
 1931اسفند ماه 11اخباروگزارشات کارگری 

 یکارگران پارس جنوب شبح بالک لیست باالی سر -

 یروزهادرباره تحصن  رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا 2اطالعیه شماره  -

 خطاب به دانش آموزان (اسفند ۲۱تا  ۲۱)تا سه شنبه  کشنبهی

 یخط فقر و زندگ یتحقق مزد باال یفند ، در راستااس ۲۱کارگران شرکت واحد ده صبِح دوشنبه  -

 افتیدر مقابل وزارت کار حضور خواهند  ستهیشا

برای  مقابل دادگاه شوشویارانشان  انیقل دهیسپ ادامه تجمعات خانواده های اسماعیل بخشی و -

 آزادیشان

حقوق ومطالبات  ماه3دراعتراض به عدم پرداخت  آهن لرستان راه یفن هیتجمع کارگران خطوط ابن -

 دیگرو وضعیت نابسامان بیمه مقابل فرمانداری دورود

مقابل  ماه حقوق7تبریزنسبت به عدم پرداخت  یساز نگیبلبر کارخانه کارگران یتجمع اعتراض -

 زیتبر یفرماندار

 ازکارگران ماهشهر چه خبر؟ -

 نسبت به بیکارشدن یخوارزم یمیکارگران پتروشتجمع اعتراضی  -1

ماه حقوق مقابل 5دراعتراض به عدم پرداخت  شاونبرگ رکسیکارگران شرکت ادوباره  تجمع  -2

 فرمانداری ماهشهر

 نسبت به عدم پرداخت حقوق بندرامام  یشهردار تجمع اعتراضی کارگران -3

 عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر -4

 :ری ها با حقوق معوقهادامه دست وپنجه نرم کردن کارگران شهردا -

 ماه حقوق4اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مهران دراعتراض به عدم پرداخت  -1

 زاهدان 4و  3منطقه  یشهردارماه حقوق کارگران 6عدم پرداخت  -2

 یشهر تیریکشمکش مدقربانی  سیفرد یشهردارکارگران  -3

 دانشگاه تهران تجمع کردند استیر رجالل مقابل دفت یخوابگاه متاهل انیدانشجوتجمع خانوادگی  -

 سفته گرفتن کارفرما باعث مرگ وی وخانه خرابی یک کارگر شد -

 بر اثر سقوط باالبر کارگر در شیراز 5کشته وزخمی شدن  -

 یکارگران پارس جنوب شبح بالک لیست باالی سر*

و  هیدر عسلو یشرکت چیه گریبلکه د میشو ینه تنها اخراج م یعنی! ؟یچ یعنی دیدان یم ستیل  بلک

 ........دهد یکنگان به ما کار نم



 کنند، یاعتراض م نکهیقرارداد هم ندارند؛ به محض ا ه،یعسلو یمانکاریاز کارگران پ یاریبس

و کنگان به آنها  هیدر عسلو یشرکت چیه گریبلکه د شوند ینه تنها اخراج م یعنی شوند؛ یم ستیل بلک

 .دهد یکار نم

و  تر یکار تخصص دیاست؛ از آنها که به ام یپارس جنوب ۲۱فاز  یمانکاریپ از کارگران دیگو یم

که به  یمانکارانیاند؛ پ شده مانکارانیچند سر پ وید ریاند اما اس و کنگان رفته هیدرآمد باالتر به عسلو

باز شده، با سرعت  یبه پارس جنوب شانیپا یاز وقت( یا پروژه یفعال کارگر) یناصر آقاجر ی گفته

 ....هزاران شاخه دارد ه،یدر عسلو یمانکاریاند و حاال درخت تناور پ شده ریر تکثنو

از جمله  یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یمانکاریبوده، کارگران پ هیها ساکن عسلو که سال یآقاجر

خروج از شمول قانون  لیچراکه به دل نامد؛ یم« کارگران متخصص فیط نیتر حقوق یب»را  هیعسلو

که  شود یقانون کار را دارند و نه به آنها اجازه داده م یاز سه تشکل رسم یکی جادیاجازه اکار، نه 

کردن را  ستیل  او اخراج و بلک. آزاد بزنند یابی دست به تشکل یالملل نیب یها نامه براساس مقاوله

 .داند یم هیدر عسلو یتاوان اعتراض صنف

 خواهد ینم ست،یل ترس از همان اخراج و بلک لیه دلچراکه ب- مینام یم« الف»کارگر که او را  نیا

 تیروا نگونهیو آنچه بر سرش آمده را ا یقصه اشتغال در پارس جنوب ،نام کوچکش آورده شود یحت

 :کند یم

 قیسال قبل، از طر ۲١که حدود برج  میبود ینحوه بود که ما گروه نیاستخدام ما به ا تیوضع»

 کیاستخدام در  یپس از اخذ مصاحبه، برا م؛یجذب اقدام کرد یرااداره کار و اشتغال شهر کنگان، ب

شد  رمدارک، قرا لیبعد از تحو. میقبول شد( دارم کارشناس دیتاک)شرکت معتبر به عنوان کارشناس 

امسال  ۱و روز آغاز به کار را به ما اطالع بدهند  که تماس نگرفتند تا حدود برج  رندیبا ما تماس بگ

به عنوان  یگرینظر شرکت د ریو فعال شما ز دیهست یماه آموزش ۱ما گفتند که  بعد از ورود به. 

مصاحبه  شیبرا که یبه همان شرکت ،یو بعد از اتمام دوره آموزش دیکن یم تیفعال یآموزش یروین

 .دیگرد یبازم د،یا و قبول شده دیا داده

پس از گذشت سه ! ماه ۱ده، نه ماه بو ٦شما  یگفتند که آموزش وریشهر دنیماه و رس ۱از گذشت  بعد

که  یکارشناس در آن شرکت یما به جا تیدر نها! ماه بوده ۸شما  یباز گفتند آموزش گر،یماه د

 تومانهزار  ۲١١ماه، فقط  ۸اند بعد  گفته! شرکت ثالث کیدر  یآموزش نیسیتکن میشد م،یخواست یم

نکته . میا هم نگرفته اتیکارانه و رفاه چیتا اکنون ه! بتیمص یعنی نیگرفت و ا دیحقوق خواه شیافزا

 م؛یا وضع مبتال شده نیکه به ا میاستان بوشهر هست یبوم یروهایاکثر ما، ن ست؟یچ دیدان یجالب م

 «...در واقع سوختن و ساختن م؛یجز ماندن و ساختن ندار یراه چیه یعنی

ب به عنوان کارشناس جذ دِ یبه ام دیگو یدارد، م یفن یکه مدرک کارشناس یکارگر متخصص «الف»

 دهند یرا به هم پاس م یانسان یروهاین ،یمانکاریپ یها چه شد؟ شرکت مان بیاما نص م،یمصاحبه داد

 !میا ژهیما کارگران مناطق و! کرد؟ شود یچه م م؛یاعتراض ندار یبرا یحق چیو ه

شاغلند که  ییاز دوستاِن ما در واحدها یبعض: دیگو یم شتریخود و همکارانش ب تیاز وضع «الف»

و  یمینفت و ش سانسیالبته با مدرک ل رند،یگ یتومان حقوق م۱ یساعت کاِر روزانه فقط ماه ۲۱با 

نظر  از شود؛ یاعمال م یریدر کار هم به شدت سختگ یور و  در مورد دقت و بهره.... و قیابزار دق

 کیآنهم فقط  م،یگرفت اهنری، کفش و پ۱به طور مثال ما برج  م؛یهم ما در منگنه قرار دار یبانیپشت

قراردادمان  م؛یبه ما داده نشده؛ تازه حق اعتراض هم ندار یدیعدد از هر کدام و تا االن اقالم جد



 «ستیل بلک» میکنکه اعتراض  نیهم م؛یقرارداد هم ندار یاز ما حت یلیموقت است؛ در واقع خ

در  یشرکت چیه گریبلکه د میشو یمنه تنها اخراج  یعنی! ؟یچ یعنی دیدان یم «ستیل بلک» م؛یشو یم

 .......دهد یو کنگان به ما کار نم هیعسلو

 اسفند ماه11بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ

 یروزهادرباره تحصن  رانیا انیفرهنگی صنفی تشکلهای هماهنگی شورا 2اطالعیه شماره *

 خطاب به دانش آموزان (اسفند ۲۱تا  ۲۱)تا سه شنبه  کشنبهی

 رانیدر سراسر ا میآموزان فه دانش

 یشتیبد مع تیو وضع یآموزش تیفیبودن ک نییمعلمان شما در اعتراض به پا دیدان یکه م همانطور

 .تحصن خواهند نمود( اسفند ۲۱تا  ۲۱)تا سه شنبه  کشنبهی یروزها

 لیتشک و مذاکره و ینامه نگار قیو تاکنون بارها از طر ستندیشما اصال عالقمند به تحصن ن معلمان

جز  یاست که راه یا به گونه تیو اکنون وضع  اند دهینرس یا جهیبه نت... و   نیجلسه با مسئول

 .اعتراض بصورت تحصن نمانده است

و عادالنه حق  گانیرا ،یآموزش تیفیمدرسه استاندارد و برخوردار از ک کینظر ما داشتن  از

و مدرسه  میریمعلمان و دانش آموزان را بگحق  یکامال قانون یتا از راهها میکوش یشماست و ما م

 .شما باشد یرشد و بالندگ یشاد برا ییجا

نظم در مدارس،  تیروزها با رعا نیاست که در ا نیا زیآموزان عز درخواست ما از شما دانش

 .دیینما یاریحرکت حق طلبانه  نیو معلمان خود را در ا نیمعاون ران،یمد

 رانیا انینگفره یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا

 ۷۹اسفند ۲۲ شنبه

 یخط فقر و زندگ یتحقق مزد باال یاسفند ، در راستا ۲۱کارگران شرکت واحد ده صبِح دوشنبه *

 افتیدر مقابل وزارت کار حضور خواهند  ستهیشا

. کاسته است رانیکارگران و مزدبگ دیدستمزد مصوب و تورم، سال به سال از قدرت خر نیب فاصله

 ،یزندگ حتاجیما دیشد شیو افزا نرخ ارز و کاهش ارزش ولار کبارهی دیشد شیافزابا  یدر سال جار

 استکه حقوق کارگران تنها قادر  یرقم خورده است، بطور رانیدوران کارگران و مزدبگ نیتر اهیس

 .کند نیرا تام یزندگ یحداقل یها نهیچهارم هز کی

کار  یعال یکارگران در شورا یواقع انندگینما ابیکامل دولت و در غ یبانیبا پشت انیکارفرما

کنند و  یم یریگیشان را پ هیسرما شتریدستمزد کارگران فقط سود ب نییتع یباصطالح سه جانبه برا

از  یلیدر حسرت خ یکه حت ییشوند تا جا یتر م ریاز قبل فق شتریکارگران هستند که ب انیم نیدر ا

 .هستند یخوراک یمواد ضرور

خط  یتحقق مزد باال یتهران، در راستا یان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانما رانندگ ن،یبنابرا

 میاسفند در مقابل وزارت کار حضور خواه ۲۱ساعت ده صبح روز دوشنبه  سته،یشا یفقر و زندگ

 . افتی



برای  مقابل دادگاه شوشویارانشان  انیقل دهیسپ انواده های اسماعیل بخشی وادامه تجمعات خ*

 آزادیشان

شنبه یازدهم اسفندماه برای باری روز، هفت تپه شکریکارگران ن یکایسند اسفندماه11گزارش  به 

مقابل دادگاه دست به تجمع وچندنفرازکارگران هفت تپه  انیقل دهیو سپ یبخش لیخانواده اسماعدیگر

 .برای آزادیشان زدند شوش

دوتن  ۲۲،بعد از ساعت  انیقل دهیو سپ یبخش لیادامه تجمع در اعتراض به  بازداشت اسماع در 

 تیامن سیپل لهیبه دستوردادستان شوش وبه وس یبلد وقاسم یازکارگران هفت تپه به نام حسن کهنک

 .بازداشت شدند

شده بودند و  یتیپرونده امن لیتشک دبهیتهد یدادستان لهیمنتقل شدندوبوس یشده گان  به دادستان بازداشت

 .دندبعدا آنها  را  به زندان  انتقال دا

"  یرقانونیغ" برعدم شرکت درتجمعات یبعد از دو ساعت با زداشت وباگرفتن تعهد مبن تینها در

 .آزادشدند ۲۱درساعت  بازداشت شده گان

ماه حقوق ومطالبات 9دراعتراض به عدم پرداخت  آهن لرستان راه یفن هیخطوط ابنتجمع کارگران *

 روددیگرو وضعیت نابسامان بیمه مقابل فرمانداری دو

شرکت تراورس پیمانکار )آهن لرستان راه یفن هیکارگران خطوط ابن روزشنبه یازده اسفندماه،جمعی از

و وضعیت نابسامان بیمه دست به  ومطالبات دیگر ماه حقوق3دراعتراض به عدم پرداخت  (راه آهن

 .تجمع مقابل فرمانداری دورود زدند

 یها شرکت قیهستند که از طر ییروهایز نا یکارگران بخش نیابرپایه گزارش رسانه ای شده،

که  شود یلرستان مشغول کارند و گفته م هیآهن ناح راه یفن هیدر خطوط ابن« تراورس» یمانکاریپ

 ۱١١از  شیآهن لرستان که تعدادشان به  ب راه یفن هیشاغل در خطوط ابن یمانکاریمجموع کارگران پ

 .روبرو هستند یقع معوقات مزدبه مو افتیهاست که با عدم در سال رسد، ینفر م

تراورس  یفن هیمطالبات کارگران خطوط ابن گریکارگران معترض، از دبنابهمین گزارش بنقل از

 .است یلیو تکم یاجتماع نیتام  مهیلرستان مشکل ب

با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش : خود گفتند یلیتکم مهیمشکالت ب حیدر تشر آنها

اما  شود یکسر م یلیتکم مهیاز حقوق کارگران بابت ب یقرار داده است و هر ماه مبالغ یلیتکم مهیب

 گر مهیب رکتبه حساب ش یلیتکم مهینشدن حق ب زیآنچه وار لیبه دل یلیتکم مهیکارگران از خدمات ب

 .ستندیمند ن بهره شود، یعنوان م

مقابل  ماه حقوق1عدم پرداخت تبریزنسبت به  یساز نگیبلبر کارخانه کارگران یتجمع اعتراض*

 زیتبر یفرماندار

 منطقه غرب یشهرک صنعت واقع در یساز نگیبلبر کارخانه کارگران روزشنبه یازدهم اسفند ماه،

 .تجمع کردندزیتبر یمقابل فرماندار ماه حقوق7تبری،دراعتراض به عدم پرداخت 



 

 کارخانه از تجمع  اعتراضی کارگراناسفند ماه، با انتشار تصاویری 11یک منبع خبری محلی بتاریخ 

 .،خبردادزیتبر یمقابل فرماندار ماه حقوق7تبریزنسبت به عدم پرداخت  یساز نگیبلبر

 ازکارگران ماهشهر چه خبر؟*

 نسبت به بیکارشدن یخوارزم یمیکارگران پتروشتجمع اعتراضی  -1

تجمع پروژه پایان یک  لیبه دلدرپی بیکارشدن  واقع در بندر امام یخوارزم یمیکارگران پتروش

 .اعتراضی برپا داشتند

ماه حقوق مقابل 5دراعتراض به عدم پرداخت  شاونبرگ رکسیکارگران شرکت اتجمع  دوباره  -2

 فرمانداری ماهشهر

منطقه  کی تیدر سا،واقع یفلز یاسکلت ها دیتول نهیدر زمفعال  شاونبرگ رکسیکارگران شرکت ا

 .ماه حقوق تجمع کردند5دراعتراض به عدم پرداخت  ماهشهر یمیپتروش یاقتصاد ژهیو

قابل یاد آوری است که پیش از این این کارگران در مردادماه سال جاری در اعتراض به عدم پرداخت 

 .مطالباتشان دست به تجمع مقابل فرمانداری ماهشهر زده بودند

 نسبت به عدم پرداخت حقوق بندرامام  یشهردار تجمع اعتراضی کارگران -9

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به تجمع  برای باری دیگر، بندرامام یکارگران شهردار

 .زدند

 عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران کارخانه لوله سازی ماهشهر -4



 یمیپتروش یاقتصاد ژهیمنطقه و واقع در سایت یکماهشهر یحقوق کارگران کارخانه لوله ساز

 .ستچند ماه پرداخت نشده اماهشهر،

 :ادامه دست وپنجه نرم کردن کارگران شهرداری ها با حقوق معوقه*

 ماه حقوق4عدم پرداخت  اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری مهران دراعتراض به -1

ماه حقوق دست 4کارگران شهرداری مهران دراعتراض به عدم پرداخت  روزشنبه یازدهم اسفند ماه،

 .تجمع کردند به اعتصاب زدند ودر محوطه این شهرداری

اگر حقوق : گفت رسانه ایخبرنگار براساس گزارش رسانه ای شده،یکی از کارگران تجمع کننده به

  .تر خواهد شد تجمع گسترده رهیمعوق پرداخت نشود دا

 زاهدان 4و  9منطقه  یشهردارماه حقوق کارگران 6عدم پرداخت  -2

 .ت نشده استپرداخ زاهدان 4و  3منطقه  یشهردارماه حقوق کارگران 6

 .،خبرداد 4و  3منطقه  یشهردار کارگر252ماه حقوق 6اسفند از عدم پرداخت 11یک رسانه بتاریخ 

 یشهر تیریکشمکش مدقربانی  سیفرد یشهردارکارگران  -9

تواند به  یرا هم نم رهیپاداش و غ ،یدیحقوق اسفند، ع بلکهنه تنها حقوق بهمن ماه  سیفرد یشهردار

 .آنها پرداخت کند

 یاسالم یشورا یاصالح متمم بودجه از سو حهیال بیعدم تصو لیبه دلبرپایه گزارش رسانه ای شده،

 یرا هم نم رهیپاداش و غ ،یدیحقوق اسفند، ع بلکهنه تنها حقوق بهمن ماه  ی، شهردارفردیسشهر

 . تواند به آنها پرداخت کند

 دانشگاه تهران تجمع کردند استیرجالل مقابل دفتر  یخوابگاه متاهل انیدانشجوخانوادگی تجمع *

جالل دانشگاه تهران در ادامه  یساکن خوابگاه متاهل انیدانشجو روز شنبه یازدهم اسفند ماه،

مقابل دفتر خانوادگی  ،دست به تجمعها مسئوالن اداره کل خوابگاه ییو عدم پاسخگو شاناعتراضات

 .زدند دانشگاه تهران استیر

دانشگاه تهران،  یته گذشته با اقدام قابل تامل اداره امور خوابگاه هاهفبنابه گزارش رسانه ای شده،

خوابگاه  هیصورت گرفته و تخل یجالل آل احمد نسبت به برخوردها یساکن خوابگاه متاهل انیدانشجو

 .موضوع معترض شدند نیبدون اطالع دانشجو، نسبت به ا

 یاره کل خوابگاه ها، تجمع اعتراضمسئوالن اد ییدر ادامه اعتراضات و عدم پاسخگو انیدانشجو

 نیبه مشکالت ا یدگیدانشگاه  خواستار رس سیرئ ،یاحمد آباد یلیبه  ن یبرگزار کرده و در نامه ا

 انیمسئوالن به دانشجو یاز سو یپاسخ انیخوابگاه شدند؛ اما با گذشت چند روز از درخواست دانشجو

 .داده نشد

قبل مجددا مقابل  یخوابگاه ساعت نیساکن ا انیدانشجو: تخوابگاه گف نیساکن ا انیاز دانشجو یکی

کدام از مسئوالن پاسخگو  چیدانشگاه تهران به همراه خانواده خود تجمع کرده؛ اما ه سیدفتر رئ

 .ستندین



مشکالت حل  نیا دیو با میخوابگاه هست نیا انیبه مشکالت دانشجو یدگیما خواستار رس: گفت یو

 .شود

 وخانه خرابی یک کارگر شد مرگ ویباعث  سفته گرفتن کارفرما*

ضربه با آچار  کیکارگر و کارفرما و وارد کردن  یریدرگ: شهرستان همدان گفت یفرمانده انتظام

مصدوم پس از چند روز  نیو مرگ ا مارستانیدر ب یشدن و یفرانسه بر سر کارفرما موجب بستر

 .شد

 یریمورد درگ کی: نگار رسانه ای گفتاسفند ماه به خبر9روز پنجشنبه  یباقر دیجمش سرهنگ

 یاطالع رسان 112 یسیپل یها تیبه مرکز فور مارستانیمنجر به جرح و انتقال مصدوم به ب یکیزیف

 .شد

 یو بعد از بررس افتندیحضور  مارستانیشهرستان در ب نیا 14 یماموران کالنتر: اضافه کرد یو

 .ساله مطلع شدند 63 یساله و کارفرما 32جوان  نیب یریاز درگ یمقدمات

 یسر موجب بستر هیشدت ضربه وارد شده بر ناح: شهرستان همدان اظهار داشت یانتظام فرمانده

 .شد ژهیو یساله در بخش مراقبت ها 63شدن مرد 

جان باخت و  مارستانیفرد مجروح در ب ،یریدرگ نیروز از ا 6پس از گذشت : افزود یباقر سرهنگ

 .قرار گرفت یآگاه سیاز ماموران پل یمیت اریدر اختعلت مرگ  یبررس یپرونده برا

 ادیز ماریب تیوضع یبررس یبرا مارستانیاحتمال حضور متهم در ب نکهیبا توجه به ا: اضافه کرد یو

 .کردند ریدستگ مارستانیضارب را داخل ب رانهیغافلگ اتیعمل کیبود، ماموران در 

 نیدر کارگاه ا شتریشد که پ یها مدع ییدر بازجو متهم: شهرستان همدان ادامه داد یانتظام فرمانده

 .کند یامتناع م یاز ادامه همکار یفرد مشغول به کار بوده و به علل

که در دست کارفرما  یبازپس گرفتن سفته ا یبرا یفرد بعد از گذشت مدت نیا: افزود یباقر سرهنگ

 .آن نشد افتیکارگاه مراجعه کرد اما موفق به در نیداشت به ا

ضارب، بروز  تیکارفرما از دادن سفته موجب عصبان یجوان و خودار نیاصرار ا: اضافه کرد یو

 .ساله شد 63ضربه با آچار فرانسه بر سر مرد  کیو وارد کردن  یکیزیف یریدرگ

 بر اثر سقوط باالبر کارگر در شیراز 5کشته وزخمی شدن *

در کارگر 5کشته وزخمی شدن  ،ازرازیش یسازمان آتش نشان رعاملیمدروز پنج شنبه نهم اسفند ماه،

بر اثر سقوط باالبر شیراز  ینوروز دیام ابانیاحسان خ دانیدر مواقع کاره  مهیساختمان ن کی

 .خبرداد

بکسل  میس یطبقه، کارگران مشغول کار بودند و به علت پارگ 15ساختمان  نیدر ا نکهیا انیبا ب یو

 نیداخل کاب یبه همراه مصالح ساختمان تبعه افغانستانکارگر 5و سقوط باالبر حمل بار از ارتفاع، 

 زین گرینفر د 3و  ادندحادثه دو کارگر جان خود را از دست د نیمتاسفانه در ا: سقوط کردند، افزود

 .مصدوم شدند

akhbarkargari2468@gmail.com 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com


 

 

 


