
 1401ماه شهریور  2 اخباروگزارش های کارگری

 برای افزایش دستمزد منجمله همسان سازی   کارگران کشت و صنعت کاروناعتصاب وتجمع  -

ساختمان  کرج برای افزایش دستمزد و اعتراض به وعده های پوچ مسئوالن مقابل    نشانان آتش تجمع    -

 کرج  ی شهردار یمرکز

جهان زنجان مقابل اداره کار    ی کارخانه روغن نبات  یاخراج کارگران    یاعتراضدومین روز تجمع    -

 شهرستان 

کارگران    - اعتصاب  درباره  دیگر  )پ گزارشی  تاراز  ستاره  پتروش ی بیغر   ی مانکاریشرکت    ی می(  

 ک ی  ت یبوشهر سا 

 برای دومین شب متوالی   یآب  ی همدان نسبت به ب  یاز اهال  صدها نفر ی تجمع اعتراض -

 البرزو   تهران  هنگی کنشگر فر پور ەایس  سارابازداشت  -

  ی آر ت  ی خطوط ب  ی اتوبوسران  ی ها  انه ی پا   ییروشنا  نی در تام  یشهردار  ن یمسئول  یوناکارآمد   ی ناتوان  -

  در سطح کالن شهر تهران

 در چاهک آسانسور بر اثر سقوط از ارتفاع   اندوآب یدر مجان باختن یک کارگر  -

 افزایش دستمزد منجمله همسان سازی برای  کارگران کشت و صنعت کارون اعتصاب وتجمع *

چهارشنبه   کارون مجتمع  کارگران    شهریور،  2روز  و صنعت  منجمله    کشت  دستمزد  افزایش  برای 

سازی  مشابه   یهابا شرکت   همسان  و  درشهرستان    همتراز  واقع  مجتمع  ودراین  کارکشیدند  از  دست 

 شوشتردراستان خوزستان تجمع کردند. 



 

که به دنبال    یاجلسه   نی گفت: قرار بود در آخربه خبرنگاررسانه ای   حاضر درتجمعاز کارگران    یکی

با تشک با مقا   یبررس   یبرا   ی اتی ه  لیاعتراض کارگران شکل گرفت،  با    یسازسه یمطالبات کارگران 

همسان   ی هاشرکت  مشابه،  و  مرحله    ی برا   ی سازهمتراز  چند  در  کارون  صنعت  و  کشت  کارگران 

 .شود  ییاجرا



نداشته و طبق توافق    یکارگران را در پ   ت یرضا  ی سازهمسان   ی مرحله نخست اجرا  نکه یا   انیبا ب   او

در    کنندهن یی عوامل تع  یپردازمه یو مبلغ ب  یپردازمه یشاخص مدت زمان ب  2انجام نشده است، افزود:  

هر کارگر کشت و صنعت    ی برا  یسازمبلغ همسان   ن ی حقوق است. بنابرا  یساز فرمول محاسبه همسان 

 .که داشته، محاسبه شده است  یاو آورده  ی سابقه پرداخت زانیشده و بر اساس م ن ییتع  شی کارون از پ

با    برد ی به سر م   یخوب مال  ت یشکر در وضع  مت یق  ش یافزا  لیگفت: کشت و صنعت کارون به دل  او

حقوق به    یسازاز پرداخت کامل رقم همسان   یکمبود منابع مال  لیوجود ندارد که به دل  ی لیحال دل  نیا

 شود.  ی گران خودارکار

مقابل    نشانانآتش تجمع  * مسئوالن  پوچ  های  وعده  به  اعتراض  و  دستمزد  افزایش  برای  کرج 

 کرج  یشهردار  ی ساختمان مرکز

چهارشنبه   دستمزد   نشانانآتش   شهریور،  2روز  افزایش  برای  پوچ    کرج  های  وعده  به  اعتراض  و 

 تجمع کردند.  کرج  ی شهردار یساختمان مرکزمسئوالن مقابل 

 

شده، ای  رسانه  گزارش  تعداد 1401  ور یشهر   2روز  براساس  نشان  ی،  آتش  پرسنل  برا   ی از    ی کرج 

ب   شت یمع   ت یوضع با سخت   مهی، حقوق و  متناسب  ن  یکه    ی ساختمان شهردار  یروبرو   ست،یکارشان 

 .کرج تجمع کرده و مطالبات خود را که از سال گذشته محقق نشده، مطرح کردند 

شهر کرج تجمع داشتند و به    یساختمان شورا  یروبرو   ز ین سال گذشته نشهر کرج زمستا  نشانانآتش 

  ی شهر  ت یریمد  یعدم تحقق قول و وعده ها  لیمطالبات خود به دل انیرغم حضور در صحن شورا و ب 

ب و  ذ   ی توجهی کرج  ساعت    ربط، یمسئوالن  از  را  خود  تجمع  روبرو   10امروز  ساختمان    یصبح 

 .تجمع ادامه داشت  ن ی و تا ظهر اکرج، برگزار کردند  ی ردارشه یمرکز

شورا و    ی اعضا  د یبا وجود وعده و وع : گفت آتشنشانان حاضر در تجمع به خبرنگاررسانه ای  از    ی کی

 .کرج صادر نشد  ی پرسنل آتش نشان  ی برا ی دستور مثبت چ یشهردار وقت کرج اما از سال گذشته ه 



افزود: پ  دن یبا شن  ی شهر   ت یر یمسئوالن حوزه مد   ی برخ وی  اگر    ی رسنل، عنوان ممشکالت  کنند که 

 .د یو برو   د یانصراف بده  د یست ین  یفعل ط یبه شرا   یراض

بدون حقوق    ،یلیتکم   مهی مطالباتشان همان مطالبات سال گذشته است چراکه همچنان بدون باوادامه داد:

ا  حرفه  شغل  با  آس   یمتناسب  معرض  در  جانشان  لحظه  هر  و  حقوق    ب یهستند  از  و  است  خطر  و 

 .بهره هستند   ی ب ی قانون یا یزاکار و م ی سخت

نبات   یکارگران اخراج  یاعتراضدومین روز تجمع  * کار    یکارخانه روغن  اداره  مقابل  جهان زنجان 

 شهرستان 

جهان    ی کارخانه روغن نبات  ی کارگران اخراج   شهریور برای دومین روز متوالی،   2روز چهارشنبه  

 زگشت بکار شدند. تجمع کردند وخواهان با  زنجان مقابل اداره کار شهرستان 

 

پا   ی از کارگران کارخانه روغن نبات  یتعداد براساس گزارش رسانه ای شده، قرارداد    انیجهان که با 

 .خود را ثبت کردند  ت یاند، در اداره کار شهرستان زنجان شکا شغل خود را از دست داده 

با اتمام    ید: در حالشدن  ادآور یسال سابقه کار دارند،    15  نیانگ ی از کارگران که به صورت م  یتعداد 

برا   13که    میاماهه اخراج شده  کیقرارداد   از همکارانمان  افتاده خود    ینفر  وصول مطالبات عقب 

در  ت یشکا   ی برا کارگران عالرغم  ما  همه  شدند.  ملحق  ما  سال    افت ی به  در  حقوق  ما  چهار  نکردن 



  ت یکه هنوز پرونده شکا  میانشده   ز ین  97تا    93  ی سالها  یمیمطالبات قد   افت یهنوز موفق به در  ،یجار

 .آن در اداره کار زنجان باز است 

ا  ها آن ما  بتوان   نی گفتند: خواسته  با وصول مطالبات خود همانند گذشته  در کار سابق خود    م یاست که 

 .. می مشغول کار شو

جهان در زنجان از صبح    یکارگر روغن نبات   85کارگر از مجموع    73است؛ حدود    یادآور یبه    الزم

مسئوالن    می شدند، تصم  کاریکارخانه، ب  یل یتعط  ی ماه( بعد از اقدام کارفرما برا   وری شهر   مکی)   روزید 

  ی مقرر   زا  ی است که تا رفع مشکالت کارخانه کارگران متقاض  ن یا   یفعل  طی در شرا  یکارخانه و استان 

 استفاده کنند.  یکار یب  مه یب

زنجان مقابل اداره کار    جهان ی کارخانه روغن نبات تجمع اعتراضی کارگران اخراجیدر همین رابطه:

 شهرستان  

  نگی از مجموعه هلد   زنجان جهان ی کارخانه روغن نبات کارگران اخراجی  روزسه شنبه یکم شهریور، 

 زدند. مقابل اداره کار شهرستان برای انعکاس صدای اعتراضشان دست به تجمع داروگر، 

 

  ور ی شهر  کم یشنبه )صبح امروز سه  گفت: به خبرنگار رسانه ای  جهان    ی از کارگران روغن نبات  ی کی

کارگر کارخانه    85نفر از مجموع    60از ورود حدود    ی کمبود منابع مال  لی کارخانه به دل  ران یماه( مد 

 .کردند   ی ریبه محل کارشان جلوگ 

اظهار کرد:    رسد،یسال م15شده به    کار یاز کارگران ب  ی بعض  ت یسوابق فعال   ن ی انگیم   نکهیا  ان یبا ب   او

هنوز    ،یکه عالرغم مطالبات چهارماهه سال جار   م یاماهه اخراج شده  کی مام قرارداد  با ات  یدر حال

 .میاخود نشده  97تا  93 ی سالها  یمیمطالبات قد  افت یموفق به در 

کاهش    ی برا  د یگوی بازگشت به کار ندارد و م  یبه درخواست کارگران برا  یی کارفرما اعتناوی افزود:

 .شده است  ی رو یتعداد ن  ن ی ا لیکارخانه ناچار به تعد  ی هانه یهز



نبات   گرید   ی کی روغن  کارخانه  کارگران  کس گفت:  جهان   یاز  زنجان  شهر  شان  مشکالت   ر یگیپ   ی در 

 .خود را اعالم کردند   یت یرو کارگران با تجمع مقابل اداره کار شهرستان زنجان، نارضا  نی از ا ست ین

  شود،ی ما م  یمیرداخت مطالبات قد از مشکالتمان مربوط به پ  یگریبخش د   نکهی ا  انیکارگر با ب   نیا

و ذهاب و   اب یو جذب، حق ا   فت یحق ش   ،یماه حقوق و اضافه کار ن یمطالبه مربوط به چند  نی افزود: ا

 .شود ی لباس کار و… م

آالت    ن ی و مواظبت از ماش ی نگهبان یکه در کارخانه برا   ی گفت: درحال حاضر کارفرما به کارگران  او

 .پرداخت حقوق ندارد   ییتوانا  اند، گفته چند ماه مانده  یباق

متوقف شده بود    د یتول   ی در کارخانه روغن جهان گفت: در سال جار  د یتول   ت یکارگر درباره وضع   نیا

 .م یداشت  د یتول شد،ی م ه یته  ه یاگر مواد اول کبار یمستمر نبود هر چند هفته  د یو سال قبل هم تول 

بوشهر    ی می (  پتروشی بیغر   یمانکاری )پشرکت ستاره تاراز  گزارشی دیگر درباره اعتصاب کارگران  *

 ک ی  تیسا

اخبار رس به  )پ  دهیبنا  تاراز  پتروش یبی غر  یمانکار یهمکاران شاغل در شرکت ستاره  بوشهر    یمی(  

دستمزدها  ک ی  ت یسا ماهه  سه  پرداخت  عدم  به  اعتراض  کار    شان یدر  از  دست  و  کرده  اعتصاب 

 .دند یکش

ن  به  ا  ی میقد   ی روهایگفته  پ  ن ی تر  بدقول  یمانکار یشرکت  در  تاراز  تعو  ی ستاره  ماهه    ی ها  ق یو  چند 

اسکان    یغذا و کانکس ها  هی ته  یبهداشت  ریغ  ط ی شرا  نطوریپرداخت حقوق، کسر از حقوق ها و هم 

 .دارد  یاه ی پرونده س

  ی گروه مپنا کار م   یبرا   ۱۳شرکت در خرداد سال نود و شش در فاز    نی که ا  یعنوان مثال زمان  به

  ی شوند بطور   د یشد   ت ی دچار مسموم  روهایبه چهل نفر از ن  ک یاعث شد نزد فاسد ب  یکرد با دادن غذا

 .کنگان اعزام شدند  مارستانی نفر به ب  یکه همان شب س 

ن  ما برا  م ی ستیبرده  فقط  آن هم هر زمان که م  ک ی  یکه  نان  بدهد جان    مانکار یپ  ل یلقمه  آن را  بکشد 

 .ماست درخور انسان حق مسلم  ی زندگ کی و داشتن   م ی. ما انسان م ی بکن

 . م یکوتاه کن  د یبا  مانیرحم را از سفره ها ی مفتخور و ب مانکاران یپ دست 

 نفت  ی مانیاعتراضات کارگران پ ی سازمانده یشورا برگرفته از کانال 

 دومین روز از اعتصاب کارگران شرکت ستاره تاراز درهمین رابطه:

سه  شهریورماه  امروز  اول  پروژه ۱۴۰۱شنبه  کارگران  تار ،  ستاره  شرکت  شرکت  ای  در  شاغل  از 

ماه دستمزد معوقه   پرداخت چند  به عدم  اعتراض  در  واقع در عسلویه  بوشهر سایت یک  پتروشیمی 

 .برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند 

بخش  اعتراضات  رسانه اخبار  از  را  نفت  صنایع  کارکنان  و  کارگران  مختلف  آزاد  های  اتحادیه  های 

 .بال کنید کارگران ایران دن



 ۱۴۰۱شهریور  ۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ی برای دومین شب متوالیآب  یهمدان نسبت به ب  ی از اهال صدها نفر  یتجمع اعتراض*

برای بنمایش گذاشتن  همدان    ی از اهال   صدها نفر   شهریور(برای دومین شب متوالی،   2چهارشنبه شب)

  ی و محدوده ساختمان فرماندار  نایآرامگاه ابن س   دان یمدست به تجمع در  یآب   ینسبت به ب اعتراضشان  

 دند. زتجمع 

 

شعار   داشتند  دردست  خالی  آب  های  بطری  که  کنندگان  شده،تجمع  ای  رسانه  های  گزارش  به  بنا 

 میدادند:

ب بده«    رتت یغ   یهمشهر  یاستعفا استعفا«، »همشهر   ت یکفا ی »مسوول  »استاندار استعفا    ،رو نشون 

 و...... استعفا« 

 تجمع اعتراضی شبانه جمعی از اهالی همدان نسبت به بی آبی رابطه: درهمین  

براساس گزارش ها وتصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی،سه شنبه شب)یکم شهریور(، جمعی از  

 .هفته بی آبی دست به تجمع زدند   2اهالی همدان برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به 



 

ه ای از مردم همدان، امشب، بعد  دریکی از این گزارش ها ازجمله آمده است:»همدان آب ندارد و عد 

 « .آبی، اعتراض کردند ها و روزها بی از دو هفته درگیری با ساعت 

 البرز و   تهران  فرهنگی کنشگر  پور ەایس سارابازداشت *

در  بنا  اخبار  امروز  یافت یبر  سارا  ۷ساعت    ور،یشهر   ٢,  فعال  پور،ەای س  صبح  معلمان    یصنف  نیاز 

  .منتقل شده است  یو به مکان نامعلوم  ر یه دستگاز خان رون یالبرز، بو   تهران 

  ش ی را تفت  شان یا   ی   ه و خان  ەمنزل برگرداند   ه را پس از  بازداشت ب   اهپور یخانم س  ه ذکر است ک  ه ب  الزم 

 .نموده اند 

کوتاه با خانواده اش، اعالم کرده که در    اری تماس بس  کی  یط  اهپور یس  سارا  ی افتی بر اساس اخبار در

شده است. هنوز  ارگان و علت    ی داند که در کدام بازداشتگاه زندان  ی برد اما نم  ی بازداشتگاه به سر م

 .ست یمعلمان مشخص ن  ی فعال صنف نی ا ی ریدستگ

به نحوه دستگ  ران، یا   ان ی فرهنگ  ی صنف  ی تشکل ها   ی هماهنگ  ی شورا   ی رقانونیغ  ی ریضمن اعتراض 

منظور خاموش کردن مطالبه  ارعاب و سرکوب به    یها  وه یدادن به ش   انیخواهان پا   اهپور،یس  سارا

 است. ی قانون ر یو بازگشت همه ارکان حکومت در مس  یگر
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ها  ی هماهنگ  ی شورا نگران  ان ی فرهنگ  ی صنف  ی تشکل  ابراز  وضع   د یشد   ی کشور، ضمن  خانم    ت یاز 

قانون  پور،ە ایس  سارا مراجع  که  دارد  شکن  یانتظار  قانون  به  مس  ی ها  ینسبت  در  گرفته    ر یانجام 

 .نشان دهند  ت یحساس یو مدن   یکنشگران صنف ی ریدستگ

آر    یخطوط ب  یاتوبوسران  یها  انهیپا   ییروشنا  نیدر تام   یشهردار  نیمسئول  یوناکارآمد  یناتوان *

  در سطح کالن شهر تهران یت

ب  یی آنجا  از شبانه روز  ی آرت  ی که خطوط  ش   یبه صورت  سه  فعال  فت یدر  ا  کند ی م  ت یمختلف    ن ی و 

جابجا  انه یپا در  تاث   یی ها  با  یی سزاب  ر یمسافر  لذا  رفاه  د یدارند،  امکانات  هم     یی باال  ی وخدمات   ی از 

 .برخوردار باشند 

بر عدم    یاز همکاران مبن   ی و گزارشات ارسال  شود ی اما متاسفانه همچنان که در عکس ها مشاهده م  

است که در واقع انگار  برق رفته ،    یها طور   انهیسطح پا   یی تردد،  به لحاظ روشنا  یبرا   ی نور کاف

 .نند ی ب  یتوانند نم   یخودشان را هم نم ی جلو پا ن یعابر  ی حت  که یبطور 

به   یتوجه  یها مستقر هستند و ب   انه ی شرکت واحد که در پا  ن یمسئول   فیضع اریبا توجه به عملکرد بس  

  انهیپا   ن یاز پر تردد تر   ی کیراه آهن ( که    دانی)م   ن یمع   انه ی ها اللخصوص پا  انه ی پا  یی روشنا   ت یوضع

 . باشد یدر حد صفر م  انه ی پا  نی در شب در ا یی سطح روشنا ،  شود یها محسوب م

 .کار ندارد  ط یها و مح  انه ی پا  نی از ا یو نظارت  ی سرکش چگونهیسامانه هم ه ت یریمد  

 .ندارد   یتی اهم  چ یو شرکت واحد ه   یشهردار  نی مسئول  یراننده ها و مسافران برا جان   ا یگو

  ن یشهروندان رخ بدهد تا مسئول   ا یراننده ها و    یو دلخراش  برا   یناگوار  ار یاتفاق بس   کی  د یبا  انگار

 .فتند یشوند و به فکر چاره ب  داریشرکت واحد از خواب غفلت ب

با    نکه ی به ا  ی با استرس و نگران  د یاست که دائما با  ی شب طور  یک یدر تاررانندگان   ی برا   ی کار  طیشرا

مشک  نی عابر  لباس  اکثرا  که  تردد  حال  نکنند    یدر  برخورد  دارند  وسا   نکه یا   ا یبرتن    ل یدغدغه  

 .را دارند که توسط افراد بزهکار و سارق به سرقت نرود  شانی شخص

اتفاق  نمونه از همکاران زحمتکش توقفگاه سامانه پنج به    ی کی  یبرا   ر یدر چند روز اخ  کهی بارز آن 

روشنا   لیدل طر  ی کاف  یی عدم  از  آن  خبر  و  داد  رسم  قی رخ  منتشر    ی کایسند   ی تلگرام  ی کانال  واحد 

دل  د یگرد  به  اتوبوس  ط یبودن مح  یکیتار  لیکه راننده  با  تردد    ادثه برخورد کرد و دچار ح  ی در حال 

 .د یگرد 

شده    یعاد   اریعرف تبدل گشته و بس   کیبه    رانی مد   یبرا  ت یوعدم احساس مسئول  یتوجه  ی ب  ن یا   ایگو

البته ا  ناکارآمد   ن ی، که  ا  ریو عوامل ز  ت یریمد   ینشانگر  ناوگا   شان ی مجموعه  اداره  ن حمل ونقل  در 

 .تهران است   یاتوبوسران 

  ط یدرمح  ی منینکات ا  ت یکه رعا   کند یم   د یتاک  ت ی ریبه مد    ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کایسند 

 .شود یو عدم توجه به آن تخلف محسوب م   باشد ی کار م  ن ی کار از قوان



پ  یدگیرس  در مح  ی ریگ یو  با   طی به مشکالت موجود  را  اولو   د یکار  قرار  یکار   ت یدر  تا    د یده   خود 

  ی امن رانندگ  یطیدر مح  یو روان  ی آرامش روح  کیخاطر و با   نان ی زحمتکش بتوانند با اطم  رانندگان 

 . کنند 

  ی منیا  ت یبعد کار...به نکات رعا   یمن ینوشتن شعار اول ا   ی به جا  می خواهیاداره کار م  یاز بازرس    لذا

 .کار عمل کند  ط یاز مح یکار با نظارت و  بازرس طیمح

  ی حوادث ناش  ی را برا  ط یکار ، شرا   ط یمح  ی منی بازرسان کار در عدم نظارت بر نکات ا  یتوجه   یب 

از کار ،  عدم نظارت    ی و در واقع جان باختن  صدهها کارگر از حوادث ناش  کند یاز کار فراهم م

 .باشد ی کار م ط یمح  یوزارت کار از کارگاها   یوبازرس 

 الت یزحمت کشان وحدت وتشک  چاره

 در چاهک آسانسور  بر اثر سقوط از ارتفاع  اندوآبیدر مر جان باختن یک کارگ*

از    سقوط    براثر  اندوآب یدر م   ساله حین کار در ساختمانی   45شهریور،یک کارگر    2روز چهارشنبه  

 .به داخل چاهک آسانسور جان خود را از دست داد طبقه چهارم  

akhbarkargari2468@gmail.com 
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