ارديبهشت سال          

بازداشت شده بود، بابت اين اتهام به تحمل              ٨٨

يکسال حبس تعزيری از سوی دادگاه انقالب                 
بهمن   ٢٠شهر تهران محکوم گرديد و در تاريخ         

نيز با يورش مامورين امنيتی به منزل                        ٨٨
محمد اشرفی پس از     .  ايشان، مجددا دستگير شد    

به صورت تلفنی      ٨٩خرداد ماه      ٣١اين که در     
بازپرسی دادگاه انقالب احضار شد تا        ٣به شعبه   

خود را روز سه شنبه اول تيرماه به شعبه فوق              
معرفی نمايد، به دليل اتهامات واهی اخيری که           
به وی نسبت داده شده بود و سنگينی مجازات                
های متعاقب آن، ايران را ترک نمود و در                       
مسير سفر خود توسط پليس مرزی يونان                         

 .دستگير و روانه بازداشتگاه شد

 

همچنين اخبار موجود در هفته گذشته اخراج              
نفر در نوشابه سازي       ٩دهها آارگر سد واژه،      

خورشيد زريبار سنندج، آارگران پروژه احداث       
ماه     ٥نيروگاه برق سنندج و عدم پرداخت                   

دستمزد آارگران آارخانه نيرو رخش آردستان       
 .و آارگران سپانير را نيز شامل مي گردد

boltanxaberi@gmail.com 

تا آزادي رضا شهابي و ديگر 
زندانيان آارگر از پاي نخواهيم 

 !نشست
زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، 
 ! مملو از کارگران زندانی است

 !دستگيری فعالين کارگری موقوف
کارگران زندانی، فورا و بی قيد و 

 !شرط بايد آزاد شوند
 !همبستگی کارگری مرز نمی شناسد


