
  

 

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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 به ملت بزرگ ایران ۱۳۹۷تبریک سال نو و  نوروز 
را به عموم مردم بزرگ ایران  ۱۳۹۷فرارسیدن نوروز « ایران کارگر»ما دست اندرکاران سایت 

 گوییم.تبریک می
تبریک سال نو؛ بویژه به همه کارگران شریف و زحمتکش ایران که در سال گذشته باز هم 

خالی تر و کوچکتر شد و کسی پاسخگوی حقوق چندبرابر زیر خط فقرشان نبود. کما هاشان سفره
اینکه هیچکس پاسخگوی ماهها کار بدون دستمزد آنها نبود و در شب عید هم هیچ فریادرسی به 

 فریاد آنها نرسید.
گذراندند شان را با درد و مشقت، بدنبال لقمه نانی بر سفره ۹۶تبریک به همه کولبران عزیز که سال 

های بیرحم دزدان شرف و انسانیت قرار گرفتند یا در سرما و برف و بوران جان و باز هم آماج گلوله
 باختند.

تبریک به همه دستفروشان که تا پای جان تالش کردند آبرومندانه زندگی کنند و در عین حال 
 ردی هم جان باختند.گرفتند و در مواروزانه در معرض حمالت مأموران نظم! شهرداری قرار می

زمین که بار تأمین زندگی و معیشت خانواده را تبریک به همه کودکان و نونهاالن زیبای ایران
های نحیفشان حمل کردند، در سرما و گرما در خیابان و وسط چهارراهها ایستادند کودکانه بر شانه

 بود.و پیوسته نگاه معصومانه، نگران و هراسناکشان مترصد حمله مأموران 
برای همه این عزیزان نوید بهاران  ۱۳۹۷صمیمانه و صادقانه آرزو داریم و امیدواریم که بهار 

 زندگیشان باشد و سال جدید سال امید و بهروزی برای همه اقشار محروم و زحمتکش ایران باشد.
حد نگاهی گذرا بیفکنیم می بینیم که هرگاه که صفوف ما فشرده و مت ۱۳۹۶اگر به سراسر سال 

ایم کارفرما و پیمانکار و مدیران محلی و استانی و کشوری و نهادهای وابسته به بوده؛ توانسته
حاکمیت را به عقب برانیم و راه به جلو باز کنیم و گامهایی در جهت احقاق حقوق حداقلمان 

پیشروی برای  برداریم. و هر جا که کوتاه آمده ایم یا به هر دلیل نتوانسته ایم متحد باقی بمانیم راه
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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، تالش کنیم در سال جدید ۱۳۹۶بنابراین با بهره گیری از تجارب تجمعات و اعتراضات در سال 
به اعتراضات و  با همدلی و همراهی، در صفوفی فشرده و صمیمانه، دست در دست یکدیگر

 مان ادامه دهیم.اعتصابات سراسری تا رسیدن به حقوق حقه
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؛
شود و به حلقوم های محرومین دزدیده میدها دالر ثروت مردم ایران از سفرهتا زمانی که میلیار

 شود؛بشار اسد و نیروهایش در سوریه ریخته می
تا زمانی که حیات وحشی های حوثی در یمن در گرو هزینه کردن میلیاردها دالر از پول فروش 

 نفت ایران است،
و تجیهزات حشدالشعبی در عراق برای مسئولین تا زمانیکه تأمین نان و غذا و سالح و لباس فرم 

 جمهوری اسالمی مهمتر از رسیدگی به درد رنج روزانه کارگران و زحمتکشان ایران زمین است؛ 
ای از بابت فقر و ناداری میلیونها و تا زمانیکه هیچیک از مقامات جمهوری اسالمی هیچ دغدغه

 قشر مزدبگیر ایرانی ندارند و . . . 
نباید به حل مشکالتمان از باال و باال دستها داشته باشیم. برعکس تنها راه نجات از هیچ امیدی 

این وضعیت غیرانسانی که بر ما تحمیل شده است، اتحاد و اتحاد و اتحاد خودمان و فریاد کردن 
 ها و حق و حقومان بصورت یکصدا و متحد می باشد.خواسته

سرنوشت دیگری را برای  ۱۳۹۷دهیم تا در سال پس از همین ابتدای سال دست در دست هم می
 خودمان رقم زنیم و آبادی و بهروزی را برای ایران و خانواده هایمان آوریم.

یکبار دیگر سال «  ایران کارگر»اندکاران سایت کلیه اعضای مدیریت و هیئت تحریریه و دست
همه اقشار محروم تبریک  نو و نوروز پیروز را به همه مردم و به همه کارگران و زحمتکشان و

 گوییم و برای همه عزیزان آرزوی نیکبختی و سبزی و خرمی و سپیدی و روشنی داریم.می
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 اخبار کارگران
 

 در طول اسفند ماه استمرار اعتصاب و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز
 

 
 

حقوق نگرفتند، خواهان پرداخت یکجا و کامل حقوق ماههای آذر، دی، کارگران زحمتکش گروه ملی صنعتی فوالد اهواز که سه ماه 
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
 بهمن ماه تجمعات اعتراضی خود را شروع کردند. ۲۹نظور از روز به همین م  کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز

بهمن ماه در دومین روز اعتصاب کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی، یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت به نام  ۳۰روز دوشنبه 
ت پرداخت دستمزدهای شما با حضور در جمع کارگران اعالم کرده بود: مالک جدید شرکت )موسوی( هیچگونه پولی جه“ گزینی”

 .ندارد و میبایست تا سال آینده برای دریافت دستمزدهای معوقه خود صبر نمائید

بهمن ماه طی فراخوانی  ۳۰، کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در همان روز دوشنبه ” گزینی“بدنبال این اظهارات از سوی 
 .استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی خواهند زداسفند ماه در مقابل  ۲اعالم کردند روز چهارشنبه 

و در پی بی توجهی کارفرما به  چهارمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در ماه،اسفند  ۲روز چهارشنبه 
 .ی خوزستان زدندهایشان در رابطه با حقوق معوقه خود، طبق فراخوان قبلی دست به تجمع اعتراضی در مقابل استاندارخواسته
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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 

 .اعتراضات خود ادامه خواهند دادخواستهایشان به اعتصاب و 
کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز در ششمین روز اعتصاب متحدانه خود در مقابل استانداری خوزستان و تجمع اعتراضی روز 

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

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

 .کوتاهترین زمان شدند
ی اهواز به نمایش اسفند ماه، کارگران گروه ملی فوالد اهواز اعتراض خود را با پهن کردن سفره خالی در مقابل استاندار ۸ روز 

 .گذاشتند
پلیس اطالعات نیروی انتظامی اهواز، در نهمین روز اعتصاب متحدانه کارگران گروه ملی صنعتی  اسفند ماه، ۹شب چهارشنبه 

ی فوالد اهواز،  با در دست داشتن لیستی از کارگران معترض گروه ملی فوالد اهواز به درب منازل آنان مراجعه و اقدام به بازداشتها
 .گسترده این کارگران زحمتکش کرد

هایشان در شب عید در شرایطی صورت گرفت که آنها ماههاست دستمزدی نگرفته بازداشت این کارگران در مقابل چشمان خانواده
 شان دریافتهایشان در وضعیت به غایت مصیبت باری برای گذران زندگی قرار دارند و تنها خواسته و مطالبهو خود و خانواده

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

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

کارگران نیز همراه با خانواده های کارگران بازداشتی و محمد علی جداری فروغی وکیل پایه  به طور همزمان جمعهای دیگری از
بازپرسی  ۱۲های کارگران بازداشتی وکالت آنان را بر عهده گرفته است با حضور در شعبه یک دادگستری که با خواست خانواده
 دادگاه انقالب پیگیر آزادی آنان شدند.

ن بازداشت شده در پی ایستادگی جمعی کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز و خانواده هایشان همگی اسفند ماه کارگرا ۱۵روز 
 آزاد شدند.
اسفندماه در جریان تجمع کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان یک خودروی ناشناس با  ۲۶روز شنبه 

کارگر زحمتکش و محروم بنام هادی خلفی نیا را زیر گرفت. این کارگر شریف سرعت تمام وارد صفوف تجمع کنندگان شد و یک 
آسا از مرگ نجات یافت اما تا کنون مقامات پلیس یا قضایی هیچ اقدامی در جهت بازداشت راننده مذکور نکرده و هیچ بنحو معجزه

 اطالع رسانی هم انجام نداده اند.
روز اعتصاب کارگران زحمتکش، موسوی کارفرما و مدیر کارخانه اعالم نمود که  اسفندماه و در بیست و ششمین ۲۷روز یکشنبه 

مدت تجمع  نیما چه اماه کارگران را واریز خواهد کرد. امری که باعث نارضایتی بیشتر کارگران گردید. کارگران گفتند حقوق یک
 .کردیم زیحقوق را به حسابمون وار کی نیهم یموسو میکردیچه نم میکردیو اعتصاب م

 صدقه به ما بده؟ یبشه که موسو نیاش ا جهیتا نت میزد ادیتابش آفتاب فر ریو ز ابانیروز کف خ ۲۶ ایآ
 شان در طول اسفند ماه ادامه داشت.به این ترتیب اعتصاب و تظاهرات کارگران فوالد اهواز به منظور خواست مطالبات
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 هفت تپه شکریمختلف شرکت ن یاعتصاب کارگران بخشها

 

 
 

 رغمیآغاز شد که عل یاسفند ماه در حال ۱۲ کشنبهیهفت تپه از روز  شکریمختلف کارگران شرکت ن یاعتصاب کارگران بخشها
شرکت مطابق روال گذشته و با هدف سر دواندن  تیریمعوقه، کارفرما و مد یپرداخت دستمزدها یمکرر کارگران برا یهایریگیپ

 .ه بودنشد زیبه حساب کارگران وار یالیر کماکاناما  ندماه کرد ید یحقوق یشهایکارگران از روز شنبه اقدام به پخش ف
تکمیل پرداخت حقوق آذر ماه همه کارگران و پرداخت کامل حقوق ماههای   ت نیشکر هفت تپه خواهانکارگران اعتصابی شرک

 دی و بهمن و عیدی و پاداش خود هستند.
تپه برای اسفند ماه، کارگران بخشهای کشاورزی، تجهیزات و مهندسی و بقیه بخش های شرکت نیشکر هفت ۱۴روز دوشنبه 

ه عدم پرداخت مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی دومین روز پیاپی در اعتراض ب
 زدند.

تپه از ماهها پیش به عدم پرداخت دستمزدهای خود و مصائب بیشماری که به آنان هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت ۵
اند اما علیرغم تعهداتی که اعتصاب زده دست بهتپه تحمیل شده است معترضند و بارها توسط کارفرمای شرکت نیشکر هفت

فرمانداری، اداره کار و کارفرمای این مجتمع بزرگ کشت و صنعت برای بروزسانی دستمزدها و تحقق دیگر خواستهای آنان داده 
دریافت اند و در شرایطی که کمتر از سه هفته به پایان سال باقی مانده است، همچنان هزاران کارگر را که بدلیل عدم 

 دوانند.دستمزدهایشان در شرایط به غایت مشقت باری قرار دارند سر می
 شان دریافت  اسفند در چهارمین روز اعتصاب کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه که تنها خواسته ۱۶روز چهارشنبه 



 

 مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشانخبرها و  

 ه قرار گرفتند.دستمزدشان در آستانه سال نو بود که توسط نیروی انتظامی مورد حمله وحشیان
 

تجمع در  یدر اعتصاب بسر بردند و در پ یروز متوال نیچهارم یبرا یهفت تپه بطور متحدانه ا شکریشرکت ن یهمه بخشها
 یریتجمع به درگ نیکارگران و تکرار دروغ و وعده، ا انیاز سهامداران عمده  شرکت در م یکی یمحوطه شرکت و حضور رستم

 شد. دهیکش یکیزیف
 انیدر م یانتظام یروهایاز ن یبه همراه تعداد یصبح رستم 11هفت تپه، ساعت  شکریشرکت ن یتجمع کارگران اعتصاببدنبال 

تعهداتش، کارگران را عامل عدم  یعدم اجرا حیتوض یبه جا یسخنران نیدر ا یکرد. و یکارگران حاضر شد و شروع به سخنران
کارگران را آماج  ندگانیاز نما یکید مالمت قرار داد و در ادامه کرامت پام بد مور یو آنان را با لحن یپرداخت مطالبات معرف

 .ختیامر خشم کارگران را برانگ نیاو بلند کرد که ا یو سپس دست رو ستیشما ن ندهینما شانیاتهامات خود گرفت و اعالم کرد ا
 ،یریقرار گرفت و به علت شدت درگ یمورد سنگ پراکن نیکارگران خشمگ یاز سو یمحل استقرار رستم ت،یوضع نیا یدر پ

 .امدیبر ن یریدرگ انیپا یاز دستشان برا یبودند عمال کار تیحاضر درمحل که ناظر وضع یانتظام یروهاین
ناچار شد  یبه رستم یجسمان دیاز لطمات شد یریجلوگ یکارگران براگان ندیاز نما یکی یبخش لیاسماع یریدرگ نیدر ادامه ا
 یریدرگ نیو از محل دور کردند. در ا نیاز کارگران او را سوار ماش گرید یو با سپر کردن خود به همراه برخ اندازدیاو ب یخود را رو

 شدند. یزخم راناز کارگ یو تعداد یرستم
 لیاسماع انیقا، آبه دادگاه احضار شدند یگان کارگران، از طرف دادستان ندیاز نما یتعداد گریبار داسفند ماه،  ۲۶روز شنبه 

 شوش به دادگاه احضار شدند یاز طرف دادستان پوریبسحاق و رمضان عل میکرامت پام، رح ،یبخش
شرکت  یکه کارفرما ردیگ یصورت م یشوش در حال یکارگران هفت تپه از طرف دادستان ندگانیو فشار بر فعاالن و نما راحضا

 یتعهد کردند که مطالبات کارگران را بپردازند اما تاکنون و در حال ،پس از اعتراض و اعتصاب مکرر کارگران یشهر نیو مسئول
 یهمچنان برا دیع یکیاست به تعهدات خود را عمل نکرده اند و کارگران با وجود نزد هنماند یسال باق پایانبه  یچند روزکه 

 .گرفتن مطالبات خود معترض هستند
اداره کار  نیکه کارفرما، فرماندار و مسئول هستند یان عمل به تعهداتخواه شانیها ندهیو نما تپه تفه شکریکارگران شرکت ن

ماندن کمتر  یباق رغمیآنها را داده بودند اما عل یوعده تحقق قطع یاعتصاب شش روزه کارگران در آذر ماه سالجار یشوش در پ
 کماهی یبلکه کارفرما عمال از پرداخت حت ستین یسال، نه تنها از تحقق وعده ها و تعهدات داده شده خبر انیبه پا هاز دو هفت

 کرد. یوعده پرداخت آنرا داده بود خوددار یحقوق یشهایحقوق معوقه کارگران که با پخش ف
، در ینقد یتپه به نام علمجتمع کشت و صنعت هفت یاز کارگران فصل یکی ماهاسفند  ۸شنبه روز سهکنیم که یادآوری می

 داد. انیخود پا یکرد و به زندگ یبا پرتاب خود به کانال آب اقدام به خودکش بریمجاورت محوطه کمپ کارگران ن
مطالبات خود خبر  جهینتیب یریگیوارد کمپ شده و در مقابل همکاران خود از پ یقبل از اقدام به خودکش یساعات «ینقد یعل» 

ساله  نیمسئوالن شرکت به فکر مطالبات چند دیکند تا شا یخودکش خواهدیخسته شده و م تیوضع نیداده و گفته بود؛ از ا
 .فتندیهمکارانش ب
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 آبهکشاورزان اصفهان در اعتراض به مشکل حقتجمع ادامه دار 

 
 

آبه، در اعتراض به عدم حل مشکل حق ،یاسفند ماه، صدها تن از کشاورزان اصفهان در پاسخ به فراخوان قبل ۱۶شنبه روز چهار
 زدند. یکنار پل خواجو دست به تجمع اعتراض

داشتند بطور خاص  یمستمر تجمعات اعتراض ریاخ یهاسالدر  کشـاورزان با مشکل آب مواجه هستند و شودیم یادآوری
 لیسرکوب کشـاورزان گس یبرا یظامانت ژهیو گانی مامورانداشتند که  یحقآبه تجمع اعتراض لیکشـاورزان ورزنه اصفهان بدل
 .دندیخواهان حقابه خودشان گرد کردند و یستادگیکشـاورزان ا یشوند. ول آنان یشدند تا مانع حرکات اعتراض
که  از آنان تن  ۷ تجمع اعتراضی کشاورزانگارد ضد شورش به  کیشلد ماه، بر اثر اسفن ۱۸جمعه در ادامه این اعتراضات، روز 

 .اصفهان منتقل شدند بیمارستان بهد. نفرات مجروح مجروح شدن د،نوجوان بودنجوان و اغلب 
ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم اختصاص حق آبه از مقابل سازمان آب  اسفند ماه، کشاورزان شرق اصفهان در ۱۹روز شنبه 

 تجمع کردند. یاصفهان نیشرا آغاز کردند و مقابل دفتر بهارستان ن شانییمایاصفهان و پل خواجو راهپ یمنطقه ا
 چیبه خواسته خود ه دنیکردند که تا رس دیشرق اصفهان تاک یهفته ادامه داشت و مردم شهرها کیاز  شیها بتظاهرات نیا

 در کار نخواهد بود. ینیعقب نش
 یریگیتجمعات، تحصن و اعتراض پ لیسال است خواسته برحق خود را به انحاء مختلف و با تشک ۲۰به  بیکشـاورزان قر نیا

به حق  ،یهم متحمل گشته و به جز اندک مسّکن یفراوان یبهایاست، بلکه آس دهینرس ییبه جا شانیکرده اند و نه تنها صدا
 اند. افتهیمسلم خود دست ن
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کشاورزان  نیکردند. ا دانیبه سمت سبزه م ییمایکشاورزان در پل خواجو پس از تجمع؛ اقدام به راهپ ،اسفندماه ۲۰ کشنبهیروز 
 یمختلف اصفهان تجمع اعتراض يکه در شهرها بودهفته  کیبه  بیرفته خود)حق آبه( قر غمایگرفتن حقوق به  یمحروم برا

 .کردندمیبرگزار 
ظلمو بکن/ عزا عزاست امروز روز عزاست  شهیحجت ابن الحسن ر ای /ردیپذیذلت نم ردیمیکشاورز مدادند:میشعار کشاورزان 

 هوا است امروز. یکشاورز رو یزندگ ، امروز
  ی ارگانهای مسئول،آبه خود از سوکشاورزان اصفهان و شرق اصفهان در اعتراض به ندادن حق ۹۶ماه  اسفند ۲۲شنبه سهروز 

 کنار پل خواجو تجمع کردند. یروز متوال نیهفتم یبرا
 :دنددایشعار م کشاورزان

 «رودیم دانیبه م تیاو رع یآزاد یبرا-رودیبه زندان م تیآبه خود رعحق یبرا»
 :دادندیکردند و شعار م یاصفهان با کشـاورزان ورزنه اعالم همبستگ کشـاورزان

 «ییدرون قلب ما میاتا زنده-ییتنها یفکر نکن یاورزنه»
برگزار  یدر محل پل خواجو تجمع اعتراض گریمعترض اصفهان بار د هزاران تن از کشاورزان و مردماسفند ماه،  ۲۶روز جمعه 

ند. پس از تجمع اولیه، کشاورزان به سمت ساختمان رادیو تلویزیون اصفهان حرکت کرده و در آنجا در اعتراض به پوشش کرد
و در رفته  جمعه شینما یمصال بهسپس شان توسط رادیو تلویزیون به دادن شعار پرداختند. کشاورزان ندادن خبرهای اعتراضی

اعتراض کشاورزان «. پشت به دشمن و رو به میهن»دادند: شعار میپشت به محل امام جماعت  نشسته و  حرکت اعتراضی کی
 کماکان ادامه دارد.
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 ی اسفند ماهاخبار کارگرساری 
 

  یشتیمع طیمقابل مجلس، نسبت به شرا یکارگر نیبازنشستگان وفعال یتجمع اعتراض
، در مقابل ۱۳۹۶اسفندماه  ۲روز چهارشنبه  ،یکارگر نیاز بازنشستگان وفعال یشمار -ماه اسفند ۲

 ،ییکنندگان با برافراشتن بنرها و سردادن شعارها تجمع زدند. یمجلس، دست به تجمع اعتراض
 را اعالم داشتند شانیهاخواستهای گذاشتند و با خواندن قطعنامه شیاعتراضاتشان را به نما

 

 

   یعدالتینسبت به ب المیگاز ا شگاهیپاال یمانیتحصن و اعتراض کارگران پ
در اعتراض به عدم پرداخت  المیگاز ا یمانیپ شگاهیاز کارگران پاال یادیشمار ز -ماه  اسفند ۶

 شرکت زدند. نیا یدر مقابل درب ورود یساله خود، دست به تجمع اعتراض ۵مطالبات 
 یتجمع اعتراض نیتجمع کرده و علت ا المیگاز ا شیدر مقابل درب شرکت پاال یمانکاریپ یروهاین

خود اعالم داشته  یخود عنوان کردند و در گفته ها یشتیمع تیبه مطالبات و وضع یدگیرا عدم رس
 «هستم! یپرسنل رسم رعاملیمن فقط مد»شرکت اعالم داشته است که  نیعامل ا ریاند که مد

 

 

  معوقه یهاکارگران شرکت برفاب شهر کرد نسبت به ماهها حقوق یتجمع اعتراض
در شهر کرد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند ماهه  بکارگران شرکت برفا- اسفند ماه ۱۰

شرکت برفاب نه تنها از پرداخت حقوق کارگران  زدند. یتجمع اعتراض یخود، دست به برگزار
اقدام به اخراج کارگران، چه کارگران باسابقه و چه  کباریبلکه هر چند ماه  کند،یم یخوددار

 .کندیتازه استخدام شده، م یروهاین

 

 
  نسبت به اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه رازیش ینبات یاعتراض کارگران کارخانه روغن

اسفند ماه به  ۱۲صبح شنبه  ۹ساعت  رازیش یاز کارگران شرکت روغن نبات یشمار -بهمن ماه  ۱۹
کارخانه تجمع  نیاخراج شدن از کارخانه و پرداخت نشدن چند ماهه حقوقشان در مقابل ا لیدل

ندارند  یما توجه یازهایکارخانه به مشکالت و ن رانی: مدندیگویکارگران م برپا کردند. یاعتراض
 ینزنند و اعتراض یت حرفمشکال نیکه نسبت به ا یاند و فقط کارگرانو ما را از کارخانه اخراج نموده

 ردر کارخانه وجود داشته باشد به کا یسخت یرا به صورت موقت روزانه هر زمان که کارها ندیننما
 .گمارندیم
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 اسفند ماه اخبار کارگرانساری 
 

  قائمشهر دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات کیشماره  یتجمع دوباره کارگران نساج اعتصاب و
قائمشهر دراعتراض به عدم  کیشماره  یروز شنبه کارگران کارخانه نساج -ماه  اسفند ۱۲

 یشهر تجمع اعتراض نیا یو مقابل ساختمان شهردار دهیپرداخت مطالباتشان دست از کار کش
 یاعالم کردند که از آذرماه حقوق آنان پرداخت نشده و تاکنون حقوق کارگران برگزار کردند.

 نکردند . افتیدر
 

 شهر  نیدر پروژه خط دوم راه آهن بافق به زر سونیاعتصاب کارگران شرکت ک 
 سونیبا تجمع در کارگاه شرکت ک سونیروز اعتصاب کارگران شرکت ک نیششم -اسفند ماه  ۱۳

شرکت  نیبه کارگران ا ده،یگزارشات رس بنابر ورزنه در شرق اصفهان ادامه داشت. ستگاهیدر ا
اند و نداشته یگرید یافتیماه پرداخت شده و تا کنون در بهشتیسال فقط حقوق ارد یاز ابتدا

  .برندیبه سر م یاسفناک اریبس تیپروژه در وضع نیکارگران ا
 

  دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان  ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل یمانکارینامه سرگشاده کارگران پ 
سرگشاده  ینامه ا یط ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل یمانکاریکارگران پ -ماه  اسفند ۱۴

 یاعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت مطالباتشان رسانه ا یاهواز نیخطاب به بهارستان نش
منطقه  – رانیا ینفت یهاپخش فرآورده ی)ارکان ثالث( شرکت مل یمانکاریکارگران پ کردند.

شرکت  مانیدر قالب دو قرارداد، تحت پ ۳۰/۱۰/۹۶ تیغال ۱/۶/۹۴ خیماه از تار ۲۹اهواز، مدت 
حساب کرده اما مطالبات  هیمادر تسو یبا کارفرما مانکاریپ ندیگویاند و حال مبوده یمانکاریپ

  است.کارگران را نپرداخته
 

  رشت  نیپوپل رانیتجمع کارگران ا
. علیرغم روز خود شد نیدر رشت وارد دوم نیپوپل رانیاعتراض کارگران ا -ماه  اسفند ۲۰

کارگران پرداخت نشده است و  نیاما سه ماه حقوق به ا رسیدن به آخرین روزهای سال،
 اند.زده یکارگران بخاطر عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراض

 

  ماه حقوق ۹آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن  یکارگران شهردار
آبادان در اعتراض به  یاز کارگـران شهردار یشمار اسفندماه ۲۰ کشنبهیروز  -اسفند ماه  ۲۰

که کارگران در دست  یبنر یبرگزار کردند.  بر رو یماه حقوق تجمع اعتراض۹پرداخت نشدن 
 مهیسال ب۴ماه حقوق و ۹علت نپرداختن داشتند نوشته شده بود: ما کارگـران زحمتکش به 

 .میدار تیو سازمان پارکها شکا یاز شهردار
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 اسفند ماه  اخبار کارگرانساری 
 

  اعتصاب کارگران راه آهن زاگرس 
نفر از کارگـران راه آهن زاگرس در  ۳۲۰،یصبح روز دوشنبه طبق فراخوان قبل -اسفند ماه  ۲۱

 اند.کارگـران سه ماه است که حقوق نگرفته نیاداره اعتصاب کرده اند. ا نیمقابل ا
شدند و این اعتصاب با اضافه  یکارگـران اعتصاب نیکارگـران لرستان هم به ا در روزهای بعد

 گستردگی بیشتری ادامه یافت.
 

  نیپودر در شهر قزو یو متالوژ یکارگران کنتورساز یتجمع اعتراض
 «رانیا یکنتورساز»به مطالبات معوقه کارگران دو کارخانه  یتوجهیر ادامه بد -اسفند ماه  ۲۳

البرز  یمستقر در شهرک صنعت یدو واحد صنعت نیاز کارگران ا یشمار «رانیپودر ا یمتالوژ»و 
 کی برگزارکردند. یتجمع اعتراض نیدر نقاط جداگانه شهر قزو اسفند ۲۳ صبح روز چهارشنبه

 یصنف یهایریگیدر ادامه پ یکه  کارگران کارخانه کنتورساز کردمطلع گزارش  یمنبع خبر
 اند.زده یکارخانه دست به تجمع اعتراض نیخود، در محوطه ا

 

  تهران یکارگران مترو نامهتیو مطالبات معوقه! شکا یدیعدم پرداخت ماهها حقوق، ع 
ماه حقوق، چند اعتراض به عدم پرداخت  تهران در یاز کارگران مترو یشمار -ماه  اسفند ۲۴

مترو تهران و حومه  یشرکت بهره بردار ریمد یرا برا ینامه ا تیمطالباتشان، شکا گریو د یدیع
مترو تهران و حومه ادعا کردکه حقوق عقب افتاده  یشرکت بهره بردار ریمد ارسال داشتند.

 شود. یپرداخت م ۹۶سال  انیکارکنان مترو تا پا
 

 ی با کارگران خواستار معوقات مزد تیکارخانه کرمان رانیاز مد یکی یکیزیبرخورد ف
اعالم  یمانیورق و آزبست س دکنندهیتول تیاز کارگران کارخانه کارمان جمعی -ماه  اسفند ۲۷

از کارگران  یشمار داشته است. یکیزیکارخانه با آنها برخورد ف نیا رانیاز مد یکیکردند؛ 
بر سر معوقات  یکارخانه و مشاجره با و رانیاز مد یکیپس از مراجعه به دفتر  تیکارخانه کرمان

 ریاز سا یندگیکه به نما یکارگران صورت گرفته است. یکیزیخود، از جانب او با آنها برخورد ف
 نفر بودند.  ۲۰مربوطه مراجعه کرده بودند، حدود  ریکارگران به دفتر مد

 

 آنان یبحران تیاز وضع یو گزارش مگونیاز کارگران شرکت س یجمع امیپ
معوقه  یدیچهارده ماه حقوق و سه سال ع :نیقزو مگونیکارگران شرکت س -ماه  اسفند ۲۸

تا اسفند  وریشهر از .یمطلبکار ۹۶و هفت ماه حقوق سال ۹۵ماه حقوق سال  هفت .داریمطلب 
با احتساب امسال، سه  یدیع تا اسفند امسال را حقوق پرداخت نکرده اند. وریو شهر ۹۵سال 

االن دفترچه هامون  شود،ینم زیبه موقع وار مهبی.میپول ندار گنیم نکردند، زیکه وار شهیسال م
 اعتبار ندارد،
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  اخبار کولبران
 

  یانتظام یروین میمستق کیکولبر جوان با شل کی عیدهنده قتل فجصحنه تکان  
 

به  یتومان اجناس قاچاق توسط سپاه و مؤسسات دولت اردهایلیم کهیدر زمان –ماه  اسفند ۴
کند  یم یکار مشقت بار کولبر یکولبر محروم که بخاطر لقمه نان کیشود  یکشور وارد م

 .رسد  یشکل  مظلومانه به قتل م نیتر عیبه رگبار بسته شده و به فج

  و زحمتکش فیو مجروح کردن دو کولبر شر یانتظام یروین میمستق کیشل

 ”یدیکاوه رش“ یهاکولبر زحمتکش به نام ۲اسفند ماه،  ۹روز چهارشنبه   – ماه اسفند ۹
 یروین میمستق کیفرزند رحمان در مرز بانه هدف شل ”دونیفر“و  ”نیسرتز“ یاهل روستا

 پس شدند. یو زحمتکش بشدت زخم فیکولبر شر ۲و مرزبانان قرار گرفتند و هر  یانتظام
ت قرار گرفته بودند جهت که مورد اصاب یکولبر ۲ ،یانتظام یروین تکارانهیواقعه جنا نیاز از ا

 کردستان عراق منتقل شدند.  میدر اقل ”نیپنجو“ مارستانیبه ب یمعالجه پزشک
 

  برف و کوالک کوهستان انیکولبر زحمتکش در م کی جانیجسد ب

خضر “کولبر زحمتکش به نام  کی جانی، جسد باسفند ۱۲ روز شنبه - اسفند ماه ۱۲
و  فیکولبر شر نیا شد. دایپ یمردم یروهایتوسط ن رانشهریساله اهل پ ٦٠ ”یعبداله

با کمک  یجان باخت و جسد و” خدا یکان” در کوهستان  دیشد یسرما یپ زحمتکش در
 یکولبر ُکرد گفت: پدرم برا نیا فرزند شد. دایبرف و کوالک پ انیدر م یمردم یروهاین

پس از بستن مرزها  بود و آورده یرو یدر مناطق مرز یبه کولبر یزندگ حتاجیما نیتام
انتخاب  یکولبر یرا برا یگریو دولت عراق مجبور شده بود که راه د رانیتوسط حکومت ا

 کند. 
 

   نیتن از کولبران بر اثر انفجار م ۲و کشته و مجروع شدن  یانتظام یرویتوسط ن بیتعق

« قمطره»در منطقه  یانتظام یروهاین زیو گر بیتعق یاز کولبران درپ یگروه–اسفند ماه  ۱۷
 ٢٨ «دهیرخ رخانیام»از کولبران زحمتکش به نام  یکیکه  ندشد نیم دانیوارد م رانشهریپ

 واردهو شدت جراحات  نیبراثر انفجار م «یترکش سفل» یفرزند معروف اهل روستا ساله
 ساله ٢1« احمدپور یمصطف»به نام  گریکولبر د کیحادثه،  نیا در جان خود را از دست داد.
خود را از  یپا کی نیبراثر انفجار م رانشهریاز توابع پ« شختان» یفرزند رحمان اهل روستا

 .ه استگزارش شد میوخ یو یعموم تیوضع بستری شد.مهاباد  مارستانیدست داد و در ب
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 اخبار کودکان کار
 

  و خشن  سکیسخت، پرر یطیدر شرا یکودکان کار تهران
 

 نیبه ا رایشهر تهران اخ یشورا یاجتماع تهیکم سیرئ -اسفند ماه  ۱
 ژهیوکودکان، به یاعتراف کرده است که شهر تهران برا نینچنیا تیواقع

تالش دولت تحت عنوان  حایتلو یو است.« خشن و پرخطر»کودکان کار 
استان باشد را  اسیدر مق نکهیبدون ا« کودکان کار یو سامانده توسعه»

از سطح  یکه نه تنها مشکل ی. کارکندیم هیبه پنهان کردن زخم، تشب
 یهارا به سمت شهرستان بیشهر برطرف نخواهد کرد، بلکه آن آس

 راند. تهران خواهد
  ما یتلخ جامعه کنون تیآنها ؛ واقع یشناسنامه و رنجها یکودکان ب دهیپد

 

شناسنامه از  مشکالت و   یکودک ب کی یصحبتها -اسفند ماه  ۵
بسته  نهیهمه از شدت کار پ میدستهاگوید: این کودک می:  شیرنجها

بچه  نیا شوم،یم زاریکار آنقدر سخت است که از خودم ب یاست ،گاه
ندارند و شناسنامه هم ندارند  یچیهستند  و ه ریهمشون فق نجایا یها

 توانند  به مدرسه بروند. یو به زور م
 دهند . . . یفقط مادرم شناسنامه دارد و حاال به خودم شناسنامه نم من

 
  کسریدر دستگاه م یکودک کار بجنورد ۲مرگ دلخراش 

 

 یحادثه دلخراش کارگر کیوقوع  ،یافتیبر اساس خبر در -ماه  اسفند ۱۶
کودک کار در  ۲منجر به فوت  یدر بجنورد مرکز استان خراسان شمال

که بر اساس  دیافزایخبر م نیا شهرستان بجنورد شد. یهاهیاز حاش یکی
اتفاق  یزنکارگاه بلوک کیحادثه در  نیاعالم ماموران حاضر در صحنه ا

  افتاده است.
کمک به پدر  یساله که برا ۱۰و  ۷بچه  دو پسر ،براساس خبرهای بعدی

سقوط کرده و جان  کسریدر کارگاه بودند، متأسفانه در داخل دستگاه م
 خود را از دست دادند.
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 اخبار دستفروشان
 

 تیحاکم یبار اقتصادفاجعه یاستهایو س یکاریفقر و ب دهیزائ یدستفروش
 

 یط یکاریگسترش فقر و ب یدو جلوه ینینشهیو حاش یفروشدست -ماه اسفند  1
 نیا رانیا یشهرهاو در تمام کالن  شوندیمحسوب م یاسالم یجمهور تیحاکم

 یموضوع بحث و جدل است، گاه یگاه تیوضع نی. ادید توانیرا م دهیدو پد
 .یو انتظام ییبهانه برخورد قضا

 یو برخوردها یبهمن ماه با بدرفتار یفروشان از ابتدادست یآورجمع طرح
 نیمناطق تهران به اجرا گذاشته شده است. در هم یدر برخ انهیقلدرمآبانه و وحش

فروشان به دست تیکه اکثر دیگویمجلس م یاجتماع ونیسیمرابطه، عضو ک
 شوند. یآورجمع دیاند و نباآورده یکار رو نیبه ا یکاریخاطر ب
که از نظر  یفروشان در تهران آغاز شد؛ کاربا دست حیتوض رقابلیخشن و غ یاز برخوردها یابهمن ماه دوره تازه یاز ابتدا امسال

 .شودیم یابیخورده ارزشکست یااز کارشناسان تجربه یاریبس
 

 تهران  ،یانتظام یرویدستفروش توسط ن کی یریو دستگ انهیضرب و شتم وحش
  

دستفروش  کی یریو دستگ انهیضرب و شتم وحش،  پیکلدر یک  –ماه  اسفند ۱۰
 را می بینید.   در تهران یانتظام یرویتوسط ن

با استفاده از گاز فلفل و ضرب و شتم بازداشت  یا انهیدستفروش بطور وحش کی
در  یانتظام یروین نینام دارد که توسط مامور یدستفروش مسعود سور نیشد. ا

 شد. ریدستگ دیتهران بعد از ضرب و شتم شد عصریچهار راه ول
 

   شتم دستفروشان وقرچک تهران و ضرب یمعبر شهردار مأموران سد یگریوحش

به  یمامور شهردار کی انهیصحنه حمله وحش ، پیکل یکدر  –اسفند ماه  ۲۴
 یدستفروشان برا هیشود که در ادامه بق یدستفروش محروم مشاهده م کی

از ماموران سرکوبگر وارد  یگریشوند  اما  در ادامه تعداد د یممانعت از او وارد م
 نشروع به ضرب و شتم و پراکنده کردن دستفروشا یا انهیشده و  به شکل وحش

 کنند . . . یدفاع از دستفروش تجمع کرده بودند م یکه برا یو مردم
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 کارگران عزیز و زحمتکش ایران
مربوط به کارگران؛ سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 

 مطلع شوید: ایرانکولبران و دستفروشان در 
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