
 3131یر ماه ت 31و  31، 31ر و گزارشات کارگری اخبا

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

 اندیمشک -درمسیر ریلی تهران  زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیابن و خطاعتصاب وتجمع کارگران  -

گر کارخانه آذرآب اراک نسبت به بالتکلفی معیشتی وشغلی مقابل تجمع اعتراضی صدها کار -

 استانداری

 نفت و گازگچساران یشرکت بهره بردار یجاریاست یتجمع رانندگان خودروهااعتصاب و -

ماه حقوق برای چهارمین 3دراعتراض به عدم پرداخت رانشهریپ بیس یاعتصاب کارگران سد کان -

 روز 

 اخراج از کار تهدید کارگران اعتصابی به

 اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی -

در زندان قرچک از بازداشت شدگان مراسم اول ماه ماه مقابل مجلس   یضرب و شتم ندا ناج -

 نیورام

 یکایسند یاعضاو  هفت تپه شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یکایعضو سند علی نجاتی -

وحومه خواهان آزادی بازداشتی شدگان مراسم روز جهانی  تهران یران شرکت واحد اتوبوسرانکارگ

 کارگر،اعتراضات هفت تپه وکارگران ومعلمان زندانی شدند

 ینقد یبه حبس، شالق و جزا از اعضای کانون صنفی معلمان یرحمت رضا دیحممحکومیت  -

 انیفرهنگ یو عضو انجمن صنف یصنف یهنگگزارش دادگاه هفت فر/ پرونده کیهفت پرونده در  -

 یخراسان شمال

  افتی دیبا ابراز مشکالت کارگران از محاکمه نجات نخواه:  یمحمد نیپرو -

 (یدولت یکارگر یتشکلها ندگانینما یشعار  کردیبه رو یپاسخ)

 کارگران شرکت واحد یکایعضو سند یبازگشت بکار کارگران اخراج یریگیراجع به پ یگزارش -

 ماه حقوق کارگران شهرداری مهاباد وبوکان 2و 4عدم پرداخت  -

 +دو کوهه دهیپد یو مهندس یحقوق کارگران  شرکت فنوعده پرداخت قطره چکانی  -

 ماه حقوق بیش از هزار کارگر خدمات شهری شهرداری رشت3عدم پرداخت کامل  -

 سمنان استاناز کار در یحوادث ناش یدرصد 22 شیافزا -

 اهدا شد ازمندانیبه نساله دهدشتی 44بدن کارگرسه عضو  -

 کارگر ساختمانی دربوکان براثر ریزش دیوار2کشته وزخمی شدن  -

 شابورین امیخ یشهرک صنعت کارخانه ای واقعدرجوان حین کارکارگر جان باختن یک  -



 کارگرساختمانی  درمالیر زیر آوار2جان باختن  -

 زنجان حین کار براثر تصادف  جان باختن یک کارگر راهداری استان -

 نفرازمصدومین2وخامت حال  -براثرانفجار دانش الوند ایمیکارخانه ک کارگر71مصدومیت  -

 اندیمشک -درمسیر ریلی تهران  زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیابن و خطاعتصاب وتجمع کارگران *

ماه 2تراض به عدم پرداخت دراع زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیابن و خطکارگران  تیر،74روز شنبه 

گیری از تردد واندیمشک وجل -درمسیر ریلی تهران  حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند وبا تجمع

 .قطار،اعتراضشان رابنمایش گذاشتند

 

شوشتر و  رسانه ای شده،این کارگران که تحت مسئولیت شرکت تراورس درمنطقه اتبرپایه گزارش

دو ماه حقوق وحق بیمه شان  مشغول کارند راتیگهدارنده و تعمبه عنوان ن هفت تپه تا تنگ هفت

 .پرداخت نشده است

شان طی چند سال یشغل نامشخص تیوضع  این کارگران با اشاره به عدم پرداخت بموقع حقوق و

 .نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اعتراض دارند :گذشته،افزودند

و  ستندین یآهن قابل واگذار راه یو نگهدار ریور تعمهمچون ام ییربنایز یها بخش:آنها درادامه گفتند

 .شود نیراه آهن تام یاز آن از بودجه جار ینگهدار یمنابع  مال دیاساسا با

  یتوجه یب لیبه دل زیهفته گذشته ن: شدند ادآوریآهن زاگرس در خاتمه   راه هیخطوط ابن کارگران

 .ندام دادرا انج یمشابه یان، اعتراضشکارفرما نسبت به مشکالت



تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه آذرآب اراک نسبت به بالتکلفی معیشتی وشغلی مقابل *

 استانداری

کارخانه آذرآب اراک برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان  کارگر066تیرماه،بیش از 74روز شنبه 

خطرافتادن  به و یاننسبت به عدم پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد وخلف وعده کارفرما

ی مسئوالن طراز اول استان مرکزی دست به تجمع ها یقولبد وامنیت شغلیشان با عدم تامین پروژه 

 .زدند سرداران اراک دانیدر م مقابل استانداری واقع

 بهشتیعدم پرداخت حقوق ارد لینفر از کارگران به دل 066حدود براساس گزارشات رسانه ای شده،

 .اند زده یشرکت دست به تجمع اعتراض یها هو خردادماه و عدم تحقق وعد

هزار تومان است که دو ماه آن در  466و  ونیلیم3تا  466و  ونیلیم 2 نیکارگران بماهیانه حقوق 

 .پرداخت نشده است یاقتصاد طیشرا نیا

ها در چهارشنبه هفته گذشته را داده بود که اعالم شد منابع  شرکت وعده پرداخت حقوق تیریمد 

 .را دادند یهفته جار لینشده و قول اوا نیحقوق تامپرداخت 

 .ه استپانزدهم هر ماه پرداخت شود که هربار خلف وعده شد دیها با شرکت حقوق تیریطبق وعده مد

 .خود هستند یشغل ندهینگران آ یزیاز هر چ شیاست که کارگران ب نیا دیگر نکته مهم

در خصوص  یاستاندار مرکز یو اجتماع یتیامن ،یاسیهفته گذشته معاون سبنا بهمین گزارشات،

 .داد لیشرکت جلسه تشک تیوضع

به  تکه دس شود یامر باعث م نیو هم کنند یشده و کارگران اعتماد نم اریبس ی مسئوالنها یبدقول اما

 .اعتراض بزنند

 شرکت یکنون طیدر شرا: گفت زین یاستاندار مرکز یامور اقتصاد یمعاون هماهنگدرهمین رابطه،

 .با چالش روبروست زیگرفتن پروژه و کار ن یمواجه است و برا یاریبا مشکالت بس رآبآذ

 نفت و گازگچساران یشرکت بهره بردار یجاریاست یتجمع رانندگان خودروهااعتصاب و *

 نفت و گازگچساران یشرکت بهره بردار یجاریاست یرانندگان خودروها جمعی ازتیر،74روزشنبه 

به عدم پرداخت مطالباتشان،نداشتن بیمه وبروز نشدن دریافتی تراضشان نسبت برای بنایش گذاشتن اع

 نیا یاداره مرکزرا مقابل  خودروهایشاند وشان متناسب با تورم درسال جدید،دست از کار کشیدن

 .پارک کردندشرکت 



 



  

حقوق  شیدرصد افزا73اساس گفته رانندگان آنها تنها حدود  بربنابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 نیاز رانندگان خودروها هم به طور کامل قطع شده است وبه هم یکی مهیداشته اندو ب یدر سال جار

و مشکالت فراوان خود  یبد اقتصاد تیرانندگان از وضع نیدند،ایعلت امروز دست از کار کش

 .مسئوالن مربوطه شدند یصحبت کرده و خواستار ورود و توجه جد

ماه حقوق برای چهارمین 1دراعتراض به عدم پرداخت رانشهریپ بیس یاعتصاب کارگران سد کان*

 روز 

 تهدید کارگران اعتصابی به اخراج از کار

دراعتراض به عدم پرداخت رانشهریپ بیس یکارگران سد کان تیربرای چهارمین روز،74روز شنبه 

 .ماه حقوق به اعتصابشان ادامه دادند3

گذشت چهار  رغمیعل: :به خبرنگاریک رسانه محلی گفترانشهریپ بیس یاز کارگران سد کان یکی

 .آنان نشده است یها به خواسته یروز از اعتصاب کارگران تا کنون توجه

 .اند به اخراج از کار کرده دیرا تهد یکارگران اعتصاب رانشهریپ بیس یسد کان مانکارانیپ: گفت یو

به  یشانها تا تحقق خواسته:گفتند انشهرریپ بیس یسد کان یاعتصاب کارگرانبنابه گزارش همین منبع،

 .اعتصاب ادامه خواهند داد

 اعتراض کارگران کارخانه آب معدنی داماش نسبت به بالتکلیفی معیشتی وشغلی*



 یفینسبت به بالتکل اعتراضشان را واقع در شهرستان رودبار داماش یکارگران کارخانه آب معدن

 .رسانه ای کردند یوشغل یشتیمع

با اشاره به معوقات رسانه ای،داماش در تماس با خبرنگار  یرگران کارخانه آب معدناز کا یجمع

اما در  میکن یداماش کار م یکه در کارخانه آب معدن میکارگر هست ۰۳به  کینزد: خود گفتند یمزد

 .میطلبکار یحال حاضر بابت سه ماه مطالبات مزد

اند اما  کارخانه مشغول به کار بوده نیر اکارگر د ۰۴۳از کارگران،در گذشته حدود  یکیگفته  به

 .است دهینفر رس ۰۳امروز تعداد آنها به حدود 

 یدر حال حاضر شرکت آب معدن: داماش، گفت یدر کارخانه آب معدن دیتول تیدر خصوص وضع او

کارخانه به صورت تک  نیکارگران ا کهیندارد به طور دیتول یانسان یروین تیداماش با تمام ظرف

 .غول کارندمش فیش

 یاجتماع نیتام مهیداماش پرداخت نشدن حق ب یمشکالت کارگران آب معدن گریاز د: افزود یو

 .است

که از  یداماش طبق استعالم یکارگران آب معدن یبرخ مهیدو ماه حق ب یال کیحدود  ،یگفته و به

 .پرداخت نشده است م،یا شهرستان رودبار گرفته یاجتماع نیاداره تام

 تیبا حساس رود یانتظار م یو کشور یاز مسئوالن محل: سخنان خود گفت یانیدر بخش پا کارگر نیا

دوباره آن  یلیاز تعط رانهیشگیشرکت را مورد نظر داشته و با اقدامات پ نیا تیوضع یشتریب

 .مشابه سابق دچار نشود یشرکت به سرنوشت نیکنند تا ا یریجلوگ

در زندان قرچک مراسم اول ماه ماه مقابل مجلس  از بازداشت شدگان  یضرب و شتم ندا ناج*

 نیورام

 میجرا انیتوسط زندان یاز ضرب و شتم و یهمسر ندا ناج ،ی، جمال عامل۰ رماهیت 74روز شنبه 

 .و پرسنل زندان قرچک خبر داد یعاد

ساعت گذشته در زندان قرچک  ۴۴ یط یندا ناج” : نوشت شتریئدر تو یادداشتی یط یعامل جمال

توسط پرسنل زندان مورد  گریبار د کیو  یعاد میجرا انیاز زندان یکیبار توسط  کی نیورام

 .ضرب و شتم قرار گرفته است

زندان به سرش  نیکه مامور یا ضربه اطرزندان منتقل شده و به خ یاتفاق به بهدار نیپس از ا یو 

در زندان  زیاطفه رنگرو ع یجان ندا ناج. دچار شده است ینیچند ساعت به تارب یوارد کردند برا

 .”قرچک در خطر است

به زندان  ۴۳۲موسوم به  نیخردادماه از بند وزارت اطالعات در زندان او ۴۲ خیدر تار یناج ندا

 .منتقل شده بود نیقرچک ورام

 برگرفته ازکانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران

 یکایسند یاعضاو  هفت تپه شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یکایعضو سند علی نجاتی*

وحومه خواهان آزادی بازداشتی شدگان مراسم روز جهانی  تهران یکارگران شرکت واحد اتوبوسران

 کارگر،اعتراضات هفت تپه وکارگران ومعلمان زندانی شدند



 یهفت تپه با اعضا شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یکایعضو سند ینجات یعل دارید

  تهران یواحد اتوبوسران کارگران شرکت یکایسند

 

هفت تپه روز جمعه  شکریکارگران شرکت کشت و صنعت ن یکایسند رهیمد اتیعضو ه ینجات یعل

 نیدر ا. کرد داریتهران و حومه د یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند یبا اعضا ریت ۰۴

 درارتباط شدگان زداشتکارگر  با روز بازداشتشدگان یخود را از آزاد تیحاضر، حما یاعضا دارید

آنان  یاعالم و خواهان آزاد یزندان معلمان – یزندان ارگرانوکتپه  هفت یکارگر اعتراضات_اب

 .شدند

 ینقد یبه حبس، شالق و جزا از اعضای کانون صنفی معلمان یرحمت رضا دیحممحکومیت *

و  کیتحر ق،ی، تشو پ.متعارف در آ ریغ یبه اتهام اخالل در نظم با انجام رفتارها یرحمت دیحم

 ۴ یفریدادگاه ک ۰۳۰ ی؛ توسط شعبه  یمجاز یدر فضا امکیبه خشونت با فرستادن پ بیترغ

به حساب  ینقد ی مهیتومان جر ونیلیم ۴ضربه شالق و  ۴۴ماه زندان،  ۰۳شهرستان شهرضا، به 

 .محکوم شد یاسالم یوردولت جمه

 انیفرهنگ یو عضو انجمن صنف یصنف یگگزارش دادگاه هفت فرهن/ پرونده کیهفت پرونده در *

 یخراسان شمال

جلسه دادگاه  تیر ازبرگزاری74کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان بتاریخ

 :گزارشی بشرح زیرداد یخراسان شمال انیفرهنگ یانجمن صنف یاعضا

 یمعلم استان خراسان شمال هفت قهیوث دیبا ق یماه از بازداشت و آزاد ۴انجام پس از گذشت حدود  سر

 یدادگاه عموم یفریک ۰۳۴افراد در شعبه  نیاز اتهامات ا یبخش یجلسه  نینخست ۰۰۲۳در آبان ماه 

 .جوان  در شهرستان بجنورد برگزار شد یقاض استیشهرستان بجنورد با ر



 نیحس ،ییرجا درضایحم ،یحسن جوهر ،یرباط یفروتن، مصطف یعل  انیهفت نفر، آقا نیا

به دادگاه فراخوانده شدند  رماهیت ازدهمیحقپرست و محمدرضا رمضانزاده در روز  دیانپور، سعرمض

 .اتهام شدند میتفه یعموم  اذهان  شیبا قصد تشو  بیو  همزمان باهم در مورد نشر اکاذ

 . در پرونده داشتند زیرا ن نیبه مسوول نیرمضانپور اتهام توه یآقا

 .در پرونده داشتند زیدر امانت را ن انتیباال خ یمهارمضانزاده عالوه بر اتها یآقا

 ییرضا رجا دیرمضانپور و حم نیمحمدرضا رمضانزاده، حس انیبه اتهامات آقا رماهیت ازدهمی روز

 .شد یدگیرس

 نیا یسند و مصداق درباره  کیبود که  نیا نیمکرر متهم یپرونده تقاضا یتمام مراحل بررس در

توسط دستگاه  ییشده در مراحل بازجو هیته یدر پرونده قطور و چندجلد یول دیاتهامات ارائه فرمائ

هفت نفر باشد و اتهام را  نیمربوط به ا میبرگ که مستق کی یدر دادسرا حت یاطالعات و بازپرس

 .اثبات کند موجود نبود

ود وج یکاف یبا ادله  یخصوص یشاک دیدر امانت با انتیو خ نیبه مسوول نیمورد اتهامات توه در

 .که آنهم وجود نداشت داشتیم

و  یجوهر ،یفروتن ، رباط انیآقا یاذهان عموم شیبه قصد تشو بیبه اتهام نشر اکاذ یدگیرس یبرا

جوان جلسه به روز  ینبود و با درخواست جناب  قاض یوقت کاف رماه،یت ازدهیحقپرست در روز 

نامبردگان فوق، جلسه  یمعطل یکلپس از  زیماه موکول شد که متاسفانه در آن روز ن ریدوازده ت

 .انروز موکول گشت ینشد و به فردا برگزار

و حقپرست  یجوهر ،یفروتن ، رباط انیبه اتهام آقا یدگیرس یجلسه  ۲۹ رماهیت ۰۰پنج شنبه  روز

را رد کرده و از  گریاتهام و اتهامات د نیکل ا گرشانیچون همکاران د زیافراد ن نیبرگزار شد و ا

 .دندخود دفاع کر

  .هم ارائه نشد شانیپرونده به ا یاز طرف قاض یکذب و دروغ یمستند منتشر شده  چیه

داشته و به  تیجوان رضا یقاض ییو برخورد با متانت و خوشرو یدگیاز مراحل رس نیمتهم یتمام

  .هستند دواریتبرئه از اتهامات منتسب ام

ابالغ  ندهیآ یرونده و اتهامات در روزهاپ نیو احکام ا جیپرونده نتا یو اشارات قاض یگفته  طبق

 .خواهد شد

شناخته شده اند و انتظار  ینمونه کشور یسال گذشته قاض یبه ذکرست که جناب جوان ، ط الزم

 یانصاف و عدل نظر و را تیو مطالعه کرده  و با رعا یبا دقت پرونده را بررس شانیا رودیم

 .ندیرا ابالغ نما شیخو

دادگاه انقالب شهرستان شده که هنوز از جانب آن ها  یمعلمان راه نیا یه از پروند یضمن بخش در

 .صادر نگشته است یا هیابالغ

تحت فشار  زیآ پ ن یبه تخلفات ادار یدگیرس ی رهی، دا یبر دادگاه انقالب و دادگاه عموم عالوه

کرده  یپرونده ساز انیفرهنگ نیا ی، برا یحراست اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمال

  .باشدیو اقدام م یدر دست بررس زین نیریسا یصادر کرده و پرونده  یسه نفر احکام یو برا



 یاز موعد، برا شیپ یاجبار یمحمدرضا رمضانزاده بازنشستگ یآقا یبرا یتخلفات ادار یبدو آتیه

و  کسالیبه مدت از محل خدمت بجنورد به شهرستان مانه و سملقان  دیرمضانپور تبع نیحس یآقا

 .در پرونده را در نظر گرفته است یکتب خیحقپرست درج توب دیسع یآقا یبرا

  افتی دیبا ابراز مشکالت کارگران از محاکمه نجات نخواه:  یمحمد نیپرو*

 (یدولت یکارگر یتشکلها ندگانینما یشعار  کردیبه رو یپاسخ)

 یزندگ دهیسربه فلک کش یها نهیبا هز رانیمزدبگ یها یافتیدر یکه ناهمگون میبریبسر م یامیا در

 یگذاشته است و با اعالم هر رقم از گران شیشده را به نما لیفقر و فالکت تحم یچهره  شیاز پ شیب

 .کشدیرا به رخمان م مانیکارگر متیها ،ارزان تر شدن ق

 شیمعنا یندگز یها نهیدر قبال هز یافتیارزش شدن دستمزد در یگرفت  که ب جهینت شودیم یراحت به

 .کارمان است یرویارزش شدن ن یب

 یاست که مراکز اعالم آمار رسم ییبه گونه ا یسرسام آور چند صد درصد یها یرشد گران آمار

گزارش ها  یالبه ال شوندینادرست خود ادامه دهند و مجبور م یبه ارائه آمارها توانندینم زیکشور ن

 ۰۳۳رب گوجه،  یدرصد ۴۴۹ از،یپ یدرصد ۲۰۰و ینیزم بیس یدرصد ۴۲٦،۹یبه گران

 متیق یواقع شیافزا زانیم نکهیبا وجود ا)  سال گذشته کیروغن در  یدرصد ۲۰شکر و  یدرصد

 .اذعان کنند( ارقام است  نیاز ا شیها ب

 یزندگ یاتیو ح یاقالم ضرور تمام یچند صد درصد متیق شیافزا

 ی،  باعث شده است تا مسئوالن تیوضع نیدر ا یسال گذشته تا کنون و عدم چشم انداز توقف یط در

رو  شیبه فکر برون رفت از معضالت پ شیاز پ شیهستند ب یفالکت نیکه خود دست اندر کار چن

 .حفظ منافعشان باشند یبرا

 یپرونده ها لیو ببند ها و تشک ریبگ دیعکس العمل درخور شان مسئوالن تشد نیمعمول اول طبق

 یفقر و فالکت کنون نیسالها به کّرات ا نیا یاست که در ط یگرشاخص کار یچهره ها یبرا ییقضا

 متیرشد ق یرا نسبت به غارت دسترنج کارگران و ناهمگون قشانیکرده بودند و نقد عم ینیب شیرا پ

 .کردند یدستمزد کارگران و کارمندان اعالم م نییها و تع

 نیبه دست اندرکاران چن( …و طومار، تجمع.مقاالت  قیاز طر)مختلف  نیکه به عناو ییها چهره

انتظار نداشته “زدند و اعالم کردند  ادیجامعه را فر رانیاعتراض کارگران و مزدبگ ی،صدا یتیوضع

 “ دیاعتراض ببند یو هم دهان را برا دیکه هم نان نده دیباش

 یواقع یاست که در نبود چهره ها ییجوالن دادن چهره ها کندیکه  تهوع آور جلوه م یاکنون اتفاق اما

دستمزد  زانیو نقد م ییکارگر شروع به قلم فرسا ندهیشده کارگران و معلمان، به نام نما دهیبه بند کش

 یمصوبات مزد یپا نشانیننگ یفالکت، سالهاست امضا نیکه با علم به ا یکسان. کنند یم رانیمزدبگ

 .فقر و فالکت بوده و هستند نیا انیبان نیتر یاز اصل یکیکه  یکسان. قرار دارد رانیهر ساله مزدبگ

زاده،  میهمچون جعفر عظ)  رانیکارگران و مزد بگ ندگانینما یواقع یکردن چهره ها یزندان با

و بعنوان  دهیدست نشانده فضا را مناسب د یچهره ها نیا( …و  یبیحب ،محمدیعبد لیاسماع

و  پانصد  ونیلیم کیق حقو عیاز فجا. نموده اند یدرد و رنج کارگران شروع به سخنور انیسخنگو



که خودشان  تیواقع نیبدور از ا ندیگویسخن م یاجتماع نیو از غارت تام زنندیدم م یتومانهزار 

 .کرده اند لیتحم رانیمزدبگ یونیلیم یفالکت را به خانواده ها نیسالهاست ا نیدست در دست مسئول

 یو از دردها دیکشیه را بدوش مشد نییتع نیننگ یدستمزدها لیشراکت در تحم تیهنوز مسئول انیآقا

 !!!؟ دییگویما سخن م

 یجنبش مطالبه گر. دیریاشتباه نگ تانیپدر یتهایرا با رع کیو  ستیقرن ب رانیو مزدبگ کارگران

 ندارد و ستادنیکارگران در تقابل با فقر و فالکت موجود سر باز ا

 .ردک میمحاکمه توسط کارگران مالقات خواه زیشما را در پشت م یبزود

 ۲۹ ریت ۰۴

آزاد کارگران  هیاتحاد رهیمد ئتیو عضو ه  رانیا یفلز عیسابق کارگران صنا ندهینما یمحمد نیپرو

 رانیا

 کارگران شرکت واحد یکایعضو سند یبازگشت بکار کارگران اخراج یریگیراجع به پ یگزارش*

 تیو عضو یبات کارگردفاع از مطال لیکارگران شرکت واحد تنها به دل یکایسند یتن از اعضا پنج

کارگران از  نیها ا سال نیا یط. اند هاست که از کار اخراج شده سال یمستقل کارگر یکایدر سند

اند احکام صادره اخراج از  موفق شده یبازگشت به کار خود بوده و در موارد ریگیطرق گوناگون پ

مجدد  یدگیا وزارت کار در رساما مجدد. نقض کنند یعدالت ادار وانیکار خود در اداره کار را در د

به اخراج آنان صادر کرده  یرا ،یحق طلب یمستقل و صدا یکاهایبه پرونده در جهت سرکوب سند

 انمسبزوار و خ یمیکر نیزاده، حس ناصر محرم ،یدیحسن سع ،یرضا شهاب انیاست و کماکان آقا

 .و ظالمانه و از کار اخراج هستند یقانون ریبه طور غ یریفرحناز ش

در ادارت کار، اداره کل کار استان تهران،  یکارگران اخراج نیفراوان ا یها یریگیرغم پ هب

 ینامه نگار ریها نظ یهمچنان با انواع سنگ انداز ،یعدالت ادار وانیشهر و د یوزارت کار، شورا

کرد  نهیدر ادارات کار و هز یشرکت واحد از فساد ادار تیریو سوء استفاده مد یتیامن ینهادها یها

از  یکیدر . ارتباط، آنان هنوز موفق به بازگشت بکار نشده اند نیدر ا تیریمد یفراوان مال

از  یریجلوگ یقانون ریبه وزارت کار مراجعه و به روند غ یریخانم فرحناز ش ر،یاخ یها یریگیپ

 یآقابا  یوقت مالقات شان،یاعتراض ا یبا باال گرفتن صدا. کند یبازگشت به کار خود اعتراض م

و  یریبا معاون روابط کار خانم ش داریدر د. داده شد یمعاون روبط کاِر وزارت کار به و یشاکرم

اعتراض  کایسند یاخراج یاداره کار در مورد بازگشت به کار اعضا ینسبت به کارشکن یشهاب یآقا

در  زیشد و نارائه  یریدر مورد بازگشت به کار خانم فرحناز ش یعدالت ادار وانید یقطع یشد و را

 یاوری. داده شد حی، توض(یسنندج مانیپ)شرکت واحد  تیریمورد سوء عملکرد اداره کار استان و مد

 یاگر من به جا: "گفته یریبه خانم ش حانهیوق یاز مسوالن اداره کار استان تهران در اظهارات یکی

 ییهر را دیهست ییکایسند ماشبا شما چکار بکنم و از آنجا که  دانستم یعامل شرکت واحد بودم م ریمد

." داد میبه اخراج شما خواه یصادر بکند من و اداره کار استان مجددا را یعدالت ادار وانیکه د

است که ده سال  نیهم یبودن است و برا ییکایجرم شما سند" دیگو یم یریمضافا به خانم ش شانیا

 (نقل به مضمون." )دیهست فیاست که بالتکل



االجرا است و  و الزم یقطع یرا نیاظهار داشت که ا وانید یرا ی با مالحظهمعاون روابط کار  

خواهد شد اما  یریگیموضوع پ نیوعده داده شد که ا ربط،یمسئول ذ کیبار توسط  نیچندم یبرا

 .صورت نگرفته است یریبازگشت بکار خانم ش یبرا شانیا یاز سو یاقدام چیمتاسفانه در عمل ه

معاون . اعتراض شد کایعضو سند یکارگران اخراج ریعدم بازگشت به کار سا نسبت به دارید نیا در

حق سنوات خود  یرضا شهاب یشرکت واحد ادعا کرده است آقا تیریروابط کار اعالم داشت که مد

شد و درخواست  بیتکذ یاز جانب و ایموضوع قو نیحساب کرده است که ا هیو تسو افتیرا در

رابطه دارد ارائه کند البته معاون روابط کار هم  نیدر ا یاحد اسنادشرکت و تیریمد چنانچه دیگرد

است  یگفتن. ارتباط به وزارت کار داده نشده است نیدر ا یکرد از جانب شرکت واحد مدارک حیتصر

 شان یقانون ریسرپوش گذاشتن به اقدام غ یاست برا یشرکت واحد تالش تیریکذب مد یادعا نگونهیا

 .ییکایزگشت به کار کارگران سنداز با یریجلوگ یبرا

کل اداره  ریمد شتریکه اکنون معاونت روابط کار را برعهده دارند پ یشاکرم یذکر است که آقا قابل

 یاند و در آن زمان اعالم کرده بودند که امر بازگشت به کار کارگران اخراج کار استان تهران بوده

و اکنون که  ودش یریگیوزارت کار پ قیاز طر دیاو ب ستیشرکت واحد در حد توان اداره کار استان ن

بازگشت  رود یمعاونت روابط کار در وزارت کار را برعهده دارند انتظار م تیخود، مسئول شانیا

 یاز سو یاما تاکنون اقدام. کارگران شرکت واحد را محقق کند کایعضو سند یبکار کارگران اخراج

 .ارتباط صورت نگرفته است نیدر ا شانیا

انجام شده است و  یحقوق ریو بصورت غ یشرکت واحد با پرونده ساز ییکایکارگران سند راجاخ

محرمانه به اداره کل  یبا ارسال نامه ا ۲۴هفده تن معاون وقت روبِط کار وزارت کار در سال  یآقا

 نراکارگ نیاخراج آنان دستور به بازگشت بکار ا یحقوق ریکار استان تهران با اشاره به ابعاد غ

شرکت واحد با استفاده از بخش  تیریاما مد( باشد یخبر م وستینامه پ ریتصو)داده بود  یاخراج

 .شد یکارگران اخراج نیمانع از بازگشت بکار ا یتیامن یتندرو نهادها یها

خود مانع از دخالت  فیخود ناتوان باشد  در انجام وظا یها تیوزارت کار در انجام مسئول دیبا چرا

 نشود؟ یتیامن ینهادها یونفراقان یها

 ماه حقوق کارگران شهرداری مهاباد وبوکان 2و 1عدم پرداخت *

ماه حقوق کارگران شهرداری 2شهرداری مهاباد و سبز یو فضا یخدمات شهر ماه حقوق کارگران4

 .بوکان پرداخت نشده است

 +دو کوهه دهیپد یو مهندس یحقوق کارگران  شرکت فنوعده پرداخت قطره چکانی *

 نیمعوقات کارگران ابخشی دوکوهه مستقر در سرابله از پرداخت  دهیپد یشرکت راهساز رعاملیمد

 .خبر داد ندهیشرکت تا روزپنج شنبه هفته آ

 دوکوهه مستقر در سرابله دهیشرکت پد ریچاش مد یعلتیر،73بنابه گزاررش رسانه ای شده بتاریخ

هفته  کیشرکت ظرف  نیم کارگران شاغل در اازمطالبات تما یانجام شده  بخش یبا تالش ها:گفت

  شودیپرداخت م ندهیآ

و  یمال یندهایفرا یساز نهیموجود و به یتا با استفاده از منابع مال میدر تالش هست: کرد اواضافه

 .مییپرداخت نما ندهیمطالبات تمام کارگران را تا سه ماه آ ماندهیباق ،یپرداخت



 رکت فنی و مهندسی پدیده دو کوههش  ماه حقوق کارگران31عدم پرداخت+

شرکت فنی و مهندسی پدیده دو )ماه حقوق کارگران راهسازی در شهر سرابله در استان ایالم 74

 .پرداخت نشده است(کوهه

 ماه حقوق بیش از هزار کارگر خدمات شهری شهرداری رشت1عدم پرداخت کامل *

 .امل پرداخت نشده استخدمات شهری شهرداری رشت بطور ک کارگر7766سه ماه حقوق 

مشغول  سبز وریزبه گزارش یک منبع خبری محلی،این کارگران تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری 

سه ماه گذشته به شکل  یمستقر است در ط در شهر اصفهان شتیریمدبکارند واین شرکت که 

 .کارگران طرف قراردادش پرداخت کرده استتومان به  ونیلیم کیحدود  ن،یانگیم

 سمنان استاناز کار در یحوادث ناش یدرصد 21 شیافزا*

در  شیدرصد افزا ۴۹با  ۲۹بهار دراز کار  یحوادث ناش: استان سمنان گفت یقانون یپزشک رکلیمد

 .دیمورد رس ۹۳مورد به  ۳۴با مدت مشابه سال گذشته از  سهیمقا

 یمورد حادثه ناش ۹۳ از تعداد: افزودتیر درگفتگوباخبرنگار رسانه ای 74روز شنبه  ینوروز یمهد

و چهار مورد منجر به فوت  یمورد جرح ۹۴ یاز کار در استان سمنان در سه ماهه نخست سال جار

 .بود

 دیو آموزش به کارگران است که با یمنیا یاصول تیرعا ازمندیکاهش حوادث کار ن: کرد دیتاک یو

 .داشته باشند یموضوع توجه جد نیبه ا انیکارفرما

و نگران کننده است  یاز کار در سمنان جد یحوادث ناش یدرصد ۴۹ شیافزا: دخاطر نشان کر یو

 .الزم را اتخاذ کند ریچالش تداب نیرفع ا یاستان برا یو اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع

 اهدا شد ازمندانیبه نساله دهدشتی 11بدن کارگرسه عضو *

که به علت تصادف  یساله دهدشت 44سه عضو بدن کارگر : دهدشت گفت ینیخم مارستانیب سیرئ

 .اهدا شد ازمندین مارانیشده بود به ب یدچار مرگ مغز

به نام محمد فروهر منش  ماریب نیا: تیربه خبرنگار رسانه ای گفت74روز جمعه یطاها خادم محمد

 .شد یبستر icu ژهیو بخش و مارستانیدر ب رماهیت 74سال داشت و به علت تصادف در  44

 تیرضا یالزم برا یتالش ها ماریب نیا یبر مرگ مغز یپس از اعالم پزشکان مبن: کرد انیب یو

 .اهدا عضو انجام شد یخانواده برا

و  هیعضو استان عمل برداشت دو کل وندیستاد پ یخانواده و هماهنگ تیبا رضا: کرد حیتصر یخادم

 .ارسال شد وندیپ یبرا رازیش نایس یابوعل مارستانیکبد انجام و به ب

 کارگر ساختمانی دربوکان براثر ریزش دیوار2کشته وزخمی شدن *

تیر،یک کارگر ساختمانی درحادثه ریزش دیواردربوکان در دم جانش را ازدست 74عصر روزشنبه 

 .داد ویک کارگردیگرمصدوم وبه بیمارستان منتقل شد

 ورشابین امیخ یشهرک صنعت واقع ای کارخانهدرجوان حین کارکارگر جان باختن یک *



شهرستان  امیخ یشهرک صنعت کارخانه ای واقعدرساله حین کار24یک کارگر (تیر74)جمعه شب

 .دراستان خراسان رضوی زیرنوار نقاله گیر کرد ودر لحظه جان باختشابورین

 کارگرساختمانی  درمالیر زیر آوار2جان باختن *

راثرریزش آوار جانشان تیر،دوکارگر ساختمانی حین کارتخریب یک ساختمان قدیمی ب74روزجمعه 

 .را ازدست دادند

 جان باختن یک کارگر راهداری استان زنجان حین کار براثر تصادف *

براثر  زیتبر -در اتوبان زنجان  یک کارگر راهداری استان زنجان حین کار تیر،73روزپنج شنبه 

 .برخورد یک دستگاه پژو با وی جانش را ازدست داد

 نفرازمصدومین2وخامت حال  -براثرانفجار دانش الوند ایمیکارخانه ک کارگر37مصدومیت *

در واقع ( خوراک دام کننده دیتول)دانش الوند ایمیکارخانه ک (تیر74)درحادثه انفجار عصر روز جمعه

حال دونفر از مصدومین خیم .ده کارگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدندهف،قم هیشهرک شکوه

 .گزارش شده است

akhbarkargari2468@gmail.com 
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