
 (ویژه نامه روزجهانی زن)همراه باضمیمه7931اسفند71اخباروگزارشات کارگری

 فعالین کارگری ومعلمان جایشان درزندان نیست

 .……و داود رفیعی رضا شهابی،عثمان اسماعیلی،

 …محسن عمرانی ،مختاراسدی ،محمدحبیبی و اسماعیل عبدی،محمودبهشتی لنگرودی،

 روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند نیهفت تپه پنجم شکریکارگران شرکت ن -

گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق  یمیکارگران مجتمع پتروش اتاعتصاب وتجمع -

 دهمین روزراپشت سرگذاشت 

نفت و  یبهره بردارباتجمع مقابل شرکت  شرکت نفت گچسارانادامه اعتراضات کارگران اخراجی  -

 گاز گچساران

 !مییگویکارگران نه م یتر از خط فقر برا نییدستمزد  پابه   ما -

 :تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند -

 میکن یخشونت، احضار و بازداشت در برابر اعتراض و اعتصاب کارگران را محکوم م

 هانادامه اعتراضات کشاورزان نسبت به عدم اختصاص حق آبه باتجمع مقابل استانداری اصف -

 مقابل فرمانداری دنیفر انیبازار یاعتراض تجمع -

 شهرستان میتقس هبمقابل فرمانداری کازرون نسبت  یتجمع اعتراض -

 بجنورد یکارگاه بلوک زن کیکودک کاردر 2مرگ دلخراش  -

 روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سر گذاشتند نیهفت تپه پنجم شکریکارگران شرکت ن

امروز پنج  ران،یآزاد کارگران ا هیهفت تپه به اتحاد شکریکارگران شرکت ن یلارسا یبر گزارشها بنا

 یصبح  کارگران بخشها هیو از ساعات اول افتیاسفند ماه اعتصاب کارگران هفت تپه ادامه  71شنبه 

 .مختلف شرکت در محوطه شرکت دست به تجمع زدند

از سهامداران عمده  یکی یگران و رستمکار نیکه ب یدیشد یریدرگ یدر پ روزیگزارش، د نیبر ا بنا

را با  یاداره کار شوش با حضور در محل شرکت، جلسه ا سیآمد رئ شیهفت تپه پ شکریشرکت ن

 چیداد تا کارگران بمدت دو ماه ه شنهادیبرگزار کرد و  پ یکارگران و رستم یها ندهیشرکت نما

به تعهداتش بابت پرداخت مطالبات اقدام  بتواند زینکنند و جو شرکت آرام شود تا کارفرما ن یعتراضا

کارفرما عامل  یتعهدات از سو یعدم اجرا نکهیبه ا دیکارگران با تاک یها ندهیاما نما. دینما

 انیتا پا اکارفرم یداده شده از سو یاعتراضات کارگران و جو نا آرام شرکت است، به تحقق وعده ها

 .کردند دیاسفند ماه تاک

هفت تپه را مورد خطاب قرار داده و از آنان  شکریکارگران شرکت ن یدر حالاداره کار شوش  سیرئ

 نیسال، هزاران کارگر ا یانیپا یروزها دنیخواهان عدم اعتراض شده است که با توجه به فرا رس

از  زین یاقدام چینکرده اند و ه افتیو بهمن را در ید یمجتمع بزرگ کشت و صنعت حقوق ماهها

و پاداش کارگران و حقوق اسفند ماه آنان صورت نگرفته و آنان  یدیرداخت عپ یکارفرما برا یسو



 یدر پ ن،یعالوه بر ا. قرار دارند یبه لحاظ گذران زندگ یسخت و مشقت بار اریبس طیدر شرا

که کارفرما و  یو تعهدات  یهفت تپه  در آذر ماه سالجار شکریاعتصاب شش روزه کارگران شرکت ن

 یخواستها گریکارگران و تحقق د یحقوقها یبروزرسان یاداره کار شوش برا نیو مسئول فرماندار

مجتمع کشت و صنعت  نیدر ا یاعتصاب و اعتراض ،یو قابل توجه یمدت طوالن کیآنان دادند 

 نیکه داده بود عمل نکرد و هم یاز تعهدات کیچیمدت به ه نیصورت نگرفت  اما کارفرما در طول ا

شرکت  نیسو در ا نیبه ا شیاز حدود دو هفته پ یت و اعتراضات کارگرباعث بروز اعتصابا همسئل

معوقه با  یپرداخت دستمزدها یرد خواسته اش برا یدر پ ینقد یاز کارگران به نام عل یکیشد و 

 .کرد و جان باخت یانداختن خود به کانال آب، اقدام به خودکش

تجمع کارگران در  یدر پ زیامروز ن ران،یا آزاد کارگران هیبه اتحاد دهیرس یگزارشها نیبر آخر بنا

بار او به همراه کرامت  نیچندم یهمکارانش، برا انیدر م یبخش لیاسماع یمحوطه شرکت و سخنران

هفت  شکرینکارگران  یکایسند یکارگران و اعضا یها ندهیاز نما گریبسحاق دو نفر از د میپام و رح

از  شیامروز ب نیهمچن. قرار گرفتند یمورد بازجوئ یساعت یشوش احضار و برا تیامن سیتپه، به پل

به  یبه پاسگاه هفت تپه احضار شده بودند که پس از ساعات زین یده نفر  از کارگران بخش کشاورز

 .شرکت بازگشتند

 7931اسفند ماه  71 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

دم پرداخت ماه ها حقوق گچساران دراعتراض به ع یمیکارگران مجتمع پتروش اتاعتصاب وتجمع

  دهمین روزراپشت سرگذاشت

دراعتراض به عدم  م اسفند ماهکه از روز هفت گچساران یمیاعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروش

 .روزراپشت سرگذاشت نیدهم حقوق آعاز شده، پرداخت ماه ها

ه مشکالت به بهان مانکاریبه عنوان پ «یموچیل»،شرکت اسفندیک منبع خبری محلی71به گزارش

گچساران  یمیمطالبات کارگران درمجتمع پتروش گریماه دستمزد و د4کم  از پرداخت دست یمال

 71را از  یمیمطالبات خود، کار در پتروش یریگیپ یکارگران برا لیدل نیکرده است و به هم یکوتاه

 .زده اند یروز قبل متوقف کرده و در محل کار خود دست به تجمعات اعتراض

 یمعترضان مانند روزها: دیگو یخصوص م نیگچساران درا یمیاز کارگران پتروش یکیهرچند

 یها کنند تا وعده یتجمع م یمیمجتمع پتروش یدر محوطه و مقابل درب ورود یگذشته به آرام

 .شود یاتیمسئوالن در خصوص مطالباتشان عمل

 نیود هستندوتا اپرداخت مطالبات معوقه خ تیکارگران خواهان مشخص شدن وضع:دیافزا یم یو

 .آنها داده نشده است یها به خواسته یامر پاسخ مشخص و شفاف انیلحظه از جانب متول

گچساران با پرداخت نامنظم دستمزد، گذران  یمیمسئوالن پتروش:دهد یاز کارگران ادامه م گرید یکی

 نید و متاسفانه اان مجتمع را با مشکل مواجه کرده نیکارگر شاغل در ا 01حدود  یخانواده ها یزندگ

 .میهست تاجمح یگریاز هر زمان د شیکه به نان شب خود ب میبر یبه سرم یدردناک طیروزها در شرا

کم  گچساران دست یمیکارگر روند پرداخت مجموع مطالبات او و همکارانش در پتروش نیگفته ا به

به گرفتن  یدیام چیکه در حال حاضر ه یمواجه بوده است به طور ییرهایبا تاخ ریماه اخ 4در 

 .را ندارند دیمطالباتشان تا قبل از سال جد



 نیدرخصوص مطالبات ا شتریگچساران پ یمی،مسئول حراست پتروش یکه کوروش امداد یدرحال نیا

گچساران مشغول به  یمیپتروش" یموچیل" یمانکاریکارگر در شرکت پ ۰۷از  شیب:کارگران گفته بود

 .متخصص هستند یوهارینفر آنها از ن۵۳کار هستند که 

 یبرخ لیافراد به دل نیکرده بود که ا انیب زیشرکت ن نینفر از کارگران ا 5در مورد اخراج  یو

صورت  یها یریگیاخراج شدند که بعد از پ یموچیل یمانکاریشرکت پ یاز سو یمشکالت داخل

 .شغول بکار شوندم یموچیل یمانکاریاسفندماه امسال در شرکت پ ۳۵افراد از  نیگرفته  قرار شد ا

اظهارکرده بود که حقوق کارگران شرکت  زین یمیدر خصوص معوقات کارگران پتروش یامداد

اسفندماه امسال حقوق معوقه و  ۳۵پرداخت شده و تا  یماه سال جار ید انیتا پا" یموچیل" یمانکاریپ

 .کارگران پرداخت خواهد شد نیا یدیع

 نیا مانکاریپ یاز سو تیه نشدن به موقع صورت وضعارائ لیکرده بود که به دل حیتصر زین یو

 .افتاده است قیشرکت، حقوق کارگران به تعو

دانم جناب  ینم:گفت زین یمیحراست پتروش سیاز کارگران درواکنش به سخنان رئ یکی هرچند

ماه پرداخت شده  ید انیگفته است که حقوق کارگران تا پا یاریبرچه اساس و مع یامداد

 .!!نکرده اند؟ افتیحقوق آبان ماه خودشان را هم در یاز کارگران حت یلیکه خ یدرحال!!است؟

خارج  اهیس ستیرا از ل یهم هنر نمودند که کارگران اخراج یلیخ یمیپتروش نیمسئول:افزود یو

 .پاک کردن صورت مسئله؟ یعنیکار  نیدرکار نباشد ا یپول، حق و حقوق یوقت! کردند

 یپرداخت م یاسفندماه جار29گفته اندمعوقات تا  یمیمسئوالن پتروش:دادادامه  یمیکارگر پتروش نیا

 ادیو اگر هم از دستشان برب میسرخرمن مسئوالن ندار یبه وعده ها یدیام چیکه ما ه دیشوند اما بدان

 دیما با ،یمیاوضاع نابسامان پتروش نیما کارگران را هم پرداخت نخواهند کرد و با ا یدیحق ع

 .میبعد منتظر مطالبات خود باش همچنان در سال

که در پرداخت  یریاز بحث تاخ ریغ:گچساران اظهارکرد یمیازکارگران شاغل درپتروش گرید یکی

مجتمع مشغول بکار هستند،ما  نیبا حداقل حقوق درا یاریمطرح است، کارگران بس یمعوقات مزد

حداقل دستمزد،که آن را هم و با  میکن یگچساران کارم یمیساعت در مجتمع پتروش72حداقل  یروز

 .دهند یبه ما نم یستبه در

پرداخت مطالبات معوقه خود هستند،  تیکارگران خواهان مشخص شدن وضع نکهیا انیبا ب یو

 یها به خواسته یپاسخ مشخص یشهر رانیمد گریو د یمیپتروش نیلحظه از جانب مسئول نیتا ا:گفت

 .ما داده نشده است

شرکت  گریدر د"  یموچیل"جدا از کارگران شرکت :هم درادامه افزود یمیاز کارگران پتروش یکی

کارگران هم معوقات  ریشود و سا یم دهید یمعظالت نیگچساران هم چن یمیمجتمع پتروش یها

با  شیچند روز پ نیزند و هم یمتاسفانه فالن مسئول فقط الف خدمت گذاربودن را م.دارند یاریبس

رد شد که  یمیمحل از کنار تجمعات کارگران پتروش یرعت و ببلندش آنچنان با س یشاس یخودرو

 .نشدند؟ فشیهم حر ریموانع سرعت گ

 :درهمین رابطه



ششمین روز متوالی اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم 

 پرداخت ماه ها حقوق

 کارگر معترض این مجتمع را اخراج کردند5

 به اخراج ازکارتهدید کارگران اعتصابی 

، کارگران مجتمع پتروشیمی *روز شنبه دوازدهم اسفندماه برای ششمین روز متوالی

دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق به اعتصاب وتجمعشان مقابل   (شرکت لیموچی) گچساران

 .این مجتمع ادامه دادند

دند ودیگرکارگران کارگرمعترض این مجتمع را بدلیل سازماندهندگان اعتراضات اخراج کر5

 .تهدیدکردند درصورت ادامه اعتصاب اخراج خواهند شد

برپایه گزارش منتشره بنقل ازاین کارگران ، شمار کارگرانی که از شرکت پیمانکاری لیموچی حدود 

 .نفر است14چهار ماه حقوق طلب دارند 

ر شرکت نفر کارگر د14: مسئول حراست کارخانه پتروشیمی گچساران به خبرنگاران گفت

نفر آنها از نیروهای متخصص 95پیمانکاری لیموچی پتروشیمی گچساران مشغول به کار هستند که 

 .هستند

به دلیل ارائه نشدن به موقع صورت وضعیت از سوی پیمانکار این شرکت، : کوروش امدادی افزود

 .حقوق کارگران عقب افتاده است

این افراد به دلیل برخی مشکالت : رکت هم گفتامدادی در مورد اخراج پنج نفر از کارگران این ش

 .داخلی از سوی شرکت پیمانکاری لیموچی اخراج شدند

اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق برای 

 سومین روزمتوالی

 کارگرمعترض در لیست سیاه5ممنوع الورود کردن وقراردادن 

شرکت )م اسفند ماه برای سومین روز متوالی،کارگران پتروشیمی گچسارانروزچهارشنبه نه

به اعتصاب وتجمعشان مقابل درب ورودی این مجتمع دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها  ( لیموچی

 .حقوق ادامه دادند

متاسفانه مسئوالن شرکت به جای پاسخگویی و رفع مشکالت : کارگرمجتمع پتروشیمی گچساران

نفر از کارگران را نیز درلیست سیاه قرارداده اند و حق ورود به مجتمع پتروشیمی را به  ۵کارگران،

 .آنها نمی دهند درحالی که آنها تنها خواستار دریافت مطالبات قانونی و به حق خود بودند

اسفند یک منبع خبری محلی،اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران در حالی است 3به گزارش

ذشته نیز همین کارگران تجمع مشابهی را جلوی درب ورودی مجتمع برپا کرده بودند که روز گ۳که 

با بی توجه ای مسئولین امروز نیز ادامه پیدا کرده و هنوز کارگران پاسخ قانع کننده ای از سوی 

 .مسئولین امر دریافت نکرده اند



گچساران در این زمینه  مجتمع پتروشیمی( شرکت لیموچی)بنا بهمین گزارش، جمعی از کارگران

، برای سومین روز پیاپی، مقابل درب ورودی این مجتمع ( اسفندماه۹)  گفتند که امروز چهار شنبه

 .دست به اعتراض زده اند

در شرکت لیموچی : یکی از کارگران بصورت مشخص در مورد مطالبات خود وهمکارانش می گوید

و مطالباتشان از آبان ماه امسال تاکنون پرداخت نفر مشغول کارند که این کارگران حقوق ۰۷حدود 

 . نشده است

نفر از  ۳متاسفانه مسئوالن شرکت به جای پاسخگویی و رفع مشکالت کارگران،:دیگری افزود

کارگران را نیز درلیست سیاه قرارداده اند و حق ورود به مجتمع پتروشیمی را به آنها نمی دهند 

 .فت مطالبات قانونی و به حق خود بودنددرحالی که آنها تنها خواستار دریا

اند تا به  کارگران معترض از دو روز گذشته تاکنون تالش کرده:یکی دیگر از کارگران تصریح کرد

تجمع اعتراضی کارگران به روز   نشانه اعتراض کاری انجام ندهنداما این موضوع درحالی است که

 .ی از سوی متولیان امر دریافت نکرده اندسوم رسیده است و هنوز کارگران پاسخ قانع کننده ا

کارگران زیادی در مجتمع پتروشیمی مشغول به کارهستندبرخی مدیران شرکت با :دیگری ادامه داد

حضور در جمع معترضین وعده رسیدگی به خواسته های کارگران را درهفته ها و بلکه ماه های آینده 

خود تا بررسی این موضوع خاتمه دهند که باید گفت اند واز کارگران خواسته اند به اعتراضات  داده

 .این همان وعده سرخرمن مسئوالن به کارگران است

از آبانماه تاکنون پولی دریافت نکرده ایم نزدیک عید است و :یکی دیگر از معترضین گفت

این  واقعاشرایط سختی برخانواده های چند فرزندی تحمیل شده است ،یکی هم باید به داد ما برسد با

 .همه نداری و شب عید باید چکار کنیم؟ چرا کسی به فکر ما کارگران نیست؟

به جای گزارش عملکرد بی ارزش به مردم حداقل ! یکی نیست بگوید آقایان مسئول:وی اظهارکرد

گزارش عملکرد ساالنه شما چه دردی از رنج ! مشکل کارگران را حل کنید؟خجالتم خوب چیزی است

سال گذشته گزارش عملکردتان دردی از مردم گچساران برطرف ۳،مگر در!کند؟و دردمان دوا می 

 .!را می کنید؟۹۹کرده که حاال تبلیغ گزارش عملکرد سال 

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی گچساران درچند روز اخیر نتیجه :یکی دیگر از معترضین افزود

استار دریافت مطالبات قانونی و بی توجهی مسئولین امر به حق و حقوق کارگران است و ما خو

 .حقوقی خود هستیم

دهد و حتی در شرکت های مختلف  البته این موضوع اولین باری نیست که رخ می:وی ادامه داد

 .پتروشیمی گچساران کارگران زیادی مشغول کارند که حقوقشان نیز به تعویق افتاده است

شده اند که زندگی را برایشان بغرنج کرده  به گفته وی کارگران پتروشیمی گچساران دچار مشکالتی

 .است درحالی که نزدیک عید است و هنوز پرداختی به ما داده نشده است

نفت و  یبهره بردارباتجمع مقابل شرکت  شرکت نفت گچسارانادامه اعتراضات کارگران اخراجی 

 گاز گچساران

دست به تجمع مقابل  گچساراننفت اخراجی شرکت  چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه ، کارگرانروز

 .زدند نفت و گاز گچساران یبهره برداردروازه ورودی شرکت 



شده  دییتا ستیحق ما در ل: گفت یازکارگران اخراج یکیاسفند یک منبع خبری محلی،71به گزارش

 .شده است عیو ضا دهیناد نفتریوز

نفر در  ۳۴۵جوز جذب نفت به شهرستان گچساران م ریزنگنه وز ژنیدر سفر ب: عنوان کرد یو

 .حراست نفت صادر شد

در  مهیکارکرد و سابقه پرداخت ب ینفر کارگر دارا ۹۰تعداد فقط   نیاز ا: افزود یاخراج کارگر

 .حراست نفت گچساران را دارند

 نینفت و گاز گچساران در ع یمتاسفانه مسئوالن شرکت بهره بردار: در ادامه عنوان کرد یو

 دییتا ستیدر حراست نفت داشتند را از ل مهیسابقه کار و پرداخت ب یکه دارارا  یکارگران  یناباور

 ستیندارند را به ل مهیروز کارکرد و ب کی یخود را که حت یها یحذف و نورچشم ریوز یشده آقا

 .اضافه کرده اند

و اجحاف  یعدالت یو ب ضیتبع  ییکدام مسئول پاسخگو: اظهار کردند انیدر پا یاخراج کارگران

 باشد؟ یحراست نفت م یسبت به کارگران اخراجن

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

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

مرانی گچساران و باشت با حضور های ع ها و پروژه همزمان با برگزاری جلسه هماهنگی طرح

استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مجلس ازگچساران و باشت وهمچنین مدیران کل و مسئوالن 

 .این دو شهرستان دست به تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری گچساران زدند

به گزارش یک منبع خبری محلی،این تجمع اعتراضی با حضور گوهرگانی، معاون امور اقتصادی 



فت و معترضان به سمت وی رفته و با بیان استانداری کهگیلویه و بویراحمد شدت بیشتری گر

 .عدالتی در وضعیت بیکار شدن خود شدند مشکالت خود و برخی اظهارات مبنی بر بی

گردون نماینده مجلس  همچنین یکی از معترضان به نمایندگی از دیگر افراد خطاب به غالمرضا تاج

نفر  ۳۷۷دیم که لیست ما به بیش از نفر بو ۴۰ما .گذرد گردون از اخراج ما یکسال می آقای تاج: گفت

های که از شرکت نفت داریم حداقل یک ماه تا دوماه حقوق است، که  رسید ما طلبکاری ۳۰۷و سپس 

 .نفر هستیم ۴۰ما 

متاسفانه لیست اضافه شده و کارهای که : گفت، تصریح کرد وی که به نمایندگی از دیگران سخن می

اند ما مانع  به کار واداشته ۳۴۳و شب گذشته کسانی را در مجموعه اند  خواستند را انجام داده خود می

 .نان خوردن کسی نیستیم اما اولویت باید از ما باشد بعد دیگران



  !مییگویکارگران نه م یتر از خط فقر برا نییبه  دستمزد  پا ما

مسکن ، پوشاک، دارو،  نیحقوق هر انسان تام نیتر هیاول مییشفاف تر بگو ایانسان  کی هیاول حقوق

سر لوحه آن است،  یدرجامعه ما که شعارعدالت وبرابر. کودکان وغذا است لیتحص نی،تام مهیب

 فاه،که از چتر ر یکارگران یآر. خود محرومند هیاول یازهاین نیا نیهستند که از تام یکسانهنوز 

 یاست که خط فقر بر خط رفاه واسودگ یخسته کارگران یصدا نیا. وعدالت محرومند ضیعدم تبع



گرفتن  یاز جنس خودمان برا یشودتا دستها دهیشن دیصدا با نیا.    است دهیآنها خط بطالن کش

 نییاکه خط فقر از پ یکه با ما درد مشترک ندارند، کسان یکسان. بسته مان دراز شود نهیپ یدستها

 یبدون حضورما بحث درباره . کنند نییما قانون ودست مزد تع یتوانند برا ینظاره گر آنهاست نم

ما  یدغدغه  دیشود ، با دهیشن دیما با یحق طلب ادیفر نیا. است هودهیو ب یسفره ودستمزد ما واه

قشر  نیدایبا اشد،نب نمانیگرفتن دست مزدمان باعرق جب نیب یا دفاصلهینباشد، با مانیسفره خال گرید

 یارقام ، شرم سار کارگران یآمارها، جداول وحت. دیخسته شان را شن یوصدا دیرا د دهیستمد میعظ

کارگران  کوچکتر شدن سفره کارگران، اختالف فاحش دستمزد. حقوق واقع شده اند یاست که ب

ها همه وهمه  نیا نکارگرا یکارگران وبازنشستگ مهیب ان،یکارفرما یخط فقر ، ظلم ناروا زانیبام

سفره  نیا ۳۵۹۹در سال. خود باشند  یقشر فراتر از قبل به فکر دادخواه نیباعث شده اند که ا

 نیا دیکشورمان رس زیبه کارگران زرخ ایدست مزد در دن زانیم نیکوچک وکوچکتر شده کمتر

اعالم شده توسط  یدر آمارها. رفته است شیپ یدر حد کشورها مانیاست که مخارج زندگ یدرحال

 یلیتومان است، اما دستمزد کارگران خ ونیلیم 4به  کیاقتصاددانان در کشورمان که خط فقر نزد

  .تر از خط فقراست نییپا

مسوالن را به لرزه در آورد  نیگسن یگوش ها یگریازهر زمان د شتریبلند کارگران ب ادیفر امسال

کارگران  یجامعه برا نیدرا شتریبا رفاه ب یمنجر به زندگ دیاعتصاب واعتراض کارگران با. است 

 یابرابرون ضیتبع ،یعدالت یخواهند بافقر ، ب ینم گریکه د ستیا دهیزخم د یدرد دل دلها نیا. شود

  .دست وپنجه نرم کنند

خانوار چهار نفر  کی یخط فقر برا زانیم  میبه آمار وجداول بزن یاگر سر مییبه زبان ساده بگو)

 (میتومان است پس ما خواهان دستمزد باالتر از خط فقر هست ونیلیبه چهار م کینزد

 ارانیکام یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳

 و سرواباد وانیمر یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۳

 استان قم یکانون کارگران ساختمان-۵

 بانه یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴

 دهگالن یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳

 کرمانشاه یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۹

 اریشهر یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۰

  بوکان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۰

 ابهر وخرمدره یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۹

 نقده یساختمانکارگران  یانجمن صنف -۳۷

 آبادان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 زهیهو یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 گتوند خوزستان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۵



 اندوآبیم یکارگران ساختمان یانجمن صنف- ۳۴

 زیر ین یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 رشت یکارگران ساختمان یانجمن صنف- ۳۹

 الیشوش دان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۰

 سبزوار یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۰

  زهرا نیکارگران ساختمان بوئ یانجمن صنف -۳۹

 خرمدره زنجان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۷

 کامشر یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 یخراسان جنوب یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 ینیبندر امام خم یکارگران ساختمان یجمن صنفان -۳۵

 کازرون یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۴

 گرمسار یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۳۳

 زیتبر یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۳۹

 کرمان یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۳۰

 دورود یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۰

 وسرواباد وانیاز مرکارگران خب یانجمن صنف -۳۹

 یبندر انزل یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۵۷

 خنج فارس یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۵۳

 یخراسان رضو یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۵۳

 فارس روزآبادیف یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۵۵

 مراغه یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۵۴

 النیاسالم گ یانجمن کارگران ساختمان-۵۳

 خوزستان یکانون کارگران ساختمان -۵۹

 تهران کارگران اسفالت کار  یانجمن صنف -۵۰

 مرودشت یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۵۰

 یخراسان رضو یکانون کارگران ساختمان -۵۹



 کاشان یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴۷

 قوچان یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴۳

 شابورین یارگران ساختمانک یانجمن صنف -۴۳

 خروزبرخان یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴۵

 النیشهرستان رضوانشهر گ یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۴۴

 پاکدشت یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۴۳

 البرز سیفرد یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴۹

 آباد لیخل یکارگران ساختمان یانجمن صنف-۴۰

 جانیدل یکارگران ساختمان یانجمن  صنف-۴۰

 هیدریتربت ح یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۴۹

 اصفهان یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۷

 خواف یکانون انجمن  کارگران ساختمان -۳۳

 مالرد ابیسرآس یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۳

 لیاردب یکارگران ساختمان یانجمن صنف -۳۵

 :تهران و حومه یحد اتوبوسرانکارگران شرکت وا یکایسند

 میکن یخشونت، احضار و بازداشت در برابر اعتراض و اعتصاب کارگران را محکوم م

در دادگاه  دیکنند؛ با یمتخلف که ماه هاست حقوق کارگران را پرداخت نم انیکارفرما کهیحال در

 ینان ندارند بخورند؛ و براعدم پرداخت حقوق شان  لیبه دل کهیاما متاسفانه با کارگران. محکوم گردند

. نندک یحقوق به ازاء زحمت شان است؛ اعتصاب و اعتراض م افتیحق خود که در نیتر هیاول

 .کنند یبا آنها به خشونت رفتار م ییقضا - یتیامن - یانتظام یروهاین

اعتصابات و اعتراضات  لیهفت تپه به دل شکریتن از کارگران شرکت کشت و صنعت ن چهارده

احضار شده  ییو قضا یکارخانه به عدم پرداخت حقوق به مراجع انتظام نیروزه کارگران ا نیچند

 .اند

اعتصابات  لیبه دل زیفوالد اهواز ن یصنعت یاز ده تن از کارگران گروه مل شیگذشته ب یدر روزها 

بازداشت شدند و  یانتظام یرویبه عدم پرداخت حقوق شان شبانه توسط ن وستهیو اعتراضات پ

کارگران در سطح کشور گسترش  هیعل ییقضا - یتیامن - یسیپل یدست خشونت ها نیاز ا یاریبس

 .است افتهی

با کارگران را  زیخشونت آم یتهران و حومه برخوردها یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 نیهمچن. باشد یو مطالبات معوق  کارگران م زیو خواهان پرداخت دستمزد ناچ. کند یمحکوم م



را  یکارگر چیکند، ه یاعالم م ایداند و قو یاعتراض و اعتصاب را حق همه کارگران م ،ییگردهما

  .قرار داد بیمورد تعق ایاخراج، احضار، بازداشت و  لیدل نیبه ا دیبان

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

 باتجمع مقابل استانداری اصفهان کشاورزان نسبت به عدم اختصاص حق آبه ادامه اعتراضات

اصفهان درادامه  از هزار نفر از کشاورزان شرق استان شیبپنج شنبه هفدهم اسفندماه،روزصبح 

 .زدند اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه دست به تجمع مقابل استانداری اصفهان

 میریپذ یذلت نم میریشاورز فقبا عنوان ماک ییها سیبا همراه داشتن دست نو براساس گزارش منتشره،

  . خود شدند یخسارت قبل افتیبهاره و در بهسهم حق آ نی،از خواهان تام

مزارع  یاریآب یرود برا ندهیشدن آب در زا یجار قیحق آبه شان از طر: کردند دیتاک معترضان

 .شود نیتام یکشاورز

به باتجمع در حاشیه پل ادامه اعتراضات صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آ

 وراهپیمایی بطرف شرکت آب منطقه ای اصفهان  خواجو

روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه، صدها کشاورزورزنه دراعتراض به عدم اختصاص حق آبه بدنبال 

 .دست به راهپیمایی بطرف شرکت آب منطقه ای اصفهان زدند  تجمع در حاشیه پل خواجو

تجمع در حاشیه پل   با  نفر از کشاورزان بخش ورزنه اصفهان 411برپایه گزارش منتشره،حدود 

و در دست داشتن دست نوشته هایی با عنوان ما حق آبه داران وکشاورزان شرق اصفهان   خواجو

 .خواهان حق آبه به یغما رفته خود هستیم،اعتراضاتشان را بنمایش گذاشتند

آب در زاینده رود برای آبیاری مزارع  معترضان تاکید کردند حق آبه شان از طریق جاری شدن

 .کشاورزی تامین شود

پس از تجمع یک ساعته ،کشاورزان معترض به سمت شرکت آب منطقه ای اصفهان در ضلع جنوبی 

 .پل خواجو حرکت کردند

 مقابل فرمانداری دنیفر انیبازار یاعتراض تجمع

در بازار داران  یبد اقتصاد تیوضع در اعتراض به دنیفر انیبازارروزچهارشنبه شانزدهم اسفندماه،

 .تجمع کردند یمقابل فرماندار

 یغرب استان اصفهان، مدت تیبه عنوان مرکز دنیشهرستان فر یبازارها ،براساس گزارشات منتشره

بازار نتوانند به  نیداده و باعث شده فروشندگان و مغازه داران در ا است که رونق خود را از دست

 .را به فروش برسانندنحو مطلوب اجناس خود 

و کاهش قدرت  یرا عالوه بر اوضاع بد اقتصاد طیشرا نیبه وجود آمدن ا یعلت اصل فروشندگان

 یمردم برا یاجناس، کمبود جنس و عدم توان مال ی،گرانیبازار، خواب زمستان یمردم و کساد دیخر

مانند  یگ در شهر کوچکبزر یا رهیزنج یها فروشگاه سیدر تأس یتیحاکم ی،عدم کنترل نهادها دیخر

کوچک  یپر تعدد در شهرها یا رهیزنج یها فروشگاه سیو تأس جادیو معتقدند که ا دانند یداران م

 .کوچک در سطح شهر شده است یها و کارها و فروشگاه  باعث از رونق افتادن کسب



 شهرستان میتقس هبمقابل فرمانداری کازرون نسبت  یتجمع اعتراض

 میشهرستان کازرون در اعتراض و مخالفت با تقساهالی از  یجمعهم اسفند ماه،ظهرروزپنج شنبه هفد

و  یپارچگ کیکردند و خواستار حفظ  یشهرستان تجمع اعتراض نیا یشهرستان مقابل فرماندار

 .انسجام شهرستان شدند

ردم کازرون بود و م یفرماندار دیتجمعات همزمان با معارفه سرپرست جد نیابرپایه گزارش منتشره،

سر دادند و  یاعتراض ییشعارها زیبه عنوان فرماندار ن یربومیشهرستان نسبت به انتخاب فرد غ نیا

 .شهرستان شدند نیا یبرا یخواستار انتصاب فرماندار بوم

 بجنورد یکارگاه بلوک زن کی درکودک کار2مرگ دلخراش 

 نیا یکارگاه بلوک زن کی در بر اثر سقوط در کار بجنورد از مرگ دو کودک یفرمانده انتظام

 .خبر دادبتاریخ پانزدهم اسفندماه شهرستان 

واقع در کارگاه این کمک به پدر در  یساله که برا ۳۷و  ۰دو پسربچه  :افزود پاکدل یسرهنگ عل

 .سقوط کرده  و جان خود را از دست دادند کسریبودند متاسفانه در داخل دستگاه محاشیه شهر

 7931هفدهم اسفند ماه 
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