
   

  

 اعتصاب کارگراى بخص هکاًیک عسلْیَ  

کبسگشاٌ ثخؼ يکبَیک دس دِ فبص ػغهٕیّ دس                   

اػتشاض ثّ ػذو پشداخت چٓبس يبِ دعتًضد تٕعظ          
دعت ثّ اػتصبة    "  ایهیب فٕالد "ؽشکت پیًبَکبسی    

اػتصبة یک سٔصِ کبسگشاٌ دس اػتشاض ثّ . صدَذ

کالْجشداسٖ آؽکبس کبسفشيبٖ ؽشکت پیًبَٗ ایهیب         

فٕالد ٔ ًْشاْٗ ٔ ثٗ يغئٕنیتٗ ؽشکت گبص یؼُٗ            
دس َتیجّ ایٍ      .  کبسفشيبٖ اصهٗ صٕست گشفت        

اػتصبة، کبسفشيبٖ ؽشکت گبص َبچبس ؽذ ثّ                    

کبسگشاٌ لٕل دْذ کّ دعتًضدْبی يؼٕلّ عبل                    
گزؽتّ آَبٌ سا اص يحم عهت پیًبَکبس لجهٗ اص                       

ثب ایٍ ػمت       .  ؽشکت گبص پشداخت خٕاْذ ًَٕد           

َؾیُٗ، کبسگشاٌ ثّ اػتصبة خٕد پبیبٌ دادَذ ايب             

اػالو کشدَذ دس صٕست ػذو تحمك يغبنجبت ؽبٌ            
 .يجذدا ٔاسد اػتصبة يی ؽَٕذ

 
 تجوع اعتراضی كارگراى ضِرداری برازجاى

يمبثم "  ثشاصجبٌ"تؼذادی اص كبسگشاٌ ؽٓشداسی         
كبسگشاٌ .  عبختًبٌ ؽٓشداسی تجًغ كشدَذ                   

ؽٓشداسی ثشاصجبٌ دس اػتشاض ثّ كبْؼ اضبفّ           

كبسی ٔ يضایبی خٕد دعت ثّ تجًغ صدَذ ٔ                            
 .خٕاعتبس سعیذگی ثّ ایٍ يٕضٕع ؽذَذ

  
خْدداری کارفرها از پرداخت دستوسدُای هعْقَ در                

 "سذ کارّى چِار"

ػهیشغى اػتشاض کبسگشاٌ ؽبغم دس پشٔژِ احذاث 
يبِ    71، کبسفشيب اص پشداخت        "کبسٌٔ چٓبس "عذ  

. دعتًضدْبی يؼٕلّ کبسگشاٌ خٕدداسی يی ًَبیذ          

دس َتیجّ حضٕس اػتشاضی کبسگشاٌ پشٔژِ                      
دس تجًؼبت سٔص جٓبَی  " کبسٌٔ چٓبس"احذاث عذ 

کبسگش عبل جبسی، کبسفشيبی ایٍ پشٔژِ دس                       

ْشاط اص گغتشػ ایٍ اػتشاضبت ٔ تجذیم آٌ ثّ                

يبِ      7اػتصبة کبسگشی، الذاو ثّ پشداخت                       
ايب .  دعتًضدْبی يؼٕلّ کبسگشاٌ ًَٕدِ اعت                 

يبِ    71کًبکبٌ ثّ ثٓبَّ ْبی ٔاْی اص پشداخت                 

 .دعتًضدْبی يؼٕلّ خٕدداسی يی ًَبیذ

 
 تذاّم حوایت ُای کارگری از آزادی هٌصْر اسالْ

تشیٍ عُذیکبی يؾبغم خذيبتی          ثضسگ"  دی.  ٔس"
آنًبٌ ًْجغتگی خٕد سا ثب يجبسصِ جٓبَی کبسگشاٌ          

يذیش کم  .  جٓت آصادی يُصٕس اعبنٕ اثشاص داؽت       

آنًبٌ دس ثیبَیّ ای       "  دی.  ٔس"عُذیکبی کبسگشی     

َٓبد کبسگشی ٔ اجتًبػی        17ضًٍ پبعخ ثّ َبيّ       
جٓت حًبیت اص آصادی فؼبنیٍ کبسگشی دسثُذ دس              

"ایشاٌ َٕؽت   دٔنت ایشاٌ يبْیت دیکتبتٕسی ٔ         : 

ضذ اجتًبػی خٕد سا ثب تؼمیت يُتمذاٌ ديٕکشاتیک 
ْبی آصاد عُذیکبیی َؾبٌ دادِ          ٔ يًُٕػیت فؼبنیت  

يب دس يجبسصِ ثشای آصادی يُصٕس اعبنٕ ٔ            .  اعت

عبیش فؼبنیٍ کبسگشی صَذاَی ثب ؽًب اػالو                             

ّ         ًْجغتگی يی   يؾتشک سا اص           کُیى ٔ ایٍ خٕاعت
  ْبی خٕد ثب دٔنت آنًبٌ، ٔصاست                  عشیك تًبط  

ْب ٔ َٓبدْبی اسٔپبیی دَجبل                     ْب، عفبست       خبَّ

 ."خٕاْیى کشد
  

 تذاّم اخراج سازی ُا در صٌایع ایراى

يٕج گغتشدِ اخشاج عبصی ْب دس صُبیغ ایشاٌ                  

يٕجت اخشاج ؽًبس کثیشی اص کبسگشاٌ ؽبغم دس           
يشاکض صُؼتی يغتمش دس ؽٓشصُؼتی سؽت                       

خجش يُتؾشِ حبکی اعت کبسفشيبیبٌ                    .  گشدیذ

کبسخبَّ ایشاٌ پٕپهیٍ، ؽشکت دايذاسی عپیذسٔد ٔ        
چُذیٍ کبسخبَّ ٔالغ دس ؽٓش صُؼتی سؽت دس                  

تذأو عیبعت ْبی ضذ کبسگشی خٕد، دْٓب تٍ اص           

کبسگشاٌ ؽبغم سا ثُب ثّ ثٓبَّ ْبی ٔاْی اص کبس               

 .اخشاج کشدِ اَذ
 

 جوع اعتراضی کارگراى هجتوع گْضت ضیراز

ثیؼ اص یک صذ َفش اص کبسگشاٌ يجتًغ گٕؽت                

ؽیشاص دس عبختًبٌ جٓبد کؾبٔسصی ایٍ ؽٓش تجًغ 
 .اػتشاضی ثشپب کشدَذ

کبسگشاٌ يجتًغ گٕؽت ؽیشاص دس اػتشاض ثّ ػذو 

يبِ دعتًضدْبی يؼٕلّ خٕد تٕعظ               71پشداخت   
کبسفشيب ٔ دٔنت الذاو ثّ ثشپبیی تجًغ اػتشاضی             

َفش   2دس َتیجّ تجًغ اػتشاضی کبسگشاٌ        .  ًَٕدَذ

اص کبسگضاساٌ جٓبد کؾبٔسصی سژیى دس يیبٌ                     

ايب پبعخی ثّ خٕاعتّ         .  يؼتشضبٌ حضٕس یبفتُذ     
کبسگشاٌ يؼتشض    .  ْبی ثشحك کبسگشاٌ َذادَذ         

اػالو کشدَذ دس صٕست ػذو پبعخگٕیی ثّ                         

خٕاعت ٔ يغبنجبتؾبٌ اػتشاضبت خٕد سا دس يمبثم 
 .اداسات دٔنتی دس تٓشاٌ پیگیشی خٕاُْذ کشد

 
 طتَ ّ زخوی ضذى پٌج کارگرک

يذیش سٔاثظ ػًٕيی أسژاَظ تٓشاٌ اص يشگ یک    
کبسگش دیگش دس         ۴کبسگش جٕاٌ ٔ يصذٔيیت            

ثشپبیّ .  خجش داد  "  لضٔیٍ"آٔاس دس خیبثبٌ           سیضػ

گضاسػ أسژاَظ تٓشاٌ، ػذو ٔجٕد ايکبَبت                  

ایًُی ٔ سػبیت َکشدٌ أصم گٕدثشداسی تٕعظ           
کبسفشيب، يٕجت سیضػ ایٍ عبختًبٌ دسدعت                  

گفتّ يی ؽٕد کبسگشاٌ جبَجبختّ ٔ          .  احذاث گشدیذ 

 .يصذٔو ؽذِ اص اتجبع کؾٕس افغبَغتبٌ يی ثبؽُذ
  

عذم پرداخت دستوسد ّ اخراج سازی در ضرکت ًفت ّ            

 عسلْیَ" آباد راُاى"گاز 

َفش اص کبسگشاٌ ؽشکت            71ثّ دعتٕس کبسفشيب        

ٌ  "پیًبَکبسی َفت ٔ گبص             يغتمش دس   "  آثبد ساْب
يجًٕػّ صُؼتٗ ػغهٕیّ      22ٔ     27،  22فبصْبی  

اخشاج عبصی دس ایٍ          .  اص کبس اخشاج ؽذِ اَذ            

يجًٕػّ دس حبنی صٕست يی گیشد کّ ْى اکٌُٕ             
َفش اص کبسگشاٌ ؽبغم َیض                      7111ثیؼ اص         

دعتًضدْب ٔ يجبنغ يشثٕط ثّ اضبفّ کبسی فشٔسدیٍ 

 .يبِ عبل جبسی سا تبکٌُٕ دسیبفت َکشدِ اَذ

  
جٌرال "عذم پرداخت دستوسدُای هعْقَ در ضرکت                  

 "هکاًیک

گضاسػ يُتؾشِ اص ػذو پشداخت یک يبِ دعتًضد             

ٔالغ دس تٓشاٌ " جُشال يکبَیک"يؼٕلّ دس ؽشکت 
. ٔ تذأو عیبعت اخشاج عبصی دس آٌ حکبیت داسد          

دس اثتذای عبل جذیذ کبسفشيبی ایٍ ؽشکت ثشپبیّ             

َفش اص کبسگشاٌ ؽبغم دس ایٍ      17ثٓبَّ ْبی ٔاْی 

گفتّ يی ؽٕد   .  ؽشکت سا اص کبس اخشاج کشدِ اعت       

ثّ صٔدی ؽًبسی دیگشی اص کبسگشاٌ ؽبغم دس                

 .ایٍ ؽشکت اخشاج خٕاُْذ ؽذ
  

عذم پرداخت دستوسدُای هعْقَ كارگراى تاسیسات                 

 دریایی خرهطِر

 

کبسفشيبی ؽشكت تبعیغبت دسیبیی خشيؾٓش كّ            
دس صيشِ ؽشكت ْبی پیًبَكبسی يی ثبؽذ، اص                     

كبسگش ؽشکت  711يبِ دعتًضد ثیؼ اص  2پشداخت 

 . يزکٕس خٕدداسی يی ٔسصد

 

  َ  تطذیذ فطارُای هعیطتی بر کارگراى کارخاً

 ًازًخ قسّیي

يب ِ حمٕلٓبی   71لضٔیٍ  " َبصَخ"كبسگشاٌ كبسخبَّ 
ٔػذِ ْبی دادِ ؽذِ      .   خٕد سا دسیبفت َکشدِ اَذ       

دس عفش اعتبَی دس آرسيبِ گزؽتّ ثّ        "  احًذی َژاد "

كبسگشاٌ، ْیچكذاو تبكٌُٕ ػًهی َؾذِ اعت ٔ                    
اص .  يبِ دعتًضد دسیبفت َکشدِ اَذ            71كبسگشاٌ   

ًْیٍ سٔ صَذگی ثغیبسی اص كبسگشاٌ اص ْى پبؽیذِ        

كبسگشاٌ ایٍ كبسخبَّ ثّ ؽذت يؼتشض       .  ؽذِ اعت 

يی  ْغتُذ ٔ ْش سٔص آيبدِ ثشپبیی تجًغ اػتشاضی   
 .ثبؽُذ

 
 ی پاٍّ"ّرا"عذم پرداخت دستوسدُای کارگراى سذ 

ثّ گضاسػ کًیتّ ًْبُْگی ثشای کًک ثّ ایجبد                
 2حذٔد  "  ٔسا"کبسگشاٌ عذ     تؾکم ْبی کبسگشی،  

عذ ٔسا دس    .يبِ اعت کّ دعتًضد دسیبفت َکشدِ اَذ

کیهٕيتشی ؽٓشعتبٌ پبِٔ ٔالغ ؽذِ اعت                        ٠٣
. دْٓب کبسگش دس آَجب يؾغٕل ثّ کبس ْغتُذ                      ٔ

َفش اص ایٍ کبسگشاٌ کّ عبثمّ کبس          ٠٣ًْچُیٍ تُٓب   

عجك گضاسػ کًیتّ        .عٕالَی داسَذ، ثیًّ ؽذِ اَذ       
ًْبُْگی کبسگشاٌ عذ ٔسا لشاس ثٕد کّ تب تبسیخ               

فشٔسدیٍ يبِ دعتًضد ٔ يضایبی خٕد سا دسیبفت  ٥٠

 .کُُذ، ايب تبکٌُٕ ایٍ ايش صٕست َپزیشفتّ اعت
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ضرایط سخت هعیطتی کارگراى کارخاًَ ًیکْ ادُر                    

 زًجاى

ثّ دَجبل ػذو پشداخت دعتًضدْب ٔ يضایبی                           

" َیکٕ ادْش   "کبسگشاٌ کبسخبَّ گشِٔ صُؼتی                
صَجبٌ، ؽشایظ ٔ ٔضؼیت يؼیؾتی آَبٌ ٔ خبَٕادِ          

کبسفشيبی . ْبیؾبٌ ثغیبس عخت ٔ دؽٕاس ؽذِ اعت

ایٍ کبسخبَّ تبکٌُٕ دعتًضد يشثٕعّ ثّ اعفُذ يبِ             

ٔ    81ثّ اضبفّ ػیذی ٔ پبداػ عبل                    18عبل   
ًْچُیٍ دعتًضد دٔ يبِ أل عبل جبسی کبسگشاٌ             

 .سا پشداخت َکشدِ اعت

  
 اخراج یکصذ کارگر کارخاًَ آبسال در تِراى

ٔالغ دس تٓشاٌ اص          "  آثغبل"کبسفشيبی کبسخبَّ      

تبکٌُٕ یکصذ َفش اص کبسگشاٌ         اثتذای عبل جبسی   

 .خٕد سا اص کبس اخشاج کشدِ اعت
دنیم اخشاج کبسگشاٌ کبسخبَّ آثغبل سا کّ تٕنیذ               

کُُذِ إَاع کٕنشاعت َجٕد يٕاد أنیّ کبفی ٔ                      

افضایؼ لیًت آٌ ٔ دس َتیجّ کبْؼ تٕنیذ ػُٕاٌ                 
 .يیؾٕد

  

هْفقیت کارگراى هعترض ضِرداری آباداى در               

 دستیابی بَ بخطی از هطالبات خْد
کبسگشاٌ ؽٓشداسی آثبداٌ ثب پیگیشی ٔ ادايّ                     

اػتشاضبت جًؼی، عشاَجبو ثّ ثخؾی اص دعتًضدْب 

دس َتیجّ    .  ٔ يغبنجبت يؼٕلّ خٕد دعت یبفتُذ                
اػتشاضبت ٔ پیگیشی يغتًش کبسگشاٌ، يشاجغ               

يشثٕعّ َبگضیش ؽذَذ عّ يبِ اص چٓبس يبِ                               

دعتًضدْب ٔ يغبنجبت يؼٕلّ کبسگشاٌ سا ثّ آَبٌ               

کبسگشاٌ تبکیذ کشدِ اَذ تب دعتیبثی ثّ . پشداخت کُُذ
ًّْ حمٕق خٕد ثّ اػتشاضبت خٕیؼ ادايّ خٕاُْذ 

 .داد

  
 ابراز ًگراًی از ّضعیت جسوی هٌصْر اسالْ

پشٔاَّ اعبنٕ دس گفتگٕیی خجشی ضًٍ تبکیذ يجذد          

يُصٕس "ثش ٔضؼیت َبيُبعت فؼبل کبسگشی دسثُذ 

، اص تبکیذ پضؽکبٌ يجُی ثش ػذو تحًم                       "اعبنٕ

خجش يُتؾشِ  .  ؽشایظ صَذاٌ تٕعظ َبيجشدِ خجش داد       

ٕ  "ثّ َمم اص ًْغش             حبکی اعت،   "  يُصٕس اعبن

َبيجشدِ کّ دس ثیًبسعتبَی دس تٓشاٌ تحت يؼبنجّ            
لشاس گشفتّ دس حبنی لشاس اعت ثّ صٔدی ثّ صَذاٌ           

ثبصگشداَذِ ؽٕد کّ پضؽکبٌ يؼتمذَذ کّ أ تحًم               

پشٔاَّ .  ؽشایظ صَذاٌ سا دس ایٍ ٔضؼیت َذاسد              
اعبَهٕ ثب اؽبسِ ثّ اسعبل َبيّ ثشای تًذیذ يشخصی 

"اعتؼالجی ًْغشػ افضٔدِ اعت                 دس ایٍ      : 

خصٕؿ ثّ دادعتبٌ َبيّ َٕؽتّ اعت ايب ُْٕص                 

ْیچ پبعخی دسیبفت َکشدِ ٔ لشاس اعت يُصٕس               
 ."اعبَهٕ ظشف دٔ سٔص آیُذِ ثّ صَذاٌ يُتمم ؽٕد

  
 هرگ بیص از یکصذ کارگر در گْدبرداری ُای تِراى

َؾبَی تٓشاٌ ثب اػالو ٔلٕع         يمبيبت عبصيبٌ آتؼ     
حبدثّ گٕدثشداسی دس عبل گزؽتّ اص کؾتّ ؽذٌ  11

َفش دیگش دس جشیبٌ  27کبسگش ٔ يجشٔح ؽذٌ  72

دس گفتگٕ ثب   "  دأٔد ثشاتی . "ایٍ حٕادث خجش دادَذ 
دسثبسِ حٕادث گٕدثشداسی دس      "ایغُب"خجشگضاسی  

دس يجًٕع گٕدثشداسی ْبی                  :  تٓشاٌ گفت     

عبل گزؽتّ دس تٓشاٌ دعتکى              1غیشاصٕنی دس      
کبسگش ثّ دنیم ػذو ٔجٕد ايکبَبت ایًُی جبٌ  772

کبسگش دیگش َیض        717خٕد سا اص دعت دادَذ ٔ             

 .يجشٔح ؽذِ اَذ

  

 کارگر کارخاًَ هِرام 261اخراج  

ؽؼجّ "  يٕاد غزایی يٓشاو       "کبسفشيبی کبسخبَّ       
َفش اص کبسگشاٌ خٕد سا اخشاج کشدِ            771لضٔیٍ  

کبسفشيبی ایٍ کبسخبَّ دنیم اخشاج دعتّ              .  اعت

جًؼی ایٍ تؼذاد کبسگش سا کًجٕد يٕاد أنیّ ػُٕاٌ        

 .کشدِ اعت
  

 تجوع اعتراضی کارگراى ًساجی هازًذراى

کبسگشاٌ َغبجی يبصَذساٌ دس اػتشاض ثّ ػذو               

پشداخت دعتًضدْبی يؼٕلّ خٕد ثبس دیگش دس                   
کبسگشاٌ .  يمبثم فشيبَذاسی لبئًؾٓش تجًغ ًَٕدَذ       

ثب تظبْشات ٔ عی يغیش يحم کبسخبَّ تب                               

فشيبَذاسی ثب دس دعت داؽتٍ                                                         

خٕاعتبس يغبنجبت حمٕق يؼٕلّ خٕد          پالکبسدْبیی

عی یکًبِ گزؽتّ ثشای دٔيیٍ ثبس اعت کّ             .  ؽذَذ
 .کبسگشاٌ دعت ثّ تجًغ يی صَُذ

 

درصذ ّاحذُای صٌعتی اتاق سازی ّ         02  تعطیلی    

 ضاسی سازی

دس پی تؾذیذ تحشیى ْبی التصبدی ٔ َجٕد يٕاد                    

ٔاحذ     711أنیّ ؽبعی عبصی خٕدسْٔب، اص                    

دسصذ    81صُؼتی اتبق عبصی ٔ ؽبعی عبصی،              
کبسگبِ ْبی ثبلیًبَذِ   . آَٓب ثّ تؼغیهی کؾیذِ ؽذِ اَذ

َیض دس حبل حبضش ثّ کبسْبی خیهی جضیی                           

اتبق عبصی . تؼًیشاتی ثب کیفیت پبئیٍ ادايّ يی دُْذ
ثبعتبٌ، یؼمٕثی، َٕیذ ٔ َیض اتبق عبصی ایشاٌ پیًب            

اص جًهّ کبسگبِ ْبیی ْغتُذ کّ تؼغیم ؽذِ ٔ                        

 .کبسگشاٌ آَٓب يؾبغم خٕد سا اص دعت دادِ اَذ

  
 اخراج کارگراى کارخاًَ ایراى سْئیچ 

اخیشا ثیؼ اص    "  ایشاٌ عٕئیچ "کبسفشيبی کبسخبَّ     

ایٍ .  کبسگش سا اص کبس اخشاج کشدِ اعت                  711

اخشاج ْب ثؼذ اص اجشای عشح حزف یبساَّ ْب ٔ                 

 .گشاٌ ؽذٌ حبيم ْبی اَشژی صٕست گشفتّ اعت
  

سْهیي تجوع اعتراضی کارگراى اخراجی هعذى طالی           

 آق درٍ تکاب

کبسگشاٌ اخشاجی يؼذٌ عالی آق دسِ تکبة ثشای  

. عٕيیٍ ثبس دعت ثّ تجًغ اػتشاض آيیض صدَذ                  
کبسگشاٌ اخشاجی دس جشیبٌ ثشگضاسی ایٍ تجًغ ثب  

دس دعت داؽتٍ پبسچّ ْب َٕؽتّ ْبیی خٕاْبٌ                    

 .سعیذگی ثّ خٕاعت ْب ٔ يغبنجبت خٕد ؽذَذ
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 ! زًذاًِای رژین اسالهی سرهایَ، هولْ از کارگراى زًذاًی است

 !تا آزادي رضا ضِابي ّ دیگر زًذاًیاى كارگر از پاي ًخْاُین ًطست

هسدّراى جوِْری اسالهی سرهایَ در اجالش 

 سازهاى جِاًی کار 
آکغیٌٕ اػتشاضی ػهیّ ًَبیُذگبٌ عّ جبَجّ گشا ٔ دسٔغیٍ 

 کبسگشی 
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 !هطالبات ّ خْاستَ ُای جٌبص کارگری را بَ گْش جِاًیاى برساًین

 !خْاُاى آزادی کارگراى زًذاًی ّ تواهی زًذاًیاى سیاسی ضْین

 

 خبسج کؾٕس –َٓبدْبی ًْجغتگی ثب جُجؼ کبسگشی دس ایشاٌ 

nhkommittehamahangi@gmail.com 


