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    ایران،مزد بگيران    مجموعه   را  به   تمامی  این

  به ویژه  کارگران  شرکت  واحد  اتوبوس رانی  تهران

  و حومه که  نقش شان در کارنامۀ مبارزاتی یک سال

  .گذشتۀ کارگران ایران می درخشد، تقدیم می کنيم

  " هامبورگ–کميتۀ همبستگی با کارگران در ایران    "                 

 
 
 
 
 

افزایش حجم اخبار و گستردگی ! به دستتان می رسد) به جای اول ماه مه( ماه تأخير ٣امسال با " روز شمار"  - * 

های آن، نيمه ، تغيير فرم و ریزه کاری  ناشی از گسترش مبارزات و رویدادهای کارگری) برابر سال گذشته٤تقریبًا (موضوعات 

  ! با پوزش از شما .ت تکنيکی، عوامل این تأخير بودندمصور کردن این مجموعه و برخی مشکال

تًا جامع و مشخص از بهدف از گردآوری این مجموعه این است که از یک سو به خوانندۀ عالقمند، تصویری نس - * 

 مبارزاتی و موقعيت عمومی آنان و تغيير و تحوالت وضعيت عمومی طبقۀ کارگر ایران، سطح مطالبات و مبارزات، شيوه های

 حاصله در یک سال گذشته به دست دهد و از سوی دیگر مواد خام و مرجع نسبتًا قابل قبولی در اختيار پژوهش گران و 

 سازمان های سياسی جهت تحقيق و بررسی و تحليل آماری و بررسی شاخص ها و ارزیابی علمی قرار  صاحب نظران و

  .اميدواریم این تالش مورد استقبال و استفادۀ الزم قرار گيرد و تا حدی پاسخ گوی نيازهای موجود در این زمينه ها باشددهد، 

 منابع ما در .بعی است که ما به آنها دست رسی داشته ایم و منااخبار منتشرۀ تا کنونیاین مجموعه مبتنی بر  -* 

است " پيام"ای رسمی ایران، هم چنين چند سایت معتبر دیگر از جمله سایت تهيه این روزشمار برخی روزنامه ها و سایت ه

        با وجود این اذعان داریم که این مجموعه کامل نيست، به تمام منابع . که در زمينۀ اخبار کارگری بسيار غنی است

از رویدادهای کارگری اساسًا زیر دست رسی نداشتيم، بعضی اخبار احتماًال از قلم افتاده اند به اضافۀ این که بسياری 

  .پوشش خبری قرار نگرفته و جایی منتشر نشده اند

     روزشمار حوادث محيط کار، روزشمار اخراج ها و بی کار سازی ها و هم چنين مجموعه ای از صدد تهيۀدر  -* 

یک به عنوان مکمل و می باشيم که هر اعالميه ها، بيانيه ها، قطع نامه ها و نامه های اعتراضی کارگران در سال گذشته نيز 

  . حاضر و با هم کاری رفقای کميته های کارگری در شهرهای دیگر، در آیندۀ نزدیک منتشر خواهند شدملحقات مجموعۀ
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 شماره تاریخ شهر محل یا کارخانه تعداد  موضوع و خواست ها  
١٣٨٤اردیبهشت     

اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت 
حقوق، طرح ارتقای شغلی معلمان، 

تشکيل شورای عالی نمایندگان 
معلمان در تمامی سطوح، رفع تبعيض 

در زمينه پرداخت عيدی کارمندان 
دولت و معلمان و عدم ایجاد محدویت 
 در فعاليتهای تشکل های معلمان

١١یکشنبه  تهران معلمان -   
 
 

 
 

١ 
 

نوع حرکت و  تجمع اعتراضی در مقابل مجلس رژیم  
 مالحظات

حقوق ماههای اسفند سال گذشته و 
فروردین کارگران کارخانه ریسندگی 
سلک باف تاکنون پرداخت نشده 

.است  

١١یکشنبه  یزد ریسندگی سلک باف -   
 

٢ 
 

اعتراضی کارگران کارخانه در مقابل استانداری یزدتجمع    
زنان و کودکان کارگر گراميداشت  ١١یکشنبه  سنندج زنان و کودکان کارگر -    

 برگزاری مراسم ویژه به مناسبت روز اول ماه مه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣ 

اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت 
.....حقوق و  

١٢ شنبه ٢ تهران معلمان -   
٤ 

  تجمع اعتراضی در مقابل مجلس رژیم  
اعتراض نسبت به عدم پرداخت حقوق 
معوقه خود و بی توجهی کارفرمایان 

 به مشکالتشان

١٣ شنبه ٣ دره شهر سد سميره ٧٠٠   
 
٥ 

  اعتصاب واعتراض
خواستار بازگشایی مجدد فروشگاه و 

.بازگشت بر سرکار شده اند  
نتهرا فروشگاه قدس ٤٠٠ ١٣ شنبه ٣    

٦ 
" جهان کودک"کارگران بيکار شده فروشگاه قدس شعبه هالل احمر تهران، در مقابل دفتر مرکزی این فروشگاه در خيابان 

 تهران همراه با خانواده هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند
 
 

 ماه ١٠دم پرداخت  در اعتراض به ع
 حقوق و مزایای خود 

١٣ شنبه ٣ کرج بهمن پالستيک -   
٧ 

  تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار رژیم اسالمی
 ماه ٤اعتراض نسبت به عدم پرداخت  

و مزایای خود و همچنين  حقوق
نسبت به اخراج ها و سایر مشکالت 

 موجود در این کارخانه

نساجی  شاهو -   ١٥ شنبه ٥ سنندج 
 

 
 
 
٨ 

  تجمع اعتراضی 
  نفر از کارگران قراردادی این کارخانه را بدون دليل اخراج کرده٥٥کارفرمایان 

 
 

 ٤اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 ماهه و مزایای معوقۀ خود

١٧شنبه  گرگان کارگران شهرداری -   
٩ 

  تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری
 ٤اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

ای معوقۀ خودماهه و مزای  
شرکت خدماتی  -

 شهرداری
   ١٨شنبه یک سنقر کليائی

١٠ 
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  تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری این شهر
 اعتراض به تعطيلی این شرکت و عدم 

  پرداخت حقوق و مزایای خود
١٩شنبه ٢ شيراز شرکت نگين کار -   

١١ 
  تجمع اعتراضی در مقابل شرکت

و اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 مزایای خود

١٩ تا ١٧ سوسنگرد کارگران شهرداری -   
 

١٩ تا دو شنبه ١٧تجمع مقابل شهرداری سوسنگرد  از روز شنبه   ١٢ 
در اعتراض به فشار مسئولين شرکت 
 یاد شده مبنی بر تخيله منازل کارگران

جمعی از 
خانواده های 
 کارگران

١٩ شنبه ٢ اراک ماشين سازی   
 
١٣ 

ل استانداری استان مرکزیتجمع اعتراضی مقاب   
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 مزایای خود
٢٠ شنبه ٣ تهران دانشگاه الهيات تهران -   

١٤ 
  تجمع اعتراضی شماری از کارگران بخش خدماتی دانشگاه الهيات تهران

اعتراض به عدم رسيدگی به 
 خواستهایشان

٢٠ شنبه ٣ اراک آتش نشانی ٥٠   
١٥ 

ان قراردادی در محل این سازمان تجمع کردندشماری از کارگر   
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 مزایایی معوقه خود
 ٢کارخانه شماره  ١٤٠٠

 رسيندگی وبافندگی
٢١ شنبه ٤ کاشان   

١٦ 
در مقابل فرمانداری این شهرستانتجمع اعتراضی    

٢١ شنبه ٤ غرب تهران پروفيل پارس - اعتراض به قطع پاداش خود  ١٧ 
   تجمع اعتراضی  در مقابل این کارخانه

تعاونی مسکن جهاد  - -
 کشاورزی

٢١ شنبه ٤ کرج   
١٨ 

  تجمع اعتراضی در زمينهای سرخه حصار
اعتراض  اعضای سندیکا نسبت به 
 توقف فعاليت سندیکای شان

نیشرکت واحد اتوبوسرا - ٢٣جمعه  تهران    
١٩ 

  تجمع در مقابل دفتر مرکزی این سندیکا در ميدان حسن آباد
٢٤شنبه  زاهدان شرکت تور ماهيگيری زاهدان - خواستار پرداخت بيمه بيکاری   ٢٠ 

  تجمع اعتراضی در مقابل خانه کارگر استان سيستان و بلوچستان
یکارگران شهردار - حقوق یک ماه و عيدی سال گذشته )بوشهر(خورموج   ٢٤شنبه    ٢١ 

  تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری
اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق، 
ارتقای شغلی معلمان، رفع محروميت 

معلمان و تشکيل شورای عالی 
 نمایندگان معلمان در تمامی سطوح

٢٥یکشنبه  تهران معلمان استان تهران -   
 
 
٢٢ 

که به خواستهایشان رسيدگی نشود تجمعات خود را به صورتهای مختلف از جمله  اعالم کرده اند در صورتی لمانمع
 ٣ اردیبهشت ماه هم تجمع اعتراضی ١٣ تا ١١آنها طی روزهای . تجمع هفتگی در مقابل مجلس رژیم ادامه خواهند داد

 روزه ای را در مقابل مجلس رژیم اسالمی برگزار کردند

 
 

٢٦شنبه ٢ خرمشهر  فاضالبشرکت آب و - حقوق و مزایای معوقه   
  روز قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد٣ اعتصاب کارگران شرکت آب و فاضالب این شهر که از  

 کارگران اعالم کرده اند تا زمانيکه به حقوقشان نرسند به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
٢٣ 

عدم پرداخت دو ماه حقوق و مزایای خود 
رژیم و رسيدگی نکردن مسئولين   

٢٦شنبه ٢ قزوین نازنخ قزوین ٤٠٠   
 

                                                                                                               شرکت ومقابل  در  هر روزه  تجمع 
                                                                                                              سال١٠نازنخ قزوین از   ( خانه کارگر

                                                                                                              واگذار شده  قبل به بخش خصوصی
                                                                                                              ٨٠٠   کارگر١٢٠٠و طی این مدت از 

                                                                                                             کارگر  ٤٠٠ شده و اکنون  اخراج نفر 
                                                                                                      )  کار هستند در این شرکت مشغول
                                                                                                            واحد به علت  تعدادی از کارگران این 

                                                                                                             در   روحی   و    جسمی   مشکالت
  .بيمارستان بستری شده اند

 

 
 
 
٢٤ 
 

يدگی مسئولين رژیم به عدم رس
.خواستهایشان  

٢٧ شنبه ٣ بهشهر چيت سازی بهشهر ١٢٠   

فرماندار بهشهر ضمن حضور در جمع کارگران وعده پرداخت مطالبات معوقه آنان را ، انداریتجمع اعتراضی در مقابل فرم
حالی بيکار شده اند که  سال قبل کارگران این واحد در ٣به دنبال تعطيلی شرکت چيت سازی بهشهر از . داده است

. سال گذشته خود را دریافت نکرده اند٣مطالبات   

٢٥ 
 

اعتراض به عدم پرداخت برخی 
 مطالبات خود

٢٨ شنبه ٤ گيالن مجتمع دخانيات گيالن -   
٢٦ 

  اعتصاب
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خواستار پرداخت حقوق و مزایای 
معوقه خود و حضور به موقع بازرسان 
ن اداره کل کار و امور اجتماعی استا

گلستان در خصوص بررسی وضعيت 
 کارگران این واحدها 

چندین واحد توليدی  -
 کوچک

٢٩ شنبه ٥ استان گلستان   
 
 
٢٧ 

  تجمع اعتراضی مقابل خانه کارگر
خواستار پرداخت مطالبات معوقه از 

 جمله مزایای طرح طبقه بندی مشاغل
٣٠جمعه  گرگان  مسعود بيمارستان -   

٢٨ 
ابل اداره کل کار و امور اجتماعی گرگانتجمع اعتراضی در مق  

  سال خود مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل را دریافت نکرده اند٣کارگران  این بيمارستان مزایای 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
  ماه گذشته خود٦مزایای 

٣٠جمعه  دره شهر ایالم سد سميره ٧٠٠   

 اعتصاب کارگران سد سميره تا کنون هيچ اقدامی جهت پرداخت مطالبات رغمعال.  اردیبهشت١٢ادامه اعتصاب از روز 
کارگران اعتصابی اعالم کرده اند تا دریافت کامل حقوق و مزایای معوقه خود به . انجام نشده است معوقه این کارگران 

 .اعتصاب ادامه خواهند داد

٢٩ 
 

اعتراض به تعطيلی این واحد وعدم 
قه خودپرداخت حقوق و مزایای معو  

فراوردههای گوشتی  -
  سالم

٣٠جمعه  ایالم   
 

خود را دریافت نکرده و از  شرکت یاد شده در حالی تعطيل شد که کارگران آن حقوق و مزایای معوقه . تجمعات اعتراضی
واستار کارگران این واحد به صورت مکرر در مقابل خانه کارگر ایالم تجمع اعتراضی برگزار کرده و خ. سرکار اخراج شدند

. ماه گذشته خود هستند٦پرداخت حقوق و مزایای   

٣٠ 
 

اعتراض به عدم پرداخت سه ماه 
   پاداش  حقوق و مزایا، عيدی و 

٣١شنبه  مشهد ذوب رکورد ٧٥   
 

  اداره کل مقابل تجمعات اعتراضی در 
  خواستار رسيدگین  کار استان خراسا

  مشهد " ذوب رکورد" مسئولين شرکت 
  به مشکالت خود  ژیم و مسئولين ر

  .شده اند
 
 
 
 

 

 
 
 
٣١ 

در اعتراض به عدم پرداخت مزایا و 
 بخشی از مطالبات بازنشستگی 

کارگران بازنشسته  -
 شرکت نفت

٣١شنبه  آبادان   
٣٢ 

صبح امروز جمعی از کارگران بازنشسته شرکت نفت آبادان در مقابل فرمانداری شهرستان آبادان اقدام به برگزاری تجمع 
عتراضی نموده و خواستار رسيدگی مسئوالن به مشکالت خود شدندا  

 

"سردرو"آجرپزیهای  - خواستار باال بردن سطح دستمزدها ٣١شنبه  -    
هزار ٤پارچه و متحدانه خود موفق شدند دست مزد کارگران را از  در نتيجه این اعتصاب کارگران با مبارزه یک. اعتصاب

  درست کردن هر هزار آجر برسانند تومان در ازای٤٣٨٠تومان به 
٣٣ 

خواستار پرداخت دو ماه حقوق ، مزایا 
.و عيدی معوقه خود شده اند  

٣١شنبه   اراک- جاده قم  ایران ترمه و تهران پتو ١٥٠٠   
 

ن در جریان این تجمع هيچ یک از مسئولين رژیم در محل حاضر نشده و کارگرا.  اراک–تجمع اعتراضی کارگران در جاده قم 
 .نيز ضمن تاکيد برخواستهای خود خواستار رسيدگی مسئولين به مشکالت خود شده اند

٣٤ 
 

  ١٣٨٤خرداد 
  

 

 ماه حقوق ٦عتراض به عدم پرداخت ا
 و مزایای معوقه خود

 واحد توليدی  ٨٠
"بهمن پالستيک"  

٣ شنبه ٣ کرج   
٣٥ 

ضی کارگران نيروهای انتظامی رژیم در محل حاضر درجریان اقدام اعترا.  ساعت جاده قدیم کرج را بسته اند٣به مدت 
 شده و مسئوالن حراست اداره کار نيز وعده پرداخت مطالبات معوقه کارگران را داده اند

 

 اعتراض به اخراج خود 
 

کارگران اخراجی کارخانه  -
 شاهو

٣ شنبه ٣ سنندج   
 

 کارگر این کارخانه را از ٥٥ هيچ دليلی کارفرمایان کارخانه شاهو مدتی قبل بدون. تحصن مقابل مجلس رژیم 
در جریان این تحصن یکی از کارگران در اعتراض به عدم پاسخگویی مجلس رژیم به . سرکارهایشان اخراج کرده اند 

 مشکالتشان با قصد خودکشی خود را جلو یک ماشين پرتاب کرده است

٣٦ 
 

" عاج"به دنبال تعطيلی کارخانه 
پرداخت کارگران اخراجی خواستار 

.حقوق و مزایای خود شده اند  

٣شنبه ٣ اسالم شهر کارخانه  عاج -   
 
٣٧ 

  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه عاج در مقابل فرمانداری اسالمشهر 
 مسئولين رژیم وعده پرداخت مطالبات کارگران را داده اند

 

 ماه حقوق ٦اعتراض به عدم پرداخت 
.و مزایای معوقه خود  

البرز "گ معدن زغال سن -
"مرکزی  

٥ شنبه ٥ سواد کوه   

کارگران معترض اعالم کرده اند در صورتی که حقوق و . بستن  جاده سواد کوه و تجمع اعتراضی در مقابل دادگستری 
 مزایای معوقه آنان پرداخت نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

٣٨ 

سابشرکت زر ٥٠ ماه حقوق ٦اعتراض به عدم پرداخت    تا ٤شنبه ٢ ساوه 
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٧شنبه  و مزایا  
                                                                                                             کارگران  دنبال اعتصاب  به .اعتصاب

                                                                                                             شنبه شروع شده بود،٤   از روز که
                                                                                                            مطالبات کارفرمایان وعده داده اند تا 

                                                                                                             و    نمایند  پرداخت   را  آنان  معوقه
                                                                                                             کارشان     سر   به   فعًال   کارگران

                                                                                                              معلق  ابزرس شرکت . برگشته اند
.تبه بخش خصوصی اس  

 
 
 
 

 
 
 
 
٣٩ 
 

 ماهحقوق ٣اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایای معوقه خود

"سازمایه"شرکت  ٣٠٠ دشت پاک  ٧شنبه     
٤٠ 

ه کارتجمع در مقابل ادار   
خواستار رسيدگی به وضعيت کارگران 

  ماه خود١١و پرداخت حقوق و مزایای 
٩ شنبه ٢ کرج کارخانه بهمن پالستيک -   

٤١ 
برای چندمين بار مسدود کردن جاده قدیم کرج با آتش زدن الستيک اعتراض کارگران کارخانه بهمن پالستيک بار دیگر با 

پایان یافته استحضور و دخالت نيروهای انتظامی رژیم   
 

معلمان خواستار استخدام رسمی 
 خود هستند

١١ شنبه ٤ تهران آموزش و پرورش -   
٤٢ 

  دو روز متوالی تحصن مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش تهران
 معلمين اعالم کرده اند تا رسيدن به خواست های خود همچنان به این تحصن ادامه خواهند داد

 

ن مسکناعتراض به عدم تأمي تعاونی مسکن شرکت  - 
 آب خراسان

١١ شنبه ٤ مشهد   

 ٤٣ تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن شرکت آب خراسان در مقابل شورای شهر مشهد
اعتراض به عدم تحویل زمين خریداری 

 شده
١١ شنبه ٤ بجنورد کارمندان مرکز بهداشت -   

٤٤ 
  تجمع اعتراضی مقابل استانداری خراسان شمالی  

عتراض به عدم صدور مجوز صيد ماهیا ١١ شنبه ٤ اروند کنار کارگران ماهيگير -   ٤٥ 
 ماه قبل مجوز صيد ماهی برای کارگران ماهيگير در اروند کنار از سوی ١از . تجمع اعتراضی مقابل شورای شهر اروند کنار

 مسئولين رژیم صادر نشده است
 

خواستار فعاليت مجدد کوره و 
.هایشان شده اندبازگشت بر سرکار  

١١ شنبه ٤ بجنورد کوره آجر پزی -   
٤٦ 

کارگران معترض اعالم کرده اند در صورتی که به خواستهایمان رسيدگی نشود . تجمع مقابل فرمانداری و اداره کار بجنورد
 .رگزار خواهيم کردطی روزهای آینده به همراه خانواده هایمان تجمعات دیگر را در مقابل فرمانداری و اداره کار بجنورد ب

   سال سابقه کار در کوره یاد شده را دارند٢٠ تا ١٥کارگران این کوره آجرپزی بين 

 
 

سندیکای کارگران شرکت  - -
 واحد

١٣جمعه  تهران   
٤٧ 

   هران مورد حمله قرار گرفتبار دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی ت
خواستار دریافت کليه حقوق و 

 مطالبات معوقه خود
١٦ شنبه ٢ اصفهان ذوب آهن -   

 صبح روز دوشنبه  بازنشستگان ضمن برگزاری تجمع اعتراضی راه ورودی به این کارخانه را ٩از ساعت . تجمع اعتراضی
  بعد از ظهر ادامه داشته است٢که تا ساعت . بسته اند

٤٨ 
 

خواستار عملی شدن وعده های 
کارفرمایان و مسئولين رژیم مبنی بر 

 پرداخت مطالبات شان

 شرکت ٢٠٠
"الکتریک ایران رشت"  

١٧ شنبه ٣ رشت   
 
٤٩ 

    کارگران اعالم کرده اند تا جواب خواستهای خود را نگيرند به تحصن ادامه خواهند داد.تحصن
"زنخنا"شرکت  - حقوق معوقه و مشکالت کاری ١٧ شنبه ٣ قزوین    

 ٥٠ .با شالق کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. یورش نيروهای انتظامی به راه پيمایی کارگران
١٨ شنبه ٤ تهران معلمين حق التدریسی - خواهان استخدام رسمی هستند   

ضی در مقابل مجلس رژیمتجمع اعترا  ٥١ 
 ماه حقوق و مزایای معوقه  ٨پرداخت 

  خود٨ ٣و عيدی سال
جایگاههای توزیع آب  ٨٠

 شرب
١٨ شنبه ٤ آبادان   

٥٢ 
  تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری آبادان

  ماه حقوق طرح کارانه،١٣پرداخت 
غذای نامناسب بيمارستان، عدم دادن 

  لباس و کفش

ده ها 
 نفر

ارستان ُطرفهبيم ٢١شنبه  تهران    
 
٥٣ 

  تجمع اعتراضی در سالن آمفی تاتر بيمارستان 
٢١شنبه   قزوین پوشينه بافت ٦٠٠  ماه حقوق معوقه٢خواهان پرداخت   ٥٤ 

  تجمع اعتراضی
 کارگر بيکار ١٥٠اعتراض به اخراج 
 شده

٢٢یکشنبه  قزوین فرش اکباتان -   
٥٥ 

  قزوین در مقابل خانه کارگر " فرش اکباتان"تجمع اعتراضی کارگران شرکت 
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 ٧ا عتراض به عدم پرداخت بيش از 
 ماه حقوق و مزایایی خود

٢٣  شنبه٢ اصفهان "زینبيه"بيمارستان  ١٥٠   
٥٦ 

  در مقابل استانداری اصفهان " زینبيه"تجمع اعتراضی کارمندان بيمارستان 
ا عتراض به عدم پرداخت برخی از 

 مطالبات خود
٢٤ شنبه ٣ کرج سازمان  فضای سبز -   

٥٧ 
  تجمع اعتراضی کارگران سازمان فضای سبز کرج

اعتراض به تعرضات و خواست های 
 ناحق شهرداری

٢٤ شنبه ٣ سقز تعاونی مسکن دخانيات -  ٥٨ 

   تحصن و اعتراض کارگران در مقابل شهرداری 
نمایندگان کارگران خباز با نمایندگان 

دکارفرمایان به توافق رسيدن  
٢٥ شنبه ٤ سقز خبازان -   

٥٩ 
  اعتراض خبازان سقز به پيروزی رسيد

اعتراض به پائين بودن حقوق و شرایط 
 کاری خود

"سنخ"کوره پزخانه های  - ٢٧جمعه  تبریز    
٦٠ 

    با افزایش دستمزدهاتبریز" سنخ" هفته ای کارگران کوره پزخانه های ١اعتصاب موفقيت آميز 
پایين بودن حقوق و عدم پرداخت 

 و عدم تمدید حقوق روزهای تعطيل
 دفترچه خدمات درمانی

٢٧جمعه  نيشابور شهرداری ٨٠  ٦١ 

  تجمع اعتراضی
ی کارخانهاخراج کارگران و خطر تعطيل ٢٧جمعه  تهران کارخانه کشميران صنعت ١٨٦    

این  . کارگر را اخراج کرده اند١٨٦کارخانه واقع در غرب تهران با استفاده از قانون بازسازی و نوسازی صنایع  این کارفرمایان 
 کارگر این ٢٠٠ کارخانه در سالهای گذشته بهترین صادر کننده نخ ابریشمی به کشورهای خارجی بوده ولی اکنون از

کارخانه یاد شده تحت پوشش بنياد مستعضفان قرار داشته و مسئولين این  . کارگر مشغول کار هستند١٤کارخانه فقط 
  . کارگر اخراجی، کارخانه را در آستانه تعطيلی قرار داده اند١٨٦بنياد بدون توجه به سرنوشت 

  
٦١-٢   

 

٢٨شنبه  همدان نيروگاه مفتح ٥٠٠ -  ٦٢ 
ب غذااعتصا   

خواستار بازگشت مجدد بر سر کار یا 
 ماه حقوق و مزایا برای هر ٤پرداخت 

 .سال سابقه کار هستند

٢٨شنبه  بوشهر شرکت حصيربافی الغدیر ٨٠   

به دنبال اخراج شماری از کارگران این شرکت ، کارفرمایان و مسئولين رژیم از رسيدگی به مشکالت آنان خودداری می 
 سال سابقه کار دارند و خواستار بازگشت مجدد بر سر کارهایشان یا ١٥اخراجی این شرکت بيش از  کارگر ٨٠. کنند

کارگران شرکت حصيربانی الغدیر تاکنون چندین بار .  ماه حقوق و مزایا برای هر سال سابقه کار خود هستند٤پرداخت 
ود کارگران هستند ولی کارفرمایان از این اقدام به اعتراض نموده و خواستار واگذاری شرکت به صورت تعاونی به خ
  .مسئله خودداری می کنند

٦٢-٢  

خواستار پرداخت مزایای قانونی از 
جمله حقوق اضافه کار و رفع تبعيض 
 بين کارمندان رسمی و قراردادی

٢٩یکشنبه  تهران دانشگاه تربيت معلم -  ٦٣ 

  تجمع اعتراضی کارمندان دانشگاه تربيت معلم تهران
اعتراض به پایمال شدن حق و حقوق 

خود و وجود تبعيض بين کارگران و 
 مهندسين این مجتمع

"باهنر"مجتمع صنعتی  ١٠٠٠ ٢٩یکشنبه  کرمان    

  ب خود را پایان دهند  مدیران مجتمع در جمع کارگران حاضر شده و از آنان خواسته اند اعتصا-اعتصاب غذا 
 .که با مخالفت و تاکيد کارگران بر ادامه اعتصاب روبرو شده اند

٦٤ 
 

اعتراض به اخراج و خواستار بازگشت 
  به کار

"پارس قوطی" کارخانه  ١٥٠ ٣١ شنبه ٣ کرج    
 

 از سر کارهایشان اخراج  به بهانۀ انتقال کارخانه به مکان دیگریواقع در اشتهارد کرج" پارس قوطی" کارگر کارخانه ١٢٠
 کارگر دیگر این ٣٠ نفر از آنان اخراج شده و خطر اخراج ١٢٠ کارگر مشغول کار بوده اند که ١٥٠ کارخانه  ایندر .شده اند

  . سال سابقه کار در این کارخانه را دارند٢٠کارگران رسمی هر کدام حدود  این .واحد را تهدید می کند

 
٦٤-٢  

  ١٣٨٤تير ماه 
  

 

اض به اقدام مدیریت شرکت که اعتر
 ١٠٠به دنبال توقف خط توليد پيکان 

نفر از کارگران شرکت پيمانکاری 
 را اخراج کرده اند" احياگستر سبز"

١ شنبه ٤ تهران ایران خودرو دیزل -   
 

٦٥ 

داری می کنند خونيز رفتن بر سر کار و خوردن غذا چهارشنبه اقدام به اعتصاب نموده ، از  روز   کارگران شرکت از    
خواستار حل مشکالت خود و ایجاد 
 اشتغال از مسئوالن حکومت محلی 

١ شنبه ٤ سليمانيه خبازان -   
٦٦ 

   ولی هيچ جوابی به خواسته های آنان داده نشده است . اضی کارگران خبازیهای سليمانيهتجمع اعتر
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و 

  کاری وضعيت مناسب
"نئوپان "کارخانه  ٢٠٠ ٢ شنبه ٥ شوشتر    

٦٧ 
  .طی چند روز گذشته اعتراضات گسترده ای را در محل کارخانه فوق برپا کرده اند

٤شنبه  شبستر کوره پزخانه های وایگان   - خواستار افزایش حقوق خود   
همچنين اعتصاب کارگران  خرداد و ٧ اردیبهشت تا ٣١بدنبال اعتصابات یکپارچه کارگران کوره پزخانه های سردرو که از 

بار کارگران   خرداد ادامه داشت و با موفقيت و پيروزی کارگران به پایان رسيد، این٢٦تا   ٢١کوره پزخانه های سنخ که از 
٦٨ 
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 کوره پزخانه های وایگان بمنظور باال بردن سطح دستمزدها اعتصاب خواهند کرد

 ماه حقوق و مزایا و عيدی سال ٤
 گذشته

دکاشی سمن - ٤شنبه  سمنان    
٦٩ 

   برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه
"سپهر الکتریک" ٨٠ خواهان بازگشت به سر کار خود ٥یکشنبه  قزوین    

 ٧٠  سال سابقۀ کار در این شرکت دارند٩ این کارگران اخراجی بيش از - تجمع اعتراضی 
 درصد ٣خواهان پرداخت مزایا از جمله 
 حق سود و اضافه کاری

٥یکشنبه  خرم آباد  " پارسيلون"کارخانه  -   
٧١ 

   این کارخانه برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل 
اعتراض به اقدامات غير قانونی مدیران 
این سازمان و بی تفاوتی مسئولين 
وزارت راه و ترابری رژیم نسبت به 

 خواستهایشان

- 

 سازمان توسعه راه ها

٦ شنبه ٢ تهران   
 
 
٧٢ 

کارمندان معترض سازمان توسعه راه های ایران اعالم کرده اند در صورتی .  ضی در مقابل وزارت راه و ترابری تجمع اعترا
 تير ماه کليه کارمندان این سازمان در مقابل مجلس ٩که مسئولين رژیم به خواستهای آنان رسيدگی نکنند روز پنج شنبه 

 رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار خواهند نمود

 

 دنبال واگذاری کارخانه پارسيلون به
خرم آباد به بخش خصوصی کارفرمایان 

 درصد سهم کارگران از ٣از پرداخت 
سود کارخانه و اضافه کار آنان خود 

 .داری می کنند

- 

  "پارسيلون"کارخانه 

٦ شنبه ٢ خرم آباد   
 
 
٧٣ 

 تيرماه در محوطه کارخانه آغاز ٥وز یکشنبه اعتصاب کارگران وارد دومين روز خود شد اعتصاب و تحصن کارگران که از ر
 .شده همچنان ادامه دارد

 
 

٧ شنبه ٣ شبستر  کوره پزخانه های وایگان - خواستار افزایش حقوق خود   
اعتصاب کارگران کوره پزخانه های وایگان وارد چهارمين روز خود شده و کارگران اعتصابی بر ادامه اعتصاب خود تا رسيدن 

عدم حضور  نمایندگان کارفرمایان در محل برای گفتگو با کارگران طبق قرار قبلی و . مطالباتشان تاکيد دارندبه خواستها و 
 .هيچ توجيهی نيز برای عدم حضور خود ندارند

٧٤ 

کارمندان بيمارستان خواهان پرداخت 
 ماه حقوق معوقه خود که مربوط به ٥

  ..هستند  سال قبل می باشد٣

  بيمارستان  ١٠٠
 " يه فيروزراض"

٧ شنبه ٣ کرمان   

 سال قبل تاکنون آنها ضمن ١از .  تير ماه در محل این بيمارستان ٧ و سه شنبه ٦تجمع اعتراضی در روزهای دوشنبه 
برگزاری تجمعات اعتراضی و شکایت به استانداری خواستار رسيدگی به خواستهایشان و پرداخت مطالبات خود شده اند 

 رگونه اقدام عملی جهت حل مشکالت کارمندان این بيمارستان خودداری می کنندولی مسئولين رژیم از ه

٧٥ 
 

پرداخت نشدن حق ماموریت، اضافه 
کاری، حق لباس و پرداخت نکردن 

 حقوق خردادماه

٢٠٠ 
  دانشگاه علوم پزشکی 

٩ شنبه ٥ یزد   
 

 نقدی شان در مرکز بهداشت این تجمع کارکنان رسمی و شرکتی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات نقدی و غير
ا ین عده که روز گذشته نيز در همين خصوص اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کرده بودند برای دقایقی خيابان . شهرستان

 .روبروی استانداری یزد را مسدود کردند

٧٦ 
 
 

 شيفته شدن کار و حذف ٣اعتراض به 
  شنبه٥تعطيلی روز 

  شرکت پيمانکاری ١٠٠٠
 "ن خادمکيوا " 

٩ شنبه ٥ بوشهر   
٧٧ 

 نفر از کارگران این شرکت ١٠٠ ،به دنبال اقدامات ضد کارگری کارفرمایان یکی از شرکتهای پيمانکاری نيروگاه اتمی بوشهر
 . هزار کارگر در مقابل اداره کار بوشهر تجمع اعتراضی برگزار کرده اند١به نمایندگی از 

 
 

ره پز اعتصاب کارگران کو ، روز٦بعد از 
خانه های وایگان با پيروزی و رسيدن 
 به خواستهایشان پایان یافته است

- 
 خانه های وایگانپزکوره 

٩ شنبه ٥ شبستر   
 

 
سرانجام کارفرمایان خواستهای کارگران از جمله افزایش حقوق و تامين مزایایی مانند پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، پاداش 

 تومان ٣٩٥٠در جریان این اعتصاب کارگران موفق شدند نرخ .  اعتصاب خود را پایان داده اندو بيمه را پذیرفته و کارگران نيز
 خشت به کارفرمایان تحميل کنند که با درنظر گرفتن حق ایاب و ذهاب، پاداش و بيمه حقوق ١٠٠٠را در مقابل هر 

  تومان افزایش یافت،٤٣٠٠وایگان به  کارگران کوره خانه های 

٧٨ 
 

 کارگر رسمی که ٧٠ اخراج اعتراض به
در ی دارای سوابق طوالنی کار همگ

ن شرکت هستند            ای  

شرکت رنگ سازی  ٧٠
"نگين"  

١١شنبه  غرب تهران   
 
٧٩ 

و                  این شرکت از لحاظ توليد و فروش محصوالت با هيچ مشکلی روبرو نبوده . تجمع اعتراضی در مقابل شرکت
 .ی اخراج کارگران فوق نداردهيچ بهانه ای برا

 

اعضای تعاونی مسکن بازنشستگان 
 هزینه تهيه ١٣٨٠اراک از سال 

مسکن را پرداخت کرده اند ولی بعد از 
 سال تاکنون هيچ اقدامی جهت ٤

تحویل مسکن به اعضای این تعاونی 
 صورت نگرفته است

- 

اعضای تعاونی مسکن 
 بازنشستگان

١١شنبه  اراک   
 
 
 
٨٠ 
 

  .تراضی در مقابل استانداری استان مرکزی نسبت به عدم تحویل مسکن به اعضای این تعاونیتجمع اع
 ماه حقوق ١٢اعتراض به عدم دریافت 
 و مزایای خود

    ٢کارخانه شماره  ٢٠٠٠
  ریسندگی و بافندگی

١٢یکشنبه  کاشان   
 



- ٩ - 

، کارگران قسمت بویلر کارخانه .   شداعتصاب کارگران بخشی از کارخانجات ریسندگی کاشان وارد دومين هفته خود
وعده های .  هفته قبل دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اند٢ ریسندگی و بافندگی کاشان از ٢شماره 

عليرغم مذاکرات مسئولين کارخانه با .  مسئولين کارخانه مبنی بر پرداخت مطالبات کارگران نيز عملی نشده است
 .گران همچنان ادامه داردکارگران، اعتصاب کار

٨١ 

٥  ٥  عدم پرداخت  اضافه کاراعتراض به 
حق لباس،  حق  کارانه و ماهه، 

 تبعيض در پرداخت حقوق

- 
 کارمندان مرکز بهداشت

١٢یکشنبه  بافق   
 
٨٢ 

اری یزد خواستار به استاند تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری بافق  و  امضای طوماری، ضمن ارسال خواسته های خود 
 .رسيدگی مسئولين رژیم و پرداخت مطالبات خود شده اند

 
 

   ماه حقوق و مزایا  ٨خواهان دریافت
                 

  کارگران  ٧٠
 بيمارستان مهدیه

١٣ شنبه ٢ کرمانشاه   

با حمل پالکاردهایی کارگران شرکت کننده در این تحصن .  سفر به تهران و تحصن در مقابل ساختمان قوه قضائيه رژیم
به دنبال واگذاری این بيمارستان به اداره کل دادگستری . خواستار احقاق حقوق و تامين امنيت شغلی خود شده اند

 کرمانشاه، دادگستری به جای پرداخت مطالبات معوقه کارگران آنان را وادار به ادامه کار در شرکت خصوصی کرده است

٨٣ 

ت بی توجهی مسئولين شرکت نسب
 به خواستهای کارگران

١٤ تا ١٢ اسفراین " لوله گستر "شرکت  ٥٥٠   
٨٤ 

روز سه شنبه کارگران مسئولين کارخانه را از محل کار . برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداری این شرکت
  اخراج کرده و اعالم کرده اند تا خواستهایشان عملی نشود این اعتراضات ادامه خواهد یافت

 

 سال قبل ضمن پرداخت هزینه ٨از 
مورد نظر شهرداری جهت دریافت 

زمين ثبت نام کرده اند، ولی تاکنون 
هيچ اقدامی جهت تحویل زمين به این 

 افراد صورت نگرفته 

١٤ شنبه ٣ تبریز فرهنگيان ٧٥٠   
 
٨٥ 
 

  تجمع اعتراضی مقابل استانداری آذربایجان شرقی
افت  ماه حقوق و مزایای خود را دری٨

 نکرده اند
  کارگران -

 بيمارستان مهدیه
١٤ شنبه ٣ کرمانشاه   

 تيرماه و ١٤ تيرماه در مقابل وزارت دادگستری رژیم آغاز شده بود امروز سه شنبه ١٣تحصن کارگران که از روز دوشنبه 
تان به دادگستری بعد از واگذاری این بيمارس. برای دومين روز متوالی در مقابل مجلس قدیم رژیم ادامه یافت است

کرمانشاه این نهاد رژیم به کارگران اعالم کرده که اگر می خواهند به کار خود ادامه دهند باید به صورت قراردادی مشغول 
 . از روز دوشنبه تعطيل و تمامی پرسنل آن اخراج شده اند بنا به دستور دادستان کل رژیم، بيمارستان. . کار شوند

 
٨٦ 
 

ای خود را دریافت  ماه حقوق و مزای٤
نکرده اند، بر ادامه تحصن تا رسيدن 

به حقوق خود و دستگيری کارفرمایان 
 .تاکيد کرده اند

- 

  "سازمایه"شرکت 

١٤ شنبه ٣ پاک دشت   
 

٨٧ 

مسئول امور سياسی فرمانداری پاکدشت در جمع کارگران حاضر .  دشت تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان پاک
  ه خواستهای کارگران را دادهشده و وعده رسيدگی ب

 

اعتراض به اقدام مسئولين این شرکت 
 درصدی حقوق ٥٠از جمله کاهش 

اضافه کاری، حذف بيمه درمانی 
بخشی از کارگران و دریافت حق 
 ماليات بر هزینه ایاب و ذهاب 

  "رجاء"شرکت  -
  وابسته به

شرکت حمل و نقل راه 
  آهن ایران

١٥ شنبه ٤ مشهد و اندیمشک   
 
 
٨٨ 
 

با واگذاری این شرکت به بخش . ضمن نوشتن نامه ای به مجلس رژیم خواستار رسيدگی به مشکالت خود شده اند
 خصوصی، دهها تن از کارگران شرکت رجا در شهرهای مشهد و اندیمشک از سرکارهایشان اخراج شدند 

 

 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت ٤
 نکرده اند

"سازمایه"شرکت  - تپاک دش  ١٥ شنبه ٤    

دشت که طی هفته گذشته و در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمعات اعتراضی  پاک" سازمایه"کارگران شرکت 
طی روزهای گذشته کارگران در . در مقابل نهادهای رژیم برگزار کرده بودند همچنان به اعتراضات خود ادامه می دهند

 .دشت تجمع اعتراضی برگزار کرده اند یم و خانه کارگر پاکدشت در مجلس رژ مقابل دفتر نماینده پاک

٨٩ 

  تير١٧شهرداری اهواز شب جمعه 
دیوار شرقی دانشگاه چمران را با 
بهانه غير قانونی بودن احداث آن 
تخریب نموده که این مسئله با 

اعتراض و تجمع استادان دانشگاه 
 .روبرو شده است

٢٠به  شن٢ اهواز ندانشگاه چمرا       ١٠٠   
 
 
٩٠ 

  تجمع اعتراضی
 سال گذشته، ٢خواهان پرداخت عيدی 

 حقوق اضافه کاری و حق بيمه
کارمندان مرکز  نگهداری    -

 معلوالن ذهنی
٢٠ شنبه ٢ بندر عباس   

٩١ 
  تجمع اعتراضی در مقابل این مرکز

      اعتراض به پرداخت نشدن حق 
د از سوی کارفرمایان            خو

ی     شرکت صنعت -  
"   سازمایه"آجر پزی  

٢١ شنبه ٣ تهران   
٩٢ 

مدر مقابل سازمان تامين اجتماعی رژی تجمع اعتراضی   
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه                 
           خود از سوی کارفرمایان          

"نخ رنگ"  شرکت  ٥٠ ٢١به  شن٣ همدان    
٩٣ 

.               مقابل نهادهای رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند   



- ١٠ - 

اعتراض نسبت به کمی در صد     
 افزایش مزایا     

 کارمندان            -
 بهداشت محيط       

٢٢ شنبه ٤ تهران   
٩٤ 

حصن ضمن حمل پالکاردهایی نسبت به کارمندان شرکت کننده در این ت. تحصن در مقابل وزارت بهداشت رژیم اسالمی
.وجود تبعيض بين کارمندان وزارت بهداشت اعتراض کرده اند  

 

 روز ١٤ تا ١٢این اعتصاب که از ساعت 
 تير ماه برگزار ميشود اعتراضی ٢٥

است به اقدامات ضد کارگری رژیم 
ن حداقل ياسالمی از جمله به تعي
 حقوق کارگران

اعتصاب                        اعالم -
 ساعته٢       عمومی 

 

٢٢ شنبه ٤ چندین شهر   

 تير ماه برگزار ميشود ٢٥ ساعته که روز ٢آمادگی خود را برای برگزاری اعتصابی    کارگران شماری از شهرهای ایران 
یز،خراسان جنوبی، قزوین و تهران تاکنون کارگران کرمانشاه، چهار محال و بختياری، گلستان، ساوه، تبر. اعالم کرده اند

  ساعته اعالم آمادگی نموده اند٢نسبت به برگزاری این اعتصاب 

٩٥ 
 
 

 ماه حقوق و مزایای ٣خواهان دریافت 
 خود

      کارگران          ٨٠
 شهرداری        

٢٣ شنبه ٥ اروند کنار   
٩٦ 

 وعده های مسئولين مبنی بر پرداخت حقوق کارگران تا کنون .دست از کار کشيده و تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری
. عملی نشده است  

 

           کارگران خواستار افزایش                   
د                حقوق  خود شده ان        

کوره پزخانه های  -
"  خدابنده"  

٢٤ و ٢٣ زنجان   
٩٧ 

  اعتصاب
ض به سياستهای ضد کارگری در اعترا

رژیم ، عدم افزایش حقوق و اقدامات 
  ضد کارگری سازمان تامين اجتماعی

          چندین واحد ١٧٠٠٠
 صنعتی و توليدی      

٢٥شنبه  ایالم   
 

 
  دست از کار کشيده و در اعتصاب عمومی  شرکت کردند                   ١٤از ابتدای صبح تا ساعت 

                در این اعتصاب سراسری کارگران استانهای تهران، کرمانشاه، گلستان، بوشهر و شهرهای                                         
دشت  و ورامين نيز شرکت داشتند       پاک  

٩٨ 
 
 

در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 
رژیم اسالمی، عدم افزایش حقوق و 

رگری سازمان تامين اقدامات ضد کا
  اجتماعی

 اکثر واحدهای        -
   صنعتی و توليدی     

٢٥شنبه  استان یزد  ٩٩ 
 

  رانندگان اتوبوسها و تاکسی های استان یزد .  ساعته سراسری٢شرکت در اعتصاب 
 با روشن کردن چراغهای خود از  اعتصاب سراسری کارگران ایران حمایت کرده اند

 
 

استهای ضد کارگری در اعتراض به سي
رژیم و همبستگی در اعتصاب 

  سراسری

٢٥شنبه  بندر خمينی کارگران بندر     -   
١٠٠ 

با وجود مخالفت و تهدید کارفرمایان که سعی داشته اند از اعتصاب آنان جلوگيری نمایند به صورت گسترده ای از ساعت 
  . دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اند١٤ تا ١٢

 

در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 
رژیم و همبستگی در اعتصاب 

  سراسری

 کارگران واحدهای   -
   صنعتی و توليدی   

٢٥شنبه  طبس   
١٠١ 

عليرغم گرمای شدید هوا ، کارگران واحدهای صنعتی و توليدی این شهرستان از جمله کارگران معادن فلزین، سد سازی 
  يدندکرید و سد نحرین دست از کار کش

 

اعتراض همصدا با کارگران سراسر 
ایران عليه سياستهای ضد کارگری 

  رژیم 

 کارخانه              ١٠٠٠
 پارس الکتریک         

٢٥شنبه  رشت   
١٠٢ 

 دست از کار کشيده و اقدام به ١٤ تا ١٢همزمان با سالروز تامين اجتماعی در محل کارخانه تجمع نموده و از ساعت 
  .اعتصاب نمودند

 

اعتراض نسبت به قوانين کار رژیم 
  اسالمی و در حمایت از کارگران ایران

 کارکنان اتحادیه       -
 کاميون داران        

٢٥شنبه  ورامين و پاک دشت   
١٠٣ 

   همزمان با اعتصاب سراسری کارگران در ایران  اقدام به اعتصاب نمودند
در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 

، عدم افزایش حقوق و رژیم اسالمی
اقدامات ضد کارگری سازمان تامين 

 اجتماعی

 چندین واحد         -
 صنعتی و توليدی

٢٥شنبه  استان اصفهان   
١٠٤ 

 

   تير ماه شرکت کردند٢٥ ساعته ٢همزمان با کارگران سراسر ایران در اعتصاب 
در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 

و رژیم اسالمی، عدم افزایش حقوق 
اقدامات ضد کارگری سازمان تامين 

  اجتماعی

 اکثر واحدهای    -
   صنعتی و توليدی  

٢٥شنبه  سيستان و بلوچستان   
 
 

١٠٥ 
 تير ماه رانندگان سازمان اتوبوس رانی این استان نيز با روشن کردن چراغهای خود در این ٢٥ ساعته ٢شرکت در اعتصاب 

که یکی از بزرگترین واحدهای استان سيستان " خاش"کارگران کارخانه سيمان . اعتصاب شرکت و از آن حمایت کرده اند
و بلوچستان می باشد بيشترین اعتراض را در بين کارخانه های این استان نسبت به سياستهای ضد کارگری رژیم 

  داشته اند  

 
 

همزمان با کارگران سراسر ایران و در 
 ماه حقوق ٤اعتراض به عدم پرداخت 

٢٥شنبه  پاک دشت شرکت سازمایه       ٢٥٠  ١٠٦ 



- ١١ - 

اقدام به برگزاری تجمع .  خودو مزایای
  ندکرد

    صبح اقدام به اعتصاب نموده و در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند١٠از ساعت 
به علت عدم توافق با وزارت کشور بر 

  سر تحقق خواست هایشان
 اتحادیۀ خبازی های     -

             ایران   
٢٥شنبه  -   

١٠٧ 
 تير ماه به اعتصابی نيمه وقت فرا ٢٥طی اطالعيه ای از سوی این اتحادیه تمامی نانوایی های کشور  از روز شنبه 

  خوانده شده اند
 

به مناسبت سالروز سازمان تامين 
و در همبستگی با اعتصاب اجتماعی  

 سراسری

٢٥شنبه  تهران شرکت ایران خودرو      -   

و که اکثر کارگران آن را کارگران رسمی و ژ مونتاژ پاعتصاب از قسمت  .اعتصاب گستردۀ بخش های مختلف شرکت
قراردادی تشکيل می دهد آغاز شد و به دنبال آن کارگران بخشهای دیگر شرکت نيز به اعتصابيون پيوستند، به طوری که 

ها کارگران به هر  با وجود هجوم حراستی.  متوقف شده بود صبح خطوط توليد در سالن شاتل کامال١١در ساعت حدود 
  .از سوی کارگران ایران خودرو صادر شد قطعنامه ای عنوان شده دست به اعتصاب زدند و در پایان 

١٠٨ 
 

صدا با کارگران سراسر  اعتراض هم
ایران عليه سياستهای ضد کارگری 

  رژیم

 اکثر واحدهای    -
   صنعتی و توليدی  

کرمانشاهاستان  ٢٥شنبه     
١٠٩ 

رانندگان شرکت اتوبوس رانی نيز با روشن .  ساعته شرکت کرده و دست از کار کشيدند٢ اعتصاب به طور گسترده در 
  .کردن چراغهای اتوبوس هایشان در این اعتصاب شرکت و از آن حمایت کرده اند

 

در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 
 رژیم

  واحد بزرگ صنعتی   ٨ -
 و بسياری از واحدهای   

 کوچک  

٢٥شنبه  استان زنجان   
 

١١٠ 
    ساعته٢شرکت وسيع در اعتصاب سراسری 

در اعتراض به سياستهای ضد کارگری 
رژیم اسالمی، عدم افزایش حقوق و 
اقدامات ضد کارگری سازمان تامين 

  اجتماعی

 چندین واحد بزرگ      -
 صنعتی و توليدی      

٢٥شنبه  کرج   
 
 

 
                                                                                                                 برخی از  واحدهای شرکت کننده 

                                                                                                                  : بودند از عبارت   اعتصاب  این در
                                                                                                                  ،  مينو  پارس  لقمان، کارخانجات

                                                                                                                   ابنقاسم ایران، ایران کمبر، جابر 
                                                                                                                  حيان، کشباف صفا، پارس متال، 

                                                                                                                   مناطق  پارس الکتریک و کارگران
   شرکت واحد اتوبوس رانی٦ و ٨

  

  

 
 
 

١١١ 

گران سراسر ایران اعتراض همصدا با کار
  عليه سياستهای ضد کارگری رژیم

  واحد بزرگ       ٢٢ -
 صنعتی و توليدی     

٢٥شنبه  استان همدان   
١١٢ 

عالرغم تهدیدات کارفرمایان که سعی داشته اند از شرکت کارگران در اعتصاب سراسری جلوگيری نمایند با شرکت در 
  گران سراسر ایران اعالم کرده انداین اعتصاب اتحاد و همبستگی خود را با کار

 

       ماه ٣اعتراض به عدم پرداخت  
  یا      حقوق و مزا

 سد               ٦٠٠
"   رئيس علی دلواری"  

٢٥شنبه  براز جان   

مسئوالن رژیم وعده رسيدگی به خواستهای .. طی روزهای گذشته دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اند
نيز تصميم گرفته اند اداره " توسعه منابع آبی برازجان"مسئولين شرکت .  را داده و اعتصاب به پایان رسيده استکارگران

 .این سد را به شرکتهای پيمانکاری واگذار نمایند که این مسئله با اعتراض و اعتصاب کارگران روبرو شده است

١١٣ 
 

راض به عدم پرداخت       اعت
هقوق و مزایای چندین ماه    ح

"    سکو ساز"شرکت  ٧٠٠ ٢٥شنبه  بوشهر    
١١٤ 

شرکت .  تيرماه مطالبات معوقه کارگران خود را پرداخت نمایند٣٠ کارفرمایان وعده داده اند تا روز پنج شنبه - اعتصاب 
 می باشد  " ایران صدرا"وابسته به شرکت کشتی سازی " سکوساز"

 

 ماه حقوق ، مزایا               ٥ پرداخت        
 ماه اضافه کار٩ و همچنين        

٢٧ شنبه ٢ تهران شيشه ميرال ١٧٠   
١١٥ 

   جاده ساوه، در تقاطع چهار راه یافت آباد بستنآتش زدن الستيک،
اعتراض به دستگيری و بازداشت غير 

قانونی تعدادی از اعضای تعاونی 
رزیمسکن وزارت جهاد کشاو  

 تعاونی مسکن وزارت   -
 جهاد کشاورزی      

٢٨یکشنبه  تهران   
 

١١٦ 
 دادسرای ویژه جرائم بهداشتی و دارویی شماری از اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی در مقابل

آنها  ضمن مسدود کردن خيابان مطهری خواستار آزادی. ندمطهری تجمع اعتراضی برپا کرده ا در خيابانواقع 
 .رسيدگی به مشکالتشان شده اند شدگان و  دستگير 

 
 

در خواست برای جمع آوری کمک 
مالی با اعالم یک  شماره حساب 

 نفر از ١٧بانکی و بازگشت به کار  
  کارگران اخراجی شرکت واحد 

     سندیکای       -
 شرکت واحد

٢٨یکشنبه  تهران   
 
 

 



- ١٢ - 

:                                          فراخوانی به شرح زیر منتشر نموده اند  
 نفر ا ز کارگران و کارمندان با سابقه در شرکت واحد به دليل ١٧گفتنی است که ! با سالم به تمامی حق طلبان جهان ،

ن شرکت و تحت تاثير فشارهای خانه کارگر از سمت های خود اخراج شده و فعاليتهای سندیکایی توسط مسئولين ای
با توجه به نبرد نابرابر بين سندیکا و مافيای خانه کارگر که تا . زندگی اقتصادی آنها با بحران بزرگی مواجه شده است

فشارهای مالی از اهداف دندان مسلح به ابزارهای گوناگون  است و برای اینکه دوستان اخراج شده سندیکای ما تحت 
ما را یاری کنيد تا ... حق طلبانه خود دور نشوند از تمامی حق طلبان  سراسر دنيا درخواست یاری و مساعدت داریم 
 بتوانيم در جهت پيشبرد اهداف سندیکایی و حق طلبانه گام های بهتری برداریم

 
١١٧ 

 

  خواستار افزایش دستمزد برای   
 د آجر عد١٠٠٠هر            

 کوره پزخانه های      -
     خدابنده            

٢٩ شنبه ٢ زنجان   
١١٨ 

کارفرمایان متعهد شدند که پس از انجام .   کارگران شرکت کننده در این اعتصاب بمدت یک هفته دست از کار کشيدند
زندنيمه ای از قرار داد نيمه اول دستمزد ها را پرداخت و بقيه را در پایان کار بپردا  

 

 ماه حقوق و ١٤خواهان پرداخت حدود 
 مزایا

٢٩ شنبه ٢ کاشان ریسندگی بافندگی     ٢٥٠٠   
١١٩ 

  . ماه قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد١این اعتصاب و اعتراضات که از 
  ١٣٨٢مرداد  
 

 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایا

١شنبه  پاک دشت سازمایه ٢٤٠   
 

ضی کارگران و خانواده هایشان در مقابل استانداری تهران در روزهای گذشته دهها بار در مقابل نهادهای رژیم تجمع اعترا
تجمع و تحصن اعتراضی برگزار کردند، ولی کارفرمایان و مسئولين رژیم هيچ اقدامی مبنی بر پرداخت مطالبات آنان انجام 

 .نمی دهند

١٢٠ 
 

بنی در اعتراض به تصميم کارفرمایان م
روز . بر اخراج شماری از کارگران 

مزدی بودن شماری از کارگران که در 
بخش فضای سبز مشغول کار هستند 
و عدم پرداخت عيدی و پاداش تعدادی 

 از کارگران 

 شرکت پيمان کاری    ١٥٠
"           فوالد یار  "  

١شنبه  نيشابور   
 
 

١٢١ 

  .اض به اقدامات کارفرمایان آغاز شده بود همچنان ادامه دارد تير ماه و در اعتر٢٥این اعتصاب که از شنبه 
 کارگران              ٨٠ خواستار بازگشت بر سر کار  

 دانشگاه کردستان      
١شنبه  سنندج   

١٢٢ 
شان این کارگران به دنبال عدم تمدید قراردادهای. تحصن در مقابل سازمان مرکزی دانشگاه و اعتراض به اقدامات مسئولين
 از کار اخراج شده اند

 

 به بی توجهی مسئولين رژیم نسبت به       
خواستهایشان و بی نتيجه ماندن                         

  تير ماه             ٢٨           اعتصاب 

           ٤پرستاران  -
 بيمارستان تهران      

٢یکشنبه  تهران   
 

 سال گذشته مسئولين رژیم                       ١عال رغم اعتراضات گسترده پرستاران طی . تاران تحصن نموده اند                 پرس
.                                             اسالمی هيچ اقدامی جهت حل مشکالت پرستاران و رسيدگی به خواستهای آنان انجام نداده اند

 که تا رسيدن به خواستهایشان هر روز به مدت نيم ساعت در مقابل بيمارستانها                                        پرستاران اعالم کرده اند
                                                                     تحصن خواهند نمود                              

١٢٣ 

ن ماهه مطالبۀ حقوق و مزایای چندی       کارمندان بيمارستان ٢٠٠ 
           راضيه فيروز    

٢یکشنبه  کرمان   
١٢٤ 

وعده های مسئولين رژیم مبنی بر پرداخت مطالبات آنان تاکنون عملی نشده است     . تجمع اعتراضی   
 ماه حقوق و مزایای کارگران این ٢

 نشده و خواستار واحد تاکنون پراخت
 کارگر این شرکت ٤٥بازگشت به کار 

 قانون ٩شده اند که بر اساس ماده 
نوسازی و بازسازی صنایع از سر کار 

 اخراج شده بودند

 شرکت              ١٠٠
       نساجی غرب         

٢یکشنبه  کرمانشاه   
 
 
 

١٢٥ 
 

 به دنبال این تجمع کارگران شرکت غرب در مقابل اداره کل تجمع اعتراضی در مقابل اداره کار و امور اجتماعی استان
 .  تامين اجتماعی کرمانشاه نيز تجمع اعتراضی برگزار کردند بنا بر شایعاتی کارفرمایان قصد تعطيلی شرکت را دارند

 
 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایا

"     سازمایه"شرکت  - ٣ شنبه ٢ پاک دشت    
١٢٦ 

دشت دشت در مجلس رژیم و خانه کارگر پاک           تجمع اعتراضی در مقابل دفتر نماینده پاک         
.  کارگران به اعتراضات خود ادامه می دهند  

 

کارگران بعد از واگذاری این واحد به 
 سال حقوق و ١بخش خصوصی 

مزایای خود را دریافت نکرده و با 
 .مشکالت فراوانی روبرو هستند

الستيک      بهمن پ - ٣ شنبه ٢ قزوین    
 

١٢٧ 

 در ادامه اعتراضات کارگران کارخانه تعطيل شده بهمن پالستيک، کارگران این کارخانه با آتش زدن الستيک
. متری زرند را بسته اند٤٥ خيابان   

 

پایين بودن حقوق، ساعات باالی کاری 
و تبعيض ميان پرستاران و دیگر 
 کارمندان بخش  پزشکی

اران           پرست -  
"سينا"بيمارستان   

٣ شنبه ٢ تهران   
 

١٢٨ 
                     پرستاران در اعتراض به عدم رسيدگی مسئولين رژیم به خواستهایشان                                                              



- ١٣ - 

                       در مقابل دفتر رئيس این بيمارستان تحصن کرده اند
اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت                      
     حقوق و رعایت شدن عدالت       
 در پرداخت حقوق بازنشتگان     

٥ شنبه ٤ تهران بازنشتگان     -   
 

١٢٩ 
جمع معترضين مسئولين دفتر خاتمی در . تجمع اعتراضی شماری از بازنشتگان نهادهای مختلف در مقابل دفتر خاتمی 

 .حاضر شده و وعده رسيدگی به خواستهای آنان را داده اند
 

اعتراض نسبت به عدم پرداخت    
 حقوق و مزایای خود

 شرکت واحد         -
    اتوبوس رانی        

٥ شنبه ٤ کرمانشاه   
١٣٠ 

         لبات قانونی خود دست از کار کشيدند            ضمن اعتراض به عدم پرداخت مطا راننده گان طی روزهای گذشته            
 مردادماه نيز دست از کار کشيدند١ تير ماه و ٢٥ کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی کرمانشاه در روزهای             

 

خواستار پرداخت حقوق و مزایای 
 معوقه خود

"    پشم بافی آسيا" ١٠٠ ٥ شنبه ٤ کرمان    
١٣١ 

به دنبال این تجمع اعتراضی نيروهای انتظامی رژیم اسالمی ضمن . ع اعتراضی در مقابل کارخانه و بستن جادهتجم
 .یورش به صفوف کارگران معترض آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند

 

اعتراض به عدم دریافت حقوق و 
 مزایای چندین ماه خود     

بنياد   آذر ١١٢ ٥ شنبه ٤ تبریز    

 مرداد ماه  بار دیگر درمقابل این کارخانه اقدام به برگزاری ٥ و چهارشنبه ٤امه اعتراضات قبلی  روزهای سه شنبه دراد
کارخانه آذربنياد تحت پوشش بنياد مستضعان رژیم قرار دارد و عدم رسيدگی این نهاد رژیم به . تجمعات اعتراضی نمودند

 یاد شده و عدم پرداخت مطالبات کارگران می باشد وضعيت این واحد عامل اصلی بحران در کارخانه 

١٣٢ 
 

 ماه حقوق مزایای خود را دریافت ٦
نکرده اند و مسئولين نيز از رفتن به 

محل شرکت و پاسخگویی به 
.مشکالت کارگران خودداری می کنند  

بنياد   آذر ١١٢ ١٠ شنبه ٢ تبریز    
 
 

١٣٣ 
  . دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اندالباتشان، بعلت عدم پرداخت مط" دآذربنيا"کارگران شرکت 

اعتراض به بستن کارگاه هایشان و 
 .مزاحمت های شهرداری

 مغازه های مکانيک     -
 و تعميرگاه ها        

١٠ شنبه ٢ سنندج   

تظامی به بهانه عدم  سنندج با حمایت نيروهای ان٣ مرداد طی اخطار قبلی ماموران شهرداری منطقه ٤روز سه شنبه 
پروانه کسب و ایجاد مزاحمت برای مردم محله اقدام به پلمپ مغازه های مکانيکی و تعميرگاههای محله غفور که  وجود 

 روز به ٣ مغازه می باشد نمودند صنعتگران و تعميرکاران این محله به صورت جمعی و به مدت ١٠٠تعداد آنها بيشتر از 
روز مردادماه صنعتگران و امصبح .  و شهرداری مرکز تجمع کردند٣ی شهر و شهرداری منطقه عنوان اعتراض در جلو شوار

 . تعميرکاران موفق شدند شهرداری را تحت فشار قرار داده و مجوز بازگشایی مغازه های خود  را دریافت نمایند

 
١٣٤ 

اعتراض به خودداری رژیم از استخدام 
 نفر از معلمان پيش ١٨٠٠رسمی 

 یدبستان

 زنان معلم           -
 پيش دبستانی       

١٢ شنبه ٤ تهران   
 

١٣٥ 
  .زنان معلم پيش دبستانی از سراسر ایران در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کردند

اعتراض به عدم تحقق خواست 
 هایشان

١٤جمعه  بابل پرستاران -   

راض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل دانشگاه  جمعی از پرستاران این شهرستان در اعت       
 طی ماههای گذشته پرستاران  در سراسر ایران بارها                              .                علوم پزشکی تجمع اعتراض برگزار کرده اند

هایشان اقدامات اعتراضی انجام داده اند ولی                       در اعتراض به عدم رسيدگی مسئولين رژیم نسبت به خواست      
   عالرغم وعده های مکرر تاکنون هيچ اقدامی از سوی رژیم مبنی بر حل مشکالت پرستاران انجام نشده است     

 
١٣٦ 

 

اعتراض به تعطيلی شرکت و عدم 
  ماهه٥پرداخت حقوق و مزایای 

 آجر ماشينی         ٢٥٠
"          سازمایه            "

١٨ شنبه ٣ پاک دشت   

کارفرمایان شرکت آجر ماشينی سازمایه در حاليکه . کارگران شرکت در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند
راوانی  ماه کارگران این واحد را پرداخت نکرده اند شرکت را تعطيل کرده و کارگران را با مشکالت ف٥حقوق و مزایای 

 . مواجه نموده اند

١٣٧ 

 ماه ١٤اعتراض به عدم پرداخت     
حقوق و مزایایشان          

٢٠ شنبه ٥ کاشان  یریسندگی و بافندگ    ٢٥٠٠   
 

                                                                                                         زه و اعتصاب  روز مبار٥٠به دنبال  پيروزی
                                                                                                          کارفرمایان ناچار شدندپيگيرانه کارگران، 

                                                                                                          پرداخت تمامی حقوق معوقه کارگران را
  نمایند

  

  

 
 
 
 

١٣٨ 

 ماه حقوق ٣اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایایی خود     

یزد    " جنوب"کارخانه ١٧٠ ٢٠ شنبه ٥ یزد    

 کارگر در کارخانه جنوب یزد مشغول کار  بوده اند که ٧٠٠در سالهای گذشته .  انه تجمع اعتراضی در مقابل این کارخ
  این کارخانه وابسته به بنياد مستعضفان است . شده اند  نفر از آنان باز خرید٥٣٠تاکنون 

١٣٩ 
 

 اعتراض به واگذاری سهام شرکت به  
 بخش خصوصی و قطع اضافه کاری                       

رگران                           کا  

"    تکاب نيرو"شرکت - ٢٢شنبه  تهران    
 

١٤٠ 



- ١٤ - 

به دنبال واگذاری شرکت به بخش خصوصی کارگران این واحد از صبح امروز دست از کار کشيده و در محوطه شرکت 
 .اعتصاب نموده اند

 

 هزار ١٦٠اعتراض به حقوق کمتر از 
 تومان

  کارمندان دانشگاه      -
      م پزشکی  علو  

٢٣یکشنبه  اصفهان   
١٤١ 

                     تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان ریاست دانشگاه
 بازنشسته گان        - اعتراض به عدم واگذاری مسکن

  شرکت نفت         
٢٤ شنبه ٢ آبادان   

١٤٢ 
  .فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از کارگران و کارمندان بازنشسته شرکت نفت آبادان در مقابل 

 بازنشسته گان        - اعتراض به عدم واگذاری مسکن
  شرکت نفت         

٢٤ شنبه ٢ آبادان   
١٤٢ 

به عدم پرداخت اضافه کار، حق کارانه 
 و برخی مطالبات دیگر

٢٤ شنبه ٢ اصفهان "خورشيد"بيمارستان    ٤٠٠   

دست از کار کشيده و در محوطه این بيمارستان تحصن " خورشيد"رستاران و کارمندان بيمارستان صبح امروز جمعی از پ
 همکار خود این اقدام اعتراضی را برگزار نموده ٤٠٠ پرستار و کارمندان بيمارستان خورشيد به نمایندگی از ١٥٠. کرده اند

تی که به خواستهای آنان توجه نشود اعتراضات خود را شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی تهدید کرده اند، در صور.اند
  .به صورتهای دیگری از جمله تجمع در مقابل استانداری اصفهان ادامه خواهند داد

١٤٢-٢  

 ماه حقوق ٤اعتراض به عدم پرداخت 
.و حق بيمه   

٢٤ شنبه ٢ قزوین کارخانه پوشينه بافت -   
١٤٣ 

  نيم حقوق این کارگران به صورت نيمه و ناتمام به آنها پرداخت شده است سال و ١حدود . تجمع در مقابل استانداری
نسبت به انحالل اداره کل اعتراض 

 چای شمال
٢٤ شنبه ٢ رشت اداره کل چای شمال    -  ١٤٤ 

  تجمع اعتراضی به نمایندگی از تمامی کارمندان این اداره در مقابل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گيالن
م پرداخت حقوق و مزایا ی چند ماههعد ٢٥ شنبه ٣ آبادان شهرداری      -  ١٤٥ 

  تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان
خواستار پرداخت حقوق و مزایای 

 ماه گذشته خود و بازگشت ٦معوقه 
 .مجدد بر سر کارهایشان

٢٥ شنبه ٣  دشت ورامين پاک    شرکت سازمایه ١٠٠   
 

١٤٦ 
  .دشت به ورامين را بسته اند  جاده اصلی پاک ساعت١به مدت 

سبت به تعطيلی شرکت و ناعتراض 
 بی کار شدن کارگران 

 شرکت گوشت        -
     و شير بهمن         

٢٥ شنبه ٣ ورامين   
١٤٧ 

های  اهاین شرکت یکی از بزرگترین کشتارگ. تجمع اعتراضی کارگران در مقابل بزرگترین گشتار گاه صنعتی دام تهران
 ر تهران را تامين ميکنده درصد گوشت ش٢٥است که " و ورامينقرچک "منطقه 

 

نارضایتی نسبت به عدم پرداخت 
 ماه خود وخواستار ٥حقوق و مزایای 

 .رسيدگی به مشکالتشان شده اند

 ریسندگی و بافندگی   ٤٠
    شاهو             

٢٦ شنبه ٤ سنندج   
 

١٤٨ 
   در مقابل استانداری این شهر                   تجمع

 ماه حقوق ٤اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایای خود را

 آمونياک            ٣٠٠
    پتروشيمی غدیر       

٢٧ شنبه ٥ عسلویه   
١٤٩ 

  همزمان با سفر احمدی نژاد  به این شهرستان،  کارگران در محل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
 ماه             ٨    اعتراض به عدم دریافت    

                 حقوق و مزایا
"     سبزشه"شرکت   -  

     
٢٨جمعه  طبس   

١٥٠ 
 ضمن شکایت و تجمع در  آنهاچندین بار.  اعتراضات کارگران این شرکت و شکایت به نهادهای رژیم همچنان ادامه دارد

 گر و اداره کار خواستار پرداخت مطالباتشان شده اندمقابل نهادهای رژیم از جمله خانه کار
 

          ميليارد ٥٠خواستار جبران خسارت    
 تومانی به سبزی کاران و صيفی کاران   

 از ممنوعيت فروش محصوالتناشی ی 
  علت شيوع بيماری وبا شدند        به 

ان و کشاورزان    کارگر -  
 مزارع سبزی کاری     

٢٩شنبه  شهر ری   
 

١٥١ 
 

  تجمع در برابر استانداری تهران خواستار جبران خسارت شدند
این کارخانه در حالی تعطيل شده که 
چندین ماه حقوق و مزایای کارگران آن 

 .پرداخت نشده است

 خودرو سازی         ٣٠
"         ميدل باس  "  

٣٠کشنبه ی خرمشهر   
 

١٥٢ 
در این تجمع ضمن امضای نامه ای که به نهادهای رژیم .  کارگر در محوطه این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند٥٠

کارخانه خودرو سازی ميدل باس وابسته به . ارسال شده خواستار بازگشت بر سر کار و پرداخت مطالباتشان شده اند
 . افتتاح شد١٣٨٣د که در سال ی باشوزارت دفاع رژیم اسالمی م

 
 

   ١٣٨٤شهریور 

 ماه ٣عدم پرداخت حقوق و مزایای 
     گذشته

 شرکت سد  سازی    ٧٠
"       گذار خوش "  

١ شنبه ٣ ایالم   
١٥٣ 

  کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران خود داری می کنند.  کارگران یتجمع اعتراض
 ١خواستار افزایش دستمزد برای هر 

 هزار ٦ تومان به ٥٥٠٠ار خشت از هز
پرداخت حقوق کامل روزهای  و تومان

 اعتصاب نيز هستند

 کوره پزخانه های     -
 خدابنده           

٢ شنبه ٤ خدابنده   
 
 

١٥٤ 



- ١٥ - 

        از آنجا که صاحبان . به دنبال اعتصاب کارگران کوره پزخانه های خدابنده که یک ماه پيش با موفقيت پایان یافت
کوره پزخانه ها به تعهدات خود عمل نکرده اند کارگران کوره پزخانه ها جهت رسيدن به خواست و مطالبات خود دوباره 

کارگران اعالم کرده اند تا زمانيکه کارفرمایان خواستهای آنان را برآورده نکنند به اعتصاب خود . اقدام به اعتصاب نموده اند
 .ادامه خواهند داد

 
 

 نفر از ١٥ل شهریور شرکت از او
 کارگران را از سرکار اخراج نموده 

 شرکت بهره برداری    -
  نفت و گاز         

٥ شنبه ٣ گچساران   
١٥٥ 

گچساران شماری از کارگران حراست ناحيه یک شرکت بهره برداری نفت و گاز   
  ن اخراجی شرکت یاد شده        در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند اکثر کارگرا   

 .                                       سال سابقه کار در این شرکت را دارند١٠حدود                                       

 
 

خواستار پرداخت حقوق و مطالبات 
 معوقه

٥ شنبه ٥ دزفول     کارخانه قند           -   
١٥٦ 

  در مقابل فرمانداری شوش ران و خانواده هایشان اعتراضی کارگ تجمع
 ٢کارفرمایان طی ماه های گذشته و در 

 کارگر رسمی این شرکت را ٢١٠مرحله 
اخراج نموده و به جای آنان کارگران 
قراردادی را به وسيله شرکتهای 
 پيمانکاری استخدام نموده اند

٦یکشنبه  تهران شرکت پرسی گاز      ٢١٠   
 
 

١٥٧ 
 

  .ران اخراجی این شرکت طی هفته گذشته هر روزه در مقابل کارخانه تحصن کرده اندکارگ
اعتراض به شيوه استخدام خود  و 

 خواستار تامين امنيت شغلی 
٦یکشنبه  تهران سازمان بهزیستی     -   

 
                                                                                                           شماری از کارمندان سازمان بهزیستی
                                                                                                           به نمایندگی از همکاران خود تجمعی

 برگزار کردند اعتراضی در مقابل مجلس

 
 
 
 

١٥٨ 
 
 
 
 
 
 
 

اه حقوق و مزایای خود را دریافت  م٤
نکرده و ميليونها تومان از مطالبات آنان 

 از سوی کارفرمایان پرداخت نشده 

"       نازنخ"کارخانه  - ٦یکشنبه  قزوین    
 

١٥٩ 
   بسياری از مطالبات بازنشستگان کارخانه یاد شده نيز پرداخت نشده است. تجمع در مقابل دفتر رئيس جمهوری رژیم

 ه حقوق و مزایای کارگران بخش ما٣
 خدماتی شهرداری کرج پرداخت نشده

 اعتراضات آنان نيز بی نتيجه بوده 

٦یکشنبه  کرج شهرداری   -   
 
 

                                                                                                          شهریور ماه دست٦روز و شب یکشنبه 
                                                                                                  .از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اند
                                                                                                       کارگران شهرداری کرج به صورت قراردادی

                                                                                                    و به وسيله شرکتهای پيمانکاری استخدام 
  .شده اند

  

 

 
 

١٦٠ 

اعتراض به دستگيری ها و تعقيب و 
بازداشت فعالين اجتماعی و کارگری و 

خواهان آزادی فوری رؤیا طلوعی و 
برهان دیوارگر و منع تعقيب سایرین 

  شده اند

 انجمن صنفی کارگران    -
 برق و  فلزکار  

٨ شنبه ٣ کرمانشاه   
 

١٦١ 

   صدور اطالعيه ای خطاب به سازمان های کارگری و  مجامع حقوق بشری  در سراسر جهان
ای تعهدات کارفرمایان و تاخير در عدم اجر

پرداخت حقوق و پایين بودن دستمزد و 
 نبود پوشش بيمه تامين اجتماعی

 کوره پزخانه های      -
    خدابنده           

٩ شنبه ٤ خدابنده   

نرخ دستمزدی حقوق معوقه کارگران از خرداد تا نيمه مرداد ماه پرداخت شده و   بنا بود کهفرمایان،طبق توافق نامه کار
همچنين حقوق روزهای اعتصاب بر مبنای .  افزایش یابد٥٨٠٠ تومان به ٥٤٠٠کارگران در ازای هر یک هزار خشت از 

اکنون پس از چهار هفته کارفرمایان هيچ کدام از موارد موافقت را اجرا . ميانگين کارکرد روزانه محاسبه و پرداخت شود
 .ده و نسبت به عملی نشدن توافق نامه های انجام شده اعتراض دارند کارگران  دست از کار کشي.ه اندنکرد

١٦٢ 
 
 

٩ شنبه ٤ تهران معلمان حق التدریس    ٢٠ اعتراض عليه عدم استخدام رسمی   
     سال سابقه ٤ دارای تجمع کنندگان با اعالم اینکه.  زنان معلمان حق التدریس در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند        

          حق التدریس پذیرفته شدند و آموزش آزمون استخدام معلمان  تدریس در وزارت آموزش و پرورش هستند و از طریق
١٦٣ 



- ١٦ - 

     سال آنها را استخدام کند، اما اکنون در این زمينه هيچ اقدامی انجام نميدهد   ٤پرورش به آنها قول داده بود که پس از 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 خواستار رسيدگی به ومزایای معوقه 

 مشکالت خود شدند

 ریسندگی و بافندگی    ١٤٠
     شاهو            

٩ شنبه ٤ سنندج   
 

١٦٤ 
این کارگران اعالم .  نقليه شدند بعد از ظهر خيابان استانداری را بستند و مانع عبور و مرور وسایل١کارگران تا ساعت 

 کردند که از ابتدای سال جاری تا کنون هيچ حقوقی از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت نشده است 
 

کارگران اخراجی چندین بار اقدام به 
اعتراض نموده اند، ولی کارفرمایان تا 
کنون از رسيدگی به خواستهای آنان 

 .خود داری کرده اند

"         پرسی گاز" ٢١٠ ٩ شنبه ٤ تهران    
 

١٦٥ 
 

  تهران وارد هفتمين روز خود شد" پرسی گاز"تحصن کارگران اخراجی شرکت 
صدها  اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه

 نفر
١٠ شنبه ٥ دزفول کارخانه قند دزفول        

      هر یک از کارگران  این کارخانه  .دستان شوش تجمع اعتراضی کرده انصدها نفر از کارگران در مقابل فرمانداری شهر  
          شرکت نامبرده طلب دارند که با وجود اعتراضات کارگران تا کنون هيچ پاسخی  هزار تومان از٥٠٠ ميليون و ٢حداقل 

  .پرداخت حقوق معوقه کارگران داده نشده است مبنی بر حل مشکالت کارگران و

١٦٦ 
 
 

اعتراض به تعطيلی کارخانه و اخراج 
 کارگران

"      پوشينه بافت" ١٥٠٠    ١٢شنبه   قزوین 
 

 

 فرمانداری شهرستان البرز به دنبال این اقدام اعتراضی مسئولين رژیم در شهرستان البرز وعده تجمع اعتراضی در مقابل
         ماه قبل٣کارفرمایان کارخانه پوشينه بافت . داخت مطالبات آنان را داده اندرسيدگی به خواستهای کارگران و پر

 ١٥٠٠ن آن که حقوق و مطالبات کارگران را پرداخت نمایند، با بهانه های دروغين اقدام به تعطيلی کارخانه نموده و بدو
 کارگر این کارخانه را بی کار نموده اند                               

١٦٧ 
 

تهدید کارمندان از سوی مسئولين 
آموزش و پرورش، تعطيلی شورای 

معاونين اداره و بی توجهی به مسائل 
 آموزشی در مدارس

   اداره             -
  آموزش و پرورش       

١٢شنبه   هفتگل   
 

١٦٨ 
 

تحصن در مقابل این اداره نسبت به بی توجهی مسئولين به خواستهایشان کارمندان معترض اعالم کرده اند تا زمانيکه 
 ..مدیر آموزش و پرورش شهرستان هفتگل از مقام خود اخراج نشود به تحصن شان ادامه خواهند داد

 

 ماه حقوق و ٢حد کارگران این وا
مزایای خود را دریافت نکرده و به علت 
تعطيالت اجباری از سوی کارفرمایان 

 .در بالتکليفی به سر ميبرند

 شرکت لوله سازی     -
  خوزستان           

١٢شنبه   اهواز   
 
 

١٦٩ 
 مشکالتشان جاده اصلی به بتدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا و پاسخگو نبودن مسئولين رژیم و کارفرمایان نس

           به دنبال این اقدام اعتراضی نيروهای انتظامی محل تجمع کارگران را محاصره کرده . خرمشهر را بسته اند_ هواز ا
 . تا پایان این هفته مطالبات کارگران را پرداخت نمایندو کارفرمایان نيز در محل حاضر شده و وعده داده اند

 

کارگران بازنشسته نسبت به پایين 
 .بودن حقوق خود اعتراض کرده اند

 شرکت صنعتی       ١٠٠
"            مينوی   "  

١٢شنبه   خرمدره   
١٧٠ 

  تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته در مقابل این شرکت
 ٧١ کارگران این شرکت از سال

خواستار دریافت زمين جهت احداث 
مسکن شده اند، ولی تاکنون موفق 

 .به دریافت زمينها نشده اند

"     شفارود"شرکت  ٧٥٠ ١٤  شنبه٢ گيالن   
 

 
 

١٧١ 
 

  "اسالم"برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این شرکت در منطقه 
خواستار پرداخت سریع حقوق و 

  اندمزایای معوقه خود شده
نگيان  فره ١٥٠ ١٤  شنبه٢ یاسوج   

 
 

یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواست هایشان را " سليمان خاطر " فرهنگيان شهرستان بویر در مقابل دبيرستان
 .در قطعنامه ای اعالم کردند و  تا زمانيکه مطالباتشان پرداخت نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

١٧٢ 

 سال ٢٨ تا ٨کارگران اخراجی که بين 
سابقه کار در این واحد را دارند ضمن 
اعتراض به اقدامات کارفرمایان مبنی 
بر اخراج خود خواستار بازگشت به 

 .سرکارهایشان هستند

"         پرسی گاز" - ١٤  شنبه٢ تهران   
 

 
 
 

١٧٣ 
 

به دنبال . برگزار کرده اند شماری از کارگران این واحد در مقابل دفتر شرکت تجمع اعتراضی ،در اعتراض به اخراج
 . کارگر دیگر این شرکت را صادر کرده اند٨آن،کارفرمایان شرکت پرسی گاز حکم اخراج 

 

 ماه ٢کارگران حقوق و مزایای بيش از 
 خود را دریافت نکرده اند

"       بردسير"قند  ٨٠٠ ١٤  شنبه٢ کرمان   
 

 

 ماه حقوق ١ ماه حقوق کارگران قراردادی و ٢ل این اقدام اعتراضی، به دنبا. برگزاری تجمع اعتراضی در محل این کارخانه
 کارگر رسمی، قراردادی و فصلی در ٨٠٠بيش از . کارگران رسمی این کارخانه از سوی کارفرمایان پرداخت شده است

 کارخانه قند بردسير مشغول کار هستند

١٧٤ 
 

بدون " قفل کار"کارفرمایان شرکت 
قوق و مزایای هيچ دليلی از پرداخت ح

 کارگران خود داری می کنند

"      قفل کار"شرکت  ١٠٠ ١٩ تا ١٦ قزوین    
 

١٧٥ 
اعتصاب همچنان ادامه دارد                                             .                   کارگران دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نموده اند 

.                  رگران بر ادامه  اعتصاب تا دریافت کامل حقوق و مزایای خود تاکيد دارند                         و کا
 



- ١٧ - 

اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولين 
 نفر از ١٧به مطالبات کارگران و اخراج 

همکارانشان که برای احقاق حقوق 
  قانونی خود تالش کرده بودند

 رانندگان             -
 شرکت واحد          

١٦ شنبه ٤ تهران   
 
 

١٧٦ 
اعالم کرده اند واحد رانندگان شرکت . رانندگان از ابتدای صبح در اعتراض چراغ ماشين های خود را روشن کرده اند

  .همچنان چراغهای اتوبوسهای خود را روشن نگه خواهند داشت و اعتراضات خود را ادامه خواهند داد
 
 

 بی کاری و عدم دریافت اعتراض به
لبات معوقها و مطحقوق  

١٩شنبه  دزفول کارخانه قند          ٢٠٠   
١٧٧ 

 و به دنبال واگذاری به بخش خصوصی تعطيل شده و کارگران بيکار شده و بسياری از ٨١کارخانه قند دزفول از سال 
 .  ماه حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند١٥کارگران کارخانه قند دزفول به صورت متوسط  

 

عتراض به بخشنامۀ جدید و عدم ا
 ماه ٦پرداخت حقوق و مطالبات 

 گذشته 

١٩شنبه  گناباد  بهمن   ٢٢بيمارستان  ٨٠   
 

١٧٨ 
بر اساس بخشنامه جدید وزارت بهداشت رژیم .  تجمع در محل بيمارستان در اعتراض به بخشنامه وزارت بهداشت

بعد جهت استفاده از امکانات پزشکی و مراجعه به مراکز درمانی اسالمی کارمندان بخش بهداشت و درمان باید از این به 
 پول پرداخت کنند که این مسئله با اعتراضات کارمندان  مراکز بهداشتی و درمانی روبرو شده است

 

 سال گذشته و حقوق سه ٣مطالبات 
ماهه گذشته خود را دریافت نکرده و   
خواهان پرداخت حقوق و مزایای معوقه 

 .ورداری از حق بيمه شدندخود و برخ

 ریسندگی و بافندگی    ١٢٠
 بارش              

٢٠یکشنبه  اصفهان   
 

١٧٩ 

  .در مقابل هتل کوثر واقع در مرکز شهر اصفهان اقدام به تجمع اعتراضی نمودند
اعتراض به طرح مسئولين کارخانه 
مبنی بر تفکيک بخشهای مختلف و 
 احتمال واگذاری به بخش خصوصی

ارخانه ماشين سازی  ک - ٢٠یکشنبه  تبریز    
 

١٨٠ 
           به غير از کارگاههای و  در حال حاضر کارگران به اعتراضات و اعتصابات خود ادامه می دهند

 ه استتمامی بخشهای کارخانه از فعاليت باز ایستاد  ،ریخته گری و مرکز آموزش
 
 

اعتراض به طرح مسئولين کارخانه 
مبنی بر تفکيک بخشهای مختلف 

کارخانه و احتمال واگذاری به بخش 
 خصوصی 

٢١ شنبه ٢ تبریز کارخانه ماشين سازی  -   
 

١٨١ 

   شهریورماه شروع شد، وارد دومين روز خود شد٢٠از صبح روز یکشنبه              اعتصاب کارگران که
 ماه ١٣ارستان یاد شده کارمندان بيم

حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و 
نسبت به این مسئله و عدم 

رسيدگی مسئولين رژیم در استان 
 .خراسان معترض هستند

علی      "بيمارستان -  
"       ابن ابی طالب  

٢١ شنبه ٢ مشهد   
 
 

١٨٢ 
 

   مشهد در مقابل استانداری تجمع اعتراضی کارمندان بيمارستان
اعتراض به تعطيلی واحد پساب و 

 کارگر و عدم پرداخت ٦٢بالتکليفی 
 برخی از مزایا

"  دوده صنعتی"شرکت - ٢١ شنبه ٢ ساوه    

به دنبال وعده مسئولين رژیم در .  ساعت کارفرمایان این شرکت را در دفتر کارشان محبوس کرده اند٨ به مدت  کارگران
 یافته، ولی کارگران دعوت مسئولين مبنی بر برگزاری جلسه در اداره کار را رد شهر ساوه اقدام اعتراضی کارگران پایان

عالرغم اعتراضات گسترده کارگران، کارفرمایان از . کرده و بر برگزاری این جلسه در محل کارخانه پافشاری ميکنند
 .رسيدگی به مشکالت آنان خود داری کرده اند

١٨٣ 

 اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا
 و حق بيمه

 کارخانه توليدی اسفنج  ١٠٠
 و الياف شيروان و    
 شرکت شهد خراسان

٢٢ شنبه ٣ شيروان   

 خود را دریافت نکرده اند، و به علت ٨٣ و ٨٢ ماه حقوق و مزایا و عيدی سالهای ١٢ کارخانه حدود  اینکارگران قراردادی
 ماه است که از مزایای قانونی ٦ستگان کارخانه یاد شده عدم پرداخت حق بيمه از سوی کارفرمایان، کارگران و بازنش

 همچنين کارگران شرکت شهد خراسان نيز چندین ماه حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند. خود محروم هستند

١٨٤ 
 
 

مسئولين شرکت احيا فوالد به عنوان 
" پلی اکریل"سهامداران اصلی شرکت 

 قصد فروش مجتمع باغ پلی اکریل را
دارند که محل تفریح کارگران این 
 شرکت و خانواده هایشان می باشد

اصفهان   " پلی اکریل  " ٢٠٠ ٢٤ شنبه ٥ اصفهان    
 
 

١٨٥ 
 

هفته . نسبت به فروش اماکن رفاهی و تفریحی این شرکت" احيا فوالد"تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان شرکت 
 ری را برگزار کرده بودندگذشته نيز کارگران این شرکت تجمع اعتراضی دیگ

 

در حاليکه فصل کار کارگران به پایان 
رسيده کارفرمایان تا کنون حقوق و 
مزایای آنان از جمله عيدی، پاداش، 
حقوق مرخصی، حق اوالد و حق 

مسکن کارگران را پرداخت نکرده و در 
 سوم حقوق ١صورت پرداخت مزایا 

 .کارگران را کسر می کنند

      کوره پزخانه های -
دشت               پاک  

٢٤ شنبه ٥ پاک دشت   
 
 

١٨٦ 



- ١٨ - 

کارگران همچنين نسبت به بی توجهی نهادهای رژیم از جمله اداره کار پاکدشت نسبت به .  تجمع اعتراضی
 .مشکالتشان اعتراض کرده اند

 

٢٦شنبه  جاده ساوه شرکت الستيک البرز    ٣٠٠ اعتراض به  خواباندن توليد دائمی   
 ماه است که شرکت الستيک البرز به صورت دائمی فعاليت نمی ٤حدود . ع در مقابل این کارخانه واقع در جاده ساوهتجم

 ميليون یورو از بانک جهانی جهت خرید مواد ١٠مبلغ  کند و این در حالی است که مسئوالن و کارفرمایان این شرکت 
ده اند تا فعاليت خود را از سر بگيرند، ولی تاکنون این شرکت به اوليه و راه اندازی پروژهای این شرکت وام دریافت کر

.صورت نيمه تعطيل به فعاليت خود ادامه داده است  

١٨٧ 
 
 

نامعلوم بودن وضعيت شغلی و دریافت 
 حقوق و مزایای معوقه خود

"  ایران الکتریک"شرکت  - ٢٦شنبه  رشت    
 

 این قرار بود زمينی که مربوط به اموال شرکت بود به فروش برسانند  پيش از.تجمع اعتراضی کارگران در مقابل شهرداری
 اقدام خودداری کرده و تاکنون برای پرداخت حقوق معوقه کارگران  و حقوق کارگران را پراخت نمایند ولی کارفرمایان از این

 .هيچ اقدامی صورت نداده اند

١٨٨ 

 ماه حقوق و مزایای ٦کارگران حدود 
کرده و به دنبال تغيير خود را دریافت ن

کارفرمای این شرکت، از سر 
 .کارهایشان اخراج شده اند

٢٦شنبه  بابلسر شرکت فرش البرز    -   
 

١٨٩ 

  .کارگران  همراه با خانواده هایشان در اعتراض به اخراج خود مقابل فرمانداری بابلسر تجمع اعتراضی نمودند
اعتراض به فروش مجتمع تفریحی 

کتورزشی این شر  
٢٧یکشنبه  اصفهان شرکت پلی اکریل      -   

کارگران که در محل کارخانه با مواد شيميایی در تماس هستند از محل تفریحی و ورزشی این شرکت جهت جبران 
خسارتهای ناشی از مواد شيميایی استفاده می کردند، ولی بعد از واگذاری شرکت یاد شده به بخش خصوصی 

 را به فروش رسانده اند" باغ فردوس"ی و ورزشی کارفرمایان مجتمع تفریح

١٩٠ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 ماهه خود و عدم ٣مزایای 

برخوردادری از خدمات بيمه تامين 
اجتماعی و همچنين بالتکليفی سهام 

 این شرکت

"  بارش"شرکت نساجی - ٢٨ شنبه ٢ اصفهان    
 
 

١٩١ 
 

 روز گذشته بارها به ادارات رژیم مراجعه کرده اند، اما تا کنون هيچ ١٣طی ". کوثر"تجمع اعتراضی کارگران در مقابل هتل 
 .اقدامی جهت رسيدگی به خواستهایشان صورت نگرفته است

 

"       فرنخ"کارخانه  - عدم دریافت حقوق و مزایای معوقه  ٢٨ شنبه ٢ قزوین   ١٩٢ 
    کارهایشان خود داری کرده اند                        کارگران مدت یک هفته است که از رفتن به سر

محکوم کردن بی توجهی دستگاه 
 قضایی رژیم به خواستهایشان

 شرکت تعاونی        ١٠٠
" نصير  تجارت سهند"  

٣٠ شنبه ٤ تهران   
١٩٣ 

قضایی رژیم و با در مقابل یکی از ساختمانهای دستگاه " نصير تجارت سهند"تجمع اعتراضی اعضای شرکت تعاونی
 .خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شده اند" شاهرودی عدالت، عدالت"سردادن شعار 

 

اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولين 
 به مشکالتشان

"    فرش البرز "شرکت  ١٧٠ ٣٠ شنبه ٤ بابلسر    
١٩٤ 

  د ارگران به وسيله نيروهای امنيتی روبرو ششماری از ک تجمع اعتراضی کارگران با تهدید مسئولين رژیم و دستگيری   
١٣٨٤مهر ماه    

معلمان شرکت کننده نسبت به طرح 
وزارت آموش و پرورش که معلمان حق 

 سال سابقه کار ٤التدریسی کمتر از 
را اخراج می کند معترض بوده و 

خواستار بازگشت بر سر کارهایشان 
 .هستند

٢شنبه  شيراز معلمان حق التدریسی  ٧٠   
 
 

 
١٩٥ 

 هزار معلم حق التدریسی این شهرستان در مقابل ٣ نفر از معلمان حق التدریسی شيراز به نمایندگی از ٧٠بيش از 
 .اداره آموزش و پرورش این شهر تحصن نمودند

 

اعتراض نسبت به طرح وزارت آموزش 
و پرورش که باعث افزایش ساعت 

و با سردادن ..  کاری آنان می شود
استار رسيدگی به شعارهایی خو

 وضعيت خود شده اند

٢شنبه  بم معلمان حق التدریسی  -   
 
 

١٩٦ 
 

شماری از معلمان حق التدریس و مشاوران وزارت آموزش و پرورش ، ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اداره 
 .آموزش و پرورش نسبت به بی توجهی مسئولين این رژیم به مشکالتشان اعتراض کرده اند

 

تراض به عملی نشدن وعده های اع
مدیران این شرکت مبنی بر پرداخت 

 مزایا و مطالباتشان

"     مه نخ و سر نخ" ١٦٠٠ ٢شنبه  قزوین    

 کارگر بازنشسته شرکت یاد شده در مقابل ٣٠٠ابتدا .  کارگران در محل این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند
 عصر ٣ تجمع به داخل کارخانه کشيده شده و تا  ساعت ، کارگر شاغل در این واحد١٣٠٠کارخانه تجمع کرده و با حمایت 

 ١٣٠٠ کارگر بازنشسته این شرکت پرداخت نشده و ٣٠٠مزایای . شنبه  این اقدام اعتراضی همچنان ادامه داشته است
 . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٢کارگر دیگر نيز 

١٩٧ 
 

ت به افزایش ساعات کاری  اعتراض نسب ٢شنبه  قم معلمان رشته مشاوره   -   



- ١٩ - 

 تجمع شماری از معلمان رشته مشاوره استان قم در مقابل اداره کل آموزش
 و پرورش این استان

١٩٨ 

معلمان حق التدریس استان فارس که 
نسبت به اخراج خود معترض هستند 
خواستار بازگشت بر سرکارهایشان 

 .می باشند

ن حق التدریس   معلما - ٣یکشنبه  شيراز    
 

١٩٩ 
 

  تحصن معلمان حق التدریس در شيراز وارد دومين روز خود شد
٣یکشنبه  بوشهر نفت فالت قاره     - اعتراض نسبت به اخراج و تبعيض   

 تبعيض در شماری از کارگران قراردادی و پيمانی شرکت نفت فالت قاره ضمن ارسال نامه ای به مسئولين رژیم نسبت به
کارگران قراردادی این شرکت در صورتی که  برای افزایش . پرداخت حقوق ميان کارگران این شرکت اعتراض کرده اند

حقوق و مزایای خود اعتراض نمایند بالفاصله به وسيله مسئولين شرکت و بدون پرداخت هر گونه مزایایی اخراج خواهند 
 نوروز مشغول کار هستندکارگران این شرکت در سکوهای سروش و . شد

 
٢٠٠ 

 

 شرکت با بهانه های  اینکارفرمایان
واهی کارخانه را تعطيل و  کارگران این 

 .واحد را بيکار کرده اند

٣یکشنبه  ساوه ایران پاپيروس        ١٤٠   
 

٢٠١ 
  تجمع اعتراضی در مقابل خانه کارگر

ور    فنر سازی خا ٣٦٠ مبارزه برای جلوگيری از اخراج کارگران ٣یکشنبه  ساوه    
               مهر ماه  کارگران دست از کار کشيده ٢ شهریور ماه تا صبح روز شنبه ٣٠ روز چهارشنبه ٣از ساعت              

                ان شرکت یاد شده  تحصن نمودند که سرانجام کارفرمایان خواستهای کارگران را پذیرفته واعتراض کارگرواقدام به     
رگر قراردادی این کارخانه داشتند کا٣٠٠ کارگر از مجموع ١٢٠کارفرمایان تصميم به اخراج . پيروزمندانه  پایان یافت        

  نداین تصميم جلوگيری نمود ولی کارگران در سایه اتحاد و همبستگی خود از عملی شدن                      

٢٠٢ 
 

        نسبت به اعتراض            
 اقدامات ضد کارگری کارفرمایان     

" هانی"شرکت غذایی  - ٣یکشنبه  پاک دشت    
٢٠٣ 

  کارگر قراردادی را از حق بيمه محروم کرده١٨٠کارفرمایان این شرکت 
. و برخی از مطالبات آنان از جمله عيدی و پاداش کارگران را پرداخت نمی کنند  

 

کارمندان این شرکت چندین ماه 
 حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده

٤ شنبه ٢ گلستان شرکت توزیع آب        -   
٢٠٤ 

  کارمندان انجام نمی دهندمسئولين این شرکت هيچ اقدامی در مورد مطالبات . تجمع اعتراضی کارمندان شرکت توزیع آب
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 قه خودمزایای معو
"     آب دشت " کارگاه - ٤ شنبه ٢ کرمان    

٢٠٥ 
مسئولين شرکت معادن سنگ کروميت اسفندقه از  .در مقابل استانداری کرمان تجمع اعتراضی برگزار کرده اندکارگران 
 .اندنپرداخته نيز  را  کارگران ١٣٨٣ تاکنون برخی مزایای کارگران این شرکت را پرداخت نکرده و عيدی سال ٧٧سال 

 

عدم پرداخت حقوق و مزایای چندین 
ماهه و عدم تامين امکانات ایمنی و 

 بهداشتی در محل کار

صنعت چوب   "شرکت  -  
"             ایران ساوه  

٥ شنبه ٣ ساوه   
 

٢٠٦ 
                                      به دنبال واگذاری این شرکت به.                   برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل خانه کارگر این شهرستان

. کارگر این واحد از سر کارهایشان اخراج شده اند٣٣٠     بخش خصوصی طی سالهای گذشته   
 

 ٨٨٠جمعی از معلمان به نمایندگی از 
معلم حق التدریس کرمانشاه که از 
ابتدای سال جدید تحصيلی اخراج 

شده اند در این تجمع شرکت کرده و 
اسخگوئی مسئولين رژیم خواستار پ

 .نسبت به وضعيت خود شده اند

٦ شنبه ٤ کرمانشاه معلمان حق التدریس    -  ٢٠٧ 

شماری از معلمان حق التدریس استان کرمانشاه که اکثریت آنان زنان معلم بودند ضمن تجمع در مقابل مجلس رژیم 
 .نسبت به اخراج خود اعتراض کرده اند

 

 پرداخت اعتراض به تبعيض در ميزان
حقوق بازنشستگان  و خواستار 

رسيدگی مسئولين رژیم نسبت به 
مشکالتشان  و اجرای هر چه سریعتر 
نظام هماهنگ حقوق و رفع تبعيض در 

باز             ميزان پرداخت حقوق 
 نشستگان

٦ شنبه ٤ تهران بازنشستگان       ٣٠٠   
 
 
 

٢٠٨ 
 

  م اسالمیتجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس رژی
این شرکت شرایط بسيار دشواری را 
جهت ادامه کار کارگران قراردادی تعين 

نموده و در صورتی که کارگران از 
پذیرش این شرایط خودداری کنند از 

 .سر کار اخراج خواهند شد

 شرکت اراک زیتون    -
)دانشگاه علوم پزشکی(  

٦ شنبه ٤ اراک   
 
 

٢٠٩ 
 

  .من ارسال نامه ای سرگشاده به وزیر کار خواستار رسيدگی به وضعيت خود شده اندجمعی از کارگران قراردادی ض
پایين بودن حقوق و مزایا و همچنين 

تبعيض در پرداخت حقوق 
 بازنشستگان

٦ شنبه ٤ مشهد بازنشستگان        -   
 

٢١٠ 
  برگزار کردندبازنشستگان استان خراسان رضوی یک تجمع اعتراضی در مقابل استانداری این استان 

٦ شنبه ٤ رشت  الکتریک              ایران ٥٤٤    عدم پاسخ گوئی به پرداخت    



- ٢٠ - 

معوقه  هایحقوق   ٢١١ 
      .يازدهمين روز خود شد تجمع اعتراضی آارگران ايران الكتريك در مقابل فروشگاه تعاونی آارآنان این شرکت وارد

         نيز در مقابل شهرداری رشت تجمع آرده بودند٦/٨٤ /٢٦اين آارگران در تاريخ                           
 

اعتراض به فروش اموال شرکت پلی 
که محل " باغ فردوس"اکریل از جمله 

 تفریحی کارگران شرکت می باشد

"         پلی اکریل" - ٧ شنبه ٥ اصفهان    
 

٢١٢ 
کارگران معترض اعالم  . کردندبرگزارنداری اصفهان  تجمع اعتراضی در مقابل استایکشرکت امروز این شماری از کارگران 

کرده اند در صورتی که به خواستهایشان رسيدگی نشود هفته آینده در مقابل دفتر احمدی نژاد اقدام به تجمع اعتراضی 
 .خواهند نمود

 

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
 معوقه خود

٨جمعه  شيروان کارخانه قند -   

 ماه ٨کارفرمایان کارخانه قند شيروان  .ی نماز جمعه این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردنددر مقابل محل برگزار
حقوق و مزایای کارگران این واحد را پرداخت نکرده و زمانی که کارگران به این مسئله اعتراض کرده اند از سر کارهایشان 

لين رژیم در شهرستان شيروان خواسته اند تا نسبت کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی از مسئو .اخراج شدند
  به رسيدگی به خواستها و پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران کارخانه قند شيروان اقدام نمایند

٢١٣ 
 

١٠یکشنبه  تهران معلمان مشاور مدارس   - اعتراض به افزایش ساعات کاری خود   
آنها . ر مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از معلمان مشاور مدارس استان تهران د

 .اعالم کرده اند در حاليکه چندین بار اقدام به اعتراض نموده ایم، مسئولين حاضر به پاسخگوئی به اعتراضات ما نيستند
٢١٤ 

 
 ماه ٦اعتراض به عدم حقوق و مزایای 

 گذشته
١٠به یکشن کرمان معدن کروميت اسفندقه  ٤٠٠   

٢١٥ 
  "کروميت اسفندقه"تجمع اعتراضی کارگران معدن 

 ماه ٢کارگران بخش خدمات شهری 
 حقوق و مزایا خود را دریافت نکرده اند

١٠یکشنبه  دزفول            شهرداری ٦١   
٢١٦ 

  . روز گذشته در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کرده اند٢طی 
 نابسامان و اعتراض نسبت به وضع

 مشکالت فراوان شغلی
 الستيک سازی       ٧٠٠

"              بارز    "  
١٠یکشنبه  کرمان   

کارگران ضمن تاکيد بر ادامه .  مهرماه آغاز شده است،همچنان ادامه دارد٩اعتصاب غذای کارگران که از روز شنبه 
یکسان شدن پاداش ماهيانه برای _١.  ت رسانده اند بند به اطالع مدیران شرک١٣اعتصاب غذا، خواستهای خود را در 

 افزایش مزایا بر اساس آلودگی محيط کار، دوری راه و ساعات کار_٢ کارگران_مدیران_مدیر عامل :کليه پرسنل کارخانه
درج آیين نامه داخلی _٤ یکسان شدن تسهيالت اعطایی، شامل سفرهای سياحتی و تفریحی، پاداش پایان سال_٣

 داشتن امنيت شغلی_٥ تابلو اعالنات همراه با بخشنامه داخلی و ارسال از اداره کار و تامين اجتماعیمجتمع در 
 اصالح سختی کار و حق فنی و درج در حکم_٧ افزایش و اصالح وام مسکن و پيگيری زمينهای تعاونی مسکن_٦
اعطای _١٠ی شهرک ایران منشتعيين تکليف آپارتمانها_٩ مشخص شدن و اجرای هر چه سریعتر چارت سازمانی_٨

 درصد پاداش ماهيانه به طور مستمر طبق ضوابط اعالم شده به کارکنان و مابقی بر اساس افراد با نظر مدیران ٧٠حداقل 
حذف هزینه هایی که ربطی به کارخانه ندارد، از _١٢ حق ادامه تحصيل پرسنل و پرداخت مزایای مربوطه_١١ مربوطه

 و مسووالن و پرداخت به آنها، قطع پرداخت هزینه به تيمهای ورزشی خارج از مجتمعجمله مهمانيهای مدیران 
 پرداخت بهره وری سالبانه به پرسنل زحمت کش کارخانه که توسط کارگران تنظيم شده_١٣

 
 
 

 
٢١٧ 

 

 سال قبل از اداره ١٢این شرکت از 
برق تهران جدا شده و عليرغم 

مخالفت کارگران به بخش خصوصی 
 .شدواگذار

١٠یکشنبه  تهران شرکت خدماتی ترابری برق  ٢٩٠   
 

٢١٨ 

  .کارگران ضمن ارسال نامه ای به احمدی نژاد رئيس جمهور رژیم اسالمی خواستار رسيدگی به مشکالتشان شده اند
محکوم کردن اقدام کارفرمایان شرکت 

پيمانکاری که با توسل به تهدید 
 درصد از حقوق کارگران را ٥اخراج، 

ش داده اند و خواستار رسيدگی کاه
 .به این وضع شده اند

١١ شنبه ٢ دزفول شهرداری -   
 
 

٢١٩ 
 

   پيوستند٢ دزفول هم به اعتراضات کارگران منطقه ١کارگران منطقه 
خواهان رسيدگی به مشکالت خود   

از جمله پرداخت حقوق و مزایای 
 .شهریور شده اند

  رانندگان شرکت واحد   ٥٠
 

١٢ شنبه ٣ آبادان   
 

٢٢٠ 
اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی آبادان به دنبال این اقدام اعتراضی مسئولين رژیم در آبادان وعده پرداخت 

 . پایان یافته استحقوق و رسيدگی به خواستهای رانندگان را داده و اعتصاب موقتًا
 

 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت ٣
 نکرده اند

 ریسندگی            ١٦٠
    بارش              

١٢ شنبه ٣ اصفهان   

همزمان با برگزاری جشنواره فيلم کودک در هتل کوثر کارگران کارخانه ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل این هتل 
      تجمعات اعتراضی آنها تاکنون چندین بار اقدام به برگزاری. خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند

 .نموده اند، ولی مسئولين کارخانه بارش از پرداخت مطالبات معوقه آنان خودداری می کنند

٢٢١ 
 

نسبت به افزایش ساعات کاری خود 
اعتراض کرده و خواستار لغو این 

.تصميم شده اند  

    معلمان              ١٠٠
 مشاور مدارس        

١٣ه  شنب٤ چهار محال و بختياری   
 

٢٢٢ 
  .تجمع اعتراضی در محل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش آنها با صدور بيانيه ای به تجمع خود پایان داده اند

اعتراض نسبت به عدم ساخت 
 مسکن

 تعاونی مسکن       -
    بازنشستگان        

١٣ شنبه ٤ کرج   



- ٢١ - 

 ٥ تاکنون در منطقه ٨١ن بازنشستگان کرج از سال اعضای تعاونی مسک.  تجمع اعتراضی در مقابل ادارۀ تعاون 
مبنی بر   سال وعده های هيئت مدیره این تعاونی ٣شهرداری کرج اقدام به خریداری زمين نموده اند، ولی پس از 

 . صورت نگرفته و اداره تعاون نيز از حل مشکالت آنان خودداری ميکند،ساخت مسکن آنان

٢٢٣ 
 

ر ضمن حمل پالکاردهای مبنی ب
محکوميت یورش به سندیکای کارگران 
شرکت واحد خواستار مجازات شرکت 
 کنندگان در این یورش شده اند

 کارگران             ٢٠٠
  شرکت واحد          

١٣ شنبه ٤ تهران   
 

 
 

 شرکت همزمان با آغاز جلسه رسيدگی به پرونده یورش عوامل خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار به سندیکای کارگران
 دادسرای عمومی و انقالب تهران در ميدان ١١گان شرکت واحد در مقابل ناحيه  کارگران و رانند،واحد اتوبوسرانی تهران

 اردیبهشت ماه شماری از عوامل خانه کارگر، شوراهای اسالمی کار و حراست ١٩ در تاریخ . تجمع کرده اندمنيریه 
خاب هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یورش برده و ضمن شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به جلسه انت

 دادیاری ٨غارت اموال محل جلسه به ضرب و شتم کارگران پرداختند، پرونده شکایت کارگران از مهاجمين در شعبه 
  .مجتمع قضائی وليعصر در حال بررسی است

٢٢٤ 
 

به دنبال واگذاری معدن سنگرود واحد 
صی و البرز غربی به بخش خصو

بازگرداندن مجدد آن به شرکت البرز 
 ماه حقوق و ٩غربی کارگران این واحد 

 .مزایای خود را دریافت نکرده اند

 معدن               ٦٢٠
 سنگرود گيالن        

١٣ شنبه ٤ گيالن   
 
 

٢٢٥ 
 

 روزه و ٥٠ک اعتصاب آنها طی ماههای گذشته ی. طی روزهای گذشته اقدام به اعتصاب و تجمعات اعتراضی نموده اند
 .چندین تجمع اعتراضی را برگزار نمودند، ولی تاکنون مطالبات معوقه آنان پرداخت نشده است

 

افزایش حقوق و مزایا، پرداخت اضافه 
کار، انتخاب وزیر از ميان کارمندان 
آموزش و پرورش و حل مشکالت 

 معلمان حق التدریسی 

بيش از 
  نفر٥٠٠

انشاهکرم معلمان حق التدریسی ١٣ شنبه ٤    
 

٢٢٦ 
 

  .در مقابل سازمان آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت معلمان شده اند
  نفر از کارگران این شرکت که قبال    ٦٠ 

         به صورت روز مزد در این واحد          
غول کار بودند خواستار             مش

. رسمی خود شدنداستخدام          

    شرکت              ١٥٠٠
"           آلومينای        "  

١٣ شنبه ٤ جاجرم   
 
 

٢٢٧ 
ن،نمایندگان کارگران و کارفرمایاميان  به دنبال دست از کار کشيدن و اعتراض کارگران و مذاکرات  

  . دادبه صورت تمام  وقت بر سر کارهایشان بازگشتندکارگران ضمن عقد قرار
 
 

قرار دادهای کوتاه مدت، نبود امنيت 
 شغلی و پرداخت نشدن برخی مزایا

 کارخانجات بازسازی     -
  لوکومتيو فردیس

١٤ شنبه ٥ کرج   
٢٢٨ 

   د، خواستار رسيدگی به شماری از کارگران این واحد که قصد داشتند تا ضمن اعتراض بهوضعيت خو                
 مسئولين حاضر در محل و همراهان وزیر راه و ترابری مواجه شدند  با ممانعتمشکالتشان شوند                  

 
 

 ماه گذشته حقوق و ٧کارگران  طی 
 مطالبات خود را دریافت نکرده

 شرکت            -
"     شيشه ميرال"  

١٥جمعه  قزوین   

کارفرمایان . ری تجمع اعتراضی در مقابل دفتر احمدی نژاد خواستار رسيدگی به مشکالتشان شده اندکارگران ضمن برگزا
دهها کارگر شرکت یاد شده طی ماههای گذشته چندین تجمع . نيز از رسيدگی به مشکالت آنان خودداری ميکنند

 .جام نداده انداعتراضی برگزار کرده ، ولی مسئولين رژیم هيچ اقدامی جهت حل مشکالت آنان ان

٢٢٩ 

اعتراض به وضعيت نامناسب خود و                      
 همچنين عدم پرداخت حقوق و مزایا

 ٤٠٠بيش از 
 نفر

"   فرنخ و مه نخ" ١٦شنبه  قزوین    

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نامبرده با یورش نيروهای . شهرک صنعتی البرز را بستند_   ساعت جاده قزوین١به مدت 
 .گان ویژه انتظامی استان قزوین پراکنده شده و از دستگيری و یا زخمی شدن کارگران هيچ اطالعی در دست نيستی

٢٣٠ 
 

با اعتراض به عملکرد کارفرمای 
شرکت در خصوص عدم پرداخت 
مزایای پایان خدمت خود خواستار 
 .رسيدگی به این مشکل شدند

   گروه صنعتی         -
    "        شيرگاه   "

١٦شنبه  ساوه   
 

٢٣١ 
 

  .کارگران بازنشسته کارخانجات در مقابل خانه کارگر این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند
عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه 

 ١٢٢ ماه، اخراج ٩ تا ٣کارگران بين 
کارگر این واحد، عدم تامين امکانات 

 ایمنی و بهداشتی محل کار

 شرکت  چوب و       -
عت ایران        صن  

١٧یکشنبه  ساوه   
 

٢٣٢ 

  ارسال طومار اعتراضی کارگران به مسئولين رژیم
 ماه ٣٠عدم پرداخت برخی مزایای 

گذشته، حق بيمه سابقه کارمندان، 
 بيمه عمر و مزایای بازنشستگی

١٧یکشنبه  گلستان شرکت توزیع آب       -   
 

٢٣٣ 
        ن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل این شرکت طوماری حاویشماری از کارمندان طی روزهای گذشته ضم

 خواست های خود به وزیر نيرو نوشتند
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
  ماه گذشته خود٦مزایای 

١٧یکشنبه  کامياران          سد گاوشان -   

ت کارگران آنان را تهدید کرده اند، اما کارگران کار ضمن مراجعه به محل فعالي اعتصاب کارگران، مسئولين اداره  به دنبال 
بدون توجه به تهدیدات آنان به اعتصاب خود ادامه داده و اعالم کرده اند تا زمانيکه مطالباتشان پرداخت نشود به اعتصاب 

رغم تهدیدات  مهرماه اقدام به اعتصاب نموده و علي١٠کارگران بخشهای هلتوشان و سربناب از روز . خود ادامه خواهند داد

 
٢٣٤ 



- ٢٢ - 

 .کارفرمایان و مسئولين رژیم همچنان نيز به اعتصاب خود ادامه می دهند

بازنشستگان معترض خواستار 
پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش 

 حقوق و مزایای خود هستند

 بازنشستگان          -
 نهادهای مختلف       

١٨ شنبه ٢ تهران   
 

٢٣٥ 
ای مختلف ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دفتر احمدی نژاد خواستار رسيدگی به شماری از بازنشستگان نهاده
           عدالت و_شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی ضمن سر دادن شعارهای عدالت. مشکالتشان شده اند

 زنشستگان شدندنظام هماهنگ اجرا باید گردد خواستار رسيدگی مسئولين رژیم اسالمی به وضعيت زندگی با

 
 

خواستار رسيدگی مسئولين رژیم و 
.پرداخت مطالبات معوقه شده اند  

 ٢٠٠بيش از 
 نفر

  معدن ذغال سنگ
 

١٩ شنبه ٣ سنگرود   
٢٣٦ 

کارگران از شهرستان رودبار به تهران رفته و در مقابل دفتر نهاد ریاست جمهوری رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار 
 ان در این تجمع اعتراضی شب گذشته را در اطراف ميدان آزادی به روز رسانده اندشرکت کننده گ. کردند

 

شرکت کنندگان در این تجمع 
اعتراضی ضمن حمل پالکاردهایی 

خواستار اجرای عدالت و رسيدگی به 
 .مشکل استخدامی خود شدند

 معلمان              -
 حق التدریسی        

٢٠ شنبه ٤ تهران   
 
 

٢٣٧ 
  .ن حق التدریس ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مجلس خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدندمعلما

مسئولين سازمان با بهانه کمبود 
 نفر از کارمندان این ١٤٥بودجه 

سازمان را اخراج و به جای آنان افراد 
دیگری را استخدام نموده اند که این 
مسئله با اعتراضات کارمندان روبرو 

 .ستشده ا

٢٣شنبه  گيالن شيالت     ١٤٥   
 
 

٢٣٨ 
 

برگزاری تجمع اعتراضی به دنبال اینکه تجمع کارمندان اخراجی در مقابل سازمان شيالت بدون نتيجه بوده است، 
 .کارمندان فوق تجمع اعتراضی خود را در مقابل وزارت جهاد کشاورزی ادامه داده اند

 

 ٧ ماه و مزایای ٣کارفرمایان حقوق 
 گذشته کارگران را پرداخت نکرده و ماه

از رسيدگی به خواستهای آنان نيز 
 .خودداری می کنند

 گونی بافی          ٥٠
"  صبح سعيد  "  

٢٣شنبه  نور   
 

٢٣٩ 

  .شماری از کارگران شرکت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کرده اند
نه نساجی       کارخا - در خواست تحقق خواست هایشان ٢٣شنبه  سنندج    

 کارگران ضمن امضا طوماری که خواستهای خود را در آن مطرح کرده اند
.                     مهرماه موکول نموده اند٢٦                    جلسه بعد خود را به روز سه شنبه   

٢٤٠ 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 همآهنگ

 کتابخانه های  عمومی   ٢٧٥
 

٢٤یکشنبه  تهران   
 

شرکت کنندگان در این تجمع ضمن سر دادن شعارهایی خواستار . تجمع اعتراضی کتابداران کتابخانه های عمومی تهران
کتابداران . اجرای عدالت در مورد وضعيت کتابداران کتابخانه های عمومی تهران و رسيدگی به خواستهایشان شده اند

راردادی مشغول کار هستند و در حاليکه نظام پرداخت هماهنگ حقوق شامل آنان کتابخانه های تهران به صورت ق
.  ماه یکبار حقوق خود را دریافت ميکنند٣نميشود هر   

٢٤١ 
 

٢٤یکشنبه  تهران شرکت  آزمایش     ٢٤٠ اعتراض به اخراج و تعطيلی کارخانه   
ر مقابل این شرکت واقع در سه راه آزمایش تجمع کارگران در اعتراض به اخراج شماری از کارگران واحد یاد شده د

عليرغم اعتراضات کارگران طی روزهای گذشته کارفرمایان این واحد از پاسخگوئی به مشکالت و . اعتراضی برگزار کردند
 کارگر شرکت فوق را از سر ٤٠٠ ماه گذشته ٨کارفرمایان شرکت آزمایش طی . خواستهای کارگران خودداری ميکنند

 ان اخراج کرده و اکنون نيز قصد تعطيلی شرکت و اخراج دیگر کارگران را دارندکارهایش

 
٢٤٢ 

 

اعتراض به اقدامات مسئولين شرکت 
کشت و صنعت مغان خواستار پرداخت 
حقوق معوقه ماههای قبل خود و رفع 

تبعيض در نحوه تسویه حساب با 
.کارگران اخراجی شده اند  

٢٤شنبه یک مغان کشت و صنعت و دامپروری -   
 

 
٢٤٣ 

شماری از کارگران اخراجی شرکت ضمن برگزاری تجمع در مقابل استانداری استان اردبيل نسبت به اخراج خود و عدم 
 کارگر ٧٨٠ ماه گذشته مسئولين شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ٦طی . پرداخت مطالباتشان اعتراض کرده اند

 . کارگران فصلی را هم اخراج نموده اند  نفر از٣٠٠این شرکت را باز خرید کرده و 

 

خواستار رسيدگی به مشکالت خود و 
.بازگشت برسرکارهایشان شده اند  

٢٤یکشنبه  گيالن شيالت     -   
٢٤٤ 

  مشغول کار بوده اند در اعتراض به بيکاری خود " ناظر صيدپره"شماری از کارگران بيکار شده که به عنوان 
 در مقابل وزارت جهاد کشاورزی رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کرده اند

 

خواستار بازگشت به سرکار و پرداخت 
 حق بيمه

٢٥ شنبه ٢ یزد سعادت نساجان       ٤٠٠   

        ٢ از این کارخانه. یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند در اعتراض به عدم بازگرداندنشان بر سرکار در مقابل استانداری    
        برسر کارهایشان   بازگشتسال قبل تعطيل شده و بيمه بيکاری کارگران نيز پایان یافته و اکنون که کارگران خواستار

       کارگر مشغول کار ٤٠٠   در شرکت سعادت نساجان یزد.د کارفرمایان هيچ اقدامی در این زمينه انجام نميدهن،هستند
.       سال قبل بيکار شده و اکنون خواستار بازگشت بر سر کارهایشان هستند٢بوده اند که به دنبال تعطيلی این واحد از 

 
٢٤٥ 

 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
  ماه ٣مزایای 

   شرکت نساجی      ٢٠٠
"           غرب "    

٢٥ شنبه ٢ کرمانشاه   



- ٢٣ - 

 تعطيل شده و ١٣٨٤این شرکت از ابتدای سال .  کارگران در مقابل اداره کل کار این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند
 . ماه آنان تاکنون پرداخت نشده است٣ کارگر این واحد در حالی بيکار شدند که حقوق و مزایای ٢٠٠

٢٤٦ 
 

ام و بازگشت به درخواست استخد
 سر کار

٢٥ شنبه ٢ فارس و کرمانشاه معلمان حق التدریس    ١٥٠   
 

تجمع اعتراضی معلمان حق التدریس استانهای فارس و کرمانشاه در مقابل مجلس از ابتدای آغاز سال جدید تحصيلی از 
مان اعالم شده بود که شرایط حضور این معلمان بر سر کالسهای درس جلوگيری شده است، در حاليکه قبال به این معل

 .استخدام رسمی را دارند

٢٤٧ 
 

در همبستگي با زنان جهان و در 
خشونت عليه زنانمخالفت با فقر و   

٢٥ شنبه ٢ تهران زنان  -   

 دوام خود را ١رغم حضور نيروي انتظامي و تعدادي لباس شخصي باز هم طبق قرار قبلي تا ساعت اين گردهمايي عال
تعداد _ روز جهاني مبارزه با فقر _ ١٣٨٤ مهرماه ٢٥  ، ١٢راس ساعت .  اين ساعت به کار خود خاتمه دادحفظ کرد و در

 .زيادي از زنان در ميدان انقالب تهران گرد هم آمدند

٢٤٨ 
 
 

ادامه مبارزه برای کسب خواست 
 هایشان

٢٥ شنبه ٢ سنندج نساجی کردستان      -   

 مسئولين رژیم کميسيون .آغاز شده بود همچنان ادامه دارد مهرماه ٢ردستان که از اعتصاب کارگران کارخانه نساجی ک
کار را با حضور نمایندگان کارگران، استانداری، اداره کار، نيروی انتظامی، اداره کل صنایع و نماینده اطالعات تشکيل داده و 

.  مهرماه آغاز می شود به تعویق بيفتد٢٧رشنبه قرار است تجمع کارگران تا نتيجه مذاکرات این کميسيون که از روز چها
کارگران کارخانه نساجی کردستان و نمایندگان آنان که قرار است در جلسه کميسيون کار شرکت نمایند همچنان بر 

پرداخت افزایش توليد سالهای  _٢ لغو قراردادهای موقت و تبدیل آنها به قراردادهای دائم _١خواستهای خود از جمله 
اعزام کارگران جهت  _٥ اعزام کارگران بيمار جهت درمان با هزینه کارخانه _٤ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل _٣ گذشته
مين امکانات ایمنی و بهداشتی برای تمامی کارگران پافشاری می کنند و در صورت بدون نتيجه ماندن أت _٦پ چک آ

 .اشتمذاکرات اعتراضات و اعتصاب کارگران همچنان ادامه خواهد د

 
 

٢٤٩ 

به دنبال عدم پاسخ گوئی به خواست 
 هایشان

٢٥ شنبه ٢ تهران شرکت واحد        -   

منصور اسانلو عضو . بنا به دعوت سندیکا، رانندگان شرکت واحد از امروز تصميم گرفتند تا از مسافران بليط دریافت نکنند
 نفر از کارگران اخراجی را ٣ برگه بازگشت به کار  صبح١٠ساعت : هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می گوید

  .و من راضی هستم و اميدوارم طی چهار پنج روز آینده هم سایر دوستان بر سر کارهایشان بازگردند. دادند

٢٥٠ 
 

 ٢٥صدها کارگر شرکت نازنخ قزوین 
ماه حقوق و مزایای خود را دریافت 

  اندنکرده

صدها 
 نفر

"    نازنخ"شرکت   
         و فرنخ  

٢٦ شنبه ٣ قزوین   

کارگران شرکتهای نازنخ و فرنخ و مه نخ قزوین روز . قزوین در مقابل مجلس رژیم" نازنخ" کارگر شرکت ٤٠٠تجمع اعتراضی 
عالرغم اعتراضات گسترده کارگران و وعده های .  قزوین را مسدود کردند_ مهرماه نيز جاده قدیم تهران٢١پنجشنبه 

 .يچ اقدامی جهت رسيدگی به خواستهای آنان انجام نشده است تاکنون ه،مسئولين

٢٥١ 
 
 

 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت ٢٥
 نکرده اند

صدها 
 نفر

"       نازنخ"شرکت   
 

٢٧ شنبه ٤ قزوین   

سئولين قزوین در مقابل دفتر رئيس جمهور رژیم به دنبال تجمع اعتراضی امروز برخی از م" نازنخ"تجمع اعتراضی کارگران 
 دفتر رئيس جمهور رژیم اسالمی در ميان کارگران حضور یافته و بار دیگر وعده رسيدگی به مشکالتشان را داده اند

٢٥٢ 
 

خواستار ارتقاء حقوق و مزایای شغلی 
 خود شده اند

٣٠شنبه  ایالم بيمارستان خمينی     ٧٠   

برخالف بخشنامه ی .  سر کارهایشان خود داری کردندتجمع اعتراضی کارکنان بيمارستان خمينی ایالم و از رفتن به
صادره، تا کنون این بخشنامه عملی نشده و حق جذب و فوق العاده شغلی کارکنان این بيمارستان به دالیل نامعلومی 

  .پرداخت نشده است

٢٥٣ 

امروز جلسه کميسيون کار در 
استانداری شهر سنندج با حضور 

 بدون نمایندگان کارگران برگزار شد ،
این که به آنها مهلت سخنرانی 

 ماده ای از ٨یک صورت جلسه . بدهند
سوی استانداری و دیگر مسئولين 

 با منافع رژیم تهيه شده که تمامًا
 کارگران در ضدیت می باشد

٣٠شنبه  سنندج نساجی کردستان     -   
 
 
 
 

٢٥٤ 
 

  .رد روز همچنان ادامه دا٢٨  اعتصاب کارگران نساجی کردستان پس از
     در ادامه این نشست مسئولين رژیم از نمایندگان کارگران خواسته اند که  این صورت جلسه را     

                     از سوی دند تا این صورت جلسهامضاء کنند که با مخالفت نمایندگان کارگران روبه رو  شده و آنان اعالم کر
 نيز تائيد نگردد، هيچ گونه اقدامی جهت امضاء کردن آن انجام نخواهيم کارگران

 
 

 عدم پرداخت مطالبات سالهای گذشته
   کارمندان ميان و خواستار رفع تبعيض

اشت و دیگر نهادهای رژیم و وزارت بهد
     د خود شده انرسيدگی به وضعيت

 کارمندان دانشگاه     -
 علوم پزشکی       

٣٠شنبه  بوشهر   
 
 

٢٥٥ 
تجمع اعتراضی نمودند با انتشار بيانيه ای دست از کار کشيده و اقدام به برگزاری   

١٣٨٤آبان    

   ١ شنبه ١ تهران رجائیشرکت راه سازی      - ماه حقوق و مطالبات معوقه٤م پرداخت  عد
    مسئولين شرکت پرداخت نکردن حقوق کارگران را عدم حمایت مالی                                                        .      تجمع اعتراضی

. ند تهران اعالم کرده ا٨از سوی شهرداری منطقه   
٢٥٦ 



- ٢٤ - 

واستار پرداخت بيمه بی کاریخ  کارگران اخراجی      - 
 شرکت نساجی غرب  

   ١ شنبه ١ کرمانشاه
       

 

مين أ جمله اداره کل صنابع و معادن، تتجمع اعتراضی طی روزهای گذشته در مقابل نهادهای رژیم در کرمانشاه از
  سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند٢٠گران هر کدام این کار. اجتماعی، کار و امور اجتماعی و خانه کارگر

٢٥٧ 
 

با در دست داشتن جارو، بيل و دیگر 
وسائل نظافت شهری خواستار 

پرداخت مطالبات معوقه خود از سوی 
  .مسئولين شهرداری شده اند

  ١ شنبه ١ کهکيلویه و بویر احمد کارگران شهرداری     ١٢٠
 

 
 
 

٢٥٨ 
  تجمع اعتراضی در مقابل استانداری                                                       

            به دنبال این تجمع مسئولين استانداری در جمع کارگران حاضر شده و وعده پرداخت مطالبات آنان را داده اند              
افته است                      و به این صورت تجمع کارگران نيز پایان ی  

 
 

   عدم افزایش حقوق و مز ایا، اجرا  
نشدن قانون کار از سوی مدیریت و   
 پرداخت نکردن حق بازنشستگی 

  ١ شنبه ١ خرم آباد شرکت پارسيلون     ٢٥٠
       

 
 
 

         ردادبستن قرا ش خصوصی واگذار شده و کارفرمایان از به بخ٨٢شرکت پارسيلون از سال .  ادامۀ تجمع اعتراضی    
    کارگران اعالم کرده اند .با کارگران بر اساس روال مزایای سالهای گذشته خودداری کرده و حقوق آنان را کاهش داده اند

  این کارگران که. خواهند دادآینده ادامه  که مدیران جواب قانع کننده ای به آنها ندهند به اعتراض  خود در روزهای تا زمانی
 . همچنين خواستار استخدام رسمی و امنيت شغلی هستند ، سال سابقه کار قراردادی در این واحد را دارند١٢ تا ٧

٢٥٩ 

اعتراض نسبت به اقدامات مدیر عامل 
 سازمان

کارمندان سازمان توسعه   ٢٥٠
 راه های ایران

٣ شنبه ٣ تهران   

دامه اعتراضات خود ضمن جلوگيری از ورود مدیر عامل این سازمان به داخل اداره در محوطه سازمان یاد شده تجمع در ا
اعتراضی برگزار کردند به دنبال آن مسئولين حراست به کارگران اعالم کرده اند که دیگر این فرد به سازمان نخواهد آمد و 

  . ساعت پایان یافت٢يت آميز پس از این تجمع موفق. نهاد تعين خواهد شدتا یکشنبه آینده فرد دیگری برای مدیریت این 

٢٦٠ 
 
 

رسيدگی به مشکالت و پرداخت 
  ماه گذشته١٤مطالبات معوقه 

 شرکت نساجی       ١٨٠
 پارس ایران         

٣ شنبه ٣ گيالن   

                                                                        . ارسال نامه ای به وزارت کار و امور اجتماعی و نهادهای رژیم در استان گيالن
 ميليون تومان از کارفرمایان طلب دارند، ولی مدیریت شرکت  با استناد  به آمار و اسناد دروغين به سازمانها و ١ کارگران 

. اندادارات اعالم کرده که مطالبات  کارگران را پرداخت نموده  

٢٦١ 

عدم افزایش حقوق و مز ایا، اجرانشدن 
 قانون کار از سوی مدیریت و پرداخت
 نکردن حق بازنشستگی کارگران

٣ شنبه ٣ خرم آباد شرکت پارسيلون      ٢٥٠   
 

٢٦٢ 
  ادامۀ تجمع اعتراضی

٥ شنبه ٥ سنندج نساجی کردستان - در خواست تحقق خواست هایشان   
امروز مجمع عمومی .  مهر ماه آغاز شده است همچنان ادامه دارد٢جی کردستان که از اعتصاب کارگران کارخانه نسا

کارگران بر ادامه اعتصاب به عنوان حق مسلم و تنها وسيله  .نتایج آن به شرح زیر می باشد. سوم کارگران برگزار شد
 را رد کرده و اعالم کردند، این اتهام تالشی کارگران اتهام ضد انقالب بودن به خود .دفاعی در برابر کارفرمایان تاکيد دارند
کارگران اعالم کردند قدرت خود را به کسانی که در برابر ما قد علم کرده و حقوقمان را .است برای سرکوب خواستهای ما

نيز در پایان  . اردیبهشت نشان خواهيم داد و خيابانهای شهر را با خون خود سرخ خواهيم کرد١١پایمال می کنند در روز 
هایی   گروه صندوق٤پيشنهاد تشکيل یک صندوق مالی برای تامين ادامه اعتصاب به تصویب رسيد و قرار شد روز جمعه 

کارگران همچنين از حضور یک نمایندۀ رژیم در مجمع جلوگيری . را به مساجد برده و کمکهای مالی را جمع آوری نمایند
 . خواستهایشان نرسند از مواضع خود عقب نشينی نکنندکارگران بار دیگر پيمان بستند ، تا به. کردند

 
 

٢٦٣ 

حقوق ماههای شهریور و مهر و 
همچنين برخی مطالبات معوقه سال 
.گذشته خود را تاکنون دریافت نکرده اند  

٧شنبه  خرمشهر شرکت آب و فاضالب -   

شرکت اقدام به برگزاری تجمع کارمندان این شرکت صبح امروز دست از کار کشيده و ضمن بستن درب ورودی این 
مسئولين شرکت یاد شده تاکنون چندین بار وعده پرداخت مطالبات معوقه کارمندان این شرکت را داده . اعتراضی نمودند

آنها اعالم کرده اند تا  .اند، ولی وعده های آنان عملی نشده و این مسئله باعث اعتصاب و اعتراض کارمندان شده است
این دومين اعتصاب کارمندان این . طالباتشان پرداخت نشود بر سر کارهایشان باز نخواهند گشتکه تمامی م زمانی

 . می باشد٨٤شرکت از آغاز سال 

٢٦٤ 
 
 

اخراج شماری از کارگران، عدم رعایت 
قوانين کار، لغو شرایط استخدام 

کارگران، قراردادی نمودن کارگران و 
 عدم امنيت شغلی

ادخرم آب شرکت پارسيلون - ٨یکشنبه     

شنبه هفته گذشته در محوطه این شرکت آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و امروز وارد یکتجمع اعتراضی کارگران که از 
 کارگر اخراجی و رسمی ٧٢کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار . هفتمين روز خود شد

ند و اعالم کرده اند تا زمانيکه به خواستهایشان رسيدگی نشود به اعتراضات شان نمودن تمامی کارگران قراردادی هست
 سال سابقه کار دارند را از ١٢ تا ٧ کارگر این واحد که بين ٧٢کارفرمایان شرکت پارسيلون مدتی قبل  .ادامه خواهند داد

 سر کارهایشان اخراج نمودند

٢٦٥ 
 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
معوقه خودمزایای   

"پی وی سی"شرکت  ٢٠٠ )سمنان(مهدی شهر   ٨یکشنبه     

 ماه حقوق و مطالبات کارگران این ٢" پی وی سی"کارفرمایان شرکت  .در مقابل این واحد تجمع اعتراضی برگزار کردند
          به دنبال اعتراض کارگران، مدیر عامل شرکت یاد شده وعده رسيدگی        . واحد را پرداخت نکرده اند

 به خواستهای آنان را داده است

٢٦٦ 
 

در اعتراض به اقدامات مدیریت این  شرکت مجتمع کشتی  ١٦٠٠ ٨یکشنبه  بندر عباس   



- ٢٥ - 

 سازی فراساحل ایران مجتمع
بی احترامی مدیران به اخراج مکرر کارگران، حذف برخی از مزایا و  .دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نمودند

کارگران مجتمع کشتی سازی فراساحل که در محوطه این مجتمع  .کارگران از جمله دالئل این اعتصاب عنوان شده است
کارگران تهدید کرده اند در صورتی که به  .تحصن کردند خواستار رسيدگی مسئولين رژیم به مشکالتشان شدند

 . را در مقابل این مجتمع برگزار می کنندخواستهایشان رسيدگی نشود تحصن بعدی خود

٢٦٧ 
 

در اعتراض به اقدامات مدیریت این 
 مجتمع

شرکت مجتمع کشتی  ١٦٠٠
 سازی فراساحل ایران

٩ شنبه ٢ بندر عباس   

ولی مدیران این واحد هنوز هيچ . رب ورودی این مجتمع تحصن کردنددر دومين روز از اعتراضات خود امروز در مقابل د
کارگران اعالم کرده اند تا زمانيکه به خواستهایشان  .جهت پاسخگوئی به خواستهای کارگران انجام نداده انداقدامی 

 شروع به فعاليت ١٣٥٤مجتمع کشتی سازی فراساحل از سال  .رسيدگی نشود به تحصن آرام خود ادامه خواهند داد
  شده است خمير واقعر کيلومتری بندرعباس در مسير جاده بند٣٥نموده و در 

٢٦٨ 

 هزار ٢ ماه حقوق و مزایای بيش از ١٣
 کارگر کارخانجات ریسندگی و ٣٠٠و 

بافندگی کاشان پرداخت نشده است، 
 کارگر باز ٨٠٠ضمن اینکه حدود 

نشسته این واحد نيز برخی از 
مطالبات خود را تاکنون دریافت نکرده 

 .اند

کارخانجات ریسندگی و  ٨٠
 بافندگی کاشان

٩ه  شنب٢ کاشان   
 
 
 
 

٢٦٩ 

 نفر از کارگران و بازنشستگان کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان صبح امروز جهت پيگيری مطالبات خود عازم ٨٠
پيمایی   روز پيش نيز در سطح شهرستان کاشان راه١٠ نفر از بازنشستگان کارخانجات یاد شده ٢٠٠.تهران شدند

 کارگر و بازنشسته کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان از ابتدای سال  هزار٣عالرغم اینکه اعتراضات بيش از .کردند
 آغاز شده است، ولی مسئولين رژیم و کارفرمایان اقدامی جدی جهت رسيدگی به مشکالت کارگران این واحد انجام ٨٤

 نمی دهند

 
 

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
معوقه خود و عملی نشدن وعده های 

و کارفرمایانمسئولين رژیم   

٩ شنبه ٢ قزوین شرکت پوشينه بافت -   

                                                                                                           شماری از کارگران در مقابل استانداری
                                                                                                          به  . اعتراضی برگزار کردند قزوین تجمع

                                                                                                           پوشينه بافت به دنبال واگذاری شرکت
                                                                                                            شرکت یان اینبخش خصوصی کارفرما

                                                                                                          این  کارگر   ٧٢٠ مزایای   ماه حقوق و٨
                                                                                                          کارگران  .نکرده اند  پرداخت  را شرکت 

                                                                                                          اعتراضی  تجمع   این  در شرکت کننده
                                                                                                           خواستار  شعارهایی    سردادن  ضمن

                                                                                                          و    خود    معوقه    مطالبات   پرداخت 
                                                                                                          بخش    به   شرکت     این  گرداندن باز

                                                                                                           پوشينه  شرکت کارگران .دولتی شدند
                                                                                                         چندین    گذشته   هفته  ٢  طی   بافت
                                                                                                          مقابل نهادهای در   را   اعتراضی تجمع

 .رژیم برگزار کردند، ولی تاکنون هيچ اقدامی جهت پرداخت مطالبات و رسيدگی به خواستهای آنان صورت نگرفته

 
 
 
 

٢٧٠ 
 
 

در اعتراض به عدم پرداخت 
 مطالبات معوقه

٩ شنبه ٢ خرمشهر شرکت آب و فاضالب -   

کارگران اعتصابی  .غاز شده بود امروز وارد سومين روز خود شد آبان آ٧ روز شنبه زاعتصاب دهها کارگر این شرکت که ا
 .به اعتصاب خود ادامه خواهند داد اعالم کرده اند، تا زمانيکه تمامی حقوق و مطالباتشان پرداخت نشود 

٢٧١ 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

٩ شنبه ٢ بابلسر شرکت فرش البرز ٤٠٠   

ه کارگران و خانواده هایشان قصد حرکت به سوی فرمانداری را داشتند در مسير حرکت خود با یورش صبح امروز در حاليک
به دنبال واگذاری شرکت فرش البرز بابلسر به  .وحشيانه نيروهای رژیم روبرو شده و شماری از کارگران زخمی شده اند

این دومين تجمع و حرکت  .را پرداخت نکرده اند ماه حقوق و مزایای کارگران خود ٨بخش خصوصی کارفرمایان این واحد 
کارگران شرکت فرش  .اعتراضی کارگران فرش بابلسر می باشد که این چنين با یورش نيروهای سرکوبگر رژیم روبرو شد

  مهر ماه نيز همراه با خانواده هایشان در مقابل فرمانداری بابلسر تجمع اعتراضی برگزار کردند٢٦البرز روز شنبه 

 
٢٧٢ 

 

 سال ١٢ تا ٧ کارگر با سابقه ٧٢اخراج 
 کارگر دیگر برای ٨٠کار، فشار به 

 ماهه و عدم ٣بستن قراردادهای 
 امنيت شغلی

٩ شنبه ٢ خرم آباد شرکت پارسيلون -   
 
 

٢٧٣ 
روز  آبان ماه آغاز شده بود امروز وارد هشتمين ١شنبه یکرگران شرکت پارسيلون که از روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کا

 کارگر اخراجی و رسمی نمودن تمامی کارگران قراردادی ٧٢کارگران شرکت پارسيلون خواستار بازگشت به کار  .خود شد
 .هستند و اعالم کرده اند تا زمانيکه به خواستهایشان رسيدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

کردستاننساجی  - ١٠ شنبه ٣ سنندج    

اعتصاب کارگران کارخانه نساجی کردستان همچنان ادامه دارد و کارگران با اراده ای خلل ناپذیر به ادامه آن تا رسيدن به 
 آبان ماه شماری از مسئولين با همراهی نيروهای ١١ شب چهارشنبه ١٢ساعت  .خواستهایشان مصمم هستند
 .ه نساجی رفته و کارگران را تحت فشار قرار می دهند تا دستگاه ها را استارت بزنندانتظامی و اطالعات به کارخان

 ١٠کارگران نيز بدون واهمه از جو ایجاد شده و تهدیدات مسئولين رژیم قاطعانه پاسخ می دهند تا کسی صورت جلسه 

 
 

٢٧٤ 
 



- ٢٦ - 

 ٩ساعت .  اعتصاب وجود نداردآبان ماه را امضا نکرده و کارفرما نسبت به خواستهای ما تضمين ندهد امکان شکستن
صبح روز پنجشنبه مسئول حراست نيروی انتظامی به کارخانه رفته و کارگران را تهدید می کند، ولی کارگران تهدیدات 

اعتصاب وارد چهل و . وی را نيز خنثی و با تاکيد بر خواستهایشان نامبرده را نيز وادار می کنند که از کارخانه خارج شود
 .د شده استسومين روز خو

 

 ماه حقوق ٤اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایا

١٠ شنبه ٣ اهواز شهرداری ١٥٠   

کارفرمای شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با شهرداری اهواز از پرداخت حقوق و مزایای کارگران زحمتکش شهرداری 
 اهواز چندین بار در مقابل ١شهرداری منطقه کارگران  .خودداری کرده و کارگران معترض را تهدید به اخراج نموده است

همچنين در جریان برگزاری تجمع  .شهرداری تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پرداخت مطالباتشان شده اند
اعتراضی کارگران، کارفرمایان شرکت پيمانکاری شماری از کارگران را تهدید کرده اند در صورتی که به اعتراضاتشان ادامه 

 .آنان را از سر کار اخراج خواهند نموددهند 

 
٢٧٨ 

 

١١ شنبه ٤ خرمشهر شرکت آب فاضالب ٢٠٠ اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان   
حقوق ماههای شهریور و . آبان ماه آغاز شده بود وارد پنجمين روز خود شد٧اعتصاب  کارگران این شرکت که از روز شنبه 
در حاليکه .رگران شرکت آب و فاضالب خرمشهر تا کنون پرداخت نشده استمهر و برخی از مطالبات سال گذشته کا

مسئولين شرکت یاد شده وعده داده اند تا برخی از مطالبات کارگران را پرداخت نمایند، کارگران اعالم کرده اند تا زمانيکه 
تصابی ضمن صدور بيانيه ای کارگران اع.تمامی حقوق و مزایای آنان پرداخت نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

اقدامات تفرقه افکنانه مدیران شرکت آب فاضالب خرمشهر را محکوم کرده و به علت اینکه اعتصاب آنان باعث ایجاد  
 .مشکالتی برای مردم شده از تمامی مردم این شهر عذر خواهی کرده اند

 
٢٧٩ 

 
 

١١  شنبه٤ سنندج نساجی کردستان - تأکيد بر تحقق خواست هایشان   
 آبان ماه وارد چهلمين ١٢اعتصاب کارگران نساجی کردستان که از روز دوم مهر ماه آغاز شده بود از بامداد فردا پنجشنبه 

 آبان ماه که کارگران از محل کارخانه نساجی به سوی داخل ١٠پيمایی روز سه شنبه  به دنبال راه. روز خود می شود
در مقابل استانداری تجمع نمایند، ولی با ممانعت نيروهای رژیم مواجه شده و شهر سنندج حرکت کرده و تصميم گرفتند 

پس  .طی جلسه ای که با مسئولين برگزار شد صورت جلسه ای مبنی بر رسيدگی به خواستهای کارگران تنظيم گردید
خواستار برگزاری مجمع تا کارگران  از پایان جلسه کارفرما از امضای صورت جلسه خودداری کرد که این مسئله باعث شد 

و   نفر از کارگران تشکيل گردید٢٨٠ مجمع عمومی پنجم کارگران نساجی کردستان با حضور .عمومی اضطراری شوند
کارگران _ ٢به دليل اینکه کارفرما از امضاء صورت جلسه خودداری کرده است اعتصاب ادامه خواهد داشت _ ١: تاکيد کرد

تا _ ٣.تحاد و انسجام شان را در مقابل توطئه و کارشکنی کارفرما حفظ خواهند نمود ضمن پافشاری بر خواستهای خود ا
زمانی که کارفرما صورت جلسه را امضاء نکرده و نسبت به احقاق حقوق کارگران تضمين ندهد اعتصاب همچنان متحدانه 

 .ادامه خواهد یافت

 
 
 
 

٢٨٠ 
 

خواستار پرداخت حقوق و مزایای 
  .چندین ماه خود شدند

١٤شنبه  دزفول کارخانه قند -   

 به بخش خصوصی واگذار شده و ٨٢کارخانه قند دزفول از سال . برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان
کارگران  . تعطيل و تاکنون حقوق و مزایای کارگران این واحد پرداخت نشده است٨٢به علت بحران از دی ماه سال 

ی  ماههای گذشته چندین بار در مقابل نهادهای رژیم از جمله فرمانداری دزفول، استاندارکارخانه قند دزفول طی
 دفتر خامنه ای تجمعات اعتراض برگزار کردند، ولی عليرغم وعده های مختلف تاکنون اخوزستان، دفتر رئيس جمهور و حّت

 .هيچ اقدامی جهت حل مشکالت و پرداخت مطالبات آنان صورت نگرفته است

 
٢٨١ 

 

خواستار پرداخت حقوق و مزایای 
  .چندین ماه خود شدند

١٤شنبه  یزد کارخانه سعادت نساجان ٤٠٠   

شماری از کارگران در ادامه اعتراضات خود امروز در مقابل دفتر امام جمعه یزد و نماینده خامنه ای در این استان که 
کار شده و بيمه   سال قبل بی٢این کارگران از . گزار کردندمسئوليت اداره کارخانه فوق را به عهده دارد تجمع اعتراضی بر

 مهرماه نيز تجمع اعتراضی را در مقابل استانداری یزد برگزار کرده و ٢٥آنها روز . کاری آنان نيز پایان یافته است بی
  .خواستار بازگشت برسرکارهایشان شدند

٢٨٢ 

خواستار استخدام رسمی و شرکت 
  .در آزمون استخدامی شدند

١٥ شنبه ١ تهران معلمان حق التدریس -   
٢٨٣ 

ار ذقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگصبح امروز شماری از معلمان حق التدریس تهران، رباط کریم و کرمانشاه در م
 سال سابقه کار در آموزش و پرورش را دارند خواستار ٧شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی که برخی از آنان .کردند

 .گی مسئولين رژیم به مشکالتشان شدندرسيد

 
 

١٥ شنبه ١ تهران شرکت واحد - انتخاب بازرسان شرکت تعاونی   
سه بار تالش مدیر عامل تعاونی برای لغو مجمع عمومی و جلوگيری از انتخاب بازرسان مورد نظر کارگران و حّتا دخالت 

جه نمی رسد و پافشاری کارگران موجب می شود که هيآتی مأمورین انتظامی، در نتيجۀ تحصن و مقاومت کارگران به نتي
ماه برای   دی٨از وزارت کار، مسئولين تعاونی و مسئولين سندیکا صورت جلسه ای را امضاء کنند که مجمع عمومی در 
 .انتخاب بازرسان تشکيل شود و مدیر عامل حق حذف هيچ کاندیدایی را نداشته باشد

 
٢٨٤ 

 

تبليغ برای اعتراض به جلوگيری از 
 صندوق های اعتصاب

١٥ شنبه ١ سنندج نساجی کردستان -   

 نفر ٣٠های حمایت از اعتصاب، کارگران نساجی  بدنبال مجمع عمومی کارگران نساجی کردستان مبنی بر ایجاد صندوق
دام، نمایندگان روز پنجشنبه نيروهای اطالعات برای جلوگيری از این اق. ها انتخاب کردند را برای پيگيری این صندوق

 بدون سًاأ اطالعات مراجعه نکردند خودشان رهنگامی که متوجه شدند که نمایندگان به اداره. کارگران را احضار کردند
مجوز قانونی آنها را در خانه خود بازداشت و به اطالعات بردند و از نمایندگان خواستند که صندوق همبستگی با اعتصاب 

های  ولی اعالم کردند که تا روز یکشنبه خواست. ها را جمع کنند نها مجبور هستند این صندوقرا در شهر نچرخانند زیرا آ
کارگران روز جمعه از همان ساعت اوليه صبح . شما را بررسی کرده و تالش می کنيم که شما به خواسته هایتان برسيد

 که مردم بيشتر بودند در مورد هایی که تقسيم شده بودند در سطح شهر پخش شدند و در جاهایی در همان تيم
های  این تيم. وضعيت کارگران و سرنوشت اعتصاب که کسی به خواستهای کارگران جوابگو نيست به مردم توضيح دادند

به خواسته هایمان جواب نمی دهند، . تبليغی در شهر به مردم گفتند که مرتب نمایندگان و فعالين ما را تهدید می کنند
های کمک به اعتصاب را در شهر  اعالم کردند که قرار بوده ما امروز صندوق. را پرداخت نکرده اند دو ماه ما ددستمز

 
 
 

٢٨٥ 
 



- ٢٧ - 

 داشته باشيم اما اطالعات مانع آن شده است

افزایش ساعات کاری و عدم پرداخت 
 حقوق کارشناسی

١٦ شنبه ٢ ساری مشاوران مدارس ٨٠٠   

 صبح امروز در محل سازمان آموزش و پرورش این استان تحصن ٩عت مشاوران مدارس شهرهای استان مازندران سا
ده و خواستار کاهش ي برنامه ریزی را غير قانونی نامشرکت کنندگان در این تحصن سياستهای سازمان مدیریت و .کردند

در سراسر به دنبال افزایش ساعات کار مشاوران مدارس ، مشاوران مدارس . ساعت کار یا افزایش حقوق خود شده اند
ایران از ابتدای سال جدید تحصيلی تاکنون چندین بار در مقابل نهادهای رژیم تحصن کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت 

 خود شده اند

٢٨٦ 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

"قند فردوس"شرکت  ٢٥٠ ١٦ شنبه ٢ خراسان جنوبی    

در حاليکه . ر استان خراسان شکایت کرده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدنداز کارفرمایان این شرکت به اداره کا
کارفرمایان شرکت قند فردوس شکر این کارخانه را در بازار آزاد به فروش می رساندند با بهانه کمبود بودجه از پرداخت 

 . ماه کارگران این واحد خودداری ميکنند٢حقوق و مزایای 

٢٨٧ 
 
 

پرداخت حقوق و در اعتراض به عدم 
 مزایای خود

١٦ شنبه ٢ بابلسر شرکت فرش البرز ٤٠٠   

تجمع اعتراضی کارگران که از صبح روز گذشته در مقابل اداره کار و فرمانداری بابلسر و صبح امروز در مقابل مسجد این 
در تجمع .  پایان یافت عصر امروز با وعده مسئولين رژیم مبنی بر رسيدگی به خواستهایشان٣شهر آغاز شده بود ساعت 

امروز نيز که در مقابل مسجد بابلسر برگزار شد نيروهای رژیم با توسل به خشونت کارگران را ناچار کردند که به داخل 
 روز حرکت اعتراضی عصر امروز مسئولين رژیم در محل تجمع کارگران حاضر شده و وعده ٢به دنبال . مسجد جامع بروند

 . ماه حقوق و مزایای معوقه کارگران این واحد پرداخت نشده است٨ .ا داده اندرسيدگی به خواستهایشان ر

 
٢٨٨ 

 
 

١٦ شنبه ٢ عسلویه شرکت توسعه سيلوها - خواستار پرداخت مطالبات معوقه   
مسئولين  . پارس جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند١٠ و ٩شماری از کارگران این شرکت در مقابل درب ورودی فازهای 

کاری توسعه سيلوها جلوگيری می کنند که کارگران   پارس جنوبی در حالی از ادامه فعاليت شرکت پيمان١٠ و ٩های فاز
 پارس جنوبی در منطقه عسلویه واقع شده و ١٠ و ٩فازهای  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٣این شرکت 

 .ت بوده اس گذشته شاهد چندین تجمع اعتراضیهای طی ماه

٢٨٩ 
 
 

در اعتراض به تصميم مسئولين بنياد 
مستضعفان رژیم مبنی بر تعطيلی این 

 شرکت

"زمزم"شرکت  ١٨٠ ١٦ شنبه ٢ اهواز    

 کارگر رسمی ٩٠در صورت عملی شدن  این تصميم .  آبان ماه اقدام به اعتصاب نمودند١٦کارگران از عصر امروز دوشنبه 
ز  قرار بود که شرکت زمزم اهواقبًال .کارگر قراردادی نيز از سرکار اخراج می شوند ٩٠به شرکت زمزم آبادان منتقل شده و 
 زمين آن نيز خریداری شده است، ولی مسئولين بنياد از این تصميم منصرف شده و ابه خارج از شهر منتقل شود و حت

 .روز اقدام به اعتصاب نمودند ام١٤در اعتراض به این تصميم کارگران از ساعت  .تصميم به تعطيلی شرکت گرفته اند

٢٩٠ 
 

اعتراض مشترک به عدم دریافت 
 حقوق و مزایا

صد ها 
 نفر

شرکت های فرنخ و مه نخ، 
نازنخ و پوشينه بافت و ایران 

 برک رشت

١٧ شنبه ٣ قزوین   

. رگزار کردندصدها کارگر در ادامه اعتراضات روزهای گذشته خود بار دیگر در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع اعتراضی ب
 کارگر بازنشسته این واحد نيز در ٣٥٠ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و ٨ کارگر شرکت ایران برک رشت ٥٠٠

کارگران شرکت نازنخ نيز که در تجمع روز گذشته مقابل مجلس رژیم اسالمی حضور داشتند . بالتکليفی به سر می برند
 کارگر شرکت فرنخ و مه ١٣٠٠حدود  .ا دریافت نکرده و در بالتکليفی به سر می برند ماه حقوق و مزایای خود ر٢٥بيش از 
 کارگر این ١٥٠٠ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و از زمان واگذاری این واحد به بخش خصوصی تاکنون ٨نخ نيز 
رگر شرکت پوشينه بافت نيز که طی هفته  کا٧٢٠. بازنشسته شده و تاکنون نيز مطالبات خود را دریافت نکرده اند واحد 

 ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده و در ٨ بار در مقابل استانداری قزوین تجمعات اعتراضی برگزار کردند ٤های گذشته 
 .بالتکليفی به سر می برند

 
٢٩١ 

 
 

ادامۀ مبارزه تا به دست آوردن 
 خواست هایشان

١٧ شنبه ٣ سنندج نساجی کردستان -   

روز سه  .ب کارگران کارخانه نساجی کردستان عالرغم فشارهای مسئولين رژیم و کارفرمایان همچنان ادامه دارداعتصا
نامبردگان به کارگران پيشنهاد  . آبان ماه عده ای از مسئولين برای استارت زدن دستگاهها وارد کارخانه شدند١٧شنبه 

کارگران ضمن مخالفت با پيشنهاد آنان  .یشان رسيدگی شودنمودند که دستگاهها را استارت نمایند تا به خواستها
من می : مدیر عامل کارخانه گفت. ها را به پرداخت حقوق مهرماه و حقوق دوران اعتصاب منوط نمودند استارت دستگاه

 مبلغ  ميليون تومان می باشد به بيمه پرداخت کنم و به صورت علی الحساب٤٠توانم بيمه مدت اعتصاب شما را که مبلغ 
 شما می توانيد در هئيت حل اختالف شکایت نمائيد و در  روز از حقوق روزهای اعتصاب را به شما پرداخت نمایم، بعدًا٢٠

بلغ داده شده را پس خواهيم صورتی که ما مقصر بودیم بقيه حقوقتان را پرداخت خواهيم نمود و اگر شما مقصر بودید م
مصطفی از . توانيم به تصميات این هئيت اعتماد کنيم و پيشنهاد وی را رد کردندکارگران در جواب گفتند ما نمی  .گرفت

 نفر از ١٦اداره اطالعات رو به کارگران کتش را کنار زده و ضمن نشان دادن اسلحه خود به کارگران گفت، اسامی 
صورت بر اساس قانون با کارگرانی که باید بازداشت شوند در جيب من است، بر سر کارهایتان بازگردید در غير این 

ولی کارگران بدون توجه به تهدیدات مسئولين رژیم و عوامل کارفرمایان بار دیگر بر ادامه  .شماها برخورد خواهيم نمود
اعتصاب تا رسيدن به خواستهایشان تاکيد نمودند و ضمن تهيه طوماری که همه آنها آن را امضا نمودند اعالم کردند، تا 

ها  وق و مطالبات ما از جمله حقوق دوران اعتصاب به طور کامل پرداخت نشود به هيچ وجه دستگاهکه تمامی حق زمانی
 .استارت نخواهند خورد

 
 
 
 
 

٢٩٢ 
 

ادامه فعاليت شرکت و پایان 
 بالتکليفی خود

"زمزم"شرکت  ١٨٠ ١٨ شنبه ٤ اهواز    

 خواستهای آنان سئولين این شرکت پاسخگویگذرد و ماهواز می " زمزم" روز از اعتصاب کارگران شرکت ٣در حاليکه 
و اعالم کرده اند در صورتی که به  .نبوده اند، کارگران امروز در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند

 .هایشان توجه نشود به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد خواست

٢٩٣ 
 



- ٢٨ - 

 نسبت به اقدامات کارفرمایان این واحد
معترض بوده و به اداره کار استان 

.خراسان شکایت کرده اند  

٢٠جمعه  مشهد شرکت مشهد بتن ٦٣   
 

٢٩٤ 
کارگران این  .کارفرمایان شرکت به بهانه داشتن بدهی از پرداخت حقوق و مزایای  کارگران این شرکت خودداری کرده اند

 .فت نکرده اندشرکت از اردیبهشت ماه تاکنون هيچگونه حقوق و مزایایی دریا
 
 

اعتراض به مقدار حق کميسيونی که 
 به بنگاه های باربری پرداخت می کنند

رانندگان وسيلۀ نقليۀ  -
 باری

٢٢یکشنبه  اصفهان   
٢٩٥ 

د مبارکه شروع شد و در طول این این حرکت از فوال. به اعتصاب زدند رانندگان وسایل نقليۀ باری دست ٢٢ و ٢١روزهای 
 مبلغ مورد نظر خود ندرانندگان کاميون سرانجام به نتيجه رسيده و موفق شد.  در اصفهان جا به جا نشددو روز هيچ باری

 .را به بنگاه های باربری بقبوالنند

 
 

در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق و 
 مزایای معوقه خود

٤شهرداری منطقه   -  
 شرکت اشکان کار

٢٢یکشنبه  کرج   

 ماه ٥کارفرمایان  این شرکت خدماتی حدود . ماتی در مقابل شهرداری کرج تجمع کردندامروز شماری از کارگران خد
کارفرمای شرکت مزبور تمامی مطالبات خود را از شهرداری دریافت کرده . است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند

کارگران این . م ننموده استولی هنوز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای معوقه شماری از کارگران این شرکت اقدا
های رژیم شکایت کردند ولی تا کنون هيچ اقدامی در جهت  شرکت تابحال چندین بار جهت استيالی حقوق خود به ارگان

  .پرداخت حقوق و مزایای معوقه آنان انجام نشده است

 
٢٩٦ 

 

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
 معوقه خود

٢٣به  شن٢ اسفراین بيمارستان خمينی -   

 ماه حق ١٤. ار کردندذری این شهرستان تجمع اعتراضی برگ روز گذشته در مقابل فرماندا٢کارمندان و پرستاران طی 
به دنبال .  ماه حق لباس کارمندان و پرستاران تاکنون پرداخت نشده است٦موریت و أ ماه م٨ ماه اضافه کاری، ٩رانه، کا

ل تجمع کارمندان و پرستاران حاضر شده و وعده پرداخت مطالبات و حل این اقدام اعتراضی مسئولين رژیم در مح
 .مشکالت آنان را داده اند

٢٩٧ 
 

خواستار بازگشت بر سر کار و 
رسيدگی مسئولين رژیم به 

 .مشکالتشان شده اند

"نساجی جنوب" شرکت - ٢٣ شنبه ٢ یزد    
 

٢٩٨ 
به دنبال عدم رسيدگی مسئولين .  تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از کارگران امروز دوشنبه در مقابل استانداری یزد

 نفر از کارگران این شرکت طی چند ماه گذشته از سر کار اخراج ٥٠رژیم و کارفرمایان شرکت نساجی جنوب بيش از 
 .شده و در حال حاضر در بالتکليفی به سر می برند

 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای معوقه خود

شرکت خدماتی  -
 بيمارستان طبس

٢٣ شنبه ٢ طبس   
٢٩٩ 

 ماه حقوق و مزایای ٤کارفرمایان شرکت . شماری از کارگران در مقابل خانه کارگر این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند
 .کارگران این شرکت را پرداخت نکرده اند

 
 

 ماه حقوق و ٥خواستار پرداخت 
 مزایای معوقه و تامين امنيت شغلی 

"المپ الوند"شرکت  ١٠٠ ٢٣ شنبه ٢ قزوین    

                                                                    گذشته هفته  به مشکالتشان   پاسخگوئی کارفرمایان  به علت عدم
                                                               .راهپيمایی کردند  اول شهر صنعتی قزوین   تا فلکه مقابل کارخانه از 

                                                                    سياست خصوصی سازی طی سال راستای   المپ الوند در  شرکت
                                                                های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده و بار دیگر به بخش دولت

                                                                  .  این واحد همچنان پابرجاست شد، ولی مشکالت کارگران بازگردانده 
                                                                   کار  یاد شده نيز از سر شرکت کارگر   ٤٠٠   گذشته سال  چند  طی

  .هایشان اخراج شده اند

 

٣٠٠ 
 

٢٤ شنبه ٣ سرخس شرکت گاز - خواستار بازگشت برسرکار   
. کارگران اخراجی شرکت گاز و خانواده هایشان امروز در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار نمودند

 سال سابقه کار در این شرکت را دارند و به صورت قرار دادی مشغول کار ٢٠ن بيش از  نفر از آنا١٦ کارگر شرکت که ٢٣
این دومين تجمع اعتراضی  .بوده اند بعد از پایان قرار دادهایشان از سوی مسئولين این شرکت از سر کار اخراج شده اند

 .باشد ذشته می هفته گ١کارگران اخراجی شرکت گاز سرخس درمقابل فرمانداری این شهرستان طی 

 
٣٠١ 

 

در اعتراض به عدم پرداخت مزایای 
 پایان کار خود

بيش از 
نفر١٠٠  

"آزمایش " کارخانه  ٢٥ شنبه ٤ مرودشت    

کارگران بازنشسته این کارخانه در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پاسخگوئی 
 نفر از کارگران ١١٠. ت خود و همچنين پرداخت مزایا و مطالبات پایان کارشان شدندمسئولين رژیم و کارفرمایان به وضعي

 .کارخانه آزمایش مرودشت به دنبال بازنشستگی و پایان کارشان تاکنون مزایا و مطالبات قانونی خود را دریافت نکرده اند
 .وسائل خانگی می باشدکارخانه آزمایش مرودشت یکی از مراکز مهم صنعتی فارس بوده و توليد کننده 

 
٣٠٢ 

 
 

خواستار استخدام خود در آموزش و 
 پرورش

٢٥ شنبه ٤ تهران معلمان حق التدریسی -   

شرکت کنندگان در این . در ادامه اعتراضات خود بار دیگر در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کرده اند
 سال سابقه کار دارند،  ٦ آزمون و استخدام خود که هر کدام بيش از تجمع اعتراضی ضمن حمل پالکاردهایی خواستار لغو

 در آموزش و پرورش شدند

٣٠٣ 
 

اعتراض به عدم رسيدگی مسئولين 
رژیم به تعطيلی این بيمارستان و 

 اخراج خود

"افالطونيان " بيمارستان  - ٢٥ شنبه ٤ بم    

بيمارستان . رمانداری شهرستان بم تجمع اعتراضی برگزار کردند نفر از کارمندان بيمارستان امروز در مقابل ف١٠٠بيش از  ٣٠٤ 



- ٢٩ - 

 در شهر بم به بخش خصوصی واگذار شده و اقدامات مسئولين بخش خصوصی باعث ٨٢افالطونيان به دنبال زلزله سال 
خواستار کارمندان اخراجی چندین بار به نهادهای رژیم مراجعه و .  کارمند آن شده است١٥٠تعطيلی این مرکز و بيکاری 

بازگشائی بيمارستان و بازگشت بر سرکارهایشان شده اند، ولی تاکنون هيچ اقدامی جهت رسيدگی به خواستهای آنان 
 .انجام نشده است

 
 

تأکيد بر ادامۀ اعتصاب تا تحقق کامل 
 خواست هایشان

٢٥ شنبه ٤ سنندج نساجی کردستان -   

 آبان ٢٢ایندگان کارگران مبنی بر برگزاری مجمع عمومی در روز یکشنبه  آبان ماه اطالعيه ای از سوی نم٢١روز شنبه 
نماینده کارخانه نساجی در بنياد با نمایندگان کارگران تماس گرفته و آنان را دعوت نمودند تا در جلسه ای که . پخش شد

گفتگو با مسئول کل صنایع و در . نمایندگان کارگران به تهران عزیمت نمودند. در تهران برگزار ميشود شرکت نمایند
نساجی بنياد، وی به نمایندگان کارگران وعده می دهد که شما بروید دستگاه ها را استارت بزنيد من هم قول می دهم 

 آبان ماه نمایندگان کارگران با مدیر عامل کارخانه در بنياد جلسه ای را برگزار ٢٣روز دوشنبه  .مشکالت را حل نمایم
صبح روز سه شنبه نمایندگان به اطالع .  نيز به جز وعده و وعيد هيچ نتيجه ای نداشته استنمودند که این جلسه

 آبان ماه مجمع عمومی پنجم ٢٥روز چهارشنبه .  صبح مجمع عمومی٩کارگران رساندند که روز چهارشنبه ساعت 
عالم کردند ما به اعتصاب خود ادامه بار دیگر کارگران ا.  نفر از کارگران تشکيل شد٣١٥کارخانه نساجی کردستان با حضور 

پس _ ١:   پيشنهادات و نظرات مجمع به صورت زیر ميباشد. خواهيم داد حتا اگر در این راه جانمان را نيز از دست بدهيم
 آبان ماه ٢٨روز شنبه _ ٢.  بعداز ظهر کارگران به مقابل صدا و سيمای کردستان بروند٢از پایان مجمع پنجم در ساعت 

پافشاری بر ادامه _ ٣ . صبح به استانداری مراجعه نمایند٩کارگران در محل کارخانه حاضر شده و در ساعت تمامی 
پرداخت کامل حقوق زمان اعتصاب و بعد از آن کار و استارت _ ٤. اعتصاب تا تحقق خواستهای قبلی که مطرح شده اند

و ضمن جلوگيری از حرکت   خارج کارخانه مستقر شدند نيروی انتظامی و اطالعات در داخل و١:٣٠در ساعت . دستگاه ها
 بعد از ٣ساعت . کارگران به سوی صدا و سيما به آنان گفتند باید برای خروج از کارخانه از فرمانداری مجوز دریافت کنيد

ن رسيدگی نشود  آبان ماه به خواستهایشا٢٨کارگران تهدید کرده اند اگر تا روز شنبه  .ظهر کارگران کارخانه را ترک کردند
  . کرددر این روز در مقابل استانداری تجمع خواهند

 
 
 
 
 
 
 

٣٠٥ 
 

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
 سالهای گذشته 

٢٥ شنبه ٤ بندر خمينی شرکت صنایع فوالد -   

جمع حصن و تشهر ت شماری از کارگران و خانواده هایشان طی روزهای گذشته در مقابل فرمانداری شهرستان ماه
 تاکنون پرداخت نکرده و عليرغم ٧٥مدیران این شرکت برخی از مزایای کارگران این واحد را از سال  .اعتراضی برگزار کردند

به دنبال این تحصن ،فرماندار این  .شکایت به نهادهای رژیم و اعتراض کارگران از پرداخت مطالبات آنان خودداری می کنند
مدیران شرکت یاد شده در حالی  .ها یشان را داده است دگی به خواستيس رشهر ضمن حضور در جمع آنان وعده

 .ی به پرداخت مطالبات آنان داده استأدیوان عدالت اداری رژیم نيز ر مطالبات کارگران را پرداخت نمی کنند که

 
٣٠٦ 

 

در اعتراض به عدم صدور مجوز برای 
های متعلق  ساخت مسکن در زمين

ن از سوی به خودشان در شرق تهرا
 شهرداری

٢٨شنبه  تهران شرکت واحد اتوبوسرانی -   
 
 

٣٠٧ 
این تجمع اعتراضی که .  در مقابل شهرداری تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند٧ ۀبح امروز شماری از رانندگان منطقص

 به شهرداری مبنی بر رسيدگی باعث مسدود شدن خيابانهای اطراف شهرداری شد پس از وعده های مسئولين 
 خواستهای آنان به پایان رسيد

 
 

بی توجهی کارفرما نسبت مشکالت و 
 متحقق نشدن خواستهایشان

٢٨شنبه  سنندج نساجی کردستان -   

_  امروز نيروهای اطالعات و ضد شورش رژیم کارخانه نساجی کردستان را محاصره کرده، جاده کمربندی سنندج
ه را نيز مسدود کرده اند و به این صورت از خروج کارگران از کارخانه جلوگيری کرمانشاه و تمامی راههای منتهی به کارخان

کارگران زمانی که با حضور نيروهای رژیم روبرو شدند در یک صف منظم در مقابل کارخانه تجمع نموده و قصد . می کنند
کارگران  . وگيری می کنندداشتند به سوی استانداری حرکت نمایند، ولی نيروهای سرکوبگر رژیم از حرکت آنان جل

همچنان بر خواست خود مبنی بر تجمع در مقابل استانداری پافشاری می کنند و نيروهای رژیم نيز آنان را تهدید به 
ولی . کارگران کارخانه شاهو نيز قصد داشتند به کارگران اعتصابی کارخانه نساجی ملحق شوند. سرکوب می کنند

 کارخانه شاهو و نساجی ٢هر . را هم محاصره کرده و مانع خروج کارگران شدند شاهو نيروهای سرکوبگر رژیم کارخانه 
کردستان تحت محاصره شدید نيروهای رژیم قرار داشته و نيروهای اطالعات از رفت و آمد مردم به سوی کارخانه های 

 .فوق جلوگيری می کنند

 
 

٣٠٨ 
 

اعتراض نسبت به تعطيلی این بازار و 
  بيکار شدن خود

٢٨شنبه  بندر عباس زنان دست فروش -   

مسئولين . امروز شماری از زنان دستفروش بازار شهاب در مقابل شهرداری بندرعباس تجمع اعتراضی برپا کردند
 آبان ماه بازارچه شهاب را که زنان در این محل مشغول دستفروشی پوشاک ٢٤شهرداری بندرعباس از روز سه شنبه 

عالرغم تجمع اعتراضی زنان دستفروش هيچکدام از مسئولين . ث بيکاری این زنان شده اندبودند تعطيل کرده و باع
 . پاسخگوئی به مشکالت آنان نبودند شهرداری حاضر به

٣٠٩ 
 

در اعتراض به عدم استخدام خود از 
 آغاز سال تحصيلی

٢٩یکشنبه  تهران معلمان حق التدریسی -   

تان فارس در ادامه اعتراضاتشان در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع امروز شماری از معلمان حق التدریس اس
 هزار تومانی دیگر اخراج ٣٠شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با سر دادن شعارهای حقوق . اعتراضی برگزار نمودند

لمان حق این سومين تجمع اعتراضی مع. و فکری به حال ما بکنيد خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند ندارد 
  .التدریس طی یک هفته گذشته در مقابل مجلس می باشد

 

٣١٠ 
 
 

در اعتراض به قوانين ضد کارگری رژیم 
اسالمی از جمله قراردادهای موقت 

 کار

صد ها 
 نفر

کارگران مراکز مختلف 
 صنعتی و توليدی

٢٩یکشنبه  تهران   



- ٣٠ - 

                                                                                                .تجمع اعتراضی در مقابل مجلس رژیم اسالمی
                                                                                                اعتراضی ضمن  تجمع   در این شرکت کنندگان
                                                                                                  قرار  عليه و سر دادن شعارهایی حمل پالکادر

                                                                                                  و موقت قرارداد   لغو  موقت خواستار دادهای 
                                                                                                  بر اعالم کردند که آنها .  شدند  عدالت اجرای

                                                                                                  سال ٢٨ رژیم، کارگران با  کار  قوانين  اساس 
                                                                                                  کارفرمایان  به راحتی از سوی  نيز  کار سابقه
                                                                                                کارگران    رژیم   کار  قوانين  در  ميشوند اخراج

                                                                                                قراردادی در صورت اخراج از سوی کارفرمایان از 
                                                                                                بيمه بيکاری محروم   مزایایی از جمله  هر گونه

  .خواهند شد

  

 

٣١١ 
 
 

در اعتراض به اقدامات کارفرمایان و 
پرداخت حقوق معوقه و بازگشت بر 

 سرکارهایشان

ده ها 
 نفر

ت توليدی شرک  
"کيسه خوزستان"   

٢٩یکشنبه  اهواز   

کارفرمایان این شرکت ضمن تعطيلی این . صبح امروز کارگران در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند
مسئولين شرکت یاد شده با اتمام مواد اوليه  . ماه حقوق و مزایای معوقه کارگران را نيز پرداخت نکرده اند٢شرکت 

کارگران هر .  اقدام به اعتراض نکنند،کارخانه از کارگران تعهد گرفته اند که در صورت به تعویق افتادن حقوق و مزایای آنان
 .روزه در محل کار خود حاضر می شوند، ولی کارفرمایان از بازگشائی این واحد خوداری می کنند

٣١٢ 
 

 ماه بالتکليفی خود ٣در اعتراض به 
ه بيکاری ماه بيم٢٦پس از   

٣٠ شنبه ٢ یزد شرکت سعادت نساجان -   

کارگران این شرکت همراه با خانواده های خود صبح امروز دوشنبه در اعتراض در مقابل استانداری یزد اقدام به تجمع 
 نفر از کارگران خود را به اداره کار معرفی ٣٦٥ ماه پيش تعداد ٢٩شرکت سعادت نساجان یزد حدود  .اعتراضی نمودند

 نفر ٢٣٤اما پس از آن از این تعداد کارگران  .کاری معرفی کنند کرده تا جهت طرح توسعه این کارخانه خود را به بيمه بی
کارگران  . نفر از این کارگران برسر کارهایشان جلوگيری به عمل آمده است٧٤برسر کارهایشان بازگشته ولی از بازگشت 

نيز درمقابل دفتر امام جمعه این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند ولی تاکنون  آبان ماه ١٤معترض شرکت نامبرده در روز 
 .هيچ کس به مشکالت این کارگران پاسخگو نيست

 
٣١٣ 

 
 

   ١٣٨٤آذر ماه 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای معوقه خود

سبط سدهای نهرین و کوریت ١٠٠ ١ شنبه ٣    

سدهای نهرین و کوریت در این شهرستان به نهادهای رِژیم مراجعه و خواستار  کارگر ١٠٠طی روزهای گذشته بيش از 
 ٤که پيمانکار سدهای نهرین و کوریت ميباشد " اویول " مدیران شرکت راه و ساختمان . پرداخت مطالباتشان شده اند

. زمينه صورت نگرفته استرغم اعتراضات آنان هيچ اقدامی در این ای کارگران را پرداخت نکرده و عالماه حقوق و مزای
 .کارگران این شرکت چندین بار به خانه کارگر طبس مراجعه و خواستار رسيدگی به وضعيت خود شده اند

 
٣١٤ 

 
 

نسبت به اخراج خود از سوی آموزش 
و پرورش اعتراض نموده و خواستار 
 .استخدام رسمی خود هستند

١ شنبه ٣ تهران معلمان حق التدریس -   

ماری از معلمان حق التدریس استان قزوین در ادامه اعتراضاتشان در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع صبح امروز ش
اجرای عدالت و رفع تبعيض در استخدام معلمان حق التدرس هم یکی دیگر از خواستهای معلمان . اعتراضی برگزار نمودند

 نامه مبنی بر عدم اعتراض در صورت اخراج از  همچنين نسبت به گرفتن تعهدیسیمعلمان حق التدر .معترض می باشد 
آموزش وپرورش اعتراض نمودند طی هفته های گذشته معلمان حق التدرس استانهای فارس ، تهران ،قم و کرمانشاه 

 .نيز در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمعات اعتراضی برگزار نمودند

٣١٥ 
 

اعتراض به اخراج شماری از کارگران، 
بندی مشاغل، لغو اجرای طرح طبقه 

هرگونه قرارداد غير قانونی،تآمين نيازهای 
و بهبود شرایط  درمانی و پزشکی کارگران

 بهداشتی و ایمنی محل کار

١ شنبه ٣ سنندج نساجی کردستان -   
 

 
٣١٦ 

وادار به  روز اعتصاب پيگير و متحدانه، کارفرمایان و مسئولين رژیم را ٥٧پيروزی بزرگ کارگران نساجی کردستان پس از 
کارگران در این مبارزۀ بزرگ موفق شدند . قبول تمامی خواست هایشان نموده و پيروزمندانه به سر کارهای خود رفتند

.غير از تحقق خواست های فوق، حقوق روزهای اعتصاب خود را نيز دریافت کنند  

 
 

در اعتراض به اقدامات کارفرمایان 
 بخش خصوصی

 شرکت تلویزیون بلر  -
"هان نماجام ج"  

١ شنبه ٣ تهران   

کارفرمایان شرکت بلر از . شماری از کارگران این شرکت در مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع اعتراضی برگزار نمودند
های توليدی نموده و شماری   ضمن انتقال کارخانه از شرق تهران به خارج شهر اقدام به فروش دستگاه٨٤ابتدای سال 

حربه ای است برای تعطيلی کامل شرکت  کارگران اعالم کرده اند که اقدامات کارفرمایان .ج کرده انداز کارگران را نيز اخرا
 .و اخراج کارگران

٣١٧ 
 

خواستار رسيدگی به مشکالتشان از 
 جمله وضعيت مسکن خود شدند

٢ شنبه ٤ کهکيلویه و بویر احمد فرهنگيان -   
 

 این استان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به شماری از فرهنگيان امروز در مقابل استانداری
و با صدور بيانيه ای نسبت به کالهبرداری مسئولين تعاونی مسکن  .مشکالتشان از جمله وضعيت مسکن خود شدند

٣١٨ 
 



- ٣١ - 

 .فرهنگيان استان کهکيلویه و بویراحمد اعتراض کرده و خواستار رسيدگی استاندار به وضعيت مسکن خود شده اند
خواستار پرداخت حقوق و مزایای 

 معوقه خود شدند
کاری  شرکت پيمان ٦٠

  کرج٤منطقه 
٢ شنبه ٤ کرج   

کارفرمایان حقوق ومزایای . شماری از کارگران امروز یک تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری مرکزی این شهر برگزار کردند
به دنبال این اقدام اعتراضی مسئولين شهرداری مرکزی  . اند کارگر این شرکت را پرداخت نکرده٦٠ بيش از  ماِه٤ معوقه 

این دومين تجمع اعتراضی کارگران طی .کرج وعده داده اند که طی روزهای آینده مطالبات معوقه کارگران را پرداخت نمایند
 . روز گذشته می باشد١٠

٣١٩ 
 
 

٣ شنبه ٥ سرخس فرهنگيان ١٥٠  خير در پرداخت حقوق و مزایاأت   
. ری از فرهنگيان این شهرستان امروز یک تجمع اعتراضی در مقابل بانک ملی شعبه مرکزی سرخس  برگزار کردندشما

 مسئولين بانک یاد شده با بهانه های مختلف از پرداخت به موقع حقوق آبان ماه فرهنگيان خودداری کردند
٣٢٠ 

 
نقزوی کارخانه پوشينه بافت ٧٢٠ خواستار پرداخت مطالبات معوقه ٦یکشنبه     
شماری از کارگران  این کارخانه برای چندمين بار طی هفته های گذشته در مقابل استانداری استان قزوین تجمع 

به دنبال واگذاری کارخانه پوشينه بافت به بخش خصوصی کارفرمایان ضمن تعطيلی این واحد . اعتراضی برگزار نمودند
شماری از کارگران امروز وارد محوطه استانداری شده و با سر  .داخت نکرده اند کارگر خود را پر٧٢٠ ماه ٨حقوق و مزایای 

  .خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند " خصوصی سازی منحل باید گردد"دادن شعار

 
٣٢١ 

 

٦یکشنبه  قم معلمان ٨٠٠ خواستار پرداخت مطالبات معوقه   
این معلمان که جدیدا به . ین استان تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از معلمان استان قم امروز در مقابل استانداری ا

به دنبال تجمع اعتراضی .  ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٥استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمده اند 
ات و رسيدگی معلمان استان قم که چندین ساعت به طول انجاميد مسئولين استانداری این استان وعده پرداخت مطالب

 .به مشکالت آنان را داده اند

 
٣٢٢ 

 

٧ شنبه ٢ تهران کارگران و دانشجویان - اعتراض به جلوگيری از سخنرانی   
به دنبال جلوگيری مسئولين دانشگاه عالمه طباطبائی تهران از برگزاری همایش حقوق کار در دانشگاه اقتصاد، کارگران و 

" منصور اصانلو"در این تحصن . ایش شرکت کنند در مقابل این دانشگاه تحصن کرده انددانشجویانی که قرار بود در این هم
انشجویان با جنبش رئيس هيأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران طی سخنانی خواستار پيوند د

 های خود ضمن اعتراض به در جریان تحصن شماری از دانشجویان و فعاالن دانشجویی در سخنرانی .کارگری شده است
 بيان یلغو همایش کار و نقش کار در اقتصاد ایران نظرات خود را در خصوص وضعيت جنبش کارگری و جنبش دانشجوی

 .گونه درگيری با دخالت نيروهای انتظامی پایان یافت این تحصن پس از چند ساعت و بدون هيچ .نموده اند

 
 

٣٢٣ 

خود و  در اعتراض به وضعيت شغلی 
 قراردادهای کوتاه مدت

پارسيلون"شرکت  - ٨ شنبه ٣ خرم آباد    
 

کارفرمایان شرکت پارسيلون از رسمی . شماری از کارگران امروز در محوطه این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
 ماهه ٣اردادهای  سال کار در این واحد را دارند خودداری کرده و با آنان قر ١٣ تا ٨نمودن شماری از کارگرانی که سابقه 

 نفر از کارگران شرکت پاسيلون نيز از سوی کارفرمایان اخراج شده اند، ولی عليرغم رای ٦٠همچنين . منعقد نموده اند
 .اداره کار استان لرستان مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجی، کارفرمایان از پذیرش آنان خوداری می کنند

 
٣٢٤ 

 

خود و  در اعتراض به وضعيت شغلی 
 قراردادهای کوتاه مدت

پارسيلون"شرکت  - ٩ شنبه ٤ خرم آباد    

کارگران اخراجی این . تجمع اعتراضی و تحصن کارگران این شرکت که از دیروز آغاز شده بود امروز وارد دومين روز خود شد
مسئولين شرکت در برابر  .شرکت نيز که از سوی کارفرمایان اخراج شده اند خواستار بازگشت بر سر کارهایشان هستند

 ماه حقوق به آنها پرداخت می کنند، ولی کارگران خواستار بازگشت بر سر ١هر سال سابقه کار کارگران اخراجی تنها 
 .کارهایشان هستند

٣٢٥ 
 
 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت  
 و مزایای معوقه 

"صنایع پوشش"شرکت  - ٩ شنبه ٤ رشت    

به دنبال بارش برف در .  انزلی را بستند –ن الستيک در مقابل این کارخانه جاده اصلی رشت صبح امروز ضمن آتش زد
  نفر از کارگر این واحد از بيمه بی٥٠٠زمستان گذشته شرکت صنایع پوشش از سوی کار فرمایان تعطيل شده و تنها 

امی جهت بازگشائی شرکت و باز گرداندن  اقد کاری استفاده کرده اند، ولی کارفرمایان با فروش امکانات کارخانه هيچ
 نفر از کارگران شرکت یاد شده که بازنشسته شده اند تاکنون مطالبات ٩٠ .کارگران بر سر کارهایشان انجام نمی دهند 

کارگران نسبت به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود  .خود را دریافت نکرده اند
 .معترض هستند

 
٣٢٦ 

 
 

سازمان بهزیستی استان  - اعتراض به اخراج
 مرکزی

٩ شنبه ٤ اراک   

 نفر از کارمندان قراردادی سازمان بهزیستی استان مرکزی از سوی مسئولين ١٥های اداری رژیم ،  بنا به حکم دستگاه
بدون پرداخت هرگونه مزایایی کارمندان اخراجی که قرارداد آنان پایان یافته است . این سازمان از سرکار اخراج شده اند

بر اساس قوانين کار  .کارمندان اخراجی به عنوان مشاور در بخش پيشگيری و درمان مشغول کار بودند. اخراج شده اند
 که به صورت قراردادی در مراکز دولتی و خصوصی مشغول کار هستند در صورت اخراج از هرگونه یکارگران و کارمندان

 .بيکاری محروم خواهند شدمزایایی از جمله بيمه 

٣٢٧ 
 
 

اعتراض به اخراج و عدم تمدید 
 قراردادها

٩ شنبه ٤ ٣٠٠ ٩ شنبه ٤ کرج    
 

کارفرمای . عدم تامين مواد اوليه از سوی کارفرمای کارخانه قند کرج این واحد را در آستانه تعطيلی قرار داده است
 قراردادی این واحد را تمدید نکرده و از پرداخت به موقع حقوق و  کارگر١٥٠کارخانه قند کرج با بهانه های مختلف قرارداد 

مالک کارخانه قند کرج همچنين مالکيت کارخانه های قند دزفول، ممسنی  . کارگر دیگر نيز خودداری می کند١٥٠مزایای 
ارخانه های نامبرده به دنبال ک. و یاسوج را نيز در اختيار دارد و هم اکنون کارخانه قند دزفول نيز با خطر تعطيلی روبرو است

 .واگذاری به بخش خصوصی همگی دچار بحران شده و کارگران این مراکز نيز در شرایط دشواری به سر می برند

 
٣٢٨ 

 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای معوقه خود

١٠ شنبه ٥ جاجرم مرکز آتش نشانی -   



- ٣٢ - 

. وز در مقابل شهرداری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردندامر" جاجرم"کارگران مرکز آتش نشانی شهرستان 
 ٨٤ ماه، حق لباس و اضافه کار کارگران آتش نشانی جاجرم و مابه التفاوت حقوق آنان از ابتدای سال ٢حقوق و مزایای 

واستار پرداخت آنها طی هفته های گذشته چندین بار به نهادهای مربوطه مراجعه کرده و خ .تاکنون پرداخت نشده است
مطالبات خود شده اند، به دنبال تجمع اعتراضی روز گذشته، مسئولين شهرداری شهرستان جاجرم وعده پرداخت 

 .مطالبات کارگران را دادند

 
٣٢٩ 

خواستار مشخص شدن وضعيت 
 استخدامی خود شده اند

معلمان حق التدریسی استان  -
 ایالم

١٠ شنبه ٥ ایالم   
 

 سازمان آموزش و پرورش این استان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به عصر امروز در مقابل
این تجمع اعتراضی همزمان با حضور احمدی نژاد رئيس جمهور اسالمی و هيئت دولت در استان . مشکالتشان شدند
به .  استان ایالم را دارند سال سابقه کار در آموزش و پرورش٣این معلمان معترض هر کدام بيش از . ایالم برگزار شد

 دنبال این اقدام اعتراضی وزیر آموزش و پرورش رژیم در جمع معلمان حاضر شده و به آنان وعده رسيدگی به خواست
 .هایشان را داده است

٣٣٠ 
 

٥شهرداری منطقه  ١٥٠ اعتراض به شرایط سخت کار ١٠ شنبه ٥ تهران    
 تهران به صورتهای مختلف به استثمار کارگران این ٥ شهرداری منطقه کارفرمایان شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با

 ساعت کار روزانه ٨کارگران این منطقه در مقابل . شرکت می پردازند و ابتدایی ترین حقوق کارگران را پایمال می کنند
کارگران شهرداری  . هزار تومان حقوق دریافت می کنند و از رفتن به مرخصی قانونی خود نيز محروم هستند٩٠فقط 
 تهران در حاليکه از دیگر مزایای خود از جمله حق اوالد و حق مسکن نيز محروم هستند همواره حقوق خود را با ٥منطقه 

صدها کارگر شهرداری های مناطق مختلف تهران در چنين وضعيتی مشغول کار هستند و .  ماه تاخير دریافت می کنند٢
 .به وسيله کارفرمایان پایمال می شودهمواره ابتدایی ترین حقوق آنان 

 
 

٣٣١ 
 

کشت و "شرکت  ١٨٠٠ اعتراض به اخراج و بی کاری
مغان" صنعت  

١٠ شنبه ٥ اردبيل   

 کارگر این شرکت از ١٨٠٠مغان به بخش خصوصی طی ماههای گذشته " کشت و صنعت"به دنبال واگذاری شرکت 
که بزرگترین واحد توليدی استان اردبيل می باشد بعد از شرکت کشت و صنعت مغان . سرکارهایشان اخراج شده اند

 ماه یکبار پرداخت می ٣ یا ٢واگذاری به بخش خصوصی با بحران روبرو شده به صورتی که حقوق کارگران این شرکت هر 
با در حال حاضر بحران شرکت کشت و صنعت مغان را در آستانه تعطيلی قرار داده و صدها کارگر این شرکت نيز  .شود

 .خطر اخراج و بيکاری روبرو هستند

 
٣٣٢ 

 

 ٦ منطقه ٢ناحيه  ٢٠٠ کار سخت، ساعات کار زیاد و مزد کم
 شهرداری

١١جمعه  تهران   
 

                                                                                                  کاری خدماتی طرف  پيمان شرکت کارفرمایان
                                                                                                   ٦   منطقه   ٢    ناحيه   شهرداری با قرارداد 

                                                                                                   تهران ابتدائی ترین حقوق کارگران شهرداری 
                                                                                                   این  کارگران.  ميکنند پایمال  را   شرکت این 

                                                                                                   صبح ٧شب تا  ٧منطقه در حاليکه از ساعت 
                                                                                                    هزار تومان ١٢٦ فقط  ماهيانه کنند  می کار 

                                                                                                    نيز    حقوق  این  که ميکنند دریافت  حقوق 
                                                                                                 . ميشود  پرداخت  خير أ ت  ماه ١ با  همواره 

                                                                                                   پرداخت دیگر مزایای   از  همچنين کارفرمایان
                                                                                                   مسکن و  حق اوالد ، حق   از جمله  کارگران
                                                                                                   این  . کارگران خودداری ميکنند  به  کار اضافه

                                                                                                   کارگران تاکنون حقوق آبان ماه خود را دریافت 
 .نکرده اند

 
 
 
 
 

٣٣٣ 
 

١٢شنبه  کرمانشاه کارخانه نساجی غرب ١٦٠  ماه حقوق و مزایا٤عدم دریافت    
. کار شده این واحد همچنان در بالتکليفی به سر می برند  ماه از تعطيلی این کارخانه می گذرد کارگران بی١٠يکه در حال

 کارگر آن از ٨٤٠به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی این واحد دچار بحران شده و طی سالهای گذشته 
نهادهای رژیم تجمعات اعتراضی  چندین بار در مقابل کار شده طی ماههای گذشته کارگران بی .سرکار اخراج شدند

  .ار کرده اند، ولی تاکنون هيچ کس پاسخگوی مشکالت آنان نبودهذبرگ

٣٣٤ 
 

 ماه حقوق معوقه خود تنها ١٠از 
  ماه را دریافت کرده اند٢حقوق 

"تهيه و توليد"شرکت  ٦١٨ ١٢شنبه  رودسر    

ن مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه کارگران و بازگشایی مجدد معدن رغم وعده های مسئولين رژیم و کارفرمایاعال
همچنين قرار بود که در هفته اول آذرماه معدن سنگرود بار . سنگرود، تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه انجام نشده است

ایان تاکنون عملی نشده دیگر بازگشایی شود و باقيمانده حقوق کارگران نيز پرداخت گردد که این وعده مسئولين و کارفرم
ها بار در مقابل نهادهای رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کرده و  کارگران معدن سنگرود طی ماههای گذشته ده .است

 .خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند

٣٣٥ 
 
 

 ٥کاری و عدم دریافت  اعتراض به بی
 ماه حقوق و بازگشت به کار

"صنایع پوشش"شرکت  ٧٣٠ ١٢شنبه  رشت    
 

انزلی تجمع اعتراضی _شماری از کارگران این شرکت در ادامه اعتراضات خود امروز در مقابل این کارخانه در جاده رشت 
به دنبال واگذاری شرکت صنایع پوشش رشت به بخش  .برگزار کرده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند 
کار  کارگران این شرکت در حالی بی. ته تعطيل شده استخصوصی این واحد دچار بحران شده و از بهمن ماه سال گذش

  نفر از کارگران شرکت یاد شده که از بيمه بی٥٠٠.  دریافت نکرده اند  ماه حقوق و مزایای خود را تا کنون٥شده اند که 
 گشت بر سر کاری آنان به پایان رسيده و خواستار باز کاری استفاده می کردند در حال حاضر زمان پرداخت حق بيمه بی

کارگران شرکت  . این واحد نيز مطالبات خود را دریافت نکرده اند   کارگر باز نشسته٩٠کارهایشان هستند ، ضمن اینکه 
 .بندر انزلی را بستند_  آذر ماه نيز ضمن آتش زدن الستيک جاده رشت ٩صنایع پوشش صبح روز چهارشنبه 

 
 

٣٣٦ 

تعطيلی شرکت و عدم پرداخت حقوق 
 معوقه

"قند کامياب "شرکت  ٢٠٠ ١٣یکشنبه  اصفهان    
 



- ٣٣ - 

     کارگر این واحد چندین ماه مطالبات خود را دریافت٢٠٠شرکت قند کامياب از چند ماه قبل در حالی تعطيل شده که 
آنها طی ماههای گذشته . نکرده اند و اعتراضات آنان جهت دریافت حقوق و بازگشت بر سر کار بی نتيجه بوده است

ار به نهادهای رژیم در استان اصفهان مراجعه نموده و خواستار رسيدگی به وضعيت خود شده اند، ولی هيچ یک چندین ب
  .کار فرمایان و مسئولين استان اصفهان پاسخگوی خواستهای آنان نيستند از

٣٣٧ 
 

١٣یکشنبه  چهار محال و بختياری معلمان حق التدریسی - خواستار استخدام رسمی هستند   
شرکت کنندگان در این . ی از معلمان حق التدریسی در مقابل استانداری این استان تجمع اعتراضی برگزار کردندشمار

 آنها .دارند سال سابقه کار در سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال بختياری ٦ تا ٥تجمع اعتراضی هر کدام بين 
      وزش و پرورش این استان در خصوص استخدام معلمانهمچنين نسبت به برخورد تبعيض آميز مسئولين سازمان آم

 .حق التدریس اعتراض کردند

٣٣٨ 
 

رسيدگی به مشکالت جوانان منطقه، 
ایجاد اشتغال و امکان استفاده از 

امکانات اجتماعی و اقتصادی 
شهرستان سرخس برای اقشار 

 مختلف مردم

١٣یکشنبه  سرخس فرهنگيان -   
 

من برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار فقرزدایی از این منطقه شماری از فرهنگيان ض
فرهنگيان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی ضمن اشاره به وعده های احمدی نژاد در زمان انتخابات خواستار . شدند

 فرمانداری و به دنبال وعده های  ساعت حضور در مقابل٣آنها پس از  .عملی شدن شعارهای انتخاباتی وی شدند
در بخشی از این بيانيه آمده است، اینان به محض رسيدن به  .مسئولين رژیم با صدور بيانيه ای به تجمع خود پایان دادند

ها در زیر  خواهی انسان کرسی قدرت به دنبال اهداف سياسی خود ميروند و مردم را فراموش کرده و فریادهای عدالت
 روز گذشته در ١٠این دومين تجمع اعتراضی فرهنگيان شهرستان سرخس طی  .عدالتی پنهان می ماندهای بی  شالق

 .مقابل نهادهای رژیم ميباشد

 
٣٣٩ 

 

، بخشی از حقوق و مزایای سابقه کار
حق عائله مندی ،حق مرخصی، 

 عيدی و پاداش

١٣یکشنبه  تهران کارخانه سيمان لوشان ٩٨   
 

 کارگر این کارخانه تا کنون پرداخت ٩٨اعتراضات و شکایات کارگران به نهادهای رژیم مطالبات رغم گذشت چهار سال و عال
 سال گذشته کارگران کارخانه سيمان لوشان به دیوان عدالت اداری رژیم شکایت کرده ٤در حالی که طی . نشده است

 گفته کارگران کارفرمای سابق این به. ولی مسئولين قضایی هيچ اقدامی جهت احقاق حقوق کارگران انجام نميدهند
کار بوده است ضمن زد و بند با مسئولين و اقدامات غير قانونی سود کالنی از محل حقوق  کارخانه که فردی پيمان

 .کارگران به دست آورده است و مسئولين رژیم نيز از برخورد با این فرد خودداری می کنند

٣٤٠ 
 

"مرووک"سد  ١٤٠ عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه ١٣یکشنبه  دورود    
 ماه و نيم حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکرده اند و ٤کارفرمایان شرکت سازنده سد مرووک با بهانه های مختلف 

کارگران سد مرووک طی ماههای گذشته ضمن  .عليرغم اعتراضات آنان هيچ اقدامی در این زمينه انجام نمی دهند
 .م از جمله استانداری لرستان خواستار رسيدگی به مشکالت و پرداخت مطالبات خود شده اندمراجعه به نهادهای رژی

٣٤١ 
 
 

١٣یکشنبه  تهران ایران خودرو -  ساعته١٢اعتراض به کار در دو شيفِت    
باید در دو  آذر کارگران ١٢با اطالعيه ای روبرو شدند که از روز شنبه ) ٢٠٦پژو  (٥ آذر کارگران سالن بدنۀ ١٠صبح روز 

در اعتراض به این برنامه کارگران هر سه شيفت دست از کار کشيده و به خانه هایشان .  ساعته کار کنند١٢شيفت 
امروز مدیریت ناگزیر از بيم گسترش مقاومت به سایر سالن ها، طی اطالعيه ای قرار قبلی را لغو کرد و . برگشتند

  .کارگران پيروزمندانه به سر کارشان برگشتند

٣٤٢ 

انتشار نامۀ سرگشاده خطاب به 
مقامات قضائی در اعتراض به صدور 
 احکام دستگير شده گان سقز

چندین کارخانه و نهاد  -
 کارگری

١٤ شنبه ٢ سنندج   
 

در بخشی از این نامه صدور چنين احکام ظالمانه ای را توهين به طبقۀ کارگر تلقی کرده و خواهان لغو این احکام شده و 
امضاء . کارگری و سازمان های دفاع از حقوق بشر سراسر جهان را به اعتراض به چنين احکامی فراخوانده اندنهادهای 

کارگران کارخانه نساجی کردستان، کارخانه شاهو، پيروز بافت، کارخانه نيرو رخش، کارخانه  :کنندگان این نامه عبارتند از
دج، کارگران شرکت های خدماتی و فعالين کارگری سنندجآلومين، کارگران خبازی ها، کارگران قنادی های سنن  

٣٤٣ 
 
 

تامين آب آشاميدنی، گازرسانی و 
 راههای ارتباطی روستا

١٤ شنبه ٢ روستای کرشت زنان روستائی -   
٣٤٤ 

شماری از زنان ساکن روستای کرشت از توابع بومهن که کودکان خود را نيز همراه داشتند، امروز ضمن مسدود کردن 
این اقدام اعتراضی به مدت .  بومهن نسبت به کمبود امکانات رفاهی و خدماتی این روستا اعتراض کردند–ه تهران جاد

 . بومهن شد–نيم ساعت باعث بسته شدن کامل جاده تهران 

 
 

١٤ شنبه ٢ بابلسر فرش البرز ١٨٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٨   
به بخش خصوصی و به دنبال تعطيلی کارخانه و عليرغم اعتراضات و پس از واگذاری کارخانجات فرش البرز بابلسر 

اعتصابات مکرر کارگران این واحد تاکنون هيچ اقدامی جهت پرداخت مطالبات معوقه کارگران و بازگشت آنان بر سر 
 آبان ماه در ١٠ و ٩کارگران کارخانجات فرش البرز بابلسر و خانواده هایشان در روزهای . کارهایشان انجام نشده است 

 .بگر رژیم مورد یورش قرار گرفتندمقابل فرمانداری بابلسر تجمعات اعتراضی برگزار کردند که از سوی نيروهای سرکو

 
٣٤٥ 

 
 

رسيدگی به مشکالت و پرداخت 
 مطالبات معوقه

"سازمایه"شرکت  ٢٣٨ ١٤ شنبه ٢ پاک دشت    

ته خود باردیگر در محل خانه کارگر تجمع اعتراضی برگزار در ادامه اعتراضات ماههای گذش" سازمایه"کارگران شرکت 
کارگران  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٩به دنبال تعطيلی شرکت سازمایه، کارگران این واحد . کردند

شرکت سازمایه طی ماههای گذشته چندین بار در مقابل نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسالمی تجمعات 
عتراضی برگزار کرده اند، ولی تاکنون هيچ اقدامی جهت حل مشکالت و پرداخت حقوق و مزایای این کارگران صورت ا

 .نگرفته است

 
٣٤٦ 

 

 ماه مطالبات ٨خواستار پرداخت 
 معوقه خود

١٥ شنبه ٣ رشت ایران برک ٥٠٠   
 



- ٣٤ - 

به .  استان گيالن تجمع اعتراضی برگزار کردنددر ادامه اعتراضاتشان طی ماههای گذشته، امروز در مقابل اداره کل صنایع
دنبال این تجمع اعتراضی ، مسئولين اداره کل صنایع استان گيالن وعده رسيدگی به مشکالت و پرداخت حقوق و مزایای 

  .معوقه آنان را داده اند

٣٤٧ 
 

١٥ شنبه ٣ قزوین شرکت پوشينه بافت ٦٠٠ شرکت پوشينه بافت   
کارگران این شرکت در  .ر دیگر در مقابل استانداری استان قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردندصدها کارگر این شرکت با

 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند و چندین بار در مقابل نهادهای مختلف از جمله ٥کار شدند که  حالی بی
 .مجلس رژیم و استانداری قزوین تجمعات اعتراضی برگزار کردند

٣٤٨ 
 

 هزار تومان ١٢٠ ساعت کار، ١٨
!دستمزد  

کاری خدماتی  شرکت پيمان ١٥٠
  شهرداری١ منطقه ٧ناحيه 

١٥ شنبه ٣ تهران   
 

 هزار تومان ٩٠ ساعت کار، ماهيانه تنها ١٤ صبح کارمی کنند و در مقابل ١٠ شب تا ٨کارگران این شرکت از ساعت 
 عصر کار می کنند و ٦ بعد از ظهر تا ٢فت کاری دیگر از ساعت این کارگران همچنين در یک شي .حقوق دریافت می کنند 

 ٧ کارگر ناحيه ١٥٠این در حاليست که  . هزار تومان حقوق می گيرند٣٠ ساعت کار در این شيفت نيز ماهيانه ٤در مقابل 
 . تهران از تمامی مزایای قانونی خود از جمله حق مسکن و حق اوالد نيز محروم هستند١شهرداری منطقه 

٣٤٩ 
 
 

خواستار پرداخت مطالبات و روشن 
 شدن وضعيت خود

شرکت پشتيانی امور دام  ٤٠
"مالصدرا"   

١٥ شنبه ٣ تهران   
 

داران استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده و  کارگران این شرکت صبح امروز در مقابل دفتر مرکزی اتحادیه دام
های شرکت پشتيبانی امور دام مشغول کار  ها در فروشگاه  سالاین کارگران. خواستار روشن شدن وضعيت خود شدند

 ماه بيش بر اساس قانون بازنشستگی بيش از موعد در ٢منتقل شده و از " مالصدرا" سال قبل به شرکت ٨بودند و از 
کرده و  ماه گذشته تاکنون هيچ گونه حقوق دریافت ن٣کارگران مذکور طی  .مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند

سازمان تامين اجتماعی نيز با بهانه عدم پرداخت هزینه مربوط به بازنشستگی آنان از سوی مسئولين شرکت مالصدرا از 
 .خودداری می کند صدور حکم بازنشستگی آنها

 
٣٥٠ 

اعتراض به واگذاری این کارخانه به 
بخش خصوصی و فروش اموال 

"باغ فردوس" کارخانه از جمله   

ی اکریلکارخانه پل - ١٥ شنبه ٣ اصفهان    

در واگذاری کارخانه پلی " آینه دماوند" در حاليکه تحقيقات بازرسان سازمان بازرسی کل ایران حاکی از تخلف شرکت
 .اکریل اصفهان به بخش خصوصی است، ولی تاکنون هيچ اقدامی جهت رسيدگی به این تخلفات صورت نگرفته است

کارخانه هفته گذشته در مقابل اداره کل کار استان اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کرده شماری از کارگران و بازنشستگان 
و اعالم نمودند، در صورتی که مسئولين نسبت به رسيدگی به عملکرد مدیران کارخانه پلی اکریل اقدام نکنند ، کارگران 

 .ر خواهند کرداین کارخانه در مقابل نهادهای اجرائی استان اصفهان تجمعات اعتراضی برگزا

٣٥١ 
 
 

اعتراض نسبت به توقف در فعاليت 
 تعاونی ها

١٥ شنبه ٣ کرج  تعاونی مسکن کارگران٦ ٣٠٠٠   
 

.  تعاونی مسکن کرج، امروز مقابل دفتر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این شهر تحصن کردند٦کارگران عضو 
 ، شرکت شيالت، شرکت فرش دستی ایران، شرکت اعضای تعاونيهای مسکن شهرداری کرج، سازمان اتوبوس رانی
اعضای این تعاونی های مسکن که از کارگران مراکز یاد  .زامياد و شرکت آشایانه ساز کرج در این تحصن شرکت کردند

 سال قبل مبلغی را جهت برخورداری از مسکن پرداخت ١٠شده و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی کرج هستند از 
 .ی تاکنون موفق نشده اند که در زمينهای خود مسکن احداث نمایندکرده اند، ول

 
٣٥٢ 

 

١٦ شنبه٤ خرم آباد کارخانه یخچال سازی ٣٠٠  ماه حقوق١١بی کاری و عدم دریافت    
 

سال از تعطيلی کارخانه یخچال سازی لرستان و بيکاری کارگران این واحد، هيچ یک از مسئولين رژیم  عليرغم گذشت یک
کارگران این کارخانه طی ماههای گذشته بارها در مقابل .  رسيدگی به خواستها و حل مشکالت کارگران نيستندحاضر به

 .نهادهای مختلف رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند

٣٥٣ 
 

نسبت به فروش اموال این شرکت از 
  .سوی مدیران اعتراض کردند

١٧ شنبه ٥ اصفهان شرکت پلی اکریل -   

آنها خواستار  . کارگران صبح امروز در مقابل سازمان بازرسی و استانداری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کرد ندشماری از
 .شدند" باغ فردوس"بازگرداندن شرکت پلی اکریل به بخش دولتی و جلوگيری از فروش اموال شرکت از جمله مجموعه 

٣٥٤ 
 

صنایع فوالد  " شرکت ٣٣  ماهه٤حقوق و مزایای 
"کاوه  

١٨جمعه  ساوه   
 

کارگران این شرکت در شرایط دشواری به سر ميبرند و کارفرمای این شرکت از پرداخت حقوق و مزایای معوقه آنان 
 سال گذشته از پرداخت به موقع حقوق کارگران خودداری ٢کارفرمای شرکت صنایع فوالد کاوه طی . خودداری می کند

 شرکت از  ایندرحالی از پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران خودداری ميکند کهبه گفته کارگران، کارفرما . کرده  اند
 .لحاظ توليد و فروش محصوالت خود با هيچ مشکلی روبرو نيست

٣٥٥ 
 

شرکت پيمانکاری ناحيه  ١٥٠ فشار کار، تضييقات و حقوق ناچيز
  شهرداری٥ منطقه ٥

١٩شنبه  تهران   
 

 روز ٤ روز بر سرکار حاضر نشود ١هزار تومان حقوق دریافت می کنند و هر کارگری که ٩٠کارگران این شرکت ماهيانه تنها 
 ماه تاخير دریافت کرده و از دیگر مزایای قانونی نيز محروم ١کارگران همچنين حقوق خود را با  .حقوق وی کسر می شود

صدها کارگر شرکتهای پيمانکاری . هستند و در صورت اعتراض به اقدامات ضد کارگری کار فرمایان اخراج می شوند
 .شهرداری های مناطق مختلف تهران در چنين وضعيتی مشغول کار هستند

٣٥٦ 
 

شرکت مرغداری  ١٧٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٩
"جاللی"  

١٩شنبه  قزوین   

عليرغم . ندکن میکارفرمایان این شرکت ضمن تعطيل کردن این واحد از پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران خودداری 
ی هيئت حل اختالف اداره کار استان قزوین مبنی بر پرداخت مطالبات کارگران این شرکت، آاعتراضات کارگران و ر

 ٢٠ تا ١٠شماری از این کارگران بين . دهند  کارگر خود انجام نمی١٧٠کارفرمایان هيچگونه اقدامی جهت پرداخت حقوق 
 .دسال سابقه کار در این واحد را دارن

٣٥٧ 
 
 

مزایا و اضافه  ماه حقوق، ٣بيش از  ١٩شنبه  گچساران شهرداری ٩٠   



- ٣٥ - 

 کاری
مسئولين شهرداری این شهرستان حقوق و مزایای چندین ماه کارگران رسمی و پيمانی خود را پرداخت نکرده و شرایط 

ن شهرداری گچساران طی روزهای عالرغم اعتراضات کارگران و وعده های مسئولي.دشواری را برای آنان بوجود آورده اند
 .گذشته مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه کارگران تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه صورت نگرفته است

 
٣٥٨ 

 
محروميت از تمامی مزایاو تآخير در 

 دریافت حقوق
شرکت پيمانکاری ناحيه  ٨٠

  شهرداری١١ منطقه ٢
٢٠یکشنبه  تهران   

 
 هزار تومان حقوق دریافت می ١٢٢ ساعت کار در شيفت شب تنها ماهيانه ٩اری در مقابل کارگران این شرکت پيمانک

 صبح در بخش خدمات شهری مشغول کار هستند و در حاليکه از تمامی مزایای قانونی ٥ شب تا ٨آنها از ساعت . کنند
 . خود را دریافت نکرده اند ماه است که حقوق و مزایای١خود از جمله حق اوالد و حق مسکن محروم هستند بيش از 

٣٥٩ 
 

 ٦ ادامه تالش برای بازگشت به کار 
 اخراجی باقيمانده

٢٠یکشنبه  تهران شرکت واحد -   

 نفرشان حکم بازگشت به کار ١٢ نفر اخراجی اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ١٨از 
نلو اعالم داشت که برای بازگرداندن همکارانمان به سر کارشان از تمامی راه منصور اسا. گرفته و کار خود را از سر گرفتند

 .ها از جمله مذاکره، نامه نگاری، اعتصاب و اعتراض استفاده خواهيم کرد

٣٦٠ 
 
 

"تخت"معدن زغال سنگ ٥٠ خواستار بازگشایی مجدداین معدن ٢٠یکشنبه  مينو دشت    
 

معدن زغال سنگ تخت با . شهرستان مينودشت تجمع اعتراضی برگزار کردندکارگران صبح امروز در مقابل فرمانداری 
  کارگر رسمی و پيمانی این معدن بی٢٠٠ آذر ماه از سوی کارفرمایان تعطيل شده و بيش از ١٦بهانه های واهی از روز 

ه ای را با حضور داری مينو دشت وعده دادند که فردا جلس به دنبال این تجمع اعتراضی مسئولين فرمان. کار شدند
 .داری، کارفرمایان و نمایندگان کارگران جهت رسيدگی به خواستهای کارگران برگزار خواهند کرد مسئولين فرمان

 
٣٦١ 

جلوگيری از اخراج شماری از کارگران، 
 ماهه، لغو ٣ و ٢لغو قراردادهای 

شرایط استخدامی و نبود امنيت 
 شغلی

"پارسيلون"شرکت  ١٠٠٠ ٢٠به یکشن خرم آباد    
 

شماری از کارگران شرکت امروز برای چندمين بار درمقابل استانداری لرستان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار 
 سال سابقه کار در شرکت پارسيلون را دارند، ولی کارفرمایان ١٣ تا ٧کارگران بين این  .رسيدگی به مشکالتشان شدند

آنها همچنين طی ماههای گذشته  . ماه بستند٣ و ٢ا کارگران قرار دادهای از استخدام رسمی آنان خودداری کرده و ب
 . به بخش خصوصی واگذار شده است٨٢این شرکت از سال . شماری از کارگران خود را از سر کار اخراج کرده اند

٣٦٢ 
 

اعتراض به تعطيلی کارخانه، بی کاری 
 و حقوق های معوقه و بالتکليفی

انهمد  شرکت ساميکو صنعت - ٢٠یکشنبه    ٣٦٣ 
 

صبح امروز کارگران این شرکت برای چندمين بار طی ماههای گذشته در مقابل فرمانداری و خانه کارگر همدان تجمع 
به دنبال تعطيلی شرکت ساميکو صنعت از سوی  .اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

در حالی بيکار شدند   کارگر قراردادی ١٥٠ کارگر رسمی و ١٦٤ن شرکت شامل ، کارگران ای١٣٨١کارفرمایان در بهمن ماه 
 سال سابقه کار ٢٨ تا ٢٥کارگران بيکار شده بين  . را دریافت نکرده اند٨١ ماه از سال ٢ ماه و عيدی ٦که تاکنون حقوق 

واستها و حل مشکالتشان کارگران تهدید کردند در صورتی که اقدامی جهت پاسخگویی به خ. در این شرکت را دارند
 .انجام نشود فردا همراه با خانواده هایشان تجمع اعتراضی برگزار خواهند نمود

 
 

٢١ شنيه ٢ تهران تلویزیون بلر - ارسال نامۀ اعتراضی به مسئولين رژیم  ٣٦٤ 
ران شرکت اعالم در نامه خود ضمن اشاره به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و اقدامات مدی" بلر"کارگران شرکت 

 قصد فروش زمينهای شرکت را  ماه حقوق و مزایای ما پرداخت نشده و مدیر بخش خصوصی٢کرده اند که در حال حاضر 
همچنين از اخراج شماری از کارگران این شرکت توسط کارفرمایان خبر داده  .سيس شرکت ساختمان سازی داردأجهت ت

یشان رسيدگی نشود طی روزهای آینده در مقابل مجلس تجمع کرده و در و اعالم کرده اند در صورتی که به خواستها
 .مسجد جمکران نيز با حضور خبرنگاران تحصن می کنند

 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
مزایای معوقه خود از سوی شرکتهای 

 پيمانکاری

٢١ شنيه ٢ ٦٠ ٢١ شنيه ٢ اردبيل    
٣٦٥ 

 
.  روزهای گذشته در مقابل شهرداری اردبيل تجمع اعتراضی برگزار کردندکارگران قسمت دفن زباله شهرداری طی

.  ماه این کارگران را پرداخت نکرده اند٤کارفرمایان شرکتهای پيمانکاری طرف قرارداد با شهرداری اردبيل حقوق و مزایای 
 چند روز  وعده داده اند که طی ماه حقوق کارگران را پرداخت کرده و١به دنبال این تجمع اعتراضی مسئولين این اداره 

 . آنان را نيز پرداخت نمایندۀآینده مطالبات باقيماند

 
 

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
 معوقه

٢١ شنيه ٢ استان فارس سد سيوند -   
 

یای  ماه حقوق و مزا٣کارفرمایان . طی روز های گذشته تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند" سد سيوند"کارگران شاغل در 
مسئولين سد سيوند عدم تامين بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  .صدها کارگر این سد را پرداخت نکرده اند

به دنبال این تجمعات اعتراضی، مسئولين این سد وعده داده اند . را عامل تاخير در پرداخت حقوق کارگران اعالم کرده اند
 . را پرداخت نمایندکه طی روزهای آینده مطالبات کارگران

٣٦٦ 
 

اعتراض به بی کاری، بيمه و 
 بالتکليفی

"بویر سوله"شرکت  ٣٠ ٢١ شنيه ٢ یاسوج    

که اداره کار  در حالی. کار کردند کارفرمایان این شرکت با بهانه بدهکاری این واحد را تعطيل کرده و کارگران خود را بی
کاری کارگران را تقبل نموده و پس از این   ماه هزینه بيمه بی٧ما باید استان کهکيلویه و بویراحمد اعالم کرده که کارفر

  .مدت شرکت را مجددًا راه اندازی کند، ولی کارفرما اعالم کرده که توان راه اندازی شرکت و باز گرداندن کارگران را ندارد

٣٦٧ 
 
 

"ایران برک"کارخانه  ٥٠٠  ماه مطالبات معوقه٨پرداخت  ٢١ شنيه ٢ رشت    
ماری از کارگران در ادامه اعتراضات روزهای گذشته خود صبح امروز  مجددًادر مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی ش

 .استان گيالن تجمع اعتراضی برگزار کردند
٣٦٨ 

٢٢ شنبه ٣ معلمان حق التدریسی چهار محال و بختياری - خواستار استخدام رسمی   



- ٣٦ - 

 
 ٦ تا ٥آنها بين  .دریسی در مقابل استانداری این استان تجمع اعتراضی برگزار کردندصبح امروز شماری از معلمان حق الت

 مسئولين آموزش و پرورش از استخدام آنان ٨٤سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارند، ولی از ابتدای سال تحصيلی 
 .خودداری کرده و آنها را از سر کار اخراج کردند

٣٦٩ 
 

کارخانه و خواستار بازگشایی مجدد 
 بازگشت بر سر کار

٢٢ شنبه ٣ یزد کارخانه نساجی جنوب  ٥٠   

کارخانه . صبح امروز شماری از کارگران این کارخانه در مقابل اداره کل کميته امداد استان یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند
کارخانه  این کارگران  .راج شدندنساجی جنوب چند ماه قبل تعطيل شده و  کارگران این کارخانه از سوی کارفرمایان اخ

طی ماههای گذشته چندین بار در مقابل استانداری و اداره کار استان یزد تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند، ولی تاکنون 
 .هيچ اقدامی جهت رسيدگی به مشکالتشان صورت نگرفته است

٣٧٠ 
 
 

 ١٠٠بيش از  خواستار بازگشائی مجدد معدن تخت
 نفر

سنگ معدن ذغال 
"تخت"  

٢٢ شنبه ٣ مينو دشت   
 

 . روز گذشته صبح امروز در مقابل فرمانداری شهرستان مينودشت تجمع اعتراضی برگزار کردند٣برای دومين بار طی 
کار  همچنين شماری از کارگران بی.  آذر ماه این معدن را تعطيل کرده اند١٦کارفرمایان معدن ذغال سنگ تخت از روز 

نيز در محل این تجمع حاضر شده و ضمن حمایت از کارگران نسبت به اینکه کارفرمایان معدن تخت شهرستان مينودشت 
 .کنند اعتراض کردند آنان را استخدام نمی

٣٧١ 
 

شرکت نساجی  ١٥٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٥
"فرنخ ومه نخ"  

٢٢ شنبه ٣ قزوین   
 

ماههای گذشته خود در مقابل وزارت صنایع و معاون تجمع اعتراضی صبح امروز شمار زیادی از کارگران در ادامه اعتراضات 
 ماه پيش به بخش خصوصی، شرکت دچار بحران شد به صورتی که ١٣به دنبال واگذاری این شرکت در . برگزار کردند

 . کارگر دیگر نيز از سوی کارفرمایان از سرکار اخراج شدند١٣٥٠

٣٧٢ 
 

ن يبرخورداری از حداقل حقوق تعي
  در قانون کارشده

بخشی مرکز توان ٢٧  
"احسان مطيعی"  

٢٢ شنبه ٣ بروجرد   

 ١٠٠کارمندان این مرکز در شرایط دشواری مشغول کار هستند و در مقابل کار سخت و دشوار خود ماهيانه تنها حدود 
ون چندین بار به این کارمندان که تحت پوشش بهزیستی این شهر قرار دارند تاکن. هزار تومان حقوق دریافت می کنند

کارمندان مرکز یاد . اداره بهزیستی این شهر مراجعه کرده اند، ولی تاکنون اعتراضات آنان به هيچ نتيجه ای نرسيده است
 . معلول را در این مرکز به عهده دارند و شرایط کاری آنان بسيار دشوار است١٤٠شده کار خدمات رسانی به 

٣٧٣ 
 
 

 شرکت اعتراض نسبت به واگذاری این
به بخش خصوصی و خواستار پرداخت 

 مطالبات معوقه

"بلر"تلویزیون سازی  - ٢٢ شنبه ٣ تهران    
 

به دنبال واگذاری . شماری از کارگران این شرکت امروز در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کردند
 سال سابقه کار در این واحد می باشند از ٢٥شرکت بلر به بخش خصوصی کارفرمایان شماری از کارگران را که دارای 

 . ماه حقوق و مزایای دیگر کارگران را نيز پرداخت نکرده اند٢سر کار اخراج کرده و 

٣٧٤ 
 
 

در اعتراض به برآورده نشدن 
مطالباتشان و نسبت به وضعيت 
 نامناسب بهداشتی این واحد 

٢٢ شنبه ٣ سنندج نساجی کردستان -   
 

 و ضمن اشاره به این. نه صبح امروز در مقابل دانشگاه علوم پزشکی سنندج تجمع اعتراضی برپا کردندکارگران این کارخا
که به علت مشکالت بهداشتی تاکنون شماری از کارگران به بيماریهای تنفسی، ریوی و شنوایی مبتال شده اند، اعالم 

 ساليان گذشته  ل بهداشتی مورد بازدید قرار گيرد طیبار این کارخانه از لحاظ مسائ  ماه یک٦کردند در حاليکه باید هر 
کارگران  مورین نيروی انتظامی رژیم أبه دنبال این اقدام اعتراضی م. تتنها به دفعات معدودی این بازدید صورت گرفته اس

ی که مقامات کارگران تهدید کرده اند در صورت. را به محاصره در آورده و خواستار پایان دادن به این اعتصاب شده اند
سرانجام رئيس  .مربوطه به خواسته های آنها رسيدگی نکنند، آنها اعتصاب را در جلو اداره کار استان ادامه خواهند داد

ادارۀ بهداشت استان در جمع کارگران حضور یافته و اعالم کرده است که مسائل مورد خواست اعتصابيون در جلسه ای 
 . و کارگران بررسی خواهد شدبا حضور نمایندگان نهادهای مربوطه

 
 

٣٧٥ 

 نفر از کارگران ١٨اعتراض به اخراج 
 این کارخانه

 شرکت توليدی ٤٥
"شهد سيب "  

٢٣ شنبه٤ کرمانشاه   
 

آنها اعالم کردند . کارگران  این شرکت  امروز در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی این استان تجمع اعتراضی بر پا کردند
ن اخراجی این شرکت تا چند روز آینده بر سر کارهایشان باز نگردند در مقابل دیگر نهادهای رژیم اقدام به که کارگرا چنان

 .کنند تحصن و اعتراض می

٣٧٦ 
 

"مس سونگون"معدن  - اعتراض به اخراج و بالتکليفی     ٢٤ شنبه٥ اهر 
ها کارگر خود را از سرکار اخراج کرده   دهطی روزهای گذشته" مس سونگون"شرکتهای پيمانکاری طرف قرارداد با معدن 

کارگران اخراجی که تعداد آنان مشخص نيست به صورت قراردادی در شرکتهای پيمانکاری مشغول کار بودند و پس از . اند
 مراجعات کارگران. مين اجتماعی نيز از پرداخت بيمه بيکاری به آنان خودداری می کندأی این شرکتها، اداره تاخراج از سو

 کيلومتری ٤٠معدن مس سونگون در  .بيکار شده به نهادهای مربوط جهت حل مشکالتشان بدون نتيجه بوده است
 . هزار کارگر در شرکتهای پيمانکاری وابسته به این معدن مشغول کار هستند٢شهرستان اهر واقع شده و بيش از 

 
٣٧٧ 

 

"ایران شرق"شرکت ٧٠٠ خطر اخراج ٢٥جمعه  نيشابور    
شرکت ایران شرق توليد کننده .  نفر از کارگران این واحد گرفته اند٢٠٠تصميم به اخراج " ایران شرق"مایان شرکتکارفر

کارفرمایان جهت  .کن و بخاری می باشد و کارفرمایان مشکالت مالی را بهانه اخراج کارگران اعالم کرده اند انواع آبگرم
کاری استفاده کنند   نفر کارگران را اخراج می کنيم تا از بيمه بی٢٠٠اند که توجيه اقدام خود مبنی بر اخراج کارگران گفته 

 . بر سر کار باز می گردانيمو پس از حل مشکالت مالی آنان را مجددًا

٣٧٨ 
 

 ماه حقوق و مزایای ١٢کاری و  بی
 معوقه

کارخانه یخچال سازی  ٣٠٠
 لرستان

٢٥جمعه  لرستان  ٣٧٩ 
 

 تعطيلی این کارخانه می گذرد تاکنون هيچ اقدامی از سوی کارفرمایان و مسئولين رژیم  سال از١رغم اینکه حدود عال
 ماه حقوق و مزایای معوقه ١٢کار شده بيش از  کارگران بی. جهت حل مشکالت کارگران این واحد انجام نشده است
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ای مختلف از جمله استانداری و اداره آنها طی ماههای گذشته چندین بار در مقابل نهاده .خود را تاکنون دریافت نکرده اند
کل کار استان لرستان تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند، ولی تاکنون هيچ اقدام عملی جهت پرداخت مطالبات آنان انجام 

 .مسئولين رژیم در استان لرستان وعده داده اند که کارخانه را از بخش خصوصی به بخش دولتی باز گردانند .نشده است
٢٥جمعه  پاک دشت شرکت سازمایه ٢٣٨  ماه٩بات معوقه مطال   

ها اعتراض و بالتکليفی کارگران ، به آنان وعده داده اند که طی روزهای آینده مشکالتشان را  مسئولين رژیم پس از ماه
ن دریافت  ماه حقوق و مزایای خود را تاکنو٩این شرکت سال گذشته در حالی تعطيل شد که  کارگران . حل خواهند کرد 
های گذشته چندین بار در مقابل ادارات دولتی و مجلس رژیم اسالمی تجمعات اعتراضی برگزار کرده و  نکرده و طی ماه

در آخرین جلسه شورای تامين استان تهران به کارگران شرکت سازمایه وعده . خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند
 .دیگر آغاز به کار خواهد کرد و مطالبات کارگران نيز پرداخت خواهد شدداده شده است که طی روزهای آینده شرکت بار 

 
٣٨٠ 

 

توجه به مسائل مربوط به ایمنی کار و 
حين کار و پوشش نامناسب حوادث 

ای مين حقوق و مزایآهمچنين ت
مين مزایای بيمه اجتماعیآقانونی و ت  

٢٦شنبه  بندر خمينی کارگران تخليه و بارگيری -   
 
 
 

٣٨١ 
مين حقوق و مزایا با آه و بارگيری بندر خمينی از نظر تگران ساکن در مجتمع مسکونی یک هزار نفری کارگران تخليکار

 کارگر در ٤٠کمبودهای جدی مواجه هستند و از لحاظ رفاهی و بهداشتی در شرایط دشواری به سر ميبرند، بطوری که 
ان خوزستان وعده داده است به کل اداره بنادر و کشتيرانی است مدیر  . متری این مجتمع سکونت دارند٥٠ تا ٤٠اتاقهای 
 اتاق دیگر نمایند و اقدامات ٢٤ل مورد درخواست کارگران توجه کند و برای رفع کمبود مسکن اقدام به ساخت ئمسا

 .مين حقوقی بيشتری را بعمل آوردأاهی و ترف

 
 

 شرکت ٢٠٠  ماه حقوق معوقه٤پرداخت 
"هم راز کاران طبس "  

٢٦شنبه  طبس   

برداری از   ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند که کارفرما با دروغ و کاله٤کارگران شاغل در این شرکت در حالی 
این شرکت یک شرکت پيمانکاری است و کارگران مورد نياز . آنان رسيد پرداخت حقوق معوقه دریافت کرده است

مدیریت این شرکت علت عدم  .مين ميکندأهای این شهرستان را ت  بيمارستانشهرداری، راه و ترابری، منابع طبيعی و
کارگران  .پرداخت حقوق به کارگران را عدم دریافت مطالبات مالی از نهادها و سازمانهای طرف قرارداد اعالم کرده است

صورت ناگزیر خواهند  ر این اقدام نمایند در غيخواهند که نسبت به پرداخت حقوق معوقه سریعًا مصرانه از مدیریت می
 .برای دریافت مطالبات خود به اقدامات دیگری روی آورند شد 

 
٣٨٢ 

 
 

اعتراض به دریافت نکردن حقوق 
 معوقه خود

٢٦شنبه  کرمان کارخانه لوله پروفيل -   

این کارخانه . جمعی از کارگران با تجمع در برابر استانداری این شهر خواستار رسيدگی استاندار به مشکل خود شدند
صاحب کارخانه از سرمایه  .مدت هشت ماه است که تعطيل شده و کارفرما پاسخگوی حقوق معوقه کارگران خود نيست

 توانایی راه اندازی مجدد  کارخانه را در نقاط مختلف کشور اداره می کند و قطعًا١٥داران بزرگ کشور می باشد که 
داری بم هزینه کرده است، اما عالرغم   ميليون تومان برای فرمان١٥کارخانه،  .کارخانه و پرداخت حقوق کارگران  را دارد

دار هنوز حق  آماده بودن این بودجه هنوز حقوق کارگران پرداخت نشده و در پاسخ به مراجعات کارگران، می گویند فرمان
انداری به کارخانه بدهکار است اما  ميليون تومان هم است١٠٠  این است کهیکی از کارگران می گوید، جالب .امضا ندارد

هر روز یکی از مقامات جلسه دارند و نمی توانند به این موضوع رسيدگی کنند در حاليکه این مبالغ می توانست بار 
 ١٤برآوردها برای راه اندازی مجدد کارخانه .  ماه است حقوقی دریافت نکرده اند بردارد٦بزرگی از دوش کارگرانی که 

های دولتی مثل استانداری و فرمانداری بم  اگر ارگان: ن است و مدیر عامل کارخانه پروفيل کرمان گفته استميليارد توما
 .بدهی های خود را پرداخت می کردند می توانستيم بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنيم

 
 
 

٣٨٣ 
 

 ماه حقوق عقب افتاده و خطر ٥
 تعطيلی کارخانه

٢٦شنبه  اصفهان نساجی بارش ١٢٠   
 

 کارگر در حال حاضر در آن مشغول به کار می باشند از مرداد ماه تاکنون حقوق و ١٢٠کارخانه نساجی بارش اصفهان که 
پس از واگذاری کارخانه بارش به بخش خصوصی و بازگشت مالکيت آن به بنياد . مزایای خود را دریافت نکرده اند
نفر ١٢٠ به ١٢٠٠ی و تعدیل نيروی کار شمار کارگران این واحد از های خصوصی ساز مستضعفان و با اجرای سياست

 مدیران کارخانه بارها عنوان کرده اند که چنانچه کارگران واجد شرایط، طبق قوانين مشاغل سخت و .کاهش یافته است
کاری  يمه بیزیان آور و طرح بازسازی و نوسازی صنایع بازنشسته شوند و تعدادی از کارگران نيز تحت پوشش موقت ب

عالوه بر تعویق در پرداخت حقوق . قرار گيرند، کارخانه نساجی بارش می تواند با کارگران کمتر به توليد خود ادامه دهد
کارگران این کارخانه، وقت خود را به بيکاری در محيط  چند ماهه کارگران ،مواد خام برای توليد نيز به اتمام رسيده است، 

 .وجه به وضعيت فوق به نظر می رسد مدیریت کارخانه قصد تعطيلی و انحالل این واحد را داردکار سپری می کنند با ت

 
 

٣٨٤ 

"واشوق فورج"شرکت  ١٢٠ حقوق و مزایای عقب افتاده رود شاه  ٢٧یکشنبه     
مایان کارفر. کارفرمایان این شرکت به بهانه های مختلف از پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت خودداری می کنند

 است که حقوق و   ماه٢که تاکنون پول فروش محصوالت خود را دریافت نکرده اند  به بهانه این" واشوق فورج"شرکت 
 .مزایای کارگران شرکت را پرداخت نمی کنند

٣٨٥ 
 
 

٢٧یکشنبه  رشت اداره کل چای شمال ٣٥٠  ماه حقوق و مزایای عقب افتاده٦   
 

رغم اعتراضات ان این اداره به وجود آورده و عالال شرایط بسيار دشواری را برای کارمنداقدامات مدیران اداره کل چای شم
به دنبال انحالل سازمان . آنان و وعده های مسئولين استان گيالن تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه صورت نگرفته است

مدیران  .ایای آنان نيز پرداخت نشده است کارمند این سازمان نيز از سر کارهایشان اخراج شده و تاکنون مز١٢٥٠چای 
کنند که دولت احمدی نژاد پرداخت  اداره کل چای شمال در حالی از پرداخت مطالبات کارمندان این اداره خودداری می

 .حقوق آنان را تصویب کرده است

 
٣٨٦ 

 

٢٧یکشنبه  رشت  ایران برک شرکت ایران برک  ٥٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه١١   
رشت به تهران رفته و صبح امروز در مقابل بانک سامان در چهار راه کالج در خيابان انقالب " ایران برک"گران شرکت کار

داران بانک  گویی یکی از سهام کارگران در این تجمع اعتراضی خواستار پاسخ .تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند
شرکت ایران  .رک نيز می باشد نسبت به مشکالتشان شدندخصوصی سامان که تصميم گيرنده اصلی در شرکت ایران ب

٣٨٧ 
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برک رشت یکی از با سابقه ترین واحدهای توليدی استان گيالن می باشد ولی بعد از واگذاری به بخش خصوصی با 
 .بحران روبرو شده است

٢٧یکشنبه  قزوین شرکت ناز نخ ٥٠٠ عدم پرداخت مطالباتشان   
آنها . ه این شرکت روز شنبه در مقابل استانداری استان قزوین تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از کارگران بازنشست

 سال گذشته ٣طی  . ميليون تومان از مطالبات خود را در یافت نکرده اند٣ سال قبل بازنشسته شده و تاکنون حدود ٣از 
 در مقابل نهادهای رژیم خواستار پرداخت  شرکت ناز نخ دهها بار ضمن برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران باز نشسته

مطالباتشان شده اند، در آخرین حرکت اعتراضی کارگران نازنخ که یک ماه قبل انجام شد مدیر کل سياسی و امنيتی 
 . روز داد، ولی این وعده نيز عملی نشد٢٠داری قزوین وعده رسيدگی به خواستهای کارگران را طی  استان

٣٨٨ 
 
 

اخراج از کارنسبت به اعتراض  شرکت صنایع  - 
"صدرا"دریایی  

٢٧یکشنبه  بوشهر   
 

کارفرمایان . صبح امروز در مقابل استانداری استان بوشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند شماری از کارگران  این شرکت
 ٢ش از  طرح طبقه بندی مشاغل را در این شرکت اجرا کرده و کارگرانی که بي٨٥شرکت می بایست از ابتدای سال 

های گذشته از سر کار اخراج شده   نفر از کارگران طی ماه٧٠. سال سابقه کار دارند را به صورت رسمی استخدام نمایند
کارگران اخراجی هر کدام  . کارگران دیگری را به صورت قراردادی استخدام نموده اند١٠٠و مسئولين شرکت به جای آنان 

 منطقه پارس ٩ و ٨، ٧را دارند و قبل از اخراج در ساخت سکوهای گازی فازهای  سال سابقه کار در این شرکت ٦بيش از 
 .جنوبی مشغول کار بودند

 
٣٨٩ 

 
 

پرداخت مطالبات معوقه، بازگرداندن 
شرکت به بخش دولتی، پرداخت وام 

 بحران و برکناری مدیر شرکت

 ٤٠٠بيش از 
 نفر

 شرکت
"فرنخ و مه نخ "  

٢٧یکشنبه  قزوین   
 

  ادامه اعتراضاتشان طی روزهای گذشته امروز از سه راه شهر صنعتی البرز تا مقابل استانداری قزوین راهکارگران در
آنها ضمن سردادن شعارهای عليه کارفرمایان و مسئولين . پيمائی کرده و سپس خيابان فلسطين قزوین را بستند

 ماه ١٣شرکت فرنخ و مه نخ از . شکالتشان شدنداستانداری قزوین خواستار مالقات با استاندار قزوین و رسيدگی به م
به دنبال  . ماه خود را دریافت نکرده اند ٥ کارگر این واحد حقوق و مزایای ١٥٠٠قبل به بخش خصوصی واگذار شده و 

 . کارگر نيز از سرکار اخراج شدند١٣٥٠واگذاری شرکت یاد شده به بخش خصوصی و بحران در این شرکت 

 
٣٩٠ 

 

گشت به کارخواستار باز ٢٧یکشنبه  یزد شرکت سعادت نساجان ٣٦٥    
کار شده شرکت در مقابل استانداری استان یزد تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی  صبح امروز کارگران بی
ه و پيمایی کرد ظهر به سوی دفتر قائم مقام کميته امداد استان یزد راهز ا  بعد٢سپس در ساعت . به مشکالتشان شدند

  سال و نيم قبل تعطيل شده و کارگران آن از بيمه بی٢این شرکت از حدود  .خواستار بازگشت بر سر کارهایشان شدند
 .کاری، کارگران خواستار بازگشت بر سر کارهایشان هستند کاری استفاده می کردند، اکنون پس از پایان یافتن بيمه بی

 کارگر ٧٤ر سر کار بازگشته اند، ولی کارفرمایان از بازگشت به کار  کارگر شرکت سعادت نساجان ب٢٩١در حال حاضر 
 .دیگر جلو گيری می کنند

 
٣٩١ 

 
 

اعتراض به عدم رسيدگی مسئولين 
معدن زغال سنگ تخت به 

 نفر از اهالی ٦مشکالتشان و احضار 
 این روستا به وسيله نيروی انتظامی

"تخت"کارگران روستای - ٢٧یکشنبه  مينو دشت    
 

داری شهرستان مينو دشت تجمع اعتراضی برگزار  امروز در مقابل فرمان" تخت"اری از زنان، مردان و کارگران روستایشم
شماری از کارگران شاغل در معدن زغال سنگ تخت که از اهالی این روستا هستند از سوی کارفرمایان معدن از . کردند

 نفر از اهالی روستای ٦همچنين  .روبرو شده است  روستای فوقسئله با اعتراض مردمسر کار اخراج شده اند که این م
این تجمع اعتراضی پس از وعده مسئولين رژیم و . تخت از سوی نيروی انتظامی به فرمانداری مينو دشت احضار شده اند

 . فرد یاد شده از فرمانداری شهرستان مينو دشت پایان یافت٦بازگشت 

٣٩٢ 
 
 

ت ایران برکشرک ٥٠٠  ماه حقوق معوقه١١ ٢٧یکشنبه  رشت    
در حاليکه قرار بود کارگران امروز در مقابل بانک سامان تهران تجمع اعتراضی برگزار نمایند، ولی سرانجام در مقابل دفتر 
. مرکزی شرکت سلک بافت که در نزدیکی بانک سامان قرار دارد تجمع کرده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

 .سهامدار بزرگ کارخانجات ایران برک و بانک سامان نسبت به مشکالتشان بودند" ضرابيه" پاسخگوئی کارگران خواستار
کارگران ایران برک به نشانه اعالم اعتراض خود، پارچه ای را بر سردر ورودی شرکت نصب کردند که بر روی آن نوشته 

بانک سامان، با توجه به وعده های پوچ حضرت عالی جناب آقای ضرابيه، سهامدار بزرگ کارخانجات ایران برک و "شده بود
 ". ماه بی حقوقی و دیگر گرفتاری های کارگران دارید١١نسبت به کارگران این شرکت، دیگر چه جوابی برای 

 
٣٩٣ 

 ٣٩٤  ٢٨ شنبه ٢ یزد شرکت نساجی جنوب -  ماه حقوق و مزایای معوقه١٠
   . خود در مقابل استانداری استان یزد تجمع اعتراضی برگزار کردندلیقبشماری از کارگران امروز در ادامه اعتراضات 

 ماه ١٠اعتراض به عدم پرداخت  
 حقوق و مزایای معوقه   

   ٢٨ شنبه ٢ کاشان شرکت صنایع فرش راوند ٣٨٠
 

بخش شرکت سال گذشته به این . قم را بستند_ کارگران این شرکت دیروز ضمن آتش زدن الستيک جاده قدیم کاشان
های گذشته بسياری از  کارفرمایان شرکت صنایع فرش راوند طی ماه .خصوصی واگذار شده و پس از مدتی تعطيل شد

 . به اعتراضات کارگران نيز خود داری می کنندیوسائل توليدی را از کارخانه خارج کرده و از پاسخگوی

٣٩٥ 
 

اعتراض نسبت به اخراج خود از این 
 شرکت

ی ایران شرکت صنایع دریا -
 صدرا

   ٢٨ شنبه ٢ بوشهر
 

. شماری از کارگران اخراجی این شرکت صبح امروز در مقابل اداره کل کار استان بوشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند
 کارگر خود را از سرکار اخراج کرده و به جای آنان کارگران دیگری ١١٠کارفرمایان طی روزهای گذشته بابهانه پایان قرارداد، 

 به دنبال این تجمع اعتراضی، مسئولين اداره کار استان بوشهر وعده رسيدگی فوری به خواست .ستخدام کرده اندرا ا
 .های آنان را دادند

٣٩٦ 
 

در اعتراض به عدم رسيدگی به 
 مشکالتشان

شرکت صنایع پوشش  ٧٠٠
 رشت

   ٢٨ شنبه ٢ رشت

به دنبال بارش برف سنگين سال گذشته در استان . را بستندرشت _ صدها نفر از کارگران امروز جاده اصلی بندر انزلی 
 کارگر شرکت یاد شده ٧٠٠از . گيالن کارفرمایان این مسئله را بهانه قرار داده و شرکت صنایع پوشش را تعطيل کردند

٣٩٧ 
 



- ٣٩ - 

فت نکرده اند  ماه حقوق و مزایای خود را دریا٧ کارگر دیگر نيز در حاليکه ٥٠٠ در شرکت مشغول کار هستند و   کارگر٢٠٠
  .از بيمه بيکاری استفاده می کنند

 

"پویان صنعت"شرکت ٢٧٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٣    ٢٨ شنبه ٢ سمنان 
کارفرمایان با . از پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران این واحد خودداری می کنند" پویان صنعت"کارفرمایان شرکت

 .الت خود را دریافت نکرده اند حقوق کارگران را پرداخت نمی کنندبهانه اینکه تاکنون پول فروش محصو
٣٩٨ 

 
شرکت نساجی  ١٥٠٠  ماه حقوق و مزایای عقب افتاده٦

"فرنخ مه نخ"  
   ٢٨ شنبه ٢ قزوین

 
صبح امروز شماری از کارگران بار دیگر در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به 

 ماه حقوق و مزایای خود را ٦پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، کارگران بيش از  .ن شدندخواستهایشا
 . کارگر شرکت باد شده نيز از سوی کارفرمایان اخراج شده اند١٣٥٠دریافت نکرده اند، ضمن اینکه تاکنون 

٣٩٩ 
 

 ماه حقوق و مزایا و حق بيمه تأمين ٤
 اجتماعی

جکر  کرج٢شهرداری منطقه  - ٢٩ شنبه ٣    

 کرج از پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران این ٢کاری طرف قرارداد با شهرداری منطقه  کارفرمایان شرکت پيمان
این کارگران نسبت به اقدامات کارفرمایان معترض بوده و به . شرکت خود داری کرده و حقوق آنان را پایمال می کنند

 .نهادهای مربوط نيز شکایت کرده اند

٤٠٠ 
 
 

ماه حقوق و مزایای معوقه٢ "نخ البرز"شرکت  ٧٥٠  ٢٩ شنبه ٣ قزوین    
به دنبال واگذاری شرکت به بخش خصوصی کارگران این واحد همواره با مشکل روبرو بوده و در حال حاضر در بالتکليفی 

غير مدیریت در بانک تجارت این شرکت نخ البرز در مقابل بدهی به بانک تجارت واگذار شده و به دنبال ت. به سر می برند
کارخانه ها و مراکز بزرگ توليدی استان قزوین مانند . واگذاری منتفی شده و کارگران نيز در بالتکليفی به سر می برند

 ماه حقوق و ١١ تا ٢فرنخ و مه نخ، نازنخ، پوشينه بافت و نخ البرز با بحران روبرو هستند و صدها کارگر این واحدها نيز بين 
 .ایای خود را دریافت نکرده اندمز

 
٤٠١ 

 

 ماه ٧رسيدگی به مشکالت و پرداخت
 مطالبات معوقه

"پوشينه بافت"شرکت  ٦٠٠ ٢٩ شنبه ٣ قزوین    

به دنبال واگذاری شرکت پوشينه بافت  .شماری از کارگران صبح امروز در مقابل وزارت صنایع تجمع اعتراضی برگزار کردند
 . خرداد ماه امسال تعطيل شده استبه بخش خصوصی این واحد از

٤٠٢ 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

"چينی حميد"کارخانه  ٦٠٠ ٢٩ شنبه ٣ قم    
 

داری استان قم تجمع اعتراضی برگزار کرده و اقدام به اعتصاب  شماری از کارگران این کارخانه امروز در مقابل استان
 ماه حقوق و مزایای معوقه خود را تاکنون ٥ ماه و زنان کارگر شرکت مذکور بيش از ٣ کارگران مرد بيش از .نموده اند

کارفرمایان شرکت همچنين از پرداخت مزایایی مانند اضافه کاری و حقوق روزهای مرخصی کارگران این  .دریافت نکرده اند
 .هایشان پایان یافت به خواستتجمع اعتراضی با وعده مسئولين مبنی بر رسيدگی  این .شرکت خودداری می کنند

 
٤٠٣ 

 

اخراج از سر کار، عدم امنيت شغلی، 
 ماهه، لغو ٣بستن قرار دادهای 

شرایط استخدامی و عدم اجرای 
 قوانين کار

٢٩ شنبه ٣ خرم آباد شرکت پارسيلون ٧٠   
 
 

٤٠٤ 
به دنبال . عتراضی برگزار کردندکارگران اخراجی امروز در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان لرستان تجمع ا

     کارفرمایان شماری از کارگران را اخراج کرده و با دیگر کارگران نيز ٨٢واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در سال 
  . ماهه بسته اند٣قرار دادهای 

 
 

 ماهه و درخواست ٣حقوق و مزایای 
 استخدام رسمی

٢٩نبه  ش٣ استان گلستان معلمان حق التدریسی ٥٠٠   
 

معلمان حق التدریسی این استان در شرایط دشواری مشغول تدریس هستند و بسياری از آنان چندین ماه است که 
اکثر آنان به اميد آنکه به صورت رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند . حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند

 .ها و شهرستانهای استان مشغول تدریس هستندحاضر به فعاليت در مناطق محروم شده و در روستا

٤٠٥ 
 

 ماه حقوق ٧اعتراض  به عدم دریافت  
 و مزایای خود 

"راوند"شرکت فرش  ٤٠٠ ٢٩ شنبه ٣ کاشان    
 

قم را _ پس از آنکه کارگران این شرکت روز دوشنبه در اعتراض به عدم پاسخگوئی به مشکالتشان جاده قدیم کاشان
 .رمایان این شرکت وعده دادند که طی چند روز آینده به مشکالت کارگران رسيدگی خواهند کردبستند مسئولين و کارف

کارفرمایان شرکت فرش راوند وعده داده اند که بخشی از حقوق کارگران شرکت را امروز پرداخت نمایند و کارخانه نيز از 
  . دی ماه مجددا آغاز بکار کند٣روز شنبه 

٤٠٦ 
 

ق و مزایای خواستار پرداخت حقو
 معوقه خود هستند

   ٣٠ شنبه ٤ قزوین شرکت نخ البرز ٧٥٠

به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه، کارگران شرکت نخ البرز قزوین از روز سه شنبه اقدام به اعتصاب نموده و خط توليد 
 ماه حقوق و مزایای ٢ن به دنبال واگذاری شرکت نخ البرز به بخش خصوصی کارفرمایا. کارخانه را متوقف نموده اند

کارگران اعالم کرده اند تنها در صورت پرداخت مطالباتشان خط توليد را به کار  .کارگران این شرکت را پرداخت نکرده اند
در جلسه بررسی مشکالت کارگران این شرکت قرار شده است که حقوق یک ماه کارگران پرداخت  .خواهند انداخت

  .باز گردندشده و آنان بر سر کارهایشان 

٤٠٧ 
 
 

اعتراض به اخراج ها و حقوق عقب 
 افتاده

   ٣٠ شنبه ٤ کرج کارخانه قند ٣٠٠

و در حال حاضر به صورت   ماه قبل با بحران روبرو شده ٥به دنبال واگذاری کارخانه قند کرج به بخش خصوصی این واحد از 
 ماه خود ٣ کارگر دیگر نيز حقوق و مزایای ١٥٠راج شده و  نفر اخ١٥٠از مجموع کارگران تاکنون  .نيمه تعطيل فعاليت دارد

  .را دریافت نکرده اند

٤٠٨ 
 

   ٣٠ شنبه ٤ طبس کارگران شرکتهای پيمانکاری هزاران نفر  ماه٨ تا ٣عدم دریافت حقوق بين 
اویول، کارگران شرکتهای پيمانکاری واحدهای توليدی و صنعتی نگين، معدن زغال سنگ، سبزشه، راه و ساختمان 

 ماه حقوق و ٨ تا ٣اس و شرکتهای پيمانکاری طرف قراداد با شهرداری طبس بين . خدمات بهداشتی، ایران ماتارا، آ 
 

٤٠٩ 



- ٤٠ - 

اکثریت کارگران شرکتهای پيمانکاری شهرستان  .مزایای خود را دریافت نکرده و در وضعيت دشواری مشغول کار هستند
نين کار رژیم اسالمی همواره کارگران قراردادی را از حق اعتراض طبس به صورت قراردادی مشغول کار هستند و قوا

 .نسبت به اقدامات ضد کارگری کارفرمایان محروم کرده است

 

 ماه حقوق اضافه کاری و حق ٥
 کشيک

)استان ایالم(آبدانان  ٦٠  بيمارستان 
"رسول اکرم "  

   ٣٠ شنبه ٤

مقابل دفتر ریاست این بيمارستان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار کارمندان و پرستاران این بيمارستان امروز در 
 ١٠٠های استان ایالم  که ميزان بودجه اضافه کاری در تمامی بيمارستان همچنين در حالی. پرداخت مطالبات خود شدند

ت می کنند و حق  ساعت به کارمندان پرداخ٧٠مسئولين بيمارستان رسول اکرم تنها  ساعت در ماه منظور شده است 
  .ارتقای شغلی آنان را نيز پرداخت نمی کنند

٤١٠ 
 
 

   ١٣٨٤دیماه 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 بازنشستگی خود

"نگين کار"شرکت  - ١ شنبه ٥ شيراز    
 

شماری از کارگران بازنشسته امروز در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به 
 ميليون ٦٠ تا ٥٠ سال قبل بازنشسته شده و بين ٢کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی . شان شدندمشکالت

 . سال سابقه کار در این واحد را داشته اند٢٠آنها هر کدام بيش از . ریال از حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده اند

٤١١ 
 
 

١ شنبه ٥ تهران سندیکای شرکت واحد - دستگيری اعضای هيأت مدیره   
 نفر از اعضای هئيت مدیره سندیکای کارگران ١٢صبح امروز ماموران اطالعات نيروی انتظامی رژیم با مراجعه به منازل 

منصور اسانلو، ناصر غالمی، عباس کودکی و ابراهيم . شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، آنها را بازداشت کردند
ظاهرا این کارگران به ایجاد سندیکای غير  .مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد می باشند نفر از اعضای هئيت ٤مددی 

 .قانونی و اغتشاش متهم شده اند

 
٤١٢ 

١ شنبه ٥ اروميه کارخانه سيمان سفيد ٣٧ در اعتراض به اخراج خود   
 استان آذربایجان غربی دست به داری و اداره کار کار شده کارخانه سيمان سفيد اروميه در مقابل استان کارگران بی

 آذر ماه ٣٠کارفرمای کارخانه طی نامه های جداگانه ای که در تاریخ . تحصن زده و خواستار بازگشت به کار شده اند
نيروی کاری و نيز خط گذشته به کارگران مزبور تسليم نموده است دالئل اخراج را انقضای پایان مدت قرارداد، عدم نياز به 

 همچنين کارفرما متذکر شده است که برخی مشاغل را به شرکت .ت مدیره کارخانه ذکر کرده استأيمشی جدید ه
های مزبور قرارداد   ساعت از تاریخ اخراج با شرکت٤٨های خدماتی واگذار نموده و لذا کارگران اخراجی می توانند ظرف 

یعاتی مبنی بر تعدیل نيرو پخش شده بود و کارگران قبال در سطح کارخانه شا .امضا نمایند و مجددًا مشغول به کار شوند
بيشتر از چند روز از امضای این نوع قرادادها نگذشت که . از ترس اخراج تن به امضای قراردادهای بدون تاریخ نموده بودند

کاری دارند و  سال سابقه ١٢ الی ٥ تن نمود، و این در حالی است که کارگران مزبور بين ٣٧کارفرما اقدام به اخراج این 
کارگران اعالم کرده اند تا  .های ریوی و کمر درد مزمن دچار شده اند بيشتر آنها به دليل شرایط سخت کاری به بيماری

کارفرما در . زمانی که تضمين کافی برای بازگشت به کار از مقامات استانی دریافت نکنند به تحصن خود ادامه خواهند داد
جی با اعزام واسطه و مذاکره از آنها خواسته بود تا در مقابل سنوات اضافی و دریافت پول به جریان اعتصاب کارگران اخرا

 .اما کارگران این پيشنهاد را نپذیرفته و به اعتصاب خود همچنان ادامه می دهند. اعتصاب خود پایان دهند

 
 
 
 

 
٤١٣ 

 

حقوق عقب مانده، پرداخت حق بيمه، 
مابه    امکانات ایمنی محل کار،

 ٤التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل 
 سال گذشته

چينی " صنایع بهداشتی ٢٨٠
"ارس  

٢جمعه  تبریز   
 

 

کارگران ضمن ارسال نامه ای به اداره کل کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی خواستار رسيدگی به 
عالم کارشناسان یکی از بهترین گونه مشکلی نداشته و بنا به ا این شرکت از لحاظ توليد هيچ. مشکالتشان شده اند

 .شرکت های ایران می باشد

٤١٤ 
 
 

اعتراض به دستگير کردن اعضا و حق 
تشکل و عليه پلمپ کردن دفتر 

 سندیکا

٢جمعه  تهران شرکت واحد -   

در پی دستگيری اعضای سندیکای شرکت واحد، صبح امروز کارگران این شرکت در ميدان حسن آباد اقدام به تجمع 
چند نفر از . با خشونت این تجمع را برهم بزنند ابتدا نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها تالش کردند. ضی کردنداعترا

نيروهای انتظامی سندیکا . کارگران را دستگير کردند ولی کارگران با قاطعيت دستگير شدگان را از چنگ آنها در می آوردند
کارگران این . متهم کردند که محل سندیکای کارگران خباز را غصب کرده اندو تجمع آنها را غير قانونی خوانده و آنها را 

اتهام را رد کرده و اظهار داشتند که حضور ما در این دفتر با توافق سندیکای کارگران خباز است، ولی شما چرا خانۀ کارگر 
ق مقاولۀ جهانی قانونی است و را که خانۀ ماست و توسط حزب خانۀ کارگر غصب شده، آزاد نمی کنيد؟ سندیکا نيز طب

تجمع . شما باید آن را به رسميت بشناسيد، تجمع ما نيز به حق است و عليه اجحافات و اعمال غير قانونی شماست
  .ماه به پایان رسيد  دی٤ با اعالم اعتصاب در روز یکشنبه ٣٠/١١امروز در ساعت 

 
 
 

٤١٥ 

اعتراض به دستگير کردن اعضا و حق 
لمپ کردن دفتر تشکل و عليه پ

 سندیکا

٢جمعه  تهران شرکت واحد -   
 

٤١٦ 
سندیکای کارگران شرکت واحد با انتشار فراخوانی اعالم کرد که طبق مصوبه تجمع امروز کارگران این شرکت، در روز 

 . دی ماه اقدام به اعتصاب خواهند کرد و تا تحقق خواست ها ادامه خواهد داشت٤یکشنبه 
 

ای معوقه ماه حقوق و مزای٤ "ذوچن"شرکت  ٥٠  ٢جمعه  خراسان رضوی    
که اداره کار نيز دستور پرداخت مطالبات کارگران را داده، کارفرمایان  با شکایت کارگران به اداره کار استان و عالرغم این

 در جریان کارگری دیگر نيروی انتظامی را چنين در یک اقدام ضد آنان هم .کنند همچنان حقوق کارگران را پرداخت نمی
 .وضعيت شرکت قرار داده اند تا از هر گونه تجمع اعتراضی کارگران جلوگيری نمایند

٤١٧ 

 عدم پرداخت حقوق و مزایای
  ماه و نيم     ٢ 

 شرکت ١٣٠٠
"الستيک البرز "  

٢جمعه  اسالم شهر   



- ٤١ - 

چنان ادامه دارد و کارگران بر  هم آذر ماه آغاز شده است ٢٩که از روز سه شنبه " الستيک البرز"اعتصاب کارگران شرکت 
کارگران شرکت الستيک البرز قبل از اعتصاب به اداره کار شهرستان .  دی ماه تاکيد دارند٤شنبه  ادامه اعتصاب تا روز یک

 .شهر مراجعه و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند، ولی پس از عدم رسيدگی این اداره اعتصاب نمودند اسالم

٤١٦ 
 
 

عليه اخراج و خواستار اعتراض 
 بازگشت به کار

 صنایع دریایی  -
"ایران صدرا"   

٢جمعه  بوشهر   
 

 دی ماه یک تجمع اعتراضی در مقابل خانه کارگر بوشهر ١شماری از کارگران اخراجی بخش سکو سازی روز پنچشنبه 
د را اخراج کرده و به جای آنان کارگران  کارگر خو١١٠کارفرمایان شرکت صنایع دریایی ایران صدرا مدتی قبل  .برگزار کردند

 ار گردیدذاه در استانداری استان بوشهر برگ آذر م٣٠در جلسه ای که چهارشنبه  .با قرارداد موقت را استخدام کرده اند
 .مایندکاری دریافت ن بر سر کار بازگردانده و دیگر کارگران نيز بيمه بی درصد از کارگران اخراجی را٥٠قرار شدکه کارفرمایان

 
٤١٩ 

 

"گيالن الکتریک" ٥٤٠ اخراج و مطالبات معوقه ٢جمعه  رشت    
 آذرماه در مقابل استانداری استان گيالن تجمع ٣٠رشت روز چهارشنبه " گيالن الکتریک"کارگران شرکت تعطيل شده 

 به بخش ١٣٨٠کارخانه گيالن الکتریک در سال . اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند
 کارگر این واحد ٥٤٠خصوصی واگذار شده و پس از بروز بحران، کارفرمایان کارخانه را به خارج از شهر رشت منتقل کرده و 

در حال حاضر کارفرمایان بخش خصوصی از بازخرید کردن کارگران خودداری کرده و تنها شرط پرداخت  .کار کردند را بی
کارگران معترض شرکت گيالن الکتریک روز پنجشنبه نيز . های کارخانه اعالم کرده اند مطالبات کارگران را فروش زمين

 تجمع اعتراضی خود را در مقابل استانداری گيالن ادامه دادند

 
٤٢٠ 

اعالم بستن صندوق کمک های مالی 
 و تشکر از مردم

٣شنبه  سنندج کارخانه شاهو -   

 انتشار اعالميۀ مشترکی به اطالع عموم رساندند که سرانجام با واگذاری  نفر از کارگران اخراجی کارخانۀ شاهو، با٢٨
کارخانه به یکی از سهام داران، مطالبات آنها پرداخت شده و لذا صندوق کمک های مالی خود را تعطيل اعالم کرده و از 

            ت نمی کردند، ماهه اخراجشان که هيچ گونه حقوق و مزایایی دریاف١٠کمک های بی دریغ مردم در این مدت 
گزاری کردند سپاس  

٤٢١ 
 
 

٥شهرداری منطقه  ٨٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٤ ٣شنبه  تهران    
 مشغول کار هستند، ٥کاری طرف قرارداد با شهرداری منطقه   کارگر ایرانی در شرکت پيمان٣٠ کارگر مهاجر افغانی و ٥٠

.  شب مشغول کار هستند٨ صبح تا ٩ صبح و ٨ بامداد تا ١ی از ساعت  شيفت کار٢کارگران مهاجر افغانی روزانه در 
       هزار تومان حقوق پرداخت ٩٠ تنها ٥کارفرمایان در حاليکه در مقابل هر شيفت کاری به کارگران شهرداری منطقه 

 .کنند، از رسيدگی به مشکالت آنان خودداری می کنند می

 
٤٢٢ 

 
 

زایای  ماه حقوق و م٤بی کاری و 
 پرداخت نشده

"آلوفرم" شرکت ٥٠ ٣شنبه  قزوین    
 

به دنبال . کار کرده اند کارفرمایان این شرکت بدون ارائه هيچ گونه دليلی این واحد را تعطيل کرده و دهها کارگر خود را بی
 .یش یافت افزا واحد١٣ ماه گذشته به ١قزوین طی تعطيلی شرکت آلوفرم شمار واحدهای صنعتی تعطيل شده استان 

در حال حاضر کارفرمایان شرکت آلوفرم بسياری از وسایل توليدی کارخانه را به فروش رسانده و از رسيدگی به وضعيت 
 .داری می کننددکارگران این شرکت خو

٤٢٣ 
 

 ماه حقوق و مزایای ٤خطر تعطيلی و 
 دریافت نشده

"بارش"نساجی  ١٣٠٠ ٣شنبه  اصفهان    

کار شده این  و بازگرداندن کارگران بی" بارش" فعاليت شرکت نساجی ۀیان مبنی بر ادامعده های کارفرمارغم وعال
پس از واگذاری این شرکت به بخش . شرکت بر سرکارهایشان تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه صورت نگرفته است

در حال حاضر تنها  .اخراج شدند کارگر این واحد از سرکار ١١٨٠خصوصی از سوی بنياد مستضعفان، با بحران روبرو شده و 
پس از بروز بحران  . ماه خود را دریافت نکرده اند٤تاکنون حقوق و مزایای   کارگر در این شرکت مشغول کار هستند و ١٢٠

در شرکت نساجی بارش این واحد دوباره به بنياد مستضعفان واگذار گردید، ولی مسئولين این نهاد نيز هيچ اقدامی 
 .و پرداخت مطالبات کارگران انجام نمی دهندجهت حل مشکالت 

 
٤٢٤ 

 
 

"شفق"گونی بافی  ٤٠ تعطيلی شرکت و بی کاری  دشتستان 
)استان بوشهر(  

٣شنبه    
 

کارگران شرکت به دنبال تعطيلی  .این واحد را تعطيل و کارگران خود را اخراج کردند" شفق"کارفرمایان شرکت گونی بافی 
بنا به گفته کارفرمایان اکثریت توليدات شرکت گونی  .کاران استان بوشهر پيوستند جمع بیکار شده و به  این واحد بی

بافی شفق را کارخانه سيمان برازجان خریداری می کرد، ولی اکنون این واحد از خریداری توليدات شرکت یاد شده 
 .خودداری می کند و شرکت شفق نيز تعطيل شده است

٤٢٥ 
 
 

بات معوقهتعطيلی کارخانه و مطال "الکتریک رشت" ٥٤٠  ٣شنبه  رشت    
شماری از کارگران این شرکت تعطيل شده امروز در مقابل استانداری استان گيالن تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار 

 سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده و کارفرمایان پس از تعطيلی ٣ کارخانه از  این.رسيدگی به مشکالتشان شدند
 .کار کردن کارگران در زمين های این کارخانه اقدام به ساختمان سازی نمودند ه و بیکارخان

 
٤٢٦ 

در اعتراض به دستگيری شماری از 
 اعضای سندیکا

٤یکشنبه  تهران شرکت واحد -   

شرکت اعتصاب رانندگان  . دقيقه صبح امروز آغاز شد٣٠/٥اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ساعت 
واحد باعث بروز ترافيک سنگين بویژه در ميادین اصلی تهران و مناطق جنت آباد، صادقيه، ميدان آزادی، خيابان قزوین، 

 نفر از کارگران و رانندگان شرکت ١٥٠٠چنين بيش از  هم .خيابان کارگر، خيابان جمهوری و ميدان شمشيری شده بود
در برخی از مناطق . کاران خود شدند  تجمع کرده و خواستار آزادی هم٤طقه  و صدها نفر از آنان در من٦واحد در منطقه 

کارگران و خانواده هایشان از شب گذشته تجمع نمودند، ولی نيروهای انتظامی رژیم شماری از آنان را مورد ضرب و شتم 
ی روبرو شده بودند امروز اقدام های نيروی انتظامی رژیم نيز که با ترافيک شدید و جمعيت هزاران نفر ماشين. قرار دادند

 از مدیر عامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران اعالم کرده است که تا بعد. به جابجایی مردم بویژه دانش آموزان نمودند
 .ظهر امروز به وضعيت رانندگان اعتصابی رسيدگی خواهد کرد

 
 

٤٢٧ 
 
 

در اعتراض به برخورد توهين آميز یکی 
ستان با همکاران از مسئوالن این بيمار
 خود

دانشکده پرستاری و  
 بيمارستان خمينی

٤یکشنبه  تبریز   
 



- ٤٢ - 

رئيس بخش مغز و اعصاب . دانشجویان دانشکده پرستاری و بيمارستان خمينی این شهر امروز اقدام به تحصن نمودند
تراض دیگر پرستاران و بيمارستان خمينی برخورد توهين آميزی با یکی از پرستاران داشته است که این مسئله با اع

دانشجویان پرستاری و پرستاران معترض بيمارستان خمينی خواستار  .دانشجویان دانشکده پرستاری روبرو شده است
 .عذرخواهی مسئول مربوطه شدند

٤٢٨ 
 

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

٤یکشنبه  کرج بازنشسته ها -   
 

ازنشسته نهادهای مختلف امروز در مقابل یکی از شعبات بانک رفاه کرج تجمع اعتراضی شماری از کارگران و کارمندان ب
 روز است که حقوق آنان را پرداخت ٣با بهانه نداشتن پول " بلوار دانش آموز"مسئوالن بانک رفاه شعبه . برگزار کردند

 .نکرده و نسبت به اعتراضات بازنشستگان بی توجه هستند

٤٢٩ 
 

ستگيری اعضای ددر اعتراض به 
هئيت مدیره سندیکا و شماری از 

عدم تحقق فعالين آن و همچنين 
کارگران و کارکنان شرکت مطالبات 

 واحد

٤یکشنبه  تهران شرکت واحد -   

 سنديكاى   آه بنا به فراخوانرانی تهران نندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوس هماهنگ را اعتصاب گسترده و
 ٦ و ٤ و ١مناطق .  یکشنبه آغاز گردیده ريزى شده بود، از ساعات اوليه صبح روزآارگران شرآت واحد برنام

سمت جنوب و غرب تهران،  عصير از تقاطع انقالب به آباد، خيابان ولي راني، شامل ميادين تجريش و حسن اتوبوس
نمايندگان و فعالين تن از  هفت . ها نمود بيشترى داشت آباد، مراآزى بودند آه اعتصاب در آن آريا شهر و جنت

 رئيسشود منصور اصانلو،  اند؛ گفته مي شنبه بازداشت شده بودند آزاد شده سنديكايى آه در يورش روز پنج
واحد هنوز بسته   شرکت در اصلى دفتر سنديكاى. برد سر مي كاى آارگران شرآت واحد هنوز در بازداشت بهیسند

ر اصلى حضور دارند، حضور گارد ويژه و مليتاريزه شدن فضا از است، و آارگران در اطراف سنديكا و در مقابل د
عصر، نيروى  راه ولي هاى اتوبوس، مانند چهار ايستگاهاز در برخى . نخستين ساعات آغاز اعتصاب محسوس بود

بودند سوار آنند   مردمى را آه در صف اتوبوس ازدحام آرده ندآرد انتظامى خودروهاى شخصى خالى را مجبور مي
شماری از . اند در برخى مناطق جنوب تهران، رانندگان تاآسى نيز به اين اعتصاب پيوسته. به مقصد برسندتا 

اعضای هئيت مدیره از زندان آزاد شده در مصاحبه های خود با رادیوهای گوناگون خبر از دستگيری شماری از 
سعيد ترابيان، داوود . ی دیده می شوددر ميان دستگير شده گان این اسام. فعالين اعتصاب می دهند کارگران و

در تماس های . رضوی، صادق خندان، امير تاخيری، رضا شهابی، علی قربانيان، حبيب اهللا نجاتی و لقمانی پور
وی در جلسه ای به منظور بررسی مشخص گردید که مکرر برای گفتگو با مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني، 

رانندگان شرکت واحد در % ٣٠بر اساس ارزيابی سنديکا . شته است دااعتصاب رانندگان شرکت واحد حضور
و همچنين در  رانندگان در اعتصاب شرکت کرده % ٨٥رانی   اتوبوس٦ و ٥در مناطق . اعتصاب شرکت کرده اند

 نفر از رانندگان اعتصابی بازداشت شده اند که با پيگيريهای انجام شده برای ٢٠ اتوبوسرانی بيش از ١منطقه 
رانندگان مناطق ده گانه و خط اتوبوس برقی شرآت واحد تهران در . آزادی ايشان قول مساعد داده شده است

 ، آنها را با مسئولين مربوطه مطرح کرده و اما بی پاسخ مانده بودنداعتراض به مشكالت حقوق و مزايايی آه بارها 
ريشه اصلی اعتصاب آارگران شرآت : حد، گفتنايب رئيس سنديكای آارگران شرآت وا. دست به اعتصاب زده اند

مزد  به طور آلی سطح دست. واحد تهران و حومه ، بر آورده نشدن مطالبات صنفی آارگران اين شرآت بوده است
رانی تهران و حومه پايين است و اين افراد عالوه بر مشكل  آارگران و به ويژه رانندگان شرآت واحد اتوبوس

بندی مشاغل و فعاليت   وی، به عدم اجرای طرح طبقه. رو هستند   مسكن نيز روبهکلمشمعيشتی و اقتصادی با 
با وجود آنكه حرفه رانندگی يك شغل مستمر است ، اما رانندگان : قراردادی آارگران اين شرآت اشاره آرد و افزود

، از وجود تبعيض ميان مددی.  سال سابقه ، هنوز به صورت قراردادی مشغول به آار هستند٤اين شرآت با داشتن 
وی، با بيان اينكه .  ای و درمان اشاره آرد   شرآت واحد در زمينه استفاده از خدمات بيمهانآارگران و آارمند
های شرآت واحد از نظر آارشناسان فاقد استانداردهای ايمنی است ، به وقوع حوادث حين  اتوبوسها و توقفگاه

های شرآت واحد به  سطح تمامی توقفگاه:    اشاره آرد و افزود می شودمنجر به فوت در اين توقفگاههاکه آار 
 سال فعاليت ١٥طی : مددی ، افزود. شود ها در هنگام رانندگی مي قدری لغزنده است آه باعث ليزخوردن اتوبوس

رآورده های آارگران ب   گانه ، هيچ يك از خواسته١٠شوراهای اسالمی آار به عنوان نمايندگان صنفی در مناطق 
، ٥،  ٤مددی با اشاره به التهابی آه در سطح شهر تهران ايجاد شده ، وضعيت اعتصاب را در مناطق . نشده است

شديد توصيف آرد و خواستار رسيدگی و برآورده شدن خواسته های آارگران شد تا هر چه سريعتر اين  ٨ و ٦
  .  هزار نفر راننده هستند١٠رد آه از اين تعداد  هزار پرسنل دا١٧رانی  شرآت واحد اتوبوس. التهاب فروآش آند

وى با تاآيد بر اين آه انحالل شوراى اسالمی آار از خواسته هاى آارگران و رانندگان شرآت واحد است تاآيد 
تا زمانى آه مطالبات ما همچون آزادى اعضاى سنديكا، طبقه بندى مشاغل، تامين مسكن براى آارآنان،   ،آرد

سال   تومان است، پرداخت اضافه آارى معوقه يك٢٥٠٠ها آه در حال حاضر  يمه اتوبوسواقعى شدن حق ب
اى از  عده. گذشته و اعطاى تسهيالت رفاهى ضمن آار محقق نشود، اعتصاب همچنان ادامه خواهد داشت

انتظامى با اعتصاب آنندگان با اعضاى خانواده خود در اين اعتصاب شرآت آرده بودند اما برخورد نامناسب نيروى 
دولت از . ها از جمع معترضين خارج شوند آنان و ضرب و شتم تعدادى از اعتصاب آنندگان موجب شد آه خانواده

های نهادهای دولتی همچون سپاه پاسداران، نيروی انتطامی و واحدهای گشت برای جابجائی مسافرین  اتوبوس
رئيس شورای شهر تهران در جمع . ده می کنند بهارستان استفا- در خطوطی چون تجریش، نواب، خط جمهوری 

خبرنگاران، وجود سندیکای شرکت واحد را غيرقانونی خواند و گفت که این اعتصاب با هماهنگی کامل صورت گرفته 
 راننده  هائی آغاز شده بود و تعدادی او افزود، از یک روز قبل از اعتصاب برای مقابله با این بحران فعاليت. است

او اعتصاب کارکنان شرکت واحد را . جلوگيری از اعتصاب گستردۀ رانندگان بکار گرفته شده بودکمکی برای 
 .سياسی خواند

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٣٠ 
 

شهرداری ناحيه یک  ١٠٠ اعتراض عليه حداقل دستمزد
١٧منطقه   

٥ شنبه ٢ تهران   
 

 تهران کمتر از حداقل حقوق تصویب شده در ١٧ منطقه کاری طرف قرارداد با شهرداری ناحيه یک کارفرمایان شرکت پيمان
 ١٢٢که حداقل حقوق براساس قانون کار رژیم اسالمی  در حالی .قانون کار رژیم به کارگران خود حقوق پرداخت می کند
       هزار تومان به کارگران خود پرداخت ١٠٠ تهران تنها ١٧ منطقه ١هزار تومان می باشد کارفرمایان شهرداری ناحيه 

 
٤٣١ 

 



- ٤٣ - 

 عصر ٦این کارگران از ساعت  .می کنند و از پرداخت دیگر مزایا مانند حقوق اضافه کاری و شب کاری خودداری می کنند
     نيمه شب مشغول کار هستند و در صورت هرگونه اعتراضی نسبت به اقدامات کارفرمایان بالفاصله از کار اخراج ٢تا 

کاری مناطق مختلف شهرداری تهران که بصورت قراردادی مشغول کار هستند  ناکثر کارگران شرکتهای پيما .می شوند
 .در چنين وضعيتی بسر می برند و همواره ابتدایی ترین حقوق آنان از سوی کارفرمایان پایمال می شود

 
 

کاری کارگران خطر اخراج و بی "اميد صنعت"شرکت  ٨٠  ٥ شنبه ٢ نيشابور    
. کاری قرار دارند حالت نيمه تعطيل درآورده و کارگران نيز در آستانه بیه ، این شرکت را ب" نعتاميد ص"بحران در شرکت 

 کارگر خود را اخراج کرده و ٤٠باشد که به دنبال بروز بحران کارفرمایان تاکنون حدود  این شرکت توليد کننده شيرآالت می
کارفرمایان عدم حمایت مالی مسئولين رژیم را عامل .  شدکار خواهند  کارگر دیگر نيز بی٤٠در صورت ادامه این روند 

 .بحران در این واحد اعالم کرده اند

 
٤٣٢ 

 
 

 ١٠رسيدگی به مشکالت و پرداخت 
 ماه مطالبات معوقه

"جنوب"شرکت نساجی  ٥٠ ٥ شنبه ٢ یزد    

کارگران شرکت کننده . رگزار کردندکارگران این شرکت صبح امروز بار دیگر در مقابل استانداری استان یزد تجمع اعتراضی ب
مين آه تادار. در تجمع امروز با سردادن شعارهایی عليه مسئولين استان یزد خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

 .کاری به آنان خودداری ميکند اجتماعی یزد نيز از پرداخت بيمه بی

٤٣٣ 
 

بسته بندی "شرکت  ٥٠ حقوق ناچيز و شرایط سخت کار
"راکمين خوآت  

٥ شنبه ٢ نيشابور   
 

زنان کارگر . های متفاوت ابتدایی ترین حقوق زنان کارگر این شرکت را پایمال ميکنند کارفرمایان این شرکت به صورت
کنند از مزایای قانونی خود از  بار حقوق دریافت می  ماه یک٢شرکت بسته بندی تامين خوراک نيشابور در حاليکه هر 

زنان کارگر نسبت به کارگران مرد این واحد در وضعيت دشوارتری مشغول کار بوده و در . هستندجمله بيمه نيز محروم 
 .شود  هزار تومان حقوق به آنان پرداخت می٥٠کنند، هر ماه فقط   شب کار می١١ عصر تا ٣که از ساعت  حالی

٤٣٤ 
 
 

ها وعده رسيدگی به خواست ٥ شنبه ٢ تهران شرکت واحد -    
 دی ماه ٤شنبه  رانی تهران و حومه که روز یک ب و تجمع هزاران نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسبه دنبال اعتصا

 حضور ٦ هزار نفر از رانندگان و کارگران شرکت واحد در منطقه ٣انجام گرفت، شب گذشته شهردار تهران در محل تجمع 
که تاکنون هيچ اطالعی از سرنوشت کارگران این در حالی است . یافت و وعده رسيدگی به خواستهای آنان را داد

 .دستگير شده شرکت واحد در دست نيست

 
٤٣٥ 

 

انون نظام هماهنگ پرداخت اجرای ق
سيس بانک بازنشستگانأحقوق، ت  

٥ شنبه ٢ خراسان رضوی بازنشستگان ١٥٠   

 نموده و خواستار عملی شدن بازنشستگان نهادهای مختلف امروز در مقابل استانداری این استان تجمع اعتراضی برگزار
 نفر از نمایندگان بازنشستگان با مسئولين ٦به دنبال این تجمع . وعده های دولت در خصوص وضعيت بازنشستگان شدند

 .هایشان به تجمع خود پایان دادند استانداری گفتگو کردند و پس از وعده مسئولين مبنی بر رسيدگی به خواست

٤٣٦ 
 
 

شرکت صنایع چوب  -  کارهایشانخواستار بازگشت بر سر
"تمسيران"  

٥ شنبه ٢ نوشهر   
 

شماری از کارگران اخراجی این شرکت امروز در مقابل اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار 
در  .راج کردند نفر از کارگران این واحد را از سر کار اخ٣٥ ماه قبل ٢مسئولين شرکت صنایع چوب تمسيران حدود . کردند

      مين اجتماعی نوشهر نيز بيمهأرگران خودداری می کنند و اداره تحال حاضر کارفرمایان از پرداخت حقوق و مزایای کا
 . سال سابقه کار در این واحد را دارند٢١کارگران اخراجی حدود  .کاری به آنان پرداخت نمی کند بی

 
٤٣٧ 

 

بازگشت به کار و دریافت حقوق 
وقهمع  

٥ شنبه ٢ رشت الکتریک رشت -   

کارگران این شرکت تعطيل شده، مدت هاست بالتکليفند و روزها در محل شرکت تعاونی جمع شده و تا کنون چند مجمع 
 نفر از آنها به ٣٥٠ آذر حدود ٢٩روز . عمومی تشکيل داده اند و مذاکرات نمایندگانشان با مسئولين تا کنون بی نتيجه بوده

سرمایه از روز ازل "، " شهرداری–مشکل ما کارگران، شورای شهر : "داری راه پيمائی کردند با شعارهای ن استایسو
دزد زباله های شهر تهران، برای "، "ميریم، حق خود را می گيریم می جنگيم، می"، "نبوده، سرمایه دار حق ما را ربوده

کارگران در جلوی استانداری با بستن خيابان " مل کنيدمسئولين، مسئولين، حرف بس است، ع"، "غارت آمده به گيالن
اجتماع کردند، مسئولين سعی کردند با دادن وعده آنها را متفرق کنند، ولی کارگران تمام روز با دادن شعار به اجتماع 

ا در محاصره گرفت روز بعد نيز به راه پيمائی و تجمع خود ادامه دادند، این بار نيروهای انتظامی آنها ر. خود ادامه دادند
کارگران به مبارزۀ خود ادامه دادند و در روز پنجم دی ماه مجددًا در تجمع جلوی استانداری، خيابان را بستند که با یورش 
نيروی انتظامی و ضرب و شتم مواجه شدند، ولی کارگران به مقابله پرداخته و با آنها درگير شدند، به طوری که نيروی 

کارگران در ميان مردم رفته و با . داری پناه برد ی از خشم کارگران، عقب نشست و به داخل استانانتظامی برای جلوگير
شرح وضعيت خود به افشای حمایت مسئولين از کارفرمایان پرداختند و اعالم کردند تا رسيدن به خواست هایشان به 

 .مبارزۀ خود ادامه خواهند داد

 
 
 
 
 

٤٣٨ 
 

 به مين امنيت شغلی، استخدامأت
صورت رسمی، لغو قراردادهای کوتاه 
 مدت و برقراری شرایط استخدامی

"پارسيلون"شرکت  ٧٠ ٥ شنبه ٢ خرم آباد    
 

. کارگران اخراجی این شرکت و خانواده هایشان امروز درمقابل استانداری استان لرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند
 سال سابقه کار دارند را از سرکار اخراج کرده و تنها ١٢ تا ٧ که بين  کارگر این شرکت٧٠ ماه قبل ٣کارفرمایان شرکت از 

خانواده های کارگران شرکت کننده در تجمع .  ماهه اعالم کرده اند٣شرط بازگرداندن آنان بر سر کار را بستن قرار دادهای 
از "  دست رفته خود هستيمپس از چند ماه خواهان حقوق از"امروز با حمل پالکاردی که بر روی آن نوشته شده بود 

 .مسئولين استانداری لرستان خواستند نسبت به حل مشکالت آنان رسيدگی نمایند

 
٤٣٩ 

٥ شنبه ٢ بندر انزلی شهرداری  ٤٠٠٠ مزایای معوقه چندین ساله   
 در ان اکثرًااین کارگر. مسئولين شهرداری این شهر از پرداخت بسياری از مطالبات کارگران این مرکز خودداری می کنند

 تاکنون برخی از مزایای آنان را ٧٢کارهای سخت و زیان آور مشغول کار هستند، ولی مسئولين شهرداری انزلی از سال 
همچنين عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سوی شهرداری بندر انزلی باعث بروز مشکالت  .پرداخت نکرده اند

ه طی سالهای گذشته بازنشسته شده اند از بسياری از مزایای خود فراوانی برای کارگران شده و صدها کارگری ک
کارگران شهرداری انزلی تاکنون چندین بار ضمن ارسال نامه های خود به استانداری گيالن و دفتر رئيس  .محروم هستند

 
٤٤٠ 

 



- ٤٤ - 

 .تجمهور رژیم اسالمی خواستار احقاق حقوق خود شده اند، ولی هيچ کس پاسخگوی خواستهای آنان نبوده اس
پرداخت مطالبات معوقه و بازگشت بر 

 سر کار
"همراز سازمان"شرکت  ١٠٠ ٥ شنبه ٢ طبس    

 
به دنبال اقدامات ضد کارگری کارفرمایان و عدم پرداخت مطالبات کارگران ، دهها کارگر این واحد طی روزهای گذشته 

. رده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدندچندین بار در مقابل خانه کارگر این شهر تجمعات اعتراضی برگزار ک
      ماه گذشته کارگران را پرداخت نکرده و  کارگران را مجبور ٢کارفرمایان شرکت همراز سازمان طبس حقوق و مزایای 

 .های گذشته به بخش خصوصی واگذار شده شرکت طی سال این .کرده اند که برگه تسویه حساب شان را امضا کنند

 
٤٤١ 

 
 

مایت از کارگران شرکت واحدح ٥ شنبه ٢ سنندج نساجی شاهو -    
حمایت از کارگران : کارگران کارخانه نساجی شاهو با انتشار اطالعيه ای در حمایت از کارگران شرکت واحد اعالم کردند

       ۀ  آشکار نظام سرمایه داری به لو دستگيری کارگران شرکت واحد، حمشرکت واحد یک ضرورت طبقاتی است 
.رمز پيروزی ما اتحاد ماست. این همه بی عدالتی سکوت کنيم ما نباید در برابر. ابتدائی ترین حقوق ما کارگران است  

 
٤٤٢ 

 ماه ٦عليه تعطيلی و اخراج و مطابۀ 
 حقوق و مزایای معوقه

٦ شنبه ٣ مفان شرکت چرم مغان ٢٤٠   

ت که بعد از واگذاری به بخش خصوصی با بحران روبرو شده و که این شرکت از چندین ماه قبل تعطيل شده اس در حالی
 ماه است که حقوق و مزایای معوقه خود را ٦ کارگر دیگر بيش از ٥٢شده و   نفر از کارگرات بازخرید یا اخراج ١٨٨تا کنون 

مراجعه کرده و ها بار به نهادهای مختلف رِژیم  های گذشته ده کارگران شرکت چرم مغان طی ماه .دریافت نکرده اند
گوی  کس پاسخ شوند، ولی هيچ خواستار احقاق حقوق خود شده اند، کارگران هر روز در محل کار خود حاضر می

 .برند چنان در بالتکليفی به سر می های آنان نيست و کارگران هم مشکالت و خواست

 
٤٤٣ 

 

٦ شنبه ٣ کرج اداره کل تربيت بدنی -  ماه حقوق معوقه٣   
کاری طرف قرارداد با اداره کل تربيت بدنی در حالی که حداقل حقوق تصویب شده در قانون کار   شرکت پيمانکارفرمایان

 هزار تومان به کارمندان خود پرداخت می کنند و آنان را از حق بيمه نيز ٩٠ هزار تومان می باشد ماهيانه تنها ١٢٢رژیم 
بر  .به کارمندان خود نشان نداده و حقوق آنان را تاکنون پرداخت نکرده اند برگه قرارداد را اکارفرمایان حّت .محروم کرده اند

اساس قوانين کار رژیم اسالمی کارگران و کارمندان قراردادی از هر گونه مزایایی محروم هستند و در صورت اخراج از 
 .کاری نيز به آنان تعلق نمی گيرد سوی کارفرمایان بيمه بی

 
٤٤٤ 

 

٦ شنبه ٣ کاشان صنایع فرش راوند ٣٩٠   ماهه٨ه  و مزایای معوقحقوق   
رغم بازگشائی صنایع فرش راوند مشکالت کارگران این واحد همچنان ادامه دارد و مطالبات آنان تاکنون پرداخت نشده عال

 علت  به کار کرده و کارگران در کارخانه حاضر می شوند، ولی به  آغاز دی ماه مجددًا٣این شرکت از روز شنبه . است
 هزار تومان ١٠٠کارفرمایان فعًال به هر کارگر تنها . گونه توليدی در شرکت صورت نمی گيرد عدم وجود مواد اوليه هيچ

 .پرداخت کرده و وعده پرداخت دیگر مطالبات آنان را به دریافت وام موکول کرده اند

 
٤٤٥ 

 

٦ شنبه ٣ قزوین شرکت پارس چرخ ٦٠ شکایت عليه اخراج ها   
 کارگر دیگر از سوی ٨ات کارفرمایان این شرکت در زمينه اخراج کارگران همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد اقدام

 ٨٣  کارگر در شرکت چرخ پارس مشغول کار بودند، ولی در سال ٦٠ بيش از ٨٢در سال . کارفرمایان اخراج شدند
در حالی اقدام به اخراج کارگران خود می کنند که این شرکت آنها .  کارگر پارس چرخ را از کار اخراج نمودند٤٠کارفرمایان 

 .از لحاظ توليد و فروش محصوالت خود با هيچگونه مشکلی روبرو نيست

 
٤٤٦ 

پرداخت مطالبات معوقه و رفع 
 بالتکليفی

شرکت یخچال سازی  ٣٠٠
"بوژان"  

٦ شنبه ٣ لرستان   
 

ی در مقابل استانداری لرستان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار کارگران این شرکت امروز بار دیگر با حمل پالکاردهای
به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی این واحد از یکسال قبل تعطيل شده و . رسيدگی به مشکالتشان شدند

قابل نهادهای رژیم این چندمين تجمع اعتراضی کارگران در م .کارگران تاکنون حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده اند
 .های گذشته می باشد طی ماه

٤٤٧ 
 

٦ شنبه ٣ اروميه شرکت سيمان سفيد ٢٤٠ اعتراض عليه اخراج   
کارگران اخراجی شرکت که از روز گذشته به تهران رفته اند امروز در مقابل وزارت کشور رژیم اسالمی تجمع اعتراضی 

 سال سابقه کار در این واحد ١٠ کارگر این شرکت که هرکدام حدود ٣٨مدیران شرکت سيمان سفيد اروميه . برگزار کردند
 .اکثر کارگران این شرکت با قرار داد یک ساله مشغول کار می باشند .را دارند از کار اخراج نموده اند

 
٤٤٨ 

 
٦ شنبه ٣ رشت شرکت صنایع پوشش ٨٥٠  ماه حقوق و مزایا٦پرداخت     

به . ضاتشان امروز بار دیگر در مقابل استانداری استان گيالن تجمع اعتراضی برگزار کردندشماری از کارگران در ادامه اعترا
 ٨٥٠از  . کارگر از کار اخراج شدند٢١٥٠ هزار کارگر این واحد ٣دنبال واگذاری شرکت پوشش رشت به بخش خصوصی از 

 ماه حقوق و مزایای ٦ کارگر دیگر نيز ٣٠٠ کاری استفاده می کنند و بيش از  نفر از بيمه بی٥٣٠مانده شرکت  کارگر باقی
 .خود را دریافت نکرده اند

 
٤٤٩ 

 

٦ شنبه ٣ بوشهر شرکت صدرا ٨٧ خواستار بازگشت به کار   
تجمع اعتراضی  کارگران اخراجی شرکت صدرا در مقابل استانداری استان بوشهر امروز دهمين روز خود را پشت 

این شرکت چندین سال سابقه کار دارند و به صورت قراردادی مشغول کار کارگران اخراجی هر کدام در . سرگذاشت
 آذر ماه جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مسئولين ٣٠ روز پس از اخراج این کارگران در تاریخ ٣. بودند

گردانده شوند، ولی کارفرمایان استان بوشهر برگزار شده و قرار شد که شماری از کارگران اخراجی بر سر کارهایشان باز
  .از عملی نمودن این توافق نيز خودداری می کنند

 
٤٥٠ 

 

٧ شنبه ٤ تهران شرکت واحد - انتشار اطالعيه برای آزادی زندانيان   
طبق  : طی انتشار اطالعيه ای با اعالم اسامی فعاالن زندانی خواستار آزادی آنها شدند کارگران اعتصابی شرکت واحد

 مبنی ٤/١٠/١٣٨٤ که قاليباف به نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در حضور کارگران، در اعتصاب مورخه تعهدی
 نفر باقی مانده ٧اد و  آز٢٣ در ساعت ٥/١٠/١٣٨٤ نفر در تاریخ ١٠ تعداد دبر آزادی کليه بازداشت شدگان سندیکا، داده بو

ی أاز ر  ساعت ٢٤ با وجود گذشت ٦/١٠/٨٤ مورخ ٢٣ها نشده و تا ساعت ی دادگاه مبنی بر آزادیشان، از بند رأبا وجود ر
   رضوی   سعيد داوود- ٢ سعيد ترابيان - ١: اسامی همکاران در بند. دادگاه هنوز به نزد خانواده های شان باز نگشته اند

  جواد کفایتی- ٧ مصطفی اميری - ٦ یعقوب سليمی -٥ منصور اسانلو -٤ ناصر غالمی -٣

 
 

٤٥١ 
 
 

حقوق ناچيز، فشار کار و محروميت از 
 مزایا

 شهرداری منطقه ٢ناحيه  -
١٧ 

٧ شنبه ٤ تهران   
 



- ٤٥ - 

 مانند دیگر کارفرمایان وابسته به شهرداری ١٧ شهرداری منطقه ٢کارفرمایان شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با ناحيه 
 بعداز نيمه شب ٢ عصر تا ٦ کارگران از ساعت این. تهران کارگران این شرکت را از بسياری از مزایا محروم کرده است

 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، ضمن اینکه هيچگونه حقوقی بابت اضافه ١٣٠مشغول کار هستند و ماهيانه تنها 
 .کارفرمایان کارگران خود را مجبور می کنند که روزهای تعطيل نيز کار کنند .کاری و شب کاری به آنان پرداخت نمی شود

 
٤٥٢ 

 
 

٧ شنبه ٤ اروميه شرکت سيمان سفيد - اعتراض عليه اخراج   
 سال سابقه کار در این واحد را دارند و اعتراضات کارگران این ١٠به دنبال اخراج شماری از کارگران قراردادی که هریک 

گر شرکت سيمان  کار٣٨پس از آنکه . شرکت، کارفرمایان به توطئه چينی جهت توجيه اخراج کارگران متوسل شده اند
سفيد اروميه از سر کار اخراج شده و دیروز در مقابل وزارت کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند کارفرمایان کارگران را به 

 .کاری و شرکت در سرقت از کارخانه متهم کرده اند خالف توزیع مواد مخدر،

 
٤٥٣ 

اخراج از کار، بستن قرارداد های کوتاه 
ی قوانين کار،  ماهه، عدم اجرا٣مدت 

لغو شرایط استخدامی و عدم امنيت 
 شغلی

٧ شنبه ٤ خرم آباد شرکت پارسيلون ٧٠   
 
 

٤٥٤ 
های گذشته خود بار دیگر در مقابل استانداری لرستان تجمع  کارگران و خانواده هایشان امروز در ادامه اعتراضات ماه

 سال سابقه کار دارند ١٢ تا ٧ کارگر خود را که هر کدام بين ٧٠ ماه قبل ٣کارفرمایان این شرکت از . اعتراضی برگزار کردند
کارفرمایان تنها شرط بازگرداندن آنان بر سر کارهایشان . اخراج نموده و حاضر به بازگرداندن آنان بر سر کارهایشان نيستند

 . اعالم کرده انده ماه٣را بستن قراردادهای 

 

٧ شنبه ٤ تهران شرکت واحد - خواستار آزادی کارگران   
صبح امروز خانواده های بازداشت شدگان سنديكای شرآت واحد در اعتراض به آزاد نشدن هفت نفر از فعالين سنديكا از 

آارگران به .  دادگاه انقالب تجمع اعتراضی برگزار کردند جمله رييس ، اعضای هيات مديره و ديگر اعضای سنديكا در مقابل
خشمگين و معترض بوده و چنانچه هر چه سريعتر بازداشت شدگان آزاد نشوند شدت از آزاد نشدن همكاران خود 

 رژیم قصد دارند تا با انتساب رهبران سنديكا  محافل امنيتی .اعتراضات کارگران و رانندگان شرکت واحد ادامه خواهد یافت
.  به خصوص منصور اسانلو باز آنند به اپوزیسيون خارج از آشور و فشار بر آنها پرونده های جديدی را برای اين افراد و

سفر منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکا به خارج از کشور و اتهام خريداری و انتقال سالح از کردستان ازجمله 
 . مواردی اتهامی است آه در بازجويی ها بر آن تاآيد شده است

 
 

٤٥٥ 
 

٨ شنبه ٥ تهران شرکت واحد -  نفر از دستگير شدگان٦آزادی    
 دی ماه از زندان اوین ٧ نفر دیگر از کارگران عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه عصر روز چهارشنبه ٦

سعيد ترابيان، ناصر غالمی، سيد داوود رضوی، یعقوب سليمی، جواد کفایتی و مصطفی اميری طی چند روز . آزاد شدند
منصور اسانلو رئيس هيئت مدیره سندیکای  .نجام روز گذشته آزاد شدندبازداشت در سلول انفرادی در زندان اوین سرا

کارگران شرکت واحد همچنان در زندان به سر ميبرد و دستگاه قضائی و مقامات امنيتی رژیم در تالش هستند تا با 
ری و بدون قيد و کارگران شرکت واحد خواستار آزادی فو .اتهامات توطئه گرایانه و دروغين برای وی پرونده سازی کنند

 .شان هستند و برآورد شدن مطالبات صنفی شرط منصور اسانلو 

 
٤٥٦ 

 

٨ شنبه ٥ بانه دست فروشان - مقاومت دست فروشان   
مت موران شهرداری این شهر مقاوأشهر بانه در مقابل زورگوئی های مفروشان   صبح روز چهار شنبه دست٩ساعت 

ل یفروشان این شهر یورش برده و وسا بار به دست  شهرداری بانه هر چند وقت یکمورینأم. کرده و با آنان درگير شدند
ل خود به شهر داری مراجعه می کنند باید ی هر بار که آنان برای دریافت وسافروشی آنان را به غارت می برند و دست

گر قصد این کار را داشتند با مورین شهرداری بار دیأکه م ولی روز گذشته زمانی .مبلغی را به عنوان جریمه بپردازند
مورین به ساختمان شهرداری بانه أشان معترض ضمن مقاومت در مقابل مفرو فروشان روبرو شدند، دست مقاومت دست

 در محل به دنبال بروز در گيری، نيروهای انتظامی فورًا .یورش برده و تمامی شيشه های این محل را در هم شکستند
 . پس از ابراز اعتراضات خود محل را ترک کردندفروشان نيز حاضر شده و دست

 
 

٤٥٧ 

بازگشائی مجدد کارخانه و بازگشت  
کارگران بر سر کار و پرداخت حقوق و 

  سال گذشته١مزایای 

کارخانه یخچال سازی  ٣٠٠
 بوژان

٨ شنبه ٥ لرستان   
 

٤٥٨ 
ع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی امروز برای سومين روز متوالی کارگران در مقابل استانداری این استان تجم

به دنبال این تجمع اعتراضی نيروهای انتظامی رژیم در محل اعتراض کارگران حاضر شده و آنان را . به مشکالتشان شدند
شان بار دیگر در مقابل استانداری لرستان تجمع  کارگران اعالم کردند روز شنبه همراه با خانواده های .متفرق کردند

 .راضی برگزار خواهند کرداعت

 

٩جمعه  خرم آباد شرکت پارسيلون ٧٥٠ بازگشت به سر کار   
سرانجام دیروز کارگران اخراجی این  به دنبال چندین روز تجمع اعتراضی کارگران اخراجی در مقابل استانداری لرستان،

 سال کار در این ١٠دی را که هر کدام سابقه  کارگر قراردا٧٠ ماه قبل ٣کارفرمایان از . شرکت بر سر کارهایشان بازگشتند
.  ماه استخدام نمودند٣ و ٢، ١واحد را دارند از سر کار اخراج کرده و به جای آنان کارگران دیگری را با قراردادهای 

 کارگر اخراجی شرکت ٧٠سرانجام پس از اعتراضات مداوم کارگران ، کارفرمایان از روز پنج شنبه با بازگشت به کار 
 ٨٥٠ کارگر این شرکت ١٦٠٠به دنبال واگذاری شرکت نساجی پارسيلون به بخش خصوصی از . رسيلون موافقت کردندپا

  . کارگر در این واحد مشغول کار هستند٧٥٠کارگر از سرکار اخراج شده و هم اکنون 

 
٤٥٩ 

بی کاری و ماه ها حقوق های عقب 
 افتاده

 واحد توليدی و ٣٠ هزاران نفر
 صنعتی

جان غربیآذربای ٩جمعه     

 مراکز صنعتی و توليدی استان آذربایجان غربی را فرا گرفته باعث شده است که هزاران کارگر واحدهای  بحرانی که
در حال حاضر . کار شوند ها حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده و صدها کارگر نيز بی صنعتی و توليدی این استان ماه

ساز، شهر سلماس،  بایجان غربی از جمله سيمان سفيد اروميه، اروم دشت، سيوان راه واحد توليدی و صنعتی آذر٣٠
بوکان،  ، آبتن، فرد آذربایجان، خاتم االنبيا)کار شده اند  شرکت تعطيل شده و کارگران این مراکز بی٣این (توتيای خوی 

 قند نقده و چندین واحد دیگر با بحران کشت و صنعت مهاباد، کليدو پریز مهاباد، سد چيرآباد اشنویه، سان سان شهر و
ساز در مقابل نهادهای رژیم  کار شده سيمان سفيد اروميه و سيوان راه طی هفته گذشته کارگران بی. روبرو هستند

  .تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

 
 

٤٦٠ 
 

٩جمعه  تهران شرکت واحد ١٥٠٠ امضای طومار برای آزادی ُاسانلو   



- ٤٦ - 

ما امضا کنندگان این طومار از مسئوالن قوه قضائيه خواستار آزادی منصور اسانلو رئيس هئيت : در این طومار آمده است
گيری پروژه ای هستند تا منصور  مسئوالن قضائی و امنيتی رژیم در حال پی. مدیره سندیکای شرکت واحد هستيم
وضعيت سالمت جسمی  . و سناریوی خرید سالح و ارتباط با خارج از کشور نماینداسانلو را مجبور به اعتراف تلویزیونی

در حال  .اسانلو در خطر است به صورتی که قرار بود که نامبرده طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی چشم قرار گيرد
     الش هستند تا با  زندان اوین منتقل شده و شورای اسالمی کار و مسئوالن شرکت واحد در ت٢٠٩حاضر وی به بند 

 . او پرونده سازی نماینداری نهادهای امنيتی و قضایی برایک هم

 
٤٦١ 

"قند نور سپاهان" ٢٠٠  ماه حقوق معوقه٣ ١٠شنبه  برخوار و ميمه    
 را مدیر عامل کارخانه پذیرفت که یک ماه حقوق معوقه کارگران.در مقابل فرمانداری تجمع کردند" قند نور سپاهان"کارگران 

 .بپردازد و مابقی را نيز در آینده نزدیک به کارگران پرداخت کند
٤٦٢ 

"شيشه ميرال"شرکت  ١٥٠  ماه حقوق معوقه١٠عدم دریافت  ١٠شنبه  یافت آباد    
صندوق تعاون بسيج، آستانه . کارگران امروز در مقابل این شرکت تجمع کرده و با آتش زدن الستيک جاده ساوه را بستند

لعظيم، سرمایه گذاری ملی و یکی از تجار بازار مبل یافت آباد از سهامداران شرکت هستند و قصد دارند تا بدون شاه عبدا
پرداخت حقوق و مزایای کارگران، اقدام به برج سازی کنند، زیرا که این واحد در ميان بازار مبل یافت آباد قرار گرفته و ملک 

 کارگر ١٥٠ سال سابقه کار دارند و حدود ٢٥ تا ٥واحد رسمی هستند و از کارگران این  .آن ارزش تجاری زیادی دارد
 . کارگر بازنشسته در این شرکت وجود دارند که تاکنون حقوق و مزایای معوقه شان را دریافت نکرده اند٢٠٠شاغل و 

 
٤٦٣ 

 

واحدهای صنعتی و  - تعویق پرداخت حداقل دست مزد 
 توليدی

١٠شنبه  پاک دشت   

کارفرمایان برای به انقياد کشيدن . گر کارخانجات در پاکدشت از حداقل دستمزد قانونی خود محروم هستندهزار کار
 درصد از کارخانجات و کارگاه ٢٠هم اکنون  .بيشتر کارگران آنها را وادار به امضای قرارداد سفيد، چک و سفته نموده اند

و کارفرمایان این کارخانجات، دستمزد قانونی را به کارگران های فعال پاکدشت حقوق کارگران را آشکارا تضييع کرده 
غين پرداختی حقوق و مزایای کارگران را به امضای آنان رسانده و ورکارفرمایان مذکور هر ماه ليست د .پرداخت نمی کنند

 .مزد قانونی و دیگر مزایا را دریافت کرده اند بدین گونه وانمود می کنند که کارگران دست

 
 

٤٦٤ 
 
 

 ماه حقوق و مزایای معوقه ٦پرداخت 
 خود

 ١٠٠بيش از 
 نفر

صندوق نسوز "
"کاوه  

١٠شنبه  تهران   
 

                                                                                     در مقابل اداره کل کار استان تهران  شرکت  این کارگران
                                                                                    عدم پرداخت حقوق کارگران. ندتجمع اعتراضی برگزار کرد

                                                                                    شرکت از فروش توليدات   در آمد  که  است در شرایطی
                                                                                    ميليون تومان٤٥٠کنون، بيش از   گذشته تا  ماه٦  خود از
                                                                                    ماه٤شرکت  کارگران معترض گفتند  . است  شده برآورد
                                                                                    را به ما پرداخت٨٤ سال   ماه حقوق٢ و ٨٣ سال  حقوق
                                                                                  اعتراض آميز   به تجمع  به مطالباتمان رسيدن   و تا  نکرده

   .خود ادامه خواهيم داد

 

 
٤٦٥ 

 

١١یکشنبه  تهران شرکت واحد - تشدید فشار بر سندیکا   
 فشار همه جانبه بر تمامی اعضای سندیکا تشدید شده به نحوی که تمام حسابهای اعضای سندیکا مسدود و از

حکومت قصد دارد که با پرونده سازی سنگين برای تمام اعضای سندیکا و . پرداخت حقوق آنان نيز جلوگيری شده است
اعضای سندیکا آخرین التيماتوم را به  .بخصوص شخص منصور اسانلو، حرکت سندیکائی تازه بوجود آمده را سرکوب کند

 ماندن تالشهایشان دست به اعتصاب خواهند زد و از تمام شهرداری داده اند و اعالم کرده اند در صورت بی نتيجه
 .کارگران و آزادیخواهان جهان تقاضای کمک و همياری کرده است

 
 

٤٦٦ 

اض به عدم پرداخت حقوق و در اعتر
ی خود شامل عيدی، معوقه مزایای 
  سال اخير٢ها و سایر مطالبات  پاداش

١٢ شنبه ٢ اصفهان پلی اکریل ٢٢٠٠   

راه با خودداری از خوردن ناهار اعتصاب کرده بودند دیشب پس  شنبه هم رگران  این شرکت که از ظهر روز یکجمعی از کا
شرکت پلی اکریل اصفهان در کيلومتر . شان به اعتصاب خود پایان دادند گيری خواسته های از وعده مسئوالن برای پی

 هزار و ٢ شيفت کاری با ٢ليد ميکند، این شرکت دارای های مصنوعی تو  جاده اصفهان به مبارکه واقع شده و الياف٤٥
 . کارگر و پرسنل اداری است٢٠٠

٤٦٧ 
 
 

 شرکت  -  ماه حقوق عقب افتاده٥
"چرم سازی مغان"  

١٢ شنبه ٢ اردبيل   
 

 به بخش خصوصی ، کارگران این واحد در وضعيت نامناسب  در استان اردبيل" چرم سازی مغان"به دنبال واگذاری شرکت 
شان به نهادهای رژیم از جمله اداره کار و  کارگران این شرکت بارها جهت رسيدگی به مشکالت. معيشتی به سر ميبرند

امور اجتماعی و سازمان صنایع و معادن مراجعه کرده اند اما تاکنون هيچ کسی یا نهادی حاضر به پاسخگوئی به 
  .مشکالت آنان نيست

٤٦٨ 
 
 

 ماه ٦عدم پرداخت حقوق و مزایای 
 گذشته

 شرکت -
"صندوق نسوز خرم "  

١٢ شنبه ٢ تهران   
 

به دنبال تجمع اعتراضی کارگران در مقابل استانداری تهران مسئولين رژیم با استفاده از حربه های مختلف مانع از ادامه 
را عدم برگزاری و تنها شرط پرداخت مطالبات و رسيدگی به خواستهای کارگران . اعتراضات کارگران این واحد شده اند

  .تجمعات اعتراضی در مقابل نهادهای رژیم اعالم نموده اند

٤٦٩ 
 

١٢ شنبه ٢ یزد کارخانه نساجی جنوب -  ماه حقوق و مزایا١٠   
شان  صبح امروز کارگران بار دیگر در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به مشکالت

کارگران ضمن .  کاری به آنان خودداری می کند امور اجتماعی استان یزد نيز از پرداخت بيمه بیاداره کل کار و . شدند
ها و مطالبات خود از  حمل پالکارد و سردادن شعار عليه مسئولين رژیم در استان یزد بی توجهی نسبت به خواست

 .سوی مسئولين این استان را محکوم کردند

٤٧٠ 
 
 

ه ماه حقوق و مزایای معوق٧ ١٢ شنبه ٢ قزوین کارخانه پوشينه بافت -    



- ٤٧ - 

به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه و رسيدگی نکردن مسئولين رژیم به مشکالت کارگران، آنها امروز جاده اصلی قزوین 
  .به شهرک صنعتی البرز را بستند

٤٧١ 
 

"بوژان"یخچال سازی  ٣٠٠ حقوق و مزایای یک سال گذشته ١٢ شنبه ٢ لرستان    
 

کارگران در ادامه اعتراضات ماههای گذشته خود بار دیگر در مقابل استانداری لرستان تجمع اعتراضی برگزار کرده و 
 کارگر ٣٠٠به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در سال گذشته . خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

 . حقوق و مزایایی را دریافت نکرده انداین واحد در حالی بيکار شدند که طی اين يك سال هيچگونه

٤٧٢ 
 

پائين بودن حقوق و باال بردن ساعت 
 کار

کارخانه ماشين  ٢٥٠٠
 سازی پارس

١٢ شنبه ٢ تهران   

این شرکت سازندۀ سازه های فلزی، .  روز است که دست از کار کشيده اند٣٥کارگران رسمی این شرکت بيش از 
در گذشته کارگران این شرکت همگی رسمی بودند، از . می باشد... ميکس و سوله، ماشين های اسفالت سازی، بتون

 نفر آنها کارگران رسمی هستند، ١٠٠ به عناوین محتلف آنها اخراج و یا بازخرید شدند و در حال حاضر کمتر از ٧٨سال 
 ١٥ و ٤ به ٤ دقيقه به ١٠ر از که در اعتراض به تغيير ساعت پایان کا. بقيه کارگران قراردادی و یا پيمان کاری می باشند

مدیریت تا کنون بدون سروصدا و با ترفندهای مختلف کارگران زیادی .دقيقه و عدم افزایش حقوق دست به اعتصاب زده اند
  .را اخراج و یا بازخرید کرده است

 
٤٧٣ 

ارسال نامه به رئيس سازمان جهانی 
 کار برای آزادی اسانلو

١٢به  شن٢ تهران ایران خودرو ٣٥٠٠٠   

در این نامه ضمن اعالم پشتيبانی از خواستهای بر حق کارگران شرکت واحد تأکيد کرده اند که خواست کارگران شرکت 
 الخصوص کارگران شرکت ايران خودرو با يش از سی و پنج هزار کارگر   علیواحد خواست مشترک همه کارگران ايران

نفی و معيشتی کارگران واقدام به ايجاد تشکل های مستقل و آزاد  توجه به حقوق ص،می باشد لغو قراردادهای موقت
سفانه وزارت کار أاما مت  خواست ما کارگران نيز می باشد،،کارگری که يکی از خواستهای کارگران شرکت واحد است

 قانونی ری چه قانونی و چه غيرگونه تشکل کارگ رغم عضويت در سازمان جهانی کار و پذيرش شرايط آن اجازه هيچعال
 شوراهای اسالمی کار که آزادی تشکيل آن به تصويب مجلس نيز رسيده است را به ما کارگران شرکت ايران خودرو احّت

ترين اقدام ما به ايجاد تشکل را با شديدترين وجه با اخراج و دستگير سرکوب می نمايد از آن جمله  نمی دهد و کوچک
و دستگيری آقای پرويز ساالروند در سال ک ي و در خط مونتاژ پژو در سال هشتاداخراج بيش از شانزده نفر از همکاران ما 

تشکيل سنديکا و شرکت در گرامی داشت روز جهانی کارگر در هيچ قانونی جرم نيست و جرم آقای ... چهارو هشتاد 
ارگران هر گونه اتهام عليه اسانلو اقدام به ايجاد تشکل آزاد کارگری و سنديکا طبق موازين سازمان جهانی کار است ما ک

    فعالين کارگری به خصوص کارگران شرکت واحد و شخص آقای اسانلو و ديگر فعالين کارگری را که به جرم شرکت در
  روز جهانی کارگر در شهرستان سقز دستگير و به اتهام واهی و غير باور به زندان محکوم شده اند را شديدًایپيمای راه

 معی از کارگران شرکت ايران خودروج... محکوم می کنيم

 
 
 

 
 

٤٧٤ 
 

اعتراض عليه عدم تمدید قراردادها و 
 عدم وجود امنيت شغلی

"پارسيلون"شرکت  ١٣٠٠ ١٣ شنبه ٣ خرم آباد    
 

خرم آباد، روز دو شنبه بار دیگر همراه با خانواده هایشان در مقابل استانداری " پارسيلون"شماری از کارگران شرکت 
 ١٣٨٤کارفرمای این شرکت قبل از اتمام قرارداد کارگران که تا پایان سال . تان تجمع اعتراضی بر گزار کردنداستان لرس

کارگران که  .اعتبار دارد، با ارائه برگه تسویه حساب به آنان، اعالم نموده که در آینده قرار داد جدیدی با آنها خواهد بست
جعات مکرر به اداره کار و نهادهای دیگر رژیم از کارفرما شکایت کرده و  ساعت کار می کنند، با مرا١٤ تا ١٢روزانه 

 .خواستار حل فوری مشکالتشان هستند

 
٤٧٥ 

 
 

خواستار بهبود وضع معيشتی، 
پرداخت مطالبات قانونی خود ، 
رسيدگی به شکایت کارگران از 

...مدیریت به نهادهای قانونی   

١٣ شنبه ٣ اصفهان شرکت پلی اکریل ٢٢٠٠   
 

کارگران عليه فروش اموال شرکت از قبيل باغ پلی اکریل و دفتر .  روز قبل اقدام به اعتصاب غذا نموده اند٣کارگران از 
اصفهان، تبانی و فروش کارخانه با قيمت بسيار پایين به شرکت احيا فوالد به مدیریت مصطفی صفوی بردار رحيم صفوی 

 در دیوان عالی رژیم نيز تنظيم گردیده شدند، ولی تاکنون هيچ اقدام رونده ایداران که در این رابطه پفرمانده سپاه پاس
کارگران شرکت اعالم داشته اند در صورت توجه نکردن مسئولين به این . قانونی صورت نگرفته، شکایت نموده اند

  .واهند نمودخواسته ها اعتصاب خود را ادامه داده و در مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی برگزار خ

٤٧٦ 
 

انتشار بيانيه در پشتيبانی از کارگران 
 شرکت واحد

سندیکای تزئينات و  -
 نقاشان

١٣ شنبه ٣ تهران   
 

هيأت بازگشائی سندیکای تژئينات و نقاشان با انتشار بيانيه ای ضمن پشتيبانی از مبارزات کارگران شرکت واحد، 
ما نيز اعتصاب را تنها حربۀ قدرت کارگران و : ه و اعالم کرده اندخواهان آزادی کارگران دستگير شدۀ این شرکت شد

صاحبان قدرت می دانيم و تمامی دوستداران حقوق بشر، دانشجویان، احزاب سياسی، تشکل کشان در مقابل  زحمت
. ها و سایر کارگران را به حمایت از این حق کارگران دعوت می کنيم  

 
٤٧٧ 

 

ان شرکت بيانيۀ در پشتيبانی از کارگر
 واحد

انجمن صنفی کارگران  -
 برق و فلزکار

١٣ شنبه ٣ کرمانشاه   

ضمن حمایت از مطالبات کارگران شرکت واحد، " کارگر معترض نباید بازداشت شود: "با انتشار بيانيه ای تحت عنوان
نان، آزادی ایجاد بازداشت اسانلو و همکارانش را به شدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط آ

. هزار تومان در ماه و لغو قراردادهای موقت شده اند٤٥٠تشکل، افزایش حداقل دستمزد به   

٤٧٨ 
 

مشخص شدن وضعيت سندیکای 
کارگری برای پيگيری حقوق قانونی 

 خود و آزادی منصور اسانلو

١٣ شنبه ٣ تهران شرکت واحد -   

.  هزار نفری استادیوم آزادی گردهم آمدند١٢ان دوشنبه شب در سالن کارکنان شرکت واحد برای دیدار با شهردار تهر
آنها با حمل . نمایندگان کارکنان شرکت واحد خواسته های صنفی، حقوقی و معيشتی خود را به اطالع قاليباف رساندند
ستار رسيدگی پالکاردهای متعدد به بی توجهی مسئوالن شهرداری به وضعيت کارکنان شرکت واحد اعتراض کرده و خوا

 .قاليباف به آنان وعده داد تا مشکالتشان را هر چه زودتر حل نماید .شدند

٤٧٩ 
 



- ٤٨ - 

١٣ شنبه ٣ قزوین کارخانه پوشينه بافت ٦٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٩   
م بار دیگر وعده مسئولين رژی پيمایی دیروز کارگران این کارخانه که از کارخانه تا مقابل استانداری برگزار شد، به دنبال راه

  .رسيدگی به مشکالت این کارگران را دادند
٤٨٠ 

 
شرکت صندوق نسوز  -  ماه حقوق و مزایای معوقه کارگران٦

 خرم
١٣ شنبه ٣ تهران   

 دی ماه و به دنبال تجمع اعتراضی کارگران شرکت صندوق نسوز خرم کارفرمایان وعده پرداخت بخشی از ١١روز یکشنبه 
پس از عملی نشدن وعده های کارفرمايان، کارگران شرکت یاد شده امروز بار دیگر در  .ین واحد را دادندمطالبات کارگران ا

نيروهای  .شان شدند مقابل دفتر مرکزی شرکت صندوق نسوز تجمع اعتراضی یرگزار کرده و خواستار پرداخت مطالبات
چنان به اعتراض خود   ظهر هم١٢ران تا ساعت ، ولی کارگندانتظامی رژیم بالفاصله در محل تجمع کارگران حاضر شد

 .ادامه دادند

 
٤٨١ 

 
 

١٣ شنبه ٣ کاشان شرکت صنایع فرش راوند ٤٠٠  ماه حقوق و مزایای خود٩   
وعده های مکرر مسئولين رژیم و کارفرمایان، مشکالت صـدها کـارگر شـرکت صـنایع          رغم اعتراضات چند ماه گذشته و       عال

 ٥٠٠به هر کارگر فقـط       تاکنون   ٨٤به دنبال تعطيلی شرکت راوند کارفرمایان از ابتدای سال          . اردفرش راوند همچنان ادامه د    
مطالبات معوقه کارگران شرکت راوند در حالی پرداخت نشده است که وزارت صنایع با  .حقوق پرداخت کرده اندهزار تومان  

  ميليون تومان مطالبات کارگران موافقت کرده ٦٠٠  ميليارد تومانی به کارفرمایان این شرکت جهت پرداخت١پرداحت وام 

 
٤٨٢ 

 

پرداخت مطالبات و مزایای معوقه 
سالهای گذشته، بهبود شرایط 
معيشتی، رسيدگی به شکایت 
 کارگران از مدیران شرکت

١٣ شنبه ٣ اصفهان شرکت پلی اکریل ٢٢٠٠   
 

 
٤٨٣ 

 هزار کارگر شيفت صبح این ١نمودند، صبح امروز بيش از  روز گذشته اقدام به اعتصاب غذا ٣در حالی که کارگران طی 
  .واحد دست از کار کشيده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

 
 

شرکت بافت حریر  ٣٠٠ بازگشت برسرکارخواستار 
 سمنان

١٣ شنبه ٣ سمنان   

 کارگر را اخراج و ٢٥٠چ دليلی  ماه قبل در شرکت بافت حریر مشغول کار بودند که کارفرمایان بدون هي٢ کارگر تا ٣٠٠
اداره کل آار استان سمنان ضمن ابراز . کار کردند  کارگر دیگر را نيز بی٥٠اکنون نيز کارخانه را به کلی تعطيل کرده و 

مخالفت با اخراج کارگران و تعطيلی شرکت بافت حریر دستور بازگشت کارگران برسرکارهایشان را داده است، ولی 
 .ت از عملی نمودن این دستور نيز خودداری می کندکارفرمای این شرک

٤٨٤ 
 
 

شرکت یخچال سازی  ٣٠٠ مطالبات معوقه و بازگشت برسرکار
 بوژان

١٣ شنبه ٣ لرستان   
 

 سال گذشته هيچگونه حقوق و مزایایی ١به دنبال تعطيلی کارخانه بوژان از سوی کارفرمایان کارگران این شرکت طی 
که به علت " بوژان"کارفرمای شرکت . دریافت نکرده و دهها بار در مقابل نهادهای رژیم تجمعات اعتراضی برگزار کردند

 .ين رژیم از زندان آزاد شده و در حال حاضر متواری می باشد با همکاری مسئول شکایت کارگران بازداشت شده بود

٤٨٥ 
 
 

مين امکانات أز شرکت برای تبازرسی ا
 بهداشتی محل کار

شرکت صنایع چوب  -
 طالقاني

١٣ شنبه ٣ اسالم شهر   
 

ضات کارگران مين امکانات بهداشتی محل کار برای کارگران این شرکت خودداری کرده و اعتراأکارفرمایان این شرکت از ت
مين امکانات بهداشتی آکه از ت کارفرمایان به غير از این. نسبت به بی توجهی کارفرمایان تاکنون بدون نتيجه بوده است

های  شده طی ماه کارگران شرکت یاد. محل کار خودداری می کنند بلکه به کارگران خود لباس کار هم نمی دهند
ده و خواستار بازرسی از این شرکت شده اند، ولی اداره بهداشت نيز از  بهداشت مراجعه کرۀ بار به ادار٤گذشته 

 .رسيدگی به وضعيت بهداشتی این شرکت خودداری می کند

 
٤٨٦ 

 

مندی از مزایای طرح ارتقای ه عدم بهر
 شغلی

١٣ شنبه ٣ سمنان فرهنگيان -   

 نفر از ٨٠٠ هزار و ١بيش از . ن تجمع کردندشماری از فرهنگيان صبح امروز در مقابل سازمان آموزش و پرورش این استا
رغم برخورداری از شرایط الزم مشمول طرح ارتقای شغلی نشده و نسبت به این مسئله فرهنگيان استان سمنان عال

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان با فرهنگيان معترض گفتگو کرده و وعده رسيدگی به . معترض هستند
 .ستمشکالتشان را داده ا

٤٨٧ 
 
 

١٣ شنبه ٣ بهشهر کارخانه بهپاک - عدم پرداخت حقوق و مزایای خود   
 

کارفرمایان شرکت پيمانکاری . شماری از کارگران کارخانه بهپاک بهشهر طی روزهای گذشته تجمع اعتراضی برگزار کردند
 با آارخانه بهپاک به پایان رسيده است که قرارداد اين شرآت در حاليکه کارگران خود را هم بيمه نکرده اند با بهانه این

 .گونه اقدامی جهت پرداخت مطالبات کارگران انجام نمی دهند هيچ

٤٨٨ 
 
 

حقوق و مزایای معوقه و بازگشت به 
 سر کار

١٤ شنبه ٤ گيالن شرکت توليدی نختاز -   
 

 ماه ، عيدی و پاداش ٤ تاکنون حقوق  شرکت یاد شده را تعطيل نموده و ١٣٨١کارفرمایان بخش خصوصی در سال 
کاری استفاده   از بيمه بی٨٢کار شده شرکت نختاز گيالن در سال  کارگران بی .کارگران این شرکت را پرداخت نکرده اند

کاری خواستار پرداخت مطالبات و بازگشت بر سر کارهایشان شده اند،  کرده و پس از پایان مدت استفاده از بيمه بی
 .های آنان انجام نداده اند م و کارفرمایان هيچ اقدامی جهت رسيدگی به خواستولی تاکنون مسئولين رژی

٤٨٩ 
 
 

١٤ شنبه ٤ اصفهان شرکت نساجی رحيم زاده ٤٠٠ مزایا و مطالبات کارگران بازنشسته   
ر این شرکت د .کاری قرار داده است بروز بحران در شرکت نساجی رحيم زاده کارگران این واحد را در معرض خطر بی

کارفرمایان شرکت نساجی رحيم زاده اعالم کرده اند در .  به بخش خصوصی واگذار شده است٧٠های آخر دهه  سال
 .صورتی که نهادهای دولتی به این شرکت کمک مالی نکنند دیگر توان اداره شرکت را ندارند

٤٩٠ 
 

 ماه حقوق های معوقه و بازگشت ١٢
 به سر کار

کارخانه یخچال سازی  ٣٠٠
نبوژا  

١٤ شنبه ٤ لرستان   
 

به دنبال یک سال بيکاری و اعتراضات مکرر کارگران ، سرانجام مسئولين رژیم وعده داده اند تا پایان دی ماه بخشی از 
و کارگران می توانند تا بازگشایی . حقوق و مزایای معوقه کارگران را پرداخت نموده و آنان را بر سر کارهایشان باز گرداند

٤٩١ 
 



- ٤٩ - 

  . بيمه بيکاری استفاده نمایندمجدد شرکت از
"ابزار مهدی"شرکت  ١٧٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٣ ١٤ شنبه ٤ سمنان    

با بهانه عدم فروش محصوالت این شرکت از پرداخت حقوق و مزایای کارگران خودداری " ابزار مهدی"کارفرمایان شرکت 
ایی دریافت نکرده و کارفرمایان نيز هيچ اقدامی در این زمينه  ماه گذشته هيچگونه حقوق و مزای٣کارگران طی .می کنند

 .انجام نمی دهند

٤٩٢ 
 

١٤ شنبه ٤ شيروان کارخانجات الياف ٣٠٠ تعطيلی، بی کاری و بالتکليفی   
 سال قبل به بخش ٢از " الياف شيروان، اسفنج شيروان و الياف خراسان"های  کارخانجات الياف خراسان شامل شرکت

 کارگر در کارخانجات الياف خراسان ٦٠٠بيش از  . شرکت تعطيل شدند٣گذار شده و به دنبال بروز بحران هر خصوصی وا
 کارگر ٣٠٠ نفر از آنان با استفاده از بازنشستگی پيش از موعد به کار خود پایان داده و بيش از ٣٠٠مشغول کار بودند که 

کارگران بيکار شده کارخانجات الياف خراسان تاکنون  . ميبرندکار شده و در بالتکليفی به سر دیگر در حال حاضر بی
گوی  کس پاسخ  خود شده اند، ولی هيچ چندین بار به نهادهای رژیم مراجعه کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت

  .کار شده این واحد نيست های کارگران بی مشکالت و خواست

 
 

٤٩٣ 
 
 

رداریشه -  ماه حقوق و مزایای معوقه٤پرداخت   ١٥ شنبه ٥ تربت حيدریه    
به دنبال این تجمع اعتراضی . شماری از کارگران شهرداری دیروز در مقابل شورای این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند

مسئولين شورای شهرستان تربت حيدریه به کارگران شهرداری این شهر وعده دادند که طی روزهای آینده مطالبات 
 . خواهند کردمعوقه آنان را پرداخت

٤٩٤ 
 
 

١٥ شنبه ٥ خرم آباد شهرداری ١١٥٠  ماه حقوق پرداخت نشده٣   
مزد آنان   هزار کارگر این اداره در شرایط دشواری مشغول به کار هستند و مسئولين شهرداری از پرداخت دست١بيش از 

 و مزایای خود را دریافت نکرده و کارگران بخش فضای سبز شهرداری خرم آباد نيز چندین ماه حقوق. خودداری می کنند
کاری در  کارگران به صورت رسمی و پيمان.  شان تاکنون بی نتيجه بوده است اعتراضات آنان جهت احقاق حقوق

 .شهرداری خرم آباد مشغول کار هستند

 
٤٩٥ 

 

های  اعتراض به وضعيت زمين
 خریداری شده

١٦جمعه  کرمانشاه معلمان و فرهنگيان  ٧٠٠   

 مسکن ناحيه ٢ آموزش و پرورش کرمانشاه روز پنج شنبه در محل تعاونی شماره ٣ز معلمان و فرهنگيان ناحيه شماری ا
 ميليون تومان جهت ٣هرکدام از اعضای تعاونی مسکن فرهنگيان کرمانشاه بيش از .  تجمع اعتراضی برگزار کردند٣

 .ت مسکن به آنان تحویل داده نشده استدریافت زمين پرداخت کرده اند، ولی تاکنون هيچ زمينی برای ساخ

٤٩٦ 
 

های صنعتی و توليدی شرکت -  ماه حقوق و مزایای عقب افتاده٣ ١٦جمعه  کرج    
بحران در شرکتهای صنعتی و توليدی این شهر باعث شده که صدها کارگر مراکز این شهر چندین ماه حقوق و مزایای 

 ماه و کارگران شرکتهای قطعات فوالدی و ٣ کارگر کابل تک ٣٠ه قند کرج و  کارگر کارخان٤٠٠حدود . خود را دریافت نکنند
ها کارگر و شرکت  همچنين شرکت کابل تک ده . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٣نان شهر نيز هر کدام 

 .جهان چيت نيز تمامی کارگران خود را اخراج کرده اند

 
٤٩٧ 

 

اده ماه حقوق و مزایای عقب افت٧ صدها  
 نفر

١٦جمعه  قزوین شرکت پوشينه بافت   

.  دی ماه روی داد تعدادی از کارگران این شرکت دستگير شده اند١٢به دنبال تجمعات اعتراضی کارگران که آخرین بار روز 
 .از تعداد دقيق کارگران دستگير شده و سرنوشت آنان اطالعی در دست نيست

٤٩٨ 
 

شرکت ریسندگی و  -  کارگر دستگير شده٥آزادی 
 بافندگی کاشان

١٦جمعه  کاشان   

شان از خروج کاميون حامل پارچه از این کارخانه  اوایل هفته جاری پنج تن از کارگران این شرکت جهت دریافت حقوق
 کارگر معترض به مقامات امنيتی کاشان سبب دستگيری آنان ٥هيئت مدیره شرکت با ارائه نام  .جلوگيری به عمل آورند

این  .و ماشينهای کارخانه را متوقف نمودند  اقدام به اعتصاب نموده کارگران شرکت در واکنش به این عمل سریعًا .ندشد
      حرکت کارگران منجر به صدور دستور آزادی کارگران دستگير شده گردید و مسئولين حراست کارخانه نيز از کارگران

 .عذر خواهی کردند

٤٩٩ 
 

 شرکت ١٠٠  عقب افتاده ماه حقوق و مزایای٦
  صندوق نسوز خرم

١٦جمعه  تهران   
 

به دنبال تجمع اعتراضی کارگران در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در هفته گذشته، مسئولين رژیم وعده داده اند تا به 
تحت پيگيرد مسئولين رژیم وعده داده اند تا کارفرمایان شرکت صندوق نسوز خرم را . مطالبات کارگران رسيدگی نمایند

  .قانونی قرار داده و نسبت به احقاق حقوق کارگران اقدام نمایند

٥٠٠ 
 
 

طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای 
 عقب افتاده

های ضيائيان  بيمارستان -
 و روزبه

١٦جمعه  تهران   
 

 خت برخی مزایایزبه تهران از پرداهای ضيائيان و رو کاری طرف قرارداد با بيمارستان های پيمان کارفرمایان شرکت
کارفرمایان از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خودداری کرده و کارفرمای شرکت . کنند کارگران قراردادی خودداری می

کارفرمایان . کند  هزار تومان حقوق پرداخت می٨٠ضيائيان به کارگرانی که تازگی به کار گرفته شده اند ماهيانه تنها 
که مسئولين رژیم از پایمال  مين نکرده و در حالیأ کار را برای کارگران قراردادی تلباسامکانات ایمنی محل کار از جمله 

  .های یادشده مطلع هستند هيچ اقدامی در این زمينه انجام نميدهند شدن حقوق کارگران شرکت

 
٥٠١ 

 
 

تعطيلی کارخانجات، اخراج ها و حقوق 
 عقب افتاده

واحدهای صنعتی و  -
 توليدی

١٧شنبه  تبریز   

کاری صدها  بحرانی که واحدهای صنعتی و توليدی استان آذربایجان شرقی را فرا گرفته باعث تعطيلی چندین واحد و بی
های حوله الله، نازریسان و پاکریس تعطيل شده و کارگران این واحدها  های گذشته شرکت طی ماه. کارگر شده است

بریز، سراب بافت، نقش جهان، نساجی آذرشهر و ریسندگی های نساجی ت در حال حاضر شرکت .نيز اخراج شده اند
که بسياری  کاری صدها کارگر این مراکز را تهدید ميکند، ضمن این ترمه آذربایجان با بحران جدی روبرو هستند و خطر بی

 .از آنان چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند

 
٥٠٢ 

 
 
 

١٧شنبه  تهران شرکت واحد - مبارزه برای آزادی اسانلو   
رئيس هيئت های خود را به نشانه اعتراض به دستگيری منصور اسانلو  ، چراغ های شرکت واحد امروز  اتوبوسرانندگان 

زنده باد " مضمون نوشته هائی را با رانندگان شرکت واحد همچنين . روشن کردندمدیره سندیکای کارگران این شرکت 
 

٥٠٣ 



- ٥٠ - 

منصور عکس همچنين . ند بودکردهها نصب  روی اتوبوس" منصور اسانلو آزاد باید گردد"  ،"ت واحدمبارزات کارگران شرک
به دنبال اعتراضات رانندگان شرکت واحد صبح امروز . روی شيشه جلوی بسياری از اتوبوس دیده می شدبر اسانلو 

 و محمد نعمانی پور عضو هيئت مدیره کاری عوامل شرکت، جواد کفایتی، سيد رضا نعمتی پور نيروهای انتظامی با هم
 .سندیکا را دستگير نموده و به مکان نامعلومی منتقل کردند

 
 

محروميت از مزایا و حقوق های عقب 
 افتاده

 ٤ منطقه ٤ناحيه  ٧٠
 شهرداری

١٨یکشنبه  تهران   
 

يکه از کليه مزایای قانونی خود محروم  شهرداری تهران در حال٤ منطقه ٤کارگران شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با ناحيه 
 ٢ کارگر شرکت پيمانکاری ناحيه ٥٠. هستند حقوق ماه گذشته خود را دریافت نکرده و در شرایط دشواری به سر ميبرند

 ساعت مستمر مشغول کار هستند از تمامی مزایا محروم بوده و در صورت ١٠ شهرداری تهران نيز که روزانه ١منطقه 
کاری  هزاران کارگر تحت پوشش شرکتهای پيمان. امات کارفرمایان بالفاصله از سر کار اخراج خواهند شداعتراض به اقد

شود و مسئولين رژیم  شان از سوی کارفرمایان پایمال می طرف قرار داد با شهرداری تهران همواره ابتدائی ترین حقوق
  .دهند نيز هيچ اقدامی جهت احقاق حقوق آنان انجام نمی

 
٥٠٤ 

 

١٨یکشنبه  کرمانشاه انجمن صنفی کارگران نانوائی - نامه به احمدی نژاد   
     مزد دریافت   دست٨٣کارگران نانوائی های کرمانشاه هنوز مطابق حقوق سال : در بخشی از این نامه آمده است

زدها مصوبه شورای کنند، کارگران خباز کرمانشاه در حالی از حقوق قانونی خود محروم هستند که افزایش دستم می
و با اشاره به مشکالت فراوان  . توسط وزارت کار تاکنون در مورد کارگران خباز اجرا نشده است٨٤عالی کار در سال 

 .هایشان شده اند معيشتی و اجتماعی کارگران خباز این استان خواستار رسيدگی دولت احمدی نژاد به خواست

 
 

٥٠٥ 
 

کت شيالتشر ٦٥ خواستار بازگشت بر سر کار ١٨یکشنبه  مازندران    
کارگران شرکت . صبح امروز کارگران اخراجی شرکت شيالت مازندران در مقابل اداره کل شيالت این استان تحصن کردند

کننده در تحصن صبح امروز خواستار پاسخگوئی مسئولين شيالت مازندران نسبت به مشکالت خود و بازگشت بر سر 
  .شان شدند کارهای

٥٠٦ 
 
 

ریسندگی و بافندگی  ٨٠٠ آزادی کارگران بازداشت شده
 پوشينه بافت

١٨یکشنبه  قزوین   
 

                                                                                             شده شرکت ریسندگی  نفر از کارگران بازداشت٢
                                                                                            شرکتکارگران .و بافندگی پوشينه بافت آزاد شدند

                                                                                             ماه حقوق و مزایای خود٨  پوشينه بافت که حدود
                                                                                        دی ماه برای ١٢دوشنبه   روز   نکرده اند را دریافت
                                                                                             تجمع  قزوین   استانداری  مقابل  در  بار  چندمين
                                                                                           به  رسيدگی  خواستار    و کرده  برگزار   اعتراضی

                                                                                        به  . پرداخت مطالبات معوقه خود شدند مشکالت و
                                                                                          رژیم   اعتراضی نيروهای انتظامی  تجمع  این  دنبال

                                                                                           کردند، ولی به دليل  بازداشت کارگران را   از   نفر٢
                                                                                           این شرکت  گسترده تر کارگران  اعتراضات ترس از 

 .آنان را آزاد کردند

 
٥٠٧ 

 
 

اعتراض به اخراج و پرداخت مزایا و 
مهحق بي  

١٨یکشنبه  رشت شرکت شيالت شمال ١٥٠   

کارمندان یاد شده امروز . کارمندان اخراجی شرکت شيالت شمال صبح امروز در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع کردند
همچنين در مقابل وزرات جهاد کشاورزی نيز تجمع اعتراضی برگزار خواهند نمود و خواست اصلی خود یعنی بازگشت بر 

 .ان را به اطالع مقامات رژیم اسالمی خواهند رساندش سر کارهای

٥٠٨ 
 

١٨یکشنبه  تهران شرکت واحد -  نفر از کارگران دستگير شده٣آزادی    
به دنبال حرکت اعتراضی روز گذشته رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که خواستار آزادی منصور اسانلو 

آنها پس از چند ساعت آزاد شدند ولی منصور . ز سوی نيروی انتظامی دستگير شدند نفر از کارگران این شرکت ا٣شدند 
 هفته قبل دستگير شده همچنان در زندان اوین ٢اسانلو رئيس هئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از حدود 

 .برده پرونده سازی نمایند های امنيتی رژیم و عوامل شرکت واحد در تالش هستند تا برای نام دستگاه .به سر می برد

٥٠٩ 
 
 
 

اعتراض به اقدامات مسئولين 
 راهنمایی و رانندگی

١٨یکشنبه  خلخال رانندگان مسافرکش -   
 

. رانندگان مسافرکش مسير خلخال به شاهرود امروز در مقابل ترمينال مسافربری خلخال تجمع اعتراضی برگزار کردند
رود را جریمه کرده و در برخی موارد نيز  اری از رانندگان مسير خلخال به شاهراهنمایی و رانندگی استان اردبيل بسي
رانندگان معترض امروز برای چندین ساعت از  .شان جلوگيری خواهند نمود آنان را تهدید کرده اند که از ادامه فعاليت

 .سوار کردن مسافران خودداری کردند
 

 
٥١٠ 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
معوقه خود و عملی نشدن مزایایی 

 وعده های مسئولين

١٨یکشنبه  پاک دشت شرکت سازمایه ٢٣٨   
 

٥١١ 
 ماه حقوق و مزایایی خود ٩کارگران این شرکت . پيمایی کردند کارگران امروز از محل کارخانه به سوی مرکز این شهر راه

 .کار هستند را دریافت نکرده و اکنون نيز به علت تعطيلی شرکت بی
 

١٩ شنبه ٢ کرج کارخانه قند ٣٠٠  ماه حقوق و مزایا٣ه اخراج و علي   
 کارگر آن اخراج ١٥٠ ماه قبل با بحران روبرو شده و ٥به دنبال واگذاری کارخانه قند کرج به بخش خصوصی این شرکت از 

 مشکالت فراوانی روبرو  ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و با٣ کارگر دیگر این شرکت ١٥٠در حال حاضر  .شدند 
کارفرمای شرکت قند کرج مالک کارخانه های قند دزفول، قند ممسنی و قند یاسوج نيز می باشد و به علت  .هستند

 .تعطيلی این واحدها و شکایات کارگران تحت تعقيب قرار دارد

 
٥١٢ 

 

 ماه ١١تعطيلی کارخانه، بی کاری و 
 مطالبات معوقه و بازگشت به سر کار

رکت صنایع فرش راوندش ٤٠٠ ١٩ شنبه ٢ کاشان    
٥١٣ 

این .  ساعت ادامه داشت٣شماری از کارگران امروز بار دیگر در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند که حدود   



- ٥١ - 

 . کارگر و کارمند اداری آن بيکار شده اند٤٠٠شرکت از چند ماه قبل تعطيل شده و 
اه  م١١تعطيلی کارخانه، بی کاری و 

 مطالبات معوقه و بازگشت به سر کار
٢٠ شنبه ٣ کاشان شرکت صنایع فرش راوند ٤٠٠   

٥١٣ 
کارگران شرکت کننده در تجمع اعتراضی امروز . شماری از کارگران امروز در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند

 .به بخش دولتی شدندداری کاشان خواستار بازگرداندن شرکت صنایع فرش راوند  در مقابل فرمان
 

"گيت هفت"شرکت  - در اعتراض به کيفيت نامناسب غذا ٢١ شنبه ٤ ميدان گازی پارس جنوبی    
 طرح ميدان گازی پارس جنوبی چهارشنبه شب در محل کارشان اقدام به تجمع ٨،٧،٦ شماری از کارگران فازهای 

به دنبال مصرف مواد غذائی در شرکت گيت هفت  .نداعتراضی نمودند و خواستار رسيدگی به وضعيت غذائی خود شده ا
پس از اعتراضات کارگری  .یکی از کارگران شرکت دچار مسموميت گردید که این مسئله باعث اعتراض کارگران شد

 .مسئولين شرکت گيت هفت ضمن عذر خواهی از کارگران وعده رسيدگی به وضعيت غذائی آنان را دادند

 
٥١٥ 

 

"سونگون"معدن مس  ١٧٠٠  بيمهتعطيلی، اخراج و حق ٢٢ شنبه ٥ اهر    
 

 کارگر شرکتهای پيمانکاری این معدن را در آستانه بيکاری قرار ١٧٠٠بيش از " سونگون"اقدامات کارفرمایان معدن مس 
  يمه  کارگر خود را اخراج کرده و اداره تامين اجتماعی این شهرستان نيز از پرداخت ب٢٥٠کارفرمایان تاکنون . داده است

کاری در  بر اساس قوانين ابالغ شده از سوی دیوان عدالت اداری کارگران پيمان. کاری به آنان خودداری می کند بی
 کارگر ١٧٠٠ بيش از ٨٤کاری محروم شده اند و انتظار می رود که تا قبل از پایان سال  صورت اخراج از دریافت بيمه بی

  . در این صورت بيمه بيکاری به آنان تعلق نمی گيردکار می شوند که دیگر معدن سونگون نيز بی

 
٥١٦ 

 
 

 شرکت ١٥٠  ماه حقوق و مزایای پرداخت نشده٧
"صندوق نسوز خرم "  

٢٢ شنبه ٥ تهران   
 

شان  که کارگران طی هفته های گذشته ضمن برگزاری تجمعات مختلف نسبت به عدم پرداخت مطالبات در حالی
کارگران این . همچنان از رسيدگی به مشکالت کارگران این واحد خودداری می کننداعتراض کردند، ولی کارفرمایان 

 می باشد، ضمن اینکه پاداش ٨٣ ماه از آن مربوط به سال ٤ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند که ٧شرکت 
 . تاکنون پرداخت نشده است٨٢توليد این کارگران از سال 

 
٥١٧ 

 

رکت سيمان سفيدش ٢٤٠ بازگشت به کار ٢٣جمعه  اروميه    
برند و کارفرمایان از   روز از اخراج کارگران این شرکت ميگذرد این کارگران در بالتکليفی به سر می٢٠که بيش از  در حالی

 های خود را به شرکت  کارفرمایان مدتی قبل بخشی از فعاليت. بازگرداندن آنان بر سر کارهایشان خودداری ميکنند
کاری قرار داد امضا   نفر از کارگران را اخراج و به آنان اعالم کردند که باید با شرکت پيمان٣٨ری واگذار کرده و کا پيمان
کاری را برخورداری از کليه مزایای قبلی اعالم کردند که این  کارگران اخراجی شرط امضا قرارداد با شرکت پيمان. نمایند

 دی ماه در مقابل وزارت کشور ٦ارگران اخراجی شرکت یادشده روز سه شنبه ک .مسئله با مخالفت کارفرمایان روبرو شد
چنان از  شان شدند، ولی کارفرمایان هم رژیم اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار بازگشت بر سر کارهای

  .بازگرداندن آنان خودداری کرده و کارگران را در بالتکليفی قرار داده اند

 
 

٥١٨ 
 
 

کاری و عدم دریافت حقوق و خطر بی 
 مزایای معوقه

"سراب بافت"کارخانه  ٦٠٠ ٢٣جمعه  سراب    
٥١٩ 

اخت کارفرمایان از پرد. کاری روبرو هستند با بحران مواجه شده و کارگران این واحد نيز با خطر بی" سراب بافت"کارخانه 
 .مين اجتماعی خودداری ميکنندأحق بيمه آنان نيز به اداره ت

 

 به ادامه بازداشت منصور اعتراض
 اسانلو

٢٣جمعه  تهران شرکت واحد -   
 

تهران تجمع " الغدیر" صبح امروز در مقابل مسجد ٨شماری از رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی از ساعت 
ن شرکت چنين نسبت به برگزار نشدن مجمع عمومی ای کارگران و رانندگان شرکت واحد هم. اعتراضی برگزار کردند

       تجمع اعتراضی امروز کارگران با. اعتراض کردند جهت انتخاب بازرسان شرکت تعاونی مصرف کارگران شرکت واحد
 . شرکت واحد پایان یافت١پيمائی کارگران از مقابل مسجد ثاراهللا تا منطقه  راه

٥٢٠ 
 

اعمال تبعيض در پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

هرانت وزارت جهاد کشاورزی ٣٠٠ ٢٤شنبه     

به گفته کارمندان . کارمندان سازمان آموزش و تحقيقات وزارت جهاد کشاورزی امروز در محل این سازمان تجمع کردند
های کالن دریافت می کنند، کارمندان  که مسئولين رده باال و مدیران سازمان جهاد کشاورزی حقوق معترض در حالی

 .ه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم هستندسازمان آموزش و تحقيقات این وزارتخان

٥٢١ 
 
 

حقوق ناچيز، فشارها، تضييقات و 
 اجحافات نسبت به زنان کارگر

"فيروز الکتریک"شرکت  ٤٠ ٢٥یکشنبه  نيشابور    
 

ونی شان کارفرمایان شرکت اقدام به استثمار غيرانسانی زنان کارگر این واحد کرده و آنان را از ابتدایی ترین مزایای قان
 هزار تومان حقوق دریافت می کنند از حق بيمه و دیگر مزایا ٥٠زنان کارگر  این شرکت که ماهيانه تنها . محروم کرده اند

 ميليون ٢کارفرمایان قبل از استخدام زنان کارگر در شرکت یاد شده از هر کدام از آنان چک و سفته . نيز محروم هستند
کارفرمایان . گونه اعتراضی انجام دهند کارگری آنان هيچ گران نتوانند در مقابل اقدامات ضدتومانی دریافت کرده اند تا کار

 هزار تومان ٤٥ تا ٣٠ ساعت کار در روز ماهيانه تنها بين ١٢نيشابور نيز در مقابل " شيردوشان"و " رادسان"های  شرکت
  .حقوق به کارگران خود پرداخت می کنند

 
٥٢٢ 

 
 

ی معوقه خود ماه حقوق و مزایا١١ ٢٥یکشنبه  رشت شرکت ایران برک ٨٠٠    
 سال از آغاز بحران در شرکت ایران برک و بروز مشکالت کارگران این واحد می گذرد کارفرمایان تاکنون حقوق و ١حدود 

انه های این شرکت از سوی نيروی انتظامی را به کارفرمایان عدم پرداخت بدهی. مزایای کارگران را پرداخت نکرده اند
 .عدم پرداخت حقوق کارگران قرار داده اند

٥٢٣ 
 

٢٥یکشنبه  بندر انزلی رانندگان سازمان اتوبوس رانی ٣٠  اضافه کاری٣ ماه حقوق و مزایا و ٢   
شماری از رانندگان که چندین ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند ضمن اعتراض به این مسئله خواستار پرداخت 

 .شدندمطالباتشان 
٥٢٤ 

 
٤شهرداری منطقه  ٥٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٥ ٢٥یکشنبه  کرج    

  داری این شهرستان خواستار پرداخت کارگران خدماتی صبح امروز ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل فرمان
 هزار تومان در ١٢٦ن که بر اساس قانون کار رژیم اسالمی حداقل حقوق کارگران در ایرا در حالی .شان شدند مطالبات

 
٥٢٥ 



- ٥٢ - 

 هزار ١٠٠ کرج ماهيانه تنها ٤کاری طرف قرار داد با شهرداری منطقه  ماه تعين شده است، مسئولين شرکت پيمان
به دنبال این حرکت اعتراضی . خيرهای چندین ماههأکنند آن هم با ت تومان حقوق به کارگران این شرکت پرداخت می
  رسيدگی به مشکالت و پرداخت مطالبات کارگران را داده اندمسئولين فرمانداری شهرستان کرج وعده

 
 

٢٥یکشنبه  تهران باز نشستگان - اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق   
ها نفر از بازنشستگان نهادهای مختلف دولتی امروز در مقابل وزارت رفاه و تامين اجتماعی رژیم اسالمی تجمع کرده  ده

 مشکالتشان اعتراض کردند و با حمل پالکاردهایی خواستار لغو  فاصله حقوقی شاغالن و و نسبت به عدم رسيدگی به
به دنبال این تجمع اعتراضی نماینده بازنشستگان با وزیر رفاه و تامين اجتماعی مالقات کرده و . بازنشستگان بودند

وعده داد که با حضور نمایندگان آنان در وزیر رفاه به بازنشستگان .  می رساند های بازنشستگان را به اطالع وی خواست
  .هئيت دولت به مشکالت بازنشستگان رسيدگی خواهد شد

 
٥٢٦ 

 
 

٢٥یکشنبه  خمين شرکت صنایع نخ خمين ٢٧٠ تعطيلی کارخانه و بی کاری کارگران   
 روز قبل شرکت با نبود ٢٠از .  تعطيل شدمين مواد اوليه از سوی کارفرمایان این شرکت از روز شنبه رسمًاأبه دنبال عدم ت

کارفرمایان شرکت . مين مواد اوليه باعث تعطيلی این واحد شدأ شده و کم توجهی کارفرمایان در تمواد اوليه روبرو
     کارگران. مين و کارگران را بر سرکارهایشان بازگردانندأهمن ماه مواد اوليه کارخانه را تیادشده وعده داده اند تا اول ب

هدید کرده اند در صورتی که وعده های کارفرمایان عملی نشود در مقابل نهادهای رژیم در این شهرستان کار شده ت بی
ترین واحد صنعتی شهرستان خمين می باشد که در  صنایع نخ خمين مهم. تجمعات اعتراضی برگزار خواهند نمود

 .اراک واقع شده است_ جاده خمين٥کيلومتر 

 
٥٢٧ 

 
 
 

از حقوق و عدم  هزار تومان ١٠٠کسر 
 پرداخت هزینه غذایی

٢٦ شنبه ٢ خلخال مأمورین سرشماری ٥٠   
 

مورین سرشماری امروز ضمن برگزاری تجمع در مقابل دفتر نماینده این شهرستان در مجلس نسبت به عدم أشماری از م
سئولين سازمان مدیریت شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی اقدامات م. پرداخت برخی از مطالبات خود اعتراض کردند

به دنبال این  .و برنامه ریزی استان اردبيل را بر خالف توافقات انجام شده اعالم کرده و خواستار احقاق حقوق خود شدند
حرکت اعتراضی مسئولين سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرمانداری شهرستان خلخال وعده رسيدگی به خواستهای 

 .معترضان را دادند

 
٥٢٨ 

 
 

 ماه حقوق و مزایای معوقه و ٧
 بازگشت به سر کار

شرکت صندوق نسوز  ١٥٠
 خرم

٢٦ شنبه ٢ تهران   
٥٢٩ 

آنها هر روز  .شان به دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند شماری از کارگران دیروز در ادامه اعتراضات
 .نيز در محل کار خود حاضر می شوند

 
 

 مزایای معوقه  ماه حقوق و٥پرداخت 
 خود

 دره شهر سد سميره ١٥٠٠
)استان ایالم(  

٢٦ شنبه ٢   
٥٣٠ 

طی هفته های گذشته  کارگران شرکتهای پرليد، زیگورات و معتبر لرستان به خانه کارگر ایالم مراجعه کرده و خواستار 
اعتبارات از سوی مسئولين های نامبرده عدم پرداخت  کارفرمایان شرکت. پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند

 .استان ایالم را عامل پرداخت نکردن حقوق کارگران اعالم کرده اند

 
 

"بهاری مهر ایران"شرکت  ٤٠ اخراج های بی رویه ٢٦ شنبه ٢ نيشابور    
 

د،  کارگر مشغول کار بودن١٠٠های گذشته و با وجود فرارسيدن فصل زمستان و توقف توليد بخاری در این شرکت  در سال
هر ساله و در فصل تابستان کارفرمایان شرکت بهاری مهر .  نفر کاهش یافت٤٠اما امسال شمار کارگران این شرکت به 

 کارگر را به صورت قراردادی استخدام می نمایند، ولی با فرارسيدن فصل زمستان اکثریت این کارگران ٤٠٠ایران نيشاپور 
برده مشغول کار هستند و از روی ناچاری و بر اساس توافق با  ر شرکت نام کارگر د٤٠در حال حاضر  .را اخراج می کنند

 . روز را دریافت می کنند١٥ند و کارگران هر گروه تنها حقوق ک روز یک گروه کار می ١٥ نفره، هر ٢٠ گروه ٢کارفرمایان در 

 
٥٣١ 

 
 

"معدن سنگرود" ٦٢٠  ماه حقوق ومزایای معوقه١٠ ٢٦ شنبه ٢ گيالن    
 وعده های مسئولين رژیم در استان گيالن مبنی بر رسيدگی به مشکالت و پرداخت مطالبات معوقه کارگران رغمعال

طی ماههای گذشته، و به دنبال جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران ،مسئولين رژیم و کارفرمایان قرار " معدن سنگرود"
ز گردنند، ولی این وعده ها نيز عملی نشده و صدها کارگر  ماه حقوق، کارگران را بر سر کارهایشان با٢شد با پرداخت 

 .همچنان در بالتکليفی به سر می برند

 
٥٣٢ 

 
 

 سال مزایای شغلی ١ ماه حقوق و ٢
 از جمله عيدی و پاداش

کاری شرکت پيمان ٥٩  
"سبز شه "  

٢٦ شنبه ٢ طبس   

تان خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران طی روزهای گذشته ضمن مراجعات مکرر به خانه کارگر این شهرس
به دنبال عدم پاسخگویی کارفرمایان، کارگران شرکت یاد شده به دادگستری شهرستان طبس شکایت . خود شده اند

 .کرده و خواستار پيگيری قضائی مطالباتشان شده اند

٥٣٣ 
 
 

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
ه ماه ٥ معوقه  

"ندالمپ الو"شرکت  ١٠٠ ٢٦ شنبه ٢ قزوین    
٥٣٤ 

مين مواد اوليه از أعدم ت. بود امروز نيز ادامه یافتتجمعات اعتراضی کارگران این شرکت که از چند روز قبل  آغاز شده 
 .سوی کارفرمایان باعث تعطيلی شرکت المپ الوند قزوین شده و کارگران در بالتکليفی به سر می برند

 

ی صيادیها شرکت - اعتراض عليه اخراج ٢٧ شنبه ٣ گيالن    
های صيادی در مقابل ساختمان مجلس رژیم اسالمی تجمع کرده و  صبح امروز شماری از کارگران اخراجی شرکت

 سال سابقه کار در شرکتهای تعاونی صيادی ١٢کارگران اخراجی که هرکدام از آنان . نسبت به اخراج خود اعتراض کردند
 .قبل اخراج شده اند ماه ٢گيالن را دارند از حدود 

٥٣٥ 
 

"چاویز"توليدی ماکارونی  -  ماه حقوق و مزایا٣اخراج و  ٢٧ شنبه ٣ ایالم    
گوئی به   ماه گذشته کارگران شرکت چاویز پرداخت نشده و کارفرمایان هيچ اقدامی جهت پاسخ٣حقوق و مزایای 

خت حقوق و نفر از کارگران را اخراج کرده و از پردا ٦کارفرمایان همچنين  .اعتراضات کارگران این شرکت انجام نمی دهند
   کارگران شرکت چاویز تاکنون چندین بار نسبت به اقدامات کارفرمایان اعتراض . قانونی آنان خودداری می کنندمزایای

 .کرده اند، ولی اعتراضات آنان بی نتيجه بوده

 
٥٣٦ 

٢٧ شنبه ٣ کرمانشاه بيمارستان مهدیه ١٤٠  ماه حقوق و مزایا ١٤عدم پرداخت    



- ٥٣ - 

این . صبح امروز شماری از کارمندان بيمارستان مهدیه کرمانشاه بار دیگر در مقابل استانداری این استان تجمع کردند
مين معيشت أ مهدیه زنانی هستند که مسئوليت ت نفر از کارمندان بيمارستان٤٥  ماه قبل تعطيل شده،٥بيمارستان از 
شرکت کنندگان در این تجمع خطاب به مسئولين استانداری گفتند، چرا کسی  .هده دارندشان را به ع خانواده های

 . ماه از او قرض نگرفته باشيم١٤جوابگوی شکم گرسنه کودکانمان نيست و کسی از اطرافيان باقی نمانده که در این 

 
٥٣٧ 

 

"المپ الوند"شرکت ١٠٠  ماه حقوق و مزایا٥ ٢٧ شنبه ٣ قزوین    
شرکت المپ . راضی این کارگران که از چند روز قبل آغاز شده است امروز در مقابل این شرکت ادامه یافتتجمعات اعت

 کارگر این واحد ٤٠٠طی این مدت حدود .  سال قبل از سوی گروه صنعتی بهشهر به بخش خصوصی واگذار شده٢الوند 
 تاکنون ٨٤ان قزوین را فراگرفته از ابتدای سال بحرانی که صنایع مختلف توليدی و صنعتی است. از کار اخراج شده اند

 .کاری هزاران کارگر در این استان شده است  واحد توليدی و بی١٦باعث تعطيلی 

 
٥٣٨ 

 

"کارتن سازی"شرکت  ٢٥  ماه حقوق و مزایا٣بازگشت به کار و  ٣٠جمعه  ایالم    
رفرمایان عدم فروش محصوالت شرکت کارتن سازی ایالم را کا. کارفرمایان شرکت را تعطيل و کارگران را از کار اخراج کردند

 .عامل اخراج کارگران اعالم کرده اند
٥٣٩ 

 
بی کاری و چندین ماه حقوق های 

 عقب افتاده
های توليدی  شرکت -

 بخش نساجی
٣٠جمعه  یزد   

 
                                                                                        واحدهای سعادت نساجان، شرکت نساجی جنوب،

                                                                                        از جمله واحدهایی شرکت درخشان  و  سلک باف
                                                                                          آنها در  کارگران  شده و  که با بحران روبرو هستند 

                                                                                             کارگر ١٤٠. حال حاضر در بالتکليفی بسر می برند
                                                                                           تا١٣٨٤ از ابتدای سال کارخانه نساجی درخشان 

                                                                                             اکنون کنون حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و
                                                                                            سعادت نساجان شرکت  ار هستند، کارگران بی ک

                                                                                          خود را  تمطالبا و ماه حقوق ٨ که بيش از در حالی
                                                                                        و   شده اند  ماه قبل بی کار٤ نکرده اند از  دریافت
                                                                                           نساجی جنوب  و   سلک بافت   شرکتهای کارگران

                                                                                          دریافت   را   خود مزایای  و  حقوق  ماه  چندین نيز 
                                                                                              ماه  طی  یاد شده  و احدهای کارگرن  .نکرده اند

                                                                                             مختلف ها بار در مقابل نهادهای ده های گذشته 
                                                                                            کنون ولی تااند، هکرد رژیم تجمعات اعتراضی برگزار

                                                                                             آنان  رسيدگی به خواستهای اقدامی جهت هيچ 
 .انجام نشده است

 
 

٥٤٠ 
 

شيوه بستن قراداد، عدم اعتراض به 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و 

 پرداخت نکردن حق بيمه

گلچين "شرکت پيمانکاری  -
"طراوت  

٣٠جمعه  بجنورد   
 

. دکارگران این شرکت طی هفته گذشته در اعتراض به وضعيت شغلی خود اقدام به برپائی تجمعات اعتراضی نموده ان
شرکت گلچين طراوت از جمله شرکتهای طرف قراداد با شرکت پتروشيمی خراسان می باشد که کارفرمایان آن در 

 .های آنان رسيدگی نمی کنند خصوص مشکالت کارگران بی تفاوت بوده و به خواست

٥٤١ 
 

   ١٣٨٤بهمن                                                              

 ماه حقوق و ٢اخت بيش از عدم پرد
 مزایا

شرکت توليدی نيروی  ٧٠٠
 برق

١شنبه  ایالم   

در پی .  برق ایالم، اقدام به تظاهرات نموده اند صدها کارگر این شرکت در مرکز شهر و  درمقابل ساختمان ستادی توليد
رگران از سوی شرکت پيمانکاری تظاهرات کارگران، شرکت توليدی برق استان اعالم کرده که تعویق در پرداخت حقوق کا

 .خير نداشته استأ شرکت در پرداخت حقوق کارگران، تطرف قرارداد با مرکز برق بوده و این

 
٥٤٢ 

 
خواهان بازگشت بر سرکار و صدور 

 مجوز تعطيلی
شرکتهای توق ایران و  ٤٠

 آلوفرم
١شنبه  قزوین   

 
. مایان این واحدها را تعطيل کرده اند و کارگران بی کار شده اندبه دنبال صدور مجوز انحالل از سوی وزارت صنایع، کارفر

 . شرکت وجود نداشته است٢گونه مشکلی در این  های توق ایران و آلوفرم در حالی تعطيلی شده که هيچ شرکت
٥٤٣ 

 
"کيان چرخ"شرکت  -  سال بيمه بی کاری و بازگشت به کار٢ ١شنبه  ابهر    

داری تجمع کرده و نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود از سوی کارفرمایان  مقابل فرمانشماری از کارگران امروز در 
کاری کارگران را پرداخت کرده و   سال بيمه بی٢ تعطيل شده و کارفرمایان تنها ١٣٨٠این شرکت از سال . اعتراض کردند

 ال حاضر کارفرمایان قصد دارند مجددًادر ح .کاری کارگران خودداری کرده اند  سال گذشته از پرداخت حق بيمه بی٢طی 
شرکت را بازگشائی نمایند، ولی اعالم کرده اند که کارگران قبلی خود را دیگر به کار نخواهند گرفت و کارگران جدیدی 

   .استخدام خواهند کرد

 
٥٤٤ 

 شرکت توليدی  ٢٤ اعتراض به تعطيلی و بازگشت به کار
" ، الکترو کوار١٩٧"  

٢یکشنبه  ایالم   

از چند ماه قبل این شرکت را تعطيل کرده و هيچ اقدامی جهت بازگشائی "  ، الکترو کوار١٩٧"کارفرمایان شرکت توليدی 
 .برده اعالم کرده اند کارفرمایان مشکالت مالی را عامل اصلی تعطيل شرکت نام. دهند واحد فوق انجام نمی

٥٤٥ 
 

بازگشت به کار و پرداخت حقوق و 
 مطالبات خود

"خزر"رکت بافندگی ش - ٢یکشنبه  قائم شهر    
 

 ٥کارفرمایان از . شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند داری شهرستان قائم ها نفر از کارگران در مقابل فرمان صبح امروز ده
 ماه ٥طی  .کنند ماه قبل بدون هيچ دليلی شرکت را تعطيل کرده و از پرداخت حقوق کارگران این واحد خودداری می

٥٤٦ 
 



- ٥٤ - 

شوند، ولی کارفرمایان هيچ اقدامی جهت رسيدگی  ه کارگران شرکت یادشده هر روزه در محل کار خود حاضر میگذشت
 .دهند به مشکالت آنان و بازگشائی شرکت انجام نمی

شکایت از کارفرمایان و بازگشت به 
 کار

"قوطی زاگرس"شرکت توليدی  ٣٣ ٢یکشنبه  کرمانشاه    

کار  کارگران بی. کار شدند از سوی کارفرمایان تعطيل شده و  کارگران این واحد هم بی" قوطی زاگرس"شرکت توليدی 
کارفرمایان . شده این شرکت طی روزهای گذشته چندین بار به ادارات کار و نهادهای استان کرمانشاه مراجعه کرده اند

این درخواست   شرکت تسویه حساب کنند که  سال سابقه کار با١ ماه حقوق در برابر هر ٢اعالم کرده اند تا با دریافت 
 .چنان خواستار بازگشت به کار هستند با مخالفت کارگران روبرو شده و آنان هم

٥٤٧ 
 

"سد مرووک" ١٢٠  معوقه  ماه حقوق و مزایای٦ ٢یکشنبه  دورود    
اعتراضات خود ادامه داده و چنان به  ، کارگران این سد هم" سد مرووک"به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران 

چنان   ماه را پرداخت نموده و کارگران هم٢درحال حاضر کارفرمایان تنها حقوق . تهدید به تعطيلی این پروژه کرده اند
کارگران تهدید کرده اند در صورتی که مطالبات معوقه آنان هر چه زودتر . خواستار پرداخت تمامی مطالبات خود هستند
 .م به اعتصاب و تعطيلی پروژه خواهند نمودپرداخت نشود اقدا

 
٥٤٨ 

 

نسبت به تضييع حقوق کارگران ، 
کاران  مزدهای ناچيز و پيمان دست

اعتراض کرده اند استثمارگر  

ها و  کارکنان بيمارستان -
 مراکز درمانی

٢یکشنبه  تهران   
 

       نسخه تکثير و در بسياری از نهادها،ها و مراکز درمانی ، طی نامه ای که در صدها جمعی از کارکنان بيمارستان
ر د. ها و وزارتخانه ها توزیع شده و می شود، از دولت احمدی نژاد خواسته اند با مافيای اقتصادی مقابله کند ارگان

 قانون کاری که دولت و مجلس آن را تصویب کرده به طور کامل برای کارگر اسفانه حّتأمت: بخشی از این نامه آمده است
 مناسبی به کارگران تعلق نمی گيرد، نه حق استفاده از مرخصی داریم، و نه این ا نمی شود و به هيچ عنوان مزایایراج

 نمی دانيم در کجای قانون کار و قانون اساسی چنين قوانينی وضع شده است واقعًا! مرخصی برایمان ذخيره می شود
که آیا دولت احمدی نژاد  :نامه با این پرسش پایان می یابد. ل کنندکه حق کارگر رنجدیده را تا جایی که می توانند پایما

توان مقابله با مافياهای  کند، یا  به وعده خود عمل می که با شعار رفع تبعيض و عدالت و مهرورزی به ميدان آمد،
 اقتصادی و مدیریتی را دارد؟

 
 

٥٤٩ 
 

عدم پرداخت حقوق و مزایای خود و 
 بازگشت به کار

  ریسندگی شرکت ١٣٢
"تاز نخ"  

٢یکشنبه  رشت   
 

تاز به دنبال  شرکت نخ. شماری از کارگران صبح امروز در مقابل اداره کل صنایع استان گيالن تجمع اعتراضی برگزار کردند
      کاری استفاده   کارگر این شرکت تاکنون از بيمه بی١٣٢ سال قبل تعطيل شده و ٢واگذاری به بخش خصوصی از 

بر اساس تصميمات اتخاذ شده در جلسات .  نفر از کارگران به پایان رسيده است٤٢، اما اکنون زمان استفاده کرده اند
 فعاليت خود را از سر گيرد، ولی تاکنون هيچ اقدامی در تاز مجددًا کميسيون کارگری استان گيالن قرار شد که شرکت نخ

 .این زمينه صورت نگرفته است

٥٥٠ 
 

و بی کاری هزاران تعطيلی کارخانجات 
 کارگر

 شرکتهای  -
 صنعتی و توليدی

٣ شنبه ٢ کرج   
 

 واحد در ٣٠ سال گذشته باعث تعطيلی ١بحرانی که شرکتهای صنعتی و توليدی شهرستان کرج را فراگرفته است طی 
، جهان شرکتهای قند کرج، کابل تک، قطعات فوالدی، نان شهر. کاری هزاران کارگر شده است و بی این شهرستان 

چيت، پيام شيمی، هنگامه اميد، تيزرو، بی نظير، دماوند، شتاب، بهتار شيمی، بهمن شيوا، آذران و چندین واحد دیگر از 
شماری از این واحدها به علت مشکالت  .جمله مراکز صنعتی و توليدی تعطيل شده در شهرستان کرج می باشند

 .دزیست محيطی و اکثر آنها به علت بحران تعطيل شدن

 
٥٥١ 

 

 ماه پاداش ٢اعمال تبعيض در پرداخت 
 بين کارمندان و کارگران

٣ شنبه ٢ اسفراین شهرداری -   

 ٢که  مسئولين شهرداری در حالی .صبح امروز شماری از کارگران شهرداری در مقابل شورای این شهرستان تجمع کردند
ن شهرداری پرداخت کرده اند، از پرداخت آن به کارگران  کارمند ای٥١ماه پاداش تصویب شده از سوی دولت اسالمی را به 

به دنبال اعتراضات امروز کارگران شهرداری، مسئولين شورای شهرستان اسفراین وعده رسيدگی به . کنند خودداری می
 .های آنان را داده اند خواست

٥٥٢ 
 

"هوای صنعتی"شرکت  ٥٠  ماه حقوق و مزایا٤ ٤ شنبه ٣ خراسان رضوی    
کنند که این شرکت از لحاظ توليد و فروش  مایان شرکت مذکور در حالی حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نمیکارفر

کارگران به اداره کار استان خراسان رضوی شکایت کرده و خواستار . گونه مشکلی روبرو نيست محصوالت خود با هيچ
  .نان داده نشده استاحقاق حقوق خود شده اند، اما تاکنون هيچ پاسخی به شکایت آ

٥٥٣ 
 

 ماه حقوق و مزایای معوقه و ٣
 بازگشت به کار

رفاه "شرکت توليدی  ٢٠
"ایالم  

٤ شنبه ٣ ایالم   
 

بحران در . واحد مذکور را با بهانه مشکالت مالی تعطيل کرده اند و کارگران بی کار شده اند" رفاه ایالم"کارفرمایان شرکت 
، الکترو کوار ١٩٧های صابون کویر و  ایالم باعث شده که طی هفته گذشته شرکتواحدهای توليدی و صنعتی استان 

  .نيز تعطيل و دهها کارگر این مراکز نيز بيکار شوند

٥٥٤ 
 

بازگشت به کار خواستار  "سولفورین"شرکت  ٧٠  ٤ شنبه ٣ آبادان    
" سولفورین"شرکت .  کارگر آن شد٧٠کاری  مين مواد اوليه از سوی کارفرمایان باعث تعطيلی این واحد و بیأعدم ت

می باشد که در زمينه توليد شيشه کاربرد دارد و تنها واحد توليد کننده این محصول در "کربنات سدیم "آبادان توليد کننده 
مين مواد از أليد می شود، ولی به علت عدم تمواد اوليه مورد نياز شرکت مذکور در استان خوزستان تو .ایران می باشد

  .کارفرمایان این شرکت از تيرماه گذشته دچار بحران شده و طی روزهای گذشته به صورت کامل تعطيل شدسوی 

 
٥٥٥ 

 

"سد کوثر"پروژه  ٢١٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٦ ٤ شنبه ٣ کهکيلویه و بویراحمد    
. روژه خودداری می کننددر این استان از پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران این پ" سد کوثر"مسئولين پروژه 

مسئوليت پروژه سد کوثر که قرار است آب آشاميدنی به یکی از کشورهای حاشيه خليج فارس ارسال کند برعهده 
 .سازمان منطقه ای فارس می باشد

٥٥٦ 
 

تعطيلی کارخانجات و بی کاری 
 کارگران

٥ شنبه ٤ ایالم  واحد نساجی٤ -   
 



- ٥٥ - 

کار شده اند  استان طی هفته های گذشته تعطيل شده و کارگران آنها بیچندین واحد صنعتی و توليدی در این 
شرکتهای نساجی ميعاد . همچنين گفته می شود که شماری از کارخانجات این استان نيز در آستانه تعطيلی قرار دارند

کار  ان آنها نيز بی واحد مذکور هستند که در صورت ادامه بحران تعطيل شده و کارگر٤نخ، آرام نخ، دیبا نخ و گل نخ 
      الکترو کوار در استان ایالم تعطيل شده و١٩٧ هفته گذشته شرکتهای رفاه ایالم، صابون کویر و ٢طی . خواهند شد

  .کار شدند ها کارگر این مراکز بی ده

 
٥٥٧ 

 

"بافندگی خزر"شرکت  ٩٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٤ ٥ شنبه ٤ قائم شهر    
این .  امروز بار دیگر در مقابل فرمانداری تجمع کرده و خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدندشماری از کارگران صبح

 ماه گذشته ١٨ سال سابقه کار در این واحد را دارند با مشکالت فراوانی روبرو هستند و طی ١٩کارگران که هر کدام 
  .کنند کارفرمایان از رسيدگی به وضعيت شرکت و کارگران خودداری می

٥٥٨ 

حقوق و مزایای چندین ماهتعطيلی و  "بالشتک البرز"شرکت  ٨٠  ٥ شنبه ٤ مهاباد    
کارفرما واحد فوق را به تاالر . کار شدند ، تمامی کارگران شرکت این بی" بالشتک البرز"به دنبال تعطيلی شرکت 

 صنعتی و توليدی بسياری از واحدهای.  کارگر رسمی شرکت شده است٨٠کاری  عروسی تبدیل نموده و باعث بی
ساز، خاتم النبيا بوکان، شهد سلماس، کشت و صنعت مهاباد، توتيای خوی،  استان آذربایجان غربی از جمله سيوان راه

اروم دشت، کليد و پریز مهاباد، سان سان و قند نقده نيز با بحران روبرو هستند و صدها کارگر این واحدها حقوق و مزایای 
  .کاری روبرو هستند  نکرده و اکثر آنان نيز با خطر اخراج و بیچندین ماه خود را دریافت

 
٥٥٩ 

 

٥ شنبه ٤ قزوین شرکت المپ الوند ١٠٠  ماه خقوق و مزایای عقب افتاده٥   
کارگران . چنان ادامه دارد کار شده شرکت المپ الوند که از اوائل هفته گذشته آغاز شده بود هم اعتراضات کارگران بی

 ضمن برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل شرکت و مراجعات مکرر به رها با طی روزهای گذشته دهبرده  شرکت نام
نهادهای رژیم در استان قزوین خواستار پرداخت مطالبات معوقه و بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی و رسيدگی به 

 .وضعيت خود شدند

٥٦٠ 
 

اعتراض نسبت به اقدامات مسئولين 
 بيمارستان

"امام حسين"مارستان بي - ٥ شنبه ٤ تهران    

این اعتصاب به دنبال . ژانس و بخش داخلی امروز اقدام به اعتصاب نمودندرهای ارتوپدی ، او کارمندان و پرستاران بخش
 درصدی ظرفيت پذیرش دستيار در رشته های مختلف ٥٠اعالم تصميم دبيرخانه شورای آموزش پزشکی مبنی بر افزایش 

یاران دانشگاه  های پزشکی بيمارستان امام حسين امروز به نمایندگی از دست کارمندان بخش .زار شدپرستاری برگ
  .علوم پزشکی بهشتی تهران اعتصاب کرده و به غير از موارد ضروری از هرگونه فعاليتی خودداری کردند

 
٥٦١ 

 

٥ شنبه ٤ ایالم شرکت توزیع نيروی برق ٧٠٠ دریافت تمامی حقوق معوقه   
ه دنبال برگزاری تظاهرات کارگران در مرکز این شهر طی هفته گذشته سرانجام روز گذشته تمامی حقوق و مزایای ب

کاری وابسته به شرکت برق منطقه ای  کارگران فوق در شرکتهای پيمان. معوقه کارگران شرکت یاد شده پرداخت شد
 .استان ایالم مشغول به کار هستند

٥٦٢ 
 

ای معوقه ماه حقوق و مزای١١ ٥ شنبه ٤ پاک دشت شرکت سازمایه ٢٣٨    
دشت و وعده های مکرر مسئولين رژیم مبنی بر حل مشکالت  رغم اعتراضات گسترده کارگران شرکت سازمایه پاکعال

  تا٥کارگران بين . گوی اعتراضات کارگران این واحد نبوده اند  و کارفرمایان پاسخ یک از مسئولين رژیم آنان، تاکنون هيچ
 .کار شدند  سال سابقه کار در شرکت یاد شده را دارند و به دنبال تعطيلی شرکت بی٢٥

٥٦٣ 
 

اعالم اعتصاب برای آزادی اسانلو و 
 انعقاد قرارداد جمعی

٥ شنبه ٤ تهران شرکت واحد -   

حسينی تبار . د شد بهمن در آغاز خواه٨اعتصاب نامحدود کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از روز شنبه 
 بهمن ماه در حالی که اطالعيه مربوط به اعتصاب را پخش ميکرد توسط پليس ٥از فعالين سندیکا، صبح امروز چهارشنبه 

شود تا آزادی منصور اسانلو، مسئول سندیکای کارگران  اعتصابی که از روز شنبه آغاز می. امنيتی در مترو دستگير شد
  .شرکت واحد ادامه خواهد داشت

٥٦٤ 
 

عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه و 
 اعمال تبعيض ميان کارگران

٦ شنبه ٥ ساری فروشگاه زنجيره ای رفاه -   
٥٦٥ 

شماری از کارگران از روز سه شنبه اقدام به اعتصاب نموده و نسبت به اقدامات غير قانونی مسئولين این فروشگاه 
 . بهمن ماه نيز ادامه دارد٦امروز پنچشنبه اعتصاب کارگران فروشگاه یادشده . معترض هستند

 

عدم پرداخت حق بيمه و نگرانی از 
 خطر تعطيلی و بی کاری

 کارخانه توليدی  -
"کاشانه "  

٦ شنبه ٥ کازرون   
 

که توليد کننده کاشی است تحت مالکيت بانک تجارت قرار دارد و به صورت اجاره به بخش خصوصی " کاشانه" کارخانه 
مين مواد اوليه جهت توليد خودداری کرده و توليد کارخانه را به شدت أدر حال حاضر کارفرمایان از ت .استواگذار شده 

کارگران نگران آینده خود هستند و با .  سال گذشته نيز حق بيمه کارگران را پرداخت نکرده اند٣پایين آورده اند، و طی 
  .ولين رژیم به وضعيت خود می باشندمراجعات مکرر به نهادهای مربوطه خواستار رسيدگی مسئ

٥٦٦ 
 

عدم پرداخت وام به کارگران، 
نامشخص بودن وضعيت استخدامی، 
پرداخت نشدن مزایای مصوب دولت به 

کارگران خباز و اعمال تبعيض ميان 
 کارگران و کارمندان فرمانداری

٦ شنبه ٥ تبریز  واحد خبازی ماشينی٢٩ -   
 
 

 
٥٦٧ 

هایشان دست از کار کشيده و  ماشينی روز چهارشنبه در اعتراض به عدم رسيدگی به خواست واحد خبازی ٢٩کارگران 
کنند که  که از پرداخت مزایای قانونی کارگران خودداری می داری تبریز در حالی مسئولين فرمان. اقدام به اعتصاب نمودند

چنين  ی پرداخت کرده اند کارگران اعتصابی هممزایای بسياری را به کارمندان فرمانداری از محل درآمد خبازیهای ماشين
نسبت به تصميم مسئولين فرمانداری مبنی بر واگذاری شماری از واحدهای خبازی ماشينی به بخش خصوصی و اخراج 

 .شماری از کارگران معترض بوده و خواستار توقف این اقدامات شدند

 
 

٦نبه  ش٥ تهران شرکت واحد - احضار دبيران سندیکا به دادگاه   
به دنبال فراخوان اعتصاب از سوی هئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد برای روز شنبه ، شماری از اعضای هئيت 

ابراهيم مددی ، منصور حيات غيابی، سيد داود . مدیره سندیکا از طریق تماس تلفنی به دادگاه انقالب احضار شدند
ا ميرزائی کارگرانی هستند که به صورت تلفنی برای امروز به دادگاه رضوی، سعيد ترابيان ، علی زادحسين و غالمرض

 
٥٦٨ 



- ٥٦ - 

کارگران و اعضای سندیکای شرکت واحد اعالم کرده اند که به هيچ عنوان مرعوب تهدیدات  .انقالب احضار شده اند
  .هایشان دست به اعتصاب خواهند زد نخواهند شد و برای رسيدن به خواست

عوقه ماه حقوق و مزایای م٣ کارگران خدماتی  - 
 شهرداری

٦ شنبه ٥ بندر ریگ   
 

کارگران خدماتی شهرداری این بندر قصد دارند در صورت عدم پرداخت مطالبات معوقه خود هفته آینده اقدام به اعتصاب 
ارگران  ماه گذشته از پرداخت حقوق و مزایای ک٣کاری طرف قرارداد با شهرداری بندر ریگ طی  های پيمان شرکت.نمایند

کارگران شهرداری بندر ریگ تهدید کرده اند در صورتی که طی چند روز آینده حقوق و مزایای معوقه  .خودداری کرده اند
 .آنان پرداخت نشود بر سر کار حاضر نخواهند شد و اقدام به اعتصاب ميکنند

 
٥٦٩ 

 

 ماه ٢عدم پرداخت حقوق و مزایایی 
 گذشته و بازگشت به سر کار

"نقش ایران"نه کارخا ٢٣٠ ٦ شنبه ٥ قزوین    

داری شهر قزوین نسبت به معرفی شماری از کارگران این واحد به  شماری از کارگران امروز ضمن تجمع در مقابل فرمان
 کارگر این ١٨٠کارفرمایان با بهانه تغيير ساختار از چند ماه قبل . نگرداندن آنان به کار اعتراض کردند کاری و باز بيمه بی
د را به بيمه بيکاری معرفی کرده و وعده دادند پس از مدتی آنان را بر سر کار باز خواهند گرداند، اما اکنون از واح

 سال سابقه کار در ١٨این کارگران که هر کدام بيش از  .کنند شان خودداری می بازگرداندن این کارگران بر سر کارهای
کنند و نسبت به این  مين اجتماعی دریافت میأ خود را از اداره ت درصد از حقوق٧٠شرکت نقش ایران را دارند تنها 

 .شرکت نقش ایران توليد کننده انواع نخ ميباشد .مسئله معترض هستند

 
 

٥٧٠ 
 

٥شهرداری منطقه  ١٢٠  ماه حقوق و مزایا٢ ٧جمعه  تهران    
از تمامی مزایای قانونی خود محروم  شهرداری تهران در حالی ٥ منطقه ٥کاری ناحيه   کارگر شرکت خدماتی پيمان١٢٠

کاری به صورت  کارگران شرکتهای پيمان.  ماه حقوق و مزایای خود را تاکنون دریافت نکرده اند٢هستند که بيش از 
قراردادی مشغول کار هستند و کارفرمایان با حمایت قانون کار رژیم اسالمی که کارگران قراردادی را از هر گونه حقوقی 

  .است به هر صورتی که بخواهند آنان را استثمار ميکنندمحروم کرده 

 
٥٧١ 

 

١٢٠شرکت تعاونی  ٣٠ خطر تعطيلی و بی کاری کارگران ٧جمعه  ایالم    
 ایالم به بهانه عدم فروش توليدات این شرکت قصد تعطيلی واحد مذکور را دارند که در ١٢٠مسئولين شرکت تعاونی 

 هفته ٢طی . شوند کار استان ایالم افزوده می دیگر به صف کارگران بی کارگر ٣٠صورت عملی شدن این تصميم 
چنين  هم .کار شدند  الکتروکوار تعطيل شده و دهها کارگر این واحدها بی١٩٧گذشته شرکتهای رفاه ایالم، صابون کویر و 

 قرار داده که در صورت های نساجی ميعادنخ، آرام نخ، دیبانخ و گل نخ ایالم را نيز در آستانه تعطيلی بحران شرکت
 .کار خواهند شد تعطيلی این مرکز صدها کارگر دیگر نيز بی

 
٥٧٢ 

 

٧جمعه  تهران شرکت واحد - وضعيت قبل از اعتصاب   
های امنيتی و قضائی رژیم در تالش هستند به هر  به دنبال فراخوان سندیکا برای برگزاری اعتصاب نامحدود، دستگاه

   حراست شرکت واحد با سندیکا تماس گرفته و از هيئت مدیره . ین اعتصاب جلوگيری نمایندصورت ممکن از برگزاری ا
 نفر از ٤ بهمن ماه ٥روز چهارشنبه  .اعتصاب را لغو نمایند" منصور اسانلو"خواهد تا در قبال آزادی بدون سر و صدای  می

 نفر اعضای هيأت مدیره به ٨ بهمن ماه ٦شنبه  روز پنچ .شوند کارگران شرکت دستگير و پس از بازجوئی آزاد می
 همان شب به مکان نامعلومی منتقل گردیده و هيچ اطالعی از آنان ٨شوند و در ساعت  دادستانی تهران فراخوانده می

  .شود  اعتصاب برگزار میولی قطعًا .در دست نيست

 
 

٥٧٣ 
 

 واحد خدماتی، ١١ ٢٧٠٠  ماه حقوق و مزایا١٠
 صنعتی و توليدی

٧جمعه   و بلوچستانسيستان   
 

های صنعتی و توليدی استان سيستان و بلوچستان که اکثر آنان به نهادهای دولتی  کارفرمایان بسياری از شرکت
 . تاکنون مطالبات کارگران خود را پرداخت نکرده اند٨٣ و شماری از آنان نيز از سال ٨٤وابسته هستند از ابتدای سال 

د را پرداخت نکرده اند به شرکتهای آب و برق و راه و ترابری استان سيستان و های که حقوق کارگران خو شرکت
کاری به صورت قراردادی مشغول کار هستند و در صورت اعتراض  های پيمان کارگران شرکت .بلوچستان وابسته هستند

  .بالفاصله از سر کار اخراج می شوند

 
٥٧٤ 

 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت 
 معوقه

٧جمعه  قزوین شرکت المپ الوند ١٠٠   
 

به دنبال تجمع اعتراضی امروز یکی از . کارگران برای چندمين بار امروز در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند
  .مطالبات آنان بر اساس توافق با کارفرمایان پرداخت خواهد شد مسئولين استانداری قزوین به کارگران وعده داد که 

٥٧٥ 
 

      رگداشت کارگران جانباخته بز
 خاتون آباد

کارگران و طرفداران  ١٠٠
 جنبش کارگری

٧جمعه  سنندج   

 نفر از کارگران و طرفداران جنبش کارگری در دامنه کوه آبيدر سنندج اجتماع کردند تا یاد و خاطره ١٠٠روز جمعه بيش از 
 صبح با خواندن سرود انترناسيونال آغاز شد و با یک ٨س ساعت مراسم را. باخته خاتون آباد را گرامی بدارند کارگران جان

در محل مراسم پالکاردهایی در . باختگان مبارزات کارگری ادامه یافت باختگان و همه جان دقيقه سکوت بياد این جان
گران خاتون آباد کشتار کار"بر روی یکی از پالکاردها نوشته شده بود  .محکوميت کشتار کارگران خاتون آباد نصب شده بود

موران امنيتی رژیم به أ سال قبل، م٢ بهمن ٤تون آباد در در جریان اعتراضات کارگران معدن مس خا ".فراموش نخواهد شد
 نفر از کارگران به اسامی مومنی، جاویدی، مهدوی و ریاحی ٤سرکوب و کشتار کارگران معترض پرداختند که طی آن 

  .جانشان را از دست دادند

 
٥٧٦ 

الش های رژیم برای جلوگيری از ت
 اعتصاب

٧جمعه  تهران شرکت واحد -   

های خود را جهت جلوگيری از  نيروهای رژیم و مزدوران وابسته به شرکت واحد با حمایت دستگاه قضائی آخرین تالش
ران عضو سندیکا با  نفر دیگر از کارگ٥امروز . رانی تهران و حومه به کار بسته اند اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس

اسامی، محمود هژیری، ناصر غالمی، غالم خوش مرام، خانی و مرادوند دستگير شده و به این صورت شمار کارگران 
در " چيتگر"مدیران شرکت واحد امروز شمار بسيار زیادی اتوبوس را به منطقه .  نفر افزایش یافت١٣دستگير شده به 

عات ابتدای صبح اعتصاب را بشکنند، اما کارگران و رانندگان شرکت واحد مصمم غرب تهران منتقل نموده اند تا در سا
   کارگران تهدید ادیگر کارگران نيز وجود دارد و حّتاحتمال دستگيری . خود را برگزار نمایند هستند تا اعتصاب گسترده 

 ٨ران دستگير شدۀ قبلی ساعت کارگ .شده اند در صورتی که اعتصاب برگزار شود به سوی آنان تيراندازی خواهد شد
 .شب گذشته به زندان اوین منتقل گردیده اند

 
 

٥٧٧ 
 



- ٥٧ - 

اعالم همبستگی با اعتصاب شرکت 
 واحد

٨شنبه  تهران ایران خودرو -   
 

جمعي از آارگران ايران خودرو با انتشار اعالميه ای کارگران را به پشتيبانی از اعتصاب کارگران شرکت واحد فرا خوانده 
 اينك وظيفه ما آارگران است آه در اين پيكار آارگران شرآت واحد را تنها :در بخشی از این اعالميه آمده است. اند

دوستان فردا روز اتحاد و همبستگي با  .آه مي توانيم فردا به آمك آارگران شرآت واحد بشتابيم  نگذاريم و هر طوري
آگاه آردن مردم از  .گران شرآت واحد در اين اعتصاب شرآت آنيم گام با آار بياييد فردا هم .آارگران شرآت واحد است 

       ترين آمكي است آه ما هاي آارگران شرآت واحد ، سوار نشدن به اتوبوس ها ي اعتصاب شكن بزرگ خواست
ر و آارگران  ايران خودرو از همه دوستان آارگ ما آارگران شرآت. توانيم در اين مبارزه به آارگران شرآت واحد بكنيم  مي

 .ايران مي خواهيم آه آارگران شرآت واحد را تنها نگذارند 

 
 

٥٧٨ 

٨شنبه  تهران شرکت واحد - شروع اعتصاب و دستگيری های وسيع   
های وسيع را آغاز کردند که تا ساعت یک شب حدود  بعداز ظهر روز جمعه نيروهای لباس شخصی و انتظامی دستگيری

نيروهای دولتی به منزل عطا باباخانی یورش برده و . ر و آنها نيز روانه زندان اوین می گردند نفر از کارگران دستگي١٦٠
آقایان یوسف مرادی، عباس تيجک کودک و عطا باباخانی آخرین . کليه اسناد و مدارک مربوط به سندیکا را با خود برده اند

دولت تمام اتوبوس ها را به مناطقی که . ر نشده انداعضای هيئت مدیره و بازرسان سندیکا می باشند که تاکنون دستگي 
نيروهای بسيج و سپاه پاسداران به حرکت در آورده  خود در نظر گرفته انتقال داده است تا در زمان اعتصاب آنها را توسط 

 امروز  مسئوالن دولتی را واداشته تا اعالم کنند که قرار است وحشت از اعتصاب  . و بدین ترتيب اعتصاب شکنی کند
آخرین خبر دریافتی حاکی است که  .منصور اسانلو رئيس هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد از زندان آزاد شود

همسران کارگران یعقوب سليمی، منصور حيات غيبی، داود رضوی و سعيد ترابيان که برای شرکت در اعتصاب خود را  
 مورد حمله خواهران زینب قرار ٨/١١/٨٤   صبح امروز شنبه٥ند در ساعت منزل یکی از کارگران جمع شده بود آماده و در 

نفر ٣۵٠ صبح امروز شنبه بالغ بر ٨شمار دستگيرشدگان تا ساعت  .کرفته و همگی بازداشت و روانه زندان شده اند
هم اکنون   . تجمع کرده اند۴در حال حاضر همه مناطق توسط نيروهای مسلح اشغال شده و کارگران در منطقه . است

گر رژیم فضائی مملو از رعب و وحشت را بر  در سطح شهر تهران حکومت نظامی کامل برقرار است و نيروهای سرکوب
 .شهر حاکم کرده اند
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یورش به کارگران اعتصابی و ادامۀ 
 دستگيری ها

٨شنبه  تهران شرکت واحد -   

 اتوبوسرانی تهران را به محاصره خود در آورده و تالش کردند تا از نيروهای مسلح رژیم پایانه های تمام مناطق دهگانه
نيروهای .  تجمع کردند١ و ٦ ،  ٤رغم کليه تدابير شدید امنيتی کارگران در مناطق گونه تجمعی جلوگيری کنند، اما عالهر

ران را متفرق و بيش از  با استفاده از گاز اشک آور و شليک هوائی کارگ٤رژیم ضمن یورش به تجمع کارگران در منطه 
در .  دانشجویان و مردم عادی را که قصد پيوستن به تجمع رانندگان را داشتند دستگير نموده اند پانصد نفر از کارگران،

در جریان یورش .  نيز چنين اقدام سرکوبگرانه ای صورت گرفته در این منطقه نيز صدها نفر دیگر دستگير شده اند٦منطقه 
ليمی دو کودک وی و همسرش دستگير شده اند، همسر داوود رضوی نيز به وسيله باتوم مورد ضرب و به منزل یعقوب س

های ویژه سرکوب در   دستگاه اتوبوس مملو از نيروهای ضد شورش به همراه ماشين٤٠حدود . شتم قرار گرفته است
در .  دو نفر با هم جلوگيری کنند ا کوشيده اند که از تجمع حّت٦نطقه که در م بطوری. مناطق مختلف مستقر شده اند

 و دستگيری شمار زیادی از کارگران توسط نيروهای مسلح گزارش شده   درگيری های لفظی، ضرب و شتم١ و ٥ مناطق
تعداد زیادی از دستگير شدگان دست به اعتصاب غذا .  نفر از کارگران است١٢٠٠آخرین خبرها حاکی از دستگيری . است

 .مچنان مقاومت می کنند و اعتصاب ادامه داردکارگران ه. زده اند
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٨شنبه  آبادان اداره آب و فاضالب -  ماه حقوق و مزایای معوقه٢   
 ماه ٢حقوق و مزایای . کارگران اداره آب و فاضالب شهر آبادان امروز شنبه در مقابل این اداره تجمع اعتراضی کردند

به  . سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است٤داره آب و فاضالب آبادان مربوط به گذشته و برخی از مطالبات کارگران ا
  .دنبال این اقدام اعتراضی رئيس اداره آب و فاضالب آبادان در جمع کارگران حاضر شده و وعده پرداخت مطالبات آنان را داد

 
٥٨١ 

 
 ماه ١٣اعتراض به عدم پرداخت 
 حقوق و مزایای 

" معدن زغال سنگ  ١٠٠٠
"لوشان   

٩یکشنبه  لوشان   
 

جاده لوشان را مسدود کرده و از حرکت خودروها در این " لوشان "  بهمن ماه صدها کارگر معدن زغال سنگ ٨روز شنبه 
به دنبال این اقدام اعتراضی نيروهای انتظامی و مسئولين رژیم در محل حاضر شده و از کارگران . جاده جلوگيری کردند

 . ساعت به اعتراضات خود ادامه دادند٤ باز کنند، ولی کارگران به مدت خواستند که جاده را
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 ماه ٢پرداخت حقوق و مزایایی 

 گذشته و بازگشت بر سر کار
"نقش ایران"شرکت  ١٨٠ ٩یکشنبه  قزوین    

داری  تانبرای دومين بار طی هفته گذشته کارگران  این شرکت روز شنبه ضمن برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل اس
مين اجتماعی أاداره ت. شان شدند استان قزوین خواستار پرداخت حقوق و مزایایی معوقه و رسيدگی به مشکالت

 . درصد از حقوق کارگران را پرداخت می کند٦٨ماهيانه تنها 

٥٨٣ 
 
 

 شرکت توليدی  ٤٧ تعطيلی واحد و بی کاری کارگران
"ساز سيوان راه"  

٩یکشنبه  آذربایجان غربی   
 

ساز تحت  شرکت سيوان راه. کار شدند تعطيل شده و تمامی کارگران این واحد نيز بی" ساز سيوان راه"شرکت توليدی 
همچنين بحران در . ی کميته امنيتی استان آذربایجان غربی تعطيل شدأقرار داشت و بنا به ر" کت الغدیرشر"پوشش 
در  .کار می شوند  کارگر دیگر نيز بی٦٠داده که در این صورت این واحد را در آستانه تعطيلی قرار " اروم دشت"شرکت 

از جمله شرکتهای شهد سلماس ، خاتم االنبيا  حال حاضر چندین واحد صنعتی و توليدی دیگر در استان آذربایجان غربی 
دیگر نيز در آستانه بوکان، کشت وصنعت مهاباد، توتيای خوی و کليد و پریز مهاباد هم با بحران روبرو بوده و صدها کارگر 

 .کاری قرار دارند بی

 
 

٥٨٤ 
 
 

٩یکشنبه  آبادان شرکت آب و فاضالب ٢٥٠ اعتراض به عدم پرداخت مطالبات   
به . شنبه وارد دومين روز خود شد اعتراضات کارگران شرکت آب و فاضالب آبادان که از روز شنبه آغاز شده بود امروز یک

 روز ١٠ره آب و فاضالب آبادان امروز در جمع معترضين حاضر شده و متعهد شد تا ظرف دنبال اعتراضات کارگران رئيس ادا
  .آینده تمامی مطالبات آنان پرداخت خواهد شد

 
٥٨٥ 

 
٩یکشنبه  تربت حيدریه شهرداری - حقوق و مزایای پرداخت نشده   

 ٥٨٦ ماه پرداخت شده، ٢حقوق و مزایای آنان  ماه ٤به دنبال اعتراضات کارگران شهرداری تربت حيدریه در روزهای گذشته از 



- ٥٨ - 

   .مسئولين شهرداری وعده داده اند که طی چند روز آینده دیگر مطالبات معوقه کارگران را پرداخت نمایند
قوق و مزایای پرداخت نشدهح شرکت فرآورده های  ١٥ 

 گوشتی
٩یکشنبه  ایالم   

 
بل شرکت یاد شده را تعطيل کرده و خود نيز متواری شدند، در سال ق ورده های گوشتی ایالم یکآکارفرمایان شرکت فر

های گذشته کارگران  ماه .گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند  کارگر این واحد هيچ١٥ سال گذشته ١که طی  حالی
 خود شده شرکت با برگزاری تجمعات اعتراضی و مراجعات مکرر به نهادهای رژیم خواستار احقاق حقوقاین کار شده  بی

 .اند، اما تاکنون هيچ یک از مسئولين رژیم و کارفرمایان پاسخگوی اعتراضات آنان نبوده اند

٥٨٧ 
 

عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 
 و پرداخت نشدن بيمه کارگری

کارخانه کشتی سازی  ١٧٠٠
"ایران صدرا"  

٩یکشنبه  مازندران   

 کارگر این کارخانه که به ٨٠٠. کارخانه تجمع اعتراضی برگذار کردندهای مختلف   کارگر بخش٧٠٠ هزار و ١امروز حدود 
شان برای برخورداری از حق بيمه از مزایایی   درصد از حقوق٥رغم کسر شدن صورت روز مزد مشغول کار هستند عال

ستار  کارگر دیگر شرکت یاد شده نيز که به صورت رسمی مشغول کار هستند خوا٩٠٠. کاری محروم هستند بيمه بی
 . خود هستندطبقه بندی مشاغل و پرداخت مزایایاجرای طرح 
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٩یکشنبه  تهران شرکت واحد - اعتصاب غذا   
 صبح امروز به صورت دسته جمعی اعتصاب غذا ٩ نفر از کارگرانی که در زندان اوین به سر ميبرند از ساعت ٥٠٠بيش از 
ود را به دادگاه انقالب معرفی نمود تا به این وسيله آزار و اذیت عضو هيئت مدیره سندیکا خ" یعقوب سليمی. "کردند

 شماری از دانشجویان دستگير شده در جریان وقایع روز شنبه آزاد .  کودک وی پایان یابد و آنان آزاد شوند٢همسر و 
يأت مدیره سندیکا ابراهيم ميرزائی عضو ه .باشند چنان در زندان اوین بازداشت می شده اند، اما تمامی کارگران هم

کنم که از اولين لحظه دستگيری اقدام به   من دستگير شوم و جهت اطالع افکار عمومی اعالم میاحتماًال: اعالم نمود
بار دیگر بر عزم و اراده کارگران شرکت واحد برای ادامه مبارزه تا رسيدن به  چنين یک وی هم .اعتصاب غذا خواهم نمود

 نفر از دستگير شدگان و همچنين همسر یعقوب سليمی و همسر سيد داود ٢٠امروز  دکيد نموأهایشان ت خواست
 صبح در مقابل وزارت ١٠ بهمن ماه ساعت ١٣کارگران و رانندگان شرکت واحد روز پنج شنبه . رضوی از زندان آزاد شدند

 .  کار در خيابان آزادی تهران تحصن خواهد نمود
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م اخراج شماری از کارگران، عد
...پرداخت وام و   

 واحد نان ماشينی وابسته به ٢٩ -
داری تبریز فرمان  

١٠ شنبه ٢ تبریز   

کارگران . بهمن ماه نيز ادامه داشت و کارگران در مقابل یکی از این واحدها تجمع نمودند٩اعتراضات کارگران روز یکشنبه 
 از آن را برای مقامات استان آذربایجان شرقی و شرکت کننده در این تجمع اعتراضی با صدور بيانيه ای که نسخه های

 .دفتر احمدی نژاد ارسال کرده اند خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند

٥٩٠ 
 
 

"دی"شرکت  ٣٠٠  ماه حقوق و مزایای٣ ١٠ شنبه ٢ زابل    
 . معوقه خود شدند روزه خواستار پرداخت مطالبات٢زابل طی روزهای گذشته با برگزاری اعتصابی " دی"کارگران شرکت 

مدیران شرکت دی زابل وزارت نيرو را مقصر اصلی . کارگران این شرکت در چاه نيمه چهارم زابل مشغول فعاليت هستند
  .در حال حاضر اعتصاب کارگران شرکت دی به صورت موقت پایان یافته است. عدم پرداخت حقوق کارگران اعالم ميکنند
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١٠ شنبه ٢ کرمانشاه  واحد توليدی٤ ٥٠٠  معوقهبی کاری و عدم دریافت حقوق   

شرکتهای نساجی غرب، قوطی سازی زاگرس، آرد باختر و بيمارستان مهدیه کرمانشاه از جمله واحدهای توليدی و 
 .خدمات درمانی هستند که طی ماههای گذشته تعطيل شده و کارگران آنها نيز به خيل عظيم بيکاران پيوسته اند

 شده واحدهای یادشده طی ماههای گذشته دهها بار در مقابل نهادهای مختلف رژیم از جمله استانداری کارگران بيکار
   کرمانشاه تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اما به علت عدم رسيدگی به مشکالتشان همچنان در بالتکليفی به سر 

 ماه حقوق و مزایای ٥کار شدند که تاکنون بيش از  درميان مراکز مذکور کارگران بيمارستان مهدیه در حالی بی. برند می
  .خود را دریافت نکرده اند

 
٥٩٢ 

"پارس تحریر "شرکت  ١٢٠ اخراج و بی کاری ١٠ شنبه ٢ کرمانشاه    
 

 ٣را از  کارفرمایان واحد مذکور با بهانه قرار دادن واردات کاالهای چينی و عدم فروش محصوالت این شرکت ساعت کار 
 ٨٤از ابتدای سال .  نفر را اخراج خواهند کرد٦٠ کارگر خود ١٢٠اعالم کرده اند که از  شيفت کاهش داده و  ٢شيفت به 

تاکنون بحران در واحدهای صنعتی و توليدی استان کرمانشاه باعث تعطيلی شرکتهای نساجی غرب، قوطی سازی 
 .کاری صدها کارگر شده است مهدیه و بیزاگروس، آردباختر، سپيدان غرب، گشتارگاه صنعتی تابان و بيمارستان 

 
٥٩٣ 

 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مطالبات معوقه 

١٠ شنبه ٢ تهران سازمان صنایع دستی -   

شرکت کنندگان در . کارمندان سازمان صنایع دستی روز شنبه در محل نماز خانه این سازمان تجمع اعتراضی برگزار کردند
 .شان شدند  ماه گذشته و رسيدگی به مشکالت٢ پرداخت مطالبات این تجمع اعتراضی خواستار

٥٩٤ 
 

"اميد صنعت" شرکت  ٥٠ اخراج و بی کاری ١٠ شنبه ٢ نيشابور    
طی روزهای گذشته کارفرمایان  .همچنان به اخراج کارگران این واحد ادامه می دهند" اميد صنعت" کارفرمایان شرکت 

کار   کارگر واحد مذکور بی١٠ران خود را از سر کار اخراج نمودند، ضمن اینکه قبال نيز  نفر دیگر از کارگ٥٠شرکت یاد شده 
 .شده بودند

٥٩٥ 
 
 

فيروز " شرکت  ٥٠ حقوق ناچيز و محروميت از مزایا
"الکترونيک  

١٠ شنبه ٢ نيشابور   

ه در قبال کار سخت و طاقت  نفر از آنان زنان کارگر هستند و ماهيان٣٥ کارگر در این شرکت مشغول کار هستند که ٥٠
کارفرمایان برای اینکه از هرگونه اعتراض کارگران جلوگيری نمایند از هر .  هزار تومان حقوق دریافت می کنند٥٠فرسا تنها 

کارگران این شرکت به صورت قراردادی .  ميليون تومان سفته و چک دریافت کرده اند٢کدام از آنان قبل از استخدام 
کاری  د و بر اساس قوانين کار رژیم اسالمی در صورت اخراج از هرگونه حقوقی از جمله بيمه بیمشغول کار هستن

 .محروم خواهند شد

 
٥٩٦ 

 

"کيان سرنگ"شرکت  ١٢٠  ماه حقوق و مزایا٣اخراج و مطالبه  ١٠ شنبه ٢ قزوین    
 کارگر خود را اخراج ١٢٠را تعطيل و طی روزهای گذشته به بهانه بحران مالی این واحد " کيان سرنگ"کارفرمایان شرکت 

 واحد صنعتی و توليدی در استان قزوین تعطيل و هزاران ١٥ تاکنون ٨٤با تعطيلی شرکت مذکور از ابتدای سال . کردند
 .کار شدند کارگر نيز بی

 
٥٩٧ 

 



- ٥٩ - 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایا

"فخر ظفر"شرکت  - ١٠ شنبه ٢ آبادان    
 

امروز . ع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضالب آبادان که از روز شنبه آغاز شده است امروز نيز ادامه یافتتحصن و تجم
که با شرکت آب و فاضالب آبادان طرف قرار داد می باشد به تحصن کارگران شرکت " فخر ظفر"همچنين کارگران شرکت 

 .آب و فاضالب پيوستند

٥٩٨ 
 
 

"سنگرود"معدن زغال سنگ  ٦٢٠ حقوق و مزایایی دریافت نشده ١٠ شنبه ٢ رودبار    
گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده و روز گذشته نيز   سال گذشته هيچ١ کارگر معدن زغال سنگ سنگرود طی ٦٢٠

کارگران شرکت کننده در تجمع  .جاده لوشان را مسدود کرده و خواستار عملی شدن وعده های مسئولين رژیم شدند
 بهمن ماه حل نشود جهت ادامه ١٥شان تا روز شنبه  ذشته تهدید کردند در صورتی که مشکالتاعتراضی روز گ

 شان باز  معوقه خود را دریافت نکنند و به کارهای که حقوق و مطالبات شان به تهران خواهند رفت و تا زمانی اعتراضات
بل از روز شنبه مشکالت کارگران معدن سنگرود حل استاندار گيالن وعده داده است که تا ق .نگردند در تهران خواهند ماند

 .خواهد شد

 
٥٩٩ 

 

چهارواحد توليدى و  ٥٠٠ تعطيلی واحدها و بی کاری کارگران
 صنعتى

١٠ شنبه ٢ کرمانشاه   
 

آرد باختر و بيمارستان مهديه آرمانشاه از جمله واحدهاى توليدى و درمانى , سازى زاگرس   قوطي, شرآت نساجى غرب
, مسووالن استانى. به تعطيلى آشانده شده اند , خواهانه   بودند آه با وجود اعتراضات حق٨٤مانشاه در سال استان آر

تا آنون تصميم قاطعى در خصوص رفع مشكالت واحدهاى بحران زده و يا تعطيل شده نگرفته اند و به همين دليل صدها 
  .در بالتكليفى به سرمى برند, آارگر در استان آرمانشاه 

٦٠٠ 

 شرکت توليدی ١٠٠ اخراج و بی کاری
"ایران شعله "  

١١ شنبه ٣ نيشابور   

" ایران شعله"به دنبال اقدامات کارفرمایان مبنی بر کاهش نيروی کار و به بهانه وجود بحران مالی در شرکت توليدی 
 . کارگر این شرکت از کار اخراج شدند٧٣نيشابور 

٦٠١ 
 

ت خواستار بازگشت به کار و پرداخ
 مطالبات خود 

"چينی مهدی" شرکت  ٢٢٠ ١١ شنبه ٣ یزد    
 

 کارگر رسمی خود را ١٤٤ سال قبل دچار بحران شده و کارفرمایان این واحد را تعطيل کرده و ١شرکت چينی مهدی یزد 
 . ت نشدههم اکنون شرکت یاد شده دوباره آغاز به کار کرده ، ولی حقوق و مزایای معوقه کارگران پرداخ. اخراج کردند

٦٠٢ 
 

١١ شنبه ٣ آبادان شرکت آب و فاضالب - حقوق و مزایای عقب افتاده   
د تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضالب شهرستان آبادان که از روز شنبه آغاز شده بود امروز وارد چهارمين روز خو

اضالب آبادان تاکنون هيچ اقدامی  روز گذشته کارگران و وعده های مسئولين شرکت آب و ف٤رغم اعتراضات عال. شد
  .جهت پرداخت حقوق و مزایای معوقه آنان صورت نگرفته است

٦٠٣ 
 

آزادی کليه کارگران ، آزادی خواستار 
فعاليت سندیکایی و انعقاد پيمان 
دسته جمعی با حضور نمایندگان 
 منتخب سندیکا، کارفرما و وزارت کار

١١ شنبه ٣ تهران شرکت واحد -   

عده ای : ميرزایی سخنگوی خانواده های بازداشت شدگان و از اعضای سندیکا در مصاحبه با رادیو فردا می گویدغالمرضا 
 استگير و حّتراه کودکان آنها د کاران ما را به هم سران هم پا در حریم مقدس خانواده کارگران نهاده و عده ای از هم

اما اجازه تجاوز به حریم . ما تاکنون خيلی تحمل کرده ایم. ده اندبعضی از کودکان و مادران را مورد ضرب وشتم قرار دا
کليه کارگران، کارمندان و رانندگان شرکت واحد روز جمعه : چنين گفت وی هم. خانواده هایمان را به احدی نمی دهيم

  . کرد بهمن ماه با استفاده از تعطيلی قانونی و هفتگی خود از حاضر شدن در محل کار خودداری خواهند١٤

٦٠٤ 

اعتراض به دستگيری و زندانی شدن 
 کارگران و آزادی آنها

١٥شنبه   تهران شرکت واحد -   

 صبح در مقابل دادسرای انقالب ١٠کاران آنها از ساعت  عدادی از همتراه  ده های کارگران زندانی به همجمعی از خانوا
" کميتۀ دفاع از دستگير شدگان اول ماه مه"تنی چند از اعضای . کارگر زندانی آزاد باید گردد، تجمع کردند: تهران با شعار

  .نيز برای اعالم همبستگی و دفاع از آنها در این تجمع حضور داشتند

 
٦٠٥ 

تعطيلی واحدها و بی کاری  هزاران 
 کارگر

١٥شنبه   تهران صنعت سنگ ١٥٠٠٠   

 هزار شغل در آشور ايجاد ١۶۴ ن ساز بيش از هاى ماشي صنعت سنگ  با احتساب بخشهاى معدن، حمل و نقل و آارگاه
رويه  با توجه به آاهش ساخت و ساز ، وجود محصوالت مشابه، فقدان توجه الزم به صادرات، افزايش بي. آرده است

. شود توليد، رعايت نكردن استانداردها به دليل فرسوده بودن ماشين آالت از جمله مشكالت اين صنعت محسوب مي
مين اجتماعى و قوانين مالياتى از جمله قانون سه درصد تجميع أهاى ت انون آار، تعيين نرخ تعرفهچون قضعف قوانينى هم

واحد  اآنون پنج هزار هم . عوارض از جمله مواردى است آه صنعت سنگ در آشور را با مشكالت مواجه آرده است
ليارد ريال در آشور فعالند آه بازسازى و نوسازى هزار مي٢۵  هزار ميليارد ريال سرمايه و گردش مالى ٣٧  سنگ ُبرى با 

  .اين واحدها بايد در اولويت قرار گيرد

 
٦٠٦ 

...حقوق و مزایای عقب افتاده و  آارخانه آشتى سازى  ١٧٠٠ 
"ايران صدرا"  

  

١٧ شنبه ٢ بهشهر   

در بهشهر و عدم " راايران صد" آارگر آارخانه آشتى سازى ١٧٠٠به دنبال اعتراض و تحصن هفته گذشته قريب به 
دريافت مطالبات معوقه در طول هفته گذشته ، برخى از مسوولين منطقه اى سعى در متقاعد آردن آارگران بر ادامه 

فعاليت در محل آارشان داشتند ، اما آارگران معترض به دليل عدم تضمين الزم، به اين دعوت پاسخ مثبت ندادند و پس 
اى با حضور مديران اين   امروز جلسه. وباره از امروز در محل اين واحد صنعتى تجمع نمودند از دو روز تعطيلى آخر هفته ، د

واحد ، رئيس اداره آار بهشهر و پايگاه مستقر در منطقه تشكيل شد آه در پايان به آارگران قول مساعد دادند آه در 

 
 

 
٦٠٧ 
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د اعالم اين تصميم به آارگران معترض ، آنها از اسرع وقت مشكالت آنها بر طرف و مطالبات پرداخت مى گردد ، اما با وجو
  .رفتن به سر آارها خوددارى نمودند

  
 ٢ ماه حقوق و ٩عدم دريافت بيش از 

 سال از مزاياى شغلى وعيدى
"پوشينه بافت"شرآت  ٣٠٠ ١٨ شنبه ٣ قزوین    

  
                                                                                              از دريافت بيش در پى عدم , این شرآت آارگران 

                                                                                           صبح امروز در مقابل اداره آل صنايع,  ماه حقوق ٩
                                                                                           هاى  وعده.  برپا آردند و معادن تجمع اعتراض آميز 

                                                                                           يك ميليارد   دولت در خصوص وام   مسووالن رنگين
                                                                                          و پرداخت حقوق" پوشينه بافت"تومانى به شرآت 

                                                                                           برخوردهاى   و    نشده   عملى   آارگران   معوقه
                                                                                            بى توجهى  استان و  ووالنبرخى مس ناشايست 

                                                                                           از  تر    معترض   را  آارگران اين ,  آنان اعتراضات به 
  . استگذشته نگاه داشته 

  
 

٦٠٨ 
 
 

٢٣یکشنبه  سيستان و بلوچستان واحد توليدي ١٢ ٢٧٠٠  ماه حقوق ٨عدم دريافت بيش از    
ماه  آارى طرف قرداد با ادارات هستند، برخى از اين آارگران از فروردين  هاى پيمان اين آارگران بيشتر در خدمت شرآت
       هاى اآثر ادارات طرف قرارداد شرآت اين درحاليست آه. خود را دريافت نكرده اندسال جارى تاآنون هنوز حقوق 

ها آامل پرداخت شده و عدم پرداخت حقوق اين آارگران  هاى تحويلى اين شرآت اند هزينه پروژه آارى مدعي پيمان
ورت شكايت در شوراهاى تشخيص و حل  يك بار باطرح اين مساله به ص کارگران هر سه ماه. ارتباطى به اين ادارات ندارد

آار سكوت  در بحث جرايم ديرآرد پرداخت حقوق پرسنل، قانون. اختالف موفق به دريافت حقوق چند ماهه خود مى شوند
  .اى براى اين گونه تخلفات و يا رفع آن در نظرگرفته نشده است آامل دارد و هيچ جريمه

 
٦٠٩ 

٢۶خواستار اجراى اصل   
  قانون اساسى

سسان ؤت مأهي -
 سنديكاهاى آارگرى

٢٣یکشنبه  تهران   

سسان سنديكاى آارگرى طی بيانيه ای با اشاره به انتخابات انجام شده طبق قانون در سنديكاى شرآت واحد ؤت مأهي
 و ٨٧ قانون اساسى و مقاوله نامه هاى ٢۶خواستار اصالح قانون آار به سود تشكل هاى سنديكايى مستقل طبق اصل 

زارت آار و مسئوالن سازمان هاى دولتى ذيربط از جمله و: در بيانيه اين گروه آمده است. زمان جهانى آار شدند سا٩٨
مين استان در مقابل درخواست ها و مطالبات آارگران و سنديكاهاى شان تالش دارد با وقت أمهمتر از همه شوراى ت

 آه خود بنا آرده اند بدبين آند و با ايجاد فاصله ميان آنها و آشى و وعده و وعيد به آارگران آنها را نسبت به تشكيالتى
از اين رو است آه پاسخ به مطالبات آارگران به . نمايندگانشان در فرصت مناسب اقدام به حذف تشكيالت سنديكايى آند

ان از طرف بعضى تعويق مى افتد، وضع معيشت آنان روزبه روز دشوارتر مى شود و دامنه تحقير و توهين به شعور آارگر
  .مديران و مسئوالن ذيربط دائمًا گسترش مى يابد

 
 

٦١٠ 

 ماهه و مزايا و ٢عدم پرداخت حقوق 
 حق بيمه

"چينى ارس"آارخانه  ٢٨٠ ٢٤شنبه ٢ آذربایجان شرقی    

به پرداخت نكردن آامل ما.  آارگران اين واحد توليدى دست از آار آشيده و فعاليتهاى توليدى آن متوقف شده است
 درصد آن را آارگران دريافت آرده اند ، عدم خريد لوازم ايمنى آارگرى و ٨ سال فقط ٤التفاوت طرح طبقه بندى آه بعد از 

جلسه اى با شرآت عوامل خانه آار . عدم وفاى به عهد از طرف مديريت ، از جمله مشكالت دیگر اين واحد توليدى است
ره آار استان براى رسيدگى به وضع آارگران تشكيل شده و در پى آن قول داده و مسووالن رژيم و مديران آارخانه در ادا

 بهمن پرداخت شود و آارگران نيز شروع ٢٥حقوق معوقه آذرماه آارگران اين واحد توليدى تا آخر وقت ادارى "شده بود آه 
.  هزار تومان به هرآارگر پرداخت شود٣٠٠به آار نمايند، همچنين به مناسبت دهه فجر و آغاز به آار دوباره آارگران، مبلغ 

همچنين شرآت چينى بهداشتى ارس متعهد شد در مورد تغيير ساختار مديريت فروش و مديريت مالي، اقدامات ضرورى 
انجام داده و برنامه مالى را براى اولويت قرار دادن به پرداخت حقوق و مزاياى آارگران اعم از معوقه و جارى ، تنظيم و تا 

 تا ٨٤من ماه به سازمان آار و آموزش فنى و حرفه اى تحويل دهد و عيدى و پاداش مدت آارآرد آارگران در سال  به٣٠
ولى همه اين توافقات حرف هاى توخالى بود و هيچ آدام اجرا نشد و آارگران به ناچار .  اسفندماه پرداخت گردد٢٥

  .اعتصاب خود را ادامه دادند

 
 
 

٦١١ 

حقوق و مزاياعدم دريافت يك سال  ٢٤شنبه ٢ رودبار معدن سنگرود ٦٢٠    
پنج تن ازنمايندگان اين . امروز صدها تن از کارگران معدن سنگرود در مقابل دفتر احمدى نژاد در تهران دست به تجمع زدند

آارگران با .  نشدآارگران براى گفتگو با رييس دفتر احمدى نژاد به داخل دفتر رفتند اما نتيجه مثبتى از اين گفتگوها حاصل
ايم آرايه ماشين اين سفر   حقوقي، توان خريد صبحانه و ناهار را نيز از ما گرفته و فقط توانسته  اشاره به اينكه يك سال بي

هنوز براى تهيه غذا و مكان مناسب براى اسكان ما بخت برگشتگان، : را جور آنيم، به انتقاد از مسووالن پرداخته و گفتند
نمايندگان آارگر حاضر در جلسه، منتظر حضور وزير صنايع و معادن و گرفتن حق و حقوق "است   يده نشده تدبيرى انديش

  ."قانونى خود هستند

 
٦١٢ 

٢٧ شنبه ٥ تهران شرکت واحد - آزادی چند نفر از اعضای سندیکا   
قيد ضمانت و وثيقه تا تعيين دیروز شماری از اعضای هئيت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به 

محمد نعمانی پور ،حسن کریمی ،سعيد ترابيان، ناصر غالمی، حسن محمدی، عطا . تکليف نهائی از زندان آزاد شدند
باباخانی، حسين شهسواری، داود رضوی و محمود هژیری روز گذشته و علی ترازی عضو دیگر هئيت مدیره سندیکای 

در زندان به اعضای هئيت مدیره گفته شده که رژیم به هيچ وجه حاضر . رژیم آزاد شدندشرکت واحد روز دوشنبه از زندان 
منصور اسانلو، منصور . نخواهد شد با آزادی ایجاد سندیکا موافقت کند و از آنها خواسته شده که با رادیوها مصاحبه نکنند

محمد ابراهيم نوروزی گوهری از حيات غيبی ، ابراهيم مددی ، یوسف مرادی، یعقوب سليمی، علی ذات حسين، 
  .اعضای هئيت مدیره و شماری از فعاالن سندیکا هنوز در زندان رژیم اسالمی بسر می برند

 
 

٦١٣ 
 

قدردانی از اعالم روز جهانی در 
 پشتيبانی از کارگران شرکت واحد

٢٧ شنبه ٥ تهران شرکت واحد -   
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 فوریه با آنها اعالم همبستگی کرده اند، ٢٥ارگران جهان که در روز سندیکای شرکت واحد با صدور اعالميه ای از تمامی ک
به رسميت شناخته شدن سندیکا، آزادی کليۀ : سپاس گزاری نموده و در آن اعالميه بر سه خواست خود تأکيد می نماید

  فعالين سندیکائی، پذیرش قرارداد جمعی

٦١٤ 

ودبارر معدن سنگرود ٦٢٠ عدم دريافت يك سال حقوق و مزايا ٢٧ شنبه ٥    
 جمهورى آه از نخستين ساعات روز دوشنبه آغاز شده بود،  با مذاآره  تجمع جمعى از آارگران در برابر نهاد رياست

  .  اى ديگر پايان يافت  جمهور با نمايندگان آارگران و دادن وعده بازرس ويژه رئيس
     ماه گذشته با هزينه شخصى هر روز به سر آار ١٤ طى ...جيرنده و , سنگرود , رودبار , اين آارگران آه از منجيل 

يكى از اين . گاه وجدان آارى آنان مورد توجه مديران معدن قرار نگرفت  تا فعاليت معدن متوقف نشود ، هيچ مى رفتند  
ام   نتوانستهاست ، اما تا آنون دختر آوچكم تا آنون دو سال است در مدرسه رتبه ممتاز شده:  آارگران سنگرودى ، گفت

 هزار تومان بابت نان و ٥٠٠تا حاال :  يكى ديگر از همكاران وى ، گفت . هاى آهنه و پاره پاره او را بپردازم  پول تعمير آفش
  .پنير و روغن و برنج به بقال سرگذر مقروض هستم و براى آمدن به اينجا ، مجبور شدم از مادر پيرم قرض بگيرم 

 
 

٦١٥ 

ا و حقوق معوقهاعتراض به اخراج ه ٢٧ شنبه ٥ سنندج ریسندگی شاهو -    
                                                                                         از کارگران این کارخانه  نفر٢٥کارفرما تالش ميکند که 

                                                                                        کاری دارند، سابقه  سال ٢٠ تا  قدیمی و را که اکثرًا 
                                                                                       سه شنبه  روز  کارگران .  به کار گيرد بصورت قراردادی

                                                                                       اجتماع کردند تا بار  ر شهر سنندج کا  اداره  مقابل در 
                                                                                       کار  با اداره   این اقدام کارفرما  شکایت خود را از دیگر 

                                                                                       که کارگران از امضا قراردادهای از آنجائی. مطرح نمایند
                                                                                        تن   کارفرما این خواست  به   و  ميزنند  سرباز موقت

                                                                                          نيز  عده ایّاحت  و   شده اخراج  به  نميدهند، تهدید
                                                                                          مقابل اداره اخراجی که در  کارگران . شده اند اخراج

                                                                                         کار و  اداره  بودند چون با تهدیدات  کرده  اجتماع کار 
                                                                                         آنها   کردن   پراکنده   جهت  مربوط   اندرکاران دست

روز چهارشنبه  .اده شد بود را از بين بردندمآ مربوطه که عليه کارگران تهيه و مواجه شدند، به داخل اداره کار رفته و اسناد
عده ای از نمایندگان کارگران توسط اطالعات جلب و از آنها بازجوئی به عمل آمده است و چند نفر نيز توسط حراست 

 ماه کارگران به تعویق افتاده است و کارفرما به وضعيت ٢که پرداخت حقوق  از آنجائی .اداره کار بازداشت موقت شدند
 و معيشتی کارگران اعتنایی نشان نميدهد و اداره کار نيز از پيگيری خواستهای کارگران اهمال ورزی مينماید، مالی

کارگران تصميم گرفته اند که به تهران عزیمت نمایند و اجتماع اعتراضی خود را در مقابل مجلس شورای اسالمی و دفتر 
 .ریاست جمهوری برگزار نمایند

 
 
 

 
٦١٦ 

 

بالتکليفی کارگرانبی کاری و  "دامکار"مجتمع کشت و صنعت  ٤٠٠  ٢٨جمعه  اروميه    
 درصد فازهای مختلف ٨٠ تا ٣٠سلماس واقع شده و با وجود پيشرفت _ هکتار در جاده اروميه ٦٠مجتمع به مساحت این 

توقف فعاليت در حال حاضر و با . این طرح به دليل عدم رسيدگی مسئولين مربوطه ادامه کاری آن متوقف شده است
  . به سر می برندی کارگر ساختمانی این مجتمع بيکار شده و در بالتکليف٤٠٠ساخت مجتمع کشت و صنعت دامکار 

٦١٧ 
 
 

"کشباف صفا"شرکت  - حقوق و مزایای معوقه ٢٨جمعه  تهران    
ه حقوق و مزایای معوقه،  و عدم پرداخت چندین ما٨٤به دنبال عدم مراجعه کارفرمایان به محل کارخانه از ابتدای سال 

های باالی  در این نامه با اشاره به ظرفيت. کارگران این واحد در نامه ای به اداره کار خواهان حل مشکالت خود شده اند
 هزار ٤٠٠در حالی که حداقل هزینه های متوسط یک خانواده : شرکت کشباف صفا در صنعت نساجی تصریح شده است

کارگران .  ماه حقوق معوقه زندگی کنند٤ هزار تومان در ماه و ٢٥٠ین شرکت با دریافت تومان است چگونه کارگران ا
  .ت معوقه خود شده اندا رژیم به مشکالت و پرداخت مطالبشرکت کشباف صفا در پایان نامه خواستار رسيدگی مسئولين

 
٦١٨ 

 

بحران، اخراج، بی کاری، حقوق های 
 معوقه

 شرکت توليدی و ٥ -
تیکارخانه صنع  

٢٨جمعه  نيشابور   
 

کاری روبرو   شرکت توليدی و کارخانه صنعتی در شهرستان نيشابور صدها کارگر این واحدها را با خطر بی٥بحران در 
های نوشين صنعت، اميد صنعت، مهر ایران و البرز از جمله کارخانه هایی هستند که از  کارفرمایان شرکت. کرده است

چنين از  هم .لف تحت فشار قرار داده اندتهای مخ ر دادن بحران، کارگران خود را به صورت با بهانه قرا٨٤ابتدای سال 
کارگران نيز  و دیگر  شان اخراج شده  های بحران زده از سر کارهای  کارگر در شرکت٨٠ تاکنون بيش از ٨٤ابتدای سال 

 . ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٢بيش از 

 
٦١٩ 

مه بی کاری، مطالبات معوقه و طرح بي
 طبقه بندی مشاغل

ایران "کشتی سازی  ١٧٠٠
"صدرا  

٢٨جمعه  بهشهر   

رغم وعده های مسئولين رژیم و چنان ادامه دارد و کارگران عال اعتصاب کارگران وارد سومين هفته خود شده و هم
 کارگر ٨٠٠ار و مسئول خانه کارگر بهشهر در جمع مسئولين اداره ک. کنند کارفرمایان بر ادامه اعتصاب خود پافشاری می

روزمزد حاضر شده و وعده رسيدگی به مشکالت بيمه آنان را دادند، اما وعده های آنان نتوانست کارگران را برای پایان 
ای طرح طبقه بندی  کارگر رسمی دیگر نيز که خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود و اجر٩٠٠. اعتصاب متقاعد نماید

  .دهند رغم وعده های مسئولين رژیم به اعتصاب خود ادامه میمشاغل هستند عال

 
٦٢٠ 

 
 

     اعتراض عليه قرارداد موقت و 
 حقوق های معوقه

٢٨جمعه  سنندج کارخانه نساجی شاهو -   
 

ان به کارخانه  بهمن ماه مدیر عامل و نماینده کارخانه شاهو به همراه بازرس اداره کل کار استان کردست٢٤در تاریخ 
اکنون که کارخانه به ظاهر فروخته شده است . مراجعه کرده و فرم قراردادی را به کارگران تعدیلی تحویل می دهند

 قرارداد امضا کنند، ٨٤مدیریت این واحد به همراه اداره کار دست به ترفندی جدید زده و می خواهند کارگران تا پایان سال 
در نهایت می گویند اگر آن برگه را امضا نمایيد در . ل از امضا نمودن آن خودداری می کنندولی کارگران با هوشياری کام

با بی  . ماهه عقد می گردد، اما کارگران خواهان ابقا به کار تا زمان باز نشستگی می شوند٦سال آینده با شما قرار داد 
     يرون از کارخانه جلوگيری می کنند، تا اینکه قول های کارگران، کارگران از خروج آنها به ب توجهی کارفرما به خواست

روز سه شنبه کارگران به اداره کار می روند و در اداره کار نيز . می دهند روز بعد به اداره کار بيایند تا مشکل آنها حل شود
ند و تهدید می کنند اگر همان برخورد گذشته را تکرار می کنند، کارگران برای دفاع از خودشان با آنها برخورد جدی می کن

جمعی دیگر از کارگران که برای حل  .مشکل آنها حل نشود نمی گذارند هيچ یک از مسئولين از اداره خارج شوند
شان در اداره کار حضور داشته و شماری از کارگران شهر سنندج که در بيرون از اداره بودند به دفاع از کارگران  مشکالت
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زدن و تشویق آنها می پردازند و سرانجام جوانان و مردم سنندج در پشتيبانی از کارگران در شاهو برمی خيزند و به کف 
آن محل تجمع می کنند که نيروی انتظامی به آنها حمله ور می شود و در نتيجه کارگران در داخل اداره کار مسئولين 

روز چهار  . از اداره کار بيرون می روند نمایند وفوق را مجبور می نمایند که متعهد شوند تا شنبه آینده مشکل آنها را حل 
شنبه عده ای از کارگران شهر سنندج بر اساس قرار قبلی به جلو اداره کار می روند و در حمایت از کارگران شرکت واحد 

يری تجمع می کنند، ولی در مقابل اداره کار جمعی از نيروهای انتظامی و اطالعاتی و لباس شخصی از تجمع آنان جلوگ
 بهمن حقوق و مزایای ٢٤مدیر عامل کارخانه شاهو قرار بود روز . کرده به کارگران اجازه نمی دهند وارد اداره کار شوند 

 نفر از کارگران این واحد را که بازنشسته شده اند پرداخت نماید که این وعده خود را به دو روز بعد یعنی چهارشنبه ٢٥
 دقيقه در دفتر شرکت ٢ /٣٠خانه مراجعه می کنند و تا ساعت ز کارگران به دفتر کاردر این رو.  ميکند  بهمن موکول٢٦

ن روز به شرکت نمی روند و در نتيجه آ ی دهد و معاون و مدیر شرکت اصًالمانند، اما کسی به آنها جواب نم منتظر می
کارخانه مراجعه کنند و اگر به نتيجه نرسند کارگران به خانه برمی گردند و قرار می گذارند که روز پنجشنبه دوباره به دفتر 

 تجمع کنند و اگر چنانچه این تجمع به نتيجه برسد، به تهران عزیمت نمایند و در   اداره کار و امور اجتماعی در مقابل
  .مقابل دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی دست به اعتراض بزنند

 
٦٢١ 

لبات اعتراض به عدم پرداخت مطا
 معوقه

٢٩شنبه  بندر خمينی  شرکت صنعتی٢ ١٥٠   
 

های پتروشيمی  کارفرمایان شرکت.  شرکت صنعتی در این بندر از روز چهارشنبه اقدام به اعتصاب نموده اند٢کارگران 
ه اند تنها  ماه حقوق و مزایایی  کارگران خود را پرداخت نکرده اند و به کارگران اعالم کرد٥" مازیار صنعت" و " غدیر "

 روز قبل در ٢٠های مذکور  کارگران شرکت.شان پرداخت خواهد شد کارگرانی که با شرکت تسویه حساب کنند حقوق
         مقابل اداره کار بندر خمينی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند که با وعده مسئولين رژیم در خصوص پرداخت

اعتصاب کارگران همچنان ادامه دارد و مسئولين رژیم و کارفرمایان نيز  .ندشان به اعتراضات خود پایان داده بود مطالبات
 هيچ اقدامی جهت پرداخت حقوق و مزایایی معوقه آنان انجام نمی دهند

 
٦٢٢ 

 

آزادی کارگران دستگير شده خواستار 
، بازگشت " منصور اسانلو"به خصوص 

به کار کارگران اخراجی، به رسميت 
 مستقل شناختن حق ایجاد تشکل

سندیکائی و انعقاد قرارداد دسته 
 جمعی

٢٩شنبه  تهران شرکت واحد -   

 نفر از فعاالن سندیکائی در زندان هستند و دیگر کارگران دستگير ٣ نفر از اعضای هيئت مدیره و ٥در حال حاضر فقط 
شان بازگردانده نشده اند،  کارهایولی تاکنون هيچ یک از کارگرانی که از زندان آزاد شده اند بر سر . شده آزاد شده اند

 . روز آینده آنان را بر سر کار باز خواهند گرداند١٠اما طبق شنيده ها مسئولين وعده داده اند که طی یک هفته تا 
من امروز به دادگاه انقالب خواهم رفت و داوطبانه خود را معرفی می کنم تا به این : ميرزائی سخنگوی سندیکا گفت

های ما را سياسی جلوه  که برخی ها تالش نمودند تا خواست ود را اثبات کرده و در خصوص اینصورت حسن نيت خ
 .های ما صنفی و تنها برای احقاق حقوقمان بوده است دهند، نشان دهم خواست
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 ماه حقوق ٤تعطيلی کارخانه، اخراج و 
 های معوقه

"الياف شيروان"کارخانه  - ٢٩شنبه  شيروان    
 

به بهانه های واهی این شرکت را تعطيل نموده و تمامی کارگران را اخراج کرده و از " الياف شيروان"ان کارخانه کارفرمای
کارگران بازنشسته این کارخانه نيز در اعتراض به اقدامات کارفرمایان و .  حقوق و مزایای آنان خودداری می کنندنپرداخت

معات اعتراضی برگزار نمودند که با وعده های کارفرمایان و مسئولين عدم پرداخت حقوق و مزایای خود یک ماه قبل تج
 .شان به اعتراضات خود پایان دادند، اما تاکنون این وعده ها عملی نشده اند رژیم مبنی بر رسيدگی به مشکالت
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اخراج، تعطيلی واحد و حقوق های 
 پرداخت نشده

شکوه "شرکت توليدی  ٤٠
"کام  

٣٠یکشنبه  قزوین   
 

 ١٣ کارگر بيکار شدند و سرانجام در روزهای گذشته ٢٧ کارگر در این واحد مشغول کار بودند که در مرحله اول ٤٠بيش از 
شرکت به دنبال واگذاری به بخش خصوصی این . کارگر باقيمانده هم اخراج شده و شرکت به صورت کامل تعطيل گردید

. ه اند که کارفرمایان از پرداخت مطالبات قانونی آنان خودداری می کننددچار بحران شده و کارگران آن در حالی بيکار شد
در حال حاضر واحدهای بزرگ توليدی و صنعتی استان قزوین از جمله پوشينه بافت، فرنخ و مه نخ، نقش ایران، المپ 

 .کار شدند الوند، توق ایران، آلوفوم و کيان سرنگ تعطيل شده و هزاران کارگر این مراکز بی
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تعطيلی کارخانجات، بی کاری کارگران 
 و حقوق های عقب افتاده

٣٠یکشنبه  لرستان تعطيلی چند شرکت -   

شرکت . کار گردیدند و هزاران کارگر بی  شرکت صنعتی و توليدی در این استان تعطيل شده ١٨ سال گذشته ١طی 
 کارگر طی ماههای گذشته ٥٠٠رکت توليد چرم با  کارگر و ش٢٠٠ کارگر، پوشاک لرستان با ٧٠٠های کشت و صنعت با 

تعطيل شده و کارگران این کارخانه یخچال سازی لرستان نيز پس از واگذاری به بخش خصوصی به تازگی . تعطيل شدند
 و با مشکالت فراوانی   را دریافت نکرده  ماه حقوق و مزایایشان١٥رغم اعتراضات چند ماه گذشته خود تاکنون واحد عال

 کارگر دیگر ٨٠٠ کارگر خود را اخراج نموده و ٨٠٠خرم آباد هم تاکنون بيش از " پارسيلون"شرکت نساجی .رو هستندروب
قبل از این نيز شرکتهای سوله سازی دورود و کفش . این شرکت هم چندین ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند

  .غزال لرستان هم تعطيل شده بودند
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 مطالبات معوقه یک سال پرداخت
 گذشته

معدن زغال سنگ  ٦٢٠
"سنگرود"  

٣٠یکشنبه  رودبار   
 

شان، تاکنون  عالرغم اعتراضات روزهای گذشته کارگران و وعده های مسئولين رژیم مبنی بر رسيدگی به خواستهای
این کارگران از یک سال . برندهيچ اقدامی در این زمينه انجام نشده و صدها کارگر معدن مذکور در بالتکليفی به سر می 

 ٢٠٠روز دوشنبه گذشته بيش از . گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده و با مشکالت مالی فراوانی روبرو هستند قبل هيچ
نفر از کارگران این معدن به تهران رفته و در مقابل دفتر احمدی نژاد تحصن کردند، در جریان این تجمع، مسئولين دفتر 

  .وعده رسيدگی هر چه سریعتر به مشکالت کارگران را دادندرئيس جمهوری 
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٣٠یکشنبه  استان گلستان  واحد توليدی و صنعتی٤٨ ٢٠٠٠ تعطيلی واحدها و بی کاری کارگران   
اکثریت این . کار شده اند  هزار کارگر نيز بی٢ واحد توليدی و صنعتی در استان گلستان تعطيل و ٤٨ تاکنون ٨٣از سال 

کار شده اند، اما کارفرمایان و مسئولين  حدها به دنبال واگذاری به بخش خصوصی تعطيل شده و تمامی کارگران آن بیوا
 .رژیم وجود بحران و مشکالت ناشی از آن را بهانه تعطيلی این مراکز اعالم کرده اند

٦٢٨ 
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"همراز کاران"شرکت  ٦٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٤ ٣٠یکشنبه  طبس    
 پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرمایان طی روزهای گذشته با اعتراض کارگران قراردادی این شرکت روبرو شده عدم

کارگران مورد نياز ادارات دولتی طبس " همراز کاران"کاری  شرکت پيمان.  و کارگران خواستار پرداخت حقوق خود هستند
بع طبيعی را تامين کرده و در حالی از پرداخت حقوق قانونی کارگران از جمله شهرداری، مرکز بهداشت، راه و ترابری و منا

به دنبال اعتراضات . خودداری می کند که عدم پرداخت دستمزدها را کم کاری کارفرمایان اصلی شرکت عنوان می کنند
ران تاکنون پرداخت گسترده کارگران مسئولين رژیم اموال پيمانکاری شرکت مذکور را توقيف کرده اند، اما مطالبات کارگ

 .نشده است
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اخراج، تعطيلی، بی کاری و حقوق 
 معوقه

 چند واحد  -
 صنعتی و توليدی

٣٠یکشنبه  خراسان شمالی   
 

فان رژیم در خراسان شمالی شرکت عضراوان سرانجام مسئولين بنياد مستبه دنبال چندین ماه بحران و مشکالت ف
" اسفنج"و " الياف"با واگذاری کارخانجات  . کارگر این واحد را از سرکار اخراج کردند٣٠خراسان را تعطيل و " شهد"توليدی 

در حال حاضر بيش  . کارگر خود را اخراج کرده اند٥٠ها هر کدام بيش از  شيروان به بخش خصوصی کارفرمایان این شرکت
در .  حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند ماه٥ کارخانه مذکور مشغول کار هستند که آنان نيز ٢ کارگر دیگر در ١٠٠از 

صورت ادامه این روند در کارخانجات الياف و اسفنج شيروان کارفرمایان قصد تعطيلی این واحدها را دارند و با عملی شدن 
 .کار خواهند شد  کارگر دیگر نيز بی١٠٠این تصميم 
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چندین ماه حقوق و مزایای پرداخت 
 نشده

کاری  پيمانچند شرکت - ٣٠یکشنبه  بوشهر    
 

و وعده های کارفرمایان و مسئولين رژیم مبنی بر " پارس جنوبی"کاری منطقه  رغم اعتراضات کارگران شرکتهای پيمانعال
برند و هيچ اقدامی  چنان در بالتکليفی به سر می هایشان، هم پرداخت حقوق و مزایای آنان و رسيدگی به خواست

 کارگر ١٠٠ ماه حقوق و مزایا، ٤" آذان" کاری کارگر شرکت پيمان ١٥٠. عمل نيامده استجهت حل مشکالتشات ب
کارگران  . ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند٣نيز " همپا" کارگر شرکت١٥٠ ماه حقوق و مزایا و ٥" ای سی سی"شرکت

ات خود و عملی شدن وعده های ها طی هفته گذشته با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار پرداخت مطالب این شرکت
از شهریور ماه امسال تاکنون " عسلویه"کاری در منطفه  های پيمان  کارگر شرکت٩٠٠چنين  هم .مسئولين رژیم شدند

  .حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و با مشکالت فراوانی روبرو هستند
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ایرانکارخانه قطعات فوالدی  ٢٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٦ ٣٠یکشنبه  کرج    
 بهمن ماه در مقابل این کارخانه، وعده های کارفرمایان این شرکت ٢٥ و ١٨عالرغم تجمعات اعتراضی کارگران در روزهای 

شان،  به دنبال تهدید کارگران مبنی بر ادامه اعتراضات. مبنی بر پرداخت مطالبات آنان تاکنون عملی نشده است
  .که طی هفته جاری حقوق و مزایای معوقه کارگران را پرداخت نمایندکارفرمایان وعده داده اند 
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اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

شرکت آب و فاضالب  ١٠٠
 خرمشهر

٣٠یکشنبه  خرمشهر   
 

رکت کارگران ش. های گذشته بار دیگر از دیروز اقدام به اعتصاب نمودند کارگران این شرکت برای سومين بار طی ماه
چنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و حاضر به بازگشت  شان هم مذکور اعالم نموده اند تا رسيدن به خواسته های

طی یک سال گذشته تاکنون کارگران شرکت آب و فاضالب در شهرهای خرمشهر و  .شان نيستند به سر کارهای
گونه اقدامی برای حل مشکالت آنان و  د، اما تاکنون هيچآبادان در استان خوزستان سه بار اقدام به اعتصاب نموده ان
 .شان صورت نگرفته است پرداخت به موقع حقوقهای
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   ١٣٨٤     اسفند                                                  

"سازمایه"شرکت  ٢٣٨  ماه حقوق و مزایای معوقه١٣ ١ شنبه ٢ پاک دشت    
 طی ماههای گذشته در مقابل نهادهای رژیم از جمله وزارت کار، وزارت صنایع و حتی دفتر احمدی کارگران واحد مذکور

     گفته  .نژاد هم تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند، اما وعده های دروغين مسئولين رژیم تاکنون عملی نشده است
 امکانات و اسباب و اثاثيه منازل خود را  ماه گذشته اکثر کارگران شرکت سازمایه جهت گذران زندگی١٣شود طی  می

  .شان به مدرسه را هم نداشته اند فروخته اند و حتی توان فرستادن فرزندان

 
٦٣٤ 

"قند ممسنی"کارخانه  ١٠٠ تعطيلی کارخانه، بی کاری، حق بيمه ١ شنبه ٢ ممسنی    
کردند و کارفرمایان وعده دادند که  اده میکاری استف  سال گذشته  کارگران به دنبال تعطيلی کارخانه از بيمه بی١طی 

طی این . کاری کارگران پایان یافته و کارخانه نيز بازگشائی نشده است کارخانه را دوباره بازگشائی کنند، ولی بيمه بی
  اینمالک.  کارگر نيز به عنوان نگهبان مشغول کار بودند که مطالبات معوقه آنان نيز پرداخت نشده است٣٠ سال ١
  . واحد را تعطيل کرده و خود نيز متواری ميباشد٣خانه کارفرمای کارخانه های قند دزفول و یاسوج نيز ميباشد که هر کار
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"المپ الوند"شرکت  ١٠٠ پرداخت مطالبات معوقه ١ شنبه ٢ قزوین    
جمع کرده و سپس با سر دادن آنها ابتدا در مقابل شرکت ت .پيمایی نمودند صبح امروز کارگران این شرکت اقدام به راه

      داری شهر صنعتی البرز تجمع کرده و خواستار رسيدگی به  شعار و گذشتن از چندین خيابان در مقابل فرمان
 ماه ١١ تا٨ به بخش خصوصی واگذار شده و کارگران این واحد بين ٨٢شرکت المپ الوند از سال  .شان شدند مشکالت

 کارگر شرکت المپ الوند از سوی کارفرمایان ٤٠٠طی سالهای گذشته بيش از . نکرده اندحقوق و مزایای خود را دریافت 
 .از سرکار اخراج شده اند
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بازگشت به کار و پرداخت حقوق و 
 مزایای معوقه

 کشتارگاه صنعتی ٣٠
"آفتاب تابان "  

١ شنبه ٢ اسالم آباد غرب   
 

کارگران بی کار . کاران پيوسته و از سر کار اخراج شدند احد به جمع بی کارگر این و٣٠به دنبال تعطيلی این کشتارگاه 
به علت عدم پرداخت بدهی از سوی کارفرمایان، یکی از . شده واحد مذکور به اداره کار استان کرمانشاه شکایت کردند

 سازی های نساجی غرب، قوطی  شرکت٨٤طی سال . های استان کرمانشاه این واحد را تصرف کرده است بانک
  .کار شده اند ها کارگر بی زاگرس، آرد باختر و بيمارستان مهدیه کرمانشاه تعطيل و ده

٦٣٧ 
 

کنار "شرکت راهسازی  - حقوق و مزایای معوقه خود
"گذار شرق  

١ شنبه ٢ اصفهان   

قرار دادن مشکالت کارفرمایان با بهانه . شماری از کارگران دیروز یک تجمع اعتراضی در مقابل این شرکت برگزار کردند
     مالی حقوق و مزایای چندین ماه کارگران این شرکت را پرداخت نکرده و از رسيدگی به اعتراضات آنان نيز خودداری 

شان پرداخت نشود در مقابل استانداری و دیگر  کارگران تهدید کرده اند در صورتی که هر چه سریعتر مطالبات. کنند می
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سازی در شرق  این شرکت مسئوليت پروژه راه .فهان تجمعات اعتراضی برگزار خواهند کردنهادهای رژیم در استان اص
 .شهر اصفهان را به عهده دارد

٢ شنبه ٣ لرستان معلمان و فرهنگيان -  ماهه٥حقوق و مزایای    
حقوق اضافه کاری، . اندخير در پرداخت مطالبات معلمان اعالم کرده أمين بودجه را عامل تأمسئولين این استان عدم ت

 .پاداش پایان سال، پاداش مناطق محروم و برخی دیگر از مزایای معلمان استان لرستان نيز تاکنون پرداخت نشده است
 فرهنگيان استان لرستان در آخرین اقدام خود از استاندار لرستان خواسته اند تا هرچه سریعتر در جهت حل  معلمان و

 .شان اقدام نماید مشکالت
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بحران، خطر بی کاری، اخراج، حقوق 
  ماهه٢و مزایای 

 شرکت ریسندگی ٤٠٠
"رحيم زاده "  

٢ شنبه ٣ اصفهان   
 

همچنين . کاری قرار گرفته اند  این شرکت به علت اقدامات کارفرمایان با بحران روبرو شده و  کارگران آن در آستانه بی
 کارگر قراردادی این شرکت که ٤٠عدم تمدید و اخراج  .ا دریافت نکرده انداین کارگران عيدی و پاداش سال گذشته خود ر

 سال سابقه کار دارند و به تعویق افتادن مزایای بارنشستگان از دیگر مشکالت کارگران شرکت ریسندگی رحيم ٨ تا ٤
ارفرمایان با بهانه های اما ک توليدات و محصوالت این شرکت از فروش خوبی برخوردار می باشد، . زاده اعالم شده است

 .مختلف وانمود می کنند که وضعيت شرکت بحرانی است و از پرداخت مطالبات قانونی کارگران خودداری می کنند
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در اعتراض به اخراج شماری از 
 همکاران

٢ شنبه ٣ تهران بيمارستان امام حسين -   

بخش رادیولوژی .  محوطه این بخش اقدام به تحصن نمودندکارمندان بخش رادیولوژی این بيمارستان از صبح امروز در
بيمارستان مذکور از مدتی قبل به بخش خصوصی واگذار شده و مسئول بخش خصوصی نيز شماری از کارمندان خود را 

کارفرمای بخش خصوصی به جای کارمندان اخراجی نزدیکان خود را در این بخش استخدام کرده که . اخراج کرده است
کارمندان مزبور ضمن اشاره به نگرانی از امنيت شغلی خود اعالم کردند  .نه تخصصی در زمينه رادیولوژی ندارندگو هيچ

 .که پاسخ الزم به آنان داده نشود ادامه خواهد داشت که این تحصن تا زمانی
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 شرکت - اعتراض به پایين بودن حقوق و مزایای خود
"پتروشيمی ایالم "  

٢ شنبه ٣ ایالم   
 

آنها اعالم کردند . شماری از کارگران بخش ساختمانی این شرکت امروز در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
کاری  کنند، اما کارفرمایان شرکت پيمان که بر اساس ساعات مصوب در قوانين کار رژیم اسالمی فعاليت می در حالی

  ماه گذشته نيز از پرداخت حقوق معوقه و مزایای کارگران خودداری ٢کنند و طی  حقوق قانونی آنان را پرداخت نمی
چنين عيدی و پاداش کارگران خود را  کاری طرف قرارداد با شرکت پتروشيمی ایالم هم کارفرمایان شرکت پيمان .کرده اند

 .تاکنون پرداخت نکرده اند

 
٦٤٢ 

 
 

"الوند"شرکت المپ  ١٠٠ عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه  ٢ شنبه ٣ قزوین    
                                                                                                                   برای  کارگران امروز  ها نفر از ده

                                                                                                                    چندمين بار در مقابل استانداری
                                                                                                                      کارگران  .نمودند  تجمع  قزوین

                                                                                                                   روزمزد،  ارگران معترض شامل ک
                                                                                                                     خواستار   رسمی  و  قراردادی
                                                                                                                     و    خود  وضعيت  به رسيدگی
                                                                                                                     وعده های      شدن     عملی

  .مسئولين رژیم شدند

  

  

٦٤٣ 
 

کاری چند شرکت پيمان ١٥٠ عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه  ٢ شنبه ٣ بوشهر    
 طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ١٠ و ٩از فازهای " بوستان راه"و " هوجستان"کاری  کارگران  شرکت های پيمان
 ٨ و ٧ و ٦که در فازهای " کيان فوالد"کاری  چنين کارگران شرکت پيمان هم. تجمع نمودند ها  امروز در مقابل این شرکت

طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی فعاليت دارند روز دوشنبه اقدام به تجمع نموده و خواستار توجه مسئولين و 
کاری  های پيمان طی یک هفته گذشته کارگران شرکت .شان شدند  حل مشکالت و پرداخت مطالبات یان بهکارفرما

آذان، همپا و آ سی سی در همين منطقه در اعتراض به عملی نشدن وعده های کارفرمایان و مسئولين رژیم مبنی بر 
کاری در   شرکت پيمان٣٠ کارگران بيش از . بار تجمعات اعتراضی برگزار کردند٤پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود 

  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٦ تا ٤منطقه پارس جنوبی بين 

 
٦٤٤ 

 
 

کاری  شرکت پيمان ٩٨ محدوميت از حقوق و مزایا و حق بيمه
"لوشان"سيمان   

٢ شنبه ٣ تهران   
 

 ساعت مشغول کار بوده اند که ١٢ روزانه به مدت ٨١ تا ٧٨کاری سيمان لوشان در سالهای  کارگران شرکت پيمان
چنين  کارفرمایان شرکت مذکور هم . هزار تومان دریافت کرده و از دیگر مزایای قانونی خود محروم بوده اند٦٢ماهيانه تنها 

 آنان را  سال١ سال حق بيمه کارگران تنها حق بيمه ٣اقدام به تهيه فرم جعلی بيمه کارگران نموده و به جای پرداخت 
 سال از شکایت آنان از کارفرمایان می گذرد، تاکنون اقدامی جهت رسيدگی به شکایت ٣در حاليکه  .پرداخت کرده اند

کاری سيمان لوشان به افراد دیگری واگذار  در حال حاضر شرکت پيمان. آنان از سوی دستگاه قضائی صورت نگرفته است
  .کارگران خودداری می کندشده و کارفرمای قبلی نيز از پرداخت حقوق 

 
٦٤٥ 

 

 ماه حقوق ١٨تعطيلی، بی کاری، و 
 پرداخت نشده

کارخانه ایران الکتریک  ٥٤٠
 رشت

٢ شنبه ٣ رشت   
 

 سال پيش به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی واحد مذکور از سوی کارفرمایان تعطيل شده و تمامی ٣
های  کارگران کارخانه ایران الکتریک رشت طی ماه. به فروش رسيده استامکانات آن نيز به مکان دیگری منتقل و 

گذشته چندین بار با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسيدگی به مشکالت شان شدند، اما مسئولين رژیم در استان 
 . به آنان خودداری می کنندیگيالن و کارفرمایان از هر گونه پاسخگوی

٦٤٦ 

هاعتراض به احکام صادر ٢ شنبه ٣ سقز دستگير شدگان اول ماه مه -    



- ٦٥ - 

: در این اعالميه آمده است. جمعی از دستگير شدگان اول ماه مه با صدور اعالميه ای به احکام صادره اعتراض کردند
 مجازات ٦١٠دادگاه انقالب سقز بدون توجه به قرار موقوفی دادسرای عمومی به فاصلۀ چند روز با استناد به ماده 

آنها . ی احکامی را برای دو تن از بازداشت شدگان صادر کرده اند که هيچ گونه توجيه حقوقی و قضائی ندارداسالم
.همچنين خواهان تشکيل کميته ای برای دفاع از حقوق دستگير شدگان شده اند  

٦٤٧ 
 
 

کاری  شرکت پيمان ٥٢ پرداخت بخشی از حقوق معوقه  
"سبز شهر"  

٢ شنبه ٣ طبس   
 

کارگران شرکت مزبور . رفرمایان بخش بسيار کمی از حقوق و مزایای کارگران شرکت مذکور را پرداخت نمودندسرانجام کا
 ميليون ١٢ ميليون تومان حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند که به دنبال اعتراضات آنان کارفرمایان تنها ٤٨بيش از 

 ٨٥ فروردین ماه ٢٠ق آنان را پرداخت نمودند و وعده داده اند که تا تومان را بين کارگران تقسيم کرده و بخشی از حقو
  .مانده آنان را پرداخت نمایند باقی

 
٦٤٨ 

تعطيلی، بی کاری و حقوق پرداخت 
 نشده

"ایران سرنگ"شرکت  - ٢ شنبه ٣ قزوین    
 

های قبل  طی سال. پيوستندکاران این استان  نيز تعطيل شد و کارگران این واحد هم به جمع بی" ایران سرنگ"شرکت 
 از کار اخراج شده و با تعطيلی شرکت ایران  نفر از آنان قبًال٦٥مشغول کار بودند که " ایران سرنگ" کارگر در شرکت ١٠٠

 کارگر قراردادی بدون ٢٠ کارگر اخراج شده شرکت ایران سرنگ ٣٥از . مانده نيز بيکار شدند  کارگر باقی٣٥سرنگ 
با تعطيلی شرکت مذکور .  کارگر دیگر نيز از بيمه بيکاری استفاده خواهند کرد١٥کار شده و  یی بیپرداخت هرگونه مزایا

  . نيز بيکار شده اند واحد رسيده و هزاران کارگر١٦ه  تاکنون ب٨٤شمار واحدهای تعطيل شده استان قزوین از ابتدای سال 

 
٦٤٩ 

 

٢به  شن٣ خرمشهر شرکت آب و فاضالب -  ماه حقوق و مزایا٢   
شنبه و دوشنبه هفته جاری کارگران  به دنبال اعتراضات کارگران شرکت آب و فاضالب شهر خرمشهر طی روزهای یک

داری خرمشهر تجمع کرده و خواستار رسيدگی به مشکالت و پرداخت  این شرکت روز سه شنبه در مقابل فرمان
داری وعده پرداخت مطالبات معوقه کارگران  ن فرمانبه دنبال این حرکت اعتراضی مسئولي. مطالبات معوقه خود شدند

  . روز آینده دادند٣شرکت آب و فاضالب خرمشهر را طی 

 
٦٥٠ 

 

جلوگيری از بازگشت به کار کارگران 
 آزاد شده

٢ شنبه ٣ تهران شرکت واحد -   

شان، مسئولين شرکت  ای دادگاه مبنی بر بازگشت به کار کارگران آزاد شده شرکت واحد برسر کاره رغم صدور حکمعال
چنين اسامی شماری از کارگران آزاد شده را در مناطق مختلف  آنها هم.مذکور از بازگرداندن کارگران خودداری می کنند

این . اتوبوس رانی تهران نوشته و در محل نصب کرده اند تا از ورود آنان به داخل مناطق این شرکت جلوگيری شود
 روز ١٠ هفته تا ١ر حالی صورت می گيرد که مسئولين رژیم وعده داده بودند که ظرف اقدامات مدیران شرکت واحد د

در جریان سرکوب اعتصاب و . شان بازگردانند تمامی کارگران آزاد شده عضو سندیکای شرکت واحد را بر سر کارهای
 نفر از اعضای هيئت ٥شدند که  نفر از کارگران دستگير ١٢٠٠اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه 

  . نفر از فعالين سندیکا همچنان در زندان به سر می برند٣مدیره و 

 
٦٥١ 

 ماه ١٣ در اعتراض به عدم پرداخت 
 حقوق و مزایای معوقه

معدن ذغال سنگ  ٦٢٠
"سنگرود"  

٢ شنبه ٣ رودبار   

ده های مسئولين رژیم در خصوص رسيدگی رودبار در اعتراض به عملی نشدن وع" سنگرود"کارگران معدن ذغال سنگ 
شماری از . شان را ادامه خواهند داد شان بار دیگر به تهران خواهند رفت و اعتراضات به مشکالت و پرداخت مطالبات

کارگران معدن مذکور قرار است روز شنبه آینده به تهران رفته و بار دیگر در مقابل دفتر احمدی نژاد اقدام به برگزاری تجمع 
 نفر از کارگران این معدن به تهران رفته و در مقابل دفتر احمدی نژاد تحصن کرده ٢٠٠روز دوشنبه بيش از . عتراضی نمایندا

تر به مشکالت کارگران، پرداخت مطالبات معوقه و پرداخت  و مسئولين دفتر احمدی نژاد وعده رسيدگی هر چه سریع
  .گشت به کار آنان را دادند ميليون تومان کمک مالی به این معدن و باز٨٠٠

 
٦٥٢ 

 

تخریب واحدهای صنعتی، بی کاری 
کارگران و بازگرداندن زمين ها و 

 بازگشت به کار

٢ شنبه ٣ جاجرود واحدهای تخریب شده -   

صبح امروز دهها نفر از کارگران و صنعتگران واحدهای تخریب شده منطقه جاجرود تهران در مقابل وزارت جهاد کشاورزی 
که دولت اسالمی  رغم اینعال. شان شدند اسالمی تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار رسيدگی به مشکالترژیم 

های واحدهای تخریب شده منطقه جاجرود  به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبيعی دستور داده است که زمين
 ها به صنعتگران خودداری کرده و باعث بی دن زمينهای صنعتی پس دهد، اما نهادهای مذکور از بازپس دا را به کارگاه

 کارگر مشغول کار بودند که با ٦٠ تا ٢٠در هریک از واحدهای صنعتی منطقه جاجرود بين  .کاری صدها کارگر شده اند
  .کار شدند تخریب این واحدها آنان نيز بی

 
٦٥٣ 

 

قدردانی به خاطر اعالم روز جهانی در 
 دفاع از کارگران شرکت واحد

٢ شنبه ٣ تهران ایران خودرو -   

 ١٥به خاطر اعالم روز " کنفدراسيون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری "جمعی از کارگران ایران خودرو، طی نامه ای از 
 تشکر کردند و در آن بر داشتن حق تشکل کارگری آزاد و مستقل،  دفاع از کارگران شرکت واحدفوریه به عنوان روز جهانی
  لی، حق اعتصاب، لغو قراردادهای موقت و داشتن زندگی بهتر تأکيد کرده اند امنيت شغ

٦٥٤ 
 

"فرنخ و مه نخ"شرکت  ١٢٠٠ پرداخت مطالبات معوقه ٢ شنبه ٣ قزوین    
کارگران این شرکت . تجمع اعتراضی کارگران در محوطه این شرکت که از روز دوشنبه آغاز شده بود امروز نيز ادامه یافت

های  طی سال .اه، برخی از مزایای ماههای گذشته و عيدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اندحقوق یک م
  . کارگر شرکت فرنخ و مه نخ قزوین اخراج شده اند١٥٠٠چنين حدود  گذشته هم

٦٥٥ 
 

به عدم پرداخت برخی از مزایای 
 قانونی خود

٣ شنبه ٤ تبریز مراکز بهداشتی و درمانی -   

از کارمندان مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز امروز در مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر شماری 
" تبعيض بس است، عدالت را در بين کارمندان اجرا کنيد"و با حمل پالکاردی که بر روی آن نوشته شده بود . تجمع کردند

کارمندان در جریان این حرکت اعتراضی  .المی ابراز نمودنداعتراض خود را به وجود تبعيض در دستگاه دولتی جمهوری اس
طوماری را امضا کرده و از مسئولين رژیم در استان آذربایجان شرقی و وزارت بهداشت خواستند تا نسبت به رفع تبعيض 

لوم پزشکی مسئولين دانشگاه ع .ميان کارمندان نهادهای مختلف اقدام نموده و مطالبات معوقه آنان را پرداخت نمایند

 
 
 

٦٥٦ 



- ٦٦ - 

  .تبریز در جمع کارمندان معترض حضور یافته و وعده رسيدگی به مشکالت آنان را دادند

حقوق و مزایا، حق اضافه کاری،  ماه ٤
 حق بيمه    

  شرکت راهسازی -
"تونل سازان "  

شهرستان دشتی 
)بوشهر(  

٤ شنبه ٥   

اداره کار شهرستان دشتی تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت داری و  ها کارگر شرکت مذکور امروز در مقابل فرمان ده
 ساعت ١١ ماه گذشته روزانه به مدت ٤در حاليکه طی .  ماه گذشته ابراز نمودند٤به عدم پرداخت حقوق و مزایای 

 حدود گونه حقوقی مبنی بر اضافه کاری برای آنان محاسبه نشده و شماری از کارگران که مشغول کار بوده اند، اما هيچ
  . سال و نيم سابقه کار در این شرکت را دارند از برخورداری از حق بيمه نيز محروم هستند١

٦٥٧ 
 
 

"قند فریمان"کارخانه  ١٧٠٠ عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه ٥جمعه  خراسان    
ز کارگران معترض به نيروی کارگران کارخانه قند فریمان مانع ورود کارفرمای این شرکت به کارخانه شدند و کارفرما نيز ا

 ساعت توسط نيروی انتظامی ٢٤در پی شکایت کارفرما شماری از کارگران کارخانه مذکور به مدت  .انتظامی شکایت کرد
  .بازداشت شدند، اما با تجمع و اعتراضات دیگر کارگران در مقابل مراکز انتظامی آزاد شدند

٦٥٨ 
 
 

"الکتریکجهان "شرکت  ٤٠٠  ماهه٤حقوق و مزایای  ٧یکشنبه  نيشابور    
 کارگر در این شرکت مشغول کار می باشند و ٨٠سيس به تدریج کارگران را اخراج و اینک أکارفرمایان  این شرکت از بدو ت

کارگران شرکت نامبرده از داشتن بيمه، پاداش و عيدی . این کارگران حقوق و مزایای چند ماه خود را دریافت نکرده اند
  .همواره با مشکالت عدیده ای روبرو بوده اندمحروم بوده 

٦٥٩ 
 
 

٢شهرداری منطقه  - حقوق ناچيز و محروميت از تمام مزایا ٧یکشنبه  کرج    
حقوق ماهيانه  . حقوق کارگران قرار دادی را به رسيمت نمی شناسند٢کار طرف قرارداد با شهرداری منطقه  پيمان

 آنها جمعه ها هم کار . کار در مورد بيمه نيز اقدامی نکرده است  و پيمان هزار تومان است٩٠ ساعت ٨کارگران در هر 
کار طرف  پيمان. می کنند ، اما در قبال کار در این روزها و حتی روزهای تعطيل حقوقی و مزایایی دریافت نمی کنند 

   دی به این کارگران خودداری  عيانه تسهيالت و مزایای قانونی و حّتقرارداد با شهرداری منطقه دو کرج از دادن هر گو
  .نمایدنمی کند و شهرداری منطقه دو کرج نيز به شکایت این کارگران توجهی  می

 
٦٦٠ 

 

"بافت بلوچ"کارخانه  ٨٠٠ اخراج های مداوم و خطر بی کاری ٧یکشنبه  سيستان و بلوچستان    
  کارگر کاهش یافته و هم٨٠٠ر این کارخانه به  کارگر شاغل د٢٢٠٠. کارگران این کارخانه در بالتکليفی به سر می برند

کارفرمایان با بهانه های واهی، از جمله به فروش نرفتن توليدات،  .مانده اخراج می شوند چنان از این تعداد کارگر باقی
  .کاری قرار دارند قصد تعطيلی این واحد را دارند، و این کارگران در آستانه بی

٦٦١ 
 
 

خت مطالبات تآمين بودجه برای پردا
 کارگران

معدن زغال سنگ  ٦٢٠
 سنگرود

٧یکشنبه  رودبار   

 در مقابل دفتر ریاست جمهوری  چون در اعتراض به وعده های مساعد و غير عملی مسئوالن، کارگران تصميم داشتند
 ٨٠٠ست دست به تجمع اعتراضی بزنند، از سوی نماینده شهر سنگرود در مجلس به آنها اطالع داده شده که قرار ا

کارگران خواستار این هستند . ميليون وام به کارفرمایان معدن پرداخت گردد تا از محل آن مطالبات کارگران پرداخت شود
نماینده کارگران هم اکنون . که این اقدام در اسرع وقت عملی شود، در غير این صورت، اعتراضات خود را ادامه خواهند داد

  . صنایع و معادن و دیگر مسئوالن مربوطه هستنددر تهران مشغول مذاکره با وزیر

 
٦٦٢ 

٧یکشنبه  بوشهر جوانان جویای کار ٥٠ در جستجوی کار   
در مقابل شرکت " فالت قاره "سيسات نفتی أاض به عدم بکار نگرفتن آنان در ت نفر از جوانان جویای کار در اعتر٥٠بيش از 

 این کارگران جویای کار ضمن اعتراض و حمل پالکاردهایی که بر روی آنها .اقدام به تجمع اعتراضی نمودند" بهرگان " نفت 
دگی مسئولين و استخدام آنان در خواستار رسي"ما آشوبگر نيستيم " و"کار حق مسلم ماست "نوشته شده بود 

  .سيسات شرکت نفت بهرگان شدندأت

 
٦٦٣ 

 کارخانه سيمان - عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه
  "ریزبوهروک مه "

٧یکشنبه  مهریز   

 سال عيدی ٣کارگران معترض اعالم کردند که . امروز شماری از کارگران این کارخانه در مقابل در این کارخانه تجمع کردند
 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و خواستار رسيدگی کارفرمایان و مسئولين کارخانه سيمان بوهرک یزد به ٥و 

مين امکانات ایمنی محل کار از سوی کارفرمایان معترض بوده و آين نسبت به عدم تآنها همچن .دندخواسته هایشان ش
 نفر از کارگران ٢٠ ماه قبل ٤. اعالم کردند که هر لحطه امکان وقوع حادثه محل کار و آسيب دیدن کارگران وجود دارد

  .وی کارفرمایان این واحد از سر کار اخراج شدندمطالبات معوقه خود از س سيمان بوهروک به دليل تالش برای دریافت 

 
٦٦٤ 

 

عدم پرداخت بخشی از حقوق و 
 مطالبات معوقه

"قطعات فوالدی"کارخانه  - ٧یکشنبه  کرج    

 ماه بود که حقوق خود را دریافت نکرده بودند که به دنبال اعتراضات و تجمعات مکرر موفق به ٦کارگران این کارخانه 
  .وق خود شدند، اما کارفرمایان همچنان از پرداخت دیگر مطالبات آنان خودداری می کننددریافت نيمی از حق

٦٦٥ 
 

کارخانجات ریسندگی و  ١٣٥٠ عدم دریافت برخی از مزایای گذشته
 بافندگی

٧یکشنبه  کاشان   

                                                                                                             بازنشسته امروز کارگران  از  شماری
                                                                                                            این   فرمانداری   مقابل  در  شنبه یک

                                                                                                            ری تجمع اعتراضیشهر اقدام به برگزا
                                                                                                            تاکنون حق ٨٢   سال  از  آنها .نمودند

                                                                                                            را دریافت  خود  بازنشستگی سنوات 
                                                                                                            این کارگران اعالم کردند که .نکرده اند

                                                                                                         مربوطه مراجعه   سازمانهای   به بارها
                                                                                                            داده وعده های  رغم عال  و  کرده ایم

                                                                                                           مسئولين، تاکنون هيچ  شده از سوی 
                                                                                                        اقدامی جهت حل مشکالت و پرداخت

  .مان انجام نداده اند تامطالب

  

٦٦٦ 
 



- ٦٧ - 

  
يل پارسشرکت پروف ٧٠ عدم دریافت یک ماه حقوق و پاداش ٨ شنبه ٢ تهران    

 کارگر ٥٥که مزایای پایان کار  کارگران این شرکت حقوق یک ماه و پاداش خود را تاکنون دریافت نکرده اند، ضمن این
کارگران شرکت مذکور تاکنون به نهادهای رژیم از جمله دفتر رئيس جمهور، . بازنشسته این واحد نيز پرداخت نشده است

اجع شکایت کرده اند، اما هيچ یک از این نهادها اقدامی جهت رسيدگی به مشکالت و پرداخت اداره کار و دیگر مر
  .مطالبات آنان انجام نداده اند

٦٦٧ 
 

سال حقوق و  عدم پرداخت حدود یک
  معوقهمزایای

٨ شنبه ٢ شوشتر پروژه آبشارهای بزرگ -   

مسئولين پروژه که . شان شدند ر رسيدگی به مشکالتکارگران  این پروژه به نهادهای مربوطه شکایت کرده و خواستا
رغم این مجموعه را پرداخت نکرده و عال کارگر ١٥ ماه حقوق و مزایای ١١تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگی قرار دارد 

  .اعتراضات آنان همچنان از پرداخت مطالبات و حل مشکالتشان خودداری می کنند

٦٦٨ 
 

یا ماه حقوق و مزا٣عدم پرداخت  ٨ شنبه ٢ ایالم کارخانه سيمان ١٥٠    
کارگران بخش ساختمانی طرح توسعه کارخانه سيمان ایالم از رفتن به سر کار خودداری کرده و در این کارخانه اقدام به 

این تجمع دیروز برگزار گردیده و کارگران اعالم کرده اند که در آستانه سال نو و به علت عدم . تجمع اعتراضی نمودند
 .مان نيست گوی مشکالت داخت حقوق و مزایای معوقه خود با مشکالت مالی فراوانی روبرو شده و هيچ کس جوابپر

شان به اعتراضات و  کارگران شرکت کننده در این حرکت اعتراضی اعالم کرده اند که تا پرداخت تمامی حق و حقوق
  .اعتصاب خود ادامه می دهند

 
٦٦٩ 

 

خت نشده ماه حقوق و مزایای پردا١٤ "آنوميد"صنایع شيميایی  -  ٨ شنبه ٢ ساوه    
کارگران این کارخانه ضمن ارسال نامه ای که برای مجلس ، اداره اطالعات ساوه ، خانه کارگر و چندین نهاد دولتی دیگر 

کاری و   به بعد با بهانه های مختلف کارخانه را تعطيل و باعث بی٨١کارفرمای شرکت از سال : ارسال شده آمده است 
 کارفرما هم .گونه حقوقی به ما پرداخت نشده است  ماه گذشته هيچ١٤که طی  سرگردانی کارگران شد، در حالی

 و بيشتر مزایا و مطالبات معوقه این سالها را نيز پرداخت نمی کند و طی این مدت ٨٣ و ٨٢چنين عيدی و پاداش سالهای 
که هيچ اقدامی جهت پرداخت   وام تالش نموده است، در حالیبا مراجعات مکرر به نهادهای دولتی برای دریافت

  .مطالبات قانونی کارگران انجام نمی دهد

 
٦٧٠ 

"رجا"شرکت راه آهن  - اخراج و خواستار بازگشت به کار ٨ شنبه ٢ مشهد    
اج خود اعتراض شماری از کارگران صبح امروز دوشنبه در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران تجمع کرده و نسبت به اخر

های گذشته و در راستای اجرای سياست واگذاری امور خدماتی به بخش  مسئولين این شرکت طی ماه. نمودند
کارگران شرکت کننده در تجمع صبح امروز که .  نفر از کارگران خود را اخراج و یا به اجبار بازخرید کرده اند٨٠خصوصی 

  .ر احمدی نژاد مراجعه کرده و اقدام فوری در این زمينه را خواستار شدندبازگشت به کارشان را خواستار بودند به دفت

 
٦٧١ 

 

 سال عيدی و ٣ ماه حقوقی و مزایا، ٦
 دیگر مزایای قانونی

٨ شنبه ٢ یزد کارخانه سيمان بوهروک ١٠٠   

. ن اعتراض کردندشا داری یزد تجمع کرده و نسبت به عدم رسيدگی به مشکالت کارگران امروز دوشنبه در مقابل استان
  . نفر از کارگرانی را هم که به اقدامات آنان معترض بوده اند اخراج کرده اند٢٠کارفرمایان کارخانه سيمان بوهروک تاکنون 

٦٧٢ 
 

برگشت به کار کارگران از زندان آزاد 
 شده

٨ شنبه ٢ تهران شرکت واحد -   

ر از کارگران شرکت واحد که به تازگی از زندان آزاد شده اند،  نفر از کارگران به نمایندگی از صدها نف١٠٠امروز حدود 
رئيس حراست شرکت واحد با . ضمن تجمع در مقابل دفتر مرکزی این شرکت خواستار روشن شدن وضعيت خود شدند

را حضور در جمع کارگران، اعالم کرد که هيئت مدیره شرکت در حال برسی پرونده ها است و تا دو هفته دیگر وضع آنها 
رضا  چنين دادگاه انقالب در خيابان معلم، سعيد ترابيان، سيد داود رضوی، رضا شهابی و غالم هم .مشخص خواهد کرد

  . سندیکای کارگران شرکت واحد را به دادگاه احضار کرده است ميرزائی از اعضای هيئت مدیره

 
٦٧٣ 

 

"المپ فارس"کارخانه  ٣٠٠  ماه حقوق و مزایا٢ ٨ شنبه ٢ شيراز    
که  کنند، در حالی کارفرمایان عدم فروش محصوالت کارخانه المپ فارس را دليل پرداخت نشدن حقوق کارگران اعالم می

در حال حاضر کارفرمایان وعده داده اند که طی روزهای . گونه مشکلی در این زمينه وجود ندارد به گفته کارگران هيچ
شان پرداخت نشود   کارگران نيز تهدید کرده اند در صورتی که مطالباتآینده حقوق معوقه کارگران را پرداخت نمایند و

  .اقدام به اعتصاب مجدد خواهند نمود

 
٦٧٤ 

 

 کارخانه - اخراج و چندین ماه حقوق معوقه
"چينی مهدی "  

٨ شنبه ٢ یزد   

ری این استان تجمع کرده و دا در مقابل استان" بوهروک"زمان با کارگران کارخانه سيمان  شماری از کارگران امروز و هم
 کارگر ١٤٤ سال قبل در حالی تعطيل شد که ١کارخانه چينی مهدی یزد از . شان شدند خواستار رسيدگی به مشکالت

 کارگر ٢٢٠چنين  هم .برند رسمی این شرکت چندین ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و در بالتکليفی به سر می
  . از سر کار اخراج شده اند خواستار بازگشت به کار و پرداخت مطالبات معوقه خود هستندقرار دادی این واحد نيز که

٦٧٥ 
 

  شرکت توليدی ٣٤٠ تعطيلی کارخانه، اخراج، بی کاری
"اسپارت ماشين تول "   

٩ شنبه ٣ گيالن  ٦٧٦ 
 

 ٣٠٠بحران شده و کارفرمایان ترین واحد توليدی کنتور گاز در ایران بود، طی ماههای گذشته دچار  این شرکت که بزرگ
  . بيکار شدندنيزمانده این واحد   کارگر باقی٤٠سرانجام شرکت مذکور به صورت کامل تعطيل و .کارگر خود را اخراج کردند

 
 

ریسندگی و بافندگی  ٤٠٠  ماه حقوق معوقه٤
 رحيم زاده

٩ شنبه ٣ اصفهان   

کارفرمایان . مينی اصفهان خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدندکارگران این کارخانه صبح امروز با تجمع در خيابان خ
کارگران شرکت کننده در .  نفر از کارگران قراردادی خود را قبل از پایان قرار دادشان از سر کار اخراج نمودند٦٠چنين  هم

"  حقوق نگرفته ایمچهار ماه است که: "این حرکت اعتراضی، پالکاردی به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود
این تجمع باعث بسته شدن خيابان خمينی برای مدتی شد و نيروهای انتظامی رژیم نيز . حقمان را می خواهيم

 این تجمع  بالفاصله در محل تجمع حاضر شدند ولی با آتش زدن الستيک و مسدود کردن جاده ارتباطی تهران به اصفهان
 روز گذشته با تجمعات مختلف نسبت به اقدامات کارفرمایان اعتراض کردند، ٣کارگران شرکت مذکور که طی . ادامه یافت

  .شان ادامه خواهند داد شان رسيدگی نشود به اعتراضات که به مشکالت اعالم نمودند تا زمانی

 
 

٦٧٧ 
 



- ٦٨ - 

"نساجی تبریز"کارخانه  ٥٠  ماه حقوق و مطالبات معوقه٦عدم پرداخت  ٩ شنبه ٣ تبریز    
های کارگران   این کارخانه سرانجام با وعده مسئولين رژیم و کارفرمایان در خصوص رسيدگی به خواستاعتصاب کارگران

تبریز نيز که حقوق و " چينی ارس"کارگر شرکت  ٢٨٠. آنها از روز اول بهمن ماه اقدام به اعتصاب نموده بودند. پایان یافت
  .دام به اعتصاب نمودند روز اق٢٦ ماه خود را دریافت نکرده اند به مدت ٢مزایای 

٦٧٨ 
 

"توليد دارو"شرکت  ٢٠٠ خطر اخراج و فشار کارفرمایان ٩ شنبه ٣ تهران    
کارفرمایان شرکت : طی نامه ای به احمدی نژاد نوشته اند سال سابقه کارد دارند، ١٢ تا ٢کارگران این  شرکت که از 

 اعالم ورشکستگی این شرکت، تصميم گرفته اند که کارگران  ماهه و١ با تنظيم قرارداد ١٣٨٤توليد دارو از اول دی ماه 
 ماه واگذار نمایند و اعالم کرده اند در صورت خودداری از تنظيم قرارداد با ٣کاری به مدت  این بخش را به بخش پيمان

ه نموده اند مين اجتماعی مراجعآبه سازمان تدر خطر اخراج کارگران . اخراج می شوندتمامی کارگران کاری  بخش پيمان
اعالم کرده اند که هيچ نيز کاری استفاده نمایند، اما مسئولين این سازمان  کار شدن بتوانند از بيمه بی تا در صورت بی

  .کاری وجود ندارد کار شدن کارگران قراردادی و پيمان قانونی در حمایت از بی

 
 

٦٧٩ 
 

مزد ناچيز دست ٩  شنبه٣ کرمانشاه کارگران نانوائی ها ٦٠٠٠    
 تعين شد ٨٤ هزار تومان در ماه برای سال ١٢٦که حداقل حقوق تصویب شده در قوانين کار جمهوری اسالمی  در حالی

های  کارگران خبازی. کنند  هزار تومان حقوق دریافت می١٠٠های استان کرمانشاه کمتر از   درصد از کارگران خبازی٨٠
 سال قبل ٢چنان مانند قوانين  باشند که هم  می٨٥ایای سال کرمانشاه در حالی چشم انتظار تصویب حقوق و مز

  .حقوق می گيرند

 
٦٨٠ 

 

"سپيدان غرب"شرکت  ١٥ تعطيلی کارگاه و بی کاری زنان ٩ شنبه ٣ کرمانشاه    
 کارگر زن مشغول کار بودند و کارفرمایان طی روزهای گذشته با ١٥در شرکت سپيدان غرب که توليد کننده گونی بود 

  .کاری کارگران خود شدند عدم سود دهی شرکت را تعطيل و باعث بیبهانه 
٦٨١ 

 
"ریسندگی نخ"شرکت -  نفر از کارگران٢٠دستگيری  ٩ شنبه ٣ قزوین    

به دنبال برگزاری تجمع اعتراضی کارگران طی روزهای گذشته نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی شماری از آنان را 
 که چندین ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار این کارگران. دستگير کرده اند

 نفر از کارگران این شرکت توسط نيروهای انتظامی ٢٠شان شدند، اما  رسيدگی مسئولين و کارفرمایان به مشکالت
  .دستگير شده اند

٦٨٢ 
 

"پارس تحریر "شرکت  ١٢٠  کارگر٦٠خطر اخراج  ١٠ شنبه ٤ کرمانشاه    
 ٣را از  کارفرمایان این واحد با بهانه قرار دادن واردات کاالهای چينی و عدم فروش محصوالت این شرکت ساعت کار 

  . نفر از کارگران را اخراج خواهند کرد٦٠اعالم کرده اند که   شيفت کاهش داده و ٢شيفت به 
٦٨٣ 

 
بی توجهی مسئولين به وضعيت و 

 مشکالت خود
"خورشيد"تان بيمارس - ١٠ شنبه ٤ اصفهان    

شماری از کارمندان اداری و پيراپزشکی این بيمارستان در محوطه این بيمارستان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی 
کارمندان بيمارستان  .کارمندان معترض ضمن سر دادن شعارهایی خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند. نمودند

  .ان را عامل بروز مشکالت شان دانسته و خواستار استعفای وی شدندخورشيد رئيس این بيمارست

٦٨٤ 
 

...حقوق معوقه و  "مقره سازی ایران"شرکت  -  ١٠ شنبه ٤ ساوه    
به دنبال عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا و دیگر مشکالت موجود کارگران  این شرکت طی روزهای گذشته دست از 

کارفرمایان حقوق کارگران .  مقابل دفتر مدیریت واحد مذکور تجمع اعتراضی برگزار کردند ساعت در٤کار کشيده و به مدت 
خود را به موقع پرداخت نمی کنند، اضافه کاری و برخی دیگر از مزایای آنان را قطع کرده و از تجدید قراداد کارگران 

  .ستقراردادی خودداری می کنند که این مسئله با اعتراض کارگران روبرو شده ا

 
٦٨٥ 

 

١٠ شنبه ٤ قزوین شرکت فرنخ و مه نخ ١٢٠٠  کارگر١٤ادامۀ بازداشت    
چنان در بازداشت   نفر از کارگران شرکت فرنخ و مه نخ قزوین که به وسيله نيروهای انتظامی رژیم دستگير شدند هم١٤

ایای خود را دریافت نکرده اند طی صدها نفر از کارگران شرکت فرنخ و مه نخ که چندین ماه حقوق و مز. به سر می برند
 اسفند در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و خواستار رسيدگی به ١ بهمن ماه و دوشنبه ٣٠روزهای یکشنبه 

 نفر از آنان ١١ نفر از کارگران به وسيله نيروهای انتظامی دستگير شدند که ٢٥به دنبال این تجمع  .شان شدند مشکالت
  .چنان در زندان به سر می برند نفر دیگر هم ١٤آزاد شدند، اما 

 
٦٨٦ 

 

١٠ شنبه ٤ تهران شرکت واحد - زندانی شدن یکی از اعضای هيأت مدیره   
 نفر از اعضای هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به دادگاه یکی از اعضای این هيئت به زندان ٤به دنبال احضار 
یی، سعيد ترابيان، رضا شهابی و سيد داود رضوی به دادگاه انقالب تهران، روز پس از احضار غالمرضا ميرزا. منتقل شد

سه شنبه نامبرگان خود را به دادگاه معرفی کردند، اما بنا به دالیلی که تاکنون مشخص نشده است غالمرضا ميرزایی 
زندان اوین منتقل شده و عضو هيئت مدیره و سخنگوی سندیکای کارگران شرکت واحد پس از معرفی خود به دادگاه به 

رئيس هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد ابراهيم مددی، " منصور اسانلو. "از سرنوشت وی اطالعی در دست نيست
 نفر از کارگران ایران خودرو با اسامی ٢و  یعقوب سليمی، ابراهيم گوهری و منصور حيات غيبی از اعضای هيئت مدیره 

  .ن در زندان به سر ميبرندستار امينی و افشين بهرامی همچنا

 
 

٦٨٧ 
 

کارخانه ریسندگی و  ٤٠٠  ماه گذشته٤حقوق و مزایای 
"رحيم زاده "بافندگی   

١٠ شنبه ٤ اصفهان   

اعتراضات کارگران این کارخانه امروز وارد چهارمين روز خود شده و کارگران با تجمع در مقابل این کارخانه خواستار 
       کارگر قراردادی این شرکت که قبل از اتمام ٦٠ارگران نسبت به اخراج ک. شان شدند رسيدگی به مشکالت

  .شان صورت گرفت اعتراض کرده و خواستار بازگشت این کارگران بر سر کارهایشان شدند قرارداهای

٦٨٨ 
 

"سد گالبر"کاری پروژه  پيمان ٢٠٠ اعتراض به اخراج و حقوق معوقه ١٠ شنبه ٤ زنجان    
کارگران اخراجی . رگران اخراجی این شرکت در مقابل استانداری زنجان اقدام به برگزاری تجمع نمودندصدها نفر از کا

 ماه حقوق و مزایای معوقه خود را تاکنون ٥ قرار داد داشتند، اما در حاليکه ٨٤اعالم کردند با وجود اینکه تا پایان سال 
گذرد، اما هيچ   روز از اعتراضات و تحصن این کارگران می٣که  اینرغم عال .دریافت نکرده اند از سوی کارفرما اخراج شدند

  .ها و مطالبات این کارگران نيست کس پاسخگوی خواست

 
٦٨٩ 

 

های ميوه و تره بار ميدان - محروميت از حق بيمه ١٢جمعه  تهران    



- ٦٩ - 

ن ميادین هيچ اقدامی جهت بيمه کردن های ميوه و تره بار ، از حق بيمه محروم بوده و کارفرمایان ای بيشتر کارگران ميدان
کارفرمایان با اقدامات ضد کارگری به جای اسامی کارگران اشتغال به . کارگران انجام نداده و از این کار سر باز می زنند

 مين اجتماعی و ادارهأآنها بارها به سازمان ت .ها اسامی بستگان خود را در ليست بيمه منظور می کنند کار در این ميدان
کرد کارفرمایان به سازمان های مربوطه شکایت کرده اند اما مسئولين رژیم هيچ  بيمه تهران مراجعه کرده و به عمل

  .اقدامی صورت نداده اند

 
٦٩٠ 

 

١٢جمعه  کرج کارخانه قطعات فوالدی -  ماه به حقوق و مزایای معوقه٣   

کارگران اعتراض .  اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودندبار دیگر ، کارگران این کارخانه در سالن غذاخوری این شرکت
های خود به ميزهای رستوران غذا خوری این شرکت ابراز نموده و خواستار رسيدگی و  خود را به شکل کوبيدن قاشق

  .پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود از سوی کارفرمایان این شرکت شدند

٦٩١ 
 

نتعطيلی کارخانه و بی کاری کارگرا  کارخانه توليدی ٤٠ 
"شهد سيب "  

١٢جمعه  کرمانشاه   

کار شده  کارگران بی .کارفرمایان این کارخانه با بهانه های واهی ناشی از بحران مالی این کارخانه را تعطيل نموده اند
       ر وکارخانه شهد سيب کرمانشاه برای بازگشت به کار و رسيدن به حقوق قانونی خود بارها در مقابل ادارات کا

  .داری استان اقدام به تجمع اعتراضی نموده اند که این اعترضات نتيجه ای در بر نداشته است استان

٦٩٢ 
 

تعطيلی کارخانه ها و حقوق های 
 عقب افتاده

١٢جمعه  اصفهان  واحد توليدی صنعتی٨ -   

     ها طلب  قه خود از این شرکت واحد تعطيل شده اصفهان چندین ماه حقوق و مزایای معو٨کار شده  کارگران بی
 ٢ ماه، گل نثار با ٣ ماه، آجر خوش نما با ٤ ماه، قند نور سپاهان با ٥شرکت ریسندگی و بافندگی بارش با . داشته اند

 ماه از ٣و بتول دال با   ماه ٥/٢ ماه، ریسندگی رحيم زاده با ٣ ماه، ریسندگی و بافندگی آذر با ٥ماه، شهاب صنعت با 
  .هایی هستند که تاکنون حقوق و مزایای چند ماه کارگران خود را پرداخت نکرده اند رکتجمله ش

٦٩٣ 
 

تعطيلی کارخانه ها و حقوق های 
 عقب افتاده و حق بيمه

١٢جمعه  ایالم  واحد توليدی و صنعتی٢٥ ١٣٠٠   

گوشتی سالم، شرکت تعاونی شرکت کارتن سازی، شرکت رفاه ایالم ، الکتروکوار، شرکت پليمر، شرکت فراورده های 
های ميعاد نخ، آرام نخ، دیبا نخ، و گل نخ نيز در آستانه  هایی هستند که تعطيل شده و شرکت  از جمله شرکت١٢٠

کارفرمایان این واحدها با بهانه های واهی و در حالی این واحدها را تعطيل کرده اند که کارگران از  .تعطيلی قرار گرفته اند
کار  کاری و دیگر مزایا از کار بی یی در این شرکتها برخوردار بوده و بدون هيچ مزایای از قبيل داشتن بيمه بیسابقه کار باال

 . واحد توليدی دیگر در این استان در آستانه تعطيلی قرار دارند١٥٠بيش از . شدند
  

 
٦٩٤ 

 

١٣شنبه  تهران ایران خودرو - پيش نهاد تشکيل کميتۀ دستمزدها   
ایران خودرو، طی اطالعيه ای پيشنهاد کرده اند که به علت نبودن امنيت شغلی و تشکل مستقل و واقعی نبودن کارگران 

نمایندگان کارگران، خواهانيم که با حضور کارگران، نمایندگان سندیکای شرکت واحد و سایر تشکل های واقعی از جمله 
، کارگران نساجی کاشان، شرکت صدرا و سایر نمایندگان آهنگی، نمایندگان کارگران شاهو کميتۀ پيگيری، کميتۀ هم

  .واقعی کارگران در کميتۀ تعيين دستمزدها شرکت کنيم

٦٩٥ 
 

 شرکت قوطی سازی ٢٠ تعطيلی کارخانه و بی کاری کارگران
"زاگرس"   

١٣شنبه  کرمانشاه   

بعد " زاگرس"کارگران شرکت قوطی سازی  .کارفرمایان این کارخانه را با بهانه های ناشی از بحران مالی تعطيل کرده اند
یابی به حقوق قانونی و بازگشت به کار  از تعطيلی این واحد توليدی بارها به سازمانها و نهادهای رژیم برای دست

  .مراجعه کرده اند اما این اعتراضات تاکنون نتيجه ای در بر نداشته است

٦٩٦ 
 

 ماه حقوق ٣اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایا

١٣شنبه  ایالم شرکت ساختمان ملی ٢٠٠   

 کارگر شرکت ساختمان ملی ایالم طی چندین روز گذشته اقدام به تجمع اعتراضی نموده و خواستار ٢٠٠بيش از 
تجمع اعتراضی کارگران که چندین روز متوالی ادامه داشته اعالم کرده اند تا رسيدن . پرداخت مزایای قانونی خود شدند

  .چنان به اعتراضات خود ادامه ميدهند  همبه حق قانونی خود

٦٩٧ 
 
 

١٣شنبه  تهران کارگاه های زیر زمينی ٥٦٥٠٠٠ محروميت از خدمات  بيمه ای   
 هزار کارگر در آن مشغول ٥٦٥ هزار کارگاه زیر زمينی وجود دارد که ١٤٢ فعال است و   هزار کارگاه٣٥٦در تهران بيش از 

ات بيمه ای محروم بوده و کارگران در این رابطه با مشکالت فراوان درمانی و پزشکی کار هستند که کارگران آن از خدم
کارفرمایان با پشتيبانی از قانونهای رژیم از بيمه کردن این کارگران سر باز زده و در قبال آن هيچ تعهدی .روبرو هستند

شان باعث شده   اخراج آنان از سر کارهایشرایط بسيار سخت خانواده های کارگران و ترس از. نسبت به کارگران ندارند
  . بيمه خود هيچ اقدامی نکنند که کارگران برای

 
٦٩٨ 

 

معدن زغال سنگ  ٦٢٠  ماه حقوق و مزایا١٣عدم پرداخت 
"سنگرود"  

 

١٣شنبه  رودبار   

که دوباره تصميم کارگران معترض اعالم کرده اند . صدها کارگر صبح امروز در داخل معدن مذکور اقدام به تجمع نمودند
رفتن به تهران را دارند تا در مقابل نهادها و سازمانهای مربوطه اقدام به اعتصاب و اعتراض نمایند و تا لحظه حرکت مجدد 

 اسفند ماه نماینده مجلس ٧در تاریخ . شان در داخل معدن اقدام به تجمع اعتراضی می نمایند راه خانواده های خود هم
 ميليون تومان وام به ٨٠٠ که برای چندمين بار قصد رفتن به تهران را داشتند و عده داد که این استان به کارگران

کارفرمایان معدن پرداخت گردیده که از طریق آن مطالبات کارگران پرداخت شود، اما تا کنون وعده های مسئولين عملی 
  .شان به تهران بروند ه هاینشده که این بار کارگران قصد دارند برای چندمين بار  همراه با خانود

  

 
٦٩٩ 

 
 

کاری  تعطيلی کارخانجات و بی
 کارگران و حقوق های پرداخت نشده

 

واحد های توليدی  ١٥٠٠٠
 صنعتی

١٣شنبه  پاک دشت   



- ٧٠ - 

                                                                                               دشت  واحد توليدی صنعتی شهرستان پاک١٠٠
                                                                                              و  شده   تعطيل   تا کنون١٣٨٤ سال   ابتدای  از

                                                                                              .کار شدند این واحد ها بی هزار کارگر١٥بيش از 
                                                                                               واحد مربوط به  ٨٠از این واحدهای تعطيل شده 

                                                                                                 هزار کارگر آن به٨  که بيش از   بوده  آجر توليد
                                                                                                کارخانه بزرگ٤همچنين.کاران پيوستند جمع بی

                                                                                                نيز  ریخته گری واحد   ها  ده  و شيرآالت توليد 
                                                                                                 واحدهای  این  از   برخی . است  شده تعطيل
                                                                                                ماه حقوق و مزایای ١٣   از  بيش  شده تعطيل
                                                                                              موجب   امر  این که  نکرده   پرداخت   را کارگران

                                                                                                شهرستان در این   کارگری   گسترده اعتراضات
                                                                                               ها  دهشده است همچنين در یک هفته گذشته

                                                                                                 کارگر این و صدها  شده   تعطيل  توليدی واحد
  .کار شده اند واحدها نيز بی

٧٠٠ 
 

"الياف شيروان"کارخانه  ١٠٠  ماه حقوق و مزایای عقب افتاده٥ ١٣شنبه  شيروان    
کارفرمایان با بهانه های واهی بحران مالی و بدهی باال را عامل تعطيل نمودن این کارخانه قرار داده و از پرداخت حقوق و 

بدنبال اعتراضات مکرر کارگران کارخانه الياف شيروان کارفرمایان را مجبور به  .ع می کنندمزایای کارگران این شرکت امتنا
  .های اطراف کارخانه کرده است، اما تا کنون حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکرده اند فروش زمين

٧٠١ 
 

١٣شنبه  اروند کنار کارگران صياد ١٠٠ اعتراض به منع صيد و تخليه ماهی   
داری این  در مقابل بخش" انهار طبيعی"در اعتراض به صيد ماهی و منع تخليه ماهی در " اروند کناری"ران صياد در کارگ

 روز گذشته نيروهای انتظامی در دهانه ٢کارگران صياد اعالم کردند که از . شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند
تجمع کنندگان سپس  .ای حمل ماهی و صيادان به این منطقه شده انده  شده و مانع عبور قایق مستقر" انهار طبيعی"

در منطقه اروند کناری  ماهی يالت جنوب خواستند، که اجازه صيدداری آبادان و مسئولين ش با امضای طوماری به فرمان
  . می باشدهای عمده در شمال غرب خليج فارس از صيدگاه" اروند کناری"منطقه . مانند گذشته با آنها داده شود

 
 

٧٠٢ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای خود

١٣شنبه  رشت ایران برک ٢٠٠   

 نفر از کارگران ٨٠. کارگران این کارخانه امروز در مقابل اداره کل صنایع استان گيالن اقدام به تجمع اعتراضی نمودند
.  ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند١١ که هر کدام ند ا سال سابقه کار اخراج شده٢٠ تا ١٠کارخانه ایران برک با داشتن 

  . ميليون ریال حقوق و مزایای کاری خود را از این شرکت طلب دارند٢٠٠ تا ١٠٠هر کدام از آنها بين 

٧٠٣ 
 

شرکت صنایع پوشش  ٣٠٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٧
 گيالن

١٤یکشنبه  رشت   

کارگران . انزلی را با آتش زدن الستيک بستند_  گذشته جاده اصلی رشت کارگران  این شرکت صنایع پوشش گيالن روز
 ماه حقوق و مزایایی خود را دریافت نکرده اند ،طی ماههای گذشته دهها بار با ٧شرکت صنایع پوشش رشت که 

غين به برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار احقاق حقوق خود شده اند، اما مسئولين رژیم هر بار با وعده های درو
 کارگر این واحد ٢١٥٠به دنبال واگذاری کارخانجات صنایع پوشش به بخش خصوصی تاکنون  .اعتراضات آنان پایان داده اند

 کارگر دیگر مشغول ٢٠٠کاری استفاده می کنند و تنها   نفر از بيمه بی٦٥٠ کارگر دیگر نيز ٨٥٠از سرکار اخراج شده و از 
  .کار می باشند

 
٧٠٤ 

 

ی کاریاخراج و ب ١٤یکشنبه  بجنورد شهرداری ٣٥٠    
کارگران اخراج شده بين .  کارگر خدماتی این مرکز را از سر کار اخراج کردند٣٥٠مسئولين شهرداری طی روزهای گذشته 

مسئولين  .های خدماتی ، فضای سبز و عمران شهرداری مشغول کار بودند  سال سابقه کار را داشته و در بخش٥ تا ٢
  .کار اخراج کرده اند های پيمان هایی از شهرداری به شرکت رگران مذکور را پس از واگذاری بخششهرداری کا

 
٧٠٥ 

 
١٤یکشنبه  تهران شيشه ميرال ١٥٠  ماه حقوق و مزایا١١   
حضور در کارفرمایان نيز از . کارگران این کارخانه صبح امروز با بر پائی آتش در مقابل کارخانه به اعتراضات خود ادامه دادند

نيروهای انتظامی رژیم بالفاصله در مقابل کارخانه حاضر شده  .گویی به مشکالت آنان خودداری می کنند کارخانه و پاسخ
  .و کارگران را تهدید کرده اند، اما آنان همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند

٧٠٦ 
 

"فوالد ایران"شرکت  ٤٠ تعطيلی، اخراج و بی کاری کارگران تپاک دش  ١٤یکشنبه     
 سال سابقه کار در این شرکت دارند و اکنون ١٠ کارگر این شرکت که اکنون از سر کار اخراج شده اند هر کدام ٤٠

  . را به بهانه مشکالت و بحران مالی تعطيل کردند اینکارفرمایان .خواستار روشن شدن وضعيت خود هستند
٧٠٧ 

 
کشرکت ایران بر ٢٠٠ چندین ماه حقوق و مزایا ١٤یکشنبه  رشت    

صبح امروز کارگران شرکت ایران برک بار دیگر در مقابل اداره کل صنایع استان گيالن تجمع کرده و نسبت به عدم 
 ٨٠ .آنها روز گذشته نيز در مقابل همين اداره تجمع اعتراضی برگزار کردند. شان اعتراض کردند رسيدگی به خواسته های

  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند١١سر کار اخراج شده اند تاکنون کارگر این کارخانه نير که از 

٧٠٨ 
 

١٤یکشنبه  شهر ری کوره های آجرپزی ٢٥٠٠ تعطيلی کوره ها و بی کاری کارگران   
 کارگر این کوره ها ٢٥٠٠ کوره آجرپزی در منطقه محمود آباد شهر ری تعطيل شده و ٣٠طی یک سال گذشته بيش از 

کارفرمایان این کوره ها با بهانه های واهی عدم فروش توليدات و بحران مالی این کوره ها را تعطيل نموده . کار شدند بی
  .کاران پيوستند و تمامی کارگران آن به جمع بی

٧٠٩ 
 

 مجتمع پتروشيمی -  ماه حقوق و مزایا٤عدم پرداخت 
"آریا ساسول"  

١٤یکشنبه  عسلویه   

مجتمع پتروشيمی در عسلویه ظهر امروز اقدام " برزین"کاری نقليه سنگين شاغل در شرکت پيمانها راننده وسایل  ده
نموده و اعالم این رانندگان همراه با وسایل نقليه خود در مقابل شرکت اقدام به تجمع . به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

  .ه کار خودداری خواهند نمودکه مطالبات معوقه آنان پرداخت نشود از بازگشت ب کردند تا زمانی

٧١٠ 
 

خواستار آزادی دستگير شدگان و 
  کارگر بی کار شده٧٠٠تعيين تکليف 

١٤یکشنبه  تهران شرکت واحد -   



- ٧١ - 

  چنان در بالتکليفی به سر می برند و از بازگشت به کار آنان جلوگيری  بسياری از کارگران آزاد شده شرکت واحد هم
آزاد شده شرکت واحد امروز در مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تجمع کرده و خواستار شماری از کارگران . می شود

 نفر از فعالين ٦کارگران معترض همچنين خواستار آزادی  .کار شده این شرکت شدند  کارگر بی٧٠٠روشن شدن وضعيت 
  .عضو هئيت مدیره سندیکا شدند که همچنان در زندان به سر می برند

٧١١ 
 

عقب مانده ماه حقوق ٣ د شرکتنچ -  ١٥ شنبه ٢ ایالم، زابل، طبس    
      کارگر شرکت ساختمانی ٣٠٠. ایالم سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند" پاالیشگاه گاز"کارگر شرکت  ٤٠٠  
  کارگر شرکت٢٠٠.  ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و همچنان در بالتکليفی به سر می برند٣ "دی زابل"

  . ماه در انتظار دریافت حقوق و مزایای معوقه خود هستند٣طبس " همراه سازان  "      خدماتی

٧١٢ 
 

های سدسازی  شرکت ١٢٠٠  ماه حقوق و مزایا٨
"پرليد"و " زیگورات"  

١٥ شنبه ٢ ایالم   

نموده و با  صاب به اعت شان طی روزهای گذشته اقدام  های مذکور به دنبال عدم پرداخت مطالبات شرکت کارگران 
که به   تا زمانین معترض اعالم کرده اند، کارگرا. برپایی تجمعات اعتراضی خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند

  . ادامه خواهند داد آنان پرداخت نگردد به اعتراضات و اعتصاب خود هایشان رسدگی نشود و مطالبات  خواست

٧١٣ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
  ماه معوقه١٣مزایای 

معدن زغال سنگ  ٦٢٠
"سنگرود"  

١٥ شنبه ٢ رودبار   

چنين شماری از کارگران از صبح روز  هم .وارد سومين روز شد" سنگرود"تجمع اعتراضی صدها کارگر معدن زغال سنگ 
کنند به اعتصاب شنبه اقدام به اعتصاب غذا نموده و اعالم کرده اند تا تمامی حقوق و مزایای معوقه خود را دریافت ن یک

  .غذای خود ادامه خواهند داد

٧١٤ 
 

 ماه حقوق و مزایا و ٢عدم پرداخت 
 عيدی

"استيم"شرکت  ١٥٠ ميدان گازی پارس  
 جنوبی

١٥ شنبه ٢   

در فازهای شش، هفت و هشت طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی اقدام به تجمع اعترضی " استيم"کارگران شرکت 
برده برگزار گردید و کارفرمایان وعده پرداخت حقوق کارگران را   دوشنبه در مقابل دفتر شرکت ناماین تجمع امروز. نمودند

 هزار ٤٠کاری در مجتمع پتروشيمی پارس جنوبی فعاليت دارند که بيش از  صدها شرکت پيمان. در روزهای آینده دادند
  .ها مشغول کار می باشند کارگر در این شرکت

٧١٥ 
 
 

اخراج کارگرانتعطيلی معدن و   معدن  ٤٠ 
"شن و ماسه کبود گنبد"  

   ١٦  شنبه٣ پاک دشت

کارفرمایان بدون ارائه هرگونه دليلی . به دنبال اقدام کارفرمایان مبنی بر تعطيلی کارگران این معدن از سرکار اخراج شدند
کار شده نيز خودداری  ران بیگوئی به مشکالت کارگ اقدام به تعطيلی معدن شن و ماسه کبود گنبد نموده و از پاسخ

  .معدن را داشتنداین  سال سابقه کار در ٢٥کار شدند که هرکدام حدود  این کارگران در حالی بی. می کنند

٧١٦ 
 
 

 ماه ١٣اعتراض به عدم پرداخت 
 حقوق و مزایای معوقه

"رود سنگ"ال غمعدن ذ ٦٢٠ ١٦ شنبه٣ رودبار    

کارگران . رودبار وارد چهارمين روز خود شد" رود سنگ" داخل معدن ذعال اعتصاب غذا و تجمع اعتراضی کارگران در
که از روز جمعه همراه با خانواده هایشان اقدام به تجمع کرده بودند، شب گذشته به نشانه " رود سنگ"اعتصابی 

ر دادند که اگر کارگران اعتصابی ضمن اعتراض به بی توجهی مسئولين رژیم هشدا. اعتراض در داخل معدن به سر بردند
  .شان برآورد نشود اعتراضات به شدت بيشتری ادامه خواهد یافت خواستهای

 
٧١٧ 

 
 

١٦ شنبه٣ کرج  واحد خدماتی٢ - حقوق و مزایای معوقه   
این کارگران اعالم کرده اند  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٢کارگران قراردادی فضای سبز شهرداری کرج 

ایان از پرداخت اضافه کاری، جمعه کاری و شب کاری امتناع می کنند و نسبت به بيمه کارگران هيچ اقدامی انجام کارفرم
                       . را دریافت نکرده اند خود ماه حقوق و مزایای٣" امت پتون"کارگران شرکت  .نمی دهند

 
٧١٨ 

 
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 

 معوقه
   ١٦ شنبه٣ تهران فرهنگيان و معلمان -

شماری از نمایندگان صنفی فرهنگيان و معلمان در مقابل مجلس رژیم اسالمی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی 
 ٨٤موریت و یارانه در سال أئله مندی ، حق مسکن ، حق م در اعتراض به عدم پرداخت حق عاتجمع کنندگان .نمودند
ها با حقوق چند برابر و دریافت  همچنين فرهنگيان اعالم کردند که در سال گذشته رئيسان و استادان دانشگاه. شدند

 ساله از دریافت ٣٠ تا ٢٠گر با سابقه کاری حقوق به موقع در سر ماه و گرفتن مزایای کاری خود شده اند اما فرهنگيان دی
  .گونه مزایا محروم بوده اند و نسبت به تبعيض کاری و حقوقی در این رابطه اعتراض کردند این

 
٧١٩ 

   ١٦ شنبه٣ پاک دشت آجر پزی ها ١٥٠٠ تعطيلی واحدها و بی کاری کارگران
کاران ایران   کارگر این واحد به جمع بی١٥٠٠بيش از " قرچک ورامين" واحد توليد آجر در منطقه ٢٠به دنبال تعطيلی 

چنين  هم. کارفرمایان این واحدها با بهانه واهی و بفروش نرفتن محصوالت خود این واحدها را تعطيل نموده اند. پيوستند
هزاران نفر از . کار شده اند  کارگر این کوره ها نيز بی٢٥٠٠ کوره آجر پزی در شهر ری تعطيل شد و ٣٠ روز گذشته ٣طی 

  .این کارگران در حالی از سرکار اخراج شده اند که حقوق و مزایای چندین ماه خود را دریافت نکرده اند

٧٢٠ 
 

١٧ شنبه ٤ زنجان سد گالبر ٤٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٥   
دند، اما وعده های کارگران سد مذکور طی روزهای گذشته با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار پرداخت مطالباتشان ش

  .کارفرمایان نيز عملی نشده است
٧٢١ 

 
"الياف شيروان" کارخانه  ٢٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٥ ١٧ شنبه ٤ شيروان    

 نفر اخراج ١٠٠ کارگر ٢٠٠با بحران روبرو شده و از  به دنبال واگذاری کارخانه الياف شيروان به بخش خصوصی این واحد 
  . ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٥يز شده و دیگر کارگران ن

٧٢٢ 
 

"صندوق نسوز خرم" -  ماه حقوق و مزایا١١عدم پرداخت  ١٧ شنبه ٤ تهران    
نمودند و با حمل پالکارد و سردادن  از آارگران  این شرآت صبح امروز در مقابل مجلس رژیم اسالمی تجمع  شماری 

به دنبال این اقدام اعتراض نيروهای .  سوی مسئولين رژیم را خواستار شدندشان از شعارهای رسيدگی به مشکالت
  .انتظامی رژیم بالفاصله در محل تجمع کارگران حاضر شدند

٧٢٣ 
 

١٧ شنبه ٤ بویر احمد شهرداری -  ماه حقوق معوقه٥پرداخت نشدن   ٧٢٤ 
ی استان آهگيلویه و بویر احمد و فرمانداری و نفر از آارگران خدماتی شهرداری صبح امروز در مقابل استاندار ها  ده

آردند تا زمانی آه حقوق معوقه خود را از سوی شهرداری دریافت نكنند، تمام  شهرداری این شهر تجمع کردند و اعالم 
 
 



- ٧٢ - 

  .های شهر را تعطيل کرده و به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد خدمات جمع آوری زباله و نظافت خيابان

عيت بالتکليفیروشن شدن وض ١٧ شنبه ٤ تهران شرکت واحد -    
امروز شماری از کارگران آزاد شده در مقابل دفتر مرکزی شرکت واحد تجمع کرده و خواستار مالقات با مدیران شرکت و 

ن کارگران آزاد شده شرکت واحد که از بازگشت به کار آنها جلوگيری می شود و حکم اخراج آنا .رفع بالتکليفی خود شدند
تاکنون هيچ . نيز ابالغ نشده هم اکنون در بالتکليفی به سر می برند و خواستار روشن شدن وضعيت خود هستند

عضو هئيت مدیره و سخنگوی سندیکا به دست نيامده است ، اما خانواده " رضا ميرزائی غالم"اطالعی از سرنوشت 
تاکنون به  . اسفند ماه با آنان مالقات کرده اند١٥ه های یعقوب سليمی، منصور حيات غيبی و ابراهيم مددی روز دوشنب

روز . خانواده های منصور اسانلو و غالمرضا ميرزائی اجازه مالقات داده نشده و سرنوشت آنان همچنان نامعلوم است
ود را  اسفند ماه کارگران آزاد شده بار دیگر در مقابل دفتر مرکزی شرکت تجمع خواهند کرد و رفع بالتکليفی خ٢٠شنبه 

  .خواستار خواهند شد

 
 

٧٢٥ 
 

"استيم"شرآت  ١٥٠ عدم پرداخت مطالبات ١٨ شنبه ٥ پارس جنوبی    
توسعه ميدان گازي پارس جنوبي امروز در مقابل  فعال در فازهاي شش، هفت و هشت طرح" استيم"آارگران شرآت 

در پتروشيمي آرياساسول در اعتراض " برزين" شرآت  کارگران   چنين امروز   هم.این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند
عمران " آارگران شرآت نيز  روز گذشته .به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود در مقابل این شرکت تجمع آردند

  .آرده و خواستار دريافت مطالباتشان شدند آه با وعده مسولين به تجمع خود پایان دادند هفت ساعت تجمع" نيرو

 
٧٢٦ 

 
 

اض به کاهش پاداش توليداعتر "ایران خودرو"شرکت ٣٠٠  ١٩جمعه  تهران    
این حرکت اعتراضی از شيفت بعد . پنج شنبه شب تجمع اعتراضی برگزار کردند" ایران خودرو" نفر از کارگران ٣٠٠حدود 

 دستگاه خودرو در ٢١٠٠وليد پاداش توليد به ازای ت. شنبه آغاز و بعد از تغيير نوبت کاری شب نيز ادامه یافت ازظهر روز پنج
 هزار تومان برای سه ماه بود که با وجود تالش کارگران در سال ٣٢٠ ساعت در سال گذشته برای هر کارگر حدود ٢٤

 هزار تومان و پاداش کارگران ٢٠٠جاری و توليد به اندازه سالهای قبل، پاداش توليدی کارگران رسمی و قراردادی به 
موران حراست ایران أ اعتراض و تجمع کارگران، مزمان با هم .ومان در سه ماه کاهش یافته است هزار ت٦٠پيمانکاری به 

کارگران معترض شرکت ایران خودرو خواهان پرداخت . شرکت در محل اعتراض حضور یافتند بردار  خودرو همراه با فيلم
  .این شرکت شدنددوباره پاداش توليد و عيدی و توجه بيشتر مدیران به وضع رفاهی کارگران 

 
 

٧٢٧ 

      ماه حقوق و٤عدم پرداخت  
مزد معوقه دست  

"دنيای ایرانی"شرکت  - )عراق(حلبجه   ١٩جمعه     

کارفرما به عده ای از کارگران چک بانکی بدون محل . مهندسان و کارگران شرکت دنيای ایرانی دست به اعتصاب زده اند
ها گذشته کارفرما مورد مواخذه قرار نگرفته   ماه از سررسيد چک٢ وجود آنکه تحویل داده ، اما بر خالف مقررات بانکی با

کاری از طرف حکومت محلی  کارفرما به تعویق افتادن مطالبات کارگران را ناشی از عدم پرداخت وجوه پيمان. است
را به ایران  افت کرده و آنهای خود را از حکومت دری اما کارگران می گویند که کارفرما کليه طلب. کردستان ذکر می کند

 ٢١و نيز " حلبچه شهيد" خانه مسکونی در شهر ٥٠٠کاری مسئول پروژه احداث  این شرکت پيمان. منتقل کرده است
مدیر و مسئول این شرکت شخصی است . در شهرهای مختلف است) مرکز زنان" (سه نتر زنان"باب ساختمان مربوط به 

 مهمی در شهر سنندج داشته و از مهره های مهم جمهوری های که قبال مسئوليت" اهللا کرم ميرزایی"به بنام دکتر 
  .اسالمی بشمار می رود

 
 

٧٢٨ 
 
 

اعتراض به واگذاری شرکت به بخش 
 خصوصی

٢٠شنبه  شيراز شرکت توزیع برق منطقه ای -   

به برگزاری تجمع اعتراضی صدها کارگر و کارمند شرکت توزیع برق منطقه ای استان فارس در مقابل این شرکت اقدام 
های وزارت نيرو و واگذاری شرکت به بخش  این تجمع که امروز وارد سومين روز خود شد در انتقاد از سياست. نمودند

تجمع کنندگان اعالم کرده اند . خصوصی صورت گرفته و کارکنان خواستار لغو این تصميم از طرف مسئولين شرکت شدند
  .ا رسيدن به تمامی خواسته هایشان به اعتراضات خود ادامه می دهندتا لغو کامل این قانون و ت

٧٢٩ 
 
 

"کمپرسور سازی"شرکت  ٤٠٠  کارگر٣٠٠اخراج  ٢٠شنبه  قزوین    
 ٧٠٠در این شرکت ابتدا . کاران پيوستند قزوین از سر کار اخراج شده و به جمع بی" کمپرسور سازی" کارگر شرکت ٣٠٠

ه است، که وضعيت  کارگر کاهش یافت٤٠٠وده اند اما بعد از واگذاری به بخش خصوصی به کارگر در آن مشغول فعاليت ب
  .قيمانده نيز نامشخص استشغلی کارگران با

٧٣٠ 
 

اعتراض به پایين بودن سطح حقوق و 
 مزایا و نبود امنيت شفلی و جانی

 معدن ذغال سنگ ١٠٠٠
"کار هم "  

٢٠شنبه  شهرستان راور   

. در منطقه پابدانای کرمان در مقابل دفتر این معدن اقدام به اعتصاب نمودند" کار هم"ذغال سنگ  هزار کارگر معدن ١
های دگارگران اعتصابی ضمن اعتراض به وضعيت بهداشتی معدن و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، گسترش قراردا

 .شان شدند ئولين رژیم به خواستهایمزدها معترض بوده و خواستار رسيدگی مس موقت و تفاوت در نحوه پرداخت دست
 هزار تومان ٩٠ تا ٨٠ ساعت در این معدن ماهانه فقط ١٠ تا ٨کارگران اعالم کرده اند که در قبال کار سخت و دشوار 

این کارگران از هفته قبل در اعتراض به عدم .مزد دریافت می دارند که این مبلغ جوابگوی مخارج آنها نيست دست
     شان در مقابل دفتر این معدن اقدام به اعتصاب نموده و اعالم کرده اند تا رسيدن به ایرسيدگی به خواسته

  .چنان به اعتصاب خود ادامه می دهند شان هم خواستهای

 
 

٧٣١ 
 

"کاشی کاشانه"کارخانه  ٢٠٠ تهدید به اعتصاب در اعتراض به اخراج ٢٠شنبه  کازرون    
 ٢ شيفت به ٤کارفرمایان با اخراج این کارگران قصد کاهش ساعت کاری از .  شدند کارگر قراردادی این کارخانه اخراج٨٥

 نفر از کارگران قراردادی اخراج ١ اکه حّت کارگران رسمی کارخانه کاشی کاشانه اعالم کرده اند در صورتی .شيفت را دارند
ر است توسط کارفرمایان از سر کار اخراج کارگران اخراجی هم که از فردا قرا. شوند آنان اقدام به اعتصاب خواهند نمود

  .شوند اعالم کرده اند در صورت اخراج اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی خواهند کرد

 
٧٣٢ 

 

"فن سازان"شرکت  ١٠٠ اعتراض به اخراج و خواهان بازگشت به کار ٢٠شنبه  کرمان    
راه با خانواده هایشان در مقابل این  ح امروز هم کارگر اخراجی این شرکت وابسته به سازمان آموزش و پرورش صب٣٨

 روزه تا یک ماه مشغول ١٥ کارگر این شرکت که به صورت قرارداد ١٠٠. کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند
کارگران اخراجی خواستار رسيدگی به .  شده اند  ماه گذشته و به صورت تدریجی از سرکار اخراج٦کار بودند ظرف 

شان و بازگشت به کار خود شدند و اعالم کرده اند تا بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی به اعتراضات خود  شکالتم
  .ادامه می دهند

 
٧٣٣ 



- ٧٣ - 

  
اعتراض به کتک زدن کارگران و برخورد 
 غير انسانی و فحاشی مدیر عامل

"گوشت آوران" شرکت - ٢١یکشنبه  شهرستان بهار    

ماری از کارگران این شرکت ضمن تعطيل کردن شرکت اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در شنبه شب گذشته ش پنج
شان در مقابل  کاران شنبه چند نفر از کارگران به نمایندگی از طرف دیگر هم چنين روز پنج هم. مقابل این شرکت نمودند

 طبقه بندی مشاغل هستند که از طرف چنين خواستار اجرای طرح کارگران هم. داری شهرستان بهار تجمع کردند فرمان
  .کارفرمایان این شرکت تاکنون اجرا نشده است

٧٣٤ 
 

اعتراض به اخراج و خواهان بازگشت 
 به کار

"سامان شکالت"شرکت ٦٠ ٢١یکشنبه  پاک دشت    

 ٦٠سامان شکالت بدهی سنگين و مشکالت مالی شرکت را عامل تعطيلی این واحد اعالم کرده و "کارفرمایان شرکت
کار شده ضمن مراجعات مکرر به نهادهای رژیم در شهرستان پاک دشت  کارگران بی .کارگر خود را از سرکار اخراج کردند

 هفته گذشته شرکت فوالد ایران، معدن ١تنها طی . شان شده اند خواستار رسيدگی به مشکالت و بازگشت به کارهای
از ابتدای . کار شدند  کارگر این واحدها نيز بی١٤٠ و جمعا شن و ماسه کبود گنبد و سامان شکالت پاکدشت تعطيل

 هزار کارگر نيز به جمع ١٥دشت تعطيل و   واحد صنعتی ،توليدی و خدماتی در شهرستان پاک١٠٠ تاکنون حدود ٨٤سال 
  .کاران پيوستند بی

 
٧٣٥ 

"نساجی غرب"شرکت  ١٥٠ اعتراض به تصميم تعطيلی کارخانه ٢١یکشنبه  کرمانشاه    
کارگران . کارگران این شرکت صبح امروز در مقابل دفتر احمدی نژاد در تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

 اسفند ماه انجام شود اقدام ٢٤تجمع کننده در اعتراض به تصميم کارفرمایان مبنی بر تعطيلی این شرکت که قرار است 
جمع با سردادن شعار و حمل پالکارد نسبت به اقدامات کارفرمایان کارگران شرکت کننده در این ت. به تجمع نمودند

 ماه حقوق و مزایا و عيدی آنان نيز تاکنون ٣ .اعتراض کرده و خواستار بازگشایی شرکت و بازگشت به کار خود شدند
  .پرداخت نشده است

 
٧٣٦ 

مين أپائين بودن حقوق و مزایا، عدم ت
امکانات امنيتی و بهداشتی ،افزایش 

رار دادهای موقت و تبعيض در ميزان ق
کاری و  پرداخت حقوق کارگران پيمان
 کارگران بخش دولتی

معدن زغال سنگ  ١٠٠٠
"همکار"  

٢١یکشنبه  شهرستان راور   
 
 
 

٧٣٧ 
                                                                                           کاری این پيمان اعتصاب و اعتراضات کارگران بخش

                                                                                              توابع شهرستان راور  از"  پابدان"معدن در منطقه 
                                                                                              اسفند ماه ١٣ روز شنبه   که از  استان کرمان در
                                                                                              کارگران روزانه. شده بود امروز نيز ادامه یافت آغاز
                                                                                               کار ار دشو  بسيار شرایط  در   ساعت١٠  حدود

                                                                                               هزار تومان٩٠ حدود  ولی تنها ماهيانه ,می کنند
                                                                                              کارگران در حال حاضر . آنان پرداخت می کنند به 

                                                                                               به   منتهی  جاده کردن اعتصابی ضمن مسدود 
                                                                                               آمد در این مسير هرگونه رفت و  معدن از  داخل

  .جلوگيری می کنند

  

 
 

اراخراج و خواهان بازگشت به ک ٢١یکشنبه  بجنورد شهرداری ٥٤٠    
 و در ٣٥٠در مرحله اول .  کارگر خدماتی فضای سبز این شهر را اخراج نموده است٥٤٠شهردار جدید بجنورد تا کنون 

کارگران اخراجی ضمن  . کارگر را با بهانه ناتوانی شهرداری در پرداخت حقوق آنان از سرکار اخراج نمود١٦٠مرحله دوم نيز 
ز شهرداری در اداره کل کار استان خراسان شمالی خواستار بازگشت به کار خود شدند، اما شهردار بجنورد شکایت ا

اکثریت  . آنان را بر سر کار باز خواهد گردید٨٥وعده داده است اگر کارگران شکایت خود را پس بگيرد تا پایان فروردین ماه 
  . سال سابقه کار دارند١٥ تا ٧این کارگران بين 

 
٧٣٨ 

 

٢١یکشنبه  تهران شرکت مخابرات ١٧٠٠٠ رسيدگی به وضعيت بالتکليف خود   
شماری از کارگران شرکت مخابرات که به صورت اجباری بازخرید شده اند صبح امروز همزمان با کارگران شرکت نساجی 

هزار کارگر ١٧. ندغرب کرمانشاه در مقابل دفتر احمدی نژاد تجمع کرده و روشن شدن وضعيت خود را خواستار شد
  . سال قبل به صورت اجباری باز خرید شده و هم اکنون در بالتکليفی به سر می برند٤شرکت مخابرات ایران از 

 
٧٣٩ 

 
"رامشير" شرکت  ٤٠  ماه حقوق و مزایا٣پرداخت فوری  ٢١یکشنبه  ميدان گازی پارس جنوبی    

 طرح توسعه ميدان گازی پارس جنوبی صبح ١٠ و ٩ فازهای فعال در" رامشير" شماری از کارگران و رانندگان شرکت 
  .امروز در مقابل کارگاه این شرکت تجمع کردند

٧٤٠ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 مزایای معوقه

کاری شرکت پيمان ٥٠  
"گلچين طراوت "  

٢٢ شنبه ٢ بجنورد   

 اسفند ماه در مقابل دفتر این ٢٢ز دوشنبه شماری از کارگران این شرکت وابسته به مجتمع پتروشيمی خراسان امرو
 روز ٢٢چنين نسبت به اخراج یکی از کارگران این شرکت که  کارگران واحد مذکور هم. مجتمع تجمع اعتراضی برپا نمودند
  .کارانش از سرکار اخراج شده بود معترض بوده و خواستار بازگشت به کار وی شدند قبل به علت دفاع و حمایت از هم

٧٤١ 
 

 شرکت ٩٠٠ خطر تعطيلی و اخراج کارگران
"ایران پویا "   

٢٢ شنبه ٢ تهران   

 کارگر این شرکت از سر کار ١١٠٠ سال گذشته ٢ هزار کارگر را در استخدام داشت، اما طی ٢شرکت ایران پویا در ابتدا 
 ایران پویا اعالم کرده اند که قصد کارفرمایان .کاری قرار دارند مانده نيز در معرض خطر بی  کارگر باقی٩٠٠اخراج شده و 

کارگران  .کار خواهند شد تغيير توليد این شرکت را دارند ودر صورت عملی شدن این تصميم کارگران این شرکت نيز بی
  .اعالم کرده اند که این تصميم کارفرمایان تنها ترفندی برای اخراج کارگران است

٧٤٢ 
 

 ميليون تومانی برای آزادی ١٠٠وثيقۀ 
ارگرانک  

٢٢ شنبه ٢ تهران شرکت واحد -   



- ٧٤ - 

 ميليون تومان وثيقه ١٠٠ عضو هئيت مدیره سندیکا که همچنان در زندان هستند مبلغ ٧قاضی مسئول پرونده برای آزادی 
کارگران آزاد . تعيين نموده است که این مبلغ از توان خانواده کارگران خارج می باشد و با اعتراض آنان روبرو شده است

 شرکت واحد همچنان در بالتکليفی به سر می برند و قرار بود که روز یکشنبه با مدیران شرکت مذاکره کنند که شده
منصور اسانلو، ابراهيم مددی، منصور حيات غيبی، ابراهيم گوهری، . هيچ یک از مدیران در محل شرکت حضور نداشتند

  .ضای هئيت مدیره سندیکا همچنان در زندان هستندغالم رضا ميرزایی، سعيد ترابيان و سيد داوود رضوی از اع

٧٤٣ 
 

"آمنه" شيرخوارگاه  - اخراج کارکنان ٢٢ شنبه ٢ تهران    
پس از اعتراض نسبت به وضعيت بيمه و افزایش حقوق و مزایای خود رسما از " آمنه" دهها نفر از کارکنان شيرخوارگاه 

کارکنان شيرخوارگاه آمنه با هدف اعتراض نسبت به . شدندسوی مسئولين سازمان بهزیستی تهران از کار اخراج 
سازمان بهزیستی استان تهران واقع در پارک شهر تجمع  درمقابل  مشکالت بيمه ای و پائين بودن حقوق و مزایاخود 

رخوارگاه کارکنان این شي. کردند، اما از ورود آنان به داخل سازمان جلوگيری شده و مسئولين هيچ پاسخی به آنان ندادند
 سابقه کار برخوردارند از ١٥ تا ١٠این کارکنان که از .   هزار تومان دریافت ميکنند٧٥ ساعت کار شبانه فقط ١٠در قبال 

  .داشتن بيمه و عيدی و دیگر مزایای کاری نيز محرومند

 
 

٧٤٤ 
 

اعتراض به باال بودن ساعات کاری و 
 عملکرد کارفرمایان

٢٣به  شن٣ بندر انزلی شهرداری ٣٠٠   

 بامداد مشغول کار هستند و طبق قرار داد کاری، روزها مجبور به انجام کار ٢ دقيقه شب تا ٣٠/٨این کارگران از ساعت 
 بعد ازظهر به کار مجبور ميشوند بدون اینکه هيچ ١ تا ٨نيستند، اما با فشار کارفرمایان شرکت صبحها هم از ساعت 

 ماه است اضافه کاری و ٦کارگران خدماتی شهرداری بندر انزلی مدت  .ت شودحقوقی بابت اضافه کاری به آنها پرداخ
 ساعت کار سخت و طاقت فرسا مانند جمع آوری زباله و جارو کردن ١٢این کارگران  .دیگر مزایای خود را دریافت نکرده اند

ن کارگران که به صورت قرار دادی ای. و نظافت خيابانها انجام می دهند، ولی از تمامی مزایای قانونی خود محروم هستند
  .مشغول کار هستند در صورت هرگونه اعتراض از سوی کارفرمایان اخراج خواهند شد

 
٧٤٥ 

 

"چرم مغان"کارخانه  ٥٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٩ ٢٣ شنبه ٣ اردبيل    
به بخش خصوصی واگذار گردید  از طرف شرکت آتيه دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن ٨٣کارخانه چرم مغان در سال 

 ١٧٠  تاکنون ٨٤همچنين از ابتدای سال . و به دنبال آن مشکالت فراوانی برای کارگران واحد فوق به وجود آمده است
  .کارگر این واحد نيز اخراج شده و به جمع بيکاران پيوستند

 
٧٤٦ 

 
 ماه ٤عدم پرداخت حقوق و مزایای 

 گذشته
"سيمين" کارخانه  ١٠٠ ناصفها  ٢٣ شنبه ٣    

آنها ضمن سردادن . تجمع اعتراضی برگزار نمودند شماری از کارگران این کارخانه امروز در مقابل استانداری این استان 
ما کارگران کارخانه سيمين چهار ماه حقوق، عيدی و پاداش : "شعار و حمل پالکارد بزرگی که بر روی آن نوشته شده بود

کارگران تجمع .تراض خود را نسبت به عملکرد کارفرمایان کارخانه سيمين ابراز داشتنداع" معوقه خود را می خواهيم
 کارگر این کارخانه هستيم و تا زمانيکه مطالبات خود را دریافت نکنيم به اعتراضات خود ٦٠٠کننده اعالم کردند ما نماینده 

  .ادامه خواهيم داد

 
٧٤٧ 

 

ند نور ق" کارخانه  -  ماه حقوق و مزایای معوقه٥
"سپاهان  

٢٣ شنبه ٣ شاهين شهر   

شماری از کارگران  این کارخانه امروز در مقابل فرمانداری شهرستان برخور و ميمه تجمع کرده و دریافت مطالبات معوقه 
کارگران معترض این کارخانه اعالم کردند تا دستيابی به تمامی حقوق و مطالباتشان به اعتراضات . خود را خواستار شدند

  .ود ادامه خواهند دادخ

٧٤٨ 
 

گلچين "شرکت پيمانکاری  ٥٠ عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه
"طراوت  

٢٤ شنبه ٤ بجنورد   

شماری از کارگران این شرکت روز سه شنبه و برای دومين روز متوالی در مقابل دفتر این مجتمع تجمع اعتراضی برگزار 
رژیم در شهرستان بجنورد حاضر  ران در مقابل شرکت هيچ یک از مسئولين عليرغم اعتراضات دو روز گذشته کارگ. نمودند

  .به پاسخگویی به کارگران این واحد نيستند

٧٤٩ 
 

 شرکت توليدی ١٢٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٤
"فرنخ و مه نخ"  

٢٤ شنبه ٤ قزوین   

ابل این شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت صدها نفر از کارگران در ادامه اعتراضات ماههای گذشته خود بار دیگر در مق
کارگران شرکت فرنخ و مه نخ قزوین طی یک سال گذشته چندین بار دیگر تجمعات اعتراضی . مطالبات معوقه خود شدند

را در مقابل این شرکت و نهادهای مختلف رژیم اسالمی برگزار کردند، اما هر بار با وعده های کارفرمایان و مسئولين رژیم 
  . اعتراضات خود پایان دادندبه

٧٥٠ 
 

 ماه حقوق و مزایا، عيدی و پاداش ٢
 پایان کار

"سينا"بيمارستان  ١٧٠ ٢٥ شنبه ٥ تبریز    

کارگران شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با بيمارستان ضمن مراجعات مکرر به نهادهای رژیم و اعتراض به اقدامات 
کارمندان بيمارستان مذکور طی روزهای گذشته به . لبات خود شدندکارفرمایان شرکت مذکور خواستار دریافت مطا

استانداری، اداره کار، نيروی انتظامی، و فرمانداری تبریز مراجعه کرده و خواستار اقدام مسئولين رژیم مبنی بر احقاق 
  .حقوق خود شدند

٧٥١ 
 

"قند قهستان"کارخانه  ٣٥٠ خطر تعطيلی و بی کاری کارگران ٢٥ شنبه ٥ خراسان جنوبی    
کارفرمایان سودجوی کارخانه مذکور با بهانه ناتوانی در تامين مواد اوليه قصد تعطيلی این واحد را دارند که در صورت 

عالوه بر آنها صدها کشاورز چغندر کار این منطقه نيز که . عملی شدن این تصميم تمامی کارگران نيز بيکار می شوند
   فروختند با مشکل مواجه خواهند شدمحصوالت خود را به این واحد می

٧٥٢ 
 

چندین ماه حقوق و مزایای عقب 
 افتاده

٢٥ شنبه ٥ قم  واحد توليدی٣ ٥٠٠   

، مطالبات چندین ماه، عيدی و پاداش خود را "تهران پتو"و " ایران ترمه"،" چينی حميد" کارگر شرکتهای ٥٠٠بيش از 
ور طی روزهای گذشته ضمن مراجعه به نهادهای مختلف رژیم در استان کارگران واحدهای مذک. تاکنون دریافت نکرده اند

قم خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شده اند، اما هيچ یک از کارفرمایان و مسئولين این استان حاضر به پاسخگویی 
  .به خواستها و پرداخت مطالبات آنان نبوده اند

٧٥٣ 
 

٢٦جمعه  کرج شهرداری -  ماه حقوق و مطالبات معوقه٦   



- ٧٥ - 

 ٧٥٤  .مسئولين شهرداری و سازمان بازیافت کرج از پرداخت حقوق و مطالبات کارگران قراردادی این مرکز خودداری می کنند
شرکت نساجی رحيم  ٣٥  ماه حقوق و عيدی٢

 زاده
٢٦جمعه  اصفهان   

ه اند که مطالبات معوقه آنان را  ماه حقوق و عيدی خود را دریافت نکرده و کارفرمایان اعالم کرد٢کارگران این شرکت 
به علت عدم تامين مواد اوليه از سوی کارفرمایان شرکت نساجی رحيم زاده با تعطيلی .  پرداخت خواهند کرد٨٥درسال 

  .و کارگران نيز با خطر اخراج و بيکاری روبرو هستند

٧٥٥ 
 

 واحد دیگر و بی کاری ٧تعطيلی 
 کارگران

واحدهای صنعتی و  ١٣٤٥
 توليدی

٢٦جمعه  قم   

، ٨٠با " تورینه" ، ٨٥با "معصومه" ، ٤٠٠با " کامراد"شرکت .  کارخانه این استان تعطيل و تمامی کارگران بيکار شدند٧
 کارگر ازجمله واحدهایی هستند که ٣٠٠با " شيرونه" و ٣٦٠با " چينی نسترن"، ٧٠با " تيمی پاک"، ٥٠با " یزدباف"

 ١ سال گذشته چندین واحد دیگر در استان قم تعطيل و بيش از ٢همچنين طی  .شدندتعطيل شده و کارگران آنها بيکار 
  .هزار کارگر دیگر نيز به جمع بيکاران پيوسته بودند

٧٥٦ 
 

محروميت از حقوق اوليه و تعویق 
 دریافت حقوق

٢٦جمعه  اسالم شهر شهرداری -   

های مختلف ابتدائی ترین حقوق کارگران این اداره را پایمال کارفرمایان شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با شهرداری به صورت
دهها کارگر قراردادی در حاليکه از تمامی مزایایی قانونی خود . کرده و از پاسخگوئی به مشکالت آنان خودداری می کنند

ر برای اینکه از سوی کارگران اداره مذکو . ماه حقوق خود را نيز دریافت نکرده اند١٨محروم هستند بسياری از آنان حدود 
  .کارفرمایان اخراج نشوند از هرگونه اعتراضی نسبت به اقدامات ضد کارگری آنان خودداری می کنند

٧٥٧ 
 

"قطعات فوالدی"شرکت  -  ماه مطالبات معوقه ٤عدم پرداخت  ٢٦جمعه  کرج    
به دنبال این حرکت . شهر تجمع کردندشماری از کارگران صبح امروز در مقابل سازمان کار و آموزش و فنی حرفه ای این 

 دادند که طی روزهای آینده بخشی از مطالبات کارگران  اعتراضی مسئولين سازمان آموزش و فنی حرفه ای کرج وعده
  .شرکت مذکور را پرداخت نمایند

٧٥٨ 
 

"وحدت اسالمی"شرکت  ١٠ شکایت عليه اخراج ٢٦جمعه  اهواز    
 ساله و بدون مزایای ٤ده ظروف پالستيکی و مواد شوینده است با بهانه پایان قرار دارد کارگر  این شرکت که توليد کنن١٠

کارگران نسبت به اخراج خود به  . ساله هستند٢٠ تا ٨این کارگران دارای سابقه کار باالی .کاری از سرکار اخراج شدند
ف کشيده شده و هيات حل اختالف نيز حکم اداره کار این شهر شکایت کرده که این اعتراض کارگران به هيات حل اختال

کارگران اخراجی حکم هيات حل اختالف را عملی غير قانونی و ضد کارگری دانسته و .اخراج این کارگران را تایيد نمود
  .خواستار رسيدگی و روشن شدن وضعيت شغلی خود شده اند

 
٧٥٩ 

 

"تخته سه الیی "کارخانه  ٥٠ عدم پرداخت حقوق و مزایا ٢٦جمعه  ساری    
کارگران تجمع کننده . کارگران این کارخانه امروز در مقابل استانداری مازندران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

این کارخانه در سال . ضمن سردادن شعارهایی خواستار رسيدگی به مطالبات معوقه خود از سوی مسئولين رژیم شدند
  . تاکنون مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده اند تعطيل شده و کارگران این کارخانه٨٣

٧٦٠ 
 

٢٦جمعه  تهران شهرداری ٥٠ حقوق کم و محروميت از مزایا   
 هزار تومان دریافت ١١٠ ساعت کار سخت و طاقت فرسا، ماهيانه فقط ٨ شهرداری در قبال ٥کارگران فضای سبز ناحيه 

ی را نداشته و روزهای جمعه نيز بدون استفاده از مزایای تعطيلی این کارگران حق استفاده از تعطيالت رسم. می کنند
  .آنها از دریافت مزایای شغلی خود از جمله حق اوالد، حق مسکن و بن کارگری نيز محروم هستند .کار می کنند

 
٧٦١ 

 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 مزایای معوقه
٢
٣
٠
٠ 

 کارخانجات
  ریسندگی و بافندگی

   ٢٧شنبه  کاشان

کارگر این کارخانجات امروز به نمایندگی از همکارانشان در مقابل فرمانداری این شهر اقدام به تجمع اعتراضی ٤٠٠
کارگران معترض خيابان مقابل فرمانداری را مسدود کرده و برای ساعاتی از حرکت ماشينها در این خيابان . نمودند

م کردن بی توجهی مسئولين رژیم نسبت به مشکالتشان کارگران کارخانجات مذکور ضمن محکو .جلوگيری کردند
  .خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند

٧٦٢ 
 

٢٧شنبه مشهد شرکتهای پيمانکاری شهرداری ٣٥٠٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٣   
ر استخدام دارند و  کارگر را به صورت قراردادی د٣٥٠٠ شرکت پيمانکاری که با شهرداری مشهد طرف قرارداد هستند ٣٥

کارگران چندین شرکت پيمانکاری . کارفرمایان این شرکتها از پرداخت حقوق و مزایای این کارگران خودداری می کنند
  .شهرداری مشهد طی روزهای گذشته و در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند

٧٦٣ 
 

اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه 
ندی مشاغل ، عدم پرداخت حق ب

 توليد و مزایای خود

"ساراول"کارخانه  ٤٠٠ ٢٧شنبه کرج    
 

٧٦٤ 
 روز گذشته دست از کار کشيده و ٣کارگران این کارخانه در اعتراض به عملکرد ضد کارگری کارفرمای این کارخانه طی 

  .شان به اعتصاب خود ادامه ميدهندآنها اعالم کردند تا رسيدن به تمامی خواستهای. اقدام به اعتصاب نمودند
 
 

٢٧شنبه تهران شرکت واحد -  نفر از کارگران٢آزادی    
ابراهيم مددی و یعقوب سليمی از اعضای هئيت مدیره عصر امروز آزاد شده و قرار است فردا یکشنبه نيز غالمرضا 

ان در زندان است و جنگ روانی مسئولين منصور اسانلو همچن .ميرزائی ، منصور حيات غيبی و ابراهيم گوهری آزاد شوند
همکاران منصور اسانلو در تالش هستند تا وی را نيز .رژیم عليه خانواده های کارگران از جمله اسانلو همچنان ادامه دارد

  .به قيد ضمانت از زندان آزاد نمایند

 
٧٦٥ 

٢٨   یکشنبه  تهران شرکت واحد -  نفر از کارگران٢آزادی    
منصور حيات غيبی، ابراهيم گوهری، .نفر دیگر از کارگران زندانی در بند رژیم اسالمی از زندان آزاد شدند ٤عصر امروز 

غالمرضا ميرزایی از اعضای هئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ستار امينی کارگر فلزکار، کارگرانی هستند که 
حال حاضر منصور اسانلو رئيس هئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت در .امروز و با قرار وثيقه از زندانهای رژیم آزاد شدند

  .واحد و افشين بهرامی کارگر شرکت ایران خودرو همچنان در بند رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی هستند

 
٧٦٦ 

 



- ٧٦ - 

      ١٣٨٥فروردین                                                      

ایا ماه حقوق و مز٥عدم پرداخت  "صنایع پوشش رشت" ٥٠٠  ٢ شنبه ٤ رشت    
کارگران تجمع کننده روز گذشته ضمن آتش زدن الستيک . کارگران این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

. بندر انزلی را به مدت یک ساعت مسدود کرده و مانع تردد ماشينهای عبوری در این جاده شدند_ جاده اصلی رشت
تظامی مستقر در شهر رشت به صف کارگران تجمع کننده که خواستار مطالبات قانونی خود بودند یورش برده نيروهای ان

این کارگران که از . و در نتيجه چند نفر از کارگران توسط نيروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شدند
  .رستان منتقل شدندناحيه دست، پا، گردن و سر دچار شکستگی شده بودند به بيما

 
٧٦٧ 

 

ضرب و شتم و زخمی شدن کارگران 
 توسط کارفرما

٥شنبه  کامياران - ٢   

.  کارگر اهل این شهر که در تهران مشغول کارگری بوده اند به وسيله کارفرما مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده اند٢
د و زمانيکه کارفرما یکی از کارگران را مورد ضرب و شتم آنها در محل کار و بر سر مسئله دستمزد با کارفرما درگير ميشون

قرار داده و وی را زخمی ميکند کارگر دیگر به کمک همکارش ميشتابد، اما که به سالح کمری مسلح بوده و احتماال از 
 ٢ل حاضر در حا. تيراندازی کرده و وی را به شدت زخمی ميکند" محسن"عوامل رژیم ميباشد به سوی کارگر دیگر با نام 

  .کارگر فوق در بيمارستان بستری بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار دارند

٧٦٨ 
 

١٢شنبه  تهران شرکت بهمن پالستيک ٩٠ تعطيلی کارخانه و بی کاری کارگران   
 ماه گذشته چندین بار با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل نهادهای رژیم در  ١١آارگران شرکت بهمن پالستيک طی 

ران خواستار رسدگی به وضعيت خود شدند، اما به علت بی توجهی مسئولين سرانجام کارفرمایان این واحد را تعطيل ته
 ٩٠  شرکت بهمن پالستيک به دنبال واگذاری به بخش خصوصی با بحران روبرو شده و.کرده و کارگران خود را بيکار کردند

  .ود را دریافت نکرده اند از سر کار اخراج شدند ماه حقوق و مزایای خ١١کارگر این شرکت در حاليکه 

٧٦٩ 
 

بازخرید شدن آارگران این واحد و عدم 
 ماه ١١دریافت حقوق و مزایای 

 گذشته

١٣یکشنبه  اردبيل شرآت چرم مغان ٥٠   

 هفته گذشته در مقابل اداره آار استان اردبيل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از آارگران این شرآت طی  شماری 
  . خواستار رسيدگی به مشکالتشان شدند

  .به مشکالت خود را خواستار شدند آارگران این واحد پرداخت حقوق معوقه و رسيدگی مسولين استان اردبيل  

٧٧٠ 
 

 ماه حقوق و ١٤عدم دریافت بيش از 
 مزایا

پارس "شرآت نساجی  ٩٠
"ایران  

١٤ شنبه ٢ رشت   

در . به احمدی نژاد خواستار حل مشکالت و پرداخت مطالبات معوقه خود شدندای   نامه آارگران این شرآت با ارسال 
 ماه پيش بازنشسته ١٠ما آارگران بازنشسته شرآت نساجی پارس ایران رشت آه : بخشی از این نامه آمده است

مان است از آارفرما  ماه حقوق معوقه و سایر مزایای قانونی خود را آه هر آدام باالی پنج ميليون تو١٤ایم ، هنوز   شده
طلبكار هستيم و با توجه به اینكه بارها به ارگانهای مربوطه از جمله استانداری، فرمانداری، اداره آل آار، اداره کل صنایع 

مراجعه آرده و آنان از وضعيت ما آارگران بازنشسته مطلع هستند، اما هيچ نهاد رسمی ... گيالن ، وزارت اطالعات و
 -  جاده رشت ٦شرآت نساجی پارس ایران آه در آيلومتر .  است   بات ما اقدامی به عمل نياورده مطال جهت پرداخت 

الآان واقع است ، یكی از بزرگترین آارخانجات نساجی ایران بود که محصوالت آن به کشورهای خارجی صادر می شد، 
  .ن آن همواره با مشکالت جدی روبرو بوده اند این واحد دچار بحران گردیده و کارگرا اما پس از واگذاری به بخش خصوصی

 
 

٧٧١ 
 

١٥ شنبه ٣ همدان ترمينال مسافربری ١٠ اخراج و بی کاری   
این کارگران در حالی اخراج .  کارگر قراردادی در بخشهای خدماتی و تاسيساتی ترمينال مسافربری اخراج شدند١٠

یان این شرکت با فشار بر کارگران آنها را وادار به تسویه حساب  سال سابقه کار دارند و کارفرما١٠ تا ٥ميشوند که بين 
 کارگر در ترمينال مسافربری همدان در بخشهای خدماتی، تاسيساتی و نگهداری ٦٠ تا ٥٠در حال حاضر  .نموده اند

ر دیگری از آنان مشغول کار هستند، کارفرمایان شرکتهای پيمانکاری این ترمينال اعالم کرده اند که در روزهای آینده شما
  .را اخراج خواهند کرد 

 
٧٧٢ 

 

١٥ شنبه ٣ تهران "آ، اس، پ" تشرک ٧٣ اخراج و بال تکليفی   
های وابسته به  ز سوی کارفرمایان این شرکت که یکی از شرکتي ا کارگر رسمی طی حکم٢٣ کارگر قراردادی و ٥٠

. دید که باید هر چه سریعتر اقدام به تسویه حساب نمایند فروردین ماه، به آنان ابالغ گر١٤بانک صادارت است در تاریخ 
کارفرمایان .  سال سابقه کار در این واحد دارند٢٣ تا ١٥شوند که بين  کارگران رسمی این شرکت در حالی اخراج می

ولی کارگران توانند مشغول به کار شوند،   ماهه می٣اعالم کرده اند که کارگران رسمی در صورت تمایل با انعقاد قرارداد 
  .قراردادی باید تسویه حساب نمایند

 
٧٧٣ 

١٥ شنبه ٣ کرمانشاه نانوائی ها ٣٦٠٠ عدم افزایش حقوق   
 به کارگران خود ٨٣های کرمانشاه بر اساس قوانين کار رژیم اسالمی در سال   کارفرمایان نانوایی٨٥با وجود آغاز سال 

کارفرمایان .  هزار تومان حقوق می گيرند٨٠ارگران ماهيانه کمتر از حقوق پرداخت می کنند، به صورتی که بسياری از ک
  .افزایش حقوق و مزایای کارگران خود را منوط به افزایش نرخ نان اعالم کرده اند

 
٧٧٤ 

 
و مزایای معوقهعدم پرداخت حقوق  "رحيم زاده" آارخانه نساجی ٥٠  ١٥ شنبه ٣ اصفهان    

طی آارخانه نساجی رحيم زاده اصفهان کارگران . فرمانداری اصفهان تجمع کردندمقابل شماری از آارگران امروز در 
نشانه اعتراض به پرداخت نشدن را به اصفهان به تهران  بزرگراه خمينی در ابتدای جادهماههای گذشته چندین بار 

  .حقوقشان مسدود کردند

٧٧٥ 

١٦ شنبه ٤ تهران شرکت واحد - وضعيت دستگير شدگان   
 ١٣شنبه  رانی تهران وحومه از روز یک عضو هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس " يات غيبیمنصور ح"

. وی قرار بود روز سيزده فروردین آزاد شود. برد فروردین ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود در اعتصاب غذا بسر می
عضو دیگر هئيت مدیره " حسن محمدی" .گير شد دیگر دست یک روز بعد بار   اسفند آزاد و٢٨منصور حيات غيبی روز 
 فروردین ١١برده روز شنبه   نام خانواده. گير شده و اطالعی از سرنوشت وی در دست نيست توسط نيروهای رژیم دست

هاد ها گفته می شود بازداشت حسن محمدی از سوی این ن به دادگاه انقالب در خيابان معلم مراجعه کرده اند، اما به آن
 زندان اوین ٢٠٩رئيس هئيت مدیره سندیکا در سلول انفرادی در بند امنيتی " منصور اسانلو. "امنيتی صورت نگرفته است

 نفر از کارگران شرکت ١٠٠بيش از . که متعلق به اطالعات سپاه است در سالمت کامل و روحيه ای باال به سر می برد
م آزاد شده اند تاکنون موفق به بازگشت به کار نشده و برخی از آنان نيز واحد اتوبوس رانی تهران که از زندانهای رژی

 
 
 

٧٧٦ 
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  .حقوق و مزایای دو ماه خود را دریافت نکرده اند
عدم پرداخت مزایای پایان کار از سال 

  تا کنون٨٢
آارخانجات ریسندگی و  ١٣٥٠

 بافندگی آاشان
١٦ شنبه ٤ کاشان   

کارگران شرکت  .داری این شهرستان تجمع آردند آارخانجات امروز در مقابل فرمانشماری از آارگران بازنشسته این 
  .کننده در این تجمع ضمن اعتراض به عملی نشدن وعده های مسئولين خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود شدند

٧٧٧ 
 

توليدی  مجتمع صنعتی و ٣٩ معوقه اخراج و دریافت نكردن حقوق
)التن(لوازم تندر و نصر   

١٧ شنبه ٥ تبریز   

  آارگران هم در این تجمع آه عصر دیروز برگزار شد  .شماری از آارگران این مجتمع در مقابل خانه آارگر تبریز تجمع کردند
تاریخ و بدون پرداخت حقوق و اجرا نشدن طبقه بندی  چنين نسبت به افزایش ساعات آار ، تسویه حساب های بدون

که کارگران طی شکایتی به اداره کار و امور اجتماعی  بور به دنبال اینزرمایان مجتمع مکارف. عتراض آردندمشاغل ا
  . کارگر امضا کننده این شکایت را اخراج کردند٣٩خواستار جلوگيری از اقدامات ضد کارگری کارفرمایان شدند، 

٧٧٨ 
 

 ماه ٨تعطيلی کارخانه و عدم دریافت 
 حقوق

"نساجی غرب"  - ١٨جمعه  کرمانشاه    

 ٧٧٩  .کار و در بالتکليفی به سر می برند بور کارگران این شرکت بیزبدنبال تعطيلی شرکت م
"کف به"شرکت صابون سازی  ٧٠  ماه حقوق٢عدم دریافت  ١٨جمعه  خراسان جنوبی    

ران را در کارفرمایان این شرکت با پایين آوردن ميزان توليد قصد تغير ساختاری در این شرکت هستند و این امر کارگ
  .کار می شوند در صورت تغيير خط توليد شرکت تمامی کارگران این شرکت بی .بالتکليفی قرار داده است

٧٨٠ 
 

بيش از   ماه حقوق و مزایای عقب افتاده٤
١٠٠٠ 

١٨جمعه  طبس شرکتهای خدماتی   

تی شهرستان طبس مشغول های خدماتی شهرداری ، ادارات دولتی و بيمارستان خصوصی و دول این کارگران در بخش
کارفرمایان . هایشان و پرداخت حقوق و مزایای خود هستند  خواست خواستار رسيدگی مسئولين رِژم بهو کار هستند 

  .ها با رشوه به مسئولين رژیم از پرداخت حقوق و مزایای قانونی این کارگران خودداری می کنند این شرکت

٧٨١ 
 

دشرکت واح - آزادی یکی از کارگران ١٨جمعه  تهران    
 در منزلش از سوی ١٣٨٥ فروردین ١١حسن محمدی عضو هيئت مدیره و از فعالين سندیکای شرکت که روز جمعه 

  حسن . شب از زندان آزادشد٨ ساعت ١٣٨٥ فروردین ١٦چهار شنبه  نيروهای اطالعاتی رژیم دستگير شده بود، روز
با  ای سندیکایی مورد بازجوئی های مکرر قرار گرفته بود که در نهایتگيری در رابطه با فعاليت ه  از زمان دست محمدی

مدیر " منصور اسانلو"جسمانی  چنين وضع هم .گرفتن تعهد مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه های خبری آزاد شد
 .برند نيز در اعتصاب غذا بسر می" منصورحيات غيبی"سندیکای شرکت واحد خوب نيست و 

 
٧٨٢ 

 

کليفیاخراج و بالت ١٩شنبه  بجنورد شهرداری ٥٤٠    
 کارگر شهرداری بجنورد را اخراج و ٥٤٠ با بهانه کاهش نيروی کار ٨٤های پایانی سال  مسئولين شهرداری بجنورد در ماه

ت به دنبال اعتراضات کارگران وعده بازگشت به کار آنان را در فروردین ماه دادند، اما تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه صور
 کارگر قراردادی در ٦٥٠ کارگر رسمی و ٥٥هم اکنون  . سال سابقه کار داشتند١٥ تا ١٠این کارگران بين . نگرفته است

  .شهرداری بجنورد مشغول کار هستند و آنان نيز نگران امنيت و آینده شغلی خود هستند

 
٧٨٣ 

 

افزایش ساعت کار، بازنشستگی 
پيش از موعد و عدم اجرای طرح طبقه 

ی مشاغلبند  

"ساراول"کارخانه  ٦٠٠ ١٩شنبه  کرج    

 . نفر از کارگران این واحد را به اجبار بازنشسته نموده اند٢٠٠بازنشستگی پيش از موعد  کارفرمایان با بهانه قرار دادن 
 کارگر باقی مانده تحميل شده و کارگران نسبت به عدم ٤٠٠ نفر از کارگران فشار کار بر ٢٠٠پس از بازنشستگی 

کارفرمایان واحد مذکور با افزیش ساعت کاری و کم کردن  .معترض هستند استخدام کارگران جدید از سوی کارفرمایان 
  .ساعت استراحت از قبيل وقت نهار فشار فراوانی را به کارگران وارد آورده اند

٧٨٤ 
 

عدم پرداخت مطالبات و مزایای 
  ماه گذشته٢٠بازنشستگی 

شرکت ریسندگی و  -
"نازنخ"گی بافند  

٢٠یکشنبه  قزوین   

 .داری قزوین اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند ها کارگر بازنشسته این شرکت روز شنبه در مقابل استان ده
ریسندگی نازنخ از زمان واگذاری به بخش خصوصی با بحران روبرو شده و کارفرمایان شماری از کارگران خود را ناچار به 

 ماه از بازنشستگی آنان هيچ گونه مزایای بازنشستگی به این ٢٠ موعد نمودند، اما پس از گذشت بازنشستگی پيش از
  .کارگران پرداخت نشده است

٧٨٥ 
 

اخراج کارمندان و خواست بازگشت به 
 کار

٢٠یکشنبه  ایالم سازمان بهزیستی ١٤٠   

کارمندان با سابقه که در . ن را اخراج کردند نفر از کارمندان این سازما١٤٠مسئولين سازمان بهزیستی استان ایالم 
بخشهای اداری و خدماتی سازمان بهزیستی مشغول کار بودند از جمله افرادی هستند که بدون هيچ دليلی اخراج 

  .کرده اند مسئولين سازمان بهزیستی علت اخراج کارمندان مذکور را کسری بودجه اعالم . شده اند 

٧٨٦ 
 

گشت به کاراخراج و تالش برای باز "یادآوران سبز"شرکت  -  ٢٠یکشنبه  همدان    
 ٢٨داری وابسته به وزارت راه و ترابری قرار دارد،  طی حکمی در  کارفرمایان این شرکت که تحت پوشش سازمان راه

دتر اقدام  کارگر خود ابالغ کردند که هر چه زو٢٢ فروردین ماه به ١٨ تصميم به کاهش نيرو گرفته و در تاریخ ٨٤اسفندماه 
برده با ارسال نامه ای به اداره کار استان همدان خواستار  کارگران اخراجی شرکت نام .به تسویه حساب نمایند

  .شده اند رسيدگی به مشکالت و بازگشت به کار خود 

 
٧٨٧ 

 

 ماه حقوق و مزایای ٦عدم پرداخت 
 معوقه

ریسندگی و بافندگی  ٧٠٠
"فرنخ و مه نخ"  

٢٠یکشنبه  قزوین   

شان شدند  کارگران امروز در مقابل دفتر احمدی نژاد اقدام به تجمع اعتراضی نمودند و خواستار رسيدگی و حل مشکالت
  .چنان به اعتراضات خود ادامه ميدهند شان هم و اعالم کرده اند تا رسيدن به تمامی خواستهای

٧٨٩ 
 

اخراج کارگران معترض و حمایت 
 کارگران از آنها

"د آلياژیفوال"شرکت  ٤٠٠ ٢٠یکشنبه  یزد    

 آشوبگری   نفر از کارگران رسمی این شرکت را به علت شرکت در اعتراضات کارگران این واحد و به اتهام٤کارفرمایان 
 در اعتراض به وضعيت کاری و تبعيض ميان کارمندان و کارگران ٨٤ها کارگر شرکت مذکور در اسفندماه  ده. اخراج کردند

٧٩٠ 
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قرار  . نفر از این کارگران معترض از سوی کارفرمایان اخراج شدند٤ه تجمع اعتراضی نموده بودند، که این شرکت اقدام ب
 ٤٠٠ فروردین در اداره کار این استان بررسی شود و به همين منظور ٢٢است پرونده کارگران اخراجی روز سه شنبه 

ين روز در مقابل اداره کار یزد اقدام به برگزاری تجمع شان در هم در اعتراض به اخراج همکاران" فوالد آلياژی"کارگر شرکت
  .اعتراضی خواهند نمود

 ماه ٤ سال و ٣  خواستار پرداخت
 حقوق و مزایا

 شرکت ٦٤
" بلورسازی آيوان   "  

٢٠یکشنبه  شهر ری   

ز پرداخت مطالبات آنان های مختلف حقوق قانونی کارگران این شرکت را پایمال نموده و ا کارفرمایان این شرکت به صورت
 آارگر خود را نيز ٣٢ حق بيمه   این شرآت آور بودن فعاليت  چنين با وجود سخت و زیان کارفرمایان هم. خودداری می کنند
 ساله و روشن شدن وضعيت ٣ برای دریافت حقوق معوقه  آارگران اخراجی شرکت بلورسازی آيوان.  پرداخت نمی کنند

  .، اما تاآنون به شکایت آنان رسيدگی نشده است اند  ری شكایت آرده  شهرشغلی خود، به اداره آار

٧٩١ 
 

 ١٣ و عدم پرداخت   تعطيلی آارخانه
 ماه حقوق و مزایای معوقه

"فرش البرز"شرکت  - ٢٠یکشنبه  بابلسر    

ارگران شرکت مذکور ک. داری استان مازندران تجمع اعتراضی کردند شماری ازآارگران این شرکت امروز در مقابل استان
طی . چنين به علت عدم پرداخت حق بيمه از سوی کارفرمایان به تامين اجتماعی از خدمات بيمه نيز محروم هستند هم

  .برده با بهانه های مختلف اخراج شده اند  کارگر شرکت نام٦٦٠های گذشته  سال
دن وعده های کارفرمایان، بازگشایی مجدد کارگران شرکت کننده در این حرکت اعتراضی با سردادن شعارهای عملی ش

  .شان را خواستار شدند شرکت، پرداخت مطالبات معوقه خود و رسيدگی مسئولين رژیم به مشکالت

 
٧٩٢ 

 

خواست بازگشائی کارخانه و 
 بازگشت به کار

"شيرگاه"کارخانه  ١١٠ ٢٠یکشنبه  ساوه    

 فروردین ماه ضمن مراجعه به ١٥ین ماه، کارگران روز سه شنبه  فرورد١٤به دنبال تعطيلی این کارخانه در روز دوشنبه 
نهادهای مربوطه و مذاکره با معاون امنيتی و سياسی و رئيس اداره کار ساوه خواستار احقاق حقوق خود، بازگشایی 

خانه شيرگاه کارگران کار .کارخانه و بازگشت به کار شدند، ولی مسئولين رژیم هيچ پاسخی به خواستهای آنان نداده اند
 فروردین ماه کارخانه بازگشایی نشود در مقابل نهادهای رژیم تجمعات ٣٠ساوه اعالم کرده اند، در صورتی که تا 

  .اعتراضی برگزار خواهند کرد

 
٧٩٣ 

 

اعتراض عليه اخراج ها و لزوم محاکمه 
 کارفرمایان

واحدهای توليدی و  -
 صنعتی

٢١ شنبه ٢ پاک دشت   

 برای سومين روز متوالی در مقابل خانه کارگر این شهرستان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی صدها کارگر اخراجی
کرد خود بعد از تعطيالت بجای مزایای و عيدی برگ تسویه  کارگران خواستار محاکمه کارفرمایانی که با عمل .نمودند

 ٧٠کردند که از اوایل امسال تاکنون بيش از چنين اعالم  کارگران معترض هم .حساب را به کارگران خود داده اند شدند
  .دشت از سوی کارفرمایان اخراج شده اند درصد از کارگران قراردادی واحدهای توليدی و صنعتی پاک

٧٩٤ 
 

٢١ شنبه ٢ ساوجبالغ واحدهای توليدی ٤٠٠ اخراج و حقوق و مزایای پرداخت نشده   
                                                                                                                واحدهای توليدی در این کارفرمایان
                                                                                                                حدود  اخراج  به   اقدام شهرستان

                                                                                                                ٥ قراردادی خود که بين   کارگر٤٠٠
                                                                                                                 داشته اند  کار  سابقه  سال١٠تا 

                                                                                                                از   استفاده  با  کارفرمایان .نمودند
                                                                                                               در   که اسالمی  رژیم   کار  قوانين
                                                                                                                قراردادی را  کارگران  اخراج، صورت
                                                                                                                می کند هر گونه مزایا محروم از هر

                                                                                                              دادیزمانی که بخواهند کارگران قرار
  .خود را اخراج می نمایند

  

  

٧٩٥ 
 

 شرکت ٦٠٠ ادامۀ اخراج ها
  شيشه همدان 

٢١ شنبه ٢ همدان   

  کارفرمایان اعالم . ج کردند سال سابقه کار در این شرکت دارند، اخرا٧ تا ٥ کارگر قراردادی را که بين ٤٠  کارفرمایان 
آنها  کرده اند که به علت مشکالت مالی امکان افزایش حقوق کارگران را ندارند و به همين دليل آنان را اخراج می کنند

 کارگر در کارخانه ١١٠٠طی سالهای گذشته  . کارگر دیگر را در روزهای آینده اخراج نمایند١١٠چنين قصد دارند حدود  هم
  . نفر از آنان اخراج شده اند٥٠٠ مشغول کار بودند که تاکنون حدود شيشه همدان

٧٩٦ 
 

٢١ شنبه ٢ شاهرود شهرداری ٢٤ اخراج کارگران قراردادی   
 ٢٤شنبه  یک رود روز  ها و فضای سبز شهرداری شاه کاری طرف قرارداد با سازمان پارك کارفرمایان یک شرکت پيمان

استخدام " بهمن"کاری   از سوی شرکت پيمان١٣٨١کارگران اخراج شده که از سال  .ندکارگر قراردادی خود را اخراج کرد
  .شده و کارفرمایان با بهانه پایان قرارداد آنان را از سر کار اخراج نمودند

٧٩٧ 
 

"نخران"شرکت  ٧٠ اخراج و حقوق های پرداخت نشده ٢١ شنبه ٢ قزوین    
 نفر از کارگران را با ٥٠های گذشته  طی ماه. ران این واحد خودداری می کنندحقوق و مزایای کارگ کارفرمایان از پرداخت 

 کارگر دیگر این واحد نيز ٢٠ ماه گذشته ٩بهانه مشکالت مالی از سر کار اخراج کرده و از پرداخت حقوق و مزایای 
ن قزوین خواستار رسيدگی به نامه ای به اداره کل کار استا کارگران اخراجی شرکت نخران با ارسال . خودداری می کنند

  .شان و بازگشت به کار خود شده اند مشکالت

 
٧٩٨ 

 

خواستار آزادی همکاران خود و 
 بازگشت به کارشان

٢١ شنبه ٢ تهران شرکت واحد -   

با توجه به : ... در بخشی از نامه ای که کارگران عضو سندیکای شرکت واحد به احمدی نژاد نوشته اند آمده است
سران تعدادی از  ها و حتی ضرب و شتم و بی حرمتی و زندانی کردن هم ها و اخراج های بسيار نظير بازداشت ناروائی
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 به ویژه در بهمن و اسفندماه، و با ١٣٨٤مزد کارگران در جریان اعتراضات صنفی در سال  کارگران و قطع حقوق و دست
ساسی و دیگر اصول این قانون از شما درخواست می عنایت به مسئوليت ناشی از اصل یکصد و بيست و یکم قانون ا

مزد و حقوق  گردد، دستور دهيد که شرایط آزادی کارگران زندانی و بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت دست
هنگی با قوه قضایيه و قوه مقننه هيئت ویژه ای جهت رسيدگی و حل ریشه ای مسائل و  آمعوقه آنان انجام و با هم

  .کارگران اميدوارند که حقوق شهروندی، حقوق کارگری و انسانی آنها رعایت گردد. مختلف موجود، تعيين گرددمشکالت 
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حقوق و مزایای پرداخت نشده و 
شرایط ظالمانه برای شروع به کار 

 مجدد

"نخ ميامی"ریسندگی  - ٢١ شنبه ٢ شاهرود    

به وضعيت شغلی خود و اقدامات کارفرمایان این شرکت در مقابل اداره ها نفر از کارگران این شرکت امروز در اعتراض  ده
رود  کارگران این شرکت با ارسال طوماری به اداره کار و امور اجتماعی شاه. کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

در این طومار . مایان شدندو ارسال رونوشت آن به دفتر خامنه ای و دفتر احمدی نژاد خواستار برخورد و محاکمه کارفر
ما کارگران در سال جدید برای انقعاد قرارداد و شروع به کار مجدد به کارفرمایان مراجعه نموده ایم که در : آمده است

جواب به ما اعالم کرده اند که برای شروع به کار باید تعهد بدهيد که مزایای چندین سال گذشته خود از قبيل حق 
 دریافت نموده اید تا با شما قرارداد مجدد ٨٤يانه و کليه حقوق و مزایای خود را تا پایان سال شيفت، مرخصی های سال

گونه مزایایی در رابطه با   و هيچ٨٤این در حالی است که تاکنون حقوق و مزایای اسنفدماه و عيدی سال  .منعقد شود
  .های گذشته به ما پرداخت نشده است حق و حقوق سال
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کی دیگر از کارگرانآزادی ی ٢٢ شنبه ٣ تهران شرکت واحد -    
منصور حيات . "عضو هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان آزاد شد" منصور حيات غيبی"

 از قول که در اعتراض به بازداشت مجدد خود اقدام به اعتصاب غذا نموده بود پس از پنج روز اعتصاب غذا دیروز پس" غيبی
در حال حاضر تنها . مسئولين مربوطه مبنی بر آزادی، به اعتصاب غذای خود پایان داد و عصر روز دوشنبه از زندان آزاد شد

  .رئيس هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد در زندان است" منصور اسانلو" 
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٢٢ شنبه ٣ همدان شرآت شيشه - قطع مزایا   
 شرآت شيشه همدان دیروز دوشنبه در مقابل استانداری همدان تجمع کرده و خواستار از آارگران قراردادی شماری 

 سال سابقه کار دارند ١٠ تا ٥آارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی که بين . رسيدگی به مشکالتشان شدند
را بهانه قرار داده و برخی از اعالم کردند کارفرمایان مصوبه شورای عالی آار مبنی بر افزایش حقوق آارگران قراردادی 

به دنبال این حرکت اعتراضی نماینده استانداری همدان در جمع آارگران حاضر شده و .مزایای حقوقی ما را قطع کرده اند 
  .وعده حل مشکالت آنان را داده است
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تعطيلی واحدها، اخراج و بی کاری 
 کارگران

٢٢ شنبه ٣ ساوه  واحد توليدی و صنعتی٤ -   
 

کارفرمایان .واحد توليدی و صنعتی شهرستان ساوه طی روزهای گذشته تعطيل و صدها کارگر این واحدها نيز بيکار شدند
 . کارگر قراردادی این شرکت را از سر کار اخراج نمودند١٢٠توليد کننده لوازم اداری بعد از تعطيالت نوروز " پومر"شرکت 

ای پایانی سال گذشته با بهانه تغيير خط توليد این شرکت را تعطيل و تمامی در روزه" فوالد کاوه"کارفرمایان شرکت 
هم خط توليد خود را تغيير داده تمامی " صنعتی بوتان"شرکت  .کارگران به مدت یک سال به بيمه بيکاری معرفی شدند

 ساوه را فرا گرفته دهها بحرانی که واحدهای صنعتی و توليدی شهرستان. قراردادی این شرکت نيز اخراج شدند کارگران
  .واحد دیگر را در آستانه تعطيل شدن قرار داده و کارگران این مراکز نيز با خطر بيکاری روبرو هستند
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اعتراض نسبت به اخراج و خواهان 
 بازگشت به کار

٢٢ شنبه ٣ ایالم اداره بهزیستی ١٤٠   

 سال سابقه کار در این اداره را دارند، نسبت به اخراج ١٠ تا ٥کارگران اخراجی بخشهای خدماتی، دفتری و نقليه که بين 
  .خود در اوائل سال جدید اعتراض نموده و خواستار رسيدگی به وضعيت شغلی خود شدند

٨٠٤ 
 

"آتيه گستر"شرآت  ١٠٠ اخراج بدون پرداخت مزایا ٢٢ شنبه ٣ تهران    
 نفر از ١٠٠  با بهانه پایان یافتن مدت زمان قرارداد" ادیزلسایپ"مسئولين این شرکت پيمانکاری طرف قرارداد با شرکت 

کارگران اخراجی به صورت قراردادهای سه ماهه مشغول کار بودند، اما به دنبال پایان قرارداد سه .کارگران را اخراج کردند
  .ماهه آخر تمامی کارگران فوق بدون پرداخت هيچگونه مزایایی اخراج شدند

٨٠٥ 
 

ج پنج نفر از آارگران اعتراض به اخرا
 این شرآت

"فوالد آلياژی"شرآت  ١٧٠٠ ٢٢ شنبه ٣ یزد    

کارگران شرکت کننده در این  .آارگران این شرآت امروز در مقابل اداره آار شهرستان صدوق تجمع اعتراضی برگزار کردند
وق خود و برخورد نامناسب حق  همکارانشان، پایمال شدن تجمع نسبت به عدم وجود امنيت شغلی، اخراج پنج نفر از

شرکت طی روزهای گذشته شماری از کارگران خود را با این کارفرمایان . کارفرمایان با آارگران این واحد اعتراض کردند
  .بهانه شرکت در اعتصاب از سر کار اخراج نمودند که این اقدام با اعتراض دیگر کارگران این واحد روبرو شده است

٨٠٦ 
 

ریسندگی و بافندگی  ١٢٠٠  ماه گذشته٦لبات عدم پرداخت مطا
"فرنخ و مه نخ"  

٢٢ شنبه ٣ قزوین   

تا کنون هيچ اقدامی نسبت به حل .کارگران  این شرکت امروز در مقابل دفتر احمدی نژاد اقدام به تجمع اعتراضی نمودند
  .مشکالت آنان انجام نشده است

٨٠٧ 
 

عدم پرداخت حقوق و مزایای 
 معوقه

وليدی و صنعتی واحد ت٢ - ٢٢ شنبه ٣ کاشان    

 نفر از کارگران ١٠٠بيش از . نقطه شهر اقدام به تجمع اعتراضی نمودند٢ واحد توليدی و صنعتی در ٢صدها نفر از کارگران 
جنوب اقدام به تجمع _ریسندگی و بافندگی کاشان در مقابل فرمانداری شهرستان کاشان واقع در جاده ترانزیتی تهران

 ٣این کارگران با نشستن بر کف جاده از رفت و آمد ماشينها و وسایل نقليه در این جاده به مدت  .مودنداعتراضی ن
اقدام " فين"کاشان نيز در مقابل این کارخانه واقع در جاده " مخمل و ابریشم"کارگران کارخانجات .ساعت جلوگيری کردند

  .سبت به رسيدگی به خواستهایشان اقدام نمایندبه تجمع اعتراضی نموده و از مسئولين رژیم خواستند تا ن

 
٨٠٨ 

 

 توليد آجر و  ١٠٠٠٠ تعطيلی کوره ها و بی کاری کارگران
 کوره پزخانه

٢٢ شنبه ٣ پاک دشت و ورامين   

 هزار کارگر این واحدها ١٠کارخانه توليد آجر و کوره پزخانه در شهرستانهای پاکدشت و ورامين تعطيل شده و بيش از ١٥٠
 درصد فعاليت داشته و کارفرمایان علت تعطيلی این واحدها را رکود ساختمان سازی در ٥این واحدها تنها .بيکار شدندنيز 
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  .شهرهای بزرگ ایران اعالم کرده اند

مطالبات معوقهحقوق و  ماه ١٣ ٢٢ شنبه ٣ کاشان  کارخانه ریسندگی و بافندگی٤ -    
قرار بود امروز . بندر عباس را مسدود نمودند_ی امروز جاده ترانزیتی کاشان کارخانه ریسندگی و بافندگ٤کارگران 

کارفرمایان در مورد پرداخت مطالبات معوقه با کارگران مذاکره نمایند، اما این وعده کارفرمایان عملی نشده و با اعتراض 
ت نکنند اجازه شروع به کار مجدد کارگران معترض هشدار دادند در صورتی که حقوق خود را دریاف. کارگران روبرو شده

  .کارخانه را نخواهند داد
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٢٣ شنبه ٤ تهران شرکت واحد - وضعيت کنونی کارگران شرکت واحد   
هم اکنون و پس از آزادی حسن محمدی و منصور حيات غيبی از اعضای هيئت مدیره سندیکا تنها منصور اسانلو رئيس 

 نفر از کارگرانی که دستگير و آزاد ٢٠٠در حال حاضر  . برای آزادی وی نيز ادامه داردهيئت مدیره در زندان است که تالشها
شده بودند در بالتکليفی به سر ميبرند، چون نه به آنها اجازه بازگشت به کار داده ميشود و نه به طور رسمی حکم اخراج 

 و مزایای خود را دریافت نکرده و با مشکالت  ماه حقوق٢هم اکنون بسياری از کارگران آزاد شده . آنان ابالغ شده است
  .زیادی روبرو هستند
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"چينی مروارید"کارخانه  - تبدیل کارگران رسمی به قراردادی ٢٣ شنبه ٤ یزد    
 کارگر رسمی این کارخانه را به صورت قرار داد موقت ٣٠٠کارفرمایان این کارخانه در یک اقدام ضد کارگری قصد دارند که 

کارفرمایان این کارخانه اعالم کرده اند که پس از تسویه حساب، کارگران رسمی قرادادهای جدید را به .  گيرندبه کار
کارگران نسبت به اقدامات کارفرمایان معترض بوده و اعالم کره اند در صورت به اجرا  .صورت پيمانکاری منعقد می کنند

  .این استان اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می نماینددرآمدن این اقدامات در مقابل نهادها و سازمانهای 
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٢٣ شنبه ٤ مينو دشت کارخانجات توليد مواد لبنياتی ٥٠٠ حقوق ناچيز و اجحافات کارفرمایان   
. کنند  هزار تومان حقوق دریافت می٩٠ ساعت کار سخت و دشوار ماهيانه کمتر از ٨کارگران این کارخانجات در قبال 

را ثبت می کنند،   ماهيانه کارگران حقوق تصویب شده در قانون کار رژیم   در برگه های حقوق ایان این کارخانجاتکارفرم
در برگه های قراردادی  کارفرمایان همچنين  . هزار تومان حقوق پرداخت ميشود٩٠اما در عمل به کارگران ماهيانه کمتر از 

  . کرده اند که در صورت هر گونه اعتراض و تجمع معترضين اخراج خواهند شدکارگران خود تعهدنامه ای را از آنان دریافت

 
٨١٣ 

 

خواستار بازگشت به کار و محاکمه 
 کارفرمایان

 شرکت -
"آ ،اس، پ "  

٢٣ شنبه ٤ تهران   

ان با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس رژیم تهدید کردند که اگر به خواستهایش" آ ،اس، پ"کارگران اخراجی شرکت 
کارفرمایان شرکت به تازگی با چند نفر از . رسيدگی نشود همراه با خانواده هایشان در مقابل مجلس تحصن می کنند

  .کارگران اخراجی قراردادها کوتاه مدت انعقاد کرده که با اعتراض دیگر کارگران مواجه شده 

٨١٤ 
 

 تعطيلی واحدها،
  اخراج و بی کاری کارگران

زوینق  شرکت نساجی٣ ١٠٠٠ ٢٣ شنبه ٤    

 شرکت نساجی در استان قزوین با بهانه تغيير ٣  ،٨٤به دنبال موافقت شورای عالی کار رژیم در روزهای پایانی سال 
شرکتهای نساجی نقش ایران، تبد و نخ البرز کارخانه هایی هستند . خط توليد بيش از یک هزار کارگر خود را اخراج کردند

کارخانه نقش ایران طی سال  .د تعطيل شده و تمامی کارگران این شرکتها بيکار شده اندکه با بهانه تغيير خط تولي
تعطيل و کارگران آن به بيمه بيکاری معرفی شده اند، اما هيچ تغييری در این " اصالح ساختار" بار با بهانه ٣گذشته 

  .ل و کارگران این شرکتها بيکار شده اند تعطي٨٥شرکتهای تبد و نخ البرز نيز از اوایل سال .شرکت به عمل نيامده است

 
٨١٥ 

 

تعطيل خطوط توليد و اخراج کارگران 
 قراردادی

 شرکت توليدی و ٥ -
 صنعتی

٢٣ شنبه ٤ ساوه   

 شرکت طی هفته گذشته از تمدید قرارداد کارگران خود امتناع کرده و بعضی از خطوط توليدی این شرکتها را ٥کارفرمایان 
رکتهای شيرگاه، کاوه چدن، آنومين، بوتان، مهيا و سالمين واحدهایی هستند که در نتيجه عدم ش.  نموده اند تعطيل

به دنبال تصویب قوانين جدید کار رژیم اسالمی  .تمدید قرار داد کارگران این شرکتهای تعطيل و صدها کارگر نيز بيکار شدند
ان به جای افزایش حقوق اقدام به اخراج کارگران در خصوص کارگران قراردادی مبنی بر افزایش حقوق آنان کارفرمای

 واحد توليدی دیگر در شهرستان ساوه با بحران روبرو شده و هزاران کارگر این ١٠٠همچنين بيش از .قراردادی می نمایند
  .واحدها نيز در آستانه بيکاری قرار دارند

 
٨١٦ 

 

 شرکت ٦٠٠ جلوگيری از ورود کارگران به کارخانه
"فرش البرز "  

٢٣ شنبه ٤ قزوین   

 کارگر رسمی و قراردادی این شرکت به دليل ممانعت کارفرمایان این شرکت از ورود آنان به داخل کارخانه و بازگشت ٦٠٠
 کارگر دیگر قراردادی بوده و کارفرمایان ٣٠٠ نفر از این کارگران رسمی و ٣٠٠ .بر سر کارهایشان در بالتکليفی قرار گرفتند

کارفرمایان کارخانه را تعطيل نموده .  کارگران اعالم کرده اند ا تصویب قوانين جدید مبنی بر افزایش حقوقعلت این اقدام ر
کارگران . هيچ کارگری حق ورود به کارخانه را ندارد و اعالم کرده اند تا مشخص نشدن وضعيت حقوق و مزایای کارگران

  .ن بازنگردند در مقابل کارخانه اقدام به تحصن خواهند نمود روز آینده برسر کارهایشا٣اعالم کرده اند که اگر ظرف 

 
٨١٧ 

 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
  ماه گذشته١٤مزایای معوقه 

کارخانه های ریسندگی و  -
 بافندگی

٢٣ شنبه ٤ کاشان   

 جنوب در - تهرانبا بستن جاده ترانزیتی" مخمل و ابریشم"و " طرح توسعه و نساجی" کارخانه ٢صدها نفر از کارگران 
مقابل فرمانداری این شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نموده و خواستار رسيدگی مسئولين رژیم به خواستهایشان 

  .و پرداخت مطالبات معوقه خود شدند

٨١٨ 
 

عدم پرداخت حقوق و بالتکليفی 
 کارگران آزاد شده از زندان

٢٤ شنبه ٥ تهران شرکت واحد -   

 از کارگران شرکت واحد که پس از آزادی از زندان تاکنون به کارهایشان بازگردانده نشده اند، دیروز در مقایل  نفز٢٠٠حدود 
مسوالن این اداره وعده . اداره کار شرق تهران تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و پرداخت حقوق معوقه خود شدند

در خصوص بازگشت به کار کارگران  . واحد پرداخت خواهد شددادند که طی روزهای آینده حقوق معوقه کارگران شرکت
کارگران شرکت واحد همچنين آزادی . بالتکليف شرکت واحد نيز وعده دادند که تا چند روز دیگر تصميم گرفته می شود

مشکالت منصور اسانلو، رئيس هيئت مدیره سندیکا را خواستار شدند و اعالم کردند در صورتی که طی چند روز آینده به 
  . و خواستهایشان رسيدگی نشود در مقابل وزارت کار رژیم تجمع اعتراضی دیگری را برگزار خواهند نمود

 
٨١٩ 

 

چينی مروارید "کارخانه  ٣٥٠ اعتراض به عدم امنيت شغلی و اخراج
"یزد  

٢٦شنبه  یزد   



- ٨١ - 

کارفرمایان در یک اقدام ضد .عتراضی نمودندکارگران قراردادی این کارخانه امروز در مقابل این کارخانه اقدام به تجمع ا
 سال سابقه کار در این واحد را دارند وادار به ٥ با فشار و اجبار کارگران قراردادی را که ٨٤ اسفندماه ٢٥کارگری از تاریخ 

 .تسویه حساب نموده آنان را اخراج کردند
  

٨٢٠ 
 

این اعالم ورشكستگی  اعتراض به
 واحد

"ی ساز چيت"آارخانه  ١٠٠ ٢٦شنبه  بهشهر    

                                                                                                    مقابلدر حدود صد نفر از آارگران صبح امروز 
                                                                                                  اعتراضی برگزار    تجمع این شهر داری فرمان
                                                                                                   محل   در   ابتدا    معترض  آارگران   .  آردند

                                                                                                     وهحضور یافتستان بهشهر دادگستری شهر
                                                                                                   های خود در  گيری خواسته پی  برای  سپس
                                                                                                   پی  در .آردند  تجمع   این شهر  داری فرمان

                                                                                                   سازی بهشهر و فروش تعطيلی آارخانه چيت
                                                                                                   از     آارخانه های زمين تقسيم   آن و  وسایل
                                                                                                   از آارگران این   نفر   پانصد  کارفرمایان سوی

                                                                                                   بالتكليفی  آارخانه چندین سال است آه در 
  .به سر می برند

  

٨٢١ 
 

پرداخت مطالبات معوقه از جمله اضافه 
  ماهه سال گذشته٥آار 

٢٦شنبه  ميناب فرهنگيان -   

فرهنگيان معترض  .شماری از فرهنگيان امروز در مقابل اداره آموزش پرورش این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند
های درس حاضر نخواهند  شان تاپایان فروردین ماه، در آالس ته هایاعالم کردند که در صورت رسيدگی نشدن به خواس

 معاون آموزش و پرورش شهرستان ميناب مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه های  این تجمع اعتراضی با وعده .شد
  .فرهنگيان تا اواخر فروردین پایان یافت

٨٢٢ 
 

    اعتراض به عدم پرداخت 
  شان و عملی نشدن مطالبات
  های کارفرمایانوعده

"آشتی سازی ایران صدرا"آارخانه  - ٢٧یکشنبه  بهشهر    

در پی اعتصاب آارگران رسمی و روز مزد این آارخانه در بهمن ماه سال گذشته، آارگران این واحد طی روزهای گذشته 
در بخش سالن توليد بدنبال این تجمع دو نفر از آارگران شرکت آه . در محل آارخانه تجمع اعتراضی برگزار نمودند

این دو نفر نمایندگان آارگران بوده و خواسته آنان را به مسئولين . مشغول آار بودند از سوی کارفرمایان اخراج گردیدند
 نفر از آارگران قراردادی نيز ٢٠٠ آارگر رسمی مشغول به کار هستند و ٦٠٠در حال حاضر  .شرکت اعالم نموده بودند

 ٨٠٠ تاکنون حدود ٨٥که از آغاز سال  ضمن این . از سوی کارفرمایان اخراج شونداست و احتماًالقراردادشان رو به اتمام 
  .نفر از آارگران روز مزد این واحد از سر کار اخراج شده اند

 
٨٢٣ 

از آارگران اعتراض به اخراج شماری  آارخانه چينی بهداشتی  ٣٠٠ 
 مروارید

٢٧یکشنبه  یزد   

 ٨٢٤  .آردند ن صبح امروز در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی برگزار خانواده هایشا آارگران و
!اخراج به جای افزایش حقوق واحدهای صنعتی و  ٢٠٠٠ 

 توليدی
٢٨ شنبه ٢ تهران   

بيشتر  . از آارگران قرار دادی واحدهای صنعتی و توليدی تهران اخراج شده اند  هزار نفر ٢ تاآنون ١٣٨٥از ابتدای سال 
به دنبال تصویب طرح افزایش  .مشغول کار بودند" پ.اس .ارج، ایران آاوه و آ " قراردادی اخراجی در شرکتهایکارگران 

حقوق آارگران قرار دادی کارفرمایان بسياری از واحدهای صنعتی و توليدی در نقاط مختلف ایران به جای افزایش حقوق، 
  .کارگران قراردادی را اخراج می کنند

٨٢٥ 
 

 ماه ١٣رخانه و عدم دریافت تعطيلی کا
 حقوق و مزایا

"فرش البرز" ٧٣٠ ٢٨ شنبه ٢ بابلسر    

شان  شماری ازآارگران این شرکت امروز با تجمع در محل این آارخانه رسيدگی کارفرمایان و مسئولين رژیم به مشکالت
بابل   خودروها در جاده بابلسر بهچنين با ایجاد مانع برای مدتی از عبور و مرور آارگران معترض هم .را خواستار شدند
 نفر از آنان ٥٦٠ فرش البرز بابلسر مشغول کار بودند که طی سالهای گذشته   کارگر در شرکت٧٣٠ .جلوگيری کردند

  .کار شدند  کارگر دیگر نيز به دنبال تعطيلی شرکت بی١٧٠اخراج شده و 

٨٢٦ 
 

از آارگران اعتراض به اخراج شماری  بهداشتی آارخانه چينی  ٣٠٠ 
 مروارید

٢٨شنبه ٢ یزد   

خانواده هایشان صبح امروز  برای دومين روز متوالی در مقابل این کارخانه تجمع اعتراضی   نفر از آارگران و٣٠٠بيش از 
  .آردند برگزار 

٨٢٧ 

ذاغاعتراض به قطع سهميۀ   
 

"آرپ ناز" شرآت ٥٠٠ ٢٨شنبه ٢ کرمانشاه    

آارگران نسبت به این اقدام . ه غذای آارگران را از ابتدای فروردین ماه قطع کرده اندسهمي" آرپ ناز"  شرآت کارفرمایان
  . معترض بوده و خواستار برخورداری از حق قانونی خود هستند کارفرمایان

  

٨٢٨ 
 

     اعتراض به عدم پرداخت 
  شان و عملی نشدن مطالبات

 وعده های کارفرمایان
 

آشتی سازی ایران "آارخانه  -
"اصدر  

٢٨شنبه ٢ بهشهر   



- ٨٢ - 

                                                                                                           در  آارگران این آارخانه در پی اعتصاب
                                                                                                          این   آارگران گذشته  سال   ماه بهمن
                                                                                                          محل در  گذشته    روزهای طی  واحد 

                                                                                                         نموده   برگزار   اعتراضی  تجمع آارخانه
                                                                                                    . نيز ادامه داشت و اعتراضات آنان امروز

                                                                                                          آشتی سازی  آارگران رسمی آارخانه
                                                                                                           در   کرده اند  اعالم  بهشهر ایران صدرا
                                                                                                        بر سر   اخراجی  سه کارگر صورتی که

                                                                                                           کارهایشان بازگردانده نشوند آنان اقدام
  .به اعتصاب خواهند نمود

  

٨٢٩ 
 

مال کردن  مزد ناچيز و پای دست
 حقوق کارگران

"آب پاك همدان"شرکت  ٨٠ ٢٩ شنبه ٣ همدان    

 مال  این واحد را پایهای مختلف ابتدایی ترین حقوق آارگران قراردادی  به صورت" آب پاك همدان"کارفرمایان شرکت 
 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و از حق بيمه نيز ٨٠ تا ٥٠کارگران قراردادی این شرکت ماهيانه تنها بين  می کنند

غم اقدامات ضد کارگری کارفرمایان شرکت مذکور کارگران قراردادی این واحد به دليل ترس از اخراج از رعال .محروم هستند
  . ابراز هرگونه اعتراضی نسبت به این اقدامات خودداری می کنندسوی کارفرمایان از

٨٣٠ 
 

٢٩ شنبه ٣ دزفول "قند دزفول "هآارخان - شش ماه حقوق و مزایای عقب افتاده   
در نامه ای به مكارم شيرازی خواستار دخالت او در وضعيت اداره این آارخانه که متعلق به " قند دزفول"آارگران آارخانه 

از مراجع حکومتی ساآن قم است آه " مكارم شيرازی"آارخانه قند دزفول متعلق به پسر . ی باشد شدندفرزندش م
در بخشی از نامه آارگران این آارخانه خطاب به . بيش از شش ماه حقوق و مزایای آارگران خود را پرداخت نکرده است

ه دراویش قم و صحبت درباره انرژی هسته ای به از شما تقاضامندیم به جای صدور فتوا علي: مكارم شيرازی آمده است
  .عالی به فالآت گرفتار شده ایم فكر وضعيت ما و خانواده بيچاره ما باشيد آه به دست پسر حضرت

 
٨٣١ 

 

اعتراض به اخراج و خواست بازگشت 
 به کار

٢٩ شنبه ٣ یزد شرآت چينی مروارید ٥٥٠   

خواستار  شهرك صنعتی یزدن روز متوالی با برگزاری تجمعی اعتراضی در برای سوميآارگران قراردادی این  شرآت امروز 
کاری بر سر کار  های پيمان کارفرمایان اعالم کرده اند که تنها آنان را از طریق شرکت. شان شدند مشکالترسيدگی به 

 ٥٥٠  در حال حاضر  .ندکاری هست های پيمان باز می گردانند کارگران خواستار انعقاد قرارداد مجدد بدون دخالت شرکت
  . قراردادی می باشند کارگر دیگر ٣٣٠آنان رسمی و    نفر از٢٢٠مشغول کار هستند،   کارگر در شرکت چينی مروارید یزد 

٨٣٢ 
 

٢٩ شنبه ٣ قزوین صنایع مختلف توليدی ٤٠٠٠  ماه حقوق عقب افتاده٢٤ تا ٢   
نقش ایران،   های پوشينه بافت، فرنخ و مه نخ، نازنخ، مله شرکت واحد صنعتی و توليدی در استان قزوین از ج١٠بيش از 

المپ الوند، توق ایران، ایران سرنگ و آلوفوم با بحران روبرو هستند و تاکنون صدها کارگر برخی از این مراکز نيز از سوی 
  .کارفرمایان اخراج شده اند

 
٨٣٣ 

 
رنيشابو قالی بافی ١٢٠٠ محروميت از مزایا و حقوق ناچيز ٣٠ شنبه ٤    

این کارگران از داشتن .  کارگر بافنده بزرگترین فرش جهان در شهر نيشاپور در وضعيت دشواری مشغول کار هستند١٢٠٠
 و از وضعيت کاری خود ابراز  مزایای قانونی خود از قبيل عيدی، اضافه کار، حق مسکن، حق اوالد، حق بيمه محروم بوده

 هزار تومان دریافت می کنند که بافت این تعداد ٦ هزار گره تنها ١٢همچنين در مقابل بافت این کارگران  .نارضایتی ميکنند
همچنين این کارگران از لحاظ امکانات بهداشتی از قبيل تهویه هوا دستشویی ، حمام و  .گره روزها به طول می انجامد

 هزار دالر ارز وارد ٥٠٠ ميليون و ٨ش بزرگ با فروش این فر.سالنهای غذا خوری و دیگر امکانات بهداشتی محروم هستند
  .حسابهای کارفرمایان می شود

 
 

٨٣٤ 
 

"نخ ران"شرکت  ٢٠  ماه حقوق دریافت نشده٩اخراج و  ٣٠ شنبه ٤ قزوین   ٨٣٥ 
   . ماه حقوق ومزایای معوقه خود را دریافت نکرده اند٩ کارگراین شرکت در حالی صورت ميگيرد که کارگران ٢٠اخراج 

"شير آالت قهرمان"شرکت  ٣٠٠  ماه حقوق دریافت نشده٤ و اخراج ٣٠ شنبه ٤ پاک دشت    
 درصد ظرفيت خود ٢٠هم اکنون این شرکت تنها با .  کارگر قراردادی خود را اخراج کردند٣٠٠کارفرمایان این شرکت 

رفرمایان به فشار و اجبار وادار  سال را دارند که از سوی کا١٠ تا ٥کارگران اخراجی دارای سابقه کاری  .فعاليت می کند
  .به تسویه حساب شده اند

٨٣٦ 
 

٣٠ شنبه ٤ شهریار واحدهای توليد و صنعتی ١٠٠ اخراج به جای افزایش دستمزد   
 از ٨٥ کارگر قراردادی واحدهای توليد و صنعتی شهرستان شهریار کرج با بهانه افزایش حقوق تصویب شده در سال ١٠٠

 هزار تومانی از سوی دولت به عنوان خط فقر اعالم کردند ٢٥٠کارگران با تاکيد بر حقوق .  شدندسوی کارفرمایان اخراج
 هزار تومانی سال ١٨٠ نيستند و با همان حقوق ٨٥که کارفرمایان هنوز حاضر به پرداخت حقوق تصویب شده سال 

ارفرمایان با اعتراض ما نسبت به حقوق این کارگران اعالم کردند وقتی که ک.گذشته حقوق کارگران را پرداخت می کنند
 طی نامه ای به مجلس اعالم کرده اند که در  آنها. روبرو شدند اقدام به اخراج تمامی ما نمودند٨٥تعيين شده سال 

  .صورت عدم رسيدگی به خواستهایشان و بازگشت به کار در مقابل ادارات رژیم اقدام به تجمع اعتراضی می نمایند

 
 

٨٣٧ 
 

اعضای هيأت مدیره به دادگاهاحضار  ٣٠ شنبه ٤ تهران شرکت واحد -    
دیروز از سوی دادگاه انقالب اسالمی تهران تعدادی از اعضای هئيت مدیره سندیکای شرکت واحد به این دادگاه احضار 

 فعاليتهای تبليغی موارد محکوميت این افراد اقدام عليه امنيت ملی ،.گردیده و مورد بازجویی و تفهيم اتهام قرار گرفتند
  .عليه نظام ، مصاحبه با رادیو های بيگانه و برگزاری تجمعات و اخالل در امنيت کشور می باشد

٨٣٨ 
 

"ساز مایه"شرکت  ٢٣٨  ماه حقوق ومزایای عقب افتاده١٥ ٣١ شنبه ٥ پاک دشت    
ور طی ماههای گذشته در مقابل کارگران شرکت مذک.بدنبال تعطيلی این شرکت از سال گذشته کارگران بيکار شده اند

نهادهای رژیم از جمله وزارت کار، وزارت صنایع و دفتر احمدی نژاد تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند، اما وعده های 
  .مسئولين رژیم تاکنون عملی نشده است و این کارگران همچنان دربالتکليفی بسر ميبرند

٨٣٩ 
 

  ١٣٨٥   اردیبهشت                                                  
  

 

اعتراض به نحوه تقسيم اضافه کاری و  ٢شنبه  سيرجان فرهنگيان -   



- ٨٣ - 

تبعيض در پرداخت حقوق کارمندان و 
 معلمان

تجمع کنندگان . نمودند شماری از فرهنگيان امروز در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار 
 ساعت اضافه کاری پرداخت ميشود، ولی بعضی ١٣٠ تا ٤٠ه بعضی از کارمندان و معلمان این اداره بين اعالم کردند که ب

به دنبال این حرکت اعتراضی دو نفر از مسئولين اداره . دیگر از آنان هيچ حقوقی بابت اضافه کاری دریافت نکرده اند
  .سيدگی به خواسته هایشان را دادندآموزش و پرورش شهرستان سيرجان با حضور در جمع معترضان وعده ر

٨٤٠ 
 

"ایزوگام جليس"کارخانه  - اعتراض به اخراج ٢شنبه  دليجان    
کارگران معترض با . شماری از کارگران امروز در مقابل فرمانداری این شهرستان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند

به .این شهر و پاسخگوی مسئولين رژیم به خواستهایشان شدندتجمع در راهرو فرمانداری خواستار مالقات با فرماندار 
 کارفرمایان به جای پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران  ٨٥دنبال تصویب افزایش حقوق کارگران قراردادی در سال 

آنان از کارگرانی با اقدام به اخراج دسته جمعی این کارگران که سالها سابقه کار در این واحدها را دارند نموده اند و بجای 
  .حقوق و مزایای کمتر استفاده می کنند

 
٨٤١ 

 

"حایر"کارخانه لوازم خانگی  ١٢٠ اعتراض به تعطيلی کارخانه ٢شنبه  اصفهان    
. امروز در مقابل کارخانه مذکور تجمع اعتراضی برگزار نمودند" مورچه خورت"کارگران این کارخانه واقع در شهرک صنعتی 

ا بهانه ورشکستگی کارخانه و پس از اعالم افزایش حقوق و مزایای کارگران قراردادی، این کارخانه را تعطيل و کارفرمایان ب
کارگران معترض خواستار رسيدگی مسئولين رژیم به مشکالتشان از جمله  .تمامی کارگران خود را اخراج کرده اند

رده اند که تا رسيدن به خواستهایشان همچنان به بازگشائی این کارخانه و بازگشت به کار خود شدند و اعالم ک
  .اعتراضات خود ادامه خواهند داد

٨٤٢ 
 

٦ خواستار تمدید قرارداد 
٠ 

"آباد راهان"شرآت پيمانكاری  ٢شنبه  پارس جنوبی    

جنوبی مشغول کار  جمعی از آارگران این شرآت آه در فازهای شش، هفت و هشت طرح توسعه ميدان گازی پارس
کارگران شرکت کننده در این تجمع همچنين نسبت به تغير . مشکالت خود شدند امروز خواستار رسيدگی بههستند 

به دنبال این حرکت اعتراضی مسئولين مربوطه و کارفرمایان در جمع کارگران حاضر . محل سکونت خود نيز اعتراض نمودند
  .شده و وعده رسيدگی به خواستهای آنان را دادند

 
٨٤٣ 

 

ض به عدم پرداخت حقوق و اعترا
 مزایای معوقه

نگين سواحل "پيمانکاری  ٧٠
"جنوب  

٢شنبه  اهواز   

 اهواز امروز در مقابل استانداری استان خوزستان اقدام به تجمع ٣ شهرداری منطقه ٣ و ٢شماری از کارگران ناحيه 
 ماه گذشته تاکنون حقوق بيش ٥شد از کارفرمایان این شرکت که طرف قرارداد شهرداری اهواز می با. اعتراضی نمودند

 ساعت کار روزانه ١٢کارگران تجمع کننده اعالم کردند که در مقابل  . کارگر شاغل در این شرکت را پرداخت نکرده اند٧٠از 
 هزار تومان حقوق دریافت می کنند و کارفرمایان قراردادها را نيز براساس بيشترین منافع برای خود با آنان ١٤٠فقط 
کارفرمایان با آنان قرارداد سفيد امضا منعقد کرده و به هر صورتی که بخواهند ابتدایی ترین حقوق . قد کرده اندمنع

  .کارگران را پایمال می کنند

 
٨٤٤ 

 

٢شنبه  گيالن آارخانه آاشی گيالن ١٢٠  ماه حقوق و مزایای معوقه٥   
. استان گيالن خواستار رسيدگی به مشكالت خود شدند شماری از آارگران امروز با تجمع در مقابل اداره آل صنایع

اداره آل صنایع گيالن خطاب به مسئولين  آارگران شرکت کننده در این حرکت اعتراضی با نصب نوشته ای بر روی دیوار
یگر این  کارگر د٥٠کارفرمایان مطالبات پایان کار  .عدالت و پرداخت مطالبات معوقه خود را خواستار شدند اجرای  رژیم، 

 کارگر دیگر کارخانه مذکور از سوی ٨٠تاکنون . واحد را که طی ماههای گذشته بازنشست شده اند پرداخت نکرده اند
  .کارفرمایان اخراج شده اند

 
٨٤٥ 

 

"پشم غرب"کارخانه  ٣٠ اعتراض به مبهم بودن وضعيت شغلی ٢شنبه  یزد    
. امور اجتماعی استان یزد اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودنددر مقابل اداره کار و " پشم غرب"کارگران کارخانه 

کارفرمایان شرکت مذبور طی حکمی به این کارگران اعالم کردند که هرچه زودتر اقدام به تسویه حساب نمایند و در 
 است که این این در حالی .صورت تمایل به کار می توانند با انعقاد قراردادهایی موقت یک ماهه شروع به کار کنند

  . سال برخودارند١٥ تا ١٠کارگران از سابقه کار باالی 

٨٤٦ 
 

٢شنبه  تهران معلمان حق التدریسی ١٥٠ اعتراض به عدم استخدام رسمی   
 نفر از معلمان حق التدریسی به نمایندگی از سوی معلمان حق التدریسی شهرهای تهران، اسالم شهر، رباط ١٥٠

 .قدس و استانهای لرستان و خراسان در مقابل مجلس اقدام به تجمع اعتراضی نمودندکریم، شهریار، شهرری، شهر
 ٥٠این معلمان حق التدریسی با اعتراض نسبت به عملکرد مسئولين وزارت آموزش و پرورش اعالم کردند که بيش از 

ود در بالتکليفی قرار هزار معلم حق التدریسی در آموزش و پرورش مشغول تدریس هستند که در مورد وضعيت شغلی خ
  .دارند، اما این وزارتخانه اخيرًا اقدام به استخدام معلمان جدید نموده است

 
٨٤٧ 

 

 ماه حقوق و مزایای ١٤عدم پرداخت 
 معوقه

٣یکشنبه  کاشان  کارخانه نساجی٢ -   

ع و روشن مسئولين رژیم کارگران اعتصابی خواستار پاسخ سری.  کارخانه نساجی اقدام به اعتصاب نمودند٢صدها کارگر 
  .داری و اداره کار و امور اجتماعی نسبت به علت عدم پرداخت حقوق خود شدند از جمله فرمان

٨٤٨ 
 

تعطيلی کارخانجات و اخراج های 
 گسترده

واحدهای توليدی و  ١٥٠٠٠
 صنعتی

٣یکشنبه  پاک دشت   

     دشت از سوی کارفرمایان اخراج هرستان پاک هزار کارگر واحدهای توليدی و صنعتی ش١٥ تاکنون ٨٥از آغاز سال 
 درصد از واحدهای توليدی ٧٠، کارفرمایان ٨٥به دنبال تصویب طرح افزایش حقوق کارگران قراردادی در سال . شده اند

  کار خود را به حالت نيمه تعطيل درآورده و تمامی کارگران این واحد ها را به اجبار وادار به تسویه حساب نموده و بی
دشت مشغول فعاليت هستند که هم اکنون بيش   واحد توليدی و صنعتی در شهرستان پاک٨٠هشت هزار و . کرده اند

  .کار شده اند ها نيز بی  هزار واحد به حالت تعطيل در آمده و کارگران این شرکت٦از 

 
٨٤٩ 

 

٨٤ ماه حقوق مزایا، عيدی و پاداش سال ٥ "فنون کرخه"شرکت  -  ٣ه یکشنب خوزستان    
کارفرمایان شرکت مزبور به کارگران ابالغ کرده اند که در صورت هرگونه اعتراض آنها را اخراج خواهند نمود و کارگران از 

کارگران . ترس از دست دادن شغل خود تاکنون هيچ اقدامی اعتراضی نسبت جهت احقاق حقوق خود انجام نداده اند
 فنون کرخه طرف قرار داد این مرکز می باشد خواستار رسيدگی مسئولين طی نامه ای به اداره آب و فاضالب که شرکت

٨٥٠ 
 



- ٨٤ - 

  .این اداره نسبت به پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند
مزد اخراج به جای افزایش دست "بندی  بسته"آارخانه  ٧٠  ٤ شنبه ٢ استان فارس    

آارگران . هشت ماه تاکنون از سوی کارفرمایان اخراج شده انداستان فارس از اول اردیب" بندی   بسته" آارگر آارخانه ٧٠
کارفرمایان . بندی فارس مشغول به آار بودند  اخراجی به صورت رسمی و قراردادی و با سوابق مختلف در آارخانه بسته

ان نموده و خط کارخانه بسته بندی فارس با بهانه تصویب طرح افزایش حقوق کارگران در سال جدید اقدام به اخراج کارگر
  .توليد محصوالت پالستيكی آارخانه را تعطيل کردند

 
٨٥١ 

 

٤ شنبه ٢ خرم آباد آارخانه پارسيلون - خواهان بازنشستگی   
کارگران در این . اجتماعی استان لرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند دیروز آارگران این آارخانه در مقابل اداره آل تأمين

شان از جمله   پالکاردهایی خواستار رسيدگی مسئولين سازمان تأمين اجتماعی به مشکالتحرکت اعتراضی با حمل
آنها موافقت نكردن اداره آار و سازمان تأمين اجتماعی با  .مسئله بازنشستگی خود در مشاغل سخت و زیان آور شدند

  . مسئولين رژیم را محکوم کردندقانون آار اعالم کرده و بی توجهی به مشکالت خود از سوی بازنشستگی خود را نقض

 
٨٥٢ 

 

از مطالبات معوقه عدم دریافت بخشی 
خير در پرداخت أسال گذشته و ت 

 حقوق سال جدید

 آارخانه ٢٠٠
"نساجی خامنه "  

٤ شنبه ٢ شبستر   

 به لفهای گذشته با ارسال نامه های مخت کارگران طی ماه. اعتصاب آارگران این آارخانه وارد هفتمين روز خود شد
استانداری آذربایجان شرقی  نژاد و مين اجتماعی و اداره آار و امور اجتماعی، دفتر احمدیأنهادهای رژیم از جمله ت

آارخانه نساجی  .خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند، اما تاکنون هيچ اقدامی در این زمينه صورت نگرفته است
  .مشغول فعاليت می باشد و در زمينه توليد نخ و پارچه ١٣٧٠خامنه از سال 

٨٥٣ 
 

اعتراض به تآخيرات چند ماهه در 
 پرداخت حقوق

شرآت آب معدنی  ١٠٠
)آبه" (داماش"  

٤ شنبه ٢ تهران   

گونه مشکلی روبرو نيست، اما کارفرمایان این واحد  با وجودی آه این شرآت از لحاظ توليد و فروش محصوالت خود با هيچ
 کارگران در صورتی که نسبت به اقدامات. ایای کارگران شان خودداری می کنندحقوق و مز   از پرداخت به موقع

  .شوند  له به اخراج تهدید میصکارفرمایان اعتراض نمایند بالفا

٨٥٤ 
 

عدم دریافت حقوق و مزایای یک سال 
 گذشته

"قلعه زری"معدن  ٣٠٠ ٤ شنبه ٢ خراسان جنوبی    

های مس و نوسازی  ن این معدن و همچنين ارائه شکایت به مسئولين شرکتکارگران ضمن اعتراض به اقدامات کارفرمایا
این معدن . گسترش که معدن مذکور تحت پوشش آنها قراردارد خواستار پرداخت حقوق و مزایای قانونی خود شده اند

 ار، کارفرمایان از گونه مشکالتی از لحاظ مالی نداشته و با وجود فروش فوق العاده و قيمت بسيار باالی مس در باز هيچ
  .پرداخت حقوق و مزایای معوقه آنان خودداری می کنند

٨٥٥ 
 

عدم پرداخت حقوق معوقه، عيدی و 
 اضافه کاری و پاداش

"محمدی"بيمارستان  - ٤ شنبه ٢ بندر عباس    

 کارمندان دیگر تمامی .شماری از کارگران خدماتی بيمارستان در مقابل این بيمارستان اقدام به تجمع اعتراضی نمودند
های بيمارستان حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند، اما حقوق و مزایا، پاداش، اضافه کاری و عيدی کارگران  قسمت

 هزار ٣٥٠ هر کارگر قراردادی  کارفرمایان شرکت خدماتی برای .کاری و خدماتی تاکنون پرداخت نشده است بخش پيمان
   هزار تومان در ماه به خود کارگران پرداخت می شود١٥٠ می کند، اما تنها تومان از این بيمارستان دریافت

٨٥٦ 
 

عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه و 
٨٥عيدی سال   

 شرکت ١٦٣٠
"فرنخ ومه نخ  "   

٤ شنبه ٢ قزوین   

آتش زدن کارگران معترض با . صدها کارگر این شرکت امروز جاده ارتباطی قزوین به شهرک صنعتی را مسدود کردند
کارگران اعالم  .ها در این مسير شدند الستيک و استفاده از سنگهای بزرگ این جاده را بستند و مانع از عبور ماشين

 حقوق و مزایای معوقه ما ٨٤ماه  که قرار بود تا پایان اسفند" احمدی نژاد"با وجود وعده های استاندار و نماینده : کردند
  .دامی از سوی هيچ یک از مسئولين در این مورد انجام نشده استپرداخت شود، اما تاکنون هيچ اق

٨٥٧ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
 و برخی ٨٤مزایای معوقه سال 

 مطالبات سال جدید

"نساجی خامنه"کارخانه  ٢٠٠ ٥ شنبه ٣ شبستر    

 فروردین ٢٩ اعتصاب از روز دوشنبه این . نفر از کارگران این کارخانه دست از کار کشيده و اقدام به اعتصاب نمودند٢٠٠
بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی در " نساجی خامنه"کارگران کارخانه . ماه آغاز شده و امروز وارد هشتمين روز خود شد

ها از جمله استانداری آذربایجان شرقی، اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شبستر خواستار  مقابل ادارات و سازمان
شان و پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند، اما تاکنون هيچ اقدامی در  مسئولين رژیم به مشکالترسيدگی 

  .این زمينه صورت نگرفته است

٨٥٨ 
 

       بحران و تعطيلی کارخانجات و 
 بی کاری کارگران

 واحد توليدی و ٣٠ ٤٠٠٠
 صنعتی

٥ شنبه ٣ قزوین   

کاری قرار   با بحران روبرو هستند و صدها کارگر این واحدها نيز در آستانه بی واحد توليدی و صنعتی استان قزوین٣٠
های فرنخ و مه نخ، ناز نخ، پوشينه بافت، نقش ایران، المپ الوند، ایران سرنگ، کيان سرنگ، ظروف  شرکت .گرفته اند

 هزار ٤د که دچار بحران شده و مقوایی، پارس شيشه تبد، نخ البرز، فيلتر البرز و فرش پارس از جمله واحدهایی هستن
ترین حقوق و مزایا در این   هزار کارگر قراردادی موقت با کم٣هم اکنون . کارگر این واحدها نيز با خطر بيکاری روبرو هستند

  . ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده اند٦ تا ٢ بحران هستند مشغول کار می باشند و بسياری از آنان بين درواحدها که 

 
٨٥٩ 

 

تعطيلی شرکت و بی کاری و 
 بالتکليفی کارگران

"الربافت"شرکت  ٢٠ ٥ شنبه ٣ الر    

 ماه قبل تعطيل ٨کارفرمایان این شرکت با بهانه های مختلف از جمله نبود مواد اوليه و مشکالت مالی این شرکت را از 
 بارها با مراجعه به ادارات و نهادهای کارگران این شرکت .کار نموده اند  کارگر شاغل در این شرکت را بی٢٠نموده و 

 ماه تاکنون هيچ اقدامی در زمينه ٨مربوطه خواستار بازگشائی شرکت و بازگشت به کار خود شده اند، اما بعد از گذشت 
  .چنان در بالتکليفی قرار دارند بازگشائی این شرکت صورت نگرفته و کارگران هم

٨٦٠ 
 

"سنگرود"عدن م ٦٢٠  ماهه١٦حقوق و مزایای معوقه  ٥ شنبه ٣ رودبار    
آنها اعالم کرده اند که در صورت سفر احمدی نژاد به استان  .برند چنان در بالتکليفی به سر می کارگران این معدن هم ٨٦٠ 



- ٨٥ - 

   .گيالن در مقابل محل اقامت وی اقدام به اعتصاب طوالنی مدت خواهند نمود
اعتراض به بی کاری و خواستار ایجاد 

 اشتغال
٥ شنبه ٣ آبادان پاالیشگاه آبادان -   

و خواستار ایجاد  آاران و جوانان جویای آار دیروز در مقابل پاالیشگاه آبادان تجمع اعتراضی برگزار کرده  شماری از بی
  .کاران شدند اشتغال برای بی

٨٦١ 
 

خواستار پاسخ گوئی به مسائل و 
شان مشکالت  

رانی شرآت اتوبوس ٣٠٠ ٥ شنبه ٣ زاهدان    

شدن باعث متوقف این اقدام . ه و اقدام به اعتصاب نمودندرانی از صبح امروز دست از آار آشيد رانندگان شرآت اتوبوس
کارگران و رانندگان  .اقشار مردم در سطح شهر زاهدان شده است آموزان، دانشجویان، آارمندان و دیگر جایی دانش جابه

گویی مسئولين شرکت   و خواستار پاسخ انی زاهدان و حومه تجمع آردهر سازمان اتوبوس  مقابلچنين در اعتصابی هم
  .ندشان هست اتوبوس رانی و شهرداری به مشکالت

٨٦٢ 
 

ریااعتراض به تعطيلی و بی ک "صنایع نخ خمين" ٢٥٠  ٥ شنبه ٣ خمين    
احمدی نژاد به استان زمان با سفر  لين به مشکالتشان رسيدگی نکنند هموئمس تهدید کردند در صورتی که آارگران 

قرارا است که طی هفته های آینده احمدی نژاد به استان مرکزی و به . مرکزی تجمعات اعتراضی برگزار خواهند نمود
قصد دارند تا به صورت رودرو مشکالت خود را به اطالع وی " صنایع نخ خمين"شهرستان خمين برود و کارگران کارخانجات 

با سال و نيم  پس از یک  به بخش خصوصی واگذار شد و٨٢ در آبان ماه سال "نخ خمينصنایع "کارخانجات  .برسانند
  .کار شدند  کارگر این واحد نيز بی٢٥٠شده و تعطيل   قبل چهار ماهبحران روبرو شده و از 

 
٨٦٣ 

 

٥ شنبه ٣ گرگان رانندگان تاکسی ٢٠٠ اعتراض به نادیده گرفتن حقوق صنفی   
اعتراضی برگزار شهر تجمع  رانی این روز در مقابل سازمان مدیریت و نظارت بر تاآسیام تاآسی گانرانندنفر از ٢٠٠حدود
و عدم برخورداری از حق بيمه از جمله مشکالت رانندگان تاکسی در گرگان اعالم   شخصی های ماشينفعاليت . آردند

آسی نيز مانند سایر اقشار جامعه به رانندگان تاشرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی اعالم کردند که  .شده است
این  .های رانندگان تاکسی خودداری می کنند گویی به خواست ، اما مسئولين از پاسخای نياز دارند های بيمه حمایت

  .رانی این شهر پایان یافت تاآسی گيری مشكالت رانندگان تاکسی گرگان از سوی شورای سازمان تجمع با وعده پی

 
٨٦٤ 

 

برگزاری مشترک مراسم تدارک برای 
 اول ماه مه

٦ شنبه ٤ تهران شرکت واحد -   

سس سندیکایی انجام شده است و ؤکت واحد و چندین سندیکا و هئيت مبرنامه ریزی های الزم از سوی سندیکای شر
انشجویان در کارگران، معلمان و د .تا یکی دو روز آینده مکان، زمان و نحوه برگزاری مراسم اول ماه مه اعالم خواهد شد

ها برای بازگشت به کار کارگران شرکت  تالش .نظر دارند که به صورت مشترک مراسم روز جهانی کارگر را برگزار نمایند
  . بی نتيجه بوده استآنهاگيری های انجام شده برای رفع مشکالت  چنان ادامه دارد ولی تاکنون پی واحد هم

 
٨٦٥ 

 

های روغنی  انهشرآت د - اخراج به جای افزایش حقوق ٦ شنبه ٤ گرگان    
 نفر از آارگران قراردادی ٢٠ارفرمایان این شرآت به دنبال تصویب طرح افزایش حقوق کارگران قراردادی، در سال جدید ک

آارگران اخراجی شرکت نامبرده ضمن برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل استانداری و خانه . این شرآت را اخراج آردند
  .ن گلستان بازگشت به آار مجدد و رفع مشكالت خود را خواستار شدندآارگر استا

٨٦٦ 
 

٦ شنبه ٤ همدان بيمارستان همدان - ضرب و شتم و اهانت به یک پزشک   
از اعضای انصار حزب اهللا همدان به " علی احقر" فروردین ماه یکی از پزشکان کشيک بيمارستان همدان به وسيله ٣روز 

 پزشک مذکور در کالنتری نيز از . این شهر منتقل می شود١٥ قرار می گيرد و سپس به کالنتری شدت مورد ضرب و شتم
به دنبال این اقدام ضد انسانی تمامی  .موران کالنتری مورد ضرب و شتم قرار می گيردأسوی مزدوران انصار حزب اهللا و م

مين امنيت کاری، أ ت ماه تضمين کافی در خصوصوردین  فر١٠پرسنل بيمارستان همدان تهدید کرده اند که اگر تا روز 
چنين حفظ کرامت پزشکان داده نشود تمامی کارمندان و پرستاران بيمارستان های همدان دست  جانی و شغلی و هم

علت این اقدام مزدوران رژیم مرخص کردن یک نفر از اعضای انصار از سوی پزشک مذکور از . از کار خواهند کشيد
  .استبيمارستان بوده 

٨٦٧ 
 

 ماه حقوق ٥اعتراض به عدم پرداخت 
 و مزایای معوقه

 کارخانجات ٦٠٠
"فرنخ و مه نخ "  

٦ شنبه ٤ قزوین   

قزوین را بسته و مانع عبور و مرور وسایل نقليه از _ کارگر این کارخانجات برای سومين روز متوالی جاده اصلی تهران٦٠٠
های کارگران، تا کنون  و مه نخ ضمن بی توجهی به اعتراضات و خواستکارفرمایان کارخانجات فرنخ  .این مسير شدند

 ماه گذشته بارها در ١کارگران کارخانجات مذکور طی .هيچ اقدامی نسبت به پرداخت مطالبات قانونی آنان انجام نداده اند
  .مقابل ادارات و نهادهای دولتی اقدام به تجمعات اعتراضی نموده اند

 
٨٦٨ 

 

ه و بی کاری کارگرانتعطيلی کارخان شهد "شرآت توليدی  - 
" خراسان  

٧ شنبه ٥ شيروان   

       ها کارگر دیگر به جمع از سوی کارفرمایان این واحد ،دهشيروان " شهد خراسان"شرآت توليدی به دنبال تعطيلی 
  تعطيل وکت راکارفرمایان شرکت مذکور بدون هيچ دليلی این شر .کاران استان خراسان شمالی افزوده شدند بی

  .کرده اندآاری   بيمه بیآنان را ناچار به استفاده از و یا کردهبازخرید خود را آارگران اکثریت 

٨٦٩ 

ی معوقه ماه حقوق و مزایا٢١ "مجتمع الياف" ١٠٠   ٧ شنبه ٥ شيروان    
ها کارگر  ی گذشته دهها طی ماه .کارگران خودداری می کنند کارفرمایان از رسيدگی به مشکالت و پرداخت مطالبات

  .مجتمع الياف شيروان از سوی کارفرمایان اخراج شده اند
٨٧٠ 

 
٧ شنبه ٥ شرکت واحد تهران - اخباری از وضعيت سندیکا   

مقابل دفتر مرکزی شرکت واحد تجمع نمودند و ضمن   در١٣٨٥ اردیبهشت ماه ٢کارگران اخراجی شرکت واحد شنبه 
 ساعت  در گفتگو با نماینده ی ریاست شرکت ٤گذشت  پس از .سریع به کار شدند گشتاعتراض به اخراج، خواستار باز

ولی در این روز رئيس . واحد قرار شد در روز سه شنبه جلسه ای برای بررسی وضع کارگران اخراجی تشکيل شود
  نماینده١٢. اد اردیبهشت به خواست کارگران پاسخ خواهد د٨شرکت در جلسه حاضر نشد ولی قول داده بود که تا 

 دفتر مرکزی شرکت واحد،  رسيدگی بزودی با خانواده هایشان در مقابل در صورت عدم حاضر در محل اعالم نمودند،
دادسرا   هفته گذشته به٢از اعضای هيئت مدیره طی   نفر١٣از سوی دیگر  .دیگری را برگزار خواهند نمود تجمع اعتراضی

! می باشد.....فعاليت عليه امنيت کشور و بردگان تبليغ عليه نظام و اتهامات نام .فرا خوانده شده و تفهيم اتهام شدند
اسانلو گفته شده  در باره آقای منصور. بردگان منتظر برپائی دادگاه هستند است و نام پرونده ها به دادگاه ارسال شده

 
 
 
 
 
 
 

٨٧١ 



- ٨٦ - 

  .ه ارسال خواهد شدزودی به دادگاه نزدیک شده و ب است که تکميل پرونده ایشان به مراحل پایانی
  ت وسندیکای شرکت واحد.ژ.کنگره ث 

ترین سندیکای کارگری فرانسه غرفه ای بنام سندیکای شرکت واحد بر پا  ت ،بزرگ. ژ .در چهل و هشتمين کنگره ث
 اخبار سندیکای شرکت واحد ، پيام های پشتيبانی جهانی از سندیکای شرکت واحد ، پيام شده است و آخرین

مردم فرانسه در  ت و پيام شاد باش سندیکای شرکت واحد به.ژ. واحد به چهل هشتمين کنگره ثسندیکای شرکت
عالوه بر غرفه . شرکت کنندگان کنگره قرار دارد در دسترس) ُا .پ.ث(رابطه با به گور سپردن قرارداد اولين استخدام

  . کنگره دایر می باشدغرفه دیگری بنام سندیکای تراموای فلسطين نيز در این سندیکای شرکت واحد

 

٧ شنبه ٥ یزد واحدهای توليدی و صنعتی - اخراج به جای افزایش حقوق  ٨٧٢ 
    معوقه آنان را پرداخت نکرده اند حقوق و مزایایاگر قراردادی را اخراج نموده و حت کار٧٥٠کارفرمایان در استان یزد تاکنون 

بازگشایی مجدد کارخانه، خواستار
 به کار و پرداخت حقوق و بازگشت

 مزایای معوقه

"المپ فارس"کارخانه  ٢٠٠ ٨جمعه  استان فارس    
 

٨٧٣ 
 ماه گذشته و همچنين عيدی و ٣کار شده اند که حقوق و مزایای  به دنبال تعطيلی این کارخانه کارگران آن در حالی بی
  . خود را دریافت نکرده اند٨٥پاداش سال 

 
 

٨جمعه  تهران معلمان -  و تحصن معلمينتدارک برگزاری روز معلم   
مشکالت معيشتی معلمان، کاهش بودجه آموزش و پرورش و افزایش بودجه نهادهای مذهبی مانند شورای نگهبان و 

حوزه های علميه و سازمان تبليغات اسالمی و عملی نشدن وعده های مسئولين رژیم در خصوص رسيدگی به مطالبات 
در جریان برگزاری نشست مشترک  . هستند که معلمان نسبت به آنها معترض می باشندمعلمان از جمله مواردی

 فروردین ماه در شهرکرد برگزار شد، مقرر گردید ٢٨ و ٢٧ تشکل صنفی معلمان سراسر ایران که روزهای ٣٧نمایندگان 
 در ادارات ١٢ تا ١٠ران از ساعت  اردیبهشت و همزمان با اولين روز از هفته معلم تمامی معلمان در سراسر ای١٢که روز 

 ساعت از حضور ٢ اردیبهشت نيز معلمان سراسر ایران به مدت ١٦روز  .آموزش و پرورش محل فعاليت خود تحصن نمایند
  .های درس خودداری خواهند کرد در کالس

 
 

٨٧٤ 
 

 ماه ١٤اعتراض به عدم پرداخت  
 حقوق و مزایای معوقه  

کارخانجات ریسندگی و  ٢٢٠٠
فندگیبا  

٩شنبه  کاشان   

  
  

                                                                              داری فرمان  در مقابل  عصر دیروز  کارگر این کارخانجات صدها
                                                                               اعتراضی  تجمع این.  تجمع اعتراضی برگزار نمودند این شهر

                                                                               نماینده   شامل  رژیم  مسئولين  با برگزاری جلسه زمان هم
                                                                               و معادن، اداره کار، آموزش مجلس، مسئولين سازمان صنایع 

                                                                              استانداری،   انتظامی  سياسی  کل مدیر حرفه ای،  فنی و 
                                                                        مشکالتدادستان این شهر برای بررسی  دار کاشان و فرمان

                                                                             کارگر کارخانجات   ٧٠٠چنين  هم. کارخانجات مذکور انجام شد
                                                                              مزایای   و    مطالبات اند شده ه   بازنشست  که   نيز  مذکور 

  .بازنشستگی خود را تاکنون دریافت نکرده اند
  
  

 
٨٧٥ 

 

اعتراض به تعطيلی این مجتمع و 
 خواهان بازگشت به کار

"سورک"مجتمع دخانيات  ٦٠٠ ٩شنبه  ساری    

داری مازندران در شهر ساری اقدام به تجمع   کارگر زن و مرد این مجتمع صبح امروز در مقابل استان٢٠٠از بيش 
کار نمودند و   کارگر این مجتمع را بی٦٠٠کارفرمایان از روز پنجشنه طی حکمی این مجتمع را تعطيل و . اعتراضی نمودند

  .ن پرداخت نکرده انددر طول تعطيلی نيز هيچ گونه حقوق و مزایای به کارگرا

٨٧٦ 
 

خواستار استعفای وزیر کار و اعتراض 
 به قراردادهای موقت

 

٩شنبه  سمنان کارگران چندین واحد -   

                                                                                            روز سمنان در آستانه  کارگر در استان  صدها
                                                                                                  و    تظاهرات،  برگزاری  ضمن    کارگر جهانی
                                                                                                   استعفای      خواستار   شعارهایی  سردادن

                                                                                                 کارگران.  کار رژیم شدند وزیر" جهرمی محمد "
                                                                                                 روز    داشت  ی گرام  ضمن    سمنان  استان

                                                                                                رژیم  کرد وزیر کار به عمل نسبت  جهانی کارگر
                                                                                               از   برده  نام برکناری  خواستار  و  اعتراض کرده

                                                                                                سمنان در  کارگران استان . شدند خود سمت 
                                                                                                این تظاهرات نسبت به قوانين کار رژیم از جمله

                                                                                                 و اض کرده  اعتر  موقت   قراردادهای گسترش
                                                                                               مال   پای  عامل  را  موقت قراردادهای   افزایش

  .بردند تر حقوق کارگران نام شدن هر چه بيش
  
  

 
٨٧٧ 

 

"کفش و پوشاک گنجه"کارخانه  ٧٢٠ اخراج و حقوق و مزایای معوقه ٩شنبه  گيالن    
ن  کارگر این کارخانه  که حقوق و مزایای معوقه خود از جمله ُب٧٢٠به دنبال واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی 

. از سوی کارفرمایان اخراج شده اند  خود را دریافت نکرده اند،٨٣ و اضافه کاری سال ٨١ تا ٧٩های  کارگری سال
 کارگر رسمی این کارخانه را بدون هيچ دليلی به صورت ماهيانه ١٨ هزار تومان از حقوق و مزایای ٢٠چنين  کارفرمایان هم
به نهادهای مربوطه خواستار اعزام بازرسان گيالن ضمن مراجعه " کفش و پوشاک گنجه"کارگران کارخانه  .کسر کرده اند

  .ویژه استانداری و اداره کار به این کارخانه هستند تا نسبت به اخراج و حل مشکالتشان رسيدگی شود

 
٨٧٨ 

 

 



- ٨٧ - 

٩شنبه  تهران شرکت واحد - بازگشت تعدادی از کارگران به سر کار   
 نفر از کارگران اخراجی ٦٣شرکت این  مقابل دفتر مرکزی به دنبال تجمع روز دوم اردیبهشت ماه کارگران شرکت واحد در

طی روزهای گذشته ابراهيم مددی، یعقوب سليمی، ناصر غالمی، سعيد ترابيان، داود  .بر سر کار بازگردانده شدند
و شماری دیگر از کارگران اخراجی شرکت واحد به دادسرا احضار و   از اعضای هئيت مدیرهنوروزی، غالمرضا ميرزایی

  .تبليغ عليه نظام و فعاليت عليه امنيت کشور از جمله اتهامات کارگران نامبرده اعالم شده است .تفهيم اتهام شدند

٨٧٩ 
 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 
و پایين بودن حقوق مزایای معوقه   

"نفت و گاز"شرکت  - ٩شنبه  ساران گچ    

کارفرمایان شرکت نفت و . ین شرکت اقدام به تجمع اعتراضی نمودندشماری از کارگران این شرکت امروز در مقابل دفتر ا
 ، از ابتدای سال جدید تاکنون حقوق و مزایا، اضافه ٨٥ساران با بهانه قرار دادن افزایش حقوق کارگران در سال  گاز گچ

  .کاری و حق شيفت شب کاری این کارگران را پرداخت نکرده اند

٨٨٠ 
 

 و اخراج به جای افزایش حقوق
 خواست بازگشت به کار

شرکت ساختمانی  ٥٨٠
"آستان قدس"  

٩شنبه  تهران   

 کارگر ١٨٠چنين  هم.  کارگر فنی قراردادی این شرکت را از سر کار اخراج کرده اند٤٠٠های گذشته کارفرمایان  طی ماه
  .کاران ایران پيوستند دیگر نيز طی یک هفته گذشته از کار اخراج شده و به جمع بی

٨٨١ 
 

٩شنبه  تهران شرکت واحد و چند واحد دیگر - برگزاری مراسم روز جهانی کارگر   
                                                                               دیروز بنا به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد ، کارگران
                                                                            رگرایران خودرو، سایپا و پارس صنعت مراسم روز جهانی کا

                                                                                 در جاده  "آبشار خور "  منطقه  در   گذشته  سالهای مانند
                                                                                 بيش از دو  ه که شکو دراین مراسم با. چالوس برگزار گردید

                                                                                شجویانندا  از   جمعی ،  داشتند شرکت  آن   در  نفر هزار
                                                                                  واحد های  شماری از ی و نمایندگان کارگراندانشگاه رجائ

                                                                               مراسم  . یافتند  با خانواده های شان حضور  همراه کارگری
                                                                                 از  رانی شماری  صبح و با سخن٩  ساعت  از حدود مذکور

                                                                                کارگری  کارگران درباره روز جهانی کارگر و مسایل و مبارزات
                                                                                 اخير کارگران در با اشاره به مبارزات رانان آغاز شده و سخن

                                                                               .کيد کردندأم ایجاد تشکل های مستقل کارگری تایران بر لزو
                                                                                منصور"  مضمون   با  پالکاردهایی با مراسم  برگزاری  محل 

                                                                          تشکيل سندیکا و تشکلهای مستقل " ،"اسانلو آزاد باید گردد
                                                                                 و"   است  کارگران  حق  اعتصاب "، "   است کارگران حق 

                                                                               .بود  شده  مزین"   گردد  باید  ملغی  موقت قرارداد های" 
.  تیاف  حال و هوای دیگریآناندعوت کرده و مراسم با حضور   را نيز  مراسم شماری از کودکان کار  این دهندگان سازمان

 
 
 
 
 
 
 

٨٨٢ 
 

اج اعتراض به عدم امنيت شغلی و اخر
 خود

 کارخانه  -
"روغن نباتی جهان"  

١٠یکشنبه  کرج   

. تجمع اعتراضی نمودندبه صدها نفر از کارگران این کارخانه امروز در مقابل سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای اقدام 
کاری   قراردادی و پيمان کارگر٨٥٠ کارفرمایان با بهانه انتقال این کارخانه به استان زنجان از ابتدای سال جدید قراردادهای 

 سال کار در ١٠اکثریت کارگران اخراجی سابقه  .این کارخانه را لغو کرده و آنان را وادار به تسویه حساب اجباری نمودند
اکثریت کارگران  .این واحد را داشتند و کارفرمایان در قبال هر یک سال کار تنها حقوق یک ماه را به آنان پرداخت کرده اند

عالم کرده اند که حاضرند در محل جدید کارخانه در زنجان به کار خود ادامه دهند، اما کارفرمایان از بازگرداندن اخراجی ا
  .شان خودداری می کنند آنان بر سر کارهای

 
٨٨٣ 

 

١٠یکشنبه  تهران شهرداری ١٢٠ شرایط سخت، ساعات کار زیاد و مزد کم   
این .  ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند٢ی تهران بيش از  شهردار١١ منطقه ٢ کارگر خدماتی ناحيه ١٢٠

و در   عصر مشغول کار هستند ٦ ظهر تا ١چنين از ساعت   صبح و هم٨ شب تا ٣کارگران در دو شيفت کاری از ساعت 
 از حق بيمه  هزار تومان حقوق دریافت می کنند و١٢٠ تا ٨٠ ساعت کار سخت و طاقت فرسا تنها بين ١٠قبال بيش از 

 تهران در موقع انعقاد قرارداد ١١کاری طرف قرارداد با شهرداری منطقه  های پيمان کارفرمایان شرکت .نيز محروم هستند
  .با این کارگران قرارداد سفيد امضا از آنان دریافت کرده اند تا امکان هرگونه اعتراضی را از کارگران سلب نمایند

 
٨٨٤ 

 

اری کارگرانتعطيلی کارخانه و بی ک "کمپروسورسازی یخچال پاندا" ١٤٠  ١٠یکشنبه  شيراز    
این اقدام کارفرمایان در حالی صورت  .کار کردند کارفرمایان از ابتدای سال جدید این کارخانه را تعطيل و  کارگران را بی

  .و نبوده استگونه مشکلی روبر گرفته است که کارخانه مذکور از لحاظ توليد و فروش محصوالت خود با هيچ
٨٨٥ 

 
این مجتمع و لی اعتراض به تعطي

مجدد و بازگشت به کاربازگشایی    
 مجتمع دخانيات ٦٠٠

"کسور "   
١٠یکشنبه  ساری   

ساری تجمع شهر   آارگران این مجتمع در مقابل استانداری مازندران درصبح امروز برای دومين روز متوالی شماری از
 .اند آار شده  بیآننفر از آارگران  ٦٠٠ تعطيل و حدود اردیبهشت ماه ٦شنبه  روز پنج از کمجتمع دخانيات سور .آردند
آاری به  آارگران فصلی، تعلق نگرفتن مزایای مشاغل سخت و زیان آور و نپرداختن بيمه بی پرداخت مطالبات  عدم

  .از جمله دالیل اعتراضات کارگران مجتمع دخانيات سورک است کار شده  آارگران بی

٨٨٦ 
 

١٠یکشنبه  تهران شرکت واحد - برنامه های اول ماه مه   
شماری از کارگران شرکت روز شنبه در مقابل دفتر مرکزی شرکت واحد تجمع کردند عالرغم اینکه مسئولين خود دعوت 

حد فردا از کارگران عضو سندیکای شرکت وا.به مذاکره کرده بودند، اما هيچ یک از آنان حاضر به گفتگو و مذاکره نشدند
های شرکت واحد با پخش کارت تبریک و   ظهر با حضور در ميادین تهران و مسير حرکت انوبوس١٢صبح تا ساعت 

 کارگران ١٢بعد از ساعت .شيرینی این روز جهانی را همراه با همرزمان خود در سراسر جهان جشن خواهند گرفت
 وضعيت کارگران اخراجی و همچنين منصور اسانلو رئيس شرکت واحد با تجمع در مقابل دفتر مرکزی شرکت روشن شدن

  .زندانی هئيت مدیره سندیکای شرکت واحد را خواستار خواهند شد
  

 
 

٨٨٧ 

 
 



- ٨٨ - 

 
          

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


