
 2931خرداد ماه  21اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند

 در اعتراض به بازداشت یکی از نماینده هایشان پارس یکاغذسازاعتصاب کارگران کارخانه  -

ساختمان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  مال کرج پروژه البرزتجمع اعتراضی کارگران  -

 درتهرانسامان  بانک یمرکز

  نسبت به عدر پرداخت ققو کوت عبدهللا یکارگران شهرداراز سرگیری تجمعات اعتراضی  -

به خطرافتان آینده در اعتراض کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان  اتتجمعادامه اعتصاب و -

اگذاری ها ، عدر تبدیل وضعیت،عدر پرداخت کامل ققو  ومطالبات وعدر شفافیت شغلی پس از و

 مالی صندو  ذخیره 

قکر انفصال از خدمت  نسبت به زندانی کردن معلمان و از معلمان کرمانشاه یجمعتجمع اعتراضی  -

 یبیقب مقمد

  یبیقباز مقمد  تیشاغل وبازنشسته کرمانشاه در قما انیفرهنگ یانجمن صنف   هیانیب

 نهیبه زمبرای همبستگی با معلمان زندانی واعترض  وانیمر انیفرهنگ گزارش تصویری ازتجمع -

 یبیقب مقمد یجهت صدور قکر انفصال از خدمت برا ینیچ

با  کارگر در سنندج یروز جهان بهشتیارد ازدهریروز از بازداشت شدگان  یاسقا  روقآزادی  -

 یتومان ونیلیم کصدی قهیوثتودیع 

 کارگر استان گلستان براثر سیل0011ادامه بیکاری  -

 آبادان بر اثر سقوط از ارتفاع  شگاهیپاال 2فاز  کارگرجان باختن یک  -

 در زاهدان یپز ینیریکارگاه ش کیقادثه آتش سوزی نفر در 2مرگ دلخراش  -

 شانیهادر اعتراض به بازداشت یکی از نماینده  پارس یکاغذسازاعتصاب کارگران کارخانه *

در اعتراض به بازداشت نماینده شان دست از  پارس یکاغذسازکارخانه  خردادماه،02روز یکشنبه 

 .تجمع کردند تیریمقابل دفتر مدو  کار کشیدند

این کارگران به اجرای من درآوردی طرح طبقه بندی مشاغل از طرف کارفرما و عدر پرداخت 

انی بجای ققو  کامل اردیبهشت ماه معترضند  و هزارتوم011بموقع ققو  منجمله  پرداخت مساعده 

اعتراض شرکت  نیا یبا مراجعه به امور ادار یکی از نمایندگان کارگران (خردادماه00)روز گذشته

 .ما را کرد بهشتیققو  اردکامل  مساعده  را اعالر و درخواست پرداخت  نیکارگران با ا

شوش بازداشت و به  تیامن سیپل توسطرگران بجای پرداخت ققو  کارگران،صبح امروز نمایند ه کا

 .انتقال داده شد یمکان نامعلوم

اعتصاب دست به  دراعتراض به بازداشت نماینده شان کارخانه کاغذ پارس یتمار قسمتها کارگران

 .تجمع کردند تیریمقابل دفتر مد ،کارخانه نیا دیتول وطخط یتمام و با خاموش کردن  زدند 



 :درهمین رابطه

  رانیآزاد کارگران ا هیبه کانال اتقاد یاز طرف کارگران شرکت کاغذ پارس ارسال اریپ

 نیمسوول یاز سو شهیهفت تپه که هم شکریاست در جوار شرکت ن یکاغذ پارس شرکت شرکت

کارخانه  نیاست که کارگران ا یدرقال نیواقد نمونه نار برده است ،ا کیشهرستان شوش به عنوان 

  هیتا به دور از قاش دندیماه گذشته کوش نیدارند ودر چند تیشکا یطرح طبقه بندناعادالنه  یبه اجرا

 یدغدغه ها هیقاش یکنند و ب یکارخانه اقدار به اصالح طرح طبقه بند تیریتعامل با مد ودر

 نیاز ا الیشهرستان شوش دان نیتام یکارخانه  با اطالع  شورا تیریکارگران را مرتفع کنند،اما مد

 .کندیم یدار اقدار خود

 ندهیهفت تپه اقدار به انتخاب نما شکریشرکت کاغذ پارس همچون برادران خود در شرکت ن کارگران

 یوجاهت قانون ندگانینما نیچون ا ندیگویم کنندیمستقل کرده اند اما متاسفانه به هرجا که مراجعه م

الن اداره کار شهرستان است که مسو یدرقال نیا ردیگیبا شما صورت نم یهمکار چگونهیه. ندارند

  یشرکت کاغذ پارس اطالع داشته و تاکنون که کارگران متقدانه برا تیریشوش از تمار تخلفات مد

طرح طبقه  نیبودند که ا اوردهیخودشان هر ن یقدر برنداشته بودند،به رو یاصالح طرح طبقه بند

 یدگیشما رس التبه مشک یرصورتاشکار بوده است واعالر کرده اند د راداتیا یظالمانه و دارا یبند

 !!!دیکار  انتخاب کن یاسالم یخود را در قالب شورا ندگانیخواهد شد که نما

 نیهر ا لشیبشدت کارگران را تقت فشار گذاشته و  دل یشرکت کاغذ پارس از لقاظ کار  سهامدار

ققو  پرداخت  یموعد مقرر شده برا۶۲/۸/۸۹، کردهیبوده که ققو  را سر موقع پرداخت نم

 ماه کارگران زقمت کش کاغذ پارس هفت تپه بوده است بهشتیارد

همچون  یاستفاده از مناسبات سو صورت نگرفته  اما در مقابل کارفرما با یاما تاکنون پرداخت ققوق  

شرکت  نیپرسنل ا دیهزارتومان مساعده  کرده که با اعتراض شد۰۵۵فطر اقدار به پرداخت  دیع

  مواجه شده

شرکت   نیا یکالنتر با مراجعه به امور ادار یعل یکارگران  اقا ندگانیاز نما یکی روزید کهیبطور

ما را  بهشتیمساعده  را اعالر و درخواست پرداخت ققو  ارد نیاعتراض کارگران با ا دیمراتب شد

 سیپل توسط۰۵کارگران کاغذ پارس امروز ساعت   ندهیکالنتر نما یعل یکرده است  که  متاسفانه اقا

 .انتقال داده شده است یشوش بازداشت و به مکان نامعلوم تیامن

 ندهیشوش  در بازداشت کردن نما تیامن سیوبه دور از انتظار پل انهیاقدار وقش نیا یپ در

 یخبر تمام نیا ریکارخانه کاغذ پارس اعتصاب کرده و تا زمان تنظ یتمار قسمتها ،کارگرانیکارگر

 .باشدیکارخانه  خاموش م نیا یقسمتها دهاوتماریخط تول

ساختمان نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل  پروژه البرز مال کرجتجمع اعتراضی کارگران *

 درتهرانسامان  بانکی مرکز

دراعتراض به بالتکلیفی شغلی  پروژه البرز مال کرجکارگران  خرداد،02ظهر روز یکشنبه 

 .قع درخیابان ولی عصرتهران تجمع کردندواسامان  بانک یساختمان مرکزومعیشتی مقابل 

هزار متر مربع در شهر کرج در  ۸۲۲ یربنایپروژه البرز مال که در زبنابه گزارش رسانه ای شده،

 انیم نیدر ا. ماه است که توسط بانک سامان پلمپ و متوف شده است ۴قال ساخت بوده، قدود 

ق  و ققو  خود از بانک سامان هستند،  ماه است که به دنبال نیپروژه، چند نیپرسنل فعال در ا



به صورت  یشرکت خصوص کیپروژه با  نیپرسنل، بانک سامان در ا نیاز ا یکی گفتهبه  رایز

 خیکرده و در تار تیآن شرکت، بانک سامان شکا یمشکالت مال لیقرارداد داشته و به دل یمشارکت

که در  یپرسنل فیتکل انیم نیاما در ا. ستپروژه اقدار کرده ا نیدور اسفندماه سال گذشته، به پلمپ ا

طلب داشته و قال که بانک سامان  یافراد از شرکت قبل نیداشته، نامعلور است، ا تیفعال روژهپ نیا

 .نکرده است یافراد اقدام نیوصول مطالبات ا یبرا باشد، یپروژه م نیمالک ا

 نیپروژه البرز مال  اول: داشت نایپروژه در تجمع امروز مقابل بانک سامان ب نیاز پرسنل ا یکی

 نیاز سهامدارن بزرگ ا زیکه بانک سامان ن باشد یدر استان البرز قصارک م یپروژه بزرگ تجار

ن پروژه به یدور اسفند نود و هفت ا خیپروژه به بانک سامان در تار یباال یبده لیپروژه بوده و به دل

پروژه به مدت  نیر به ذکر است کارکنان ابانک سامان قرار گرفت و الز اریصورت کامل در اخت

 یها یبده یکرد طب  قانون پاسخ گو دیتاک یو. اند نکرده افتیخود را در یها ققو  ریسال و ن کی

 .کنند ینم یدگیکه متأسفانه رس باشد یپروژه بانک سامان م

 یو ققوقسال است که ق   کیاز  شیب نکهیا انیپروژه با ب نیا نیاز پرسنل و مهندس گرید یکی

ار تا بلکه  موضوع را به وزارت کار هر ارجاع داده نیا تیبنده شکا: نکرده است اظهار داشت افتیدر

 .ق  و ققو  ما باشند ریگیکانال پ نیاز ا

از پرسنل در مقابل بانک سامان تجمع کرده و  یامروز ظهر به همراه جمع: اظهار داشت نیهمچن یو

نامناسب قراست بانک سامان  یبا رفتار یول ر،یخود بود یمال مطالبات و معوقات یریگیخواستار پ

 تیابانک هد یبه داخل سالن غذاخور تیبا ما برخورد کردند و در نها یو به دور از اخال  مدار

نداشته  یتا بازهر پاسخ دندیکار از ما وقت خر نیتا با ا ریاز بانک برگرد رونیکردند و نگذاشتند به ب

 .قاصل، اجازه خروج از بانک را دادند یبدون برنامه و ب یها از وعده پس تیباشند و در نها

قجر از اعتراض،  نیبانک سامان، در مقابل ا یمعاونت ققوق یاریاسفند یکرد، آقا دیتاک نیهمچن یو

پرداخت پول  یبرنامه برا چیو ه کند یپوچ اکتفا م یها و تنها به دادن وعده دهد یانجار نم یاقدام چیه

 .پروژه ندارند نیپرسنل ا

  نسبت به عدم پرداخت حقوقکوت عبدهللا یکارگران شهرداراز سرگیری تجمعات اعتراضی *

بای بنمایش  کوت عبدهللا یکارگران شهردار خرداد برای باری دیگر،کارگران02روز یکشنبه 

 .گذاشتن اعتراضشان نسبت به عدر پرداخت ققوقشان دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان زدند

هوا و قرار داشتن در ماه  یباوجود گرما:قاضر در تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت کارگراناز یکی

جواب قانع  چیهتاکنون  ر؛یرا متقمل شو یاریبس یپرداخت ققو  خود زقمت ها یبرا دیرمضان با

 .ریدیمسئوالن نشن یاز سو زین یکننده ا

ما از پرداخت نشدن  یتنها خواسته کارگران پرداخت ققو  در مقابل انجار کار است، نگران: گفت یو

 .است یسخت فعل یاقتصاد طیققو  در شرا

ینده به خطرافتان آدر اعتراض کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان  اتتجمعادامه اعتصاب و*

شغلی پس از واگذاری ها ، عدم تبدیل وضعیت،عدم پرداخت کامل حقوق ومطالبات وعدم شفافیت 

 مالی صندوق ذخیره 



به خطرافتان آینده شغلی پس در اعتراض کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان  اتتجمعاعتصاب و

ر شفافیت مالی صندو  از واگذاری ها ، عدر تبدیل وضعیت،عدر پرداخت کامل ققو  ومطالبات وعد

 .کماکان ادامه دارد ذخیره

خرداد،مدیران نیروگاه بدنبال جلسه ای با نمایندگان کارگران در رابطه با یکی از 02روز یکشنبه 

 .خواسته های کارگران مبنی بر پرداخت مطالباتشان وعده قلش را طی هفته آینده دادند

در پرداخت  ریآبادان  نسبت به تاخ یبیترک کلیس روگاهیکارگران نبنا به گزارشات رسانه ای شده،

 .اعتراض کردند تیریمقابل دفتر مد شان یشدن مطالبات مزد

و  یانداز دار راه که اکنون عهده یمانکاریموضوع است که پ نیبه ا یبیترک کلیکارگران س اعتراض

 رید را با تاخکارگران خو یایآبادان است، ققو  و مزا یبیترک کلیس روگاهیاز ن یبردار بهره

 .کند یپرداخت م

است که  یقرارداد کارگران قرارداد تیوضع لیاز اعتراض کارگران مربوط به تبد یگریبخش د

 یریگیپ روگاهیمسئوالن ن یمهر ازسو نیدارند اما ا تیوضع لیتبد یالزر را برا طیشرا نکهیعالرغر ا

 .شود ینم

 انیمنطقه است که در پا کیاستراتژ یها روگاهیه نآبادان ازجمل یبیترک کلیس روگاهیگفته آنها، ن به

 .برخوردار است ییباال تیخط شبکه قرار دارد و از اهم

اعتراض  لیدال گریبردار از د و شرکت بهره روگاهینشدن قطعه توسط شرکت مالک ن نیتام: گفتند آنها

 .کارگران است

 :درهمین رابطه

ل ترکیبی آبادان نسبت به پایمالی حقوشان از گزارشی درباره اعتراضات کارگران نیروگاه سیک*

توسعه انرژی تدبیر و وابسته به گروه توسعه  طرف شرکت های توبا از زیر مجموعه های هلدینگ 

 و گروه مپنا –بازوی درآمدزایی ستاد اجرایی فرمان امام  -اقتصادی تدبیر

http://etehadbinalmelali.com/ak/5-6-03-98/ 

حکم انفصال از خدمت  نسبت به زندانی کردن معلمان و از معلمان کرمانشاه یجمعتجمع اعتراضی *

 یبیحب محمد

  یبیاز محمد حب تیشاغل وبازنشسته کرمانشاه در حما انیفرهنگ یانجمن صنف   هیانیب

قکر انفصال  به زندانی کردن معلمان و دراعتراض هاز معلمان کرمانشا یخرداد جمع 00روز شنبه 

 .دست به تجمع زدند یبیقب از خدمت مقمد

  یبیاز مقمد قب تیشاغل وبازنشسته کرمانشاه در قما انیفرهنگ یانجمن صنف   هیانیب

 .مقکور به شکست است یبیقب مقمد اخراج توطئه 

 .فراتر گذاشت(هسته بروآ ایآهسته ب)پا را از شعار معروف  یبیمقمد قب ایآ یبراست

 .کند یمرز وبور طلب م نیفرزندان ا یرا برا استیبه دور از س یایآموزش پو یبیقب مقمد

http://etehadbinalmelali.com/ak/5-6-03-98/


از  ضیرفع تبع ان،بریفرهنگ یاجتماع تیآموزش،برقفظ شأن و موقع یساز یبر لغو خصوص او

 مهیبر بوبازنشستگان، نیشاغل یبرا یخدمات کشور تیریدرست قانون مد یاجرا ،برینظار آموزش

 .کند یم دیتأک رانیمزد بگ نیوفر  ب ضیکار آمد،بر لغو تبع یا

 .شده است دیآنها تأک یبر رو یخواسته ها به صراقت در قانون اساس نیا یتمام

 تیراه رفتن،تا مقروم دن،تایاز نفس کش)شیتهایمقروم ی هیمصائبش،با کل یچرا زندان با همه  پس

 ....(و زانشیبا عز داریاز د

 کند؟ یم دیتأک یکر وکاست قانون اساس یب یکه بر اجرا ستهیشا یانسان یزاس ایآ

 است؟ زندان

 !زاخراج؟ین وقاال

دچار  نینچنیآب وخاک انجار داده است ،که ا نیرا همانند بزرگان ا شیرسالت انسان یبیقب مقمد

 .شده است بتیمص

 یم یآنها است،وکوتاه یانسان فهیوظ یقانون اساس یکه اجرا یوکار بدستان رانیچرا مد پس

 .زنندیم یکنند،وخود را به خواب خرگوش

 شوند؟ ینم یمصائب نیچن دچار

خود را بر قانون  یقفظ منافع فرد یافراد واقف هستند،ول یققو  اجتماع هیکه به کل یق  آنان ایآ

 ست؟یدهند اخراج ن یم حیترج

 یزده م ادیمملکت فر نیاز ا یشه اکه هر روز در گو) یمطالبات اجتماع یبیبا اخراج مقمد قب ایآ

 شود؟ یمطالبه نم( شود

 د؟یکن یجامعه شانه خال یبه ق  و انسان یدر مقابل خواسته ها دیخواه یم یتا به ک یراست  به

 .زاریب ضیو از تبع.دارندیب ها یبیباشد مقمد قب ادتانی

باشد و توطئه  یم یندانمعلمان ز هیکل یوبازنشستگان کرمانشاه خواهان آزاد نیشاغل یصنف انجمن

 .باشد یاو وبازگشتش به کار م یرا به شدت مقکور کرده ، خواهان آزاد یبیاخراج مقمد قب

 شاغل و بازنشسته کرمانشاه انیفرهنگ یصنف انجمن

 نهیبه زمبرای همبستگی با معلمان زندانی واعترض  وانیمر انیفرهنگ معجگزارش تصویری ازت*

 یبیمحمدحب یاز خدمت براجهت صدور حکم انفصال  ینیچ

جهت صدور قکر انفصال از  ینیچ نهیو اعتراض به زم یاز معلمان زندان وانیمر انیفرهنگ تیقما

 یبیمقمدقب یخدمت برا



 

با  کارگر در سنندج یروز جهان بهشتیارد ازدهمیروز ی از بازداشت شدگان اسحاق روحآزادی *

 یتومان ونیلیم کصدی قهیوثتودیع 

کارگر  یروز جهان بهشتیارد ازدهریروز از بازداشت شدگان  یاسقا  روق خرداد،02روز یکشنبه 

 .،آزاد شدیتومان ونیلیم کصدی قهیوثبا تودیع  در سنندج

 :نودوهشت بهشتیدوازدهر ارد -رانیآزاد کارگران ا هیاتقاد

ود و شده ب ریکارگر در سنندج دستگ یروز جهان بهشتیارد ازدهریکه روز  یکارگر یروق اسقا 

 یتومان ونیلیم کصدی قهیوث دیروز بازداشت به ق ۲۸در بازداشت اداره اطالعات بود امروز پس از 

 .آزاد شد

 یو ب یفور یگفته و خواهان آزاد کیکارگران تبر گریو د شانیرا به خانواده ا یاسقا  روق یآزاد

 .ریهست یاجتماع انیو زندان یکارگران زندان گریو شرط د دیق

 نودوهشت بهشتیدوازدهر ارد -رانیاد کارگران اآز هیاتقاد

 کارگر استان گلستان براثر سیل2011ادامه بیکاری *

 .کارگر استان گلستان براثر سیل کماکان ادامه دارد0011بیکاری 

گلستان با اشاره به بازگشت  یاستاندار یمعاونت امور اقتصاد سرپرستبنابه گزارش رسانه ای شده،

کارگر در  ۹۵۵و  هزار کیقدود : استان گفت دهیخسارت د یران در واقدهااز کارگ یبه کار بخش

 .قرار گرفتند یکاریب مهیهستند که تقت پوشش ب کاریب ریاخ لیاثر س

 ،یدچار خسارت شد که شامل دامدار یبخش کشاورز یدیواقد تول 50 ریاخ لیدر س: افزود یو

واقدها شغل  نینفر در ا 081بوده که  یورپر یآبز یواقدها ،یلیتبد عیصنا ور،یپرورش ط یواقدها

 .اند خود را از دست داده

به بخش  لیس یها با اشاره به خسارت یو توسعه منابع استاندار یمعاونت امور اقتصاد سرپرست

شدند که  یشتریب یها دچار خسارت یو معدن یواقد صنعت 20بخش  نیدر ا: گفت زیصنعت استان ن

 .اند شده کاریر بنف 180واقدها  نیا یلیاز تعط



 ینفر شغل خود را از دست دادند که بخش 818و  هزارکی زین یو گردشگر یدست عیدر بخش صنا

 .هستند کارینفر همچنان ب 010 زیخود را آغاز کردند و در قال قاضر ن تیاز آنان فعال

قدود : ه داداستان ادام دهیخسارت د یاز کارگران در واقدها یبا اشاره به بازگشت به کار بخش یو

 .قرار گرفتند یکاریب مهیهستند که تقت پوشش ب کاریب ریاخ لیکارگر در اثر س 011و  هزار کی

 آبادان بر اثر سقوط از ارتفاع  شگاهیپاال 1فاز  کارگرجان باختن یک *

جان در در  آبادان بر اثر سقوط از ارتفاع  شگاهیپاال 2فاز  ساله22کارگر کیخرداد، 02روز یکشنبه 

 .د را از دست دادخو

 در زاهدان یپز ینیریکارگاه ش کیحادثه آتش سوزی نفر در 1مرگ دلخراش *

در  یپز ینیریکارگاه ش کینفر از مصدومان قادثه آتش سوزی 2خرداد،02ظهر روز یکشنبه 

 .جان باختند مارستانیدر ب یاثر شدت سوختگبر زاهدان

akhbarkargari2468@gmail.com 
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