
   

  

ماه حقوق کارگران سد      ٦عدم پرداخت   
 مخزنی ژاوه 

سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان می            
باشد که کارگران مشغول به کار در اين                        
پروژه اين بار نيز با مشکل عدم پرداخت                     

ماه است که    ٦حقوق مواجه بوده و حقوق آنان 
 .پرداخت نمی شود 

يکی از شرکت های راه سازی که در اين                    
ماه   ٦پروژه بخشی از کار را به عهده دارد               

است که حقوق کارگران و پرسنل خود را                    
پرداخت نکرده وبه گفته يکی از کارگران                  

رانندگان وکارکنان      ٨٩/١١/٢٣روز يکشنبه     
نفر می      ١٠٠اين شرکت که تعداد آنها به                 

رسيد  به نشانه اعتراض از صبح تا غروب               
 .دست از کار کشيدند 

همچنين يکی ديگر از شرکت های پيمانی با              
نام شرکت سد سازی ژيان که بخش ديگری               

 ٦از ساخت سد را بر عهده دارد نيز  حدود                 
ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت            
نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در          

نفر می    ٢٥٠اين شرکت نيزکه  تعدادشان به          
رسد به نشانه اعتراض روز  دوشنبه                               

 .دست از کار کشيدند  ٨٩/١١/٢٥
در پی اين اعتصاب  ،کارفرما قول پرداخت              

اسفند   ١٥تا  ١حقوق معوقه کارگران از تاريخ       
 .را به آنها داد

 
ساله    ١٧قطع شدن انگشتان نوجوان         

 در حين کار 

 ٨٩/١١/٢٦بنابر خبر دريافتی ،روز سه شنبه       
ساله با  نام  دانش رمضانی                   ١٧نوجوان       

فرزند ناجيل ساکن  شهرستان  کامياران در               
انگشت  دست راست خود          ٤حين انجام کار      
 . را از دست داد

متری يکی از محله های فقير نشين           ١٢محله  
کامياران بوده  و دانش رمضانی نيز از                         
ساکنين اين محله می باشد که به دليل فقر                      
خانواده از سال گذشته  ترک تحصيل کرده و            

حادثه .  در يک رستوران مشغول به کار شده          
زمانی اتفاق افتاده که نامبرده  مشغول  خرد               
کردن پياز با دستگاه چرخ گوشت برای                        
درست کردن کباب رستوران بوده که متاسفانه       

تا از      ٤دست وی در دستگاه گير کرده و                   
 .انگشتان دست راستش کامال قطع شده 

 

ماه حقوق معوقه کارگران سد خاکی         ٧
 زيويه 

کيلو   ٣٥کارفرمايان سد خاکی زيويه واقع در         
ماه    ٧متری شهرستان کامياران ، بيش از                 

است که حقوق کارگران خودرا پرداخت                     
 .نکرده اند 

کارگران و رانندگان کاميون ها  برای شرکت          
پيمانکاری  کار می کنند که شرکت  پيمانی                 
نيز قرار داد با شرکت جهاد نصر کردستان               

نفر می   ٦٠تعداد اين کارگران که به           .  دارد   
با .  رسد در حال حاضر بی کار می باشند                  

شروع فصل زمستان به دليل خاکی بودن سد            
،کار نيز تعطيل شده و ماشين ها نيز متعلق به           
خود رانندگان نبوده  و در حال حاضر اکثريت 

کارگران که با اين کاميون ها مشغول به کار             
ماه   ٧بودند از کار بيکار شده و از طرفی هم            

 .حقوق معوقه طلب دارند 
رانندگان کاميون ها به همراه شرکت پيمانی              
چندين بار مقابل درب شرکت جهاد نصر واقع        
در شهر سنندج رفته و خواهان پرداخت حقوق      
معوقه خود شده اند اما هر بار نيز با جواب                 

 .سر باال و وعده های دروغين مواجه شده اند 
 

پارس "اعتصاب آارگران کارخانه                 
 زنجان " سويچ
پارس "بهمن آارگران شرآت                   ٣٠شنبه     
زنجان وابسته به وزارت نيروی رژيم       "  سويچ

اعتصاب در اين      .دست به اعتصاب زده اند        
نفر در آن شرکت دارند در            ٨٥٠شرکت که    

ابتدا در اعتراض به آيفيت بد غذا شروع شد             
و سپس به مشكالت مربوط به دستمزد آشيده            

رژيم روز يكشنبه جهت سرآوب                       .  شد
اعتصاب آنندگان نيروهاي سرآوبگر بيشتری      
را از شهر بروجرد واقع در استان لرستان به           

 .اين شرکت اعزام کرده است
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نساجی                
 کردستان 

بنا به گزارش سايت کميته هماهنگی برای                  
کمک به ايجاد تشکل های کارگری، روز                   

نفر از کارگران            ٧٠بهمن ماه            ٣٠شنبه    
اخراجی نساجی کردستان، در مقابل اداره کار        

 .رژيم در شهر سنندج، دست به تجمع زدند

کارگران معترض در جريان تجمع خود                       
خواستار بازنشستگی پيش از موعود برای                
کارگرانی شدند که کارهای سخت وزيان آور          

پس از اين اجتماع مقامات           .  انجام می دهند     
رژيم ناچار به حضور در جمع کارگران شدند        
و قرار بر اين شد تا با نمايندگان کارگران                    

کارگران نيز از ميان خود      .  وارد مذاکره شوند  
سه نفر را به عنوان نماينده انتخاب کردند و                

" خواسته معترضان از قبيل          ٣در خصوص    
برابر هر سال کار ،يک سال ونيم بيمه                  -١

دوران خدمت      -  ٢.  برای آنها حساب شود       
سربازی که با دوران کار فاصله دارد بيمه به           

دوران بيمه بيکاری جزو             -٣.  حساب آيد   
دوران کارهای سخت وزيان اور محسوب                 

 .وارد مذاکره شدند" گردد،

 ! زندانهای رژيم اسالمی سرمايه، مملو از کارگران زندانی است

 !تا آزادي رضا شهابي و ديگر زندانيان آارگر از پاي نخواهيم نشست

 ٢٠١١فوريه ٢٧                                         ١۶شماره                                   بولتن اخبار کارگری   
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روسای حراست ايران خودرو تعويض       
 شدند 

درپی تداوم مبارزات کارگران ايران خودرو           
که خواهان محاکمه عامالن کشتار کارگران             
ايران خودروکه در تصادف ششم بهمن                        

نفر ومجروح      ٩منجربه کشته شدن بيش از            
 . شدن بيش از ده ها کارگر گرديد هستند

مديريت ايران خودرو برای فرار از محاکمه           
وکاهش فشار کارگران روسای حراست ايران       

بردران رئيس   .  خودرو رااز کار برکنارکرد       
حراست پيرامونی و کالته رئيس حراست                   
فيزيکی ايران خودرو به دستور مديريت                     

فردی بنام فاضل از            .  ازکار برکنار شدند       
ساپکوبه عنوان رديس حراست ايران خودرو          

 .انتخاب شد
 

اعتراض کارگران کيان تاير به عدم                
 پرداخت حقوق معوقه 

کارگران کارخانه کيان تاير روز اول اسفند،            
اقدام به تجمع اعتراضی و آتش زدن الستيک           

اين کارگران نسبت به حقوق معوقه            .  نمودند
به گفته کارگران، قرار       .  خود معترض بودند    

درصد حقوق کارگران طی       ۵٠بود که حداقل     
چند روز گذشته پرداخت شود اما اين کار                    

به گزارش آژانس         .  صورت نگرفته است        
ايران خبر، در حال حاضر کارگران خشمگين       
هستند و با توجه به نزديک شدن ايام عيد،                    

 .محتاج حقوق خود می باشند
 

اعتصاب آارگران پااليشگاه آبادان                 
 ادامه دارد 

آارگران پااليشگاه آبادان همچنان به اعتصاب       
اين آارگران ده روز         .  خود ادامه مي دهند        

آنها .  است آه دست به اعتصاب زده اند                     
. خواهان دريافت حقوق شان مي باشند                          

آارگران مصمم هستند آه تا رسيدن به                          
 .خواست هايشان به اعتراض خود ادامه دهند

 
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در               

 " سيميمن اصفهان"نساجی 
، از      "سيمين اصفهان     "کارفرمای نساجی           

پرداخت ماهها دستمزد معوقه کارگران شاغل        
 .در اين کارخانه خودداری می نمايد

کارگران شاغل در نساجی سيمين اصفهان                 
ماه دستمزدهای        ٨عالوه بر عدم دريافت              

معوقه سال جاری خود، عيدى و پاداش سال              
گذشته را نيز تاکنون دريافت نکرده اند و                     
کارفرما نيز ار پاسخگويی به خواست و                       

 .مطالبات آنان خودداری می نمايد
 

" ساميکو صنعت   "اعتراض کارگران       
 به بالتکليفی خود 
ساميکو صنعت همدان         "کارگران کارخانه         

خواستار مشخص شدن وضعيت کاری و                    
 .دريافت دستمزدهای خود شدند

در مدت فعاليت      "  ساميکو صنعت  "کارخانه   
کارگر     ١٢٠کارگر رسمی و                ١٥٣خود    

 ٨١قراردادی داشته است که از اسفند ماه سال         
به االجبار به بيمه معرفی شده اند و تاکنون                 
هيچ گونه حقوق، عيدی، پاداش و سنواتی                   

کارگران تاکنون با نوشته      .  دريافت نکرده اند   
چندين نامه اعتراضی به دستگاه های مختلف           
رژيم خواستار رسيدگی به وضعيت خود شده          

 . اما همچنان در بالتکليفی بسر می برند. اند
به دليل بالتکليفی و وضعيت بد اقتصادی، چند        

" ساميکو صنعت   "تن از کارکنان کارخانه              
اقدام به خود کشی کرده اند و زندگی مشترک            

 .چندين خانواده آنان نيز از هم پاشيده است
 

اخراج بيش از هزار آارگر از                              
 هاي آبيک  مرغداري

دبير اجرايي خانه آارگر قزوين از بيكاري               
بيش از هزار آارگر به دليل شيوع يك نوع                 

مرغداري اين استان      ١٠بيماري در بيش از        
در يك ماه گذشته به دليل آنچه آه . دهد خبر مي

شيوع يك بيماري خاص عنوان شده است؛                  
مرغداري در منطقه         ١٠آارگران بيش از         

آبيك استان قزوين شغل خود را از دست                        
به احتمال قوي اين بيماري از طريق          .  اند  داده

ها    هاي آلوده وارداتي در مرغداري              خوراك
 . شايع شده است

در نتيجه اين وضع تاآنون بيش از هزار                      
آارگر شاغل در اين مراآز پرورش طيور در        

 . اند آستانه شب سال نو اخراج شده
آارگران قراردادي تسويه حساب و بخشي از          
آارگران رسمي را نيز به بيمه بيكاري معرفي    

اند از مسووالن خواست تا در آستانه شب          آرده

سال نو به وضعيت پيش آمده براي اين                           
 .آارگران توجه آنند

 
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی                    

 شرکت سازمايه 
روز "  آژانس ايران خبر  "بنا بر گزارش سايت     

نفر از        ٢٥٠اسفندماه حدود            ٤چهارشنبه    
در "  سازمايه"کارگران اخراجی شرکت                

محوطه اين شرکت دست به تجمع اعتراضی            
 .زدند

کارگران اخراجی از طريق برپايی اين تجمع          
اعتراضی، خواستار دريافت دستمزدها و                  

در همين حال       .  مطالبات معوقه خود شدند          
نيروی سرکوب انتظامی رژيم با حضور در            
محل با تهديد و ارعاب، کارگران زير فشار              

 .گذاشت تا به اين تجمع پايان دهند
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 !دستگيری فعالين کارگری موقوف

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



 ٣ 
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کارفرمايان پروژه سد سيمره نه حقوق       
می دهند و نه در قبال جان کارگران                 

 پاسخگو هستند 
همچنين پيش از اين نيز شش کارگر قالب                    

" سيمره"بندی که بر روی قسمت های سد                   
مشغول به کار بودند به دليل نبود امکانات                   

متری به زمين پرتاب           ٥٠ايمنی از ارتفاع        
شدند و متاسفانه چهار تن از آنان جان خود را           
از دست دادند و دو نفر نيز با حال وخيم به                   

از زمان وقوع اين      .  بيمارستان اعزام شده اند     
حادثه تاکنون مقامات رژيم از پاسخگويی و              
رسيدگی به دليل اصلی مرگ اين کارگران                

 .خودداری می نمايند
مقامات وزارت نيروی رژيم که پروژه ساخت       
سد سيمره را بر عهده دارند، از پرداخت                      

ماه دستمزدهای معوقه کارگران               ٨دستکم    
شاغل در اين پروژه خودداری می                                    

عليرغم اعتراضات شکل گرفته در               .ورزند
به عدم پرداخت      "  سيمره"پروژه ساخت سد        

دستمزدها، مقامات رژيم بر عدم پرداخت                   
 .دستمزدهای معوقه تاکيد می نمايند

 
اخراج، عدم دريافت حقوق و اعتراض        

 کارگران ساميکو صنعت 
لرد (کارکنان سابق شرکت ساميکو صنعت              

همدان خواستار مشخص شدن وضعيت      )  سابق
کاری خود و دريافت حقوقشان از اين شرکت          

 . شدند
به گزارش ايلنا، شرکت ساميکو صنعت در               

 ١٢٠کارگر رسمی و       ١۵٣مدت فعاليت خود     
کارگر قراردادی داشته است که از اسفند ماه             

به اجبار بيمه بيکاری شدند و تا                    ٨١سال   
کنون هيچ گونه حقوق، عيدی، پاداش و                         
سنواتی دريافت نکرده اند و در اين راستا نيز           
نامه نگاری هايی با مقامات استان و همچنين            
تجمعاتی نيز انجام داده اند و خواستار                             
مشخص شدن تکليف خود تا پايان سالجاری              

يکی از کارکنان اين شرکت با اشاره به         .  شدند
اينکه در سفرهای استانی رييس جمهور به                 
استان همدان رسيدگی به وضعيت شرکت لرد         
و کارکنان اين شرکت به تصويب رسيد خاطر        

متاسفانه تا کنون اقدام عملی و               :  نشان کرد  
نتيجه بخشی در اين راستا از طرف مسئوالن           

 . ارشد استان انجام نشده است
به دليل بال تکليفی و                :  وی تصريح کرد       

وضعيت بد اقتصادی چند تن از کارکنان                      
شرکت ساميکو اقدام به خود کشی کردندو                  
زندگی مشترک چند تن از آنها نيز به طالق و           

 .جدايی منجر شده است
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 ! همبستگی کارگری مرز نمی شناسد
 !زنده باد همبستگی جهانی کارگران

 انسداد عروق قلب منصور اسانلو 
 

ی   وضعيت جسمانی منصور اسانلو، زندان
ی              وسران وب کای ات دي ن سياسی و رييس س
 .تهران و حومه، وخيم گزارش شده است

اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال 
ا            است در زندان به سر می    ون ب ن رد اک ب

ه        ت ف ه گ مشکالت حاد قلبی مواجه شده و ب
پزشکان بايد هرچه سريعتر در خارج از    

رد      ي رار گ ه       .  زندان تحت درمان ق ت ف ه گ ب
 .پزشکان زندان، سه رگ قلب اسانلو مسدود شده و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد

د                  ن ب ت د و دس ن اب ا پ گفتنی است هفته گذشته اين فعال کارگری به بيمارستانی در کرج ب
 .گونه درمان يا معالجه ای به زندان برگردانده شد منتقل شد، اما بدون هيچ

لب      منصور اسانلو پيش از اين نيز دچار حمالت قلبی شده و مجبور به انجام جراحی ق
ه وی خودداری می              بوده است، اما با اين وجود مسئولين قضايی از دادن مرخصی ب

 .اند ای برای عدم ارائه مرخصی نگفته کنند و هيچ دليل قانع کننده
ل         اين فعال سنديکايِی زندانی، اکنون در زندان رجايی ي ه دل شهر کرج زندانی است و ب

زايش               اعث اف ن ب عدم امکان استفاده از تلفن، خانواده وی اطالعی از وی ندارند و اي
  .ها نسبت به وضعيت وی شده است نگرانی

مارچ ٨پبش به سوی   
 روز جهانی زن

 
 زنده باد آزادی زن



 ۴ 

۴ 

تجمع کارگران اخراجی نساجی                          
کردستان مقابل اداره کل تامين                            

 اجتماعی سننندج 
نفر از        ٧٠،    ١٣٨٩بهمن        ٣٠روز شنبه       

کارکران اخراجی نساجی کردستا ن از ساعت        
دست به تجمع زدند              ١٠:٣٠صبح الی           ٩

وخواستار بازنشستگی پيش از موعود برای            
کارگرانی شدند که کارهای سخت وزيان                    

 . آورانجام می دهند
مسئولين مربوطه پس از حاضر شدن در جمع         

با     ١٢کارگران ،قرار بر اين شد، ساعت                   
کارگران .  نماينده کارگران جلسه داشته باشند        

نيزاز ميان خود سه نفر را به عنوان نماينده                
انتخاب کردند و درباره خواست ومطالبات                

کارگران .  خود به بحث و گفتگو نشستند                   
خواست خود را در سه مورد به شرح ذيل                   

 : بيان کردند
برابر هر سال کار، يک سال ونيم بيمه                  -١

 . برای آنها حساب شود
دوران خدمت سربازی که با دوران کار               -٢

 . فاصله دارد بيمه به حساب آيد
دوران بيمه بيکاری را جزو دوران                       -٣

 .کارهای سخت وزيان اور حساب کنند
 

تجمع کارگران کيان تاير برای پنجمين         
 بار طی ماه گذشته 

بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد                        
نفر از کارگران     ٣٠٠کارگران ايران بيش از      

صبح امروز      ١١تا      ٩کيان تاير از ساعت          
هفتم اسفند ماه در مقابل بخشداری چهاردانگه          
در اعتراض به شرايط مشقت بار خود دست             
به تجمع اعتراضی زدند و خواهان رسيدگی             

در اين تجمع کارگران    .  به وضعيت خود شدند   
کيان تاير برای بيان اعتراض خود بطور                    
سمبليکی با در دست داشتن ظروف خالی غذا          
و درخواست کمک از مردم، شعار ميدادند                 

اين کارگران درپايان        ".  بخشدار بيا پايين       "
تجمع خود اعالم کردند چنانچه وعده های داده        
شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را                

. درمقابل وزارت صنايع برگزارخواهند کرد         
الزم به يادآوری است در پايان تجمع                               
اعتراضی کارگران کيان تاير در بيرون                      
کارخانه در روز شانزدهم بهمن ماه جدول                 

بندی زير برای پرداخت دستمزد آنان تا پايان           
مورد توافق طرفين قرار گرفت و               ٨٩سال   

اول اسفند  -١: کارفرما متعهد به اجرای آن شد
 -٢درصد عيدی کارگران                    ۵٠پرداخت     

چهاردهم اسفند باقی مانده دستمزد بهمن ماه               
اسفند دستمزد اسفند ماه        ٢۴  -٣پرداخت شود    

 ۵٠هفته آخر اسفند ماه               -۴پرداخت شود       
 . درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد

بدنبال اين توافق کارگران اعتراضات خود را         
متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما           

درصد از عيدی کارگران را پرداخت        ٢٢فقط  
کرد که اين امر اعتراض آنان را برانگيخت و         
منجر به تجمع اعتراضی امروزکارگران کيان      

 .تاير در مقابل بخشداری چهاردانگه شد
 

 

 ٢٠١١فوريه ٢٧                                         ١۶شماره                                   بولتن اخبار کارگری   
ش کارگری ايرا ن 

نهادهای همبستگی با جنب
- 

خارج کشور
 

E
m

ai
l:b

ol
ta

nx
ab

er
i@

gm
ai

l.c
om

 

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

 اسفند  ٨بهمن تا  ٨آمار ماهيانه اعتصاب و تجمع های کارگری از 
 طی ماه گذشته به طور متعدد و دائمی شاهد تجمعات و اعتصابات کارگری در ايران بوده ايم که اکثرًا بنا به دليل عدم دريافت حقوق چندين                                

ماه، بيکار سازی ها و يا در اعتراض بر حذف يارانه ها شکل گرفته است، بر همين اساس در زير به ترتيب نام شرکت ها و کارخانه هايی                                
 :که کارگران آن دست به تجمع يا اعتصاب زده اند را از ماه گذشته می آوريم

اعتصاب   -تجمع متعدد کارگران پارس متال و لوله سازی خوزستان                    -اعتصاب کارکنان باربری استک شهر سنندج              -نئوپان شموشک    
تجمع   -تجمع در شرکت پوشينه بافت قزوين           -تجمع کارگران پروژه لوله کشی آب شرب طبس             -کارگران ساختمان نصب پااليشگاه آبادان       

تجمع در کارخانه قند  -کارگر ايران تاير  ١٢٠٠اعتصاب  -نساجی تيد  -هزار راننده تاکسی شهر بابل در اعتراض به هدفمند کردن يارانه ها 
 -اعتصاب کارگران آب و فاضالب شهر آبادان             -تجمع کارگران نازنخ قزوين         -تجمع زنان دستفروش مترو مقابل مجلس رژيم             -بردسير  

 اعتصاب در کارخانه پارس سوئيچ و تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان
نفر از کارگران ايران در نقاط مختلف بر اثر نبود ايمنی کافی در محيط       ١٠همچنين براساس اخبار رسمی رسيده به دست ما طی ماه گذشته 

 :کار خود جانباخته اند که در زير مشروح آن موجود است
يک کارگر ديگر که در سانحه تصادف رانندگی شرکت ايران خودرو                   -يک نفر در معدن همکار کرمان             -يک نفر بر اثر ريزش سقف           

يک   -يک کارگر بر اثر برق گرفتگی         -زخمی بر اثر انفجار در پتروشيمی ماهشهر          ١١کشته و     ١  -زخمی و در بيمارستان بستری شده بود        
 نقر ديگر به دليل تخريب غير اصولی ٣يک کشته در معدن راور و  -کارگر بر اثر سقوط ساختمان 


