
 ١٣٩٢ در دی ماه نگاهی به شرایط کار و مبارزات کارگران

 

و موقعيتی ) ١٣٩٢(دی ماه سال جاری  اخبار زیر منعکس کننده گوشه ای از شرایط زندگی و کار کارگران ایران در

این اخبار در خود رسانه های رژیم نيز . است که سرمایه داران زالو صفت برای کارگران ما به وجود آورده اند

 .انعکاس یافته اند) مدتًا در گزارشات ایلناع(

  

زمانی که فردی به فردی دیگر آسيب جسمی وارد می آورد، آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، این را ما "

قتل غير عمد می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش بداند که آسيب وارده به مرگ طرف مقابل منجر 

هنگامی که جامعه صد ها پرولتر را در چنان وضعی قرار می .  قتل عمد می ناميمعمل او را خواهد شد آنگاه

دهد که آن ها بطور حتم به دام مرگی زودرس و غير طبيعی می افتند، مرگی به همان اندازی ناشی از اعمال 

زم حيات خشونت که مرگ در اثر شليک گلوله و یا به ضرب شمشير، وقتی جامعه هزاران انسان را از شرایط ال

محروم ساخته و آن ها را در شرایطی قرار می دهد که در آن قادر به زندگی کردن نيستند، وقتی که آن ها را به 

زور چوب قانون مجبور می سازد که در این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجه اجتناب ناپذیر این شرایط است فرا 

ین هزاران نفر اجبارًا قربانی این شرایط خواهند شد، و و به خوبی هم می داند که ا رسد وقتی جامعه می داند

با وجود این، شرایط مربوطه را برقرار نگاه می دارد، این عمل جامعه یک نوع قتل عمد است درست مثل قتل 

. عمد توسط یک فرد؛ قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هيچ کس نمی تواند در قبال آن از خویشتن دفاع کند

ًا قتل نيست، زیرا که کسی قاتل را نمی بيند، زیرا که مرگ این قربانی چونان مرگی طبيعی به قتلی که ظاهر

ولی در هر حال . نظر می آید چرا که در آن، تعرض به عمل آمده بيشتر ناشی از بی عملی است تا انجام وظيفه

 )“انگلستانوضع طبقه کارگر در ”انگلس،  فردریک(“ در اینجا ارتکاب به قتل عمد، محرز است

 

  سوانح حين کار

 

  !مرگ دو کارگر در اثر انفجار مخزن سوخت گازوئيل

در صبح روز شنبه آباد   هزار تنی گازوئيل کارخانه پتروشيمی خرم ٣٠سوزی در مخزن  بر اثر انفجار و آتش

ر موج حاصل از یکی دیگر از کارگران دچا.  ساله جان خود را از دست دادند٢٩ و ٢۵ دو کارگر چهاردهم دی ماه،

  .لگن دچار شکستگی شده استاستخوان انفجار شده و کارگر دیگری نيز از ناحيه 

ن روز در باالی مخزن نيمه خالی گازوئيل آ بر اساس این گزارش، کارگران جان باخته، حوالی ساعت ده صبح 

ز ازتفاع به پایين پرتاب سوزی، ا پتروشيمی مشغول عمليات جوشکاری بودند که بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش

 ٢پتروشيمی خرم آباد یکی از خطوط لوله اتيلن غرب کشور است که در مجاورت شهرک صنعتی شماره . شدند

  . هکتار احداث شده است١٣٠خرم آباد و در زمينی به وسعت 

 در جستجوی کارگرانی که روز گذشته در جریان انفجار مخزن گازوئيل پتروشيمی خرم دچار حادثه شدند، افرادی

ها بدون برخوردار شدن از هرگونه مهارتی، برای جوشکاری مخزن نيمه خالی سوخت، استخدام  آن. کار بودند

  . شده بودند



روابط عمومی شرکت پتروشيمی لرستان روز یکشنبه پانزدهم دی ماه، برای رد مسئوليت خود در قبال کشته و 

در این اطالعيه انفجار و آتش سوزی مخزن ذخيره گازویيل .  کردای را صادر مصدوم شدن این کارگران، ، اطالعيه

ها عنوان  بویلرهای پتروشيمی لرستان به دليل رعایت نشدن نکات ایمنی توسط شرکت پيمانکار اجرایی بویلر

گشته و ادعا شده است که شرکت پيمانکاری بدون اخذ مجوزهای الزم، عمليات جوشکاری بر روی این مخزن را 

  .ده استآغاز کر

  

 ! مرگ کارگر اداره برق روستایی در هنگام انجام کار

های برق در روستای دوگلسرای گلدشت استان گيالن در روز شنبه چهاردهم دی ماه، دو  بر اثر اتصال سيم

  .کارگر اداره برق کشته و مصدوم شدند

 آباد شهرستان رودسر در بنا به این گزارش، این حادثه در روستای دوگلسرای گلدشت از توابع بخش رحيم

 کيلو وات بود ٢٠استان گيالن زمانی رخ داد که یک دستگاه جرثقيل در حال نصب تير برق زیر خط فشار متوسط 

ها به یکدیگر باعث مرگ یک کارگر اداره برق رحيم آباد و مجروح شدن کارگر  ها و اتصال آن که ناگهان پارگی سيم

 ساله اداره برق به عوامل اورژانس ۴۴با حضور گروه امداد، جسد کارگر . شددیگری که کمک راننده جرثقيل بود، 

تحویل داده شد و کارگر دیگر که دچار آسيب دیدگی شدید شده بود، برای انجام اقدامات درمانی به بيمارستان 

  .منتقل شد

  

  !کارگر جوان افغان در اثر سقوط از برج درحال ساختمرگ 

  

در . خبر داد، ی سازمان آتش نشانی تهران از سقوط مرگبار کارگر جوانی در روز یکشنبه یکم دی ماهسخنگو

 ١٥یک ساختمان در حال ساخت   ساله افغانی هنگام کار در طبقه چهارم ٣٥بررسی ها مشخص شد، کارگر 

  .  متری ناگهان به پائين سقوط کرده است١٢طبقه در ازگل، خيابان 

  

  ! اختمانی در اثر نشت گازمرگ یک کارگر س

 

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه چهارم دی ماه، دو کارگر، در ساختمانی در خيابان رباط کریم، خيابان 

ن ساختمان در حال یهای ا ن کارگران در یکی از اتاقیا. فرهودی زارع در تهران، دچار  گاز گرفتگی شدند

ن حادثه یکی از کارگران که یدر ا. ز مونواکسيد کربن بی هوش می شوندل نشت گاياستراحت بودند، که به دل

چهل سال سن داشت  به علت شدت مسموميت جان خود را از دست داد و دیگری که عالئم حياتی ضعيفی 

 . داشت توسط امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد

 

 

!  کارگر ساختمانی به علت گاز گرفتگی در مشهدمرگ  

 



 از یکی دچار گازگرفتگی شدند که ی کارگر ساختمان۵ه گزارش روزنامه خراسان روز پنجشنبه پنجم دی ماه، ب

بنا به این گزارش، کارگران مشغول استراحت بودند که . د جان خود را از دست دادیت شديل مسموميآنان به دل

  .  شدندیدچار گاز گرفتگ

 

  !  تهران کارگری در اثر ریزش آوار ساختمانی درمرگ

شنبه شب هفتم دی ماه،  بر اثر ریزش ساختمانی در تهران یک کارگر ساختمانی جان خود را از دست داده  و 

 کارگر ساختمانی در طبقه همکف یک ۴این . سه کارگر دیگر با جراحات شدید به بيمارستان منتقل شدند

 خيابان تفرش غربی، مشغول استراحت ساختمان چهار طبقه در حال احداث در منطقه خيابان شمشيری تهران،

که پس از خروج .  کارگر زیر آوار محبوس شدند۴بودند که ناگهان با ریزش سقف طبقات فوقانی ساختمان، 

آوار، عوامل اورژانس مستقر در محل مرگ یک کارگر را تایيد کرده و سه مصدوم دیگر برای  کارگران محبوس از زیر

  .قل شدندادامه درمان به بيمارستان منت

  

   !  ساله در تونل قطار شهری اهواز٢١مرگ کارگر 

حوالی ساعت پنج صبح روز دوشنبه شانزدهم دی ماه،یک کارگر پيمانی پروژه قطار شهری در حال احداث اهواز  

 ساله ٢١این کارگر . پس از حدود ده ساعت کار مداوم، بر اثر تصادف با واگن حمل خاک جان خود را از دست داد

استخدام شده بود، صبح روز سانحه در هنگام کار در تونلی » کيسون«حت مسئوليت شرکت پيمانکاری که ت

عرض در عمق زمين بر اثر گير کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمين کشيده شد و  کم

 حدود ده ساعت از شيفت این سانحه در حالی رخ داده است که. پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت

  .یافته است گذشته و دو ساعت بعد نوبت کاری او خاتمه می کاری این کارگر می

» کيسون«بانی ریل قطارهای حاوی خاک حفاری تونل در شرکت پيمانکاری   ساله مسئوليت سوزن٢١این کارگر 

 خواب بودن کارگر در هنگام عبور کارفرمای شرکت پيمانکاری کيسون دليل وقوع این حادثه را. را بر عهده داشت

طبق شواهد، این کارگر در روز حادثه دچار سرماخوردگی شدیدی بوده که به علت : قطار ذکر کرد و گفت

 ٧٠ تا ۶٠وی عرض تونل محل حادثه را حدود . شود استفاده از دارو و خواب آلودگی متوجه عبور قطار نمی

 ساعته ١٢) شيفت(های  شوند در نوبت بصورت روزمزد استخدام میها که  بان سوزن: متر ذکر کرد و گفت سانتی

ها گذر  مشغول به کارند، به هيچ وجه نباید در هنگام کار استراحت کنند چرا که روزانه سه تا چهار واگن از تونل

  .شود ها، هر غفلتی باعث بروز حادثه می کنند و به دليل عرض کم تونل می

 ساعت بی وفقه ١٢هم به مدت  آن، رگران در ازای انجام کار چنين طاقت فرسا البته او دیگر نگفت که این کا

  ! چقدر مزد دریافت می کنند

  

  !  کارگر بر اثر انفجار گاز پيک نيکی در خودرو حامل کارگران معدن۶مصدوميت 



  

بع یزد، انفجاری  و بيست دقيقه صبح روز دوشنبه شانزدهم دی ماه، در خيابان امام شهر بهاباد از توا۶در ساعت 

که پس از خاتمه شيفت شب، در حال عزیمت به منزل » چاه گز«در خودرو حامل کارگران معدن سنگ آهن 

  .بودند، انفجاری رخ داد

بنا بر اظهارات منابع کارگری ایلنا، علت انفجار خرابی بخاری خودرو حامل کارگران و همچنين بارش برف در منطقه 

 کارگر معدن و راننده و کمک راننده ۴بوس که شامل  ود که سرنشينان خودرو مينیگفته می ش. توضيح داده شد

بوس روشن کرده بودند که بر اثر ناهمواری  شدند دو گاز پيک نيکی در مينی می)  نفر سرنشين۶در مجموع (

دوم در ور شدن چند صندلی و انفجار گاز پيک نيکی  ها واژگون شده و باعث شعله سطح خيابان، یکی از گاز

  .بوس و جان باختن هر شش نفر سرنشين این خودرو شد مينی

  ! گز، حادثه شغلی است سوزی در خودرو حامل کارگران چاه آتش

گز، روز سه شنبه  سوزی در خودرو حامل کارگران شيفت شب معدن چاه کارگری از استان یزد در واکنش به آتش

گز به دليل نياز مالی مجبورند با هر شرایطی  معدن چاهکارگران مناطق محرومی همچون : هفدهم دی ماه گفت

بوس فاقد بخاری، از وسيله نقليه مناسبی برای جابجایی این  اگر پيمانکار این معدن به جای مينی. کار کنند

وقتی کارفرما حاضر نيست هزینه ایمنی سرویس رفت و . داد کارگران استفاده می کرد، این حادثه هرگز رخ نمی

ران را بدهد، طبيعی است که کارگران معدن چاه گز از ترس اخراج شدن نسبت به وضع موجود سکوت آمد کارگ

پيمانکار معدن حاضر نيست هزینه کرایه یک مينی بوس مجهز به بخاری و حداقل امکانات رفاهی را بپردازد . کنند

لق به اهالی منطقه است برای تردد ای که متع و در نتيجه کارگران مجبورند تا از وسایل نقيله معيوب و فرسوده

  .خود استفاده کنند

  

 ! متری٣۵مرگ یک کارگر و مصدوميت دو کارگر دیگر در اثر سقوط  از ارتفاع 

یکی از پرسنل آتش نشانی مشهد که صبح روز یکشنبه بيست و دوم دی ماه، در محل سقوط سه کارگر از 

 است، در گفتگو با ایلنا جزئياتی از حادثه امروز را تشریح  متری ساختمانی در حال احداث حضور داشته٣۵ارتفاع 

خيابان راهنمایی، چهار راه سلمان » احمدآباد« صبح امروز در محله مرفه نشين ١٠این حادثه در ساعت . کرد

رها     متری بودند که بر اثر۵٠های نمای یک ساختمان حدود  زمانی رخ داد که کارگران مشغول باز کردن داربست

تن از  در این گزارش آمده است که، دو.  متری سقوط کردند٣۵ها، هر سه کارگر از ارتفاع  ن ناگهانی داربستشد

کنند اما یکی از  دهند و با شتاب به زمين برخورد نمی کارگران در هنگام سقوط خود را بين طبقات نجات می

جان خود را از دست می ، ر شدت جراحات کند و پس از تحویل به اورژانس، بر اث کارگران به زمين برخورد می

در این حادثه یکی از کارگران نجات یافته از ناحيه دست دچار شکستگی شده و دیگری دچار جراحاتی در . دهد

  .ناحيه سر شده است

  

  ! کارگر در دو استان مسموم شدند٨١



بر اثر استنشاق گاز منو   در بيرجندای  کارگر سردخانه١٢  نفر از کارگران یک کارگاه پسته پاک کنی در کرمان و۶٩

کارگر کارگاه پسته پاک  ۶٩بر اساس این گزارش، حادثه کرمان که به مصدوميت . اکسيد کربن مسموم شدند

تعدادی از این   دقيقه صبح روز سه شنبه بيست و چهارم دی ماه، رخ داد، که۵٨ و ٧در ساعت  کنی انجاميد،

مدیر اورژانس کرمان در .  نفر برای درمان بيشتر به بيمارستان منتقل شدند٣٩اند و  کارگران در محل درمان شده

این رابطه اظهار داشت که، علت بروز این حادثه تهویه نامناسب سالن این کارگاه و دودی بود که از بخاری این 

  . شد کارگاه خارج می

  

حادثه دوم که در بيرجند که روز های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در مورد  مدیریت حوادث و فوریت

 کارگر ١٢  مشهد رخ داد گفت که - جاده بيرجند ١۵ای در کيلومتر  دوشنبه بيست و سوم دی ماه، در سردخانه

 بر اثر استشمام گاز منو اکسيدکربن ناشی از دود ماشين ليفتراک و همچنين دود زغال و چوب که  این سردخانه

  .ار مسموميت شدندبرای گرمایش استفاده شده بود دچ

 

 !مرگ سه کارگر چاه کن و زخمی شدن یک کارگر در حين کار

جمعه بيست و هفتم دی ماه در رسانه ها، بر اثر ریزش آوار چاهی در منطقه واقع شده خ یبنا به گزارشی به تار

 به بيمارستان منتقل تهران، سه کارگر کشته و کارگر دیگری با جراحات شدیددر فریقا آن ميدان آرژانتين و بلوار يب

این حادثه زمانی رخ داد که سه کارگر ساختمانی که در مجاورت یک ساختمان بلند چند طبقه درحال . شد

ساخت، مشغول حفر چاه بودند، بر اثر ترکيدن چاه فاضالب ساختمان مجاور و جاری شدن فاضالب آن به درون 

براساس این گزارش، کارگر چهارم که در باالی .  شدند متری در ميان آب و فاضالب مدفون٢٠چاه جدید در عمق 

کند ولی خود وی نيز به شدت مجروح می شود که بعدًا به  چاه ناظر این حادثه بود اقدام به نجات همکارانش می

  .بيمارستان منتقل شد

 

  ! سوزی در یک کارگاه توليدی تهران مرگ فجيع دو کارگر زن بر اثر آتش

سوزی در یک واحد  خبر از وقوع یک حادثه آتش،  بيست و نهم دی ماه، گزارش دردناکی پيش از ظهر روز یکشنبه

توليدی پوشاک واقع در تقاطع خيابان جمهوری و ابوریحان تهران داد که با مرگ دلخراش دو کارگر زن بر اثر سقوط 

ش و در شرایطی که ور شدن آت در این گزارش آمده است که پس از شعله. از ساختمان پنج طبقه همراه بود

های  های آتش از پنجره مأموران آتش نشانی به محل حادثه رسيده بودند، این دو کارگر زن از بيم شعله

شاهدان عينی این واقعه گفته اند که باالبر آتش نشانی به . ستاده بودندیساختمان بيرون آمده و در لبه پنجره ا

و زن کارگر قرار گرفته بودند برسد و در عين حال آتش نشانی ای که د دليل نقص فنی، نتوانسته است به پنجره

ها به زمين پرتاب  ها با فشار قوی آب پاشيده است که منجر به عدم تعادل آن دو کارگر شده و آن به روی آن

  بر اساس این گزارش سخنگوی آتش نشانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا به بيان جزئياتی از حادثه  .شدند

 و زمان وقوع این سانحه توسط  ماموران آتش نشان پرداخته و درباره اظهارات شاهدان عينی که سوزی آتش

دليل تاخير در نجات دو کارگر زنی که از پنجره طبقه پنجم ساختمان آویزان شده و سپس با سقوط به زمين 

آن نيستيم اما به طور وقوع نقص فنی در دست بررسی است و اکنون قادر به تایيد : کشته شدند، اظهار داشت

  . برد ای است که باال رفتن دستگاه دو یا سه دقيقه زمان می معمول نوع کارکرد چهار جک دستگاه باالبر به گونه



  

  

  

  
  

  اخراج هادستمزد های معوقه و عدم پرداخت آن ها، تعطيلی و 

 

 

  ! حقوقی، بيکارشدند  ماه بی٨ کارگر کاشی سمند،  پس از ١۵٠

 نفر از کارگران کارخانه کاشی سمند پس از ١٥٠منتشر شد، بر اساس گزارشی که در روز یکشنبه یکم دی ماه 

های  خش کارگر اخراجی در ب١۵٠  این.  ماه بود حقوقی دریافت نکرده بودند، از کار اخراج شدند٨آن که بيش از 

سورت، فنی، تهيه لعاب، پرس، خط لعاب، بارگيری، توليد، کوره، کنترل کيفيت و بسته بندی کارخانه کاشی 

داد که معوقات حقوقی آنان را پرداخت کند، اما  کارفرما هر ماهه به کارگران قول می. کردند سمند کار می

شان را نيز از  ان برقرار نشد بلکه آنان شغلمتاسفانه با گذشت هشت ماه از سال نه تنها حقوق و بيمه کارگر

  .دست دادند

  

  

  ! ماه است که حقوق دریافت نکرده اند۶کارگران سيمان لوشان 

http://www.asriran.com/
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های توليد کننده سيمان در گيالن است، قبل و بعد از   نفر از کارگران کارخانه سيمان لوشان که یکی از واحد١٨٠

ها  که کارفرما با آن  در چند مرحله از کار اخراج شدند اما بدليل آنتعطيلی کارخانه یعنی از مرداد ماه سال جاری،

 ماه رسيده است و تمامی کارگران در نتيجه تعطيلی ۶ به بيش از  تسویه حساب نکرده، معوقات حقوقی شان

د تالش یکی از این کارگران روز چهارشنبه چهارم دی ماه، در مور. این واحد توليدی، در بالتکليفی به سر می برند

آخرین تجمع اعتراضی کارگران روز یکشنبه یکم آذر : های اعتراضی این کارگران، برای بازگشت به کار خود، گفت

ماه، برای دومين بار در مقابل استانداری گيالن بود که مسئوالن طبق روال گذشته پاسخ روشنی به خواسته 

ان بيکار شده کارخانه را نامناسب توصيف کرد و در وی وضعيت زندگی و تامين معاش کارگر. های کارگران ندادند

اگر مسئوالن استانی تمایلی به پی گيری موضوع تعطيلی کارخانه سيمان لوشان ندارند، : خاتمه تاکيد کرد

کارگران ناچار خواهند شد با سفر به تهران این موضوع را از طریق مسئوالن نهادهای مرتبط دولتی مقيم در تهران 

 درصد بقيه متعلق به ٣٣ درصد از سهام سيمان لوشان متعلق به کارخانه سيمان تهران و ۶٧ چرا که .دنبال کنند

  .بيمه سالمت است

  

  !کارخانه نخ پنگوئن تعطيل و کارگران کارخانه موکت پنگوئن سه ماه حقوق دریافت نکرده اند

 کارگر ۵٠ماه منشر شد، بيش از بر اساس گزارشی از کارخانه موکت پنگوئن که در روز چهارشنبه چهارم دی 

شاغل در این واحد سه ماه حقوق دریافت نکرده اند، دو واحد توليدی تحت مسئوليت صنایع نساجی پنگوئن به 

در شهرک صنعتی رشت فعاليت داشتند که هر کدام به ترتيب در زمينه ) نخ پنگوئن(و ) موکت پنگوئن(های  نام

کارخانه نخ پنگوئن، هم اکنون تعطيل شده است و . کردند خ فرش فعاليت میتوليد موکت و توليد انواع کاموا و ن

در واحد دیگر، موکت پنگوئن نيز عالوه بر سه ماه تعویق در پرداخت حقوق کارگران، توليد نيز به حالت نيمه تعطيل 

ند کارگران را به ک کارفرما با ایجاد شرایط سخت کاری سعی می :ن کارخانه گفتییکی از کارگران ا. درآمده است

 ۴اند که پرونده شکایت   نفر از کارگران مهر ماه سال جاری اخراج شده٧تعداد . نحوی از کارخانه فراری دهد

پرداخت حقوق این کارگران در حالی سه .  آذر ماه در شورای حل اختالف اداره کار در جریان است٢۵نفرشان از 

 فعلی، کارگران حتی در صورت دریافت به موقع حقوق کامل نيز به ماه به تاخير افتاده است که در شرایط تورمی

  .آیند سختی از عهده مخارج زندگی بر می

 

  ! ماه حقوق دریافت نکرده اند۴ کارگر پيمانی آبفای آبادان ١۴٠

 کارگر شرکت پيمانکاری ١۴٠ ماه حقوق ۴گزارشی از آبادان در روز چهارشنبه چهارم دی ماه، حاکی از تعویق 

این شرکت پيمانکاری که در زمينه لوله گذاری . های شرکت آبفای آبادان، می باشد مجری پروژه» ر و ظفرفخ«

های شهر با شرکت آبفای آبادان همکاری دارد به بهانه دریافت نکردن صورت  انشعابات آب و رفع شکستگی لوله

 آن. ن پرداخت به موقع حقوق را نداردهای مالی از سوی شرکت آبفا به کارگران اعالم کرده است که توا وضعيت

ها که به خوبی می دانند که کارگران به دليل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج، قدرت پی گيری مطالبات 

  .صنفی خود را ندارند به راحتی پول چهار ماه دسترنج کارگران را به جيب زده اند

  

   !اند کرده ماه حقوق دریافت ن٣کارگران کارخانه آلومتک، 



 کارگر این ١٨٠، در روز پنجشنبه پنجم دی ماه، )برق  توليد کننده کابل(بر اساس خبری، از کارخانه آلومتک قزوین 

توليد در این واحد از یک سال و نيم پيش به .  ماه حقوق دریافت نکرده اند٣کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی 

اند و با توجه به   از مهر ماه سال جاری هيچ حقوقی دریافت نکردهحداقل ظرفيت کاهش یافته است و کارگران

سال کار، در دو  ١٨  کارگر با ميانگين سوابق١۵٠کاهش توليد در کارخانه طی یک سال و نيم گذشته، پيش از 

طی دو سال گذشته کارگران به دليل افزایش مشکالت به مرور تعدیل شدند و اکنون تعداد . مرحله بيکار شدند

 کارگر قدیمی قرارداد دائمی دارند و مابقی با ٧است که از این تعداد تنها    نفر رسيده١٨٠ارگران آلومتک به ک

 کارگر هر روز صبح بدون آنکه کاری برای انجام دادن در کارخانه وجود ١٨٠این . قرارداد موقت مشغول کار هستند

  .شوند داشته باشد در محل کار خود حاضر می

 

  ! کارگران کارخانه عقاب افشان سمنان، به مرور بيکار شدند نفر از١٢٠٠

 نفر از کارگران کارخانه عقاب افشان ١٢٠٠طی یکسال گذشته : لنا در روزشنبه هفتم دی ماهیبه گزارش ا

های اقتصادی به مرور  ، به دليل افزایش مشکالت ناشی از تحریم)های اسکانيا توليد کننده اتوبوس(ان نمس

به طور معمول هر روز کارفرما با .  نفر از آنان طی سه ماهه اخير صورت گرفته است٧٠٠د که بيکاری ان بيکار شده

  .شوند  کارگر بيکار می۴٠ تا ٣۵کند که به این ترتيب هر هفته   نفر از کارگران تسویه حساب می۵

  

   ! ماه حقوق دریافت نکرده اند٣کارگران سه شرکت پيمانکاری پاالیشگاه آبادان، 

ميخک «سه شرکت پيمانکاری : اعالم داشتکی از کارگران پيمانی پاالیشگاه آبادان روز شنبه هفتم دی ماه، ی

که تحت مسئوليت پاالیشگاه آبادان در بندر صادراتی ماهشهر فعاليت دارند، » ساخت به«و » عدالت کار«، »قشم

در » ميخک قشم«شرکت . اند خير انداختهبه طور ميانگين سه ماه است که پرداخت حقوق کارگران خود را به تا

نيز در زمينه تعميرات مخازن و ابزار دقيق در بندر صادراتی » ساخت به«و » عدالت کار«زمينه خدمات نظافتی و 

 کارگر پيمانی، عالوه بر سه ٣٠ها با بيش از  به گفته این کارگر، هر کدام از این شرکت. ماهشهر فعاليت دارند

تاخير در پرداخت . کنند ز در موعد مقرر تأمين نمیيبيمه، لباس کار و کاله ایمنی کارگران را نماه تعویق حقوق و 

کنند باعث شده، تامين اجتماعی در تمدید  حق بيمه این کارگرانی که در شرایط سخت آب و هوایی کار می

 های خود از جمله بيماری یهای درمانی آنان کوتاهی کرده و هم اکنون این کارگران برای مداوای بيمار دفترچه

  . شده اند های شغلی، دچار هزینه و مشکالت مالی فراوانی 

  

  ! هزار کارگر ساختمانی آمل، در نوبت دریافت دفترچه بيمه قرار دارند٣

 هزار کارگر ساختمانی این شهرستان در انتظار دریافت ٣روز شنبه هفتم دی ماه از آمل گزارش داده شد که 

 ٨٨ای آمل از ابتدای سال  مرکز فنی و حرفه: ن گزارشیبر اساس ا. مين اجتماعی می باشنددفترچه بيمه تا

های ساختمانی صادر کرده است که تا به امروز، تنها آن دسته از دارندگان   هزار کارت مهارت در رشته۵نزدیک به 

 .اند تماعی قرار گرفته ثبت نام کرده بودند، تحت پوشش بيمه تامين اج٩٠کارت مهارت که تا پایان مهر 



  !شهردار جدید رفسنجان قصد بازگرداندن پيمانکاران را دارد

کارگران فضای سبز شهرداری رفسنجان روز شنبه هفتم دی ماه،  از تصميم شهردار جدید این شهر برای واگذار 

رداری جدید م شهيتصم. های پيمانکاری خبر دادند های سبز رفسنجان به شرکت کردن مسئوليت نگهداری فضا

های  طی اتخاذ شده است که شهردار قبلی بنا بر اعتراضات کارگران به فعاليت شرکتیرفسنجان در شرا

  .پيمانکاری در حوزه فضای سبز خاتمه داده بود

  !کارگران معادن شاهکوه نهبندان، سه ماه حقوق دریافت نکرده اند

 کارگر ٢٠٠خير سه ماهه در پرداخت حقوق حدود گزارشی از خراسان جنوبی روز یکشنبه هشتم دی ماه، از تا

 استخراج  ،ن گزارشیبر اساس ا. شاغل در معادن سنگ گرانيت شاهکوه واقع در شهرستان نهبندان خبر داد

های پيمانکاری بر عهده دارند که عموما حقوق کارگران را  سنگ گرانيت معادن شاهکوه را تعداد زیادی از شرکت

عالوه بر تعویق سه ماهه در پرداخت حقوق، بيمه این کارگران نيز با تاخير به حساب . ندکن با تاخير پرداخت می

مدت قرارداد پيمانکاران معادن سنگ گرانيت شاهکوه با کارگران سه ماهه است . شود تامين اجتماعی واریز می

ن یان ایدر پا. دارندشان را ن و چون کارگران فاقد هرگونه تضمين شغلی هستند قدرت اعتراض به تأخير حقوق

توجهی به بهداشت کار و نادیده گرفتن عوامل فيزیکی و شيميایی همانند گرد و غبار،  گزارش آمده است که بی

خراش، روشنایی نامطلوب، درجه حرارت نامطلوب، حمل و جا به جایی دستی  گازهای معدن، صدای گوش

  .گذارد کارگران معدن میتاثيرات غير قابل جبرانی بر سالمت ... بارهای سنگين و

   !شدند کارگران کارخانه صنایع مهتاب، بدون دریافت بيش از چهار ماه حقوق، بيکار

یکی از کارگران صنایع مهتاب روز یکشنبه هشتم دی ماه،  از بيکاری کارگران بدليل تعطيلی موقت این کارخانه 

توليدات این کارخانه ساخت . اند یافت نکرده کارگران طی چهار ماه و نيم گذشته حقوقی در کهخبر داد و گفت

انواع المپ در استان خراسان رضوی است که امروزه دیگر توجيه اقتصادی ندارند و کارفرما برای تغيير ساختار و 

 کارگر ٨۴ر مزبور با بيان اینکه گکار. نه را موقتا تعطيل کرده استای دی کارخا های کم مصرف و ال توليد المپ

عالوه بر بيکاری و تعویق حقوق : اند، افزود  سال سابقه هم اکنون بيکار و بالتکليف١٧یع مهتاب با کارخانه صنا

ها  های درمانی آن کارگران، سه ماه از بيمه آنان نيز به حساب تامين اجتماعی واریز نشده و هم اکنون دفترچه

  .فاقد اعتبار است

  

  !ریافت نکرده اند ماه حقوق د٧" فن آوران اروند"کارگران کارخانه 

نداشتن "چه  آبادان که در زمينه توليد الکل از نی شکر فعاليت دارد به دليل آن" فن آوران اروند"کارفرمای کارخانه 

بر اساس . کند، توليد را کاهش داده و از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده است ذکر می) نی شکر" (مالت

دی عالوه بر حقوق ين واحد تولی کارگر ا٦٠ دی ماه منتشر شده است خ شنبه چهاردهمین گزارش که به تاریا

دليل . های تير، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر سال جاری شان نيز پرداخت نشده است خرداد، مطالبات  ماه

ده شود که این ما کاهش توليد و تعویق هفت ماهه در پرداخت حقوق کارگران در حالی از جانب کارفرما مطرح می

در  "کارون شوشتر"و " هفت تپه"، به دليل وجود مزارع کشت و صنعت عظيمی همچون )نی شکر(اوليه توليد 



ن گزارش آمده است که کارگران به دليل کوتاه بودن یان ایدر پا. استان خوزستان، به وفور قابل دسترس است

  .ارندمدت قرارداد و ترس از اخراج، قدرت پی گيری مطالبات صنفی خود را ند

   ! بيکار شدند ، کارگر کاشی سمند در پی تعطيلی کارخانه١۵٠

چه از  بر اساس گزارشی از سمنان در روز دوشنبه شانزدهم دی ماه، کارخانه کاشی سمند سمنان، به دليل آن

 و  ماه از معوقات حقوقی۶ کارگر این کارخانه با بيش از ١۵٠سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر شده، تعطيل و 

کارخانه کاشی سمند یکی از توليد کنندگان کاشی و سراميک در . ای که پرداخت نشده است، بيکار شدند بيمه

اند   نفر تا امروز به اداره کار شکایت کرده٨٠ کارگر حدود ١۵٠استان سمنان ميباشد، بنا به این گزارش از مجموع 

که متوجه شدند کارخانه دیگر  شت بکار بودند، پس از آنو باقی کارگران که اميدوار به بازگشایی کارخانه و بازگ

  .فعاليت نخواهد کرد، به اداره کار مراجعه کرده و در حال طی مراحل اداری شکایت خود هستند

  

  ! ماه طلب حقوقی کارگران شهرداری نيستند٨مسئوالن شهرداری آبادان پاسخگوی 

ز پرداخت نشدن مطالبات معوقه هشت ماهه نخست گزارشی به تاریخ روز دوشنبه شانزدهم دی ماه، خبر ا

 ٢٠٠ نفر از کارگران شهرداری منطقه دو آبادان داده و می افزاید، افزایش حقوق قانونی حدود ٢٠٠ حدود ٩١سال 

 ماه از سال در آذر ماه افزایش یافت و این ٨ بعد از گذشت ٩١نفر از کارگران شهرداری منطقه دو آبادان در سال 

 ٩٢ ماه از سال ١٠التفاوت افزایش دستمزد هشت ماه نخست سال گذشته تا کنون که  ت که مابهاس در حالی

هایی که کارگران در این زمينه با مسئوالن شهرداری  با نامه نگاری. گذرد، به کارگران پرداخت نشده است می

کارگران شهرداری داده اند، با وجود دستوراتی که شهردار منطقه درخصوص پرداخت معوقات سال گذشته  کرده

در ادامه . کنند است اما مدیران پایين دستی شهرداری به بهانه کمبود منابع مالی این معوقات را پرداخت نمی

ط کار، یهای بهداشت و ایمنی کار را در مورد شرا این گزارش آمده است، شهرداری منطقه دو آبادان حداقل

 کار دچار مصدوميت شود، در سطح منطقه حتی یک جعبه اگر کارگری در حين. کند کارگران رعایت نمی

طبق قانون کار کارفرما موظف است هر شش ماه یکبار . های اوليه برای انجام مداوای مقدماتی وجود ندارد کمک

به کارگر خود لباس کار و کفش ایمنی تحویل دهد این در حاليست که در طول چند سالی که کارگران در 

که کارگران  با وجود آن. کنند بادان مشغول کارند لباس و کفش ایمنی دریافت نمیشهرداری منطقه دو آ

که کارفرما ماهانه به طور منظم حق بيمه  شهرداری تحت پوشش بيمه تکميلی سينا قرار دارند اما به دليل آن

  .رندکند، کارگران امکان استفاده از خدمات بيمه تکميلی را ندا کارگران را به بيمه پرداخت نمی

 !بيکار شدند"  رانيران" کارگر کارخانه ٢٠٠

ها به  و معرفی آن" رانيران" نفر از کارگران کارخانه خودرو سازی ٢٠٠روز سه شنبه هفدهم دی ماه،  تعدیل 

 این بيکارسازی گسترده نيروی انسانی در پی توقف  ،ن خبریبر اساس ا. صندوق بيمه بيکاری گزارش داده شد

های گذشته  در ماه. های شهری و گردشگری رخ داده است  این کارخانه سازنده اتوبوسدو ماهه توليد در

ش با اتمام مواد يکارخانه رانيران بر اساس مواد اوليه موجود با کمترین ظرفيت به توليد ادامه داد اما از دو ماه پ

  .بند کارخانه نيز متوقف شد اوليه کارخانه فعاليت نيم

  



 !حقوق، بيکار شدند  پس از دو ماه کار بی"یپارس جنوب" کارگر ١۵٠

مستقر در فاز  های پيمانکاری بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه هجدهم دی ماه منتشر شد،  یکی از شرکت

 ماه حقوق این کارگران را پرداخت نکرده ٢بيش از  کارگر، ١۵٠  منطقه پارس جنوبی با گذشت پنج ماه از اخراج١٣

آذر "که از پيمانکاران تامين کننده منابع انسانی در شرکت " صنعت سپاهان صادق "شرکت پيمانکاری. است

که منابع مالی مورد نظرش از سوی  است، بعد از آن)  منطقه پارس جنوبی١٣مجری طرح توسعه فاز " (خاک

 را کردند  کارگری که برای این شرکت کار می١۵٠ اش، تمامی شرکت آذرخاک تأمين نشد، ضمن توقف فعاليت

تير و مرداد و ده روز  مربوط به دو ماه" صنعت سپاهان صادق"معوقات مالی کارگران شرکت پيمانکاری . اخراج کرد

که کارفرما، با کارگران زیر مجموعه خود تسویه حساب کرده  از حقوق شهریور ماه سال جاری است، با وجود آن

  .شده استها پرداخت ن است، اما هيچ وجهی بابت طلب کارگران به آن

با تأیيد بيکارشدن کارگران گفت، تنها یک ماه " صنعت سپاهان صادق"در این زمينه مدیر عامل شرکت پيمانکاری 

حقوق تير ماه کارگران پرداخت شده و فقط حقوق حدود : و ده روز از حقوق کارگران پرداخت نشده است و افزود

  . نفر از کارگران در این ماه به تاخير افتاده است١۵

  

   !کارگر پتروشيمی فجر بدليل پيگيری مشکالت صنفی، بيکار شد

یکی از کارگران قرارداد مستقيم پتروشيمی فجر روز چهارشنبه هجدهم دی ماه، اعالم کرد که، بدليل پيگيری 

  . اش تمدید نشده است اعتراضات صنفی کارگران قرارداد موقت، قرارداد کاری

مدیرعامل پيشين پتروشيمی فجر :  از قول کارگر مزبور انتشار یافته استچه در زیر می آید مطلبی است که آن

های  با اجرای مصوبه هيات وزیران مبنی بر جذب نيروهای باسابقه و دارای مدرک تحصيلی توسط ادارات و شرکت

با ، ٩١اه همان برهه اردیبهشت م   از این رو در. کرد مخالفت می) تبدیل قرارداد از پيمانی به مستقيم(دولتی 

ام  موضوع را پيگيری کردم و در جوابيه نامه) NPC(ای به اداره روابط کار شرکت ملی صنایع پتروشيمی  ارسال نامه

 خرداد ماه، ارسال شد، آمده بود که بر اساس گفته مدیرعامل، مقدمات تبدیل قرارداد کارگران ٣١که در تاریخ 

این در حالی است که در آن برهه . ستقيم با شرکت قرار دارندها در شرف عقد قرارداد م فراهم شده و همه آن

هيچ اتفاقی در شرکت صورت نگرفته بود و کارگران برای تحقق مطالبات شان از جمله تبدیل قرارداد، اعتراضات 

های مکرر کارگران از دفتر ریاست جمهوری، وزارت نفت،  بعد از پيگيری. دادند ای را انجام می صنفی گسترده

 ٣٠، مدیرعامل وقت پتروشيمی فجر مجبور شد با کارگران واجد شرایط در ...ت ملی صنایع پتروشيمی وشرک

 ماه از امضای قرارداد نگذشته بود که با تشکيل کميته بررسی ٣هنوز .  ، قرارداد مستقيم امضا کند٩١مهر 

بط کار، رئيس امور حقوقی و نيروهای قرارداد موقت شامل رئيس حراست، رئيس امور اداری، رئيس اداره روا

رئيس تعميرات پتروشيمی فجر، مسائلی را برای من پيش آوردند و با اخذ تعهد مبنی بر اینکه اقدام صنفی انجام 

ها در سال جاری، این کميته بار دیگر همانند دفعه  در دور جدید تمدید قرارداد. ندهم به ادامه کار مشغول شدم

که مرا برای ارائه توضيحات بخواهند، به عدم  ی تشکيل شد و این دفعه بدون آنقبل بدون حضور نماینده کارگر

  .اند تمدید قرارداد من رای داده

 



 !در آستانه بازنشستگی، بيکار شد" شوکا"کارگری از کارخانه 

 گيری مطالبات صنفی کارگران، با حکم اخراج مواجه به علت پی) شوکا(یکی از کارگران کارخانه شيشه و گاز 

این کارگر که در روزهای اخير حکم اخراجش از طریق کارفرما به معاونت منابع انسانی این واحد توليدی . شد

پس از آنکه مدیریت  :ابالغ شده است، روز سه شنبه هفدهم دی ماه، اخراج خود را غير قانونی خواند و گفت

ات رفاهی بپذیرد، در اقدامی غير منتظره حکم کارخانه شوکا حاضر نشد تا در خواست کارگران را برای بهبود امکان

 سال سابقه کار، به دليل پيگيری مطالبات کارگران اخراج ٢٣ سال سن بعد از ۵٢من با . اخراج من را صادر کرد

 بر مبنای قانون کارهای سخت وزیان آور، ٩٣ خرداد ماه سال ٣١ام و این درحالی است که در تاریخ  شده

  .شدم بازنشسته می

   

  ! »تپه هفت«دید به اخراج یک فعال صنفی کارگران نيشکر ته

تپه به دليل انعکاس مشکالت صنفی همکارانش، روز سه شنبه  کارگری در مجتمع کشت صنعت نيشکر هفت

  .بيست و چهارم دی ماه، تهدید به اخراج شد

ای  به دليل رسانه: گفتتپه ميباشد به خبرنگار ایلنا  وی که از فعاالن صنفی مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت

  .است  کردن مشکالت صنفی همکارانش توسط عوامل کارفرما تهدید به اخراج شده

اواخر آذرماه امسال جمعی از کارگران این مجموعه در اعتراض به تاخيری که در پرداخت مطالبات : وی یادآور شد

بود برای مدت چند روز در محوطه کارخانه  مدهها به وجود آ های مهر، آبان و پاداش ساليانه آن مربوط به حقوق ماه

که کارفرما  پس از آن. اجتماعات اعتراضی برگزار کردند و در نهایت با دریافت مطالبات خود به کار خویش بازگشتند

ای  تپه من را به دليل رسانه مطالبات کارگران را پرداخت کرد، عوامل مدیریت مجتمع کشت وصنعت نيشکر هفت

ام که پرونده استخدامی من توسط عوامل  را احضار و تهدید به اخراج کردند و هم اکنون مطلع شدهکردن این ماج

ای شدن  تپه حق ندارد به دليل رسانه کارفرمای دولتی مجتمع نيشکر هفت. کارفرما در دست بررسی است

  .مشکالت کارگران مرا اخراج کند

تپه به عنوان کارگر مشغول کار بوده   مجتمع نيشکر هفت سال در١٥وی با اشاره اینکه وی درگذشته نزدیک به 

 روز بازداشت شدم، کارفرما ١٧های صنفی به مدت   به دليل انجام فعاليت٨٨که در سال  پس از آن: است، گفت

  .بدون در نظر گرفتن شرایط قانون کار مرا به بهانه ترک کار و غيبت غير موجه اخراج کرد

 قانون کار چنانچه کارگری در زمان اشتغال ١٧به موجب ماده : تپه یادآور شد این کارگر مجتمع نيشکر هفت

بازداشت شود اما این بازداشت منجر به محکوميت وی نشود، قرارداد این کارگر در مدت بازداشت به حالت 

شکستن و من پس از اثبات بيگناهی و آزاد شدنم برای . گردد تعليق درآمده و دوباره به کار سابق خود بازمی

حکم اخراج و بازگشت بکار خود به مراجع قانونی مراجعه کردم، که در نهایت توانستم از دیوان عدالت اداری رای 

هم  بازگشت به کار خود را بگيرم اما مراجع تشخيص و حل اختالف ادارات کار به این رای ترتيب اثر نداده و باز

ام ولی  بصورت قراردادی به کارخانه بازگشته، سال دوری حکم به اخراج من دادند و آذرماه امسال پس از سه 

  .یابد این قرارداد نيز در آخر اسفند ماه خاتمه می



  

  ! کارگر سيمان استهبان۵اخراج و تعقيب قضایی 

های صنفی خود اخراج  راز به دليل پيگيری خواستهيدر حال حاضر پنج نفر از کارگران کارخانه سيمان استهبان ش

خ سه شنبه سوم دی ین گزارش که به تاریطبق ا. اند ارفرما تحت پيگيرد مراجع قضایی قرار گرفتهو با شکایت ک

 کارگر کارخانه سيمان استهبان از مدتی قبل نسبت به پایين بودن کيفيت امکانات ٣٠٠ماه می باشد، حدود 

نهایت    بت به این مطالبات در توجهی مدیریت نس بی. توليد معترض بودند رفاهی کارخانه و نيز نحوه توزیع پاداش

در حال حاضز مدیریت کارخانه در . باعث واکنش اعتراضی کارگران و توقف توليد برای کمتر از یک روز کاری شد

  .ها را اخراج و تحت تعقيب قضایی قرارداده است واکنش به حرکت اعتراضی کارگران تعدادی از آن

  ! نفیاخراج پاسخ کارفرما به در خواست مطالبات ص

 کارگر را به دليل پيگيری ٤دی ين واحد تولیبر اساس گزارشی از کارخانه فراپاکس، واقع در شيراز کارفرمای ا

 در این کارخانه پس از آن. مطالبات صنفی خود و همکارانشان اخراج و تحت تعقيب مراجع قضایی قرار داده است

د امکانات رفاهی بپذیرد، جمعی از کارگران برای مدتی که مدیریت حاضر نشد تا در خواست کارگران را برای بهبو

ن کارگران را اخراج و ین تحمع اعتراضی کارفرما ایبه دنبال ا.کوتاه در محوطه کارخانه تجمعی اعتراضی برپا کردند

  .شان مذاکره کند های قانونی نشان داد که حتی حاضر نيست تا با کارگران در مورد خواسته

  

   !اند بيش از دو ماه حقوق نگرفته"  ایرانکنتورسازی"کارگران 

چه کمبود  ، کارفرما به دليل آن"کنتور سازی ایران"به گزارش ایلنا روز چهارشنبه هجدهم دی ماه، از کارخانه 

بر .  کارگر این کارخانه خود داری نموده است۴١٠ روز حقوق ١۵منابع مالی ذکر کرده است از پرداخت دو ماه و 

 سال جاری هيچ از آبان ماه) واقع در استان قزوین(کارفرمای کارخانه کنتور سازی ایران : ن گزارش یاساس ا

 هزار کنتور، سود ٨پرداخت نکرده است و این درحالی است که کارگران روزانه با توليد حدود حقوقی به کارگران 

ن مربوط به تعویق در پرداخت عالوه بر حقوق، بخشی از مشکالت کارگرا. کنند قابل توجهی را نصيب کارخانه می

حق بيمه از جانب کارفرماست که به صورت مداوم به تامين اجتماعی پرداخت نشده و طبعا باعث ایجاد فاصله در 

  .سوابق کارگران شده است

   !سازی شمال طی دو سال اخير بيکار شدند  کارگر قطعه۴۵٠

ان مازندران در روز شنبه بيست و یکم دی ماه، در است» صنایع قالب و قطعه سازی شمال«گزارشی از کارخانه 

های  این کارخانه که در زمينه توليد سيستم.  سال گذشته ميباشد٢ کارگر این واحد طی ۴۵٠از تعدیل  حاکی

های غربی ناچار شد  های اقتصادی کشور سوخت رسانی انواع خودرو فعاليت دارد به دليل افزایش تحریم

. اش ظرف دو سال گذشته به مرور اخراج کند ه دليل پایين آمدن منابع مالیبخشی از نيروی کار خود را ب

 با پافشاری شهرداری قائم ٨٩های توليد در سال  کارفرمای این واحد توليدی به سبب ناتوانی در پرداخت هزینه

ای   بهانهشهر، ناچار شد کارخانه را از حوزه شهری به شهرک صنعتی بشل در سواد کوه انتقال دهد، همين امر



عالوه بر اخراج های گسترده، تعدادی از کارگران نيز بدليل .  نفر کاهش یابد۶٠ نفر به ۵٠٠شد تا تعداد کارگران از 

  .فاصله زیاد محل زندگی تا کارخانه، به طور خودخواسته این کارخانه را ترک کردند

  !شوند  کارگر معدن سنگ رود بيکار می۴٢۵با تصميم دولت، 

، معدن و  ، با تصميم وزارت صنعت)رود سنگ(رش روز یکشنبه بيست و دوم دی ماه، از معدن البرز غربی بنا به گزا

.  کارگر معدنچی بيکار خواهند شد۴٢۵تجارت و شرکت فوالد ایران به زودی این واحد معدنی منحل و تمامی 

انجام  سنگ ده بودن این معدن استخراج زغال  آذرماه سال جاری و به بهانه زیان٩مقدمات انحالل این معدن، در 

  .شده است

 ! مجلسبه روحانی و نمایندگان“ اسکانيا”نامه کارگران 

اری دارند افشان با مشکالت بسياری مواجه شده و کارکنان همواره بيم بيک چند صباحی است که شرکت عقاب

 .اند نشين شده زیرا بسياری از نيروهای این شرکت خانه

ای به روحانی  ن شرکت به منظور رفع مشکالت، اقدام به نوشتن نامهیبه گزارش روزنامه جهان صنعت، کارگران ا

 .و دیگر مقامات کشور نموده اند تا از این طریق حرف خود را به گوش مسؤالن برساند

 

   ! نفراز کارگران شهرداری سنندج اخراج شدند ٢٠٠

چنين منطقه بهاران را اخراج  هم  و٣، ٢، ١ نفر از کارگران منطقه ٢٠٠شهرداری سنندج در اقدامی ضد کارگری 

حالی اخراج  اله با شهرداری داشتند و در در یک گزارش خبری آمده است که این کارگران قرار داد یک س.کرد

این در حالی است که کارگرانی که بر سر  .شده اند که هنوز موعد قرار دادشان به پایان نرسيده است

  .ترس اخراج حاضر به اعتراض نيستند تنها از کارهایشان باقی مانده اند با نصف حقوق کار می کنند و

  !پذیرند خشنامه دولتی،  کارگران موقت و پيمانی را نمیهای وزارت نفت در پی صدور ب درمانگاه

رئيس خدمات پشتيبانی بهداشت و درمان صنعت نفت و گاز استان فارس روز دوشنبه بيست و سوم دی ماه، با 

های   واحد صنعتی، دستور توقف ارائه خدمات توسط درمانگاه٨های  سای درمانگاهئای به رو صدور بخشنامه

ای به روئسای  او طی بخشنامه. ها به کارگران پيمانکاری و قرارداد موقت را صادر کرد دمستقر در این واح

و " آباد سعادت"، "ایثار"، "تابناک"، "گاز پارسيان"، "الوان"، "داالن"، "آغار"های موجود در مناطق عملياتی  درمانگاه

"Sرارداد موقت را نپذیرند و آنان را به صادر کرده، از آنان خواسته است که کارگران پيمانی و ق"  فراشمند١

  .شان ارجاع دهند های تامين اجتماعی بيرون از واحدهای محل اشتغال درمانگاه

http://www.roshangari.net/1392/10/22/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c/
http://www.roshangari.net/1392/10/22/%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d9%86%d8%af%d8%ac/


 

  

  

  

 ! ماه حقوق دریافت  نکرده اند۴ تا ٢کارگران پروژه پل ميانگذر دریاچه اروميه، 

ه زیر نظر شرکت صنایع دریایی ایران دریاچه اروميه ک" »پل ميان گذر"جمعی از کارگران شاغل و بيکار شده پروژه 

صدرا فعاليت دارند روز چهارشنبه بيست و پنجم دی ماه، با حضور در دفتر ایلنا در اروميه به مشخص نبودن آینده 

یکی از کارگران شرکت صنایع دریایی . شان شدند شغلی خود اعتراض کردند و خواستار دریافت مطالبات معوقه

 که شرکت صنایع دریایی ایران صدرا فعاليت خود را در ٨٢از سال : از همکارانش گفتایران صدرا به نمایندگی 



 نفر کاهش ٢٠تا امروز تعداد کارگران به   کارگر مشغول به کار شدند اما۴٠٠گذر اروميه آغاز کرد،  پروژه پل ميان

 ٧ کارگر با سوابق کار ١٠ که  کارگر در این شرکت کار ميکردند٣٠در حالی که تا پایان مهر ماه سال جاری . یافت

اند مطالبات معوقه خود را از پيمانکار شرکت صنایع  ابتدای آبان ماه بيکار شدند که هنوز نتوانسته  سال١٠تا 

بعالوه سنوات پایان خدمت، حق ) شهریور و مهر(این کارگران دو ماه حقوق . دریایی ایران صدرا دریافت کنند

  .ای قانونی خود را از پيمانکار طلب دارندسایر مزای مرخصی، حق اوالد، و

شان به   ماه است که حقوق۴اند بيش از   کارگری که در اجرای پروژه پل ميانگذار دریاچه اروميه باقی مانده٢٠

  .تاخير افتاده است

  

  ! ماه حقوق کارگران۶احتمال تعطيلی کارخانه صفائيه گلشن با تعویق 

در خراسان " صفائيه گلشن"اه، کارگران کارخانه فرآوری سولفات سدیم لنا روز دوشنبه سی دی میبه گزارش ا

 نفر از کارگران ٣۵ ماهه در پرداخت حقوق، ۶عالوه بر تأخير . اند جنوبی، شش ماه حقوق و دستمزد دریافت نکرده

) بيست کارگر(این کارخانه که هم اکنون با حداقل نيروی کار . اند این کارخانه نيز طی دو سال گذشته بيکار شده

" صفائيه گلشن"کارفرمای کارخانه فرآوری سولفات سدیم . دهد، در آستانه تعطيلی قرار دارد به توليد ادامه می

 ماهه در پرداخت حقوق کارگران، دليل انباشته شدن معوقات حقوقی کارگران را کمبود منابع ۶نيز با تأیيد تاخير 

  .مالی عنوان کرد

  

 

  یبرخی از اعتراضات کارگر

این   .اخبار اعتراضات و مبارزات کارگری در ایراِن تحت سلطه جمهوری اسالمی در رسانه ها امکان انتشار ندارند

 وقتی در اشکال خاص و محدودی صورت می گيرد، انعکاس می  عمدتااعتراضات  تنها در موارد نادری، آن هم

  .یابند

  

  

  !ن از دور سوم اعتراضات کارگر پلی اکریل اصفها۶٠٠دومين روز تجمع اعتراضی 

شان، در   کارگر پلی اکریل اصفهان صبح روز یکشنبه یکم دی ماه، در دومين روز از دور سوم اعتراضات۶٠٠

های زیر مجموعه، بار دیگر  واکنش به سياست کوچک سازی کارخانه و تصميم کارفرما مبنی بر جداسازی شرکت

 اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان از صبح روز شنبه سی دور سوم تجمعات. در محوطه کارخانه تجمع کردند

آذر ماه،  آغاز شده است و کارگران اعالم کرده اند که تا توقف کامل سياست کوچک سازی، اعتراضات در کارخانه 

 .کند ادامه پيدا می



 !چنان ادامه دارد تجمع روزانه کارگران پلی اکریل هم

در اعتراض به بی پاسخ ماندن : روز سه شنبه سوم دی ماه، به ایلنا گفتیکی از کارگران کارخانه پلی اکریل 

وی . مطالبات صنفی خود روزی دو نوبت در هنگام شروع به کار و پایان کار در محوطه کارخانه تجمع می کنيم

: فتشود، گ که این تجمعات اعتراضی هر روز صبح و عصر و در زمان جابجایی شيفت کاری برگزار می بابيان این

ها در هر نوبت کاری کارگران پلی اکریل هر روز هنگام ورود و خروج به مدت نيم ساعت در  به منظور کاهش تنش

  .کنند های صنفی خود را مطرح می داخل محوطه کارخانه حاضر شده و خواسته

  ! اکریل محقق شد ترین مطالبه کارگران پلی فرمانداری مبارکه مدعی شد که مهم

ای به مدیرعامل   شورای تامين شهرستان مبارکه روز یکشنبه هشتم دی ماه، با ارسال نامهکميسيون کارگری

به گزارش . متوقف شده است) سياست کوچک سازی کارخانه (SBUشرکت پلی اکریل اصفهان تاکيد کرده، 

ت گرفته در ایلنا، این نامه که رونوشت آن به امضای فرماندار شهرستان مبارکه رسيده، به شرح اقدامات صور

در بخشی از نامه با تاکيد بر تغيير نکردن ماهيت قرارداد پرسنل، . پردازد خصوص شرکت پلی اکریل اصفهان می

های بدوی و تجدید نظر استانی  در خصوص استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به نظر قبلی کميته

گران مقرر کرده است از هرگونه کاهش مدت قرار در ادامه نامه در خصوص مدت قرارداد کار. استناد شده است

در پایان این نامه، ضمن تاکيد بر . ها اقدام شود داد خودداری و تا حد امکان، نسبت به افزایش مدت قرارداد

پيگيری مدیریت در خصوص ارتقاء خدمات رفاهی از جمله رستوران شرکت پلی اکریل اصفهان، بازنگری در طرح 

  . بعد از تشکيل شورای اسالمی کار موکول شده استطبقه بندی مشاغل به

گذرد، هنوز  اما بنا به گفته کارگران پلی اکریل اصفهان، در حالی که یک هفته از تاریخ ارسال این نامه می

اند  خورد اما کارگران تصميم گرفته ای دال بر توقف اجرای سياست کوچک سازی در کارخانه به چشم نمی نشانه

  .اند  جاری به فرمانداری فرصت دهند و به همين منظور نيز، تجمعات شان را متوقف کردهتا پایان هفته

  

 ! کارگر پلی اکریل اصفهان به دليل اعتراضات صنفی تهدید شدند٢٠

 کارگر پلی اکریل ٢٠روز پنجشنبه بيست و ششم دی ماه، گزارشی خبری انتشار یافت که نشان ميداد، بيش از 

تجمعات غيرقانونی و "چه شرکت در  هایی جداگانه از سوی مدیران کارخانه، به دليل آن مهاصفهان با دریافت نا

 ٢٠هایی جداگانه به بيش از  مدیران کارخانه با ارسال نامه. اند خوانده شده، تهدید به اخراج شده" دادن شعار

اجرا از این قرار بود که، مدیران م. اند ها را به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی تهدید به اخراج کرده کارگر، آن

کارخانه حاضر نبودند قرارداد کار یکی از چهار کارگر بازداشت شده در دور دوم تجمعات اعتراضی کارگران و چند 

کارگر معترض دیگر را تمدید کنند که با مقاومت و اعتراض دسته جمعی سایر کارگران از تصميم خود منصرف 

هان در اعتراض به خودداری مدیران کارخانه از تمدید قرارداد همکاران شان در کارگران پلی اکریل اصف. شدند

در فاصله زمانی تغيير شيفت در دو نوبت صبح و عصر )  دی ماه٢٣ و ٢٢(های یکشنبه و دوشنبه هفته جاری  روز

ه منعقد شده در قرارداد جدید کارگرانی که تمدید قرارداد نشده بودند، یک ماه. در محوطه کارخانه تجمع کردند

  .شد ها طی ساليان گذشته یکساله منعقد می حالی که قرارداد آن



نسخه ای از نامه تهدید آميز مدیران کارخانه و قرارداد جدید یک ماهه برخی از کارگران معترض که از سوی 

  :نمایندگان کارگران پلی اکریل اصفهان در اختيار ایلنا قرار گرفته است

  

   

   



  

  

   !"٢اکریليک "ان پلی اکریل در اعتراض به تعطيلی تحصن کارگر

بر اساس گزارش دریافتی، جمعی از کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به ادامه سياست کوچک سازی 

 توقف این روند در حال انجام است، بار دیگر در  مبنی برنامٔه فرمانداری شهرستان مبارکه کارخانه که با وجود

 دی ماه، در مقابل ٣٠ صبح روز ٧ کارگر پلی اکریل اصفهان ساعت ۴٠٠حدود . محوطه کارخانه تجمع کردند

مسجد کارخانه تجمع کرده و بعد از راهپيمایی در محوطه کارخانه به ساختمان اداری رفته و در مقابل دفتر 

  .مدیرعامل تحصن کردند

 دی ماه، مبنی بر توقف ١در این گزارش با اشاره به نامٔه فرمانداری شهرستان مبارکه در تاریخ روز یکشنبه 

سياست کوچک سازی با گذشت یک ماه از : سياست کوچک سازی در کارخانه پلی اکریل اصفهان، آمده است

http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=132509


یکی از . اند تراض مجدد دست زدهابالغ این مصوبه هنوز متوقف نشده است و کارگران نيز به همين دليل به اع

که در مراحل پایانی خود قرار " الياف زاینده رود"به شرکت " ٢اکریليک "کارگران معترض با اشاره به انتقال بخش 

کارگران ناراضی : شود، بيان کرد دارد و بر اساس سياست کوچک سازی کارخانه پلی اکریل اصفهان انجام می

 رفته و تابلوهای الياف زاینده رود را از سر در این بخش ٢دیر عامل به بخش اکریليک بعد از تحصن در مقابل دفتر م

ای کوتاه، بار دیگر در مقابل دفتر مدیر عامل کارخانه تحصن کردند که این تحصن  پایين آوردند و پس از وقفه

لی اکریل های مختلف کارخانه پ گفتنی است بر اساس سياست کوچک سازی، بخش. همچنان ادامه دارد

، "نيک آزمون"های کوچک تری در حال واگذاری است به طوری که آزمایشگاه به شرکت  اصفهان به شرکت

، اسکله "الياف زاینده رود" به ٢، اکریليک "پلی استر هشت بهشت"، پلی استر به "انرژی گستران"نيروگاه به 

  .دنکن ل پيدا میانتقا" پهن گستر"و خدمات به شرکت " شرکت خدمات بندری"سازی به 

 گفته شده که از فردا بر سر کارشان حاضر ٢ کارگر بخش اکریليک ١٨٠در بخش دیگری از این گزارش، به بيش از 

نشوند چرا که به دليل کمبود مواد اوليه، ادامه توليد امکان پذیر نيست اما وضعيت حقوق این کارگران هنوز 

 را پلمپ کنند تا کارگران از ٢ستور داده که بخش اکریليک مدیرعامل به حراست کارخانه د. روشن نشده است

در بندر ) اکریلو نيتریل(فردا نتوانند وارد این بخش شوند در حالی که شنيده شده است مواد اوليه شرکت 

 به منظور خلوت سازی کارخانه از کارگران ٢کارگران معتقدند تعطيلی بخش اکریليک . ماهشهر وجود دارد 

  .ادامٔه اجرای سياست کوچک سازی در غياب کارگران انجام خواهد شدمعترض، و در 

  

  !تپه برای دومين روز متوالی تجمع کردند کارگران هفت

کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه صبح روز یکشنبه یکم دی ماه، برای دومين روز متوالی با تجمع در 

علت این اقدام اعتراضی پرداخت نشدن . د شدندگير مطالبات معوقه خو مقابل ساختمان اداری کارخانه پی

است، تا این لحظه  های مهر، آبان، پاداش ساليانه و عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل بوده حقوق ماه

این در حالی است که مسئوالن کارخانه : یکی از کارگران گفت. هيچ پاسخ رسمی به کارگران داده نشده است

ترین اقدام برای  های مختلف از ادامه اجتماعات اعتراضی کارگران جلوگيری کنند و در تازه اند تا به روش در تالش

  .اند بر توسط کارفرما مرخص شده جلوگيری از تجمع اعتراضی کارگران، از صبح امروز کارگران فصلی نی

   !تپه با وعده دریافت مابقی طلب به کار خود بازگشتند کارگران هفت

 –تپه، در پی تجمعات اعتراضی کارگران، کارفرمای این واحد صنعتی  جتمع نيشکر هفتبراساس گزارشی از م

های صنفی چند  کشاورزی روز پنجشنبه پنجم دی ماه، با پرداخت یک ماه از مطالبات معوقه کارگران به اعتراض

ها تا  طالبات آنداد که سایر م تپه به کارگران وعده شخص مدیرعامل مجتمع نيشکر هفت. روز اخير خاتمه داد

حال حاضر کارگران برای اثبات حسن نيت   در در ادامه این گزارش آمده است که.هفته آینده پرداخت خواهد شد

  .اند خویش به کار خود بازگشته

  

 

   !تجمع کارگران شرکت مخابرات روستایی در تهران



ایران از اجرای قانون بودجه سال داری شرکت مخابرات دجمعی از کارگران مخابرات روستایی در اعتراض به خو

  .صبح روز سه شنبه سوم دی ماه، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند،  ٩٢

شرکت " و " تامين اجتماعی حمایت، حمایت"در اجتماع این روز تجمع کنندگان، با سردادن شعارهایی چون 

یکی از کارگران شرکت مخابرات روستایی در . ردندک های صنفی خود را مطرح  خواسته" مخابرات خجالت، خجالت

، شرکت مخابرات ایران ٩٢به موجب بند یاد شده از قانون بودجه سال : رابطه با دالیل این اجتماع اعتراضی گفت

بيان  وی با. موظف است تا با کارگران مخابراتی در چارچوب قوانين کار و تامين اجتماعی قرارداد کار منعقد کند

هنوز مسئوالن شرکت مخابرات ایران به وظيفه قانونی خود عمل ،  ماه از شروع سال جاری ٩با گذشت که  این

 ساعت کار ١۴در حال حاضر بيش از هزار نفر در مراکز مخابراتی سراسر کشور روزانه حدود : اند، افزود نکرده

ا را بصورت نيمه وقت محاسبه و ه مخابرات مزایای قانونی از جمله حق بيمه آن  کنند اما مسئوالن شرکت می

 مهرماه سال جاری و به دنبال آخرین اجتماع این کارگران، مسئوالن ١٧که در  بيان این وی با. کنند پرداخت می

با گذشت :  قانون بودجه کردند، افزود٨۶ای خود را متعهد به اجرای بند  شرکت مخابرات با امضای تفاهم نامه

  .ين شده هنوز این تفاهم نامه اجرایی نشده استنزدیک به دو ماه از مهلت تعي

  

   !تجمع کارگران نيروگاه دماوند در اعتراض به تعویق مطالبات صنفی

توجهی به  نفر از کارگران نيروگاه دماوند صبح روز شنبه هفتم دی ماه، در واکنش به بی ١٠٠ حدود

یکی از کارگران حاضر در این تجمع، . تجمع کردندشان، بار دیگر در مقابل درب ورودی این نيروگاه  گذشته اعتراضات

 کارگر شاغل در این ۵١٠: در توضيح علت برگزاری مجدد اجتماع اعتراضی کارگران نيروگاه دماوند به ایلنا گفت

، از جمله اضافه کاری، ٩١ تا ٩٠های  نيروگاه بيش از یک سال است بابت معوقات پراکنده حقوقی طی سال

از  بن کارگری، حق کنترل فرکانس و پاداش توليد کارگران. ارگری از این نيروگاه طلبکارندعيدی، پاداش و بن ک

همچنين کارفرما مکلف است هر سال دو دست لباس کار در اختيار کارگران قرار .  پرداخت نشده است٩٠سال 

 یاد شده، کارگران به جز مطالبات معوقه.  مشغول کارند٩٠  های کار سال چنان با لباس دهد اما کارگران هم

بعد از : وی اضافه کرد. اند نيروگاه دماوند در یک سال و نيم گذشته دستمزد ماهيانه خود را با تاخير دریافت کرده

 آبان ماه، مسئوالن سياسی شهرستان تهران با رضایت کارفرما وعده دادند که هر ماه بخشی از ١٨تجمع روز 

ه متأسفانه این وعده عملی نشد و کارگران مجددا تصميم به تجمع معوقات مالی کارگران را پرداخت کنند ک

عالوه بر محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات معوقه از سوی کارفرما و مسئولين استانداری، بين . گرفتند

کارگران شایعه شده است که کارفرما قصد دارد در واکنش به اعتراضات صنفی، سایر مزایای قانونی را نيز قطع 

ها همانند مجلس، وزارت  که کارگران نيروگاه دماوند بر رفع مشکالت صنفی خود به اکثر ارگان وی با بيان این. کند

که هر کاری از دستمان بر  با وجود آن: اند افزود نامه نگاری کرده.. نيرو، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

  .کالت ما رفع نشده استآمد در چارچوب قانون انجام دادیم اما متاسفانه هنوز مش می

 ! درصد از مطالبات خود را دریافت کردند٢٠کارگران نيروگاه دماوند 

 درصد از مطالبات کارگران را ٢٠در پی تجمع اعتراضی صبح روز گذشته کارگران نيروگاه دماوند تهران، کارفرما 

 با وساطت فرمانداری پاکدشت :یکی از کارگران نيروگاه دماوند که نخواست نامش فاش شود، گفت. پرداخت کرد

 درصد ٢٠که کارفرما بابت  بيان این وی با. کارگران معترض از عصر روز شنبه هفتم دی ماه،  به کار خود بازگشتند

: است، گفت گاه واریز کرده  کارگر نيرو۵١٠مطالبات مورد نظر مبلغی در حدود یک ميليارد تومان به حساب 



 که با مشکل کمبود نقدینگی تر کارفرما مدعی بود گرفت که پيشپرداخت این مبلغ در حالی صورت 

  .مواجه است

  

   !کارگران پارس قو تجمع اعتراضی بر پا کردند

نظمی   نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو به دليل بی١۵٠روز دوشنبه نهم دی ماه، گزارشی از تجمع حدود 

بر اساس این گزارش، تجمع کارگران در اعتراض به . ادشان خبر د در پرداخت حقوق و سایر مطالبات صنفی

شان همانند بهره وری،  توجهی کارفرمای جدید کارخانه به پرداخت نشدن به موقع حقوق و سایر مطالبات بی

. عدم تأمين لباس کار، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکالت ناشی از سوءمدیریت برگزار شده است

کردند که با ورود کارفرمای جدید، این مزایا قطع  ی قانونی دریافت می ق روال یکسری مزایادر گذشته کارگران طب

برای مثال، کارفرما طبق قانون مکلف است یک وعده غذای گرم به کارگران بدهد اما یکسال است . شده است

ست و ما باید خود سال پيش سهميه لباس کارگران قطع شده ا از یک. که نهار در این کارخانه قطع شده است

مدیریت جدید کارخانه سعی دارد با یک روش مدیریت استبدادی، در بين . هزینه لباس کار را پرداخت کنيم

کارفرمای . کارگران رعب و وحشت ایجاد کند که این وضعيت به مرور باعث ایجاد جو خفقان در کارخانه شده است

وری توليد کم یا قطع کرده است، بدون دليل مشخصی به  ز بهرهکه سهم تعدادی از کارگران را ا جدید عالوه بر آن

های توليدی و  در تمام بخشبه دستور کارفرمای جدید، . وری تعدادی از کارگران خاص، افزوده است حق بهره

ای نصب شده است و حرکات کارگران زیر نظر گرفته  های مدار بسته غير توليدی کارخانه دوربين

 در .ترین کارها، به کارفرما توضيح دهند اهميت ادی از کارگران باید درباره بیشود و هر روز تعد می

بخش پایانی گزارش قيد شده، تا زمانی که کارفرمای جدید در خصوص پرداخت مطالبات کارگران و رعایت حقوق 

  .دهند توجه باشد، کارگران به تجمع خود ادامه می قانونی آنان بی

  ! ن پارس قو، بدنبال اخراج یک کارگر در پی تجمع هفته گذشتهادامه تجمع اعتراضی کارگرا

 نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در ١٠٠صبح روز شنبه چهاردهم دی ماه، بنا به گزارش رسيده، حدود 

اخراج رئيس "و " محقق نشدن مطالبات کارگران"تهران برای دومين بار طی شش روز گذشته در اعتراض به 

یکی از کارگران حاضر در این تجمع که نخواست نامش . در داخل این کارخانه تجمع کردند" رف کارگرانتعاونی مص

مدیریت کارخانه یکی از عوامل تجمع روز نهم دی ماه کارگران کارخانه روغن نباتی : فاش شود، اعالم داشت که

هم دی ماه، کارت ورود و خروج وی داند و به همين سبب روز جمعه سيزد قو را رئيس تعاونی مصرف کارگران می

مدیریت کارخانه به جای . شود برداشته شده است که این اقدام در عرف واحدهای توليدی، اخراج تلقی می

گویی به اعتراض کارگران با چنين برخوردهایی قصد دارد به کارگران بفهماند بعد از هر تجمع  پاسخ

بخش دیگر این گزارش آمده است، هيچ یک از مطالبات  در .اعتراضی احتمال دارد تعدادی اخراج شوند

 ١۵ تا ١٠اصلی کارگران بعد از تجمع کارگران در روز نهم دی ماه محقق نشده و فقط حقوق آذر ماه کارگران که 

 نفر در کارخانه روغن نباتی قو ٣٠٠در حال حاضر نزدیک به . روز به تاخير افتاده بود، اکنون پرداخت شده است

وری، عدم بازبينی و افزایش نيافتن برخی   کارند، کاهش ناگهانی حقوق، اضافه کاری و پاداش بهرهمشغول به

 روز تاخير از ١۵ تا ١٠مزایای قانونی مانند حق ناهار و ایاب و ذهاب و پرداخت مطالبات ماهيانه کارگران با 

  . و باعث اعتراض کارگران شده استتغييراتی است که با استقرار مدیریت جدید در این واحد توليدی روی داده

  ،  صبح با حضور نيروی انتظامی در کارخانه به پایان رسيد١١تجمع امروز کارگران پارس قو در ساعت 



ای مبنی بر انعطاف کارفرما در مقابل مطالبات صنفی کارگران  در حالی که تا پایان تجمع کارگران هيچ نشانه

ار سایر مطالبات صنفی، به طور جدی خواستار بازگشت به کار رئيس مشاهده نشده است، اما کارگران در کن

  .تعاونی مصرف هستند و در غير این صورت به تجمعات خود ادامه خواهند داد

  !اعتراض کارگران حمل و نقل و آشپزخانه پاالیشگاه پارسيان

یشگاه گاز پارسيان بر اساس گزارش روز شنبه چهاردهم دی ماه،  کارگران حمل و نقل و آشپزخانه پاال

. های خود اعتراض کردند شهرستان مهر در استان فارس، هفته گذشته در اعتراض به پایين بودن دستمزد

  .های خود برگزار کردند های صنفی را به صورت جداگانه و در قسمت کارگران پيمانکاری پاالیشگاه این اعتراض

واهان پرداخت مزایای مربوط به سختی کار و بدی آب و هوا اعتراض کارگران پيمانکاری آشپزخانه پاالیشگاه که خ

مروز آغاز و تا اندکی بعد از يدر این حرکت اعتراضی که از حوالی ن.  دی ماه روی داد١١شنبه  بودند ظهر روز سه

این حرکت اعتراضی . ظهر ادامه داشت، تمامی کارگران پيمانکاری بخش آشپزخانه پاالیشگاه حضور داشتند

با وعده مسئوالن اداری و امور قراردادهای پاالیشگاه مبنی بر  پس از گذشت چند ساعت سرانجام

 مطالبات مورد نظر کارگران آشپزخانه در اختيارات مدیریت .برآورده شدن خواسته کارگران خاتمه یافت

" دیش خان ميرزاپاک ان"دارد، این کارگران تا آذرماه سال جاری در استخدام شرکت پيمانکاری  پاالیشگاه قرار

  .بودند و در حال حاضر زیر نظر شرکت پارسيان توکل فعاليت دارند

  پاالیشگاه گاز پارسيان لمطالبات کارگران حمل و نق

ن واحد، در روز دوشنبه یدر گزارشی از پاالیشگاه گاز پارسيان آمده است که اعتراض کارگران بخش حمل و نقل ا

های حمل و نقل کارکنان پاالیشگاه در اعتراض به افزایش  ان سرویس دی ماه، شکل گرفت و تمامی رانندگ٩

های پيمانکاری  طبق قراردادی که ميان مدیریت پاالیشگاه با شرکت. های خود اعتراض کردند نيافتن دستمزد

 رانندگان معترض. دارد  راننده مينی بوس قرار١٩منعقد شده است، وظيفه جابجایی کارکنان پاالیشگاه بر عهده 

. ها عمل کند  هزار تومانی حقوق آن٣٠٠خواهان آن بودند که مدیریت پاالیشگاه به وعده خود در خصوص افزایش 

به دنبال این اعتراض رانندگان مينی بوس، مدیریت پاالیشگاه دو دستگاه اتوبوس را برای جابجایی کارکنان خود 

 و در جریان جابجایی کارکنان پاالیشگاه، شيشه گزارش می افزاید، در پی جایگزینی اتوبوس ها،. جایگزین کرد

ها مشخص نيست اما واحد حقوقی   هر چند دليل شکسته شدن شيشه اتوبوس .اتوبوس ها شکسته ميشود

در پی اقدام . ها شکایتی را تنظيم کرد پاالیشگاه در این رابطه رانندگان معترض را مقصر دانست و عليه آن

های حمل و نقل کارکنان پاالیشگاه در روز   راننده مينی بوس١٩واحد حقوقی پاالیشگاه، تمامی 

  .گشتند چهارشنبه یازدهم دی ماه، به اعتراض خود خاتمه داده و به کار سابق خود باز

  

  ! ماه حقوق معوقه، بيکار شدند١١ تا ۴کارگران قند کامياب اصفهان با 

 نفر از کارگران این ١۵٠ قند کامياب اصفهان و بيکاری روز دوشنبه نهم دی ماه، خبری مبنی بر توقف توليد کارخانه

کارگران .  ماه به تاخير افتاده است١١ تا ۴پرداخت حقوق کارگران از : ن خبریبر اساس ا. کارخانه منتشر شد

انباشت تدریجی  دانند چرا که قند کامياب، به دليل سوءمدیریت را عامل اصلی تعطيلی کارخانه می

 تومان بدهکار دکارخانه قند کامياب به سازمان تامين اجتماعی بيش از یک ميليار .استتعطيل شده  ها بدهی



اش از کارخانه، با فشار به کارگران  است و این موضوع باعث شده تامين اجتماعی به بهانه پرداخت نشدن طلب

 نفر کارگر رسمی ٢۶ اب، کارگر قند کامي١۵٠  از مجموع. های درمانی آنان خودداری کند از تمدید اعتبار دفترچه

توانستند تا یک سال دیگر تحت قانون   سال کار، در صورت ادامه فعاليت این کارخانه می١٩ هستند که با سابقه

کارگران با طرح . برند آور بازنشسته شوند اما در شرایط فعلی در بالتکليفی به سر می مشاغل سخت و زیان

 .خود هستند" قانونی"گيری  تيجه پیشکایت جمعی به اداره کار اصفهان منتظر ن

   !شهر تجمع کارگران کارخانه قند کامياب در مقابل فرمانداری خمينی

ن کارخانه ، پس یروز یکشنبه پانزدهم دی ماه، در گزارشی از کارخانه قند کامياب اصفهان اعالم شد که کارگران ا

-ک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری خمينیاز بی نتيجه دیدن طرح شکایت جمعی به اداره کار اصفهان، به ی

جمعی :  شده کهديدر این گزارش، در تشریح دالیل تجمع امروز کارگران قند کامياب ق. شهر اصفهان دست زدند

ب بالتکليفی کارخانه و  ماه است به سب١١ تا ۴از کارگران کارخانه قند کامياب خمينی شهر اصفهان که بين 

توجهی کارفرما و مسئوالن   در اعتراض به بی- یکشنبه -اند، صبح امروز   حقوق نگرفتهتعطيلی مداوم خط توليد،

شان در ابتدا در داخل کارخانه تجمع کردند و سپس به سمت فرمانداری   به مشکالت صنفیاستانی نسبت

شت تدریجی  روز به دليل انبا۴ آذر ماه بمدت ٢٧ تا ٢٣آخرین بار این کارخانه از . خمينی شهر حرکت کردند

ها تعطيل شد که با وساطت مسئوالن اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و فرمانداری خمينی شهر مجددا  بدهی

های  صبح امروز نيز اداره گاز شهرستان خمينی شهر به دليل انباشت بدهی. کارخانه توليد خود را از سر گرفت

کارخانه قند کامياب به سازمان چنين  هم. ه متوقف شدکارخانه، گاز را قطع کرد و مجددا توليد در این کارخان

تامين اجتماعی بيش از یک ميليارد تومان بدهکار است و این موضوع باعث شده این سازمان به 

های درمانی آنان  اش، با اعمال فشار به کارگران از تمدید اعتبار دفترچه بهانه پرداخت نشدن طلب

 این واحد توليدی، تامين نشدن مواد اوليه توليد به دليل بد حسابی بخش اعظمی از مشکالت .خودداری کند

  .های مالی کارفرما به فروشندگان مواد اوليه بوده است 

مسئوالن فرمانداری خمينی شهر  :در این گزارش در باره نتيجه مذاکرات کارگران با مسئوالن فرمانداری آمده که

های خود بازگردند و تا زمانی که مطالبات خود را از کارفرما  اند به خانه با حضور در تجمع امروز، از کارگران خواسته

های فرمانداری، کارفرما موظف شده است ضمن پرداخت  طبق وعده. اند به کارخانه باز نگردند دریافت نکرده

  .ندهای اداره گاز، مجددا کارگران را به کارخانه بازگردا حقوق ایام بيکاری کارگران، با پرداخت بدهی

  !پس از یک هفته اعتراض، کارگران پوالد سازان فرآیند، حقوق معوقه خود را دریافت کردند

روز دوشنبه شانزدهم دی ماه، گزارشی از کارخانه پوالد سازان فرآیند شهرستان شهریار، از پرداخت حقوق 

 گر این کارخانه به دليل آن کار١٠٠بر اساس این گزارش، حقوق . معوقه کارگران پس از یک هفته اعتراض خبر داد

در اعتراض به این . به تاخير افتاده بود چه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان گشته از آبان ماه سال جاری

در پی اعتراض . امر در هفته گذشته کارگران ، دست از کار کشيده و فعاليت توليدی کارخانه را متوقف کرده بودند

  .رفرما مکلف شد حقوق عقب افتاده کارگران را روز یکشنبه پانزدهم دی ماه، پرداخت کندای کارگران، کا یک هفته

   ! ماه حقوق دریافت نکرده اند٨تجمع اعتراضی کارگران تراکتورسازی تبریز، 

گزارشی از تبریز در روز سه شنبه هفدهم دی ماه، از تجمع کارگران ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز در 

.    ماهه در پرداخت حقوق شان، خبر داد٨شرقی در اعتراض به تعویق  ازمان صنایع و معادن آذربایجانمقابل س

تر از همه با   ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده و مهم٨ کارگر ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز در ٢۵٠



روبرو هستند ) سرمایه گذاری ملتشرکت (بالتکليفی، تعطيلی خط توليد و رها شدن کارخانه از سوی مالک آن 

پرداخت حقوق عقب افتاده، سنوات کارگران . اند و مسئوالن ارشد استان نيز خود را از این موضوع کنار کشيده

ها و  ها به سازمان تامين اجتماعی و بانک های تأمين اجتماعی، پرداخت بدهی بازنشسته شده، تمدید دفترچه

در این . های کارگران ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز است ه خواستهاز سرگيری دوباره توليد، از جمل

 آذر ماه، مسئوالن دولت ٢٧گزارش آمده است، کارگران انتظار داشتند پس از تجمع در مقابل استانداری در تاریخ 

ران به ناچار در بنابر این کارگ. یازدهم برای رفع مشکالت آنان دست به کار شوند اما در این خصوص اقدامی نشد

توجهی کارفرما و مسئوالن استان نسبت به مشکالت صنفی شان ابتدا در داخل کارخانه و سپس  اعتراض به بی

به دنبال تجمع کارگران، مسئوالن در این تجمع حضور و از . در مقابل سازمان صنایع و معادن استان تجمع کردند

در اسرع وقت با تشکيل جلسه ویژه کميسيون کارگری در های خود بازگردند تا  کارگران خواستند به خانه

  .ها اقدام شود های آن استانداری و فرمانداری نسبت به تحقق خواسته

  ! دومين تجمع اعتراضی کارگران تراکتورسازی ایران

ریز و کارگران ماشين آالت تراکتورسازی ایران روز شنبه بيست و یکم دی ماه، بار دیگر مقابل دفتر امام جمعه تب

اند در پی   ماه است حقوق دریافت نکرده٩این کارگران که بيش از . استانداری آذربایجان شرقی تجمع کردند

  .شان دست به این تجمع زدند صنفی های مسئوالن استانی به خواسته توجهی تداوم بی

ا نمایندگان کارگران تجمع بر پایه همين گزارش نماینده ولی فقيه در آذربایجان شرقی در پی این تجمع و دیدار ب

ای که به همين منظور در  ای از طرف وی برای پيگيری موضوع در جلسه کننده دستور داده است تا نماینده

این گزارش حاکی است کارگران تجمع کننده پس از . شود شرکت نماید استانداری آذربایجان شرقی تشکيل می

  . استانداری آذربایجان شرقی حرکت کنندپيگيری موضوع از طریق امام جمعه تبریز به سمت

" کارگرین پولی نن آمریکانی گزیبلر/ شهيد شهيدلر، حقميزی یيبلر "این کارگران با سردادن شعارهایی از جمله 

در مقابل استانداری آذربایجان شرقی ) آمریکا را گشت زده اند، با پول کارگر /  شهيد ها، حقمان را خورده اند(

در این گزارش گفته شده است که کارگران قصد ورود به محوطه . به مشکالت خود شدندخواستار رسيدگی 

بر پایه این گزارش . استانداری آذربایجان شرقی را داشتند که ماموران نيروی انتظامی اجازه این تجمع را ندادند

اش انجام شود، در جمع  معاون جدید سياسی امنيتی استاندار آذربایجان شرقی که امروز عصر قرار است معارفه

در پی قول قاطع . این کارگران معترض حاضر شد و در سخنانی بر پيگيری قاطع مشکالت کارگران تاکيد کرد

  .معاون جدید سياسی امنيتی استانداری آذربایجان شرقی کارگران به تجمع خود پایان دادند

ساختمان  مقابل استانداری آذربایجان شرقی وگفتنی است، کارگران تراکتورسازی ایران پيش از این با تجمع در 

 ماه حقوق عقب ٩پرداخت . شان شده بودند صنعت، معدن و تجارت استان، خواستار دریافت مطالبات صنفی

ها به سازمان تامين  های تأمين اجتماعی، پرداخت بدهی افتاده، سنوات کارگران بازنشسته شده، تمدید دفترچه

های کارگران ماشين آالت صنعتی  ترین خواستهممهی دوباره توليد از جمله گيرها و از سر اجتماعی و بانک

  .تراکتورسازی عنوان شده است

 !تجمع کارگران پيمانی پتروشيمی رازی در اعتراض به تبعيض حقوق

در اعتراض به " پتروشيمی رازی"به گزارش صبح روز چهارشنبه هجدهم دی ماه، بيش از هزار کارگر پيمانکاری 

شان در مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام  يض در پرداخت حقوق و سایر مطالبات صنفیتبع

تجمع صبح : یکی از کارگران این کارخانه، در توضيح علت اعتراض کارگران پتروشيمی رازی گفت. تجمع کردند

رگران پيمانی و کارمندان رسمی امروز کارگران پتروشيمی رازی در اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق بين کا



  . است

پيشگام "، "امان فن اندیشگپيش"ندین شرکت پيمانکاری همانند کارگران پيمانی پتروشيمی رازی که زیر نظر چ

حدود " حدود سه هزار نفر"فعاليت دارند از مجموع ... و" های حرارتی خوزستان تعميرات نيروگاه"، "فرا صنعت

کنند، از  ر مقایسه با کارمندان اداری این کارخانه که زیرنظر شرکت اصلی کار می نفر هستند که د٨۵٠هزار و 

 درصد سهام پتروشيمی رازی به بخش ٨۵ و از تاریخ یکم اسفند ماه که دارند حقوق و مزایای کمتری برخور

ح حقوق سط. واگذار شد، مشکالت کارگران پيمانی نيز آغاز شده است) داری از کشور ترکيه سرمایه(خصوصی 

های اداری پتروشيمی فعاليت دارند بسيار ناچيز  کارگران پيمانی کارخانه به نسبت کارگران رسمی که در سمت

 هزار تومان ٩٠٠ هزار تا ۵٠٠حقوق یک کارگر پيمانی بين . تر برطرف شود است و این تبعيض باید هر چه سریع

  .روشيمی چندین برابر یک کارگر استاست این در حاليست که دریافتی ماهانه یک کارمند رسمی پت

  

  !کارگران پتروشيمی رازی برای سومين بار تجمع کردند

 شان به آن جمعی از کارگران پتروشيمی رازی صبح روز یکشنبه بيست و دوم دی ماه، در سومين روز از اعتراضات

ار دیگر در محوطه کارخانه خوانند، ب چه وجود تبعيض در حقوق و مزایای کارگران پيمانی و کارمندان رسمی می

 بخشی از کارگران پيمانکاری که گزارشی در ارتباط با این تجمع انتشار یافت مبنی بر این. تجمع کردند

های  شان، که در روز توجهی کارفرما به اعتراضات به سبب ادامه بی)  دی ماه٢٢(پتروشيمی رازی صبح امروز 

مقابل ساختمان دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام صورت گرفت  در  ) دی ماه١٩ و ١٨(چهارشنبه و پنجشنبه 

بر اساس این گزارش خواسته کارگران پيمانی پتروشيمی . بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع آرامی را برپا کردند

یا تبعيض حقوق و مزا  نفر از مجموع سه هزار کارگر شاغل در این کارخانه هستند، رفع٨۵٠رازی که حدود هزار و 

تا به امروز کارفرمای اصلی کارخانه که ساکن ترکيه است، هيچ عکس . در مقایسه با کارمندان رسمی است

العملی را در خصوص اعتراض صنفی کارگران نشان نداده و به گفته مدیر کارخانه، قرار است تا عصر امروز این 

شود،   سایر مسئوالن استانی برگزار میای مشترک که بين نمایندگان کارگران و کارفرما برای حضور در جلسه

  .حاضر شود

    !شده مهاباد تشکيل کميته دفاع از کارگران دستگير

نکه جرمی مرتکب شده باشند یر و بدون ايرو های انتظامی در مهاباد دستگيله نيرا بوسيخانواده سه کارگر که اخ

شدگان کارگری  اع از حقوق دستگيرته دفيل کمي خبر از تشکه ایيبه زندان محکوم شدند با صدور اطالع

در . شدند" ف و آزاده ایران و جهانیشرکارگران و مردم "بانی يت و پشتیداده و خواهان حما شهرستان مهاباد

از نظر ما احکام صادره فوق بر اساس عرف جنبش بين المللی " :ته آمده است کهين کمیک ایه شماره ياطالع

داخلی حاکم هيچ گونه توجيه قضائی و حقوقی ندارد و به کلی بی پایه و کارگران و چه حتی بر اساس قوانين 

از همين رو، ما این احکام را ناعادالنه می دانيم، آن ها را محکوم می کنيم و حق هر گونه اعتراض . اساس است

  ."را برای خود قائل هستيم

  

   

 



  !تخابات شورای اسالمیتجمع جمعی از کارگران شرکت واحد در اعتراض به برگزاری مقدمات ان

بنا به گزارشی از شرکت واحد اتوبوس رانی تهران،  صبح روز دوشنبه بيست و سوم دی ماه، بار دیگر گروهی از 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تجمع در محوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به از 

بنا به گفته کارگران شرکت . های اسالمی کار این مجموعه اعتراض کردندسر گيری روند برگزاری انتخابات شورا

های  واحد، مدیریت شرکت در مقام کارفرما از ابتدای برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی کار در مناطق و سامانه

مختلف شرکت واحد، مرتکب تخلفاتی در خصوص تشکيل و برگزاری نمایشی مجمع عمومی کارکنان با حضور 

  .است  افراد صوری و انجام  دادن دستورات از پيش مشخص شده این مجامع شده

اند، خواهان ورود  معترضان که معتقدند بازرسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدا در جریان این تخلفات بوده

ابطال روند برگزاری این های کارگری و کارفرمایی برای  جدی مسئوالن ارشد وزارت کار و به ویژه سازمان تشکل

ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  که در پی مراجعه آن معترضان همچنين با یادآوری این. انتخابات هستند

مسئوالن این وزارت خانه دستور توقف برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی کار در مناطق مختلف شرکت واحد را 

 پس از یک وقفه کوتاه مسئوالن سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است که چريصادر کردند اما معلوم ن

تهران این دستور توقف وزارت کار را نادیده گرفته و هم اکنون با همکاری مدیریت شرکت واحد روند برگزاری این 

  .کنند انتخابات را پيگيری می

 

! رتجمع اشتباهی کارگران قند اهواز به قصد دیدار با رئيس جمهو  

اند، با شنيدن خبر سفر  ماه گذشته بالتکليف بوده ٣٨ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز که در ۵٠حدود 

توجهی مسئوالن نسبت  رئيس جمهور به شهر اهواز، صبح روز دوشنبه بيست و سوم دی ماه، در اعتراض به بی

ارگران در مقابل استانداری معلوم شد که با تجمع ک. شان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند به مشکالت

  .سفر هيأت دولت به استان خوزستان هنوز انجام نشده و قرار است این سفر فردا صورت گيرد

  !کارگران قند اهواز در مسير عبور رئيس جمهور تجمع کردند

ر اهواز که طی دو  نفر از کارگران کارخانه قند و تصفيه شک۶٠صبح روز سه شنبه بيست و چهارم دی ماه، حدود 

اند، صبح  سال گذشته تجمعات متعددی را در اعتراض به تعطيلی و مشخص نبودن شرایط ادامه کارشان برپا کرده

این کارگران . زمان با سفر رئيس جمهور به اهواز نيز در مسير عبور او از فرودگاه به مصلی تجمع کردند امروز هم

یکی از کارگران درباره پيشنه مشکالت کارگران قند و تصفيه شکر . ودند نفره را شکل داده ب۵٠دیروز نيز تجمعی 

هيئت دولت سابق در دور دوم سفرهای استانی خود به خوزستان برای حل مشکالت : اهواز به ایلنا گفت

ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنها نتوانست مشکالت  کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز مصوبه

ای هم از مشکالت باز نشد و حتی به مشکالت کارگران  نه و کارگران را رفع کند بلکه بعد از تصویب آن گرهکارخا

  .افزوده شد

  رانیک های فدائی خلق ایچر

   ١٣٩٢ بهمن ۴
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