
 2931بهمن21اخباروگزارشات کارگری

 روز خود را پشت سر گذاشت نیهفت تپه دوم شکریاعتصاب متحدانه کارگران شرکت ن -

 بروجرد  یکارگران شهردارششمین روز اعتصاب وتجمع  -

 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی خشمگین شرکت نفت گچساران با خانواده مقابل فرمانداری -

 ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت ن شرکت جنگل شفارودکارگراتجمع اعتراضی  -

در اعتراض به ادامه سرکوب معلمان در  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا هیانبی -

  نظر دولت ریز یتیامن یمختلف توسط نهادها یشهرها

 زده زلزله در مناطق انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یتوسط شورا یمدارس کانکس یانداز راه -

 تجمعات اعتراضی  مشتریان شرکت اطلس خودرو نسبت به عمل نکردن به تعهدات -

 درحادثه انفجار دامغان ریفوالد کوکارگر کارخانه 3کشته وزخمی شدن  -

 دیبه علت توفان شد یجنوب یقایآفر کسیبئاتر یصدهاکارگر معدن طال  یبخطرافتادن زندگ -

 روز خود را پشت سر گذاشت نیهفت تپه دوم شکریاعتصاب متحدانه کارگران شرکت ن

آغاز شده است  امروز  روزیهفت تپه که از صبح د شکریروز اعتصاب کارگران شرکت ن نیدوم در

به همکاران  یکارخانه بطور متحدانه ا یو کارگران همه بخشها یبهمن ماه، کارکنان ادار 21

در محل کارخانه،  ژهیو گانیو  یانتظام یروهاین ریحضور چشمگ رغمیو عل وستندیخود پ یاعتصاب

 .زدند تیریتجمع در مقابل ساختمان مد هدست ب

اعتصاب و تجمع کارگران  نیادامه ا یدر پ ران،یآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یبر گزارشها بنا

 کارگران حاضر شد و تالش انیعامل در م ریقائم مقام مد یکاظم ومرثیک ت،یریدر مقابل دفتر مد

اعتصاب  تنامروز، کارگران را وادار به شکس یکرد با وعده پرداخت حقوق آبانماه تا آخر وقت ادار

و پاسخ ما  ندیایب دیو فرماندار با یگیکند اما کارگران بشدت به او معترض شده و اعالم کردند اسد ب

  .را بدهند

 یتپه در آذر ماه سالجارهفت  شکریاست در اعتصاب شش روزه کارگران شرکت ن یآور ادیبه  الزم

 انیعامل کارخانه با حضور در جمع کارگران متعهد شده بودند تا پا ریمد یگیفرماندار شوش و اسد ب

 شتآنان را بروز کنند اما با گذ یمعوقه کارگران، پرداخت حقوقها یسال با پرداخت دستمزدها

شرکت همچنان سه ماه  نیان اسال، کارگر انیشدن به پا کیو نزد خیبه دو ماه از آن تار کینزد

 .حقوق معوقه دارند

عامل  ریکارگران حاضر در تجمع به قائم مقام مد نانهیاعتراض خشمگ یگزارش در پ نیبر ا بنا

بعد حقوق آبانماه کارگران روز مزد به حساب آنان  یناچار به ترک محل شد و ساعت یکارخانه، و

باشند به حساب آنان  یم یشرکت که عموما رسمکارگران و کارکنان  یشد اما حقوق مابق زیوار

 .نشد زیوار

هفت تپه با  شکرین یکارگران اعتصاب ران،یآزاد کارگران ا هیبه اتحاد دهیرس یگزارشها نیبر آخر بنا

معوقه خود بودند و  یسال، امروز خواهان پرداخت دو ماه از حقوقها انیشدن به پا کیتوجه به نزد



 انیبدون پا نانشد آ زیوار شانیدرصد از کارگران به حسابها 55ماه حدود از آنجا که فقط حقوق آبان

ظهر محل کارخانه را ترک  یمعوقه خود،  حوال یحقوقها یبه پرداخت فور دیاعتصاب و با تاک

 .کردند

 2331بهمن ماه  21 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 بروجرد  یکارگران شهردارششمین روز اعتصاب وتجمع 

به اعتصاب وتجمعشان  بروجرد یکارگران شهردار شنبه دوازدهم برای ششمین روز متوالی،روزپنج 

 .ماه حقوق ادامه دادند8دراعتراض به عدم پرداخت 

 نیششم یبروجرد روزپنجشنبه برا یتن از کارگران شهردار 255حدود اساس گزارش منتشره،رب

استار پرداخت حقوق معوقه خود خو یمرکز یبا حضور در محوطه ساختمان شهردار یروز متوال

 .شدند

بروجرد از سمتش  یصورت گرفته که عصر روز گذشته سرپرست شهردار یدر حالتجمع امروز

 .عزل شده است

در  ی، پهن کردن سفره خالبا تجمع یبروجرد در طول هفته جار یکارگران شهردار اعتراضات

 .ده استهمراه بو یشهر یزباله ها یو عدم جمع آور یمحوطه شهرد ار

 مقابل فرمانداری با خانواده تجمع اعتراضی کارگران اخراجی خشمگین شرکت نفت گچساران

 با خانواده ظهر روز پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه، کارگران اخراجی خشمگین شرکت نفت گچساران

گچساران و باشت با حضور  یعمران یها ها و پروژه طرح یجلسه هماهنگ یبرگزارهمزمان با 

کل و مسئوالن  رانیمد نیهمچنوگچساران و باشت مجلس از ندهیو نما راحمدیو بو هیلویندار کهگاستا

  .چساران زدندگ یمقابل فرمانداردست به تجمع اعتراضی دو شهرستان  نیا



 

 یمعاون امور اقتصاد ،یبا حضور گوهرگان یتجمع اعتراض نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 انیب ارفته و ب یگرفت و معترضان به سمت و یشتریشدت ب راحمدیوو ب هیلویکهگ یاستاندار

 .شدن خود شدند کاریب تیدر وضع یعدالت یبر ب یاظهارات مبن یمشکالت خود و برخ

 نماینده مجلس گردون افراد خطاب به غالمرضا تاج گریاز د یندگیاز معترضان به نما یکیهمچنین 

نفر  ۰۱۱از  شیما به ب ستیکه ل مینفر بود ۸۴ما .گذرد یم کسالیگردون از اخراج ما  تاج یآقا: گفت

ماه تا دوماه حقوق است، که  کیحداقل  میکه از شرکت نفت دار یها یما طلبکار دیرس ۰۴۱و سپس 

 .مینفر هست ۸۴ما 

که  یاضافه شده و کارها ستیمتاسفانه ل: کرد حیتصر گفت، یسخن م گرانیاز د یندگیکه به نما یو

اند ما مانع  به کار واداشته ۰۸۱را در مجموعه  یاند و شب گذشته کسان را انجام داده ندخواست یخود م

 .گرانیاز ما باشد بعد د دیبا تیاما اولو میستین ینان خوردن کس



 

 

 ماه حقوق5نسبت به عدم پرداخت کارگران شرکت جنگل شفارودتجمع اعتراضی 

به عدم  دراعتراضرکت جنگل شفارود کارگران ش صبح روز پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه،

 .مقابل ساختمان این شرکت در رضوانشهر تجمع کردند ماه حقوق5پرداخت



 .اند نکرده افتیتاکنون حقوق در وریکارگران از ماه شهر نیابه گزارش یک منبع خبری محلی،

ه صبح امروز کارگران شرکت جنگل شفارود با دخالت مسئوالن شرکت ب تجمعبنابهمین گزارش،

 یکارگران در روزها نیدر صورت عدم پرداخت حقوق ا رسد یبه نظر ماما دیرس انیسرعت به پا

 .میشاهد تجمعات مشابه باش زین یآت

به منظور تاسیس صنعت چوب و کاغذ در کشور با مشارکت وزارت  2351در سال :یادآوری

رکت صنایع چوب و کشاورزي و منابع طبیعي وقت و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، ش

به  2315شامل دو بخش جنگل و صنعت در استان گیالن تاسیس گردید و در سال ( چوکا)کاغذ ایران 

دلیل تخصصي شدن کارها و بر اساس مصوبه هیات وزیران، بخش جنگل از صنعت منفک و تحت 

ک وظایف نیز پس از تفکی 2318در سال . عنوان شرکت سهامي جنگل شفارود آغاز به فعالیت نمود

 .وزارت کشاورزي و جهاد سازندگي ، رسماً تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي قرار گرفت

هزار هکتار و در  235هاي تحت پوشش شرکت جنگل شفارود در حال حاضرحدود  مساحت جنگل

هاي استان گیالن  درصد از جنگل 12باشد که سطحي معادل  داري مي فقره طرح جامع جنگل 33قالب 

ها با توجه به شرایط اقتصادي و  برداري از جنگل حفظ، احیاء، توسعه و بهره. شود يرا شامل م

و اجراي   هاي تحت پوشش، تهیه برداري مستمر از جنگل اجتماعي و با در نظر گرفتن اصل بهره

یابي به  هاي ارتباطي به منظور دست داري ، احداث هزاران کیلومتر شبکه راه هاي جامع جنگل طرح

هاي  برداري صحیح و اصولي از جنگل و نهایتاً بهره.کاري و احیایي نگلي، انجام عملیات جنگلمنابع ج

تحت پوشش با هدف استمرار برداشت و افزایش تولید چوب و تامین بخشي از نیاز صنایع سلولزي 

 .گردد کشور از اهم وظایف شرکت محسوب مي

در اعتراض به ادامه سرکوب معلمان در  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یه شورایانبی

  نظر دولت ریز یتیامن یمختلف توسط نهادها یشهرها

از سرکوب  تینقاط ، حکا ریلرستان، اصفهان و سا یبا معلمان معترض در استان ها یتیامن برخورد

 یب یو اخراجها دهایمختلف دارد و در ادامه همان بازداشتها، تبع یها و ترفندها وهیمعلمان به ش

 .دارند یمرز و بوم روا م نیاست  که سالهاست در حق معلمان ا یقانون

در  بتاریخ یازدهم بهمن ماه بیانیه ای بشرح زیر رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

صادر   نظر دولت ریز یتیامن یمختلف توسط نهادها یاعتراض به ادامه سرکوب معلمان در شهرها

 :نمود

 یها یاختالس و همه نامردم ،یعدالت یب ض،یمردم به جان آمده از تبع یدیخورش ۰۳۱۶ماه  ید در

سر دادند،  یعدالتخواه ادیآمدند و فر ابانهایبه خ رانیبه صد شهر ا کیدر نزد رانیحاکم بر جامعه ا

مانند  ییادر کنار شهره گودرزیبود و شهر ال شتریمحروم و دورافتاده ب یاعتراضات در شهرها نیا

 .بود یصحنه اعتراضات مردم... شهر و  ینیخم جان،یقهدر سرکان،ید ، تودرو

هروند شاز  یتعداد یریشهر اقدام به دستگ یتیبخش امن گودرزیاعتراضات  در ال نیواکنش به ا در

به دو هفته در  کیآنها حضور داشتند و نزد   نیدر ب زیدلسوز شهر ن انینمود که  دو نفر  از فرهنگ

 . و کفالت آزاد شدند قهیوث دینگه بودند ،که  با قبازداشت موقت 

به   اداره اطالعات احضار  یمدارس تلفن رانیاز مد یکیاما خط برخورد متوقف نشد و در ادامه   

که بنابر اطالع بعد از مراجعه مورد  ضرب و شتم قرار گرفته  و بعد از چند ساعت بازداشت  دیگرد



 ت،هتک حرم نیا یریگیپ  یاداره آموزش و پرورش به جا  یآزاد شده است و  در کمال ناباور

 .را لغو  نموده است شانیابالغ  ا

از سرکوب  تینقاط ، حکا ریلرستان، اصفهان و سا یبا معلمان معترض در استان ها یتیامن برخورد

 یب یو اخراجها دهایمختلف دارد و در ادامه همان بازداشتها، تبع یها و ترفندها وهیمعلمان به ش

 .دارند یمرز و بوم روا م نیاست  که سالهاست در حق معلمان ا یقانون

هشدار  یفراقانون ینوع رفتارها نینسبت به ا ایقو رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

واکنش  یتیامن ینوع رفتارها نیخواهد نسبت به ا یوزارت آموزش و پرورش م نیو از مسئول دهدیم

و   دیسرکوب استفاده نما یها وهیش نیتوان خود جهت متوقف ساختن ا یو از تمام مناسب نشان داده

از فرار  یریچگونه است که توان جلوگ داردیاعالم م ییو قضا  یتیامن یبه  دستگاهها نیهمچن

اما نسبت  دیرا ندار انیفرهنگ رهیو صندوق ذخ یبازنشستگ یالمال و دزدان صندوقها تیغارتگران ب

دست به  دهستن  زیفرزندانتان ن نیمرز و بوم که معلم نیمردم و معلمان ا یمدن یهابه  خواسته 

 دیتبع ،یو بر خالف قانون بازداشت، زندان ریآنها را دستگ یقانون ریغ یها وهیبه ش د؟یزنیسرکوب م

ما ش یفراقانون یکه کاسه صبر معلمان کشور از رفتارها یمباد روز د؟یینمایو با اعمال نفوذ اخراج م

 .به آخر برسد

خود از دولت و وزارت متبوع انتظار دارد که با اتخاذ  یقانون فهیبر حسب وظ یهماهنگ یشورا

 یرفتارها یتیامن یو اجازه ندهند دستگاهها ندینما یریروند جلوگ نیمناسب از ادامه ا یروشها

منافع کشور به  اجازه ندهند ند،یحوزه ها با سرکوب معلمان جبران نما گریخود را در د  فیضع

به  یهماهنگ یشورا  نصورتیا ریدر غ.   ردیقرار گ دیآنها  مورد تهد یرقانونیغ یمهایتصم اطرخ

  یخود الزم و ضرور یکشور حق هر گونه اعتراض را برا انیفرهنگ یصنف یاز تشکلها یندگینما

 .دانند یم

 زده در مناطق زلزله انیگفرهن یصنف یها تشکل یهماهنگ یتوسط شورا یمدارس کانکس یانداز راه

مدارس  نیا نهیهز. زده کرمانشاه خبر داد در مناطق زلزله یمدارس کانکس یانداز از راه یلطف اسکندر

 .است شده نیتام انیفرهنگ یمشارکت عموم قیاز طر

 یرسان در ارتباط با کمک( فعال معلمان) یلطف اسکندربهمن،21براساس گزارش رسانه ای شده بتاریخ

مدارس  یانداز زده کرمانشاه و راه به مناطق زلزله انیفرهنگ یصنف یها تشکل یماهنگه یشورا

 یهماهنگ یسراسر کشور، شورا انیبا همت فرهنگ: مناطق گفت نیا یدر روستاها یکانکس

ذهاب به آموزش و پرورش  سرپل دهید بیآس یکانکس در روستاها یتعداد ان،یرهنگف یصنف یها تشکل

 .است ریها دا کانکس نیدرس در ا یها ال حاضر کالسداد که در ح لیتحو

 یها تشکل یهماهنگ یپروژه تحت نظارت شورا نیا: گفت یرسان کمک نیا اتیدر ارتباط با جزئ یو

و کانون صنفى معلمان کرمانشاه  وانیمعلمان مر یو با همراهى انجمن صنف رانیا انیفرهنگ یصنف

 یکانکس آموزش ۳۳ذهاب و  زده سرپل زلزله یتاهادر روس یکانکس آموزش ۴انجام شد و در آن 

 .و شروع به کار کرد یانداز ذهاب راه در شهرستان سرپل گرید

 یاقدام عمل یبه منظور ملزم نمودن دولت برا: در ادامه گفت وانیمعلمان مر یعضو انجمن صنف نیا

 ی، ط(کانکس ۳۰) یآموزش یها همه کانکس ده،ید بیمدارس آس یبازساز نهیموقع در زم و به

اداره آموزش و  اریساله در اخت میو ن کی یزمان ی دوره یبرا یصورت امان مکتوب به یقرارداد

 .است شهرستان سرپل ذهاب قرار داده شده رشپرو



 ییاهدا یها کانکس زین نیریاز خ یشده توسط معلمان، تعداد هیته یها عالوه بر کانکس: افزود یلطف

 هیدادند تا از آنها در ته وانیمعلمان مر یکانون صنف لید بود، تحوعد ۳۸خود را که تعداد آنها 

 .استفاده شود یآموزش و کمک یآموزش یفضاها

معلمان فراهم  یتوسط مشارکت جمع یطرِح آموزش نیا نهیهز: گفت انیمعلمان در پا یفعال صنف نیا

 .  بود ریبل تقدو قا یستودن اریآنها، بس یو همراه انیگفت سطح مشارکت فرهنگ دیشد و با

 مشتریان شرکت اطلس خودرو نسبت به عمل نکردن به تعهدات  تجمعات اعتراضی

 .تجمعات اعتراضی مشتریان شرکت اطلس خودرو نسبت نسبت به عمل نکردن به تعهدات ادامه دارد

 

 طیاطلس خودرو دراعتراض به شرا انیمشتر یبرخبهمن رسانه ای شد،21براساس گزارشی که 

مرتبه مقابل دفتر  نیو سراتو، چند جیاسپورت یخودرو لیشرکت نسبت به تحو نیدم تعهد افروش و ع

 .شرکت تجمع کردند نیا

از اطلس  جیاسپرت یکه خودرو یانیگردد که قرار بوده امسال مشتر یبه سال گذشته بر م ماجرا

ماه امسال که  ریاما در ت. رندیبگ لیخود را تحو یروز خودرو ۱۱ یخودرو ثبت نام کرده بودند ط

دعوتنامه  افتیهفته بعد از در کیشرکت اطلس خودرو را گرفته بودند تا  یدعوت نامه رسم

 .نداده است لیآنها را تحو یشرکت خودرو نیتا به امروز ا رندیبگ لیخود را تحو یخودرو

به ما دیخود اعالم کرده با جیاسپورت انیهفته گذشته شرکت اطلس خودرو به مشتر گرید یسو از

 !تومان شده است ونیلیم 185خودرو  ییپرداخت کنند که رقم نها زیرا ن یگرید یونیلیم 85التفاوت 



کند و  یثبت سفارش خودرو عنوان م تیرا بسته شدن سا متیتفاوت ق نیاطلس خودرو علت ا شرکت

کرده  جادیدر بازار خودرو ا یاقدام هرج و مرج نیامسال با انجام ا رماهیرسد دولت در ت یبه نظر م

 .است

تومان قرارداد خود را  ونیلیم 233 یقطع متیاست که چرا شرکت اطلس خودرو که با ق نیا سوال

ماه  نیدهد حاال بعد از گذشت چند لیصادر کرده تا خودرو را تحو زیامضا کرده و دعوت نامه ن

 .شده است انیمشتر یاز سو گرید ونیلیم 85خواهان پرداخت 

 55 دیمشکل را دارند که با نیمشابه هم زیشرکت ن نیا یسراتو یخودرو انیمشتر گرید یسو از

 .بوده پرداخت کنند یقطع متیمازاد بر آنچه ق گرید ونیلیم

که از درخواست خود انصراف داده اند، شرکت اطلس خودرو موظف بوده  انیمشتر یبرخ متاسقانه

انصراف خود را اعالم کرده  ریه ماه اخاز افراد در س یاریظرف دو هفته پول آنها را برگداند که بس

  .رندیاند هنوز نتوانسته اند پول خود را پس بگ

 یا هیاطلس خودرو پس از پرداخت مبلغ مازاد الحاق انیمشتر دیدر قرارداد جد نکهیجالب تر ا نکته

خودرو، رنگ،  متیگونه اعتراض در خصوص ق چیحق ه یوجود دارد که در آن آمده است که مشتر

 .را ندارد... رداخت و سال پ

 درحادثه انفجار دامغان ریفوالد کوکارگر کارخانه 9کشته وزخمی شدن 

دامغان موجب کشته وزخمی شدن  ریفوالد کوکارخانه کوره  (بهمن22)چهارشنبه شب انفجار

 .کارگراین مجتمع شد3

حادثه که  نیر در اکارگ نیا: افزود با بیان خبرباال،اصغر مجد روز پنجشنبه  یعلامغان،دفرماندار 

  .فوت کرد دیشد یداد، بر اثر سوختگ یچهارشنبه شب رو

کارگر  1: را علت انفجار کوره ذوب ذکر کرد و اظهارداشت  گید یسقوط غلتک بر رو یو

  .آنان خوب گزارش شده است یمنتقل شدند و حال عموم تیوال مارستانیمصدوم به ب

مرخص  مارستانیاز ب این حادثه عصرامروزمصدوم دو کارگر  بنابرآخرین خبر رسانه ای شده،

 .شدند

 دیبه علت توفان شد آفریقای جنوبی کسیبئاتر ی معدن طال بخطرافتادن زندگی صدهاکارگر

 یمعدن طال کارگر359حدود محبوس شدن باعث  وقطع برق واز کار افتادن آسانسور دیوفان شدط

 . اعماق زمین شده استرد بهمن22از روز چهارشنبه یجنوب یقایآفر کسیبئاتر

 هیاند اما اتحاد آورده شده رونیسالم بکارگران معدن نفر از 15معدن طال تاکنون  نیا یسخنگوبه گفته 

در داخل معدن محبوس روز گذشته کارگران که از  یکارگران معدن نسبت به بخطر افتادن جان باق

 .کرده است دیشد یاند اظهار نگران شده

شهر  یغرب جنوب یلومتریک 135در وتعلق دارد  واتر لیاست-یبانیبه شرکت سآ کسیبئاتر یمعدن طال

 .ژوهانسبورگ واقع شده است

 



 ۰۱۱۱آنها در عمق  نیاست که گودتر نیرزمیطبقه ز ۳۳ یمعدن دارا نیکه گزارش شده ا طور آن

 .حفر شده است نیزم ریز یمتر

حالشان خوب است  انیهمه معدنچ"گفته فرانسه  یبه خبرگزار کسیمعدن بئاتر یولستد، سخنگو مزیج

 ".میا غذا و آب فرستاده شانیو ما برا

و استفاده از  یاضطرار یبه کار انداختن ژنراتورها یدر حال تالش برا ساتیگفته مهندسان تاس او

 .مجدد آسانسورها هستند یانداز به راه یآنها برا

 اریبس"انتقاد کرده و آن را  یوند امدادرساناز ر یجنوب یقایکارگران معدن آفر هیاتحاد ن،یوجود ا با

 .کرده است یابیارز" کند

جاست که آنها  نیمشکل ا: "گفته ترزیرو یبه خبرگزار هیاتحاد نیا یمامبورو، سخنگو یووانیل

 ."اورندیب رونیب نیزم ریاز ز کارگران را یکی یکی  خواهند یم

که تعداد محصورشدگان  افتهی شیاز آنجا افزا ها یهم گفته نگران یکارگران معدن و ساختمان هیاتحاد

 .است ادیز اریبس نیرزمیدر ز

بدن  یها االن هم ممکن است به علت کم آب شدن بافت نیگفته هم هیاتحاد نیا سیماتونجوآ، رئ جوزف

 .گرفتار شده به خطر افتاده باشد انیاز معدنچ یجان برخ یآمدن سطح قند و کمبود مواد مغذ نییو پا

 2331بهمن ماه دوازدهم

akhbarkargari2468@gmail.com 
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