سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری

ایران دایر شده است.
ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سندیكایي کارگران و مطالبات بر حق
زحمتکشان در ایران حمایت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری والیت فقیه بر جامعه کارگری
ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.

Email: info@irankargar.com
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تبریک سال نو و نوروز  ۱۳۹۷به ملت بزرگ ایران
ما دست اندرکاران سایت «ایران کارگر» فرارسیدن نوروز  ۱۳۹۷را به عموم مردم بزرگ ایران
تبریک میگوییم.
تبریک سال نو؛ بویژه به همه کارگران شریف و زحمتکش ایران که در سال گذشته باز هم
سفرههاشان خالی تر و کوچکتر شد و کسی پاسخگوی حقوق چندبرابر زیر خط فقرشان نبود .کما
اینکه هیچکس پاسخگوی ماهها کار بدون دستمزد آنها نبود و در شب عید هم هیچ فریادرسی به
فریاد آنها نرسید.
تبریک به همه کولبران عزیز که سال  ۹۶را با درد و مشقت ،بدنبال لقمه نانی بر سفرهشان گذراندند
و باز هم آماج گلولههای بیرحم دزدان شرف و انسانیت قرار گرفتند یا در سرما و برف و بوران جان
باختند.
تبریک به همه دستفروشان که تا پای جان تالش کردند آبرومندانه زندگی کنند و در عین حال
روزانه در معرض حمالت مأموران نظم! شهرداری قرار میگرفتند و در مواردی هم جان باختند.
تبریک به همه کودکان و نونهاالن زیبای ایرانزمین که بار تأمین زندگی و معیشت خانواده را
کودکانه بر شانههای نحیفشان حمل کردند ،در سرما و گرما در خیابان و وسط چهارراهها ایستادند
و پیوسته نگاه معصومانه ،نگران و هراسناکشان مترصد حمله مأموران بود.
صمیمانه و صادقانه آرزو داریم و امیدواریم که بهار  ۱۳۹۷برای همه این عزیزان نوید بهاران
زندگیشان باشد و سال جدید سال امید و بهروزی برای همه اقشار محروم و زحمتکش ایران باشد.
اگر به سراسر سال  ۱۳۹۶نگاهی گذرا بیفکنیم می بینیم که هرگاه که صفوف ما فشرده و متحد
بوده؛ توانستهایم کارفرما و پیمانکار و مدیران محلی و استانی و کشوری و نهادهای وابسته به
حاکمیت را به عقب برانیم و راه به جلو باز کنیم و گامهایی در جهت احقاق حقوق حداقلمان
برداریم .و هر جا که کوتاه آمده ایم یا به هر دلیل نتوانسته ایم متحد باقی بمانیم راه پیشروی برای
دزدان قوت و نانمان باز شده و مجبور شده ایم نان شبمان را هم با شرمندگی و بصورت امانت تهیه
کنیم.
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بنابراین با بهره گیری از تجارب تجمعات و اعتراضات در سال  ،۱۳۹۶تالش کنیم در سال جدید
با همدلی و همراهی ،در صفوفی فشرده و صمیمانه ،دست در دست یکدیگر به اعتراضات و
اعتصابات سراسری تا رسیدن به حقوق حقهمان ادامه دهیم.
ما باید مطمئن باشیم در شرایطی که تمام فکر و ذهن حاکمیت و همه نگاههای مقامات از صدر تا
ذیل بدنبال تأمین پول و سالح و غذا و پوشاک برای حسن نصراهلل و نیروهایش در لبنان است؛
تا زمانی که میلیاردها دالر ثروت مردم ایران از سفرههای محرومین دزدیده میشود و به حلقوم
بشار اسد و نیروهایش در سوریه ریخته میشود؛
تا زمانی که حیات وحشی های حوثی در یمن در گرو هزینه کردن میلیاردها دالر از پول فروش
نفت ایران است،
تا زمانیکه تأمین نان و غذا و سالح و لباس فرم و تجیهزات حشدالشعبی در عراق برای مسئولین
جمهوری اسالمی مهمتر از رسیدگی به درد رنج روزانه کارگران و زحمتکشان ایران زمین است؛
و تا زمانیکه هیچیک از مقامات جمهوری اسالمی هیچ دغدغهای از بابت فقر و ناداری میلیونها
قشر مزدبگیر ایرانی ندارند و . . .
هیچ امیدی نباید به حل مشکالتمان از باال و باال دستها داشته باشیم .برعکس تنها راه نجات از
این وضعیت غیرانسانی که بر ما تحمیل شده است ،اتحاد و اتحاد و اتحاد خودمان و فریاد کردن
خواستهها و حق و حقومان بصورت یکصدا و متحد می باشد.
پس از همین ابتدای سال دست در دست هم میدهیم تا در سال  ۱۳۹۷سرنوشت دیگری را برای
خودمان رقم زنیم و آبادی و بهروزی را برای ایران و خانواده هایمان آوریم.
کلیه اعضای مدیریت و هیئت تحریریه و دستاندکاران سایت «ایران کارگر» یکبار دیگر سال
نو و نوروز پیروز را به همه مردم و به همه کارگران و زحمتکشان و همه اقشار محروم تبریک
میگوییم و برای همه عزیزان آرزوی نیکبختی و سبزی و خرمی و سپیدی و روشنی داریم.
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اخبار کارگران
استمرار اعتصاب و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در طول اسفند ماه

کارگران زحمتکش گروه ملی صنعتی فوالد اهواز که سه ماه حقوق نگرفتند ،خواهان پرداخت یکجا و کامل حقوق ماههای آذر ،دی،
بهمن و تعیین تکلیف چگونگی پرداخت عیدی و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ،برقراری بیمه تکمیلی پرسنل و ساماندهی و

برقراری مجدد سرویسهای ایاب و ذهاب هستند.

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز به همین منظور از روز  ۲۹بهمن ماه تجمعات اعتراضی خود را شروع کردند.

روز دوشنبه  ۳۰بهمن ماه در دومین روز اعتصاب کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی ،یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت به نام
”گزینی“ با حضور در جمع کارگران اعالم کرده بود :مالک جدید شرکت (موسوی) هیچگونه پولی جهت پرداخت دستمزدهای شما
ندارد و میبایست تا سال آینده برای دریافت دستمزدهای معوقه خود صبر نمائید.

بدنبال این اظهارات از سوی “گزینی”  ،کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در همان روز دوشنبه  ۳۰بهمن ماه طی فراخوانی

اعالم کردند روز چهارشنبه  ۲اسفند ماه در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.

روز چهارشنبه  ۲اسفند ماه ،کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در چهارمین روز اعتصاب و در پی بی توجهی کارفرما به

خواسته هایشان در رابطه با حقوق معوقه خود ،طبق فراخوان قبلی دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند.
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در پنجمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فوالد اعتراض خود را به محل نماز جمعه اهواز کشاندند و اعالم نمودند تا دریافت

یکجای سه ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند ماه و عیدی و پاداش و رسیدگی به دیگر

خواستهایشان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در ششمین روز اعتصاب متحدانه خود در مقابل استانداری خوزستان و تجمع اعتراضی روز

قبل از آن در نماز جمعه اهواز ،صبح روز شنبه  ۵اسفند ماه ،ابتدا دست به تجمع در مقابل استانداری خوزستان زده و بدنبال بی
توجهی مسئولین این نهاد به خواستهایشان اقدام به راهپیمائی در خیابانهای اهواز کردند.

ادامه راهپیمایی کارگران فوالد در روز یکشنبه  ۶اسفند ماه ،هزاران کارگر گروه ملی فوالد اهواز با لباس کار و در صفوفی متحد و
قدرتمند و با سردادن شعارهای اعتراضی به صورت راهپیمایی در خیابان های شهر رژه رفتند و خواهان پرداخت مطالبات خود در

کوتاهترین زمان شدند.

روز  ۸اسفند ماه ،کارگران گروه ملی فوالد اهواز اعتراض خود را با پهن کردن سفره خالی در مقابل استانداری اهواز به نمایش

گذاشتند.

شب چهارشنبه  ۹اسفند ماه ،پلیس اطالعات نیروی انتظامی اهواز ،در نهمین روز اعتصاب متحدانه کارگران گروه ملی صنعتی
فوالد اهواز ،با در دست داشتن لیستی از کارگران معترض گروه ملی فوالد اهواز به درب منازل آنان مراجعه و اقدام به بازداشتهای

گسترده این کارگران زحمتکش کرد.

بازداشت این کارگران در مقابل چشمان خانوادههایشان در شب عید در شرایطی صورت گرفت که آنها ماههاست دستمزدی نگرفته

و خود و خانواده هایشان در وضعیت به غایت مصیبت باری برای گذران زندگی قرار دارند و تنها خواسته و مطالبهشان دریافت
دستمزد کارشان است.

روز یکشنبه  ۱۳اسفند ماه ،کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز  ،به دنبال ادامه بازداشت  ۹نفر از کارگران معترض این مجتمع

بزرگ صنعتی مصمم تر از روزهای گذشته دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان زدند.

به طور همزمان جمعهای دیگری از کارگران نیز همراه با خانواده های کارگران بازداشتی و محمد علی جداری فروغی وکیل پایه

یک دادگستری که با خواست خانواده های کارگران بازداشتی وکالت آنان را بر عهده گرفته است با حضور در شعبه  ۱۲بازپرسی
دادگاه انقالب پیگیر آزادی آنان شدند.

روز  ۱۵اسفند ماه کارگرا ن بازداشت شده در پی ایستادگی جمعی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و خانواده هایشان همگی
آزاد شدند.

روز شنبه  ۲۶اسفندماه در جریان تجمع کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان یک خودروی ناشناس با
سرعت تمام وارد صفوف تجمع کنندگان شد و یک کارگر زحمتکش و محروم بنام هادی خلفی نیا را زیر گرفت .این کارگر شریف

بنحو معجزه آسا از مرگ نجات یافت اما تا کنون مقامات پلیس یا قضایی هیچ اقدامی در جهت بازداشت راننده مذکور نکرده و هیچ
اطالع رسانی هم انجام نداده اند.

روز یکشنبه  ۲۷اسفندماه و در بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران زحمتکش ،موسوی کارفرما و مدیر کارخانه اعالم نمود که
حقوق یکماه کارگران را واریز خواهد کرد .امری که باعث نارضایتی بیشتر کارگران گردید .کارگران گفتند ما چه این مدت تجمع

و اعتصاب میکردیم چه نمیکردیم موسوی همین یک حقوق را به حسابمون واریز میکرد.

آیا  ۲۶روز کف خیابان و زیر تابش آفتاب فریاد زدیم تا نتیجه اش این بشه که موسوی صدقه به ما بده؟

به این ترتیب اعتصاب و تظاهرات کارگران فوالد اهواز به منظور خواست مطالباتشان در طول اسفند ماه ادامه داشت.
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اعتصاب کارگران بخشهای مختلف شرکت نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران بخشهای مختلف کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از روز یکشنبه  ۱۲اسفند ماه در حالی آغاز شد که علیرغم

پیگیریهای مکرر کارگران برای پرداخت دستمزدهای معوقه ،کارفرما و مدیریت شرکت مطابق روال گذشته و با هدف سر دواندن
کارگران از روز شنبه اقدام به پخش فیشهای حقوقی دی ماه کردند اما کماکان ریالی به حساب کارگران واریز نشده بود.

کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه خواهان تکمیل پرداخت حقوق آذر ماه همه کارگران و پرداخت کامل حقوق ماههای
دی و بهمن و عیدی و پاداش خود هستند.

روز دوشنبه  ۱۴اسفند ماه ،کارگران بخشهای کشاورزی ،تجهیزات و مهندسی و بقیه بخش های شرکت نیشکر هفتتپه برای
دومین روز پیاپی در اعتراض ب ه عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی

زدند.

 ۵هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از ماهها پیش به عدم پرداخت دستمزدهای خود و مصائب بیشماری که به آنان
توسط کارفرمای شرکت نیشکر هفتتپه تحمیل شده است معترضند و بارها دست به اعتصاب زدهاند اما علیرغم تعهداتی که
فرمانداری ،اداره کار و کارفرمای این مجتمع بزرگ کشت و صنعت برای بروزسانی دستمزدها و تحقق دیگر خواستهای آنان داده
اند و در شرایطی که کمتر از سه هفته به پایان سال باقی مانده است ،همچنان هزاران کارگر را که بدلیل عدم دریافت

دستمزدهایشان در شرایط به غایت مشقت باری قرار دارند سر میدوانند.

روز چهارشنبه  ۱۶اسفند در چهارمین روز اعتصاب کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه که تنها خواستهشان دریافت
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دستمزدشان در آستانه سال نو بود که توسط نیروی انتظامی مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند.
همه بخشهای شرکت نیشکر هفت تپه بطور متحدانه ای برای چهارمین روز متوالی در اعتصاب بسر بردند و در پی تجمع در
محوطه شرکت و حضور رستمی یکی از سهامداران عمده شرکت در میان کارگران و تکرار دروغ و وعده ،این تجمع به درگیری

فیزیکی کشیده شد.

بدنبال تجمع کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه ،ساعت  11صبح رستمی به همراه تعدادی از نیروهای انتظامی در میان

کارگران حاضر شد و شروع به سخنرانی کرد .وی در این سخنرانی به جای توضیح عدم اجرای تعهداتش ،کارگران را عامل عدم

پرداخت مطالبات معرفی و آنان را با لحنی بد مورد مالمت قرار داد و در ادامه کرامت پام یکی از نمایندگان کارگران را آماج

اتهامات خود گرفت و اعالم کرد ایشان نماینده شما نیست و سپس دست روی او بلند کرد که این امر خشم کارگران را برانگیخت.
در پی این وضعیت ،محل استقرار رستمی از سوی کارگران خشمگین مورد سنگ پراکنی قرار گرفت و به علت شدت درگیری،

نیروهای انتظامی حاضر درمحل که ناظر وضعیت بودند عمال کاری از دستشان برای پایان درگیری بر نیامد.

در ادامه این درگیری اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران برای جلوگیری از لطمات شدید جسمانی به رستمی ناچار شد
خود را روی او بیاندازد و با سپر کردن خود به همراه برخی دیگر از کارگران او را سوار ماشین و از محل دور کردند .در این درگیری
رستمی و تعدادی از کارگران زخمی شدند.

روز شنبه  ۲۶اسفند ماه ،بار دیگر تعدادی از نمایند گان کارگران ،از طرف دادستانی به دادگاه احضار شدند ،آقایان اسماعیل

بخشی ،کرامت پام ،رحیم بسحاق و رمضان علیپور از طرف دادستانی شوش به دادگاه احضار شدند

احضار و فشار بر فعاالن و نمایندگان کارگران هفت تپه از طرف دادستانی شوش در حالی صورت می گیرد که کارفرمای شرکت
و مسئولین شهری پس از اعتراض و اعتصاب مکرر کارگران ،تعهد کردند که مطالبات کارگران را بپردازند اما تاکنون و در حالی
که چند روزی به پایان سال باقی نمانده است به تعهدات خود را عمل نکرده اند و کارگران با وجود نزدیکی عید همچنان برای
گرفتن مطالبات خود معترض هستند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نماینده هایشان خواهان عمل به تعهداتی هستند که کارفرما ،فرماندار و مسئولین اداره کار
شوش در پی اعتصاب شش روزه کارگران در آذر ماه سالجاری وعده تحقق قطعی آنها را داده بودند اما علیرغم باقی ماندن کمتر

از دو هفته به پایان سال ،نه تنها از تحقق وعده ها و تعهدات داده شده خبری نیست بلکه کارفرما عمال از پرداخت حتی یکماه
حقوق معوقه کارگران که با پخش فیشهای حقوقی وعده پرداخت آنرا داده بود خودداری کرد.

یادآوری میکنیم که روز سهشنبه  ۸اسفند ماه یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفتتپه به نام علی نقدی ،در
مجاورت محوطه کمپ کارگران نیبر با پرتاب خود به کانال آب اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

« علی نقدی» ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده و در مقابل همکاران خود از پیگیری بینتیجه مطالبات خود خبر
داده و گفته بود؛ از این وضعیت خسته شده و میخواهد خودکشی کند تا شاید مسئوالن شرکت به فکر مطالبات چندین ساله

همکارانش بیفتند.
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تجمع ادامه دار کشاورزان اصفهان در اعتراض به مشکل حقآبه

روز چهارشنبه  ۱۶اسفند ماه ،صدها تن از کشاورزان اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی ،در اعتراض به عدم حل مشکل حقآبه،
کنار پل خواجو دست به تجمع اعتراضی زدند.

یادآوری میشود کشـاورزان با مشکل آب مواجه هستند و در سالهای اخیر مستمر تجمعات اعتراضی داشتند بطور خاص
کشـاورزان ورزنه اصفهان بدلیل حقآبه تجمع اعتراضی داشتند که ماموران یگان ویژه انتظامی برای سرکوب کشـاورزان گسیل

شدند تا مانع حرکات اعتراضی آنان شوند .ولی کشـاورزان ایستادگی کردند و خواهان حقابه خودشان گردیدند.

در ادامه این اعتراضات ،روز جمعه  ۱۸اسفند ماه ،بر اثر شلیک گارد ضد شورش به تجمع اعتراضی کشاورزان  ۷تن از آنان که

اغلب جوان و نوجوان بودند ،مجروح شدند .نفرات مجروح به بیمارستان اصفهان منتقل شدند.

روز شنبه  ۱۹اسفند ماه ،کشاورزان شرق اصفهان در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه از مقابل سازمان آب

منطقه ای اصفهان و پل خواجو راهپیماییشان را آغاز کردند و مقابل دفتر بهارستان نشین اصفهانی تجمع کردند.

این تظاهراتها بیش از یک هفته ادامه داشت و مردم شهرهای شرق اصفهان تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته خود هیچ
عقب نشینی در کار نخواهد بود.

این کشـاورزان قریب به  ۲۰سال است خواسته برحق خود را به انحاء مختلف و با تشکیل تجمعات ،تحصن و اعتراض پیگیری
کرده اند و نه تنها صدایشان به جایی نرسیده است ،بلکه آسیبهای فراوانی هم متحمل گشته و به جز اندک مسکّنی ،به حق

مسلم خود دست نیافته اند.
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روز یکشنبه  ۲۰اسفندماه ،کشاورزان در پل خواجو پس از تجمع؛ اقدام به راهپیمایی به سمت سبزه میدان کردند .این کشاورزان
محروم برای گرفتن حقوق به یغما رفته خود(حق آبه) قریب به یک هفته بود که در شهرهاي مختلف اصفهان تجمع اعتراضی
برگزار میکردند.

کشاورزان شعار میدادند:کشاورز میمیرد ذلت نمیپذیرد /یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن /عزا عزاست امروز روز عزاست

امروز ،زندگی کشاورز روی هوا است امروز.

روز سهشنبه  ۲۲اسفند ماه  ۹۶کشاورزان اصفهان و شرق اصفهان در اعتراض به ندادن حقآبه خود از سوی ارگانهای مسئول،

برای هفتمین روز متوالی کنار پل خواجو تجمع کردند.
کشاورزان شعار میدادند:

«برای حقآبه خود رعیت به زندان میرود-برای آزادی او رعیت به میدان میرود»
کشـاورزان اصفهان با کشـاورزان ورزنه اعالم همبستگی کردند و شعار میدادند:

«ورزنهای فکر نکنی تنهایی-تا زندهایم درون قلب مایی»

روز جمعه  ۲۶اسفند ماه ،هزاران تن از کشاورزان و مردم معترض اصفهان بار دیگر در محل پل خواجو تجمع اعتراضی برگزار

کرد ند .پس از تجمع اولیه ،کشاورزان به سمت ساختمان رادیو تلویزیون اصفهان حرکت کرده و در آنجا در اعتراض به پوشش
ندادن خبرهای اعتراضیشان توسط رادیو تلویزیون به دادن شعار پرداختند .کشاورزان سپس به مصالی نمایش جمعه رفته و در

یک حرکت اعتراضی پشت به محل امام جماعت نشسته و شعار میدادند« :پشت به دشمن و رو به میهن» .اعتراض کشاورزان
کماکان ادامه دارد.
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ساری اخبار کارگری اسفند ماه
تجمع اعتراضی بازنشستگان وفعالین کارگری مقابل مجلس ،نسبت به شرایط معیشتی
 ۲اسفند ماه -شماری از بازنشستگان وفعالین کارگری ،روز چهارشنبه  ۲اسفندماه  ،۱۳۹۶در مقابل
مجلس ،دست به تجمع اعتراضی زدند .تجمع کنندگان با برافراشتن بنرها و سردادن شعارهایی،

اعتراضاتشان را به نمایش گذاشتند و با خواندن قطعنامهای خواستههایشان را اعالم داشتند

تحصن و اعتراض کارگران پیمانی پاالیشگاه گاز ایالم نسبت به بیعدالتی

 ۶اسفند ماه  -شمار زیادی از کارگران پاالیشگاه پیمانی گاز ایالم در اعتراض به عدم پرداخت
مطالبات  ۵ساله خود ،دست به تجمع اعتراضی در مقابل درب ورودی این شرکت زدند.

نیروهای پیمانکاری در مقابل درب شرکت پاالیش گاز ایالم تجمع کرده و علت این تجمع اعتراضی
را عدم رسیدگی به مطالبات و وضعیت معیشتی خود عنوان کردند و در گفته های خود اعالم داشته

اند که مدیر عامل این شرکت اعالم داشته است که «من فقط مدیرعامل پرسنل رسمی هستم!»

تجمع اعتراضی کارگران شرکت برفاب شهر کرد نسبت به ماهها حقوقهای معوقه

 ۱۰اسفند ماه -کارگران شرکت برفاب در شهر کرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند ماهه
خود ،دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند .شرکت برفاب نه تنها از پرداخت حقوق کارگران

خودداری میکند ،بلکه هر چند ماه یکبار اقدام به اخراج کارگران ،چه کارگران باسابقه و چه
نیروهای تازه استخدام شده ،میکند.

اعتراض کارگران کارخانه روغنی نباتی شیراز نسبت به اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه

 ۱۹بهمن ماه  -شماری از کارگران شرکت روغن نباتی شیراز ساعت  ۹صبح شنبه  ۱۲اسفند ماه به

دلیل اخراج شدن از کارخانه و پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان در مقابل این کارخانه تجمع
اعتراضی برپا کردند .کارگران میگویند :مدیران کارخانه به مشکالت و نیازهای ما توجهی ندارند
و ما را از کارخانه اخراج نمودهاند و فقط کارگرانی که نسبت به این مشکالت حرفی نزنند و اعتراضی

ننمایند را به صورت موقت روزانه هر زمان که کارهای سختی در کارخانه وجود داشته باشد به کار

میگمارند.
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ساری اخبار کارگران اسفند ماه
اعتصاب و تجمع دوباره کارگران نساجی شماره یک قائمشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات

 ۱۲اسفند ماه  -روز شنبه کارگران کارخانه نساجی شماره یک قائمشهر دراعتراض به عدم
پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع اعتراضی

برگزار کردند .کارگران اعالم کردند که از آذرماه حقوق آنان پرداخت نشده و تاکنون حقوقی
دریافت نکردند .

اعتصاب کارگران شرکت کیسون در پروژه خط دوم راه آهن بافق به زرین شهر

 ۱۳اسفند ماه  -ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت کیسون با تجمع در کارگاه شرکت کیسون
در ایستگاه ورزنه در شرق اصفهان ادامه داشت .بنابر گزارشات رسیده ،به کارگران این شرکت

از ابتدای سال فقط حقوق اردیبهشت ماه پرداخت شده و تا کنون دریافتی دیگری نداشتهاند و
کارگران این پروژه در وضعیت بسیار اسفناکی به سر میبرند.

نامه سرگشاده کارگران پیمانکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان

 ۱۴اسفند ماه  -کارگران پیمانکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی طی نامه ای سرگشاده

خطاب به بهارستان نشین اهوازی اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان رسانه ای

کردند .کارگران پیمانکاری (ارکان ثالث) شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران – منطقه
اهواز ،مدت  ۲۹ماه از تاریخ  ۹۴/۶/۱لغایت  ۹۶/۱۰/۳۰در قالب دو قرارداد ،تحت پیمان شرکت

پیمانکاری بودهاند و حال میگویند پیمانکار با کارفرمای مادر تسویه حساب کرده اما مطالبات
کارگران را نپرداختهاست.

تجمع کارگران ایران پوپلین رشت

 ۲۰اسفند ماه  -اعتراض کارگران ایران پوپلین در رشت وارد دومین روز خود شد .علیرغم
رسیدن به آخرین روزهای سال ،اما سه ماه حقوق به این کارگران پرداخت نشده است و

کارگران بخاطر عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدهاند.

کارگران شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن  ۹ماه حقوق

 ۲۰اسفند ماه  -روز یکشنبه  ۲۰اسفندماه شماری از کارگـران شهرداری آبادان در اعتراض به

پرداخت نشدن ۹ماه حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند .بر روی بنری که کارگران در دست

داشتند نوشته شده بود :ما کارگـران زحمتکش به علت نپرداختن ۹ماه حقوق و ۴سال بیمه

از شهرداری و سازمان پارکها شکایت داریم.
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ساری اخبار کارگران اسفند ماه
اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس

 ۲۱اسفند ماه  -صبح روز دوشنبه طبق فراخوان قبلی ۳۲۰،نفر از کارگـران راه آهن زاگرس در

مقابل این اداره اعتصاب کرده اند .این کارگـران سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.

در روزهای بعد کارگـران لرستان هم به این کارگـران اعتصابی اضافه شدند و این اعتصاب با

گستردگی بیشتری ادامه یافت.

تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی و متالوژی پودر در شهر قزوین

 ۲۳اسفند ماه  -در ادامه بیتوجهی به مطالبات معوقه کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران»
و «متالوژی پودر ایران» شماری از کارگران این دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی البرز
صبح روز چهارشنبه  ۲۳اسفند در نقاط جداگانه شهر قزوین تجمع اعتراضی برگزارکردند .یک

منبع خبری مطلع گزارش کرد که کارگران کارخانه کنتورسازی در ادامه پیگیریهای صنفی
خود ،در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدهاند.

عدم پرداخت ماهها حقوق ،عیدی و مطالبات معوقه! شکایتنامه کارگران متروی تهران

 ۲۴اسفند ماه  -شماری از کارگران متروی تهران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق،
عیدی و دیگر مطالباتشان ،شکایت نامه ای را برای مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه
ارسال داشتند .مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ادعا کردکه حقوق عقب افتاده
کارکنان مترو تا پایان سال  ۹۶پرداخت می شود.

برخورد فیزیکی یکی از مدیران کارخانه کرمانیت با کارگران خواستار معوقات مزدی

 ۲۷اسفند ماه  -جمعی از کارگران کارخانه کارمانیت تولیدکننده ورق و آزبست سیمانی اعالم
کردند؛ یکی از مدیران این کارخانه با آنها برخورد فیزیکی داشته است .شماری از کارگران
کارخانه کرمانیت پس از مراجعه به دفتر یکی از مدیران کارخانه و مشاجره با وی بر سر معوقات
خود ،از جانب او با آنها برخورد فیزیکی صورت گرفته است .کارگرانی که به نمایندگی از سایر

کارگران به دفتر مدیر مربوطه مراجعه کرده بودند ،حدود  ۲۰نفر بودند.

پیام جمعی از کارگران شرکت سیمگون و گزارشی از وضعیت بحرانی آنان

 ۲۸اسفند ماه  -کارگران شرکت سیمگون قزوین :چهارده ماه حقوق و سه سال عیدی معوقه
طلب داریم .هفت ماه حقوق سال ۹۵و هفت ماه حقوق سال  ۹۶طلبکاریم .از شهریور تا اسفند

سال  ۹۵و شهریور تا اسفند امسال را حقوق پرداخت نکرده اند .عیدی با احتساب امسال ،سه
سال میشه که واریز نکردند ،میگن پول نداریم.بیمه به موقع واریز نمیشود ،االن دفترچه هامون

اعتبار ندارد،
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اخبار کولبران
صحنه تکاندهنده قتل فجیع یک کولبر جوان با شلیک مستقیم نیروی انتظامی
 ۴اسفند ماه – در زمانیکه میلیاردها تومان اجناس قاچاق توسط سپاه و مؤسسات دولتی به
کشور وارد می شود یک کولبر محروم که بخاطر لقمه نانی کار مشقت بار کولبری می کند
به رگبار بسته شده و به فجیع ترین شکل مظلومانه به قتل می رسد .

شلیک مستقیم نیروی انتظامی و مجروح کردن دو کولبر شریف و زحمتکش

 ۹اسفند ماه – روز چهارشنبه  ۹اسفند ماه ۲ ،کولبر زحمتکش به نامهای “کاوه رشیدی”

اهل روستای “سرتزین” و “فریدون” فرزند رحمان در مرز بانه هدف شلیک مستقیم نیروی

انتظامی و مرزبانان قرار گرفتند و هر  ۲کولبر شریف و زحمتکش بشدت زخمی شدند .پس
از از این واقعه جنایتکارانه نیروی انتظامی ۲ ،کولبری که مورد اصابت قرار گرفته بودند جهت

معالجه پزشکی به بیمارستان “پنجوین” در اقلیم کردستان عراق منتقل شدند.

جسد بیجان یک کولبر زحمتکش در میان برف و کوالک کوهستان

 ۱۲اسفند ماه  -روز شنبه  ۱۲اسفند ،جسد بیجان یک کولبر زحمتکش به نام “خضر

عبدالهی”  ٦٠ساله اهل پیرانشهر توسط نیروهای مردمی پیدا شد .این کولبر شریف و

زحمتکش در پی سرمای شدید در کوهستان ” کانی خدا” جان باخت و جسد وی با کمک

نیروهای مردمی در میان برف و کوالک پیدا شد .فرزند این کولبر کُرد گفت :پدرم برای

تامین مایحتاج زندگی به کولبری در مناطق مرزی روی آورده بود و پس از بستن مرزها
توسط حکومت ایران و دولت عراق مجبور شده بود که راه دیگری را برای کولبری انتخاب

کند.

تعقیب توسط نیروی انتظامی و کشته و مجروع شدن  ۲تن از کولبران بر اثر انفجار مین

 ۱۷اسفند ماه –گروهی از کولبران درپی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی در منطقه «قمطره»
پیرانشهر وارد میدان مین شدند که یکی از کولبران زحمتکش به نام «امیرخان رخیده» ٢٨
ساله فرزند معروف اهل روستای «ترکش سفلی» براثر انفجار مین و شدت جراحات وارده
جان خود را از دست داد .در این حادثه ،یک کولبر دیگر به نام «مصطفی احمدپور»  ٢1ساله

فرزند رحمان اهل روستای «شختان» از توابع پیرانشهر براثر انفجار مین یک پای خود را از
دست داد و در بیمارستان مهاباد بستری شد .وضعیت عمومی وی وخیم گزارش شده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کودکان کار
کودکان کار تهرانی در شرایطی سخت ،پرریسک و خشن
 ۱اسفند ماه  -رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران اخیرا به این
واقعیت اینچنین اعتراف کرده است که شهر تهران برای کودکان ،بهویژه

کودکان کار «خشن و پرخطر» است .وی تلویحا تالش دولت تحت عنوان

«توسعه و ساماندهی کودکان کار» بدون اینکه در مقیاس استان باشد را
به پنهان کردن زخم ،تشبیه میکند .کاری که نه تنها مشکلی از سطح
شهر برطرف نخواهد کرد ،بلکه آن آسیب را به سمت شهرستانهای

تهران خواهد راند.

پدیده کودکان بی شناسنامه و رنجهای آنها ؛ واقعیت تلخ جامعه کنونی ما
 ۵اسفند ماه  -صحبتهای یک کودک بی شناسنامه از مشکالت و
رنجهایش :این کودک میگوید :دستهایم همه از شدت کار پینه بسته

است ،گاهی کار آنقدر سخت است که از خودم بیزار میشوم ،این بچه
های اینجا همشون فقیر هستند و هیچی ندارند و شناسنامه هم ندارند

و به زور می توانند به مدرسه بروند.

من فقط مادرم شناسنامه دارد و حاال به خودم شناسنامه نمی دهند . . .

مرگ دلخراش  ۲کودک کار بجنوردی در دستگاه میکسر
 ۱۶اسفند ماه  -بر اساس خبر دریافتی ،وقوع یک حادثه دلخراش کارگری

در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی منجر به فوت  ۲کودک کار در

یکی از حاشیههای شهرستان بجنورد شد .این خبر میافزاید که بر اساس
اعالم ماموران حاضر در صحنه این حادثه در یک کارگاه بلوکزنی اتفاق

افتاده است.

براساس خبرهای بعدی ،دو پسر بچه  ۷و  ۱۰ساله که برای کمک به پدر
در کارگاه بودند ،متأسفانه در داخل دستگاه میکسر سقوط کرده و جان

خود را از دست دادند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار دستفروشان
دستفروشی زائیده فقر و بیکاری و سیاستهای فاجعهبار اقتصادی حاکمیت
 1اسفند ماه  -دستفروشی و حاشیهنشینی دو جلوهی گسترش فقر و بیکاری طی
حاکمیت جمهوری اسالمی محسوب میشوند و در تمام کالن شهرهای ایران این
دو پدیده را میتوان دید .این وضعیت گاهی موضوع بحث و جدل است ،گاهی
بهانه برخورد قضایی و انتظامی.

طرح جمعآوری دستفروشان از ابتدای بهمن ماه با بدرفتاری و برخوردهای
قلدرمآبانه و وحشیانه در برخی مناطق تهران به اجرا گذاشته شده است .در همین

رابطه ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید که اکثریت دستفروشان به

خاطر بیکاری به این کار روی آوردهاند و نباید جمعآوری شوند.

امسال از ابتدای بهمن ماه دوره تازهای از برخوردهای خشن و غیرقابل توضیح با دستفروشان در تهران آغاز شد؛ کاری که از نظر
بسیاری از کارشناسان تجربهای شکستخورده ارزیابی میشود.

ضرب و شتم وحشیانه و دستگیری یک دستفروش توسط نیروی انتظامی ،تهران
 ۱۰اسفند ماه – در یک کلیپ  ،ضرب و شتم وحشیانه و دستگیری یک دستفروش
توسط نیروی انتظامی در تهران را می بینید.

یک دستفروش بطور وحشیانه ای با استفاده از گاز فلفل و ضرب و شتم بازداشت
شد .این دستفروش مسعود سوری نام دارد که توسط مامورین نیروی انتظامی در
چهار راه ولیعصر تهران بعد از ضرب و شتم شدید دستگیر شد.

وحشیگری مأموران سد معبر شهرداری قرچک تهران و ضربوشتم دستفروشان

 ۲۴اسفند ماه – در یک کلیپ  ،صحنه حمله وحشیانه یک مامور شهرداری به
یک دستفروش محروم مشاهده می شود که در ادامه بقیه دستفروشان برای

ممانعت از او وارد می شوند اما در ادامه تعداد دیگری از ماموران سرکوبگر وارد
شده و به شکل وحشیانه ای شروع به ضرب و شتم و پراکنده کردن دستفروشان

و مردمی که برای دفاع از دستفروش تجمع کرده بودند می کنند . . .

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

کارگران عزیز و زحمتکش ایران

سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای مربوط به کارگران؛

کولبران و دستفروشان در ایران مطلع شوید:
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