
   

  

 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کيان تاير 
بهمن ماه کارگران معترض کارخانه              ١٦روز شنبه      

، در کنار جاده اسالمشهر         "کيان تاير  "الستيک سازی     
دست به تجمع اعتراضی زدند و اقدام به آتش زدن                       

 . الستيک در محوطه کارخانه کردند

صبح در      ٨کارگران کيان تاير روز شنبه از ساعت               
اعتراض به عدم اجرای توافقات صورت گرفته با آنان           
برای پرداخت بموقع دستمزدهايشان و پايان دادن به                 
نابسامانی در تهيه مواد خام در محل کارخانه دست به               

کارگر با خارج        ٢٠٠ساعتی بعد حدود        .  تجمع زدند  
شدن از کارخانه در کنار جاده اسالمشهر و روبروی                
بخشداری چهاردانگه به تجمع اعتراضی خود ادامه                  

همزمان کارگران در داخل کارخانه اقدام به آتش         .  دادند
زدن الستيک کردند که دود حاصل از آن از فواصل                  

 .دور قابل مشاهده بود

بدنبال اين اعتراضات از سوی کارگران، فرمانداری              
اسالمشهر طی تماسی با نماينده های کارگران اعالم                 

بهمن ماه فرماندار اسالمشهر به         ١٧کرد روز يکشنبه     
همراه هيئتی از سوی سازمان حمايت از صنايع برای              
 رسيدگی به خواستهای کارگران به کارخانه خواهند آمد

تجمع کارگران معترض در مقابل فرمانداری           
 طبس 

بهمن ماه دهها تن از کارگران                ١٦ظهر روز شنبه        
پروژه احداث تصفيه خانه آب شرب طبس، در مقابل                

 .فرمانداری اين شهر تجمع اعتراضی برپا کردند

کارگران معترض پروژه احداث تصفيه خانه آب شرب          
ماه   ٧طبس، در تجمع اعتراض خود خواستار دريافت           

. دستمزدهای معوقه خود از سوی مقامات رژيم شدند              
در پی تجمع اعتراضی مذکور رئيس شورای اسالمی              

کار و امور اجتماعی رژيم و فرمانده   شهر، رئيس اداره
انتظامی شهرستان طبس، در جمع کارگران معترض              
حاضر شدند و وعده پيگيری پرداخت هر چه سريعتر              

 .دستمزدهای معوقه آنان را دادند

کارگران معترض تاکنون چندين بار با ارسال نامه و                
پيگری در ارگان های حکومتی رژيم از جمله                                

" کار و امور اجتماعی طبس                   فرمانداری و اداره       "
 خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند

تجمع کارگران اخراجی آجر سازمايه در پی             
 عدم دريافت حقوق های يک ساله 

نفر   ٢٠٠حدود       ٨٩.١١.١٧صبح يكشنبه      ٨ازساعت  
ازآارگران اخراجي  آارخانه آجر                                                          

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده     ,سازمايه 
, خود آه نزديك به يكسا ل است به آنها پرداخت نشده                 

درمقابل دادگستري پاآدشت واقع در محل مصلي                        
 .نزديك پارك معلم دست به تجمع اعتراضي زدند 

نفر    ٤٠٠آارگران اخراجي  آارخانه سازمايه حدود              
هستند آه از حدود يكسال قبل درحالت بال تكليف نگه                

بابت حقوق  ,  هرآدام از اين آارگران       .  داشته شده اند     
ميليون ١٠مبلغي حدود    ,  ومزاياي عقب افتاده خودشان       

تومان طلب دارند آه عوامل وباندهاي دولتي آه بر                    
اموال ودارائيهاي آارخانه  دست انداخته اند اين بدهي             

طبق گزارشات رسيده      .  ها را به آارگران نداده اند             
کارفرمايان به کارگران وعده داده اند آه  ما به تعدادي            

هزار تومان ميخواهيم بدهيم وپول            ٨٠٠از شما مبلغ       
 . يك تعداد ديگر از شما را بعدا ميدهيم 

برعليه اين اقدام ضد    ,آارگران با پي بردن به اين حيله  
انساني وضد آارگري  آه هدفش چپاول حقوق ناچيز                
آارگران وانداختن تفرقه بين آنها است دست به                             
اعتراض زده وآن را قبول نكرده اند وگفته اند يا بايد                   
حقوق تمام آارگران پرداخت بشود ويا هيچكدام از ما               
پول نميگيريم وتا رسيدن به خواسته هايمان آوتاه                        
نخواهيم آمد  واالن هم اگر تجمع ما درمقابل دادگستري           
به نتيجه نرسد به محل فرمانداري پاآدشت ميرويم واگر 
آنجا هم به نتيجه نرسيم به محل آارخانه ميرويم وآنجا               

 .تجمع برپا ميكنيم

تجمع کارگران پوشينه بافت قزوين مقابل                  
 استانداری 

نفر از      ٦٠بهمن بيش از           ١٧روز يکشنبه برابر با          
در اعتراض  ٩کارگران پوشينه بافت قزوين از ساعت          

به وعده هاي عمل نشده احمدي نژاد مقابل استانداري               
 .قزوين تجمع اعتراضي برپا کردند 

احمدي نژاد بعد از اعتراضات     :  يکي از کارگران گفت     
در سفر استاني به قزوين به                    ,  مستمر کارگران        

کارگران قول پرداخت حقوقهاي معوقه و بيمه و حل                 
وفصل بازنشستگي کارگران سه کارخانه از کارخانه              

نازنخ و مه    ,هاي بحراني اين شهر يعني پوشينه بافت             
نخ را داده بود اما تا کنون هيچ مشکلي از کارگران حل      

پوشينه "بهمن نيز کارگران             ١٩روز سه شنبه         .نشد
قزوين در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهای          "  بافت

ماهه خود مجددًا دست به تجمع اعتراضی              ١١معوقه  
در جريان اين حرکت، کارگران درب شرکت را          .  زدند

به نشانه اعتراض بستند و مانع ادامه روال عادی کار               
آارگران اين شرکت طی روزهای اخير برای به         .  شدند

دست آوردن حق و حقوق خود دائم در اعتراض و                       
تجمع بوده اند، اما عليرغم اين تاآنون جواب روشنی                

الزم به ياد آوري    .توسط کارفرما به آنان داده نشده است      
ماه حقوق      ١١است که کارگران پوشينه بافت اکنون              

 .معقوه خود را طلب دارند 

تجمع کارگران اخراج شده نساجی تبد برای             
 چندمين بار 

بهمن آارگران اخراج شده از             ٨روز شنبه برابر با          
نساجي تبد بعد از چندين بار اعتراض و پيگيري و                      

نهايتا با حكمي آه از دادگاه گرفته بودند مقابل         , شکايت 
آارخانه تجمع آردند و قصد داشتند آه با مصادره و                  
فروش دستگاه ها و نخ هاي توليد شده موجود در انبار              

مطالبات خود را پس بگيرند که با                ,  اين آا رخانه        
مخالفت کارگران رسمي از اينکار منصرف شدند اما              

 ! زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، مملو از کارگران زندانی است

 !تا آزادي رضا شهابي و ديگر زندانيان آارگر از پاي نخواهيم نشست
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ه     نگرانی خانواده رضا شهابی از ادام
 بالتکليفی وی در زندان 

ئت       "  رضا شهابی" ادامه بالتکليفی  ي عضو ه
مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران 

د           ن ه در ب ن موجب           ٢٠٩و حوم دان اوي زن
 .نگرانی خانواده اين فعال کارگری شده است

اه امسال         ٢٢اين فعال کارگری در      خردادم
ا وجود              در محل کار خود بازداشت شد و ب
دون                  يف و ب کل الت ان ب چن گذشت ماهها، هم
ردد در              زار گ رگ رای وی ب اينکه دادگاهی ب

داری می شود                  ٢٠٩بند  گه ن ن دان اوي . زن
فی          ي ل ک الت رضا شهابی در اعتراض به اين ب

ه                 ١٣در تاريخ  اه سال جاری دست ب آذرم
ه پس از هفت              اعتصاب غذای خشک زد ک

ام   .  روز به بيمارستان انتقال يافت ج وی سران
آذرماه به اعتصاب غذای خود         ٢٩در روز 
  .پايان داد



 ٢ 
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 .اعتراضات آنها ادامه دارد 

گزارشات حاکي است که بازنشستگان اين کارخانه نيز          
شاکي ,  به خاطر عدم دريافت حقوق سنوات خود                      

 .ومعترض ميباشند

 دو تجمع کارگران پارس متال در هفته گذشته
در اعتراض  "  پارس متال "بار ديگر کارگران کارخانه      

به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع           
 .زدند

نفر از کارگران  ٢٥٠در اين حرکت اعتراضی بيش از 
ماه   ١١اين کارخانه شرکت داشتند و خواستار دريافت           

گفتنی است اين کارخانه     .  دستمزدهای معوقه خود شدند    
از آذرماه سال جاری تعطيل و کارگران آن بيکار شده              

 .اند

همچنين پيش از اين نيز صبح روز شنبه شانزدهم بهمن          
نفر از آارگران آارخانه پارس متال در         ٢٥٠ماه تعداد   

مسجد اين آارخانه تعجمع اعتراضي برپاآرده و                         
 .حقوقهاي  معوقه خود شدند  ١١خواستار پرداخت 

ماه هيچ حقوقي     ١١يكي از آارگران گفت آه طي اين           
به ما  داده نشده است مستمر  امروز و فردا ميكنند و                    

نفر از نمايندگان          ١٠قرار است آه         .  سر ميدوانند      
منتخب آارگران امروز با برخي از نمايندگان مجلس               

جلسات قبلي به نتيجه    ,  مانند محجوب جلسه داشته باشند  
 .اي نرسيده بود و جشم اندازي هم وجود ندارد 

 اعتصاب بيش از هزار راننده تاکسی در بابل 
دستگاه تاکسی  روز يکشنبه هفدهم                ١٠٠٠بيش از      

اين اعتصاب   .  بهمن در بابل دست به اعتصاب زدند             
صبح مقابل فرمانداری         ٩سراسری که از ساعت              

ساعت به طول       ۴شهرستان بابل آغاز شد، به مدت               
با آغاز اعتصاب ماموران  امنيتی و اطالعاتی         .  انجاميد

سعی کردند رانندگان تاکسی متفرق کنند، ليکن رانندگاه         
چند تن از رانندگان به         .  به اعتصاب خود پايان دادند        

همراه اعضای سنديکای تاکسيرانی به حفاظت                              
. اطالعات ناجا احضار  و مورد بازجوئی قرار گرفتند           

رانندگان تاکسی پس از آنکه فرمانداری به آنها قول داد           

بهمن افزايش خواهد داد، با        ٢٣که نرخ کرايه ها را تا        
صدور اطالعيه ای اعالم نمودند در صورت عدم                       

بهمن دست به     ٢٣رسيدگی به مطالبات شان، روز شنبه 
به گزارش کمپين حقوق برشر در      .  اعتصاب خواهند زد  

ايران، از نکات حائز اهميت اين اعتصاب آن بود که                 
بسياری از رانندگان عالوه بر مطرح کردن خواسته                 
های صنفی از خواسته های سرکوب شده مردم در ماه             
های اخير سخن می گفتند تا جائی که يکی از راننده                     
های اعتصاب کننده پس از درگيری با يکی از                               

آنقدر مردم را   : "  فرماندهای نيروی انتظامی به او گفت     
 .سرکوب نموديد که باالخره ايران هم مصر می شود

کارگر کارخانه ايران        ١٢٠٠تجمع بيش از       
 تاير 

کارگر کارخانه ايران تاير روزشنبه             ١٢٠٠بيش از       
برابر با شانزدهم بهمن ماه باتجمع درمحوطه کارخانه             
اقدام به آتش زدن الستيک نموده ونسبت به عدم                             

اين .  ماه خوداعتراض نمودند                ٥پرداخت حقوق        
آارگران عليرغم اينكه بارها وبارها نسبت به اين                        
خواسته برحق شان پيگيري داشتند ولي متاسفانه هيچ               
پاسخي به آنها داده نشده است وهرروزبداليل واهي اين          
موضوع عقب ميافتاد و از دادن حقوق آارگران طفره             

به همين دليل آارگران مجبوربه تجمع جهت             .ميرفتند   
ماه حقوق عقب مانده شان            ٥پيگيري مطالبات خود و       

 .شدند

روز دوشنبه نيز آارگران در داخل آارخانه تجمع آرده     
وقرار بوده است آه آارفرما دررابطه با حقوق عقب                
مانده آارگران با آنها صحبت آند اما ازآنجايي آه به                  
عيد وسال جديد آمتر از يك ماه ونيم باقي مانده است                   
اين موضوع به يك مشكل جدي آارگران تبديل شده و               
آنها دروضعيت معيشتي بسيار نامناسبي زندگي مي                  

  .آنند

کيان (اعتصاب در کارخانه الستيک البرز                  
 کارگر  ١٣٠٠با نيروی ) تاير

کارگر کارخانه الستيک البرز تهران در                        ١٣٠٠
روزهای شنبه و يکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن                   

های وزارت صنايع و کارفرمای خود دست به                      قول

وزارت صنايع و کارفرمای کارخانه          .  اعتصاب زدند  
الستيک البرز در پی اعتصاب دی ماه کارگران اين                  
کارخانه، به آنان قول داده بودند تا حقوق آنان به موقع               
پرداخت شود و به وضعيت نابسامان توليد پايان داده                 

کارگران الستيک البرز در اين دو روز اقدام به           .   شود
چنين    هم.  تجمع در داخل و خارج از کارخانه کردند                

شماری از کارگران، تعدادی الستيک را در محوطه                
 .کارخانه الستيک البرز آتش زدند

دنبال آغاز اعتصاب کارگران در روز شنبه، اعالم               به
شد که فرماندار اسالمشهر همراه با هيأتی از سازمان              
حمايت از صنايع برای رسيدگی به خواستهای کارگران        

رود، اما چنين نشد و کارگران روز          به اين کارخانه می   
دنبال آن، به        به.  يکشنبه اعتصاب خود را ادامه دادند          

شان و    کارگران قول داده شد که مشکل پرداخت حقوق          
نيز وضعيت نابسامان توليد در روز دوشنبه حل خواهد          

 .شد

بيش از هزار کارگر کارخانه الستيک البرز از 
 اعتصاب کرده اند 

کارگر کارخانه الستيک البرز تهران در روزهای شنبه         
و يکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت               

 .صنايع و کارفرمای خود دست به اعتصاب زدند

وزارت صنايع و کارفرمای کارخانه الستيک البرز در  
پی اعتصاب دی ماه کارگران اين کارخانه، به آنان                     
وعده داده بودند که حقوقشان به موقع پرداخت و به                     

 .وضعيت نابسامان توليد پايان داده شود

بر اساس گزارش ها، کارگران الستيک البرز در اين              
دو روز اقدام به تجمع در داخل و خارج از کارخانه                    

همچنين شماری از کارگران، تعدادی الستيک           . کردند
فرسوده را در محوطه کارخانه الستيک البرز آتش                    

  .زدند
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 منصور اسانلو دچار حمله قلبی شد 
منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای                 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه                      

بهمن ماه در زندان      ٢٢روز جمعه     ٢١ساعت  
رجايی شهر دچار حمله قلبی شده و به خارج             

با وجود وخامت حال      .  از زندان منتقل گرديد     
اين زندانی سياسی جنبش کارگری، مقامات              

دقيقه   ٢٠رژيم در زندان رجايی شهر به مدت         
از رسيدگی به وضعيت وی خودداری کردند            
و پس از کوبيدن درب ها و اعتراض گسترده            
زندانيان سياسی و به علت عدم حضور عوامل        
بهداری اين زندان، نهايتا منصور اسالو به                  
نقطه ای نامعلوم در خارج از زندان منتقل                   

فعال کارگری و زندانی سياسی                           .گرديد
ساله ٦که دوران محکوميت       "  منصور اسالو  "

خود را در زندان رجايی شهر سپری می کند،          
  در زندان رجايی شهر دچار حمله قلبی گرديد

 !دستگيری فعالين کارگری موقوف

 !کارگران زندانی، فورًا و بی قيد و شرط بايد آزاد شوند



 ٣ 
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آارگران معترض لوله سازي خوزستان و                
 تجمع در فلكه چه آنيم 

نفر از آارگران معترض لوله سازي                    ٦٠بيش از       
صبح امروز مقابل               ٠٨٠٠خوزستان از ساعت               

ساختمان حراست اين شرآت جمع شده و خواستار                     
 .ماه گذشته شدند  ٢٠حقوقهاي عقب مانده 

با زد وبندهايي    .  يكي از آارگران دراين رابطه گفت            
آه بين مقامات محلي و مدير عامل وسهامدار اين                         
شرآت صورت گرفته ميخواهند با امروز و فردا آردن          
هم موج اعتراض آارگران را از سر بگذرانند ومارا               
خسته آنند آه نااميد شويم و ول آنيم و هم اينكه پولهاي             

دولت ,  آارگران و پولهايي آه در اثر اعتراضات ما               
را  نيز باال آشيده     ,  مجبور ميشود به ميزاني واريز آند       

....چون همه مقامات و سهامدارو           .ميشود    دست به   . 
 .صداي ما هم به جايي نميرسد, يكي هستند 

اين آارگر افزود آه امروز به ما گفتند آه ما تا                                
ارديبهشت ماه تالش ميكنيم خرد خرد پول شما را                        
واريز آنيم و شما برويد خانه هايتان و يا به سرآار                      

اما آارگران قبول نكردند و خواستند آه حد           ,  برگرديد  
ماه واريز شود تا اينكه  بعد           ١٠اقل نصف حقوق يعني    

موضوع  قابل مذاآره شود وگفتند  هميشه از اين وعده             
 .ها به ما داده شده ولي هيچ وقت عمل نمي شود

گزارش ها حاآي از اين است آه هنوز مشكلي از                         
 .آارگران حل نشده است 

تجمع کارگران قند بردسير مقابل فرمانداری           
 شهر 

کرمان با ديگر در         "  قند بردسير  "کارگران کارخانه      
حرکتی اعتراضی با تجمع در مقابل فرمانداری اين                   
شهر، خواستار دريافت دستمزدها و مطالبات معوقه                 

 .خود شدند

ماه دستمزدهای  ١٠کارگران معترض خواستار دريافت 
معوقه خود و راه اندازی مجدد اين کارخانه که از دو                 
. ماه پيش به اين طرف تعطيل شده است، می باشند                      

کارگران اعالم کردند چنانچه به خواست های آنان                     
پاسخی داده نشود در روزهای آتی نيز به اعتراضات               

  .خود ادامه خواهند داد

انفجار در پتروشيمی ماهشهر، يک کشته و            
 زخمی  ١١

برای دومين بار در سالجاری آتش سوزی در واحد آن             
بندر ماهشهر  منجر به            اف واحد فرآورش پتروشيمی      

نفر در منطقه ويزه اقتصادی          ١٢شدن      کشته و زخمی    
تاآنون هم علت بروز     .  شده است )  ماهشهر(پتروشيمی  

اين فاجعه   در پتروشيمی بندرماهشهر توسط مسئوالن           
تا کنون يك نفر آشته         .وزارت نفت اعالم نشده است           

شده  و هشت نفر از مصدومان اين سانحه در                                   
بيمارستان صنايع پتروشيمی ماهشهر تحت مداوا قرار           

دليل شدت سوختگی به           اند و سه نفر ديگر به               گرفته
 .که احتمال مرگ آنها زياد است  تهران اعزام شده

 يک کارگر بر اثر برق گرفتگی جان باخت 
يک کارگر چاه کن در کاشان، به علت وجود ايمنی                     
. کافی در حين کار بر اثر برق گرفتگی، جان سپرد                   

که کارگر  )  کمپرسور(اتصالی برق از دستگاه حفاری         

جوان افغانی با آن مشغول به حفاری بود، منجر به                      
 . فوت وی شده است

 ١٢۵در پی تماس با سامانه             :  روح اهللا فدايی افزود       
سازمان آتش نشانی مبنی بر وقوع اين حادثه، تيم نجات          

سازمان آتش نشانی کاشان      ٢و امداد از ايستگاه شماره       
به محل اعزام و با تجهيزات مربوطه اقدام به خروج                 

 . فرد متوفی از درون چاه نمودند

مدير روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات                     
ايمنی شهرداری کاشان در ادامه از شهروندان خواست          

هايی از حوادث در اين                 در صورت مشاهده نشانه         
آتش نشانی    ١٢۵ها سريعًا مراتب را به سامانه              مکان

  .گزارش دهند

عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در کارخانه          
 مخمل کاشان 

ماه است    ٨کارفرمای کارخانه حرير و مخمل کاشان            
از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگر اين کارخانه،                 

 .خودداری می نمايد

کارگران کارخانه حرير و مخمل کاشان تاکنون بارها              
در نارضايتی به عدم دريافت دستمزدهای معوقه خود              
تجمعاتی اعتراضی برپا کرده اند، اما کارفرما بنا به                 
بهانه های واهی از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری        

کارخانه حرير و مخمل کاشان در سال                   .  می نمايد   
اين کارخانه در   .  در کاشان تاسيس گرديده است       ١٣٢٩

هزار کارگر بود اما در حال حاضر فقط            ٥ابتدا دارای   
کارگر در آن مشغول بکار می باشند و مابقی از               ٣٠٠

 .کار اخراج شده اند

 ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه برک  ٥
به آارگران آارخانه ايران برك آه يك آارخانه نساجي           
توليد آنند نخ مي باشد و دراستان گيالن واقع در رشت             

ماه است آه حقوقي         ٥جاده الآان قراردارد     ٥آيلومتر   
آارگر دارد  ٢٠٠اين آارخانه نزديك به     .  داده نشده است  

آه  بدليل فشار ناشي از وضعيت بد اقتصادي ونگرفتن           
ماه حقوق خود دريك وضعيت بسيار بحراني زندگي            ٥

عليرغم پيگيريهاي مستمر آنان در رابطه با           .مي آنند    
دريافت حقوق معوقه خود متاسفانه هيچ جوابي به آنها              
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 فشارهای جديد بر نمايندگان کارگران هفت تپه 
بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی ، دور جديدی از فشار عليه کارگران اخراجی هفت                       

دستگاه های امنيتی با همکاری اداره ی           .تپه و نمايندگان کارگران اين شرکت آغاز شده است             
کار بر نمايندگان کارگران هفت تپه که مدت زيادی است از کار اخراج شده اند فشار می آورند                   
تا با اعالم رضايت کتبی با تسويه حساب کامل با کارفرما اقدام به عقد قرارداد جديد کاری به                        

بدين ترتيب قصد دارند تا اين کارگران برای بازگشت به کار خود ديگر                  .مدت يک سال نمايند    
دست به هيچ گونه تالشی نزنند و با وعده ی قرارداد و کار موقت يک ساله به طور کلی رابطه 
ی کارگری آنان را در ارتباط با مطالبات پيشين شان و به عنوان نماينده ی کارگران هفت تپه                       

از سويی ديگر حراست کارخانه ی هفت تپه به جمع تعدادی از کارگران در                    .از ميان بردارند   
کارخانه حمله برده است و در حالی که اين کارگران در  حال جمع آوری کمک مالی برای                             
همکاران اخراجی خود بوده اند آنان را مورد تهديد قرار داده و اجازه ی کمک رسانی                                       

 .کارگران به همکاران خود را ندادند
علی نجاتی ، فريدون نيکوفرد ، جليل احمدی ،قربان عليپور ،رضا رخشان و محمد حيدری                         
مهر نمايندگان کارگران هفت تپه و اعضای هيات مديره ی سنديکای کارگران، مدت هاست که                 

 .ضمن تحمل حبس از کار خود نيز اخراج شده اند

 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران
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داده نشده است ودرمقابل خواسته برحق شان تهديد به               
 .اخراج ميشوند

ماهه ی حقوق کارگران گوشت                  ٢٠طلب    
 زياران از دولت 

با وجود آنكه مديريت آارخانه گوشت زياران به دولت            
بازگشته است اما هنوز هيچ اقدامي در خصوص                         
پرداخت مطالبات آارگران شاغل در اين واحد توليد                 

آارگر آارخانه گوشت         ١١٥.  صورت نگرفته است     
ماه حقوق و مزايا       ٢٠زياران مطالبات معوقه خود که        
 .را شامل می شود طلبكار هستند

سه ماه پيش به دليل ناتواني مديريت خصوصي، دولت            
اداره اين آشتارگاه را بر عهده گرفت است و در اين                  

تاآنون مديريت موقت : خصوص يکی از کارگران گفت
دولتي تنها يك ماه از حقوق اين آارگران را پرداخت                 

آرده است ودر نتيجه وضعيت پيش آمده، آارگران                    
اي و    آارخانه گوشت زياران در استفاده از خدمات بيمه        
 .اند درماني سازمان تامين اجتماعي دچار مشكل شده

ماه حقوق    ١٥کارگران اخراجی چينی البرز        
 خود را طلب کار هستند 

به دنبال صدور حکم انحالل شرکت چيني البرز قزوين          
ماهه کارگران را      ٥در زمستان گذشته که اعتراضات        

کارگر سابق اين شرکت           ١٨٠اکنون   ,  بدنبال داشت     
 . ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند  ١٥نزديک به 

يکي از کارگران اين شرکت تعطيل شده در اين                             
اينهمه دم از کارگر مي زنند ولي                   :  خصوص گفت   

بطور خاص سرنوشت      ,  سرنوشت کارگران قزوين         
کارگران چيني البرز خوب واقعيت را برمال مي کند و            
. سمت و سوي سياست اقتصادي حاکم را نشان مي دهد 

که با    )  صاحب شرکت       (آقاي ايماني       :  وي افزود       

اين بال را بر      ,  مقامات زد و بند و رابطه هايي دارد               
هزار نفر  ٣-٢سر کارگران چيني البرز آورد و حد اقل 

را به روز سياه نشاند و به خاطر پشتوانه اي که در باال 
 .دارد اعتراض و شکايت ما موثر نبود

 ١٨آارگران شرآت مخابرات راه دور هنوز            
 حقوق طلب دارند

به دنبال اعتراضات و پيگيري ها و به دنبال تحصن                   
هاي متوالي پرسنل معترض شرآت مخابرات راه                      

نهايتًا به هر يك از پرسنل اين شرآت يك            ,  دورشيراز  
ميليون تومان حقوق داده شد اما از آنجا آه هر يك از                  

ماه حقوق معوقه خود را طلب               ٢٠,  پرسنل شرآت     
ماه حقوق طلب           ١٨داشتند هنوز آارگران شرآت             

 .دارند 

نتوانستم شهريه دخترم   :  يكي ازپرسنل اين شرآت گفت      
. براي ثبت نام در ترم جديد دانشگاه را پرداخت آنم                   

من و همه همكارانم وضعيت مشابه هم را داريم و همه             
به شدت در تنگنا بوده و نتوانستيم اين مشكالت را حل              

شما احساس يك پدري   , اين وضعيت همه ما ست , آنيم 
سال آار نتواند حتي مشكل          ٢٥سال تا    ٢٠آه بعد از      

. شهريه فرزندش را حل آند را حتمًا درك مي آنيد                      
 چرا بايد اين وضعيت را داشته باشيم ؟ تا آي ؟

امتناع کارفرما از بازگشت به کار کارگران               
 سنندج "پر"کشتارگاه مرغ 

 ٦٥واقع در شهر  سنندج دارای           "  پر"کشتارگاه مرغ    
کارگران در اين کشتارگاه به صورت     . کارگر می باشد 

دايم در شيفت شبانه  و در شرايط سخت و زيان آور                    
 .مشغول به کار هستند

نفر از کارگران اين           ٣٠تعداد      ٨٩/١٠/١در تاريخ      
کارخانه در پی اخراج از کار به اداره کار سنندج                         
شکايت نموده و پس از طی مراحل طوالنی اداری  ،                 

حکم    ٨٩/١١/١٤هيئت تشخيص اداره کار در تاريخ              
 . بازگشت به کاراين  کارگران را صادر کرد

 ١٨:٣٠ساعت        ٨٩/  ١١/١٥کارگران نيز در تاريخ        
غروب جهت حضور در شيفت شب در محل کار                         

حاضر شدند اما متاسفانه کارفرما از پذيرش کارگران             
الزم به ذکر است کارفرما پس از                 .  خودداری نمود  

کارگر تازه کار را       ٤٥کارگر ، تعداد       ٣٠اخراج اين    
بدون هيچ گونه رعايت موارد قانون کار و به صورت             
روزمزدی استخدام کرده که اين کارگران به طور                      

 ٩الی  ١٩ساعت يعنی  از ساعت          ١٤ميانگين روزانه    
 .صبح روز بعد مشغول به کار هستند 

 گزارشی از اخراج کارگران شرکت اشی مشی 
گروه توليدی اشی مشی واقع در شهر صنعتی رشت                  

 ١٣تا به حال        :می باشد و به گفته يکی از کارگران              
نفر از کارگران اين بخش توليدی اخراج شده و گفته                  

 .می شود که ليستهای سياه ديگری هم در راه است 

همه به شدت احساس ناامنی می کنند چرا که هر                            
کارگری می داند که بيکاری آن هم شب عيد و با اين                  

 . همه مخارج ،چيزی کمتر از مرگ نيست

متاسفانه کارگران هيچ تشکل کارگری ندارند که در                 
در صورت   .  چنين مواقعی از حقوق آنان دفاع کند                 

وجود تشکل کارگری ويا وجود پيمان دسته جمعی،                   
کارفرما نمی توانست به اين راحتی و بی سروصدا                    

 .کارگران را اخراج کند

در شرايط موجود همدلی و حمايت از همکاران                            
اخراجی حداقل کاری است که می توانيم انجام دهيم و               

 .می تواند بين کارگران ايجاد همبستگی کند

کارخانه توليدي وصنعتي سينجرگاز از کار              
 اخراج شده ا ند 

کارخانه توليدي وصنعتي سينجرگاز که درجاده ساوه              
نفر ازکارگران خودرا    ١٠٠قراردارد اخيرا نزديک به       

 .اخراج کرده است 

متاسفانه بدليل  .کارگر داشت    ٥٥٠اين کارخانه بيش از     
اينکه هيچ حمايتي هم از کارگران نمي شود واز هيچ                 
پشتيباني برخوردار نيستند به سادگي بعداز سالها                         

بدون اينکه هيچگونه       , کارواشتغال دريک کارخانه           
  .امنيت شغلي داشته باشند از کاراخراج مي شوند
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 ميزان سنوات و عيدی امسال کارگران اعالم شد 
خبرگزاری حکومتی در مصاحبه با رئيس سازمان کار و امور                  )  کار  (  طبق گزارش ايلنا      

 ٩٠٩تا    ٦٠٦اجتماعی استان تهران بناست ميزان عيدی هر کارگر مشمول قانون کار بين                       
 .هزار تومان برابر با دو يا سه برابر پايه حقوق وزارت کاری باشد

مطابق قانون آار صرفه نظر از           :  عليرضا مظهري در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت                   
تخصص، تجربه، سنوات و ميزان دستمزد ماهيانه، عيدي و پاداش پايان سال همه آارگران از                

 . روز آاري متغيير است ٩٠روز تا  ٦٠
بر خالف  :  وي همچنين در خصوص ميزان سنوات پايان سال آارگران مشمول قانون آار گفت      

عيدي و پاداش، سنوات پايان سال هر آارگر معادل يك ماه حقوق است آه بر مبني آخرين                             
 . فيش حقوقي صادر شده محاسبه خواهد شد

مظهري بابيان اينكه بيشتر آارگران به صورت قراردادي و پيماني مشغول به فعاليت هستند؛                   
به همين دليل سنوات بيشتر آارگران با هر تجربه و تخصص نزديك به حداقل مزد                             :  گفت

 . خواهد بود
رئيس سازمان آار و امور اجتماعي استان تهران همچنين در خصوص اينكه آيا به عيدي و                         

اين موضوع به اداره دارايي و ماليات و             :  سنوات آارگران ماليات نيز تعلق مي گيرد؛ گفت            
 .شود آارشناسان آن مربوط مي

 !به نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در خارج کشور بپيونديد


